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2 SOUHRN  
 

Malondialdehyd (MDA) je považován za hlavní biomarker oxidativního poškození 

biomembrán a jeho zvýšená hladina se projevuje u různých onemocnění. Pro stanovení 

MDA byla použita HPLC metoda s derivatizací vzorku krevní plazmy 2,4-

dinitrofenylhydrazinem. Vzniklý derivát MDA lze snadno oddělit pomocí HPLC od 

ostatních komponent krevní plazmy a detekovat jej při 307 nm. Doba analýzy MDA 

nepřesahuje 4,5 min. Citlivost (limit detekce 0,27 mol l
-1

) a opakovatelnost stanovení je 

dostatečná pro monitorování hladiny MDA v reálných vzorcích krevní plazmy. 

Ve své práci jsem dále sledovala hladiny nízkomolekulárního sekundárního 

antioxidantu kyseliny močové, jejíž koncentrace v krvi dosahuje 140 až 340 µmol l
-1

 

a sekundárního enzymatického antioxidantu superoxiddismutázy (SOD). Analýza hladin 

kyseliny močové byla prováděna metodou kapilární elektroforézy a spektrofotometrickou 

metodou, přičemž obě metody vykazovaly srovnatelné výsledky. Analýza SOD byla 

prováděna pomocí spektrofotometrického kitu.  

Hladiny MDA byly proměřovány u veganů (odmítání jakékoliv živočišné stravy, 

vegani nekonzumují žádné maso ani vejce a mléčné výrobky) s průměrnou hodnotou 

MDA 5 mol l
-1

, což je statisticky významně nižší hodnota než u "neveganské" věkově 

srovnatelné populace. Dále byla sledována hladina MDA u pacientů s diabetes mellitus I. 

typu, kde průměrná hladina byla 9 mol l
-1 

ve srovnání s diabetes mellitus II. typu 

s průměrnou hladinou 7 mol l
-1

 a zdravými kontrolami s průměrnou hladinou MDA 

6 mol l
-1

. Poslední skupinou, u které jsem sledovala hladiny MDA v krvi, byly 

pacientky s gynekologickým nádorem, u kterých byla zjištěna průměrná koncentrace 

MDA 11 mol l
-1

. I tyto výsledky byly statisticky významně zvýšené oproti zdravým 

kontrolám.  

Rovněž jsme prokázali, že chirurgické odstranění nádoru vede ke zvýšení 

plazmatické koncentrace MDA a že podání jednorázové dávky vitaminu E dokáže snížit 

míru oxidativního poškození. Naopak u hladin antioxidantů nebyla prokázána změna 

v koncentraci kyseliny močové a SOD po podání vitaminu E.  
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3 SUMMARY 
 

 

Malondialdehyde (MDA) is considered to be the main biomarker for oxidative 

damage to biomembranes and an elevated level of this compound can act as an indicator 

for a number of diseases. I determined MDA using a HPLC method based on 

derivatization of blood plasma samples with 2,4-dinitrophenylhydrazine. I used HPLC to 

separate the MDA derivatives from the other components of the blood plasma and 

detected them at 307 nm. The MDA analysis time did not exceed 4.5 min. The sensitivity 

(detection limit 0.27 mol l
-1

) and repeatability of the determination of MDA are 

sufficient for monitoring the MDA level in real blood plasma samples. 

My work also describes monitoring the level of the low-molecular secondary 

antioxidant of uric acid, whose concentration in the blood attains values of 140 to 

350 µmol l
-1

 and the secondary enzymatic antioxidant of superoxide dismutase (SOD). 

The uric acid level was analysed by the capillary electrophoresis and spectrophotometric 

methods, where the two methods yielded comparable results. SOD was analysed using 

a spectrophotometric kit.  

The MDA levels were measured for vegans (who refuse to eat any food of animal 

origin, meat, eggs and also dairy products), with an average value of MDA 5 mol l
-1,

 

which is a statistically lower value than for a “non-vegan" population of comparable age. 

Further, the MDA level was monitored for patients with diabetes mellitus type I, where 

the average MDA level was 9 mol l
-1

, compared with diabetes mellitus type II, with an 

average level of 7 mol l
-1

, and healthy controls, with an average value of MDA 

6 mol l
-1

. The MDA level was also studied in the blood of patients with gynaecological 

tumours, where an average MDA concentration of 11 mol l
-1

 was found. These results 

were also statistically significant compared to health control subjects.  

In the last part of the work, I demonstrated that surgical removal of the tumour 

leads to an increase in the plasmatic MDA concentration and that administration of 

a single dose of vitamin E is capable of substantially reducing the damage to the 

organism from oxidative stress. Administration of vitamin E did not lead to a reduction in 

the levels of either uric acid or SOD.   
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4 ÚVOD 
 

V buňkách jsou metabolickými procesy nepřetržitě produkovány reaktivní formy kyslíku. 

Vysoký výskyt těchto radikálů je při nedostatku antioxidantů označován jako oxidační stres. 

Volné radikály jsou vysoce reaktivní částice, které podléhají řetězovým reakcím. Tím produkují 

opět další volné radikály a vyvolávají většinou kaskádovité (per)oxidační reakce, jejichž 

důsledkem je destrukce a poškození membrán, buněčných organel, proteinů, enzymatických 

systémů a genetické informace v DNA [1-4]. 

Hlavním biomarkerem oxidativního poškození biomembrán je malondialdehyd (MDA) 

[5]. MDA vzniká při peroxidaci polyenových mastných kyselin. 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 MDA (Obrázek 1) [4;6].  

Peroxidací lipidů dochází ke změně propustnosti membrán, zvyšuje se membránová 

propustnost pro ionty, a tím působí lýzu buněk a snižuje se membránový potenciál. 

Lipoperoxidací uvolněný MDA se kovalentně váže přes aminovou nebo thiolovou skupinu na 

proteiny a nukleové kyseliny a tím je poškozuje.  U proteinů dochází k jejich agregaci a stávají 

se citlivější k proteolytické degradaci [1;7;8].  

Vysoká hladina MDA byla nalezena v souvislosti s četnými akutními i chronickými 

patologickými procesy v organismu. Vysoké hladiny MDA byly prokázány u pacientů s diabetes 

mellitus (DM) [9-11], neurodegenerativním onemocněním (Alzheimerova a Parkinsonova 

choroba) [12;13], u preeklampsie [14;15], u rakovinného bujení [16-18], ale také např. u kuřáků 

[19;20].  

Pro stanovení MDA se používá nejčastěji metoda HPLC. V několika případech byla 

s úspěchem použita i plynová chromatografie, plynová chromatografie spojená s hmotnostním 

detektorem nebo kapilární elektroforéza [21-25]. 

HPLC stanovení je založeno na derivatizaci vzorku nejčastěji 2,4-

dinitrophenylhydrazinem (DNPH) či kyselinou thiobarbiturovou. Vzniklý derivát s DNPH  je 

detekován fotometrickým detektorem při vlnových délkách 300 – 380 nm. Pro adukt vzniklý 

reakcí s kyselinou thiobarbiturovou je možné použít UV detekci nebo fluorescenční detektor 

s excitací při 532 nm a emisí při 553 nm [21;23;26-29]. 
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5 HYPOTÉZY A CÍLE 

 

 

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 v krevní plazmě při suplementaci vitaminem E 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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6 MATERIÁL A METODIKA 

 

Přístroje 

Všechna chromatografická měření byla provedena na přístroji 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 

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).  

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

vyhodnocení byl používán program Origin 8.0 (OriginLab Corporation, Northampton, USA).  

 

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 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 2 ml hexanu (8 min 

protřepání). Následně byl vzorek centrifugován 3 min při zrychlení 1780 g. Extrakce do hexanu 
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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.  

 

Stanovení kyseliny močové 

Kyselina močová byla změřena kapilární elektroforézou dle optimalizované metody 

Matějčková a kol., popsané Tůmou a kol. [30;31] 

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) [32]. 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.  

Stanovení superoxiddismutázy 

Stanovení SOD bylo provedeno podle návodu komerčního kitu Superoxiddismutáza (Sigma-

Aldrich, Německo) [33]. Ke 20 l vzorku krevní plazmy bylo na destičce přidáno 200 l reakčního 

roztoku. 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.  

 

Fyziologické studie 

Hladina MDA byla sledována u zdravých kontrol, u skupiny veganů a skupin pacientů. 

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.  

Sledované skupiny:  

1. Zdravé kontroly 

Čtyřem dobrovolníkům ve věku 27 – 45 let bylo v průběhu 24 hod odebráno 6 vzorků venózní krve. 

První vzorek krve byl dobrovolníkům odebrán v 8:00 hod ráno nalačno. Další vzorky byly odebrány 

v 10:00 hod a ve 12:00 hod. Po odběru ve 12:00 hod snědli dobrovolníci stejnou šunkovou bagetu. 

Ve 14:00 hod a v 16:00 hod byly odebrány další vzorky krve. Večer byla dobrovolníkům podána 
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lehká večeře a následující den jim byl odebrán poslední vzorek krve opět v 8:00 hod. 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).  

2. Vegani 

Celkem 13 vzorků krve bylo získáno od veganů ze studie „Vegge“, která probíhala na II. interní 

klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Skupina veganů minimálně tři roky nepožívala 

žádné živočišné produkty. Většina z nich suplementuje vitamín B12 a vitamin D2. Odběr byl 

proveden v ranních hodinách nalačno.  

3. Onkologické pacientky 

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. 

4. Vliv vitaminu E 

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 hod před plánovanou operací (ve 

13 hod), byl každé skupině pacientek odebrán vzorek venózní krve. Jedné skupině bylo 18 hod před 

plánovanou operací podáno 1200 mg vitaminu E (Zentiva – 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 hod po operaci, byl odebrán poslední vzorek krve. Pacientky 

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

byla provedena se souhlasem Etické komise 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.  

5. Diabetes mellitus  

Vzorky venózní krve pro sledování hladiny MDA a SOD v krevní plazmě u pacientů s DM 

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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7 VÝSLEDKY A DISKUSE  

Stanovení MDA  

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

vzniku hydrazonu. 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 [25;28;34;35].  

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. Nejlepší výtěžnosti derivatizace modelového vzorku 

i vzorku krevní plazmy 2,4-DNPH bylo dosaženo při teplotě 60 °C po dobu 30 min.  

Pro první separace byla použita kolona Phenomenex Synergi Fusion 250 x 4,6 mm. Úpravou 

již zavedených metod [29;34] byla zvolena gradientová eluce, kdy byla mobilní fáze prvních 

27 min složena ze směsi acetonitril (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 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 2.  

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 0,2 mol l
-1

 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. 
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Obrázek 2 - 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.  

 

 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. Při poměru mobilní fáze 50:50 (v/v) byl retenční 

čas MDA-DNPH (2,1 min), ale píky nebyly od sebe úplně oddělovány. 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. 

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

teoretických pater N. V tabulce 1 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

. 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.  
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 Tabulka 1 - 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 

 

Nejlepší podmínky stanovení MDA ve vzorku krevní plazmy byly 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. Na 

obrázku 3 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 3 - 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.  

 

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. 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 

Pro stanovení MDA na obou kolonách byly proměřeny kalibrační závislosti v modelovém 

vzorku a vzorku krevní plazmy vyhodnocené z plochy píku i z výšku píku.  
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Opakovatelnost vyvinuté metody stanovení MDA na koloně Ascentis Express 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. 

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 2. 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 

reprodukovatelnost v průběhu šesti dní je hodnota variačního koeficientu 3,9 %. Tyto hodnoty 

vykazují, že přesnost metody stanovení MDA je vyhovující. 

 

Tabulka 2 - 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 

 

Stanovení kyseliny močové 

Koncentrace kyseliny močové v krevní plazmě byla měřena pomocí kapilární elektroforézy 

(CE) [30;31] a zároveň pomocí spektrofotometrického kitu (BioLaTest)[32].   

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 M NaOH, který byl 

v kapiláře ponechán po dobu 2 hod, 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 M 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.  
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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.  

Tabulka 3 ukazuje průměrné hodnoty migračních časů, šířek píků v polovině výšky píku, 

počty teoretických pater pro CE separaci vzorku krevní plazmy.  

 

Tabulka 3 - 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 4.  

 

Obrázek 4 - 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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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 4 jsou zobrazeny průměrné hodnoty a koncentrační rozmezí kyseliny močové 

stanovené oběma metodami (CE stanovením a spektrofotometrickým kitem).  

 

Tabulka 4 - 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 

 

 

Fyziologické studie 

MDA u zdravého člověka 

Na začátku všech experimentů byla proměřena hladina MDA v krevní plazmě u zdravého 

člověka v průběhu 24 hod. V literatuře jsou popsány změny v koncentraci TBARs látek (látek, které 

reagují s kyselinou thiobarbiturovou) a MDA v průběhu dne [36;37]. 

Čtyřem dobrovolníkům bylo odebráno 6 vzorků krve. Koncentrace MDA v daných hodinách 

byly statisticky vyhodnocovány ANOVA testem a t-testem. Koncentrace MDA byla ve 12 hod 

nejnižší, její hodnota byla 4,9 mol l
-1

. Ve 14 hod byla plazmatická koncentrace MDA naopak 

nejvyšší, dosahovala průměrné hodnoty 7,2 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 hod na hladině 

významnosti 95 %.  

Nejvyšší hladina MDA v krevní plazmě byla změřena ve 14 hod u všech 4 dobrovolníků. 

Stejné výsledky popsal v literatuře Cardona, kde byla prokázána maximální koncentrace MDA 

v 15 hod [37]. Akbulut zaznamenal nejvyšší hladinu MDA u zdravých kontrol v době mezi 12:00 

a 16:00 hod oproti skupině pacientek s rakovinou prsu, kdy byla nejvyšší koncentrace MDA 

posunuta na 20 hod večer [38]. 
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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.  

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 hod u všech 

4 dobrovolníků. Hodnoty koncentrace MDA v průběhu 24 hod se na hladině významnosti 95 % 

u každého z dobrovolníků lišily (dle ANOVA testu a t-testu). Statisticky významný rozdíl 

v koncentraci MDA byl zjištěn mezi vzorky odebranými v 8:00 a ve 14:00 hod.  

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 hod statisticky významné. Pouze u odběru vzorku ve 12 hod nedošlo při požití oleje 

ke snížení hladiny MDA. Zvýšení hladiny MDA ve 12 hod u vzorku s požitím oleje ale nebylo 

statisticky rozdílné od ostatních vzorků (mimo vzorku ve 14 hod). 

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 [39]. 

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 [40]. 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) [41]. U krys, které po dobu 30 dní dostávali rybí olej (kyselina eikosapentaenové 

a dokosahexaenové) byla pozorována snížená peroxidace lipidů a nižší hladina erytrocytárního 

MDA a zároveň byla zvýšená aktivita katalázy, působící antioxidačně [42]. 
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Vegani 

Hladina MDA byla proměřena u veganů a porovnána s kontrolní skupinou. 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 [43;44]. 

V tabulce 5 jsou uvedené průměrné plazmatické koncentrace MDA, koncentrační rozmezí, 

průměrný věk a průměrná hodnota body mass indexu (BMI, kg m
-2

) u skupiny veganů a u kontrolní 

skupiny. 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 je o 20 % vyšší než průměrná koncentrace MDA u veganů. 

Nižší hladina MDA může být způsobena veganskou stravou, která obsahuje vysoké množství 

rostlinných bílkovin, polysacharidů, vlákniny, hořčíku, draslíku, kyseliny listové a antioxidantů, 

jako je vitamín C a E a tím chrání lipidy před lipoperoxidací [44]. 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 [45-

48].  

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

odhalil zvýšenou hladinu antioxidantů jako je kyselina askorbová [49]. 

 

Tabulka 5 - 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 

 

Pacientky s indikací gynekologického karcinomu 

 U pacientek s gynekologickým karcinomem je průměrná hladina koncentrace MDA 

11,8 mol l
-1

 a u zdravých kontrol byla koncentrace MDA 6,9 mol l
-1

 (tabulka 6). Koncentrace 

MDA u pacientek s karcinomem je o 70 % vyšší než u zdravých kontrol. Tento rozdíl je statisticky 

významný na hladině významnosti 0,05, což bylo prokázáno použitím testu ANOVA i t-testu. 

Zvýšená hladina MDA u pacientek s karcinomem je způsobena zvýšenou mírou oxidativního stresu 

v průběhu karcinogeneze, který se projevuje zvýšenou lipoperoxidací [50;51]. Pacienti mají 

sníženou antioxidační ochranu, protože karcinom antioxidanty spotřebovává. MDA může 

podporovat vznik a růst nádoru, protože může reagovat s funkčními skupinami dalších buněčných 

složek a ty mohou poté způsobit další růst karcinomu [52]. 
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Tabulka 6 - 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 

 

 

Vliv podání vitaminu E u pacientek s gynekologickým karcinomem 

 Na začátku sledování měly obě skupiny (s vitaminem E i kontrolní skupina) srovnatelnou 

hladinu MDA. Statisticky významný rozdíl (p > 0,05, ANOVA, t-test) se potvrdil mezi skupinami 

již u druhého vzorku (1 hod po operaci). I druhý den po operaci byly hodnoty koncentrace MDA 

u obou skupin statisticky rozdílné. Zároveň byl odhalen i rozdíl u skupiny bez vitaminu E mezi 

odběrem 24 hod před operací a hodinu po operaci, stejně tak i 24 hod po operaci, tzn. chirurgický 

zákrok vedl ke zvýšení hladiny MDA. Hladiny MDA během chirurgického výkonu u obou skupin 

jsou uvedeny v tabulce 7. Výsledky ukazují, že jednorázové podání vitaminu E několik hodin před 

operací účinně ovlivnilo negativní účinek operace na poškození biomembrán. Tento výsledek 

potvrzuje výsledky studie účinků vitaminu E na snížení hladiny MDA u pacientů s DM I [53]. 

 

Tabulka 7 - 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 

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 

počet pacientek 9 9 9 
 

 

Grafické znázornění vlivu vitaminu E na plazmatickou hladinu MDA během chirurgického 

zákroku je na obrázku 5.   

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 kyseliny močové u obou skupin pacientek 
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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                  

140 – 340 mol l
-1

 [54]. 

 

Obrázek 5 - 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 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. 

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 [55].  

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 
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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 [56]. 

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

C, vitaminu E nebo kombinaci obou vitaminů. Hladina MDA se při 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 [57]. 

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 [18]. Nebyly 

zaznamenány rozdílné hladiny koncentrace kyseliny močové u různých typů nádorů [58]. 

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 [59]. 

 

Diabetes mellitus I. a II. typu 

 Diabetes mellitus (DM) je vždy provázen oxidačním stresem. V krvi a tkáních diabetiků je 

prokazatelná vyšší tvorba reaktivních forem kyslíku a lipoperoxidů. To bylo potvrzeno i naším 

měřením, kdy pacienti s DM I měli o 50 % a pacienti s DM II mají o 25 % vyšší hladinu MDA než 

kontrolní skupina (tabulka 8). Tyto rozdíly jsou na hladině významnosti 0,05 statisticky významné 

dle testu ANOVA i t-testu.  

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 [60;61].   

 

Tabulka 8 - Plazmatická koncentrace MDA u pacientů s DM I, DM II a zdravých kontrol.  

parametr DM I DM II kontrola 

průměrná koncentrace MDA, mol l
-1

 8,9 ± 2,8 7,4 ± 2,2 5,9 ± 0,8 

koncentrační rozmezí MDA, mol l
-1

 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 

 

Soliman a kol. prokázal zvýšenou hladinu MDA u pacientů s DM II oproti zdravým 

kontrolám v důsledku zvýšené peroxidace lipidů [62].  
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Rozdíl v koncentraci plazmatického MDA u pacientů s DM II a kontrolní skupinou nebyl 

nalezen v pokusech Pacal a kol. Tato studie potvrdila pouze zvýšenou hladinu MDA u pacientů 

s DM I oproti zdravým kontrolám [63]. 

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 [64]. 

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 [65]. 
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8 ZÁVĚRY 

  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 acetonitril 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. 

 Kapilární elektroforézou byla změřena hladina kyseliny močové. 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 jedinců. 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 diabetes 

mellitus I. a II. typu. Průměrná koncentrace MDA u pacientů s diabetes mellitus I. typu byla 9 mol 

l
-1 

a u pacientů s diabetes mellitus II. typu 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.  

Další studie prokázala, že chirurgické odstranění nádoru vede ke zvýšení plazmatické 

koncentrace MDA. Zvýšenou hladinu MDA jsme se pokusili snížit jednorázovým podáním 

vitaminu E a tím ovlivnit negativní účinek chirurgického zákroku. Koncentrace MDA se po 

jednorázovém podání vitaminu E udržely na hodnotách MDA jako před chirurgickým zákrokem 

oproti pacientkám bez podání vitaminu E. 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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