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Abstrakt 

 

 Fosfolipidy jsou důležitou součástí buněčných membrán, kde vytváří dvojvrstvy, 

které jsou charakteristické pro jednotlivé skupiny bakterií. Vlivem prostředí se mohou 

měnit růstové a produkční vlastnosti bakterie, které je možné sledovat změnou 

zastoupení fosfolipidů v membráně. K identifikaci a stanovení bakteriálních fosfolipidů 

se běžně využívá tenkovrstvá nebo kapalinová chromatografie.  

Pro stanovení polárních částí fosfolipidů byla použita plynová chromatografie. 

Metoda slouží jak k identifikaci, tak k určení celkového zastoupení polárních částí 

(fosfát, fosfoglycerol, fosfoethanolamin a fosfoserin) v molekule. Před vlastní analýzou 

je nutné polární části derivatizovat. Princip zvolené derivatizace spočívá v použití dvou 

různých silylačních činidel.  

K nalezení optimálních podmínek přípravy vzorků byl použit chemometrický postup 

označovaný jako experimentální design, který umožňuje určit faktory a jejich 

kombinace, které mají na zkoumanou odpověď největší vliv.  

Cílem bakalářské práce je vývoj a statistická optimalizace přípravy vzorku pro 

identifikaci standardů fosfátu a fosforylovaných sloučenin (fosfoglycerol, 

fosfoethanolamin a fosfoserin) z cytoplazmatické membrány bakterie Bacillus subtilis.  
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Seznam zkratek a symbolů 

 

ACN     acetonitril 

ANOVA analýza rozptylu  

BSTFA N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid  

DOE experimentální design 

CCD     Central Composite Design 

fcCCD face centered Central Composite Design 

GC-MS plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrickým detektorem 

HMDS hexamethyldisilazan  

OFAT jednofaktorová optimalizace (One Factor at Time) 

TIC Total Ion Current  

TMS trimethylsilyl 
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1 Úvod  

 

 Buněčné membrány se nachází ve všech živých buňkách a jejich hlavní úlohou je 

oddělit vnitřní prostor buňky od vnějšího prostředí. Biomembrány jsou úložištěm 

různých druhů enzymů důležitých pro správnou funkci transportu iontů přes membránu 

a mezibuněčnou komunikaci.  

 Strukturním základem buněčné membrány je fosfolipidová dvojvrstva tvořená mimo 

fosfolipidů také proteiny a malým množstvím vázaných sacharidů. Zastoupení 

jednotlivých lipidů závisí na druhu buňky, ale ve většině případů jsou nejhojněji 

zastoupeny fosfolipidy.  

Identifikace a zastoupení fosfolipidů může napomoci popisu a rozdělení bakterií. 

Rovněž je možné zkoumat změny složení buněčné membrány i u stejného druhu 

bakterií, např. v závislosti na vnějších podmínkách. 

V posledních letech se začal přikládat důraz na studium fosfolipidů a jejich vlivu 

na chování buněk (zejména bakteriálních), neboť bylo zjištěno, že zásah do prostředí, 

ve kterém se buňky nachází, se odrazí ve složení fosfolipidové dvojvrstvy. Důsledkem 

takového zásahu může dojít např. k ovlivnění transportu látek přes membránu nebo 

k poruše buněčné signalizace.  

K určení a stanovení bakteriálních fosfolipidů se běžně používá tenkovrstvá 

chromatografie, která je však časově náročná a obtížně proveditelná. Další používané 

metody jsou kapalinová či plynová chromatografie.  

Cílem bakalářské práce je vývoj a statistická optimalizace přípravy vzorku 

pro identifikaci fosfolipidů, zejména fosfátu a polárních fosforylovaných sloučenin 

(fosfoglycerol, fosfoethanolamin a fosfoserin). Pro stanovení byla zvolena plynová 

chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS). Vyvinutá metoda byla otestována 

na reálném vzorku (membránové lipidy bakterie Bacillus subtilis). 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Bakterie Bacillus subtilis 

 

 Bacillus subtilis je sporulující tyčinkovitá gram-pozitivní aerobní bakterie, která se 

používá jako modelový organismus pro studium gram-pozitivních bakterií. Bacillus 

subtilis patří k hojně rozšířeným druhům využívaných v biotechnologickém průmyslu, 

zejména při produkci polypeptidových antibiotik (bacitracin, gramicidin). Jednotlivé 

kulturní kmeny této bakterie jsou objektem zájmu výzkumných laboratoří. Jedním 

takovým příkladem je kmen ATCC 21332 (mutovaný kmen Bacillus subtilis studovaný 

na PřF UK), který produkuje cyklopeptid surfaktin, povrchově aktivní látku vážící se 

na biomembrány, která by mohla v budoucnu najít široké uplatnění ve farmaceutickém 

či kosmetickém průmyslu [1,2]. 

 

2.1.1 Chemické složení bakteriální cytoplazmatické membrány 

 

 Cytoplazmatická membrána je tvořena fosfolipidovou dvojvrstvou s integrálními 

a periferními proteiny, které se mohou na cytoplazmatickou membránu vázat z obou 

stran. Membrána se proto chová jako dvojrozměrná tekutina, což je důležité pro její 

správnou funkci, tedy pro její flexibilitu a nepropustnost pro vysoce polární 

molekuly [3]. 

Existuje mnoho způsobů, jak lipidy ovlivňují strukturu a funkci cytoplazmatické 

membrány, a tedy i buněčnou funkci. Jsou to zejména vlastnosti a uspořádání lipidů 

(tekutost, tloušťka, tvar) a specifické interakce protein-lipid, které jsou závislé 

na chemické a strukturní stavbě lipidu (polární hlava, glycerolový skelet, délka 

uhlovodíkového řetězce apod.).  

Bylo zjištěno, že cytoplazmatická membrána Bacillus subtilis obsahuje proteiny 

(62 %), RNA (22 %) a lipidy (16 %). Analýza membránových lipidů dále odhalila 

přítomnost fosfolipidů (75 %), neutrálních lipidů (10 %) a přítomnost diglukosyl 

diacylglycerolu [4]. 

 Fosfolipidy, tvořící biologické membrány, jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. 

Nejvíce zastoupenými fosfolipidy, které byly identifikovány v cytoplazmatické 
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membráně bakterie Bacillus subtilis, jsou: fosfatidylglycerol, fosfatidylethanolamin, 

difosfatidylglycerol (kardiolipin), fosfatidylserin. V menší míře jsou zastoupeny: 

kyselina fosfatidová a lysylfosfatidylglycerol. Při fyziologickém pH se chová 

fosfatidylethanolamin jako obojetný iont, zatímco fosfatidylglycerol, kardiolipin 

a fosfatidylserin nesou záporný náboj [5]. 

 

2.2 Struktura fosfolipidů 

 

 Fosfolipidy jsou amfipatické molekuly s hydrofobním acylovým řetězcem 

a hydrofilní polární hlavou. Základní strukturu tvoří glycerolový skelet, na který jsou 

v poloze sn-1 a sn-2 navázány dvě mastné kyseliny a v poloze sn-3 kyselina fosforečná. 

Tato základní struktura se nazývá kyselina fosfatidová a může být dále esterifikována 

nízkomolekulární organickou látkou: (Obr. 2.1), např. cholinem, ethanolaminem, 

inositolem, glycerolem, serinem. Polární hlavy obsahují záporně nabité skupiny, díky 

kterým vytváří elektrostatické vazby nebo vodíkové můstky s molekulami vody. 

Naopak nepolární část fosfolipidu je bez náboje, a proto nemůže vytvářet vodíkové 

můstky. U většiny fosfolipidů se v poloze sn-1 vyskytuje nasycená a v poloze sn-2 

nenasycená mastná kyselina [6]. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Struktura fosfolipidu. R: cholin, serin, glycerol, ethanolamin, inositol. 

 

Fosfát 

Glycerol 

Mastné kyseliny 
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2.3 Identifikace fosfolipidů 

 

 Fosfolipidy je obtížné identifikovat celé, proto je výhodné je rozštěpit na nepolární 

část (mastné kyseliny) a na polární fosforylované hlavy. K tomuto účelu jsou používány 

enzymy (fosfolipasy), které štěpí chemické vazby v molekule fosfolipidu. K oddělení 

polárních hlav od zbytku molekuly se používá fosfolipasa C, která štěpí vazbu mezi 

glycerolem a kyselinou fosforečnou [2]. 

 Pro identifikaci a stanovení nepolárních částí fosfolipidů (mastných kyselin) se 

používá plynová chromatografie [7]. Pro stanovení polárních částí fosfolipidů lze použít 

různé analytické metody např. tenkovrstvou [8] či kapalinovou chromatografii [9,10]. 

Předkládaná bakalářská práce se týká stanovení fosfátu a fosforylovaných částí 

fosfolipidů (fosfoglycerol, fosfoethanolamin, fosfoserin) (Obr. 2.2) vyskytujících se 

v membráně bakterie Bacillus subtilis. Pro stanovení byla použita metoda plynové 

chromatografie s hmotností detekcí, kdy je možné látky separovat a zároveň zjistit 

celkové zastoupení fosforylovaných hlav ve vzorku. Skupina uvedených látek není 

dostatečně těkavá, a proto je nutné je před vlastní analýzou derivatizovat [11].  

 

 

 

Obr. 2.2 Strukturní vzorce polárních hlav: fosfát (1), fosfoglycerol (2), fosfoethanolamin (3), 

fosfoserin (4). 
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2.4 Derivatizace  

 

 Derivatizace je proces, při kterém je původní sloučenina chemicky pozměněna tak, 

aby měla vhodné vlastnosti pro aplikování příslušné analytické metody. V současné 

době existuje mnoho způsobů postupu derivatizace pro plynovou chromatografii, 

z nichž nejběžnější jsou silylace, alkylace a acylace. 

Princip silylace je založen na reakci, kdy je aktivní vodík z funkční skupiny 

(např. -COOH, -OH, =NH, -SH) nahrazen alkylsilylovou skupinou, nejčastěji 

trimethylsilylem (TMS). Ve srovnání s jejich původní strukturou, jsou silylderiváty 

obecně mnohem těkavější a méně polární, ale náchylnější k hydrolýze. Pořadí funkčních 

skupin podle reaktivity se silylačními činidly je: alkoholy > fenoly > karboxylové 

kyseliny > aminy > amidy. V dnešní době existuje velké množství silylačních činidel, 

která se liší ve schopnosti poskytovat silylovou skupinu. Mimo samostatné chemikálie, 

se používají i různé kombinace činidel [12,13]. 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Strukturní vzorce silylačních činidel: hexamethyldisilazan, HMDS (1); 

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, BSTFA (2). 

 

Na základě předchozích zkušeností autorů [14] byl vybrán postup dvoustupňové 

derivatizace, kdy byl v prvním kroku použit hexamethyldisilazan (HMDS) a ve druhém 

kroku N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) (Obr. 2.3). Pro urychlení 

derivatizačního procesu byl přidán katalyzátor (trifluoroctová kyselina).  

Vybrané polární hlavy (fosfát, fosfoglycerol, fosfoethanolamin a fosfoserin) obsahují 

různé funkční skupiny, které se liší svojí reaktivitou, a proto je nutné je derivatizovat 

ve dvou krocích. V prvním kroku se provádí derivatizace za „mírnějších“ podmínek 

za použití HMDS, kdy se z reaktivnější skupiny, např. hydroxylové skupiny, odštěpí 

vodík a na jeho místo se naváže trimethysilyl (TMS). Ve druhém kroku je použito 
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reaktivnější silylační činidlo BSTFA, aby došlo k reakci na méně reaktivních skupinách, 

např. aminové skupině ve fosfoserinu a fosfoethanolaminu (Obr. 2.4). Použití BSTFA 

není vhodné pro samotnou derivatizaci alkoholů, jelikož jejich silylované produkty jsou 

nestabilní a vytvářejí velké množství fragmentů v hmotnostních spektrech. 

 

 

Obr. 2.4 Schéma dvoustupňové silylace fosfátu, fosfoglycerolu, fosfoethanolaminu 

a fosfoserinu. 

 

2.5 Optimalizace  

 

V analytické chemii je termín optimalizace chápán jako souhrnné označení různých 

přístupů pro nalezení experimentálních podmínek, jejichž použitím je získána 

maximální nebo jiná požadovaná odpověď. Optimalizací se rozumí zlepšování 

výkonnosti systému, procesu nebo produktu k dosažení maximálního zisku. 

Z důvodu neexistujícího, nepřesně popisujícího nebo neustáleného českého 

názvosloví bylo pro popis optimalizací použito původní anglické názvosloví, případně 

běžně užívaných, ale triviálních termínů. 
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One Factor at Time (OFAT) 

 

Tato metoda označuje optimalizaci, při které se mění pouze jeden z experimentálních 

faktorů v čase za předpokladu, že ostatní faktory zůstávají konstantní. Sleduje se tak 

vliv pouze jediného faktoru na odpověď. Mezi hlavní nevýhody tohoto typu 

optimalizace patří vyřazení možného vlivu vzájemných interakcí mezi faktory. Další 

nevýhodou je finanční a časová náročnost. Z těchto důvodů se v posledních letech 

začaly využívat složitější vícerozměrné statistické metody [15, 16]. 

 

Vícerozměrné statistické metody 

 

Vícerozměrné statistické metody jsou založeny na efektivním navrhování 

experimentů, z nichž lze získat objektivní a ucelené závěry o sledovaných veličinách. 

Oproti OFAT se mění více faktorů během jediného kroku optimalizace a výsledky 

těchto postupů jsou zpracovány formou matematické funkce. Vícerozměrné statistické 

metody jsou často používány v laboratorní praxi pro optimalizaci přípravy vzorků či 

chromatografickou separaci. 

V rámci statistických metod se používají odborné termíny jako např.:  

 

Experimentální design (návrh) – soubor experimentů, definovaný maticí různých úrovní 

studovaných faktorů. 

Faktor (parametr) – je experimentální proměnná, kterou lze měnit nezávisle 

na ostatních, např. tlak, teplota, čas, koncentrace.  

Úroveň faktoru – vybraný rozsah hodnot, který vymezuje oblast, v níž je odpověď 

hledána. 

Odpověď – veličina, pomocí které vyjadřujeme výsledky experimentů. Nejčastěji se 

jako odpověď používá signál, vyjádřený jako napětí, elektrický proud, absorbance.  

Experimentální prostor – prostor, který je vymezený úrovněmi faktorů. V této oblasti se 

nachází požadovaná odpověď. 

 

Experimentální design (DOE – Design of Experiment) patří mezi nejčastěji 

používané vícerozměrné statistické metody. Základem DOE je použití minimální série 
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plánovaných experimentů s cílem získat optimální odpověď systému, přičemž 

po provedení požadované série experimentů lze hledat optimum jak pro jednotlivé 

analyty, tak pro jejich libovolné kombinace [17]. 

 

DOE se dělí na čtyři hlavní kroky: 

 

1. Výběr odpovědí a faktorů 

 Před provedením DOE je třeba zvolit odpověď (odpovědi), která nejlépe 

charakterizuje daný účel. Pro analytické účely se volí nejčastěji signál 

(u chromatografických metod např. plocha píků apod.).  

Zkoumané faktory by měly být voleny na základě technických a experimentálních 

možností příslušné metody. Během optimalizace jsou testovány faktory, které mohou 

být popsány kvantitativně (čas, teplota, koncentrace činidla, tlak, pH) nebo kvalitativně 

(druh chemikálie, způsob provedení operace). U těchto faktorů je před začátkem určen 

rozsah hodnot, který definuje experimentální prostor.  

 

2. Screening 

Hlavním cílem screeningu je snížení počtu zkoumaných faktorů a zjištění, zda mají 

statisticky významný vliv na odpověď. K tomuto účelu je třeba vytvořit plán 

experimentu, který stanovuje počet a pořadí měření a podmínky, za kterých se 

jednotlivá měření uskuteční.  

Plán experimentu je tvořen pomocí různých faktoriálních designů. Úplný faktoriální 

design (Full Factorial Design) spočívá v měření všech kombinací úrovní všech faktorů. 

Nevýhodou tohoto designu je velký počet měření. Počet všech experimentů roste 

exponenciálně s počtem sledovaných faktorů. Dvouúrovňový úplný faktoriální design 

obsahuje 2
k 

měření (číslo 2 označuje nižší (-1) a vyšší (+1) hodnotu faktoru, k značí 

počet zkoumaných faktorů), a proto se ke snížení počtu experimentů používá frakční 

faktoriální design. Vliv faktorů na zkoumanou odpověď se hodnotí pomocí analýzy 

rozptylu (ANOVA), statistický význam je určen p-hodnotou, na hladině významnosti 

obvykle 95 %.  
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3. Modelování  

Oproti screeningu, který pracuje pouze s dvouúrovňovými faktoriálními designy, 

modelování umožňuje matematický popis zahrnující i vzájemné interakce mezi faktory - 

viz rovnice (2.1). Jednou z používaných metod pro polynomické modelování je Central 

Composite Design (CCD), který kombinuje několik přístupů: dvouúrovňový úplný 

faktoriální návrh, dále design počítající s centrálním bodem 0 nacházejícím se mezi -1 

a +1 hodnotami faktorů a tzv. alfa body (±α), které určují případné kvadratické 

zakřivení. V CCD je vyžadováno pět úrovní každého faktoru (-α, -1, 0, +1, +α). V rámci 

CCD existuje face-centered Central Composite Design (fcCCD), ve kterém jsou α body 

±1. Tento typ designu vyžaduje jen tři úrovně každého faktoru (-1, 0, +1). 

 

     (2.1) 

 

 y… odpověď, β…koeficient a Xi,j... faktor 

 

4. Optimalizace 

Posledním krokem experimentálního designu je nalezení konkrétních hodnot 

jednotlivých faktorů, aby bylo dosaženo cílené odpovědi, čímž je myšlena minimální, 

maximální či libovolná konkrétní hodnota hledané odpovědi. Jednou z nejčastěji 

používaných metod je tzv. desirability funkce (její popis je mimo rozsah a téma této 

práce). Obsáhlejší informace týkající se experimentálního designu jsou uvedeny 

v příslušné literatuře [18, 19, 20]. 

  



3 Experimentální část 16 
 

 

3 Experimentální část  

 

3.1 Chemikálie  

 

Byla použita derivatizační činidla N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, BSTFA, 

(p.a., Supelco, Bellefonte, PA, USA) a hexamethyldisilazan, HMDS, (p. a., Sigma 

Aldrich, Steinheim) k silylaci analytů. Katalyzátorem reakce byla kyselina 

trifluoroctová (99,9 %, Romil, Cambridge, UK). Použitým rozpouštědlem byl 

acetonitril (HPLC grade, Sigma Aldrich). Standardy jednotlivých analytů 

fosfoethanolamin, fosfoserin, fosfoglycerol (čistota 85 %) a fosfolipasa C (izolát 

z bakterie Bacillus cereus, 73 IU/mg) byly od firmy Sigma Aldrich, kyselina fosforečná 

(85 %, p.a) od firmy Penta, ČR. 

 

3.2 Příprava standardů  

 

 Pro přípravu standardů byly naváženy tyto standardy: 0,5 mg fosfoglycerolu, 0,5 mg 

fosfoserinu a 0,5 mg fosfoethanolaminu. Do vialky bylo dále pipetováno 0,5 µl kyseliny 

fosforečné a 1 µl destilované vody. Následně byla připravena směs HMDS a acetonitrilu 

(ACN) v poměru 1:1 a 200 µl této směsi pipetováno do vialky k naváženým 

standardům. Katalyzátorem reakce byla kyselina trifluoroctová, které bylo dávkováno 

5 µl. Takto připravený vzorek byl umístěn do termostatu na 60 min při 100 °C bez 

uzávěru, aby se mohl během reakce uvolňovat amoniak. Nakonec bylo ke směsi přidáno 

40 µl BSTFA a vzorek byl umístěn v termostatu při 100 °C na 15 min s uzávěrem. Celý 

postup přípravy vzorku byl statisticky optimalizován (viz kap. 4 Výsledky a diskuze). 

 

3.3 Reálný vzorek  

 

 Membránové lipidy bakterie Bacillus subtilis byly poskytnuty RNDr. Gabrielou 

Seydlovou, Ph.D. z Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK. Dále bylo 

k tomuto vzorku přidáno 1 mg fosfolipasy C, 100 µl vody a 10 µl methanolu. Hydrolýza 
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probíhala 2 hodiny při teplotě 37 °C, čímž se uvolnily fosforylované hlavy. Další postup 

přípravy viz kap.3.2 Příprava standardů. 

 

3.4 Přístrojové vybavení  

 

 Analýzy byly měřeny na plynovém chromatografu GC-17A s hmotnostním 

detektorem GCMS-QP 5050A (Shimadzu, Japonsko). Plynový chromatograf byl spojen 

s autosamplerem AOC-20i (Shimadzu, Japonsko). Pro separace byla použita nepolární 

kapilární kolona DB-5ms (30 m; 0,25 mm, tloušťka stacionární fáze 0,25 µm) od firmy 

Agilent (USA). Jako nosný plyn bylo použito helium (99,999 %, Linde Gas, ČR) 

s lineární průtokovou rychlostí 32,5 cm s
-1

. Objem nadávkovaného vzorku byl 1 µl. 

Analýzy probíhaly ve split módu 1:266. Teplotní program byl nastaven na počáteční 

teplotu 100 ºC po dobu 1 min, následovala teplotní rampa 100 ºC min
-1

 do teploty 

260 ºC, která byla udržována po 3 min. Celkový čas analýzy byl 5,6 min. Teplota 

nástřiku a detektoru byla nastavena na 250 ºC. Separační podmínky byly 

optimalizovány pomocí programu ezGC verze 2.20 od firmy Analytical Innovations, 

Inc. Měření byla provedena ve scan módu v rozsahu hodnot 40 - 400 m/z. 

Chromatogramy byly zpracovány softwarem GC Solution verze 1.21 (Shimadzu).  
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4 Výsledky a diskuze - Optimalizace přípravy vzorku 

 

4.1 Výběr faktorů a odpovědi 

 

 Jako odpovědi byly vybrány absolutní plochy vybraných analytů (fosfoglycerol, 

fosfoethanolamin, fosfoserin) i jejich celkový součet. Fosfát nebyl zahrnut do postupu 

optimalizace, protože se vyskytuje v membránových strukturách v nadbytku.  

Vybrané faktory: hmotnost vzorku, objem vody, poměr směsi HMDS/ACN, objem 

směsi HMDS/ACN, objem kyseliny trifluoroctové, teplota prvního stupně derivatizace, 

čas prvního stupně derivatizace, objem BSTFA, teplota druhého stupně derivatizace a 

čas druhého stupně derivatizace (Tab. 4.1). Faktory byly zvoleny na základě 

předchozích zkušeností [11]. 

 

Tab. 4.1 Vybrané faktory pro optimalizace derivatizačních podmínek fosfolipidů a jejich 

úrovně.  

 

Faktor Označení 
Úroveň faktorů 

-1 0 1 

Hmotnost vzorku (mg) A       0,1     1     2 

Objem vody (µl) B    1        5,5   10 

Poměr směsi HMDS/ACN C 1:2 5:4 2:1 

Objem směsi HMDS/ACN (µl) D 200 400 600 

Objem kyseliny trifluoroctové (µl) E    1     3     5 

Teplota prvního stupně derivatizace (°C) F   40   70 100 

Čas prvního stupně derivatizace (min) G   15     37,5   60 

Objem BSTFA (µl) H   40 220 400 

Teplota druhého stupně derivatizace (°C) J   40   70 100 

Čas druhého stupně derivatizace (min) K   15      37,5   60 

  



4 Výsledky a diskuze - Optimalizace přípravy vzorku 19 
 

 

4.2 Screening  

 

Podstatou screeningu je určení faktorů a jejich interakcí, které mají na zkoumanou 

odpověď statisticky významný vliv. K tomuto účelu byl zvolen frakční faktorový design 

[19]. Ke každému zkoumanému faktoru byly přiřazeny dvě úrovně hodnot: nižší (-1) a 

vyšší (+1). Všechny vybrané faktory a jejich úrovně jsou uvedeny v tabulce 4.1. 

Na základě uvedených faktorů byl ve statistickém programu vytvořen plán experimentů, 

podle něhož bylo provedeno 16 měření (Tab. 4.2). 

 

Tab. 4.2 Plán experimentů vytvořený statistickým programem podle frakčního faktorového 

designu. 

 

 

Po provedení experimentů bylo v programu Minitab 16 provedeno statistické 

vyhodnocení dle ANOVA metody (analýza rozptylu), kde byly pomocí t-testu 

stanoveny hlavní efekty (statisticky významné faktory) s 95 % pravděpodobností. 

Pro lepší představu o vlivu faktorů na zkoumanou odpověď pro jednotlivé analyty 

i jejich součet byly ve statistickém programu vytvořeny Pareto grafy (Obr. 4.1 - 4.4), 

kde jsou na ose x jsou uvedeny standardizované efekty a na ose y jsou faktory. 

Měření A B C D E F G H J K 

1 2   1 1:2 600 5 100 15   40 100 15 

2    0,1 10 2:1 600 1 100 15   40   40 15 

3 2 10 2:1 600 5 100 60 400 100 60 

4 2 10 1:2 600 1   40 15 400   40 60 

5 2   1 2:1 200 1 100 15 400 100 15 

6 2 10 1:2 200 1 100 60   40 100 60 

7    0,1 10 2:1 200 1   40 60 400 100 15 

8 2   1 1:2 200 5   40 60 400   40 15 

9    0,1 10 1:2 200 5 100 15 400   40 15 

10    0,1   1 1:2 200 1   40 15   40 100 60 

11 2 10 2:1 200 5   40 15   40   40 60 

12    0,1   1 2:1 200 5 100 60   40   40 60 

13 2   1 2:1 600 1   40 60   40   40 15 

14    0,1 10 1:2 600 5   40 60   40 100 15 

15    0,1   1 2:1 600 5   40 15 400 100 60 

16    0,1   1 1:2 600 1 100 60 400   40 60 



4 Výsledky a diskuze - Optimalizace přípravy vzorku 20 
 

 

Test významnosti efektů na základě frakčního faktorového designu ukázal, že 

největší vliv na odpověď vybraných sloučenin měla teplota prvního stupně derivatizace, 

hmotnost vzorku, teplota druhé stupně derivatizace a objem BSTFA.  

Pro fosfoglycerol byla navíc zjištěna interakce mezi teplotou prvního stupně 

derivatizace a objemem BSTFA. U fosfoethanolaminu byly určeny další statisticky 

významné faktory jako čas prvního stupně derivatizace a některé interakce mezi 

teplotou prvního stupně derivatizace. Z Pareto grafu pro fosfoserin vyplývá, že většina 

faktorů se jeví jako významná kromě objemu vody, objemu směsi HMDS/ACN a času 

druhého stupně derivatizace. Pro součet absolutních ploch analytů byly nalezeny 

statisticky významné interakce mezi hmotností vzorku a poměru směsi HMDS/ACN, 

hmotnost vzorku a objem BSTFA a poměr směsi HMDS/ACN s časem prvního stupně 

derivatizace. 

Obr. 4.1. Pareto graf pro absolutní plochu fosfoglycerolu. Svislá čára v grafu definuje 95 % 

hladinu významnosti. 
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Obr. 4.2 Pareto graf pro absolutní plochu fosfoethanolaminu. Svislá čára v grafu definuje 95 % 

hladinu významnosti. 

 

 

Obr. 4.3 Pareto graf pro absolutní plochu fosfoserinu. Svislá čára v grafu definuje 95 % hladinu 

významnosti. 
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Obr. 4.4 Pareto graf pro součet absolutních ploch (fosfoglycerol, fosfoethanolamin, fosfoserin). 

Svislá čára v grafu definuje 95 % hladinu významnosti. 

 

4.3 Modelování 

 

 Modelování bylo provedeno pomocí face centered Central Composite Designu 

(fcCCD), který byl vytvořen v programu Minitab 16 [19]. K  plánu experimentů 

vytvořených frakčním faktorovým designem bylo připojeno dalších 20 měření 

(Tab. 4.3). 
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Tab. 4.3 Plán experimentů vytvořený statistickým programem Minitam 16 podle fcCCD . 

 

Měření A B C D E F G H J K 

1    0,1   5,5 5:4 400 3 70 37,5 220 70 37,5 

2 2   5,5 5:4 400 3 70 37,5 220 70 37,5 

3 1   1,0 5:4 400 3 70 37,5 220 70 37,5 

4 1 10,0 5:4 400 3 70 37,5 220 70 37,5 

5 1   5,5 1:2 400 3 70 37,5 220 70 37,5 

6 1   5,5 2:1 400 3 70 37,5 220 70 37,5 

7 1   5,5 5:4 200 3 70 37,5 220 70 37,5 

8 1   5,5 5:4 600 3 70 37,5 220 70 37,5 

9 1   5,5 5:4 400 1 70 37,5 220 70 37,5 

10 1   5,5 5:4 400 5 70 37,5 220 70 37,5 

11 1   5,5 5:4 400 3 40 37,5 220 70 37,5 

12 1   5,5 5:4 400 3   100 37,5 220 70 37,5 

13 1   5,5 5:4 400 3 70 15,0 220 70 37,5 

14 1   5,5 5:4 400 3 70 60,0 220 70 37,5 

15 1   5,5 5:4 400 3 70 37,5   40 70 37,5 

16 1   5,5 5:4 400 3 70 37,5 400 70 37,5 

17 1   5,5 5:4 400 3 70 37,5 220 40 37,5 

18 1   5,5 5:4 400 3 70 37,5 220  100 37,5 

19 1   5,5 5:4 400 3 70 37,5 220 70 15,0 

20 1  5,5 5:4 400 3 70 37,5 220 70 60,0 

 

 Po vyhodnocení metodou analýzy rozptylu (ANOVA) byly z programu Minitab 16 

získány kvadratické rovnice popisující závislosti jednotlivých odpovědí (absolutní 

plochy píků analytů, celkový součet ploch) na vybraných faktorech.  

 Minitab 16 vytvořil na základě matematické rovnice trojrozměrné grafy, které 

zobrazují závislosti zkoumané odpovědi (součet absolutních ploch analytů) 

na jednotlivých faktorech (Obr. 4.5 - 4.7). Na osách x a y jsou uvedeny statisticky 

významné faktory a na ose z je hledaná odpověď za podmínky, kdy jsou ostatní faktory 

konstantní.  

 Obrázek 4.5 zobrazuje závislost odpovědi (součet absolutních ploch fosfoglycerolu, 

fosfoethanolaminu a fosfoserinu) na hmotnosti vzorku a na teplotě prvního stupně 

derivatizace. S rostoucí teplotou prvního stupně derivatizace a menší hmotností vzorku 

je vidět nárůst odpovědi. Z obrázku 4.6 vyplývá, že s rostoucí teplotou druhého stupně 
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derivatizace roste i zkoumaná odpověď. Obrázek 4.7 znázorňuje závislost odpovědi 

na teplotě prvního a druhého stupně derivatizace, z něhož je patrno, že čím vyšší teploty 

obou kroků derivatizace, tím vyšší odpověď.   

 

 

Obr. 4.5. Graf závislosti odpovědi (součet absolutních ploch) na hmotnosti vzorku a teplotě 

prvního stupně derivatizace. Ostatní faktory za optimálních podmínek: objem vody 1 µl, poměr 

směsi HMDS/ACN 1:1, objem směsi HMDS/ACN 200 µl, objem kyseliny trifluoroctové 5 µl, 

čas prvního stupně derivatizace 60 min, objem BSTFA 40 µl, teplota druhého stupně 

derivatizace 100 ºC, čas druhého stupně derivatizace 15 min. 
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Obr. 4.6 Graf závislosti odpovědi (součet absolutních ploch) na hmotnosti vzorku a teplotě 

druhého stupně derivatizace. Teplota prvního stupně derivatizace 100 ºC. Ostatní faktory za 

optimálních podmínek, viz  Obr. 4.5. 
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Obr. 4.7 Graf závislosti odpovědi (součet absolutních ploch) na teplotě prvního a druhého 

stupně deprivatizace. Hmotnost vzorku 0,5 mg. Ostatní faktory za optimálních podmínek, viz 

Obr. 4.5. 
 

 

4.4 Optimalizace 

 

Po nalezení kvadratické rovnice byla v programu Minitab 16 provedena vlastní 

optimalizace. Pomocí statistické funkce desirability byly nalezeny optimální podmínky 

pro jednotlivé analyty i pro součet jejich absolutních ploch (fosfoglycerolu, 

fosfoethanolaminu, fosfoserinu) (Tab. 4.4).  
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Tab. 4.4 Optimální hodnoty zjištěné z Minitabu 16 pro maximální odpovědi pro absolutní plochy fosfoglycerolu, fosfoethanolaminu, fosfoserinu a jejich součet. 

 

Faktor Fosfoglycerol Fosfoethanolamin Fosfoserin Součet ploch 

Hmotnost vzorku (mg)     2     1     1        0,5 

Objem vody (µl)   10     5     7     1 

Poměr směsi HMDS/ACN 2:1 3:2 1:1 1:1 

Objem směsi HMDS/ACN (µl) 200 400 400 200 

Objem kyseliny trifluoroctové (µl)     1     3     2     5 

Teplota prvního stupně derivatizace (°C)   40   70   75 100 

Čas prvního stupně derivatizace (min)   45   40   46   60 

Objem BSTFA (µl)   40 220 105   40 

Teplota druhého stupně derivatizace (°C) 100   70   75 100 

Čas druhého stupně derivatizace (min)   15   40   15   15 

 

2
7
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 Z výsledků pro absolutní plochy jednotlivých analytů vyplývá, že fosfoglycerol 

potřebuje dvakrát vyšší hmotnost vzorku, než fosfoserin nebo fosfoethanolamin. 

Teplota prvního stupně derivatizace je dvakrát vyšší u fosfoethanolaminu a fosfoserinu, 

než je teplota u fosfoglycerolu. Objem BSTFA u fosfoglycerolu je nižší oproti zbylým 

dvěma, pravděpodobně je derivatizován již v prvním kroku pomocí HMDS. Doba 

druhého stupně derivatizace se neliší u fosfoglycerolu a fosfoserinu. 

U fosfoethanolaminu je delší, je to způsobeno tím, že potřebuje nejvyšší objem BSTFA.  

 Cílem této práce bylo nalézt optimální podmínky pro stanovení celkového zastoupení 

fosforylovaných sloučenin a fosfátu zároveň. Proto bylo zvoleno optimum zahrnující 

celkový součet absolutních ploch (fosfoglycel, fosfoethanolamin, fosfoserin). Zjištěné 

optimální podmínky jsou: hmotnost vzorku 0,5 mg, objem vody 1 µl, poměr směsi 

HMDS/ACN 1:1, objem směsi HMDS/ACN 200 µl, objem kyseliny trifluoroctové 5 µl, 

teplota prvního stupně derivatizace 100 ºC, doba prvního stupně derivatizace 60 min, 

objem BSTFA 40 µl, teplota druhého stupně derivatizace 100 ºC a doba druhého stupně 

derivatizace 15 min. 

Záznam chromatogramu fosforylovaných sloučenin a fosfátu za optimálních 

podmínek je uveden na Obr. 4.8. Optimalizovaný součet absolutních ploch 

fosfoglycerolu, fosfoethanolaminu a fosfoserinu se zlepšil desetkrát oproti výsledkům 

z modelování.  

 Vyvinutá metoda byla otestována na reálném vzorku bakterie Bacillus subtilis, kde 

byly identifikovány fosfát, fosfoglycerol a fosfoserin (Obr. 4.9). Fosfoethanolamin 

nebyl v tomto připraveném vzorku nalezen. 

 Další výzkum bude zaměřen na stanovení a kvantifikaci polárních částí i nepolárních 

mastných kyselin v uvedené bakterii. Optimalizovaná metoda je vhodná také pro studie 

dalších druhů mikroorganismů.  
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Obr. 4.8 TIC chromatogram fosforylovaných sloučenin a fosfátu (1) za optimálních podmínek 

přípravy vzorku (součet ploch fosfoglycerolu (2), fosfoethanolaminu (3) a fosfoserinu (4)). 

Podmínky měření: objem vzorku 1 µl, split mód 1:266, teplotní program: počáteční teplota 

100 ºC po dobu 1 min, poté teplotní rampa 100 ºC min-1 do 260 ºC udržovaná po dobu 3 min, 

teplota nástřiku a detektoru 250 ºC. 
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Obr. 4.9 TIC chromatogram z reálného vzorku bakterie Bacillus subtilis za optimálních 

podmínek:. fosfát (1), fosfoglycerol (2) a fosfoserin (4). Podmínky měření viz Obr. 4.8 
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5 Závěr 
 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na vývoj a statistickou optimalizaci přípravy 

vzorku pro detekci fosforylovaných sloučenin (fosfoglycerol, fosfoethanolamin 

a fosfoserin) a fosfátu v bakterii Bacillus subtilis. Příprava vzorku spočívala 

v dvoustupňové derivatizaci pomocí silylačních činidel HMDS a BSTFA. Stanovení 

bylo provedeno pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS).  

Příprava vzorku byla optimalizována pomocí experimentálního designu, kdy bylo 

zjištěno, že na požadovanou odpověď (absolutní plocha) mají největší vliv hmotnost 

vzorku, teplota prvního stupně derivatizace pomocí HMDS, objem BSTFA a teplota 

druhého stupně derivatizace.  

Vyvinutá metoda byla testována na reálném vzorku bakterie Bacillus subtilis. 

Ve vzorku byly identifikovány fosfát a fosforylované hlavy (fosfoglycerol a fosfoserin).  
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