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GSH   glutathion 
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HZD   hydralazin 
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MDA   malondialdehyd 

MeMDA  methylmalondialdehyd 
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SEZNAM SYMBOLŮ 

 

 

a   úsek regresní přímky   

b   citlivost  

c   molární koncentrace, [mol l
-1
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1   ÚVOD 

 

1.1 Reaktivní formy kyslíku 

 

Aerobní organismy získávají svoji energii převážně redukcí kyslíku. Redukcí kyslíku 

vznikají nepřetržitě jeho reaktivní formy, jejichž působením je organismus neustále 

vystavován. Tyto reaktivní formy kyslíku (ROS – reactive oxygen species) mohou 

reagovat s jakoukoliv buněčnou strukturou nebo molekulou, která se nachází v jejich okolí. 

ROS vznikají důsledkem endogenních procesů nebo exogenních procesů jako je např. 

působení xenobiotik, farmak nebo různých druhů záření. Mezi ROS řadíme volné 

kyslíkové radikály a látky, které samy nejsou volnými radikály, ale volné radikály z nich 

mohou vznikat homolytickým štěpením, oxidací nebo redukcí [1]. 

Volné radikály obsahují ve svých atomových nebo molekulových orbitalech jeden 

nebo více nepárových elektronů. Tento nepárový elektron vytváří z volných radikálů 

vysoce reaktivní částice tím, že se snaží získat další nepárový elektron, nejčastěji 

vytržením elektronu z jiné molekuly (iniciace reakce). Tato molekula se po odevzdání 

elektronu stane sama radikálem a může napadnout další molekulu a přeměnit ji na radikál 

(propagace reakce). Začíná tím řetězová reakce, většinou oxidační nebo peroxidační 

reakce, která vede k poškození membrán, buněčných organel, proteinů, enzymatických 

systémů nebo genetické informace v DNA [2-4]. 

Nejdůležitější ROS jsou uvedeny v tabulce 1.  

ROS vznikají neúplnou redukcí kyslíku na vodu. K tomu dochází při řadě 

enzymových reakcí v různých buněčných organelách (mitochondrie, lysozomy, 

peroxisomy, plazmatická membrána). Hlavním zdrojem reaktivních forem kyslíku je 

aerobní metabolismus, dýchací řetězec, peroxisomová –oxidace mastných kyselin, 

biotransformace xenobiotik v mikrosomech za účasti oxidoredukčního systému 

s cytochromem P450. Volné radikály mohou vznikat ve tkáních účinkem specifických 

enzymů [3-6]. 
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Tabulka 1 – Nejdůležitější reaktivní formy kyslíku – látky, které nejsou volné radikály a volné kyslíkové 

radikály [4]. 

látky, které nejsou volné radikály 

peroxid vodíku H2O2 

kyselina chlorná HOCl 

ozon O3 

singletový kyslík 
1
O2 

volné radikály
 

superoxid O2
●-

 

hydroxylový radikál 
●
OH 

peroxylový radikál ROO
●
 

alkoxylový radikál RO
●
 

hydroperoxylový radikál HO2
●
 

 

 

 

Superoxidový radikál vzniká přijetím jednoho elektronu molekulou kyslíku. Tato 

reakce je zprostředkována pomocí enzymatických komplexů jako je např. NADH oxidáza, 

NADPH oxidáza, xantinoxidáza nebo neenzymaticky v dýchacím řetězci. Superoxidový 

radikál podléhá dismutaci (současně se oxiduje a redukuje, vytváří dva různé produkty) 

a vzniká peroxid vodíku a molekula kyslíku. V organismu je tato reakce katalyzována 

enzymem superoxiddismutázou (SOD). Peroxid vodíku může podléhat v přítomnosti 

tranzitních kovů (Fe
2+

, Cu
+
) redukci a vzniká tak extrémně reaktivní hydroxylový radikál. 

Tato reakce je známá jako Fentonova reakce. Hydroxylový radikál je velice silné oxidační 

činidlo a reaguje např. s nenasycenými mastnými kyselinami, aminokyselinami nebo 

bázemi nukleových kyselin [3;4;7;8]. Na obrázku 1 je znázorněná přeměna kyslíku až na 

vodu, se vznikem superoxidového radikálu, peroxidu vodíku a hydroxylového radikálu. 
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Obrázek 1 – Přeměna kyslíku na vodu se vznikem ROS – superoxidového radikálu, peroxidu vodíku 

a hydroxylového radikálu [7;9].  

 

1.2 Oxidační stres 

 

Oxidační stres můžeme definovat jako rozdíl mezi vznikem ROS a jejich 

odstraňováním. Je to tedy porušení rovnováhy v důsledku zvýšení produkce ROS např. 

vlivem endogenních patologických procesů, působení xenobiotik atd. anebo pokles hladiny 

antioxidantů např. jako následek inaktivace enzymů podílejících se na likvidaci ROS.  

Další příčinou vzniku oxidačního stresu může být neschopnost organismu opravit oxidační 

poškození [5].  

Hlavní obranu organismu proti oxidačnímu stresu představují antioxidanty chránící 

buněčné membrány a komponenty cytosolu proti poškození volnými radikály resp. ROS. 

Mezi antioxidanty patří například vitamin A, E, C, kyselina močová, stopové prvky jako 

selen, zinek, měď a mangan, které jsou součásti enzymů SOD a glutathionperoxidázy. Tyto 

enzymy svým působením odstraňují ROS [4]. 

 

1.3 Poškození molekul volnými radikály 

 

ROS mohou atakovat většinu biomolekul. Cílem mohou být nenasycené mastné 

kyseliny v lipidech, kde dochází ke štěpení dvojných vazeb a vzniku reaktivních 

metabolitů. Poškození způsobuje změnu fluidity membrán, změnu v propustnosti membrán 

a má vliv na membránově vázané enzymy a tvorbu chemoatraktivních látek pro 

makrofágy. Volné radikály způsobují agregaci a zesíťování proteinů, jejich fragmentaci 

a štěpení, modifikaci thiolových skupin, popř. benzenových jader aminokyselin a reagují 

s hemovým železem. Následkem těchto změn dochází ke změně transportu iontů, vstupu 
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Ca
2+

 do cytosolu a ke změně aktivity některých enzymů. Volné radikály napadají 

i molekuly DNA, kde štěpí kruh deoxyribózy, modifikují a poškozují báze a způsobují 

řetězové zlomy. Tím se inhibuje proteosyntéza, dochází k mutacím a translačním chybám 

[3;4;10].  

 

1.3.1 Peroxidace lipidů 

 

Peroxidace lipidů je soubor reakcí, při kterých dochází k oxidačnímu poškození 

polynenasycených mastných kyselin lipidů membrán nebo lipoproteinů vlivem zvýšené 

tvorby ROS. Peroxidace lipidů může probíhat neenzymaticky (autooxidace), 

nekontrolovaným procesem, ve kterém vznikají hydroperoxidy lipidů membrán a další 

sekundární produkty. Neenzymatická peroxidace lipidů je vyvolána nespecifickým, 

mnohdy patologickým faktorem. Při této reakci se řetězce modifikovaných mastných 

kyselin snadno štěpí na kratší produkty, včetně uhlovodíků, které vydechujeme (ethan, 

pentan) a toxických aldehydů jako je malondialdehyd (MDA) nebo 4-hydroxynonenal. 

Peroxidace lipidů může probíhat také za katalytických podmínek, enzymem 

lipooxygenázou, kdy z vytvořených hydroperoxidů vznikají dalšími reakcemi např. 

leukotriény nebo prostaglandiny, které se účastní fyziologických i patologických procesů 

v organismu [5;11]. 

K peroxidaci lipidů dochází na dvojné vazbě polynenasycené mastné kyseliny. 

Vhodnými substráty pro peroxidaci lipidů jsou mastné kyseliny se dvěma a více dvojnými 

vazbami. Nejčastěji se jedná o kyselinu linolovou (18:2), linolenovou (18:3), 

arachidonovou (20:4) nebo dokosahexaenovou (22:6). Dvojná vazba oslabuje vazbu mezi 

uhlíkem a vodíkem methylenové skupiny a proto může dojít k odtržení vodíkového atomu 

z methylenové skupiny volným radikálem. Volný radikál funguje jako iniciátor reakce. 

Mastná kyselina se tímto odtržením elektronu sama stává volným radikálem. Ten se 

snadno spojuje s molekulárním kyslíkem a vzniká peroxylový radikál. Peroxylový radikál 

může reagovat s další mastnou kyselinou, vytrhnout jí elektron a tím vznikne hydroperoxid 

lipidu a nový volný radikál z napadené mastné kyseliny. Tato reakce se dále propaguje 

řetězovou reakcí, dokud se radikál mastné kyseliny nesetká s jiným radikálem nebo 

neradikálem, např. antioxidantem vitaminem E, kdy se řetězová reakce ukončí a vznikne 

stabilní sloučenina [5;12;13]. Na obrázku 2 je znázorněna peroxidace lipidů a vznik MDA.  
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Lipidové hydroperoxidy, vznikající při peroxidaci lipidů, jsou poměrně stálé, ale při 

setkání s tranzitními prvky (Fe
2+

, Cu
+
) katalyzují Fentonovu reakci. Při Fentonově reakci 

se lipidové peroxidy mění na alkoxylové radikály a velice reaktivní hydroxylový radikál.  
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Obrázek 2 - Peroxidace lipidů a vznik MDA.[4;6]
  

 

 



16 

1.3.2 Malondialdehyd 

 

Hlavním biomarkerem oxidativního poškození biomembrán je MDA[14]. Za 

fyziologických podmínek (při neutrální pH) se MDA vyskytuje ve formě enolátového 

aniontu. Při pH pod 4,5 převládá forma-hydroxyakroleinu, který je vysoce reaktivní. Na 

obrázku 3 je znázorněn enolátový anion, enol forma MDA, keto forma MDA a -

hydroxyakrolein [15]. 

 

 

 

Obrázek 3 - Struktura MDA ve vodném roztoku [15].  

  

Při štěpení uhlíkové kostry lipidových hydroperoxidů dochází k uvolňování 

jednoduchých organických molekul jako je MDA nebo 4-hydroxynonenal, popř. dalších 

alkanalů a alkenalů. Tyto látky potom mohou měnit fluiditu membrán, zvyšují jejich 

propustnost pro ionty, a tak působí lýzu buněk nebo snižují membránový potenciál. 

Uvolněný MDA a 4-hydroxynonenal se kovalentně váže přes aminovou nebo thiolovou 

skupinu na proteiny a nukleové kyseliny a tím je poškozuje. Dochází k vytvoření vazby 

mezi aminokyselinami proteinů a aldehydovými produkty peroxidace lipidů a tím se 

snižuje mobilita membránových proteinů. Navázání MDA na aminoskupinu je vidět na 

obrázku 4. Po navázání MDA na proteiny dochází k jejich agregaci a stávají se citlivější 

k proteolytické degradaci [3-6;16]. 
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Obrázek 4 – Vazba MDA na bílkovinu a vznik příčné vazby (cross linking) [3]. 

 

MDA se proto nalézá v tkáních především jako vázaný a jen v malém množství ve 

volné formě. Z klinického hlediska je nejdůležitější stanovení celkového MDA [15].  

MDA vzniká v organismu také jako vedlejší produkt enzymové oxygenace 

eikosanoidů a také při přeměně prostaglandinů. Hecker a Ulrich popsali biosyntézu 

tromboxanu A2, která vede ke vniku MDA [17]. 

 

 

1.4 Sledování hladiny oxidačního stresu 

 

Volné radikály mají velmi krátký poločas eliminace. Z tohoto důvodu se k popisu 

oxidačního stresu používá stanovení produktů, které vznikají reakcemi volných radikálů. 

Jako indikátor oxidačního stresu se používá MDA nebo 4-hydroxynonenal (významné 

produkty lipoperoxidace) a jiné karbonylové sloučeniny jako formaldehyd, acetaldehyd, 

propionaldehyd či aceton. Dále můžeme měřit aktivitu enzymů, které v organismu 

odstraňují ROS, jako je SOD, kataláza nebo glutathionperoxidáza. Jako indikátor 

oxidačního stresu lze použít také některé antioxidanty, například kyselinu askorbovou, 

kyselinu močovou, koenzym Q10, glutathion, -tokoferol či -karoten [4]. 

Hladina oxidačního stresu je sledována v souvislosti s četnými akutními 

i chronickými patologickými procesy v organismu. Klinickým projevem oxidačního stresu 

a jeho sekundárních produktů může být vznik rakovinného bujení, Alzheimerovy choroby, 

diabetes mellitus (DM), atherosklerosy, ledvinových onemocnění, poruchy 

kardiovaskulárního systému, nemoci jater, kůže, zánětlivých procesů nebo projevů stárnutí 

[18;19]. 

Peroxidace lipidů způsobuje nahromadění mutací v růstových regulačních genech 

a v důsledku toho i vznik rakoviného bujení. Tyto genetické změny vznikají v důsledku 
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působení exogenních toxinů a ROS a jsou zodpovědné za nestabilitu DNA a chyby 

v replikaci DNA. MDA, který vznikl endogenně peroxidací lipidů, přispívá k poškození 

DNA a vzniku mutací. MDA reaguje s nukleovými kyselinami za fyziologického pH 

a vznikají deoxyguanosin, deoxyadenosin a deoxycytidin [16]. 

V literatuře se uvádí, že u pacientů s maligním mozkovým nádorem byla zvýšená 

hladina MDA oproti zdravým kontrolám [20]. Výrazně vyšší hladina MDA byla 

pozorována u pacientek s rakovinou prsu [21], nebo s rakovinou plic [22]. U pacientů 

s rakovinou prostaty byla zvýšená hladina MDA využita k diagnostice nádorů [23].  

Hladina oxidačního stresu rovněž stoupá u preeklampsie, pravděpodobně rovněž 

v souvislosti se zvýšenou peroxidací lipidů. U žen, které měli preeklampsii byla výrazně 

vyšší hladina MDA a současně nižší antioxidační kapacita [24;25]. 

U DM může být vlivem hyperglykémie zvýšená produkce volných radikálů, a to 

vlivem glykace proteinů nebo autooxidace glukózy. Zvýšená hladina MDA byla 

pozorována i u pacientů s metabolickým syndromem [26] nebo u pacientů s DM 

a prediabetes [27]. Pacienti s DM II měli vyšší hladinu MDA než zdravé kontroly [28]. Ve 

studii Kesavalu a kol. byla prokázána vyšší hladina MDA u pacientů s DM II než 

u zdravých kontrol. Diabetičtí pacienti se současným  kardiovaskulárním onemocnění měli 

ještě vyšší hladiny MDA než pacienti pouze s DM. To ukazuje, že i kardiovaskulární 

choroby souvisejí s produkcí volných radikálů a peroxidací lipidů [29].  

V centrálním nervovém systému, díky vysoké spotřebě kyslíku v mozku a obsahu 

polynenasycených mastných kyselin v membránách, vzniká peroxidací lipidů vysoká 

koncentrace ROS [16].  Hladina MDA stoupá i u pacientů s neurodegenerativními 

onemocněním – Alzheimerovou chorobou nebo Parkinsonovou chorobou [30]. Casado 

a kol. potvrdili zvýšené hladiny MDA u pacientů s Alzheimerovou chorobou a vaskulární 

demencí [31]. 

Z dalších studií můžeme zmínit stanovení MDA jako biomarkeru oxidačního 

poškození lipidů vlivem kouřením, které popsal Lykkesfel [32]. Zvýšená hladina MDA 

vlivem kouření byla zaznamenána i ve studii Mouhamed a kol. Rozdílné hladiny MDA 

měli kuřáci, kteří kouří 40 cigaret denně oproti kuřákům kouřícím "pouze" 20 cigaret 

denně [33].  
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1.5 Vitamin E jako antioxidant 

 

Vitamin E se uplatňuje v antioxidační ochraně lipidů biologických membrán 

a lipoproteinových částic plazmy. Biologicky nejúčinnější forma vitaminu E je                 

-tokoferol. Jeho vedlejší izoprenový řetězec způsobuje nerozpustnost vitaminu E ve vodě, 

má lipofilní charakter, a proto je typickým membránovým antioxidantem.  

Vitamin E reaguje s meziprodukty vzniklými při peroxidaci lipidů, přeměňuje 

alkylperoxylové radikály lipidů na hydroperoxidy, které jsou pak rozkládány působením 

enzymu glutathionperoxidázy. Tím naruší řetězec peroxidace lipidů a alkylperoxylové 

radikály nemohou napadat další molekuly mastných kyselin a propagace reakce se 

zastavuje. Vitamin E se přitom mění na tokoferylový radikál, který je stabilnější než látky, 

se kterými reaguje. Reakce vitaminu E a peroxylového radikálu a vznik stabilnho 

tokoferylového radikálu je na obrázku 5. Tokoferylový radikál je zpět redukován na 

tokoferol pomocí askorbátu [4;34]. 

 

 

 

Obrázek 5 – Vitamin E a vznik tokoferylového radikálu [34]. 

 

Prospěšné účinky vitaminu E jsou hojně popsány v literatuře. Podávání vitaminu E 

zabránilo růstu melanomů u myší [35]. Antioxidanty, hlavně vitamin E a C, chrání před 

nádory mozku inhibicí reakce nitrosace, snižují hladinu tumor nekrozového faktoru, 
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vychytávají volné radikály a snižují aktivitu telomeráz. Podání vitaminu E a C snížilo 

výskyt mozkových nádorů [36].  

Ve studii Zhang a kol. prokázali snížení premenopauzální rakoviny prsu u pacientek, 

kteří konzumovali ovoce a zeleninu se zvýšeným množství karotenoidů a vitaminu E a C 

[37].  

 

1.6 Kyselina močová jako antioxidant 

 

Kyselina močová je u člověka a primátů konečným produktem odbourávání purinů. 

Vzniká v procesu přeměn hypoxantin, xantin a kyselina močová za katalytického působení 

enzymu xantinoxidázy. Je nejhojnějším antioxidantem krevní plazmy, její koncentrace se 

pohybuje okolo 120 – 450 mol l
-1

. V ledvinových tubulech se jí 90 % resorbuje [6].  

Antioxidační působení kyseliny močové spočívá ve vychytávání volných radikálů za 

vzniku urátového radikálu, jak je znázorněno na obrázku 6 [38]. Ten je pak regenerován 

především kyselinou askorbovou. Další antioxidační vlastností kyseliny močové je 

schopnost vázat železo a měď do formy pevného chelátu a tím bránit produkci 

nebezpečného hydroxylového radikálu Fentonovou reakcí. Vazbou železa také chrání 

kyselinu askorbovou a -tokoferol před oxidací [4;5;39]. 

 

 

 

Obrázek 6 – Reakce urátu s radikálem a vznik urátového radikálu [5].  

 

Kyselina močová tvoří asi 35 – 65 % antioxidační kapacity krevní plazmy. Její 

koncentrace stoupá po intenzívní tělesné námaze, v počáteční fázi DM, při preeklampsii, 

po kardiochirurgických operacích nebo při mozkové ischemii [39;40].  
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1.7 Metody stanovení malondialdehydu 

 

Stanovení MDA v biologickém materiálu je možné různými metodami. Většinou 

jsou používány chromatografické metody jako je vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

(HPLC) nebo plynová chromatografie (GC).  

Záleží také na tom, v jakém biologickém materiálu se MDA stanovuje. Suttnar a kol. 

zjistil, že při stanovení MDA v krevní plazmě je nutná vhodná volba antikoagulačního 

činidla při přípravě plazmy. Byly pozorovány různé hodnoty MDA při použití citrátu nebo 

ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA). Přídavek EDTA vede k nižším hodnotám 

MDA než použití citrátu [41]. 

MDA se stanovuje v krevní plazmě jako volný nebo celkový. Hladina volného MDA 

se měří po deproteinaci přídavkem kyseliny chloristé [42] nebo acetonitrilu (AcN) [43]. 

Pro stanovení celkového MDA se vzorek odebrané plazmy derivatizuje i s přítomnými 

proteiny, nebo derivatizačnímu kroku může předcházet alkalická hydrolýza plazmy [42]. 

V tabulce 2 jsou uvedeny vybrané metody pro stanovení MDA v biologickém 

materiálu a jejich základní analytické parametry.  

 

 

1.7.1 Stanovení MDA s kyselinou thiobarbiturovou 

 

V roce 1968 Yagi a kol. poprvé stanovili MDA po derivatizaci s kyselinou 

barbiturovou (TBA) v lidském séru. Tato reakce probíhající při 95
o
C v kyselém prostředí 

je dnes známá jako reakce TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances). Její 

produkty jsou detekovány kolorimetricky při 532 – 535 nm nebo fluorimetricky s excitací 

při 532 a emisí při 553 nm [44-46].  

Kondenzací dvou molekul TBA s jednou molekulou MDA vznikne MDA-TBA2 

konjugát. Výsledný produkt MDA-TBA2 je růžovo červený konjugát, který absorbuje při 

532 nm. Intenzita MDA-TBA2 derivátu ukazuje míru lipoperoxidace. Reakce MDA s TBA 

je uvedena na obrázku 7 [11;15] . 
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Obrázek 7 – Reakce MDA s TBA.[11]  

 

Tento test je použitelný pro práci s mikrozomy nebo lipozomy, ale jeho využití 

v tělních tekutinách přináší řadu problémů. Nevýhoda spočívá v tom, že TBA reaguje 

nespecificky, reaguje v biologickém materiálu s řadou dalších látek.  Jsou to např. 

monosacharidy, pyrimidiny, bilirubin, albumin, hemoglobin nebo mnohé aminokyseliny. 

Proto není vhodné TBARS test používat pro měření lipoperoxidace, protože i další 

aldehydy a nelipidové složky obsažené v biologických vzorcích mohou také tvořit adukty 

s TBA. Např. acetaldehyd tvoří v přítomnosti glukózy, sacharózy nebo fruktózy s TBA 

komplex, který v HPLC koeluuje ve stejnou dobu jako MDA-TBA2. Stejně reagují 

i nenasycené aldehydy. Také TBA adukt vzniklý z oxidované 2-deoxyribózy má stejné 

absorpční spektrum jako MDA-TBA2.  

Kromě toho MDA nevzniká v organismu pouze z nenasycených mastných kyselin. 

Vlivem záření a poškození aminokyselin, sacharidů, proteinů nebo nukleových kyselin 

reakcemi s železem se můžou uvolnit meziprodukty, které tvoří také MDA-TBA2 

adukty [11;16;46]. 

Nespecifičnost stanovení MDA s TBA vyvolalo potřebu jiných metod pro stanovení 

MDA s vhodnějšími derivatizačními činidly jako je např. fenylhydrazin a jeho 

deriváty [47-49].  

 

 

1.7.2 Stanovení MDA s 2,4-dinitrofenylhydrazinem 

 

Aldehydy reagují s 2,4-dinitrofenylhydrazinem (DNPH) za vzniku 2,4-

dinitrofenylhydrazonu. Vznik dinitrofenylhydrazonu je uveden na obrázku 8. Deriváty jsou 

separovány HPLC s detekcí v UV oblasti kolem 300 - 350 nm [11]. 
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Obrázek 8 – Reakce 2,4-dinitrofenylhydrazinu s MDA se vznikem 2,4- dinitrofenylhydrazonu [50]. 

  

 

Sim a kol. používali pro stanovení MDA v krevní plazmě metodu HPLC 

po derivatizaci 2,4-DNPH. Jako interní standard byl použit methylmalondialdehyd 

(MeMDA), který reaguje také s 2,4-DNPH a je dobře oddělitelný od MDA-DNPH [51].  

Použití MeMDA jako interního standardu při stanovení MDA bylo použito již Claesonem 

ve vzorcích homogenátu krysího mozku [52]. Struktura MeMDA je znázorněna na 

obrázku 9.  

 

 

 

 

Obrázek 9 – Struktura methylmalondiadehydu.  
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1.7.3 Další možnosti stanovení MDA 

 

Steghens a kol. stanovili MDA pomocí HPLC-UV po derivatizaci 

s diaminonaftalenem (DAN). Hladina celkového MDA byla měřena po derivatizaci v silně 

kyselém prostředí s DAN při laboratorní teplotě [53].  

V nedávné době byla publikována metoda stanovení MDA v krevní plazmě jako 

derivátu MDA s hydralazinem (HDZ). HDZ je derivát hydrazinu a používá se jako 

antihypertenzivum. HDZ reaguje s MDA za vzniku hydrazonu, který je poté stanoven 

HPLC metodou s UV detekcí při 314 nm [54]. 

Pro stanovení MDA se využívá také plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 

(GC-MS). Pomocí GC-MS jsou validovány metody založené na derivatizaci 

s fenylhydrazinem [47].  

Další možností stanovení MDA je využití CG s detektorem elektronového záchytu 

(ECD). Při této metodě se pro derivatizaci MDA používá 2,4,6-trichlorfenylhydrazin  

a následuje extrakce n-hexanem [55]. 

V literatuře můžeme najít i stanovení MDA kapilární elektroforézou [52]. 
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Tabulka 2 - Parametry metod pro stanovení MDA v biologickém materiálu s uvedenými limity detekce.  

metoda kolona mobilní fáze detekce vzorek LOD 

(mol l
-1

) 

lit.  

fotometrie TBA   UV/VIS moč, sérum, 

plazma 

0,1  [56] 

fluorimetrie 

TBA 

  fluorescenční 

excitace 535 nm,  

emise 550 nm 

plazma  [57] 

HPLC  

bez derivatizace 

Bondapak C18, 25 x4,6 mm, 

5 m 

30 mM KH2PO4:MeOH 65:35 UV/VIS 532 nm sérum 

 

0,012  [58] 

HPLC-TBA Luna C18, 150 x 4,6mm, 

5 m 

MeOH: KH2PO4 (50 mM, pH 7,0) 

35:65 

UV/VIS 532 nm gingivální 

tekutina 

0,03  [59] 

HPLC - TBA Eurosphere-100;           5 m, 

150 x 4 mm 

MeOH : H2O 50:50 průtok 0,6 ml 

min
-1

,  

UV/VIS - 532 nm plazma                  0,05 [44] 

HPLC – TBA MAC 4x250 mm, Biospher SI 

120 C18, 7 m 

MeOH:fosf. pufr (pH 7,2) 35:65, 

průtok 0,7 ml min
-1

    

UV/VIS 532 nm plazma 0,1  [19] 

HPLC - TBA Supelcosil LC18 150x 4,6 

mm, 5m 

AcN: MeOH:0,02 M KH2PO4, 

(pH 6,4) 10:25:65  

UV/VIS 532 nm plazma 0,045 [60] 

HPLC – TBA Nucleosil 100 C18, 150 x 4,6 

mm, 5 m 

AcN:20 mM fosf. pufr (pH 6,8), 

20:80  

fluorescenční, 

excitace 421, 

emise 553 

kondenzát 

dechu 

0,004 [61] 
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HPLC - TBA Phenomenex Gemini C18, 

5 m, 5x0,5 cm 

KH2PO4:MeOH:AcN 72:17:11.  fluorescenční, 

excitace 525 nm, 

emise 560 m 

plazma, 

sérum 

 [62] 

HPLC – TBA Phenomenex Torrance RP 

C18 250 x 4,6 mm, 5 m  

MeOH: fosf. pufr (pH 5,8) 55:45 fluorescenční, 

excitace 532 nm, 

emise 553 nm 

plazma 0,015 [63] 

HPLC - TBA Nucleosil -5 C18, 250 x 

4,6 mm 

MeOH : 50 mM fosf. pufr (pH 7) 

35 : 65 

fluorescenční, 

excitace 515 nm, 

emise 553 nm 

plazma 0,01  [64] 

HPLC – DNPH Nucleosil C18 RP, 125 x 

3 mm, 3m 

AcN:H2O s kys. octovou, 38:62  UV/VIS 310 nm plazma 0,025  [49] 

HPLC – DNPH Waters Symmertry C18 150 x 

3,9 mm,  

AcN:H2O 70:30  UV/VIS 307 nm moč 0,056  [65] 

HPLC – DNPH Phenomenex Synergi Fusion 

MAX RP 150 x 4,6 mm 

AcN: H2O s kys. octovou  UV/VIS 310 nm plazma  [51] 

HPLC – DNPH Nucleosil 100 RP-18 125 x 

4 mm, 5 m 

AcN: H2O s kys. octovou UV/VIS 310 nm sérum, 

jaterní 

homogenát 

0,2  [66] 

HPLC - DAN Utisphere HDO C18, 150 x 

2 mm, 3 m 

30 mM octan amonný (pH 2 – 

upraveno kys. mravenčí) : AcN, 

89,5 : 10,5  

UV/VIS 311 nm plazma, 

sérum 

 [53] 

HPLC - HDZ C18 Perfectsil Target ODS-

3column 

0,2% (v/v) kyselina octová/AcN 

50:50 

UV/VIS 314 nm plazma 0,03  [54] 
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GC-MS HP 5 Fused silica kapilární 

kolona, 25m, 0,32 mm i. d., 

0,25 m tloušťka filmu  

průtok He 0,6 – 0,8 ml min
-1

,   MS plazma  [47] 

GC-ECD OV-5-Fused silica, 30 m, 

0,25 mm i. d. 0,25 m 

tloušťka filmu 

průtok He 1 ml min
-1

  ECD plazma, 

moč 

0,03  [55] 

CE 20cm x 50 m kapilára 25 mM borax, pH 9,3 a 5 mM 

tetradecyltrimethylamonium bromid, 

napětí -4 kV 

UV/VIS 260 nm plazma 0,4  [43] 
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1.8 Stanovení kyseliny močové 

 

Pro stanovení kyseliny močové v biologických vzorcích byla vypracována řada 

metod. V klinických laboratořích se běžně používají enzymatické metody založené na 

katalytické oxidaci kyseliny močové na alantoin v přítomnosti enzymu urikázy. 

Alantoin je následně stanovován kolorimetricky nebo pomocí průtokové injekční 

analýzy [67-69]. Tyto metody vyžadují kontrolovanou teplotu a drahé a nestabilní 

chemikálie.  

Dalšími používanými metodami jsou kapalinová chromatografie na chemicky 

vázaných fázích a iontově výměnná chromatografie. Metoda HPLC s elektrochemickou 

detekcí, UV detekcí nebo ve spojení s hmotnostní spektrometrií byla použita pro 

stanovení kyseliny močové v séru a moči nejčastěji. Tato metoda má ale i své 

nedostatky. Mezi tyto nevýhody patří např. dlouhá doba analýzy a malá separační 

účinnost [70;70-72]. 

Kapilární elektroforéza (CE) byla již několikrát použita pro stanovení kyseliny 

močové a dalších látek purinového metabolismu (xantinu, hypoxantinu) [73-76]. Pro 

detekci kyseliny močové v CE se běžně používají fotometrické detektory pracující 

v UV oblasti spektra [77;78].
 
Další možností je použití elektrochemických detektorů 

s uhlíkovou, měděnou nebo platinovou elektrodou [79-81] nebo pomocí 

elektrochemiluminiscence [82]. 
 

V práci Boughtona a kol. byla použita CE metoda s elektrochemickou detekcí pro 

stanovení kyseliny močové v lidském séru [76]. Guan a kol. popsal citlivou metodu pro 

stanovení kyseliny močové, kyseliny p-aminohippurové, xantinu, hypoxantinu 

a kyseliny askorbové v lidských slinách a moči [75]. Zinellu a kol. popsal CE metodu 

s detekcí v oblasti UV spektra pro stanovení kyseliny močové a askorbové v lidské 

plazmě [70].
 

Výhodou CE stanovení kyseliny močové je kratší čas analýzy než u HPLC 

stanovení. CE vykazuje vysoké rozlišení. Velmi významnou charakteristikou CE pro 

klinické využití je velmi nízká cena analýzy. K analýze je třeba minimální množství 

pufru a velmi malý objem vzorku, což je pro analýzu biologického materiálu výhodné. 

Dalšími výhodami CE metod jsou přiměřená citlivost, automatizace (možnost využití 

autosamplerů) a mnohostrannost metody – separace analytů může být založena na jeho 

náboji, velikosti, hydrofobnosti nebo stereospecifitě. Vzorky jsou dávkovány přímo do 
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kapiláry bez komplikovaných úprav. U biologického materiálu stačí většinou vzorek jen 

naředit. Z těchto důvodů se stále častěji využívá CE v klinickém výzkumu.  

 

1.9 Stanovení superoxiddismutázy 

 

SOD katalyzuje dismutaci superoxidového aniontu na peroxid vodíku 

a molekulární kyslík. SOD se stanovuje pomocí přímých a nepřímých metod. 

U přímých metod se sleduje pokles koncentrace vytvořeného superoxidového 

radikálu, který je rozkládán působením SOD v přítomnosti nebo nepřítomnosti 

testovaného vzorku. Nevýhodou je, že superoxid má v neutrálním vodném prostředí 

velmi krátký poločas. Metodami, kterými lze tento úbytek sledovat jsou např. 

polarografie, pulzní radiolýza se spektrofotometrickou detekcí, NMR spektroskopie. 

U nepřímých metod je vytvořený superoxid (xantinoxidázou s hypoxantinem nebo 

xantinem) odstraněn SOD nebo superoxid reaguje s detekčním činidlem, které redukuje 

na vhodný produkt pro spektrofotometrické stanovení (redukce např. cytochromu c 

nebo tetrazoliové soli) [4;5;83]. Nepřímé metody pro stanovení SOD jsou v praxi 

používány častěji a využívají je běžně dostupné komerční kity pro stanovení SOD [84]. 

 

 

1.10 Metodika zpracování výsledků 

 

Pro vyhodnocení kalibračních přímek, účinnosti separace a rozlišení analytů byly 

používány níže uvedené vztahy. 

Závislost odezvy detektoru na koncentraci dávkovaného analytu lze popsat 

obecně platnou rovnicí přímky:  

S = a + b c,  

kde a je konstantní člen závislosti, b je konstanta úměrnosti mající význam 

citlivosti stanovení a může být určena z výšky píku nebo z jeho plochy, c je koncentrace 

analytu.  

Účinnost separace je udána počtem teoretických pater, N. Počet teoretických pater 

je vypočítán pomocí rovnic: 

N = 16 (t
2
  / w 

2
) = 5, 54  (t

2
  / w1/2

2
 );     
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kde t je retenční čas, w je šířka píku při základně a w1/2 je šířka píku v polovině výšky 

píku.  

Rozlišení charakterizuje míru relativní separace, míru vzájemného překrývání 

dvou sousedních píků. Rozlišení Ri, j  dvou analytů mezi sebou je dáno rovnicí: 

Ri,j = 2 (ti – tj ) / (wi + wj);  

kde t je retenční čas a w je šířka píku pří základně [85]. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

 

Cílem mé disertační práce bylo využití chromatografických a elektroforetických 

metod pro monitorování oxidačního stresu u různých onemocnění ve srovnání se 

zdravými kontrolami. Jako hlavní biomarker oxidačního stresu v krevní plazmě byl 

vybrán MDA. Současně byly sledovány i hladiny některých antioxidantů. Speciální 

studie byla věnována sledování hladin MDA při suplementaci vitaminem E v krevní 

plazmě před a po chirurgickém odstranění gynekologických nádorů.  

 

Cíle lze tedy stručně popsat v těchto bodech: 

 

1. Vypracování HPLC metody pro stanovení MDA v krevní plazmě.  

2. Využití dalších analytických metod pro sledování hladiny antioxidantů. 

3. Sledování hladiny MDA u zdravých jedinců a veganů.  

4. Porovnání hladin MDA u pacientů s různými onemocněními.  

5. Sledování vlivu antioxidantu vitaminu E na hladiny MDA u onkologických 

pacientek před a po chirurgickém výkonu.  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

3.1 Přístroje 

 

Všechna chromatografická měření byla provedena na přístroji pro HPLC 

(Shimadzu, Japonsko). Přístroj je vybavený pumpou LC-10ADvp, autosamplerem SIL-

10ADvp, termostatem kolony CTO-10ASvp  a UV/VIS detektorem SPD-10Avp.  

K separaci derivatizovaných vzorků s MDA byly použity kolony Phenomenex 

Synergi 4u Fusion – RP 80A (Phenomenex, USA) o rozměrech 250 x 4,60 mm 

s velikostí částic 4 m a kolona Ascentis Express C18 (Sigma-Aldrich / Supelco, 

Německo) o rozměrech 100 x 3,0 mm s velikostí částic 2,7 m. Obě kolony byly během 

separace termostatovány na 30 
o
C.  

Ovládání přístroje HPLC a následné vyhodnocování chromatogramů bylo 

provedeno pomocí programu LC Solution  verze 1. 11 SP1 (Shimadzu, Japonsko).  

Fotometr TECAN Sunrise ELISA Reader (Tecan Group, Německo) byl použit pro 

stanovení SOD v krevní plazmě.  

Elektroforetické stanovení kyseliny močové bylo provedeno na přístroji kapilární 

elektroforézy HP
3D

 CE (Agilent, Německo) vybaveným vestavným DAD 

a kontrolovaným ChemStation softwarem. Stanovení kyseliny močové 

spektrofotometricky bylo provedeno na přístroji Helios alfa (Spectronic Unicam, Velká 

Británie).  

GC měření mastných kyselin byla provedena na přístroji GC-17A (Shimadzu, 

Japonsko) s plamenově ionizačním detektorem na koloně RTX-WAX 15m, 0,25 mm, 

tloušťka filmu 0,25 m.  

Výsledné hodnoty jsou uváděné jako průměr ± směrodatná odchylka (SD).  Pro 

statistické vyhodnocení byl používán program Origin 8.0 (OriginLab Corporation, 

Northampton, USA).  

 

3.2 Použité chemikálie  

 

Pro stanovení MDA byly použity tyto chemikálie: 

1,1,3,3-tetrametoxypropan, 99 %, Sigma Aldrich; 

(3-dimethyl-amino)-2-methyl-2-propenal, 99 % Sigma Aldrich; 
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2,4-dinitrofenylhydrazin (DNPH), 99 %, Sigma Aldrich; 

AcN, 99 % , LachNer; 

kyselina sírová, 96 %, Lachema; 

kyselina chloristá, 70 % Lachema; 

kyselina chlorovodíková, 35 %, Penta;  

hexan, LachNer; 

hydroxid sodný, LachNer; 

aceton, Lachema; 

etanol, LachNer.  

Pro stanovení kyseliny močové elektroforeticky byly použity tato chemikálie:  

2-morfolinethansulfonová kyselina (MES),  Sigma; 

p-aminosalicylová kyselina, Sigma; 

Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris), Fluka; 

kyselina močová,  Fluka; 

AcN, LachNer; 

hydroxid sodný, LachNer. 

Veškeré používané chemikálie dosahovaly analytického stupně čistoty.  

Pro stanovení SOD byl použit komerční kit SOD Assay Kit (Sigma Aldrich, 

Německo).   

Pro stanovení kyseliny močové spektrofotometricky byl použit komerční kit 

(ErbaLachema, Česká Republika). 

Pro přípravu všech roztoků byla použita deionizovaná voda (Demiwa 3, Watek, 

Česká Republika).  

 

3.3 Příprava  roztoků a vzorků pro stanovení MDA 

3.3.1 Příprava zásobního roztoku MDA 

 

Zásobní roztok MDA o koncentraci 10 mmol l
-1

  byl připraven hydrolýzou 412 l 

1,1,3,3-tetrametoxypropanu ve 250 ml 1% kyseliny sírové při laboratorní teplotě po 

dobu dvou hodin. Zásobní roztok MDA je velice nestálý, proto byl připravován každý 

den čerstvý.  
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Přesná koncentrace standardního roztoku MDA byla zjištěna měřením absorbance 

při 267 nm (molární absorpční koeficient je 31 800 l mol
-1

 cm
-1

).  

 

3.3.2 Příprava interního standardu MeMDA 

 

Jako interní standard byl použit MeMDA. Zásobní roztok MeMDA byl připraven 

reakcí 0,5 g (3-dimethylamino)-2-methyl-2-propenalu a 0,2 g pevného NaOH v objemu 

700 µl vody. Reakce byla provedena v uzavřené zkumavce ve vodní lázni zahřívané na 

teplotu 75 
o
C po dobu 45 min, kdy se původní dvě fáze spojily v jednu fázi. Reakční 

směs byla následně odpařena do sucha proudem dusíku při teplotě 40 
o
C a odparek byl 

rozpuštěn v 8 ml směsi aceton/ethanol (1:1, v/v). Z vytvořeného MeMDA byl vytvořen 

roztok o výsledné koncentraci 5 mmol l
-1

, který byl uchováván při teplotě   − 20 
o
C. 

Pracovní roztok o koncentrací 50 μmol l
-1

 MeMDA byl vytvořen ze zamraženého 

zásobního roztoku MeMDA a byl uchováván v lednici. Tato koncentrace byla stálá 

jeden měsíc.  

Přesná koncentrace standardního roztoku MeMDA byla zjištěna měřením 

absorbance při 322 nm (molární absorpční koeficient je 29 900 l mol
-1

 cm
-1

).  

 

3.3.3 Příprava derivatizačního činidla 

 

Roztok derivatizačního činidla DNPH o koncentraci 5 mmol l
-1

 byl připraven 

rozpuštěním 2,4-DNPH v 2 mol l
-1

 HCl a byl uchováván v lednici v tmavé láhvi.  

Přesná koncentrace roztoku DNPH byla kontrolována měřením absorbance při 458 nm. 

Roztok byl připravován každý týden nový. Bylo zjištěno, že se původní koncentrace 

roztoku DNPH 5,7 mmol l
-1

 změnila po 7 dnech skladování roztoku v lednici při 8 
o
C na 

5,1 mmol l
-1

, tj. koncentrace se snížila o 11 %. Po 16 dnech skladování roztoku DNPH 

klesla jeho koncentrace na 4,9 mmol l
-1

, tj. snížila se o 14 % a po 24 dnech klesla 

koncentrace roztoku o 26 %. Po měsíci skladování roztoku DNPH byla jeho 

koncentrace 3,7 mmol l
-1

, tj. o 35 % nižší.   

Změna koncentrace roztoku DNPH byla sledována a její průběh je znázorněn na 

obrázku 10.  
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Obrázek 10 – Závislost koncentrace roztoku DNPH na době skladování v lednici při 8 ºC.  

 

3.3.4 Derivatizace modelového vzorku MDA 

 

Ze zásobního roztoku MDA o koncentraci 10 mmol l
-1

 bylo připraveno 

6 kalibračních roztoků MDA o koncentraci 1; 2,5; 5; 7,5; 10 a 20 mol l
-1

.  

K přípravě modelového vzorku bylo použito 100 l roztoku MDA, který byl 

smíchán se 100 l interního standardu MeMDA (50 mol l
-1

) a 400 l 1,5 mol l
-1

 

NaOH. Směs byla zahřívána ve skleněné vialce při teplotě 60 
o
C po dobu 60 min. Po 

vychladnutí bylo ke směsi přidáno 200 l 35% HClO4. Vzorek byl poté derivatizován 

přídavkem 50 l 5 mmol l
-1

 DNPH při teplotě 60 
o
C po dobu 30 min. K vychladlému 

vzorku byly přidány 2 ml hexanu a směs byla 8 min protřepávána. Následně byl vzorek 

centrifugován 3 min při zrychlení 1780 g. Extrakce do hexanu byla opakována ještě 

jednou. Veškerý odebraný supernatant byl vysušen do sucha proudem dusíku při teplotě 

40 
o
C. Získaný odparek byl rozpuštěn ve 250 l mobilní fáze (AcN:voda) a byl použit 

k HPLC analýze.  
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3.3.5 Příprava vzorku krevní plazmy pro stanovení MDA 

 

Vzorky nesrážlivé krve byly odebírány do odběrových nádobek Vacuette 

s antikoagulantem EDTA. Po odebrání byly vzorky centrifugovány 4 min při zrychlení 

1780 g. Oddělená krevní plazma byla zmražena a skladována při teplotě − 20 
o
C. Pro 

dlouhodobé uchování vzorku byla plazma zamražena na − 80 
o
C.  

K přípravě vzorku krevní plazmy pro HPLC stanovení MDA bylo použito 100 l 

rozmražené krevní plazmy, která byla smíchána se 100 l interního standardu MeMDA 

(50 mol l
-1

) a 400 l 1,5 mol l
-1

 NaOH v nádobce Eppendorf. Takto připravená směs 

pro alkalickou hydrolýzu biologického materiálu byla zahřívána při teplotě 60 
o
C po 

dobu 60 min. Po vychladnutí bylo ke směsi přidáno 200 l 35% HClO4. Směs byla 

protřepána a centrifugována po dobu 4 min při zrychlení 7000 g. Veškerý supernatant 

byl odebrán do skleněné vialky a derivatizován 50 l 5 mmol l
-1

  DNPH (po dobu 

30 min při 60 
o
C) a následně extrahován do hexanu podle stejného postupu jako 

modelový vzorek.  

 

 

3.4 Stanovení kyseliny močové 

 

Kyselina močová byla změřena CE dle optimalizované metody Matějčková a kol., 

popsané Tůmou a kol. [73;74].   

Pro stanovení kyseliny močové elektroforeticky bylo 50 l krevní plazmy 

smícháno s 950 l směsi 0,01 M NaOH a 10 mg l
-1

 kyseliny p-aminosalicylové jako 

interního standardu. Krevní plazma byla 20x naředěná.  

Současně bylo provedeno stanovení kyseliny močové spektrofotometricky 

s použitím komerčního kitu Kyselina močová (Erba Lachema, Česká Republika) [69]. 

Vzorek byl připraven smícháním 20 l krevní plazmy a 1 ml reagenčního činidla, 

inkubován po dobu 2 min při 37 
o
C a poté byla ihned změřena absorbance vzorku při 

505 nm.  

 

 



37 

 

3.5 Stanovení superoxiddismutázy 

 

Stanovení SOD bylo provedeno podle návodu komerčního kitu 

Superoxiddismutáza (Sigma-Aldrich, Německo) [84]. Ke 20 l vzorku krevní plazmy 

bylo na destičce přidáno 200 l roztoku 2-(4-iodofenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-(2,4-

disulfofenyl) – 2 H tetrazolium monosodné soli. Poté bylo ke směsi přidáno 20 l 

pracovního enzymu a celá směs byla inkubována při 37 
o
C 20 min. Ihned po skončení 

inkubace byla změřena absorbance na spektrofotometru TECAN Sunrise ELISA Reader 

při vlnové 450 nm.  

 

3.6 Sběr vzorků 

 

Všechny vzorky krve byly odebírány do zkumavek Vacuette s přídavkem 

antikoagulantu EDTA (Greiner Bio-one, Něměcko). Krev byla následně centrifugována 

4 min při zrychlení 1780 g. Plazma byla odebrána a zamražena  na − 20 
o
C.  

 

3.6.1 Sběr vzorků u zdravého člověka 

 

Čtyřem dobrovolníkům (2 ženy a 2 muži) ve věku 27 – 45 let bylo v průběhu 

24 hodin odebráno 6 vzorků venózní krve. První vzorek krve byl dobrovolníkům 

odebrán v 8:00 hodin ráno nalačno. Další vzorky byly odebrány v 10:00 hod a ve 12:00 

hodin. Po odběru ve 12:00 hodin snědli dobrovolníci stejnou šunkovou bagetu. Ve 

14:00 hodin a v 16:00 hodin byly odebrány další vzorky krve. Večer byla 

dobrovolníkům podána lehká večeře a následující den jim byl odebrán poslední vzorek 

krve opět v 8:00 hodin. V průběhu experimentu dobrovolníci nepožívali žádný alkohol 

ani nápoje obsahující kofein. Dobrovolníci byli nekuřáci a netrpěli žádným chronickým 

ani akutním onemocněním.  

Pokus byl zopakován se stejnou skupinou dobrovolníků ve stejných časových 

intervalech a za stejných podmínek odběru venózní krve s tím rozdílem, že po odběru 

vzorku krve (v 8:00 hod) požili dobrovolníci 50 g přesně definovaného oleje (14 mg 

polynenasycených mastných kyselin, převážně C18:2 kyselinu linolovou a C18:3 

kyselinu linolenovou).  
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3.6.2 Sběr vzorků krevní plazmy u veganů  

 

Vzorky venózní krve pro sledování hladiny MDA u veganů a kontrolní skupiny 

byly získány od veganů ze studie „Vegge“, která probíhala na II. interní klinice Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Skupina veganů minimálně tři roky 

nepožívala žádné živočišné produkty. Většina z nich suplementuje vitamín B12 

a vitamin D2. Veganská dieta spočívá v odmítání jakékoliv živočišné stravy, vegani 

nekonzumují žádné maso, ale ani vejce a mléčné výrobky. Odběr byl proveden 

v ranních hodinách nalačno. Všichni ze skupiny byli nekuřáci a nebyl u nich prokázaný 

DM ani jaterní onemocnění.  

 

3.6.3 Sběr vzorků krevní plazmy pacientek s karcinomem dělohy a vaječníků 

 

Vzorky venózní krve byly získávány od pacientek s indikací karcinomu 

endometria (4 pacientky), cervix (4 pacientky) a ovarii (3 pacientky) z Gynekologicko-

porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a od zdravých 

kontrol. Pacientky s nádorem i zdravé kontroly byly nekuřačky, nebyl u nich prokázán 

DM ani jaterní onemocnění. Průměrná hodnota body mass indexu (BMI) pacientek byla 

okolo 28 a průměrný věk pacientek byl 64 let. 

Pro dlouhodobé skladování vzorků (déle než rok) byla plazma zamražena při         

– 80 
o
C.  

 

3.6.4 Sběr vzorků pro sledování vlivu vitaminu E při gynekologické operaci 

 

Vzorky venózní krve pro sledování vlivu vitaminu E u pacientek s indikací 

karcinomu endometria (11 pacientek) a ovarii (9 pacientek) byly sbírány na 

Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. 

Pacientky podstoupily chirurgické odstranění karcinomu. 

Pacientky byly rozděleny do dvou skupin. První den, 24 hodin před plánovanou 

operací (ve 13 hodin), byl každé skupině pacientek odebrán vzorek venózní krve. Jedné 

skupině bylo 18 hodin před plánovanou operací podáno 1200 mg vitaminu E (Zentiva – 
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Sanofi, Česká Republika). Druhá skupina (kontrolní) byla bez suplementace 

vitaminem E. Druhý den podstoupily pacientky operaci, kdy jim byl nádor chirurgicky 

odstraněn a hned po operaci (opět ve 13 hodin) jim byl odebrán další vzorek krve. 

Následující den, tj. 24 po operaci, byl odebrán poslední vzorek krve. Pacientky 

s nádorem byly nekuřačky a nebyl u nich prokázán DM ani jaterní onemocnění. BMI 

všech pacientek (kontrolní skupiny i pacientek s vitaminem E) bylo okolo hodnoty 27. 

Průměrný věk pacientek byl 66 let.  

Klinická studie byla provedena se souhlasem Etické komise 3. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.  

 

3.6.5 Sběr vzorků krevní plazmy pacientů s diabetes mellitus 

 

Vzorky venózní krve pro sledování hladiny MDA a SOD v krevní plazmě 

u pacientů s DM I a DM II byly sbírány na II. interní klinice Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady v Praze. Pacienti byli odebíráni v ranních hodinách nalačno.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

4.1 Vývoj metodiky HPLC pro stanovení MDA 

 

4.1.1 Stanovení MDA v krevní plazmě - optimalizace derivatizačních podmínek  

 

Pro derivatizaci vzorku byl použit 2,4-DNPH, který reaguje s karbonylovou 

skupinou za vzniku hydrazinu (viz kapitola 1.7.2). Použití DNPH je mnohem 

specifičtější než derivatizace s kyselinou thiobarbiturovou a vzniklé produkty lze 

následně snadněji separovat pomocí HPLC. Další předností derivatizace DNPH je 

dostatečně rychlý průběh i za mírných podmínek (teplota, pH). Jelikož se v literatuře 

doba i teplota derivatizace značně liší, v prvním kroku byl měřen výtěžek derivatizace 

v hydrolyzovaném modelovém vzorku i vzorku krevní plazmy [48;49;51;65]. 

V modelových vzorcích i ve vzorku krevní plazmy byla sledována výška píku 

a plocha píku MDA-DNPH i interního standardu MeMDA-DNPH za rozdílných 

podmínek derivatizace (teplota 25 °C a 60 °C a různá doba derivatizace 5 až 90 min).  

Při vyšší teplotě (60 °C) bylo mezi 10 až 90 min dosaženo o cca 10 % vyšší 

výtěžnosti derivatizační reakce pro modelový vzorek MDA a o 20 - 30 % pro modelový 

vzorek MeMDA. Závislost výšky píku na době derivatizace modelového vzorku při 

25 °C a 60 °C je znázorněna na obrázku 11 a 12.  
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Obrázek 11 – Závislost výšky píku MDA (25 mol l
-1

) na době derivatizace modelového vzorku 2,4-

DNPH při teplotě 25 
o
C (■) a 60 

o
C (●).  

 

Obrázek 12 – Závislost výšky píku  MeMDA (50 mol l
-1

) na době derivatizace modelového vzorku 2,4-

DNPH při teplotě 25 
o
C (■) a 60 

o
C (●). 
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Stejných výsledků bylo dosaženo i při změření výšky a plochy píku u vzorku 

krevní plazmy. Na obrázku 13 je znázorněná závislost výšky píku MDA a MeMDA na 

době derivatizace 2,4-DNPH při teplotě 60 ºC ve vzorku krevní plazmy o koncentraci 

MDA 12,4 mol l
-1

 a MeMDA o koncentraci 50 mol l
-1

.  

Rozdílné výšky píků MDA a MeMDA v poměru k použité koncentraci jsou dány 

jinými absorpčními maximy vzniklých derivátů (MDA-DNPH maximum při 307 nm, 

MeMDA-DNPH maximum při 322 nm). 

 

Obrázek 13 – Závislost výšky píku MDA (■) a MeMDA (●) na době derivatizace 2,4-DNPH ve vzorku 

krevní plazmy o koncentraci MDA 12,4 mol l
-1

 a MeMDA 50 mol l
-1

.  

 

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že nejlepší výtěžnosti derivatizace 

modelového vzorku i vzorku krevní plazmy 2,4-DNPH bylo dosaženo při teplotě 60 °C 

po dobu 30 min. Delší doba derivatizace nezvyšovala výšku píku ani nezvětšovala 

plochu píku.  
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4.1.2 Stanovení MDA na standardní koloně 

 

Pro první separace byla použita kolona Phenomenex Synergi Fusion 

250 x 4,6 mm. Úpravou již zavedených metod [65;66] byla zvolena gradientová eluce, 

kdy byla mobilní fáze prvních 27 min složena ze směsi AcN:voda (40:60, v/v, 

s přídavkem 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml deionizované vody). Poté následoval 

3 min gradient končící na složení mobilní fáze AcN:voda v poměru 95:5 (v/v). Po 4 min 

následoval návrat skokem na poměr AcN:voda 36:64 (v/v) s 6 min ekvilibrací před další 

analýzou. Průtok mobilní fáze byl 1,5 ml min
-1

 s maximálním tlakem 18,5 MPa. Odezva 

detektoru byla měřena při 307 nm. Množství vzorku dávkovaného na kolonu bylo 100 

l.  

Ukázkový chromatogram stanovení MDA a interního standardu MeMDA 

v modelovém vzorku s vysokou (10,1 mol l
-1

) a nízkou (2,5 mol l
-1

) koncentrací 

MDA je uveden v obrázku 14. Ukázkový chromatogram pro stanovení MDA v  krevní 

plazmě s vysokou (16,5 mol l
-1

) a nízkou (5,9 mol l
-1

) koncentrací MDA je ukázán na 

obrázku 15.  

V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty retenčního času pro pík MDA-DNPH a pro pík 

MeMDA-DNPH, šířka píku v polovině výšky, počet teoretických pater pro oba píky 

a rozlišení obou píků. Celková délka HPLC analýzy včetně vymytí veškerých složek 

krevní plazmy z kolony je 50 min.
 

 

Tabulka 3 – Hodnoty retenčních časů, šířky v polovině výšky, počet teoretický pater a rozlišení píků 

MDA-DNPH a MeMDA-DNPH při stanovení na koloně Phenomenex Synergi Fusion C18.  

 MDA MeMDA 

retenční čas (min) 17,6 ± 0,1 28,9 ± 0,2 

w ½ (min) 0,35 ± 0,01 0,55 ± 0,02 

počet teoretických pater N 12300 13800 

rozlišení MDA - MeMDA 6,3 ± 0,1 
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 Obrázek 14 – HPLC chromatogram modelového vzorku MDA po derivatizaci DNPH. A - nízká 

koncentrace MDA 2,5 mol l
-1

; B - vysoká koncentrace MDA 10,1 mol l
-1

; koncentrace MeMDA 

50,0 mol l
-1

. Identifikace píků: 1 - MDA, 2 - MeMDA.  
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Obrázek 15 – HPLC chromatogram vzorku krevní plazmy po derivatizaci DNPH. A - vysoká 

koncentrace MDA 16,5 mol l
-1

; B - nízká koncentrace MDA 5,9 mol l
-1

; koncentrace MeMDA 

50,0 mol l
-1

. Identifikace píků: 1 - MDA, 2 - MeMDA.  

 

 

Kalibrační závislosti byly naměřeny pro modelový vzorek MDA s interním 

standardem MeMDA (50,0 mol l
-1

)
 
v rozmezí koncentrací 0,5 – 10,0 mol l

-1
.  

Rovnice kalibrační přímky vyhodnocená z plochy píku pro stanovení MDA 

v modelovém vzorku je S [mV s] = 16,46 c [mol l
-1

] + 0,75. Rovnice vyhodnocená 

z výšky píku pro stanovení MDA v modelovém vzorku je S [mV s] = 0,81 c [mol l
-1

] + 

0,04.  

Limit detekce byl vypočítán pro výšku píku odpovídající trojnásobku šumu 

detektoru. Limit detekce je 0,20 mol l
-1

 a je srovnatelný s limity detekce uváděných 

jinými autory [49;51;65;66]. 

V tabulce 4 jsou ukázány parametry kalibrační závislosti pro stanovení 

koncentrace MDA v modelovém vzorku na koloně Phenomenex Synergi Fusion.  
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Tabulka 4 – Parametry závislosti plochy píku a výšky píku na koncentraci pro stanovení MDA 

modelovém vzorku na koloně Phenomenex Synergi Fusion.   

parametr plocha píku výška píku 

testovaný rozsah koncentrace MDA, mol l
-1

 0,5 – 10,0  0,5 – 10,0 

citlivost, b, mV s mol
-1

 l 16,46 ± 0,03 0,81 ± 0,00 

úsek, a, mV s 0,75 ± 0,12 0,04 ± 0,02 

korelační koeficient, R 0,999 0,999 

LOD, mol l
-1

  0,20 

počet měření, n 6 6 

 

 

Dále byly naměřeny kalibrační závislosti pro stanovení MDA v krevní plazmě 

metodou standardního přídavku, s přídavkem MDA v koncentračním rozmezí 0,5 – 

10,0 mol l
-1

. Všechny koncentrace byly měřeny třikrát a pro vyhodnocení se používaly 

průměrné hodnoty těchto měření.  

V tabulce 5 jsou ukázány parametry kalibrační závislosti pro stanovení 

koncentrace MDA ve vzorku krevní plazmy na koloně Phenomenex Synergi Fusion. 

Původní koncentrace MDA v krevní plazmě byla 5,9 mol l
-1

.  

 

 

Tabulka 5 – Parametry závislosti plochy píku a výšky píku na koncentraci pro stanovení MDA ve vzorku 

krevní plazmy na koloně Phenomenex Synergi Fusion. Původní koncentrace MDA v krevní plazmě byla 

5,9 mol l
-1

. 

parametr plocha píku výška píku 

přídavky MDA, mol l
-1

 0,5 – 10,0  0,5 – 10,0 

citlivost, b, mV s mol
-1

 l 13,1 ± 0,2 0,61 ± 0,02 

korelační koeficient, R 0,999 0,997 

LOD, mol l
-1

 

počet měření, n 

 

5 

0,20 

5 
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4.1.3 Stanovení MDA na krátké koloně  

  

Klinická stanovení, při kterých se analyzují velké soubory vzorků, vyžadují co 

nejkratší dobu analýzy. Kolona Phenomenex Synergi dovolila separovat MDA ze 

vzorku krevní plazmy, limit detekce byl pro stanovení MDA vyhovující, ale doba celé 

analýzy (celkově 50 min) byla dlouhá. Dalším postupem byla snaha snížit dobu analýzy 

a také snížit objem dávkovaného vzorku.  

Pro rychlejší analýzu MDA byla použita kolona Ascentis Express C18 

o rozměrech 100 x 3,0 mm s velikostí částic 2,7 m. Částice Fused-Core jsou tvořeny 

pevným jádrem o průměru 1,7 µm a porézním obalem 0,5 µm. Celková velikost částic 

je tedy 2,7 µm. Kolona Ascentis Express má srovnatelnou účinnost s kolonami 

s normálními velikostmi částic, ale dochází k polovičnímu nárůstu tlaku na koloně. 

Při optimalizaci metody byl sledován vliv složení mobilní fáze AcN:voda 

(s přídavkem 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody) v rozmezí 20:80 (v/v) až 50:50 

(v/v). Rovněž byl sledován vliv průtoku mobilní fáze v rozmezí od 0,3 až 0,7 ml min
-1

 

a vliv dávkovaného množství vzorku s dávkovací smyčkou o objemu 5 l a 10 l.  

Při vysokém zastoupení AcN v mobilní fázi je analýza rychlá, ale MDA-DNPH se 

neodděluje od ostatních komponent krevní plazmy. Na obrázku 16 jsou ukázány 

chromatogramy se stejnou rychlostí průtoku mobilní fáze 0,5 ml min
-1

 a rozdílným 

složením mobilní fáze AcN:voda v poměru 50:50 (v/v) a 30:70 (v/v). Objem 

nadávkovaného vzorku plazmy o koncentraci MDA 6,3 ± 0,3 mol l
-1

 je u obou 

stanovení 10 l.   

Při poměru mobilní fáze 50:50 (v/v) se zkrátil retenční čas MDA-DNPH 

(2,1 min), ale píky nejsou od sebe úplně oddělovány. Pík MDA-DNPH je za těchto 

podmínek vyšší než pík při použití mobilní fáze 30:70 (v/v). Je to dáno tím, že pík není 

oddělený od další složky krevní plazmy. Jsou to tedy dva píky v jednom. Naopak při 

poměru mobilní fáze 30:70 (v/v) je analýza delší, pík MDA-DNPH má retenční čas 

3,4 min, ale MDA-DNPH je oddělen od další složky krevní plazmy. Nevýhodou je, že 

píky nejsou tak ostré, jsou více rozmyté.  
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Obrázek 16 - Ukázkový chromatogram stanovení MDA v krevní plazmě o koncentraci 6,3 ± 0,3 mol l
-1

. 

Chromatogram A – mobilní fáze AcN:voda (50:50, v/v, přídavek 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody); 

chromatogram B –mobilní fáze AcN:voda (30:70, v/v, přídavek 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody). 

Identifikace píků: 1 – MDA, * - neznámá složka krevní plazmy, 2 – MeMDA.  

 

Při nízkém obsahu AcN se pík MDA-DNPH rozšiřuje a klesá účinnost stanovení, 

měřená jako počet teoretických pater N. Tabulka 6 ukazuje hodnoty retenčního času, 

šířky píku v polovině výšky a počet teoretických pater pro stanovení vzorků krevní 

plazmy o koncentraci 6,3 ± 0,3 mol l
-1

 s různým složením AcN:voda v mobilní fázi 

s konstantní rychlostí průtoku 0,5 ml min
-1

. Všechna měření byla prováděna třikrát 

a výsledek je uveden jako průměr ± směrodatná odchylka.  

Z tabulky 6 vyplývá, že nejlepší účinnost separace při průtoku mobilní fáze 

0,5 ml min
-1

 je u složení mobilní fáze AcN:voda v poměru 40:60, kdy počet je 

teoretických pater 5000 ± 600.  
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Tabulka 6 – Hodnoty retenčních časů, šířky píku v polovině výšky píku a počet teoretických pater pro 

stanovení MDA v plazmě o koncentraci MDA 6,3 ± 0,3 mol l
-1

.  Mobilní fáze AcN:voda (přídavek 

3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody) v poměru 50:50 – 30:70 (v/v), průtok  0,5 ml min
-1

.  

mobilní fáze – poměr 

AcN:voda 

retenční čas 

MDA (min) 

w ½ (min) počet teoretických 

pater N 

50:50 2,1 ± 0,0 0,087  3350 ± 50 

40:60 3,3 ± 0,4 0,110  5000 ± 600 

30:70 3,5 ± 0,1   0,125  4200 ± 100 

 

 

Pro další zvýšení separační účinnosti a zlepšení ostrosti píků byl snížen průtok 

mobilní fáze na 0,4 ml min
-1

. Na obrázku 17 je vidět rozdíl ve stanovení MDA-DNPH 

v mobilní fázi AcN:voda v poměru 30:70 a 40:60. Objem nadávkovaného vzorku 

plazmy o koncentraci MDA 6,3 ± 0,3 mol l
-1

 byl 10 l. Při poměru AcN:voda 40:60 

(v/v) je retenční čas pro MDA-DNPH 4,2 min, při poměru 30:70 (v/v) je retenční čas 

MDA-DNPH delší a to 5,5 min. Píky jsou ostřejší při větším zastoupení AcN v mobilní 

fázi.  

V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty retenčního času, šířky píku v polovině výšky 

a počet teoretických pater pro stanovení vzorků krevní plazmy o koncentraci 6,3 ± 

0,3 mol l
-1

 s různými poměry AcN:voda v mobilní fázi s rychlostí průtoku                 

0,4 ml min
-1

. Nejvyšší počet teoretických pater 8950 ± 70, a tedy nejvyšší účinnost 

separace, vykazuje mobilní fáze v poměru AcN:voda 40:60 (v/v) při průtoku mobilní 

fáze 0,4 ml min
-1

.  

 

 

 

 



50 

 

 

 

Obrázek 17  – Ukázkový chromatogram stanovení MDA v krevní plazmě o koncentraci 6,3 ±                 

0,3 mol l
-1

. Průtok mobilní fáze 0,4 ml min
-1

, dávkování 10 l vzorku. Chromatogram A – mobilní fáze 

AcN:voda (30:70, v/v, přídavek 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody); chromatogram B – mobilní fáze 

AcN:voda (40:60, v/v, přídavek 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody). Identifikace píků: 1 – MDA, 2 – 

MeMDA.  

 

 

Tabulka 7 – Hodnoty retenčních časů, šířky píku v polovině výšky píku a počet teoretických pater pro 

stanovení MDA v plazmě o koncentraci MDA 6,3 ± 0,3 mol l
-1

. Mobilní fáze AcN:voda (přídavek 3,6 

ml kyseliny octové na 930 ml vody) v poměru 50:50 – 30:70  (v/v), průtok 0,4 ml min
-1

. 

mobilní fáze – poměr 

AcN:voda 

retenční čas 

MDA (min) 

w ½ (min) počet teoretických 

pater N 

50:50 2,68 ± 0,00 0,101 3700 ± 50 

40:60 4,22 ± 0,16 0,106 8950 ± 100 

30:70 5,52 ± 0,01 0,156 6900 ± 200 
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Na obrázku 18 (A) je vidět, že při těchto podmínkách stanovení není rozdělení 

píku MDA-DNPH a píku další složky plazmy úplně ideální. Pro úplné oddělení MDA-

DNPH od ostatních komponent krevní plazmy je nutné použít malé nadávkované 

množství vzorku 5 l, což souvisí s použitím krátké kolony. Rozdíl mezi 

nadávkovaným množstvím objemu je vidět na obrázku 18, kde bylo nadávkováno 10 l 

a 5 l vzorku krevní plazmy o koncentraci MDA 6,3 ± 0,3 mol l
-1

.  

 

 

Obrázek 18 – Ukázkový chromatogram stanovení MDA v krevní plazmě o koncentraci 6,3 ±                

0,3 mol l
-1

. Mobilní fáze AcN:voda (40:60, v/v, přídavek 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody); 

průtok 0,4 ml min
-1

. Chromatogram A – objem nadávkovaného vzorku plazmy 10 l; chromatogram B – 

objem nadávkovaného vzorku plazmy 5 l. Identifikace píků: 1 – MDA, 2 – MeMDA.  

 

   

Jak vyplývá z tabulek a grafů výše uvedených, při složení mobilní fáze AcN:voda 

v poměru 40:60 (v/v), průtoku mobilní fáze 0,4 ml min
-1

 a dávkování 5 l vzorku 

dochází k úplnému oddělení MDA-DNPH i MeMDA-DNPH od ostatních látek 

přítomných v modelovém vzorku i ve vzorku krevní plazmy. Tyto separační podmínky 

byly používány pro všechny další klinické analýzy vzorků krevní plazmy[86].  
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Hlavní výhodou použití kolony Ascentis Express oproti stanovení na koloně 

Phenomenex Synergi Fusion je snížení retenčního času MDA-DNPH  ze 16,6 min na 

4,2 min, došlo o zkrácení celé doby analýzy.  

Na obrázku 19 je ukázkový chromatogram stanovení vzorku krevní plazmy 

s nízkou koncentrací MDA 3,5 ± 0,5 mol l
-1

 a vysokou koncentrací MDA                

13,4 ± 0,1 mol l
-1

. Nespecifikované píky v chromatogramu vzorku krevní plazmy 

odpovídají vedlejším produktům derivatizační reakce. 

 

 

 

Obrázek 19 – Ukázkový chromatogram stanovení MDA v krevní plazmě na koloně Ascentis Express 

Chromatogram A – plazma s vysokou koncentrací MDA 13,4 ± 0,1 mol l
-1

; chromatogram B – plazma 

s nízkou koncentrací MDA 3,5 ± 0,5 mol l
-1

. Identifikace píků: 1 – MDA, 2 – MeMDA.  
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4.1.3.1 Kalibrační závislosti pro kolonu Ascentis Express 

   

Kalibrační závislosti byly naměřeny pro modelový vzorek MDA v rozmezí 

koncentrací 1 – 20 mol l
-1

. Dále byly naměřeny kalibrační závislosti pro MDA 

v plazmě metodou standardního přídavku. Všechny koncentrace byly měřeny třikrát 

a pro vyhodnocení se používaly průměrné hodnoty těchto měření.  

Limit detekce byl vypočítán pro výšku píku odpovídající trojnásobku šumu 

detektoru. Limit detekce je 0,27 mol l
-1

 (0,02 mg l
-1

) a je dostatečný nízký pro 

stanovování MDA v reálných vzorcích krve. Limit detekce je srovnatelný s limitem 

detekce dosaženým na koloně Phenomenex Synergi Fusion (viz kapitola 4.1.2).  

 

4.1.3.1.1 Kalibrační závislosti modelového vzorku MDA 

 

Naměřené koncentrace MDA byly vyhodnoceny jak z výšky, tak z plochy píku 

a jejich závislost na koncentraci byla zpracována regresní analýzou. Parametry lineární 

kalibrační závislosti vypočítané z plochy píku a výšky píku pro HPLC stanovení MDA 

v modelovém vzorku jsou uvedeny v tabulce 8. Modelové vzorky byly připraveny výše 

uvedeným způsobem (kapitola 3.3.4).  

 

 

Tabulka 8 – Parametry závislosti plochy a výšky píku na koncentraci pro stanovení MDA v  modelovém 

vzorku na koloně Ascentis Express.   

parametr plocha píku výška píku 

testované koncentrační rozmezí, mol l
-1

 1 – 20 1 - 20 

citlivost, b, mV s mol
-1

 l 1,99 ± 0,02 0,22 ± 0,00 

úsek, a, mV s 0,37 ± 0,23 -0,08 ± 0,01 

korelační koeficient, R 0,999 0,999 

LOD, mol l
-1

  0,27 

LOD, mg l
-1

  0,02 

počet měření, n 6 6 

 

 

 



54 

 

Experimentálně změřená kalibrační závislost plochy píku na koncentraci MDA je 

zobrazena na obrázku 20.  

Rovnice kalibrační přímky vyhodnocená z plochy píku pro modelový vzorek 

MDA je S [mV s] = 1,99 c [mol l
-1

] + 0,37.  

 

 
Obrázek 20 – Kalibrační přímka pro stanovení MDA v modelovém vzorku vyhodnocená z ploch píků na 

koloně Ascentis Express C18. 

 

Experimentálně změřená kalibrační závislost výšky píku na koncentraci 

modelového vzorku MDA je zobrazena na obrázku 21. Rovnice kalibrační přímky 

vyhodnocená z výšky píku pro modelový vzorek MDA je S [mV s] = 0,22 c [mol l
-1

]  

– 0,08.    
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Obrázek 21 – Kalibrační přímka pro stanovení MDA v modelovém vzorku vyhodnocená z výšky píku. 

Stacionární fáze Ascentis Express C18.  

 

 

4.1.3.1.2 Kalibrační závislosti pro MDA ve vzorku krevní plazmy 

 

V tabulce 9  jsou uvedené parametry kalibrační závislosti stanovení MDA ve 

vzorku krevní plazmy stanovené metodou standardního přídavku a vyhodnocené 

z plochy píku a výšky píku. Vzorky krevní plazmy byly připraveny způsobem 

uvedeným v kapitole 3.3.5. Ke vzorku plazmy byly přidávány přídavky roztoku MDA 

o koncentraci 1; 2,5; 5; 7,5, 10 mol l
-1

. Původní koncentrace MDA v krevní plazmě 

byla 5,6 ± 0,1 mol l
-1

.  
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Tabulka 9 - Parametry závislosti plochy a výšky píku na velikosti přídavku MDA do vzorku krevní 

plazmy. Původní koncentrace MDA v plazmě byla 5,6 ± 0,1 mol l
-1

. 

  plocha píku výška píku 

přídavky MDA, mol l
-1

 1 – 10 1 – 10  

citlivost, b, mV s mol
-1

 l 1,82 ± 0,04 0,21 ± 0,01 

korelační koeficient, R 0,998 0,998 

LOD, mol l
-1

 0,27 0,27 

LOD, mg L
-1

  0,02 

počet měření, n 5 5 

    

Experimentálně změřená kalibrační závislost plochy píku na koncentraci MDA 

v plazmě je zobrazena na obrázku 22 a kalibrační závislost výšky píku na koncentraci 

MDA v krevní plazmě je zobrazena na obrázku 23.  

Dosažená citlivost a limit detekce stanovení MDA ve vzorku krevní plazmy 

vyhodnocená z výšky píku odpovídající trojnásobku šumu detektoru je prakticky stejná 

jako u modelového vzorku. Hodnota limitu detekce u vzorku krevní plazmy je 

0,27 mol l
-1

, tj. 0,02 mg l
-1

.  

Obrázek 22 – Kalibrační přímka závislosti plochy píku na koncentraci MDA v krevní plazmě (metoda 

standardního přídavku) vyhodnocená z ploch píků. Původní koncentrace MDA v  plazmě byla 5,6 ± 

0,1 mol l
 -1

.  
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Obrázek 23 – Kalibrační přímka závislosti výšky píku na koncentraci MDA ve vzorku krevní plazmy 

(metoda standardního přídavku) vyhodnocená z výšky píků. Původní koncentrace MDA v  plazmě byla 

5,6 ± 0,1 mol l
 -1

.  

 

 

4.1.3.2 Opakovatelnost HPLC stanovení MDA v krevní plazmě 

 

Opakovatelnost vyvinuté metody byla ověřována při opakovaném stanovení MDA 

ve vybraném vzorku krevní plazmy intraday a interday. Ke stanovení opakovatelnosti 

měření byly kontrolní vzorky krevní plazmy měřeny opakovaně v jednom dni (intraday) 

10 krát. Při stanovení reprodukovatelnosti měření mezi dny (interday) byl jeden vzorek 

krevní plazmy měřen během šesti po sobě jdoucích dní. Každý den byl vzorek krevní 

plazmy připraven včetně derivatizace a měřen třikrát po sobě. Krevní plazma byla 

opakovaně zpracována podle výše uvedeného postupu (kapitola 3.3.5).  

Průměrné plochy píků (mV s)  a průměrné retenční časy (min) a variační 

koeficient (relativní směrodatná odchylka) pro plochu píku a pro retenční čas pro 

vzorek krevní plazmy jsou uvedené v tabulce 10. 

Výsledná hodnota variačního koeficientu pro plochu píku vzorku krevní plazmy 

intraday (koncentrace MDA v krevní plazmě byla 7,7 ± 0,4 mol l
-1

) je 2,7 %. Pro 
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reprodukovatelnost v průběhu šesti dní je hodnota variačního koeficientu 3,9 %. Tyto 

hodnoty vykazují, že přesnost metody stanovení MDA je vyhovující. Výsledná hodnota 

variačního koeficientu pro průměrný retenční čas stejného vzorku krevní plazmy 

intraday je 0 % a pro stanovení interday je 2,4 %, i tyto hodnoty vykazují, že přesnost 

metody je vyhovující. 

 Rozlišení MDA a MeMDA je 8,8 ± 0,1, což je vysoká hodnota rozlišení.  
 

 

 

Tabulka 10 – Hodnoty opakovatelnosti (intraday) a reprodukovatelnosti (interday) HPLC stanovení 

MDA v krevní plazmě s průměrnou koncentrací MDA 7,7 ±  0,4 mol l
-1

. 

parametr intraday interday 

retenční čas, min 4,19 ± 0,0 4,10 ± 0,10 

variační koeficient – retenční čas, % 0,0 2,4 

plocha píku, mV s 15,2 ± 0,4 15,5 ± 0,6 

variační koeficient – plocha píku, % 2,7 3,9 

počet opakování 10 6 

 

V tabulce 11 jsou uvedeny parametry stanovení MDA na koloně Phenomenex 

Synergi Fusion a na koloně Ascentis Expres. Nejvyšší rozdíl je v délce stanovení, kdy 

při stanovení standardní koloně je retenční čas MDA 16,5 min, což je skoro čtyřikrát 

delší než na při stanovení MDA na koloně Ascentis Express. Účinnost separace je 

u standardní kolony vyšší, ale pro klinická stanovení je i účinnost separace stanovení 

MDA na koloně Ascentis Express dostačující. Limity detekce pro obě kolony jsou 

srovnatelné. Rozlišení píků MDA a MeMDA je u obou metod dostatečně vysoké, 

kritická hodnota pro rozlišení píků je 1,5, jejíž dosažení je považováno za úplné 

rozdělení dvou píků [85]. 
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Tabulka 11 – Porovnání parametrů stanovení MDA na koloně Phenomenex Synergi Fusion C18; mobilní 

fáze AcN:voda (přídavek 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody) 27 min poměr 40:60 (v/v), pak 3 min 

gradient končící na poměru 95:5 (v/v), po 4 min návrat skokem na poměr 36:64 (v/v); průtok mobilní fáze 

1,5 ml min
-1

; dávkovaný objem 100 l.  a na koloně Ascentis Express C18; mobilní fáze AcN:voda 

(40:60, v/v, přídavek 3,6 ml kyseliny octové na 930 ml vody); průtok 0,4 ml min
-1

; dávkovaný objem 

vzorku krevní plazmy 5 l. 

parametr stanovení na koloně 

 Phenomenex Synergi Fusion Ascentis Express 

retenční čas MDA, min 16,5 4,2 

počet teoretických pater N 12310 8948 

rozlišení MDA/MeMDA  6,3 8,8 

LOD, mol l
-1

 0,20 0,27 

 

 

4.2 Stanovení kyseliny močové 

 

Koncentrace kyseliny močové v krevní plazmě byla měřena pomocí kapilární 

elektroforézy [40;73] a zároveň pomocí spektrofotometrického kitu (BioLaTest) [69].   

    

4.2.1 Elektroforetické stanovení kyseliny močové 

 

Pro elektroforetické stanovení kyseliny močové byla použita křemenná kapilára 

(Composite Metal Services) o celkové délce 32,5 cm s vnitřním průměrem 75 m 

a vnějším průměrem 363 m. Vzdálenost detektoru od dlouhého konce kapiláry byla 

24,2 cm a od krátkého konce kapiláry byla 8,3 cm.  Před prvním použitím byla kapilára 

aktivována promytím 0,1 mol l
-1

 NaOH, který byl v kapiláře ponechán po dobu 

2 hodin, poté byla kapilára promývána neionizovanou vodou po dobu 15 min a nakonec 

separačním pufrem po dobu 20 min. Před každou separací byla kapilára promývána 

1 min 0,1 mol l
-1

  NaOH, 1 min neionizovanou vodou a 2 min separačním elektrolytem. 

Dávkování vzorku krevní plazmy bylo provedeno z krátkého konce kapiláry 

elektrokineticky při napětí 5 kV po dobu 10 s. Všechny separace probíhaly při napětí 

15 kV a konstantní teplotě 25 
o
C. Elektroferogramy byly zaznamenávány při vlnové 

délce 292 nm.  



60 

 

Separační pufr byl složen z 60 mmol l
-1

  MES, 30 mmol l
-1

  Tris a 0,001% 

polybren, pH pufru bylo 6,0. Tento pufr vykazuje poměrně malou elektrickou vodivost 

a může být použit i ve vysokých koncentracích, aniž by elektrický proud při CE 

separaci přerostl únosnou mez. Výhodou použití separačního pufru o vysoké 

koncentraci jednotlivých složek je účinné potlačování adsorpce látek ze vzorku 

biologického materiálu na stěnu kapiláry. Povrchově aktivní látka polybren se adsorbuje 

na stěnu kapiláry a obrací elektroosmotický tok, který pak má stejný směr jako migrace 

aniontů (kyseliny močové i p-aminosalicylové), což zkrátí dobu analýzy.  

Kalibrační závislosti byly naměřeny ve vzorku plazmy s přídavkem kyseliny 

močové a interním standardem kyselinou p-aminosalicylovou metodou standardního 

přídavku v rozmezí koncentrací 1 - 10  mg l
-1

. Všechny koncentrace byly měřeny třikrát 

a pro vyhodnocení se používaly průměrné hodnoty těchto měření.  

V tabulce 12 jsou uvedeny parametry kalibrační závislosti vypočtené z plochy 

i výšky píku pro vzorek krevní plazmy.   

 

 

Tabulka 12 – Parametry kalibrační závislosti plochy a výšky píku ve vzorku 20x ředěné krevní plazmy.  

Separační pufr 60 mmol l
-1  MES + 30 mmol l

-1  Tris + 0,001% polybren (pH 6,0). 

 plocha píku výška píku 

testovaný rozsah, mg l
-1

 0 – 10 0 – 10  

citlivost, b, mAU s l mg
-1

 2,64 ± 0,02 1,98 ± 0,03 

korelační koeficient, R 0,999 0,999 

LOD, mg l
-1

  0,2 

LOD, mol l
-1

  1,2 

počet měření, n 4 4 

 

 

Tabulka 13 ukazuje průměrné hodnoty migračních časů, šířek píků v polovině 

výšky píku, počty teoretických pater pro CE separaci vzorku krevní plazmy.  
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Tabulka 13 – Hodnoty migračních časů, šířky píku v polovině výšky a počet teoretický pater kyseliny 

močové a kyseliny p-aminosalicylové při elektroforetickém stanovení kyseliny močové. Separační pufr 

60 mmol l
-1  MES + 30 mmol l

-1  Tris + 0,001% polybren (pH 6,0).  

 kyselina 

močová 

kyselina p-

aminosalicylová 

migrační čas (min) 1,37 ± 0,08 0,98 ± 0,03 

w ½ (s) 1,2 ± 0,0 1,2 ± 0,0 

počet teoretických pater N 19 280 10 000  

 

Ukázkový elektroferogram 20x ředěné krevní plazmy s nízkou (1,4 mg l
-1

) 

a vysokou (2,7 mg l
-1

) koncentrací kyseliny močové je uveden na obrázku 24.  

  

 

Obrázek 24 – Elektroferogram stanovení kyseliny močové ve vzorku 20x ředěné krevní plazmy, 

separační pufr 60 mmol l
-1  MES + 30 mmol l

-1  Tris + 0,001% polybren (pH 6,0). A – koncentrace 

kyseliny močové 1,4 mg l
-1

; B – koncentrace kyseliny močové 2,7 mg l
-1

. Identifikace píků 1 – interní 

standard kyselina p-aminosalicylová, 2 – kyselina močová.  
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4.2.2 Stanovení kyseliny močové spektrofotometricky 

 

Pomocí spektrofotometrického kitu Kyselina močová (Erba Lachema, Česká 

Republika) byla změřena koncentrace kyseliny močové u vzorků krevní plazmy.  

Pomocí standardních roztoků kyseliny močové v rozmezí koncentrací 50 – 

500 mol l
-1

 byla změřena kalibrační závislost. Experimentálně změřená kalibrační 

závislost absorbance při 505 nm na koncentraci kyseliny močové je zobrazena na 

obrázku 25. Rovnice kalibrační přímky pro spektrofotometrické stanovení kyseliny 

močové je S  =  0,0008 c [ mol l
-1

]  – 0,0022.    

  

 

Obrázek 25 – Kalibrační přímka závislosti absorbance na koncentraci kyseliny močové v krevní plazmě 

měřená spektrofotometricky pomocí komerčního kitu. 
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4.2.3 Srovnání elektroforetického a spektrofotometrického měření kyseliny 

močové 

 

Pomocí elektroforetického i spektrofotometrického stanovení kyseliny močové 

byla změřena skupina 60 vzorků krevní plazmy. Hodnoty byly mezi sebou porovnány 

a statisticky vyhodnoceny. Jednovýběrový t-test na hladině významnosti 0,05 

neprokázal statisticky významný rozdíl mezi oběma metodami.  

V tabulce 14 jsou zobrazeny průměrné hodnoty a koncentrační rozmezí kyseliny 

močové stanovené oběma metodami (CE stanovením a spektrofotometrickým kitem).  

 

 

Tabulka 14 – průměrné hodnoty a koncentrační rozmezí kyseliny močové stanovené pomocí 

spektrofotometrického a elektroforetického stanovení.   

 spektrofotometrické 

stanovení 

elektroforetické 

stanovení 

průměrná koncentrace kyseliny 

močové, mol l
-1

 

246,3 ± 48,5 249,3 ± 59,8 

koncentrační rozmezí kyseliny 

močové, mol l
-1

 

149,0 – 336,5 141,2 – 384,1 

počet měření, n 60 60 

 

 

4.3 Stanovení  superoxiddismutázy  

 

Aktivita SOD byla stanovována pomocí komerčního kitu SOD assay kit od firmy 

Sigma-Aldrich (viz kapitola 3.5) [84].  

Byla změřena aktivita kalibračních roztoků připravených z enzymu SOD 

o aktivitách 0,001 – 100 U ml
-1

. U všech vzorků byla změřená absorbance vzorku při 

450 nm. Z naměřených hodnot absorbance byla přepočítaná hodnota procenta inhibiční 

aktivity SOD. Z reakce, která probíhá v reakční směsi, vyplývá, že při vysoké aktivitě 

SOD nedochází k reakci mezi reakčním činidlem a superoxidovým radikálem, protože 

SOD katalyzuje přeměnu superoxidového radikálu na H2O2 a O2.  Čím vyšší je procento 
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inhibice SOD, tím vyšší je aktivita SOD a naopak. Závislost procenta inhibice na 

aktivitě SOD (U ml-1) je znázorněn na obrázku 26.  

 

 

 

Obrázek 26 – Závislost procenta inhibice na aktivitě SOD (U ml
-1

).  
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4.4 Fyziologické studie 

4.4.1 MDA u zdravého člověka  

 

Na začátku všech experimentů byla proměřena hladina MDA v krevní plazmě 

u zdravého člověka v průběhu 24 hodin. V literatuře jsou popsány změny v koncentraci 

TBARs látek (látek, které reagují s kyselinou thiobarbiturovou) a MDA v průběhu dne 

[87;88]. 

Čtyřem dobrovolníkům (dvě ženy a dva muži) ve věkovém rozmezí 27 – 45 let 

bylo odebráno 6 vzorků krve (viz kapitola 3.6.1). Na obrázku 27 jsou zobrazeny 

průměrné hodnoty (od 4 dobrovolníků) plazmatické koncentrace MDA v průběhu 

24 hodin. Koncentrace MDA v daných hodinách byly statisticky vyhodnocovány 

ANOVA testem a t-testem. Hodnoty koncentrace MDA v průběhu 24 hodin se na 

hladině významnosti 95 % u každého z dobrovolníků lišily. Statisticky významný rozdíl 

na hladině významnosti 95 % v koncentraci MDA byl také zjištěn mezi vzorky 

odebranými v 8:00 a ve 12:00 hodin, v 8:00 a ve 14:00 hodin a ve 12:00 a ve 14:00 

hodin u každého dobrovolníka. Koncentrace MDA byla ve 12 hodin nejnižší, její 

hodnota byla 4,9 ± 0,1 mol l
-1

. Ve 14 hodin byla plazmatická koncentrace MDA 

naopak nejvyšší, dosahovala průměrné hodnoty 7,2 ± 0,6 mol l
-1

. Statisticky významný 

rozdíl nebyl zjištěn mezi hladinami koncentrace MDA v 8:00, 10:00, 16:00 ani 

následující den v 8:00 hodin na hladině významnosti 95 %.  
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Obrázek 27 – Časový průběh změny koncentrace MDA v krevní plazmě v průběhu 24 hodin (průměrné 

hodnoty od 4 dobrovolníků). * označuje hodnoty MDA, kde byl prokázán statisticky významný rozdíl 

v koncentraci MDA na hladině významnosti p < 0,05.  

 

 

Nejvyšší hladina MDA v krevní plazmě byla změřena ve 14 hodin u všech 

4 dobrovolníků – viz obrázek 27. Stejné výsledky popsal v literatuře Cardona, kde byla 

prokázána maximální koncentrace MDA v 15 hodin [88].  Akbulut zaznamenal nejvyšší 

hladinu MDA u zdravých kontrol v době mezi 12:00 a 16:00 hodin oproti skupině 

pacientek s rakovinou prsu, kdy byla nejvyšší koncentrace MDA posunuta na 20 hodin 

večer [89]. 

Změna hladiny MDA v průběhu dne může být způsobena kolísáním redoxního 

stavu organismu. Redoxní stav organismu tedy může ovlivňovat cirkadiánní hodiny 

a geny řídící cirkadiánní hodiny ovlivňují redoxní rovnováhy, stejně jako mnoho dalších 

drah, které adaptují buňky, orgány a organismy na denní cyklus. Regulace redoxního 

stavu by mohla být důvodem vyvolání změn v lipoperoxidaci v průběhu dne. Stejně 

jako změny v antioxidační ochraně organismu, které se v průběhu dne mění [90]. 
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Další odběry krevních vzorků pro stanovení MDA probíhaly vždy ve stejnou 

denní dobu, aby se předešlo rozdílným výsledků z důvodu kolísání hladiny MDA 

v průběhu dne.  

 

4.4.1.1 Vliv podání oleje na hladinu MDA 

 

U stejné skupiny dobrovolníků byla sledována plazmatická hladina MDA po 

jednorázovém podání oleje s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin 

(PUFA). Cílem bylo zjistit, zda toto jednorázové podání vysokého množství PUFA 

(např. v dietě) ovlivní hladinu MDA.  

Stejné skupině dobrovolníků bylo odebráno 6 vzorků krve (viz kapitola 3.6.1). 

Dobrovolníkům bylo podáno perorálně 50 g oleje s vysokým podílem 

polynenasycených mastných kyselin (hlavně C18:2 kyselina linolová a C18:3 kyselina 

linolenová). Analýza mastných kyselin byla provedena pomocí GC. Analýzou bylo 

zjištěno, že 10 mg tohoto oleje obsahuje 2,8 mg těchto PUFA.  

Ve všech vzorcích byla změřena hladina koncentrace MDA a mastných kyselin. 

Stejně jako u sledování hladiny MDA u zdravých dobrovolníků i u pokusu s požitím 

50 g oleje s vysokou koncentrací PUFA byla zaznamenána nejvyšší hladina MDA 

v krevní plazmě ve 14 hodin u všech 4 dobrovolníků – viz obrázek 28. Na obrázku 28 

jsou zobrazeny průměrné hodnoty (od 4 dobrovolníků) plazmatické koncentrace MDA 

v průběhu 24 hodin po požití 50 g oleje.  
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Obrázek 28 – Časový průběh změny koncentrace MDA v krevní plazmě v průběhu 24 hodin (průměrné 

hodnoty od 4 dobrovolníků) po požití 50 g oleje (v 8:00 hod). * označuje hodnoty MDA, kde byl 

prokázán statisticky významný rozdíl v koncentraci MDA na hladině významnosti p < 0,05.  

 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí statistických testů ANOVA testu 

a t-testu v průběhu 24 hodin u všech 4 dobrovolníků. Hodnoty koncentrace MDA 

v průběhu 24 hodin se na hladině významnosti 95 % u každého z dobrovolníků lišily. 

Statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 95 % v koncentraci MDA byl 

zjištěn mezi vzorky odebranými v 8:00 a ve 14:00 hodin.  

Statisticky byly vyhodnoceny hladiny koncentrace MDA u vzorků s požitím oleje 

a bez požití oleje. U všech 4 dobrovolníků nebyly rozdíly hladiny koncentrace MDA 

s požitím a bez požití oleje v průběhu 24 hodin statisticky významné, kromě odběru 

vzorku ve 12 hodin, kde při požití oleje nedošlo ke snížení hladiny MDA. Zvýšení 

hladiny MDA ve 12 hodin u vzorku s požitím oleje ale nebylo statisticky rozdílné od 

ostatních vzorků (mimo vzorku ve 14 hodin). Graficky znázorněné rozdíly mezi 

koncentrací MDA v průběhu 24 hodin s požitím oleje a bez jeho požití jsou znázorněny 

na obrázku 29.  
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Obrázek 29 – Průměrné koncentrace MDA od 4 dobrovolníků bez požití oleje (●) a po jeho požití (■). * 

označuje hodnoty MDA, kde byl prokázán statisticky významný rozdíl v koncentraci MDA na hladině 

významnosti p < 0,05 mezi vzorkem bez požití oleje a po požití oleje.   

  

Dále byla změřena koncentrace celkových nenasycených mastných kyselin 

(volných i vázaných v triacylglycerolech – C18:1 n-9 – kyselina olejová, C18:2 n-6 – 

kyselina linolová, C18:3 n-3 – kyselina linoleová) ve vzorcích  krevní plazmy 

u dobrovolníků bez podání oleje i po podání 50 g oleje. Důvodem pro proměření 

hladiny mastných kyselin bylo zjistit, jestli podání vysokého množství PUFA a podání 

jídla zvýší hladinu celkových mastných kyselin v krvi a zda by tím mohlo dojít ke 

zvýšení tvorby MDA. MDA je jedním z konečných produktů peroxidace 

polynenasycených mastných kyselin (viz kapitola 1.3.1) 

Hladiny PUFA nevykazovali u všech 4 dobrovolníků žádný trend. Statistickým 

porovnáním hodnot koncentrací celkových PUFA i volných mastných kyselin t-testem 

a ANOVA testem na hladině významnosti 95 % nebyl zjištěn statisticky významný 

rozdíl ve vzorcích krve bez podání oleje ani s intervencí 50 g oleje s vysokým obsahem 

PUFA. Na obrázku 30 jsou zobrazeny průměrné hodnoty koncentrací celkových 

mastných kyselin u 4 dobrovolníků bez požití oleje a po požití 50 g oleje.  
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Obrázek 30 – Průměrné koncentrace celkových mastných kyselin v plazmě od 4 dobrovolníků bez požití 

oleje (●) a po jeho požití (■). 

 

Z výsledků vyplývá, že nelze říci, že při vysokém jednorázovém příjmu vysokého 

množství PUFA dochází ke zvýšení koncentrace MDA v krevní plazmě. Z literatury je 

známo, že ani dlouhodobě (po 2 měsíce 3 g za den) zvýšený příjem PUFA neovlivní 

zvýšení hladiny MDA u pacientů s DM [91]. 

Ve studii Wander a kol. byl popsán vliv  diety s eikosapentaenovou 

a dokosahexaenovou kyselinou na hladinu TBARs a MDA-TBARs. Nebyl prokázán 

významný rozdíl ve zvýšení MDA-TBARs po konzumaci zvýšeného množství těchto 

kyselin. Zvýšila se koncentrace TBARs pouze v moči [92]. Ani ve studii Vaagenes 

a kol. nebylo při dietě s vysokým obsahem kyseliny eikosapentaenové 

a dokosahexaenové (360 mg za den na kg tělesné váhy) u krys prokázáno zvýšení 

plazmatické hladiny MDA v porovnání s kontrolami. Bylo zaznamenáno zvýšení pouze 

koncentrace jaterního MDA při dietě s ještě vyšším obsahem obsahem těchto kyselin 

(1500 mg za den na kg tělesné váhy) [93]. U krys, které po dobu 30 dní dostávali rybí 

olej (kyselina eikosapentaenové a dokosahexaenové) byla pozorována snížená 
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peroxidace lipidů a nižší hladina erytrocytárního MDA a zároveň byla zvýšená aktivita 

katalázy, působící antioxidačně [94]. 

Meydani a kol. zaznamenal zvýšení hladiny MDA po 2 měsících u skupiny 

mladých i starších žen po podání tablet s rybím olejem s obsahem kyselin 

eikosapentaenové a dokosahexaenové, které je vysvětleno zvýšenou koncentrací 

mastných kyselin s 5 a 6 dvojnými vazbami a snížení počtu mastných kyselin s menším 

počtem dvojných vazeb. Čím je vyšší počet dvojných vazeb v mastných kyselinách, tím 

větším mají volné radikály možnost je napadnout a tím může vznikat větší množství 

MDA [13;95]. U sportovců byla zvýšená hladina MDA sledována po 6 týdenním podání 

n-3 mastným kyselin ve stavu po fyzické zátěži, po tréninku. Fyzická zátěž, cvičení, 

zvyšuje hladinu oxidativního stresu a tudíž i hladinu MDA [96]. 

 

4.4.2 MDA u veganů 

 

Hladina MDA byla proměřena u veganů (viz kapitola 3.6.2) Správně sestavená 

veganská strava obsahuje nízký obsah nasycených mastných kyselin a cholesterolu 

a vysoký obsah rostlinných bílkovin, polysacharidů, vlákniny, hořčíku, draslíku, 

kyseliny listové a antioxidantů, jako je vitamín C a E [97;98]. 

V tabulce 15 jsou uvedené průměrné plazmatické koncentrace MDA, 

koncentrační rozmezí, průměrný věk a průměrná hodnota body mass indexu (BMI, 

kg m
-2

) ± směrodatná odchylka u skupiny veganů a u kontrolní skupiny. Body mass 

index byl vypočítaný jako hmotnost (kg)/ výška
2
 (m).  

Výsledné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny testem ANOVA a t-testem na 

hladině významnosti 0,05. Statistické vyhodnocení ukázalo, že průměrná hodnota 

plazmatické koncentrace MDA u kontrolní skupiny (5,84 ± 0,84 mol l
-1

) je o 20 % 

vyšší než průměrná koncentrace MDA u veganů (4,92 ± 0,79 mol l
-1

). Tento rozdíl je 

na hladině významnosti 0,05 statisticky významný podle obou testů – ANOVA i t-testu. 

Průměrný věk obou skupin je srovnatelný a také srovnatelná je hodnota BMI. Ve 

sloupcovém grafu na obrázku 31 je znázorněn rozdíl mezi oběma skupinami 

s vyznačením statisticky významného rozdílu.  
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 Tabulka 15 – Průměrné koncentrace MDA, koncentrační rozmezí, průměrný věk pacientek a BMI ± 

směrodatná odchylka u veganů a kontrolní skupiny.  

parametr vegani kontrola 

průměrná koncentrace MDA ± SD, mol l
-1

 4,9 ± 0,8 5,8 ± 0,8 

koncentrační rozmezí MDA, mol l
-1

 3,8 – 6,7 5,1 – 8,0 

průměrný věk ± SD, roky 29,1 ± 4,8 28,1 ± 3,6 

průměrné BMI  ± SD, kg m
-2

 22,4 ± 2,8 22,8 ± 3,4 

počet jedinců 13 16 

 

 

Obrázek 31 – Plazmatická koncentrace MDA u veganů v porovnání s kontrolami. * označuje prokázání 

statisticky významného rozdílu na hladině významnosti p < 0,05.  

 

Kromě toho byla u obou skupin proměřena hladina volných mastných kyselin, 

a to kyseliny C12:0 – kyselina laurová, C14:0 – kyselina myristová, C16:0 – kyselina 

palmitová, C16:1 – kyselina palmitoolejová, C18:0 – kyselina stearová, C18:1 n-9 – 

kyselina olejová, C18:2 n-6 – kyselina linolová, C18:3 n-3 – kyselina linolenová, C20:1 

n-9- kyselina eikosaenová, C20:2 n-6 – kyselina eikosadienová, C20:3 n-6 – kyselina 
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eikosatrienová, C20:4 n-6 – kyselina arachidonová, C20:5 n-3 kyselina 

eikosapentaenová a C22:6 n-3 kyselina dokosahexaenová. 

Na obrázku 32 je vidět porovnání hladin mastných kyselin u veganů a u kontrolní 

skupiny.  Hladiny celkových volných mastných kyselin (FFA) nebyli u obou skupin 

statisticky rozdílné. Ani hladiny nasycených mastných kyselin (SFA) a hladiny 

mononenasycených mastných kyselin (MUFA) nebyli u obou skupin statisticky 

významné. Hladina PUFA se statisticky na hladině významnosti 95 %  lišily.  

 

 

Obrázek 32 – Plazmatická koncentrace  součtu celkových volných mastných kyselin (FFA), nasycených 

mastných kyselin (SFA), monoenových mastných kyselin (MUFA) a polynenasycených mastných kyselin 

(PUFA) u veganů (■) a kontrolní skupinou (□). * označuje prokázání statisticky významného rozdílu na 

hladině významnosti p < 0,05.   

To odpovídá literatuře, kde je uváděno, že veganská strava přispívá ke zvýšenému 

množství PUFA [99]. Veganská strava obsahuje nízké množství SFA a vysoký obsah 

PUFA [98]. To bylo prokázáno i v našich výsledcích, kde skupina veganů měla vyšší 

hladiny FFA, MUFA i PUFA, ale hladina SFA je stejná jako u kontrolní skupiny. 

Součet všech volných mastných kyselin v plazmě, hodnoty nasycených mastných 

kyselin, monoenových mastných kyselin a PUFA u veganů a kontrolní skupiny jsou 

uvedené v tabulce 16.  
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Tabulka 16 – Plazmatická koncentrace celkových volných mastných kyselin, nasycených mastných 

kyselin, monoenových mastných kyselin a polynenasycených mastných kyselin u veganů a kontrolní 

skupiny uvedené jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

parametr vegani kontrola 

celkové volné mastné kyseliny, g ml
-1

 179,7± 74,7 129,5 ± 59,4 

nasycené mastné kyseliny, g ml
-1

 41,9 ± 17,2 41,1 ± 17,9 

monoenové mastné kyseliny, g ml
-1

 88,9 ± 42,9 63,7 ± 32,1 

polynenasycené mastné kyseliny, g ml
-1

 49,0 ± 16,6 24,7 ± 10,6 

počet jedinců 13 16 

  

Z porovnání výsledků MDA a PUFA vychází nepřímá úměrnost mezi hladinou 

plazmatické koncentrace MDA a koncentrací součtu PUFA kyselin. Vegani mají vyšší 

množství monoenových i polyenových mastných kyselin o  39 %, resp. o 98 %. Hladina 

MDA je u veganů ale o 15 % nižší. MDA, který v organismu vzniká, není z volných 

mastných kyselin, ale vzniká z nenasycených mastných kyselin v membránách.  

Poorima a kol. porovnal hladiny MDA u vegetariánů a osob, které jedí velké 

množství rybího masa (4-6 ryb za týden). Dieta s vysokým obsahem rybího masa 

(vysoký poměr n-3 PUFA) vykazovala nižší hladinu MDA oproti vegetariánům, ale 

vegetariáni měli vyšší hladinu antioxidantu kyseliny askorbové [100].  

Nižší hladina MDA může souviset s vyšší antioxidační ochranou, které je 

u veganů prokázána.[98] Vegani mají v porovnání s kontrolní skupinou vyšší hladiny -

karotenu, vitaminu C, vitaminu E a také vyšší hladiny SOD v krvi. Tyto rozdíly byly 

nalezeny u probandů, kteří nesuplementovali žádné další antioxidanty [100-103]. 

Szeto a kol. nenalezl rozdíl v koncentraci MDA u vegetariánů a u kontrolní 

skupiny. Také ale odhalil zvýšenou hladinu antioxidantů jako je kyselina askorbová 

[104]. 
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4.4.3 MDA u pacientek s maligním gynekologickým onemocněním 

 

V další fázi studie bylo porovnání plazmatické hladiny MDA u pacientek 

s indikací karcinomu endometrii, cervix nebo ovarii se zdravými kontrolami. Věkový 

průměr pacientek s karcinomem byl 64 ± 11,5 let a věk zdravých kontrol byl 66,6 ± 

12,6 let. Obě skupiny jsou věkově srovnatelné, čímž je eliminován vliv věku na hladinu 

MDA.  

U pacientek s karcinomem byla průměrná hladina koncentrace MDA 11,8 mol l
-1

 

a u zdravých kontrol byla průměrná koncentrace MDA 6,8 mol l
-1

 viz tabulka 17.  

Hodnota koncentrace MDA u pacientek s karcinomem je o 70 % vyšší než u zdravých 

kontrol.  

 

Tabulka 17 – Koncentrace MDA v krevní plazmě u pacientek s karcinomem cervix, ovarii a endometria 

a zdravých kontrol.  

parametr pacientky s 

karcinomem 

kontroly 

průměrná koncentrace MDA ± SD, mol l
-1

 11,8 ± 1,5 6,9 ± 1,8 

koncentrační rozmezí MDA, mol l
-1

 9,9 – 13,7 4,3 – 9,0 

průměrný věk pacientek ± SD, roky 64,0 ± 11,5 66,6 ± 12,6 

počet pacientek 11 7 

 

 Tento rozdíl je statisticky významný na hladině významnosti 0,05, což bylo 

prokázáno použitím testu ANOVA i t-testu - viz obrázek 33. Tato zvýšená hladina 

MDA u pacientek s gynekologickým karcinomem v porovnání s kontrolami je 

způsobena zvýšenou mírou oxidativního stresu v průběhu karcinogeneze, který se 

projeví zvýšenou lipoperoxidací.  
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Obrázek 33 – Plazmatická koncentrace MDA u pacientek s karcinomem v porovnání se zdravými 

kontrolami. * označuje prokázání statisticky významného rozdílu na hladině významnosti p < 0,05.  

 

Kolanjiappan a kol. potvrdil větší množství TBARSs v červených krvinkách 

u pacientek s rakovinou děložního čípku oproti zdravým kontrolám. Tyto pacientky 

mají zároveň nižší hladinu antioxidantů, takže červené krvinky pacientek s karcinomem 

cervix jsou náchylnější k peroxidaci lipidů než červené krvinky kontrolní skupiny [105]. 

Beevi prokázal zvýšenou hladinu MDA a NO produktů (dusitany - NO2
−, dusičnany - 

NO3
−) a pokles antioxidantů SOD, katalázy a glutathionperoxidázy u pacientek 

s karcinomem cervix oproti zdravým kontrolám [106]. Sníženou hladinu antioxidantů 

a zvýšenou hladinu TBARs v krevním oběhu potvrdil také Manju a kol. [107]. 

Nádorová buňka spotřebovává větší množství antioxidantů pro svoji ochranu před 

volnými kyslíkovými radikály a proto je snížená antioxidační kapacita v krevním oběhu 

a může docházet ke zvýšené peroxidaci lipidů a zvýšenému vzniku MDA [107;108]. 

Hladina MDA byla sledována u pacientek s karcinomem děložního čípku, cervikální 

intraepiteliální neoplázie a zdravých kontrol. Pacientky s nádorem cervix měly nejvyšší 

hladiny MDA v porovnání s kontrolní skupinou i skupinou pacientek s cervikální 

intraepiteliální neoplázií, kde byla také nalezena zvýšená hladina MDA [109].  
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U pacientek s karcinomem ovarii byla pozorována zvýšená hladina MDA 

oproti zdravým kontrolám, hladina MDA byla téměř dvojnásobná, u pokročilejšího 

stadia karcinomu ovarii byla hladina MDA téměř trojnásobná oproti zdravým 

kontrolám. U obou skupin byla pozorována snížená antioxidační ochrana (vitamin E 

a SOD). Zvýšení peroxidace lipidů u karcinomu ovarii a tím zvýšení hladiny MDA je 

připisováno zvýšenému oxidačnímu stresu kvůli snížené antioxidační ochraně. 

Výsledky ukazují, že MDA způsobí poškození DNA jako jednoho z faktorů vzniku 

a rozvoje rakovinného bujení. Nízké hladiny SOD a vitaminu E mohou být v důsledku 

zvýšené potřeby antioxidantů k vychytávání vzniklých peroxidů lipidů a ne k ochraně 

proti další peroxidaci lipidů vedoucí ke vzniku MDA [110]. Pacientky s rakovinou 

ovarii měly vyšší hladinu TBARs a sníženou hladinu vitaminu E, vitaminu C, SOD 

a katalázy u studie provedené Senthilem a kol. [111].  

Zvýšená hladina MDA byla rovněž popsána u pacientek s rakovinou prsu ve 

srovnání s pacientkami s benigním onemocněním prsu. Literatura rovněž popisuje 

zvýšený oxidativní stres a zvýšenou peroxidaci lipidů u maligních rakovinných procesů 

[112;113]. Současně bylo prokázáno, že hladina MDA se zvyšuje s velikostí nádoru 

a jeho rozvojem [114]. 

 

4.4.4 Vliv podání vitaminu E u pacientek s maligním gynekologickým 

onemocněním na MDA, SOD a kyselinu močovou 

 

V této části studie byly sledovány změny v koncentraci plazmatického MDA 

u pacientek s karcinomem ovarii, endometria nebo cervix v průběhu chirurgického 

odstranění nádoru se současným jednorázovým podáním 1200 mg vitaminu E jako 

antioxidantu. Výsledky byly porovnávány s kontrolní skupinou bez suplementace 

vitaminem E.  

Vliv podání vitaminu E se projevil již jednu hodinu po operaci, kdy byla 

koncentrace MDA 11,2 mol l
-1

. U kontrolní skupiny bez suplementace vitaminem E 

byla koncentrace MDA 13,8 mol l
-1

, tedy o 23 % vyšší. U kontrolní skupiny byla 

jednu hodinu po operaci naměřena hladina MDA 13,8 mol l
-1

, což je hladina o 37 % 

vyšší v porovnání s odběrem 24 hodin před operací. Zvýšená hladina MDA přetrvávala 

i 24 hodin po operaci, kdy byla 13,1mol l
-1

, tedy o 31 % vyšší než 24 hodin před 
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operací. Invazivní zákrok v podobě chirurgického odstranění nádoru způsobí degradaci 

tkáně a to se negativně projevilo zvýšenou lipoperoxidací biomembrán a tudíž zvýšením 

plazmatické hladiny MDA.  

U skupiny pacientek s nádorem, kterým bylo jednorázově 18 hodin před operací 

podáno 1200 mg vitaminu E, byla jednu hodinu po operaci naměřena hladina MDA 

11,2 mol l
-1

, to je pouze o 11 % více v porovnání se stavem 24 hodin před operací, kdy 

byla koncentrace MDA 10,2 mol l
-1

. Následně 24 hodin po operaci byla koncentrace 

MDA 10,2 mol l
-1

, tj. stejná jako hladina MDA před operací. U pacientek s intervencí 

vitaminu E se hladina MDA již 24 hodin po operaci vrátila na původní hodnotu 

a pacientky nebyly vystaveny toxickému působení vysoké koncentrace MDA. 

Jednorázové podání vitaminu E několik hodin před operací dokáže velmi účinně 

kompenzovat negativní vliv chirurgického zákroku na lipoperoxidaci biomembrán.  

Všechny hodnoty plazmatické koncentrace MDA během chirurgického zákroku 

jsou uvedené v tabulce 18. 

 

Tabulka 18 – Plazmatické hladiny MDA během chirurgického odstranění nádoru u pacientek se 

suplementací vitaminem E a u kontrolní skupiny bez podání vitaminu E.  

parametr 1. odběr 

24 hod operací 

2. odběr 

1 hod po operaci 

3. odběr 

24 hod po operaci 

pacientky s vitaminem E 

průměrná koncentrace 

MDA ± SD, mol l
-1

 

10,1 ± 1,2 11,2 ± 1,2 10,2 ± 1,5 

koncentrační rozmezí 

MDA, mol l
-1

 

8,2 – 13,0 8,9 – 13,2 7,8 – 12,9 

počet pacientek 11 11 11 

kontrolní vzorky – pacientky bez podání vitaminu E 

průměrná koncentrace 

MDA ± SD, mol l
-1

  

10,1 ± 1,0 13,8 ± 2,9 13,1 ± 1,8 

koncentrační rozmezí 

MDA, mol l
-1

 

8,2 – 11,6 9,3 – 18,1 10,1 – 15,4 

počet pacientek 9 9 9 
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Rozdíly v koncentraci MDA u obou skupin pacientek byly statisticky hodnoceny 

pomocí t-testu a ANOVA testu na hladině významnosti p < 0,05 a potvrdil se rozdíl 

mezi kontrolní skupinou a skupinou pacientek s podaným vitaminem E již u druhého 

vzorku, který byl odebrán jednu hodinu po operaci. I druhý den po operaci, tj. 24 hodin, 

byly rozdíly koncentrací MDA u obou skupin statisticky významné. Současně byl 

zaznamenán i rozdíl u kontrolní skupiny mezi odběrem den před operací a hodinu po 

operaci, stejně tak i 24 hodin po operaci.  

Grafické znázornění vlivu vitaminu E na plazmatickou hladinu MDA během 

chirurgického zákroku je na obrázku 34.   

 

 

Obrázek 34 – Plazmatické koncentrace MDA během chirurgického odstranění nádoru u pacientek 

s podáním vitaminu E (□)  a kontrolní skupiny pacientek bez podání vitaminu E (■). * označuje skupiny,  

mezi kterými byl odhalen statisticky významný rozdíl v koncentraci MDA na hladině významnosti p < 

0,05.  

 

 

U pacientek byla proměřena hladina antioxidantu kyseliny močové jako hlavního 

antioxidantu krevní plazmy. Koncentrace kyseliny močové byla u všech vzorků stejná, 

i když byl podán vitamin E i u kontrolní skupiny. Pacientky měly den před operací 

koncentraci kyseliny močové 249,7 mol l
-1

, resp. 258,4 mol l
-1

. Hladina koncentrace 
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kyseliny močové u obou skupin pacientek zůstala hodinu po operaci stejná jako den 

před operací. I odběry druhý den po operaci neprokázaly odlišnou hladinu koncentrace 

kyseliny močové. Koncentrace kyseliny močové v krevní plazmě nebyla tedy ovlivněna 

podáním vitaminu E ani provedením chirurgického zákroku. Plazmatická koncentrace 

kyseliny močové byla ve všech odběrech ve fyziologickém rozmezí, to je pro ženy 

uváděno 140 – 340 mol l
-1 

[39]. 

V tabulce 19 jsou uvedeny hodnoty plazmatické koncentrace kyseliny močové 

během chirurgického zákroku. Grafické znázornění vlivu vitaminu E na plazmatickou 

hladinu kyseliny močové během chirurgického zákroku je na obrázku 35.   

 

Tabulka 19 – Plazmatické hladiny kyseliny močové během chirurgického odstranění nádoru u pacientek 

se suplementací vitaminem E a u kontrolní skupiny bez podání vitaminu E.  

parametr 1. odběr 

24 hod operací 

2. odběr 

1 hod po operaci 

3. odběr 

24 hod po operaci 

pacientky s vitaminem E 

průměrná koncentrace kyseliny 

močové ± SD, mol l
-1

 

249,7 ± 43,3 246,5 ± 29,5 224,1 ± 49,3 

koncentrační rozmezí kyseliny 

močové, mol l
-1

 

174,0 – 332,0 211,5 – 301,5 149,0 – 321,5 

počet pacientek 11 11 11 

kontrolní vzorky – pacientky bez podání vitaminu E 

průměrná koncentrace kyseliny 

močové ± SD, mol l
-1

 

258,4 ± 56,2 246,0 ± 40,7 238,5 ± 52,6 

koncentrační rozmezí kyseliny 

močové ± SD, mol l
-1

 

156,5 – 336,5 192,8 – 306,5 159,0 – 312,8 

počet pacientek 9 9 9 
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Obrázek 35 – Plazmatické koncentrace kyseliny močové během chirurgického odstranění nádoru 

u pacientek s podáním vitaminu E (□)  a kontrolní skupiny pacientek bez podání vitaminu E (■).  

 

U pacientek byla proměřena aktivita SOD. Podání vitaminu E se neprojevilo 

změnou aktivity SOD. Obě skupiny pacientek měly den před operací aktivitu SOD 

shodnou s aktivitou SOD hodinu po operaci. Druhý den po operaci nebyla rovněž 

prokázána rozdílná aktivita SOD u obou skupin. Aktivita SOD v plazmě nebyla tedy 

ovlivněna ani jednorázovým podáním vitaminu E ani provedením chirurgického 

zákroku. Grafické znázornění vlivu vitaminu E během chirurgického zákroku je na 

obrázku 36.   
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Obrázek 36 – Aktivita SOD během chirurgického odstranění nádoru u pacientek s podáním vitaminu E 

(□)  a kontrolní skupiny pacientek bez podání vitaminu E (■).  

 

 

Vitamin E byl použit z důvodu, že byl prokázán jako účinný prostředek pro 

potlačení telomerázové aktivity u buněk ovariálních nádorů a tím potlačil růst nádoru 

[115]. 

Pacientkám s rakovinou prsu, které podstoupily chemoterapii, byl podáván 

vitamin C a E. U pacientek, které dostaly vitamin C a E, došlo ke snížení hladiny MDA 

a zvýšila se hladina antioxidačních enzymů katalázy a SOD. Pacientky, které 

podstoupily chemoterapii bez podání vitaminu C a E, měly zvýšenou hladinu MDA 

a snížené antioxidační mechanismy. To potvrzuje zvýšenou tvorbu oxidačního stresu 

způsobenou i chemoterapií. Zvýšená tvorba ROS přispívá k dalšímu poškození DNA, 

ke vzniku řetězových zlomů a dalšímu poškození tkání. Po podání vitaminu C a E došlo 

ke snížení hladiny MDA, vitamin E zabraňuje další peroxidaci lipidů a tím chrání 

organismus před škodlivými účinky chemoterapie [116].   

Naidoo a kol. stanovoval hladinu MDA, kyseliny močové u dobrovolníků po 

podání vitaminu C, vitaminu E nebo kombinaci obou vitaminů. Hladina MDA se při 
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jeho pokusech snížila po 4 týdnech po podání vitaminu C a po podání kombinace 

vitaminu C a E. Po podání samotného vitaminu E nebyl pozorován žádný významný 

rozdíl v koncentraci MDA. Kyselina močová byla po celou dobu studie ve 

fyziologickém rozmezí, nedošlo k žádným změnám v její koncentraci [117]. 

U pacientek v různých stadiích rakoviny prsu byla sledována hladina MDA 

a celkové antioxidační kapacity a kyseliny močové. Hladina MDA byla u pacientek 

s rakovinou prsu ve všech stádií zvýšená, hladina kyseliny močové nebyla u žádného 

stádia zvýšená ani snížená [21]. Nebyly zaznamenány rozdílné hladiny koncentrace 

kyseliny močové u různých typů nádorů [118]. 

Podání antioxidantů po dobu 6 týdnů (vitamin C, E, selen, -karoten) vedlo ke 

snížení hladiny oxidativního stresu u pacientek léčených chemoterapií a radioterapií, 

avšak nedošlo ke snížení hladiny MDA [119]. 

Jain a kol. podával po dobu 3 měsíců pacientům s diabetes mellitus vitamin E. 

Vitamin E významně snížil hladinu MDA oproti pacientům, kteří vitamin E 

nesuplementovali. Pokles MDA nebyl zaznamenán u kontrolní skupiny s podáním a bez 

podání vitaminu E [120].  

Vitamin E byl rovněž suplementován u pacientů s -thalasemií, kterým byl 

dlouhodobě orálně podáván ve výši 600 mg / den vitaminu E (po dobu 6 měsíců). Po 

podání vitaminu E se u těchto pacientů zlepšila antioxidační ochrana krevní plazmy. Již 

po třech měsících došlo ke snížení hladiny MDA a při další intervenci vitaminu E se 

hladina MDA stále snižovala až na koncentraci shodou s kontrolní skupinou [121].  

V naší studii byla potvrzena zvýšená hladina MDA u pacientek s gynekologickým 

nádorem. Podáním vitaminu E se zabránilo zvýšení hladiny MDA po chirurgickém 

zákroku oproti kontrolní skupině [122]. Hladina antioxidantů kyseliny močové 

a enzymu SOD zůstala nezměněná. Výsledky vykazují, že jednorázové podání vitaminu 

E pomohlo snížit hladinu peroxidace lipidů v biomembránách a zároveň nedošlo ke 

změně v koncentraci kyseliny močové ani antioxidačního enzymu SOD.  
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4.4.5 Hladina MDA u pacientů s diabetes mellitus I. a II. typu 

 

Hladina MDA byla proměřena u pacientů s DM I a DM II typu a u zdravých 

kontrol. Naším měřením bylo prokázáno, že pacienti s DM I měli o 50 % a pacienti 

s DM II mají o 25 % vyšší hladinu MDA než kontrolní skupina. Tyto rozdíly jsou na 

hladině významnosti 0,05 statisticky významné dle testu ANOVA i t-testu. Hodnoty 

koncentrace MDA u pacientů s DM I a DM II jsou uvedeny v tabulce 20. Grafické 

znázornění koncentrace MDA u pacientů s DM a kontrol je na obrázku 36.   

 

Tabulka 20 – Plazmatická koncentrace MDA u pacientů s DM I, DM II a zdravých kontrol.  

parametr DM I DM II kontrola 

průměrná koncentrace MDA, M 8,9 ± 2,8 7,4 ± 2,2 5,9 ± 0,8 

koncentrační rozmezí MDA, M 5,2 – 13,3 4,4 – 12,4 4,8 – 7,7 

průměrný věk pacientů, roky 43,9 ± 14,9 64,9 ± 11,3 42,3 ± 10,6 

počet jedinců 22 28 11 

  

Obrázek 37 – Plazmatická koncentrace MDA u pacientů s DM I a DM II v porovnání se zdravými 

kontrolami. * označuje prokázání statisticky významného rozdílu na hladině významnosti p < 0,05.  
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DM je vždy provázen oxidačním stresem. V krvi a tkáních diabetiků je 

prokazatelná vyšší tvorba ROS a lipoperoxidů. MDA způsobuje zesíťování (cross 

linking) s kolagenem a ten může být posléze glykován a takto glykovaný kolagen 

způsobuje další peroxidaci lipidů a tím další vznik MDA [123;124]. 

Soliman a kol. prokázal zvýšenou hladinu MDA u pacientů s DM II oproti 

zdravým kontrolám v důsledku zvýšené peroxidace lipidů [125].  

Rozdíl v koncentraci plazmatického MDA u pacientů s DM II a kontrolní 

skupinou nebyl nalezen v pokuse Pácal a kol. Tato studie potvrdila pouze zvýšenou 

hladinu MDA u pacientů s DM I oproti zdravým kontrolám [126]. 

U pacientů s DM II byla prokázána pozitivní korelace mezi hladinou MDA 

a glykovaným hemoglobinem. Pacienti s DM II měli zvýšenou hladinu MDA oproti 

zdravým kontrolám [127]. Hladina MDA byla zvýšená i u nově diagnostikovaných 

pacientů s DM II. Pacienti měli sníženou hladinu celkové antioxidační kapacity 

a sníženou schopnost plazmy redukovat železo, což naznačuje nerovnováhu 

v antioxidační ochraně ve prospěch antioxidantů [128]. 
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5 ZÁVĚR  

 

V předkládané disertační práci byla optimalizována HPLC metoda pro stanovení 

MDA v krevní plazmě. Vzorek krevní plazmy byl před analýzou a derivatizací           

2,4-DNPH upraven pomocí NaOH a HClO4. Pro HPLC stanovení MDA byly 

porovnávány dvě kolony C18 Phenomenex Synergi Fusion (250 x 4,6 mm) a krátká 

kolona C18 Ascentis Expres (10 x 3 mm). Nejlepší separace bylo dosaženo ve složení 

mobilní fáze AcN a voda v poměru 40:60 (v/v). Na obou kolonách byly proměřeny 

kalibrační závislosti s použitím plochy i výšky píku a obě metody byly porovnány. 

Separací MDA na krátké koloně bylo dosaženo významného snížení retenčního času 

MDA z 16,5 min na 4,2 min a jeho snížením nedošlo ke snížení účinnosti separace ani 

limitu detekce. Dosažený limit detekce pro MDA 0,27 mol l
-1

 je dostatečně nízký pro 

použití vypracované metody při analýzách reálných klinických vzorků. Variační 

koeficient pro opakovatelnost HPLC metody na krátké koloně pro stanovení MDA 

určený z plochy píků je 2,7 % pro krevní plazmu, což je zcela vyhovující přesnost 

metody. 

 Vypracovanou metodou kapilární elektroforézy byla změřena plazmatická hladina 

kyseliny močové s dobou separace cca 1 min a limitem detekce 0,2 mg l
-1

. Výsledky 

elektroforetického stanovení byly srovnány se spektrofotometrickým stanovením 

a výsledky obou metod byly srovnatelné bez zjištěných statisticky významných rozdílů.  

Hladina MDA jako biomarkeru oxidativního stresu byla sledována u různých 

skupin pacientů a zdravých kontrol. U veganů dosahovala průměrná hladina MDA 

5 mol l
-1

, což byla hladina významně nižší než u zdravých kontrol stejného věku 

a BMI. Tento rozdíl byl statisticky významný na hladině významnosti 0,05. Dále byla 

proměřena hladina MDA u pacientů s DM I a DM II. Průměrná koncentrace MDA 

u pacientů s DM I byla 9 mol l
-1 

a u pacientů s DM II 7 mol l
-1

. Pacienti s DM I měli 

o 50 % a pacienti s DM II o 25 % vyšší hladiny MDA než zdravé kontroly.  

Pacientky s gynekologickým nádorem měly hladinu MDA 11 mol l
-1

. Tyto 

výsledky byly statisticky významně zvýšené oproti zdravým kontrolám. Zvýšená 

hladina MDA u pacientek s karcinomem je způsobena zvýšenou mírou oxidativního 

stresu v průběhu karcinogeneze, který se projevuje zvýšenou tvorbou MDA.  
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Další studie prokázala, že chirurgické odstranění nádoru vede ke zvýšení 

plazmatické koncentrace MDA. Hladina MDA byla účinně snížena jednorázovým 

podáním vitaminu E, čímž se podařilo odstranit negativní účinek chirurgického 

zákroku. U pacientek bez podání vitaminu E došlo ke zvýšení koncentrace MDA. 

Naopak hladiny antioxidantů kyseliny močové a enzymu SOD v této studii zůstávaly po 

chirurgickém zákroku i po podání vitaminu E na stejných hodnotách.  
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