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1 ABSTRAKT 
Hlavní náplní této diplomové práce je vytvoření přehledu současných metod 

používaných ke stanovení neopterinu v biologickém materiálu. Neopterin je derivát 
pteridinu, konkrétně patří do skupiny nekonjugovaných pteridinů. Jeho biosyntéza vychází 
z guanosintrifosfátu a je stimulována působením IF-γ. Neopterin představuje užitečný 
marker aktivace imunitního systému, je také významným prognostickým ukazatelem např. 
při maligních onemocněních, u HIV pozitivních pacientů či u pacientů po transplantacích. 
Zvýšené hladiny neopterinu se vyskytují u řady patologických stavů, jako např. u akutních 
i chronických virových onemocnění, u nádorových onemocnění, u pacientů s HIV, u pacientů 
po transplantaci při rejekci, ale i u některých neurologických, kardiovaskulárních 
a autoimunitních chorob. Podstatnou součástí stanovení neopterinu v biologickém materiálu 
je úprava vzorku před vlastním stanovením, na kterém velkou měrou závisí samotný 
výsledek. Proto je tomuto tématu v předkládané práci také věnována pozornost. Hlavními 
metodami stanovení jsou metody chromatografické (HPLC a UHPLC) a imunologické (ELISA 
a RIA). 
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2 ABSTRACT 
The aim of this diploma thesis is to create an overview of present methods, which can 

be used for the determination of neopterin in biological material. Neopterin is a pteridine 
derivative, which belongs to the group of unconjugated pteridines. Its biosynthesis is based 
on the guanosinetriphosphate and is stimulated by the activity of the IF-γ. Neopterin is a 
useful marker of the activation of the immune system, it is also an important prognostic 
indicator of several diseases e.g. in malignant diseases, in HIV-positive patients or in patients 
after transplantation. Elevated levels of neopterin are found in many pathological states 
such as in acute and chronic viral infections, in tumor diseases, HIV patients, patients after 
transplantation with rejection, but also in certain neurological, cardiovascular 
and autoimmune diseases. The sample preparation procedure is an important part 
in neopterin analysis. For this reason, sample preparation methods are in this thesis 
discussed. Chromatographic techniques as HPLC and UHPLC and immunoassays as ELISA 
and RIA are the main methods used for neopterin determination. 
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3 CÍL PRÁCE 
Cílem této práce je zpracovat přehled současných metod používaných pro stanovení 

neopterinu v biologickém materiálu pro klinický výzkum i rutinní praxi, jednotlivé metody 
preanalytické fáze i vlastní analýzy porovnat a zhodnotit jejich výhody a nevýhody. 

 

4 ÚVOD 
Neopterin je derivát pteridinu produkovaný v lidském organismu makrofágy 

při stimulaci interferonem-γ. Jedná se o nízkomolekulární látku, která je v tělních tekutinách 
chemicky i biologicky stabilní, je však citlivá na přímé sluneční světlo. Jeho hladina stoupá 
v časných stádiích onemocnění během aktivace imunitního systému (dříve než je možno 
chorobu zaznamenat rutinně stanovovanými markery – např. CRP). 

Zvýšené hladiny neopterinu se vyskytují u řady patologických stavů, jako např. 
u akutních i chronických virových onemocnění, u nádorových onemocnění, u pacientů s HIV, 
ale i u některých neurologických, kardiovaskulárních a autoimunitních chorob. Pomocí 
sledování hladin neopterinu lze určit odpověď na léčbu, ale i prognózu onemocnění. 
Nejčastěji je prováděno stanovení z moči nebo séra, existují ale i studie využívající jiné druhy 
biologického materiálu, jako jsou likvor, plodová voda, výpotky z ran apod. 
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5 TEORETICKÁ ČÁST- NEOPTERIN 
 

5.1 Charakteristika a historie  

 

                                  

Obr. 1: Struktura neopterinu[1] 

 

Neopterin neboli D-erythro-1´,2´,3´-trihydroxypropylpterin patří do skupiny 
nekonjugovaných pteridinů, jejichž dalším zástupcem je také například biopterin. Je odvozen 
od purinového nukleotidu GTP. Jedná se o látku se sumárním vzorcem C9H11N5O4 
a molekulovou hmotností 253,215 g/mol. Neopterin se může vyskytovat ve třech oxidačních 
formách, a to jako redukovaný tetrahydroneopterin, částečně oxidovaný dihydroneopterin 
nebo jako plně oxidovaná, aromatická forma neopterinu, která vykazuje fluorescenci. 

                                         

Obr. 2: Struktura 5,6,7,8-tetrahydroneopterinu[2] 

                             

Obr. 3: Struktura 7,8-dihydroneopterinu[3] 
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Neopterin, jehož název pochází z řeckých slov neo- nový a pteron- křídla, byl poprvé 
izolován v roce 1889 sirem Frederikem Hopkinsem z křídel motýla- Lepidoptera. Sloučenina 
byla pojmenována jako „neopterin“, což naznačovalo, že by tato látka mohla znamenat nový 
začátek ve výzkumu pteridinů. Struktura molekuly byla zjištěna v roce 1941 R. Purrmannem. 

Tato látka byla prokázána v roce 1963 H. Remboldem a L. Buschmannem v larvách 
včel, u včelích dělnic a v mateří kašičce, poté byla izolována. V roce 1967 A. Sakurai a M. 
Goto izolovali 25 mg neopterinu z 500 litrů lidské moči. Bylo zjištěno, že se jedná 
o fluoreskující látku produkovanou lidskými makrofágy, jsou-li stimulovány prozánětlivým 
cytokínem interferonem-γ. Jeho zvýšené koncentrace byly nalezeny v moči myší 
s Ehrlichovým tumorem, ale také u pacientů s virovými infekcemi, což naznačuje, že jeho 
zvýšená hladina může mít původ v imunitní odpovědi pacientů na infekci (reakce namířená 
proti buňkám nádorovým či infikovaným virem). Zvýšené koncentrace neopterinu v moči 
byly též pozorovány u pacientů se vzácným druhem atypické fenylketonurie (Kaufman et al., 
1975; Niederwieser et al., 1979), stejně jako u pacientů s maligním onemocněním. Tyto 
výsledky byly potvrzeny několika vědeckými skupinami během následujících let (Rokos et al., 
1980; Stea et al., 1981; Dhondt et al., 1982)[4][5]. 
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5.2 Fyziologické funkce 

Neopterin je endogenní inhibitor syntézy folátů intracelulárních patogenních 
mikroorganismů. V mírně alkalickém pH (pH 7,5) zvyšuje aktivitu peroxidu vodíku 
a chloraminu-T, což prokazuje například zvýšení toxicity vůči bakteriím. Neopterin je tedy 
schopný jak zvýšit, tak i snížit cytotoxicitu, a to v závislosti na hodnotě pH a na svém 
oxidačním stavu. Dále může mít klíčovou roli v modulaci makrofágy zprostředkovaného 
efektorového mechanismu. 

Neopterin a jeho deriváty mají vliv na procesy zprostředkované volnými kyslíkovými 
radikály, například vysoké hladiny 7,8-dihydroneopterinu mohou ovlivňovat oxidační-
antioxidační rovnováhu a tím mohou vést k apoptóze lidských buněk. 

7,8-dihydroneopterin aktivuje redox-senzitivní transkripční faktory a indukuje HIV-1 
genovou expresi. Neopterin a 7,8-dihydroneopterin vyvolávají apoptózu, která není 
zprostředkována oxidem dusnatým. 

In vitro zvyšuje 7,8-dihydroneopterin časovou prodlevu oxidace lipoproteinů o nízké 
hustotě zprostředkovanou měďnatými kationty nebo AAPH neboli 2,2´-azobis(2-
aminopropan) dihydrochloridem, což je generátor peroxidových radikálů. 7,8-
dihydroneopterin inhibuje také AAPH zprostředkovanou oxidaci linoleátů a je účinný řetězce 
lámající antioxidant. 

Neopterin in vitro stimuluje genovou expresi v buňkách hladké svaloviny cév. 

Zvýšený potenciál oxidované formy neopterinu k cytotoxicitě vyvolané dlouhovlnným 
ultrafialovým zářením (UV-A) byl zkoumán in vitro za použití myších melanomových (B16) 
buněk. Výsledky naznačily, že zvýšení cytotoxicity neopterinu zprostředkované peroxidem 
vodíku se může podílet na jeho zvyšující se účinnosti vůči UVA-indukovanému poškození B16 
buněk a může také naznačovat možné využití jeho oxidované formy při léčbě nádorů 
způsobených UV-A zářením. 

Hlavní fyziologické vlastnosti neopterinu (shrnutí): 

- endogenní inhibitor syntézy folátů intracelulárních patogenních mikroorganismů, 
- zvyšuje aktivitu (zesiluje účinek) peroxidu vodíku a chloraminu-T při pH 7,5, 
- zvyšuje a snižuje cytotoxicitu v závislosti na hodnotě pH a oxidačním stavu, 
- funkce v apoptóze lidských buněk, 
- aktivace redox-senzitivních transkripčníh faktorů, 
- indukce HIV-1 genové exprese, 
- indukce apoptózy, která není zprostředkována oxidem dusnatým, 
- zpomalení oxidace lipoproteinů s nízkou hustotou, 
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- inhibice oxidace linoleátu zprostředkované AAPH, 
- účinný řetězce lámající antioxidant, 
- stimuluje genovou expresi indukovatelné syntázy oxidu dusnatého (iNOS), 
- ovlivňuje intracelulární hladinu vápníku v lidských monocytech[4]. 

 

Tab. 1: Normální hodnoty koncentrace neopterinu v séru[4] 

věk (roky) pohlaví 

střední hodnota 
koncentrace 

neopterinu (nmol/l) 
(SD) 

horní hranice normální 
koncentrace 

0 – 18 M, Ž 6,78 (0,22) 13,5 

19 – 75 M, Ž 5,34 (0,14) 8,7 

> 75 M, Ž 9,67 (0,79) 19,0 
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Tab. 2: Normální hodnoty koncentrace neopterinu v moči[4] 

věk pohlaví 
střední hodnota koncentrace 

neopterinu (µmol/mol kreatininu) 
(SD) 

horní hranice normální 
koncentrace 
neopterinu 

0 - 3 dny M, Ž 972 (661) - 

4 dny M, Ž 1510 (641) - 

5 dní M, Ž 1602 (657) - 

1 měsíc M, Ž 906 (527) - 

3 - 8 měsíců M, Ž 560 (53) - 

1 - 4 roky M, Ž 267 (94) 432 

4 - 7 let M, Ž 226 (76) 405 

7 - 12 let M, Ž 181 (73) 374 

12 - 15 let M, Ž 171 (73) 343 

15 - 18 let M, Ž 144 (65) 320 

18 - 25 let M 123 (30) 195 

26 - 35 let M 101 (33) 182 

36 - 45 let M 109 (28) 176 

46 - 55 let M 105 (36) 197 

56 - 65 let M 119 (39) 218 

> 65 let M 133 (38) 229 

18 - 25 let Ž 128 (33) 208 

26 - 35 let Ž 124 (33) 209 

36 - 45 let Ž 140 (39) 239 

46 - 55 let Ž 147 (32) 229 

56 - 65 let Ž 156 (35) 249 

> 65 let Ž 151 (40) 251 
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5.3 Chemické vlastnosti 

Neopterin je citlivý vůči působení světla, proto musí být vzorek tělních tekutin 
pro jeho stanovení uchováván před vlastním provedením analýzy za nepřístupu světla[5]. 
Stabilita analytu v moči je jeden den při 20-25°C, 5 dní při 4-8°C a 60 měsíců při -20°C, 
přičemž zmrazený vzorek je třeba skladovat za nepřístupu světla (např. v alobalu). Stanovení 
lze provádět také v séru, plazmě, likvoru, drénech, ranách či v plodové vodě. Stabilita analytu 
v séru je tři dny při 20-25°C, 7 dní při 4-8°C, 6 měsíců při -20°C a 1 rok při -70°C[6]. 

Jedná se o látku lépe rozpustnou ve vodě než v organických rozpouštědlech. 
Neopterin je stejně jako jeho hydrogenované formy charakterizován ultrafialovým spektrem 
či absorpcí v ultrafialovém pásmu. Vzhledem k aromatickému charakteru molekula v plně 
oxidované formě silně fluoreskuje, díky čemuž může být detekována s vysokou citlivostí. 
Redukované formy, tedy 7,8-dihydroneopterin a 5,6,7,8-tetrahydroneopterin nefluoreskují 
a proto před měřením fluorescence vyžadují oxidaci na neopterin. Oxidace 7,8-
dihydroneopterinu a 5,6,7,8-tetrahydroneopterinu jodem, hexakyanoželezitanem nebo 
oxidem manganičitým v kyselém roztoku poskytuje téměř kvantitativní výtěžek. 
Ale v alkalickém prostředí je 5,6,7,8-tetrahydroneopterin konvertován oxidací přednostně 
na pterin a neopterinu jsou vytvořena pouze stopová množství. Autooxidace 
tetrahydroneopterinu poskytuje neopterin, xanthopterin a pterin. Autooxidace 7,8-
dihydroneopterinu poskytuje neopterin a xanthopterin. Aerobní oxidace 5,6,7,8-
tetrahydroneopterinu byla detailně prozkoumána (Armarego and Randles, 1983)- oxidací 
vzniká quinonid-7,8-(6H)-dihydroneopterin, který následně ztrácí postranní řetězec, 
čímž se vytvoří 7,8-dihydropterin. Poté se na dvojnou vazbu v poloze 5,6 aduje molekula 
vody a meziprodukt je dále aerobně oxidován, jednotlivé atomy v molekule se přeskupí 
a vzniká výsledný produkt 7,8-dihydro-xanthopterin[5]. 
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5.4 Biosyntéza[4][7] 

 

 

            

                       Obr. 4: Biosyntéza neopterinu 

 

Neopterin je in vivo syntetizován aktivovanými makrofágy z guanosintrifosfátu 
v reakci katalyzované klíčovým enzymem GTP cyklohydrolázou I, která štěpí guanosintrifosfát 
na meziprodukt 7,8-dihydroneopterintrifosfát, přičemž aktivitu GTPCH a tím i produkci 
neopterinu zvyšuje interferon-γ. Makrofágy akumulují 7,8-dihyroneopterintrifosfát, který je 
po hydrolýze fosfatázami vylučován jako dihydroneopterin nebo neopterin. Po vzniku 7,8-
dihydroneopterintrifosfátu z GTP je jinou cestou možný vznik dalších látek- derivátů 
biopterinu. První krok syntézy mají tedy neopterin a další deriváty biopterinu společný. 

Ovlivnění biosyntézy neopterinu 

Interferon-γ byl identifikován jako jediný cytokín, který vyvolává významnou tvorbu 
neopterinu. Sám je tvořen především aktivovanými T-tymfocyty, proto se jeho produkce zdá 
být úzce spojena s aktivací buněčné imunity. Jiné cytokíny, jako například interleukíny nebo 
faktory vyvolávající fagocytózu nejsou schopny zvyšovat biosyntézu neopterinu. Nicméně 
produkce neopterinu, předpokládaného homologu oxidu dusnatého například 
u bezobratlých, byla zvýšena v THP-1 buňkách stimulovaných intreferonem-γ a TNF-α. TNF-α 
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není schopen sám o sobě vyvolat přímo tvorbu neopterinu, nicméně podporuje uvolnění 
neopterinu vyvolané interferonem-γ. α-MSH neboli melanocyty-stimulující hormon 
významně inhibuje jeho produkci. Autokrinní regulační okruh založený na α-MSH 
se vyskytuje v lidských monocytech/makrofázích. Imunosupresiva, jako například 
cyklosporin A, inhibují tvorbu cytokínů T-buňkami, v důsledku čehož dochází i ke snížení 
produkce neopterinu. 

Nejvyšší koncentrace neopterinu u lidí a primátů byly nalezeny v játrech, slezině, 
epifýze, ledvinách a v plicích. U opic patří mezi orgány s nejvyšší koncentrací GTP 
cyklohydrolázy I epifýza, tenké střevo, játra a ledviny. 
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5.5 Klinický význam 

Neopterin představuje užitečný parametr monitorování aktivace imunitního 
systému[8]. Jeho zvýšené hladiny se vyskytují u mnoha chorob spojených s aktivací buněčné 
imunity (Huber et al., 1984; Fuchs et al., 1988). Stanovení koncentrace neopterinu se využívá 
v mnoha oblastech medicíny, například v transfuziologii, transplantologii, onkologii, 
při infekčních a také autoimunitních onemocněních. Řada studií uvádí stanovení neopterinu 
jako užitečný ukazatel v rozlišení mezi virovými a bakteriálními infekcemi (Fuchs, 1998; 
Wiedermann et al., 1999; Murr et al., 2002)[9]. Zvýšení neopterinu je charakteristické 
pro virové infekce, zatímco zvýšená hodnota CRP naznačuje infekci bakteriální. Prvně byla 
spojitost mezi zvýšenou sekrecí neopterinu a diagnostikovanou virovou infekcí popsána 
v roce 1979 (Wachter et al., 1979). Koncentrace neopterinu je také nezávislým ukazatelem 
budoucího vývoje nemoci, a to např. u pacientů s HIV infekcí. U pacientů se zhoubnými 
nádory souvisí hladina neopterinu se stadiem onemocnění a měření jeho hladiny může 
sloužit také jako informace ke stanovení prognózy. A to například u nádorů gynekologických, 
hematologických, u nádorů plic, slinivky břišní, žaludku a zhoubných melanomů. 

U pacientů vyššího věku je často hladina neopterinu zvýšená v souvislosti s rozvojem 
aterosklerózy nebo neurodegenerativních chorob (například Alzheimerovy nemoci). U osob 
s autoimunitními onemocněními jako jsou například revmatoidní artritida nebo systémový 
lupus erythematodes souvisí hladina neopterinu s rozsahem a zvláště pak s aktivitou nemoci. 
U příjemců pevných allotransplantátů (ledviny, játra, slinivka břišní, srdce) představuje 
monitorování hladiny neopterinu citlivý způsob, jak včas zjistit imunologické komplikace jako 
odmítnutí transplantátu či infekci. Ve snaze snížit riziko přenosu virových infekcí (např. 
cytomegalovirus, virus Epstein-Barrové, parvovirus B19) krevní transfuzí je u každého 
dárcovství krve v Rakousku monitorována hladina neopterinu od roku 1994. Výzkumy 
na Technické Univerzitě v Hongkongu potvrzují, že také infekce jako SARS či horečka dengue 
mohou být tímto způsobem citlivě detekovány[10]. 
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5.6 Vybrané analytické techniky úpravy vzorku 
před stanovením neopterinu 
 

5.6.1 Deproteinace 
Deproteinace je metoda sloužící k odstranění látek bílkovinné povahy. Precipitační 

deproteinace je poměrně jednoduchý a univerzální způsob úpravy vzorku před stanovením, 
založený na přidání  precipitačního činidla. Směs se promíchá, a po centrifugaci případně 
zfiltruje. Nevýhodou této metody je naředění vzorku a také potenciální riziko odstranění 
určitého množství analytu. Precipitačním činidlem mohou být: 

 kyseliny- např. kyselina trichloroctová (10%, w/v), kyselina chloristá 
(6%,  w/v), kyselina wolframová, kyselina metafosforečná (5%, w/v), 

 anorganické soli- síran měďnatý-wolframan sodný, hydroxid zinečnatý, 
síran amonný (nasycený), 

 organická rozpouštědla- acetonitril, aceton, ethanol, methanol[11]. 

Dalším druhem je precipitace fyzikální, při které dochází k deproteinaci působením 
teploty, UV záření, nebo například ultrazvuku. 

 

5.6.2 SPE[12][13][14] 
SPE neboli extrakce na tuhé fázi (Solid Phase Extraction) je technika, jež umožňuje 

zachycení sledovaných analytů z roztoku, jejich zakoncentrování před vlastním stanovením, 
následnou eluci a zároveň umožňuje přečištění extraktu, čili odstranění látek, které by mohly 
negativně ovlivnit vlastní stanovení. Metoda je vlastně jednoduchou formou kapalinové 
chromatografie, která je založena na rovnovážné distribuci analytu mezi dvě nemísitelné 
fáze- vodnou a tuhou fázi, přičemž rovnováha je posunuta ve prospěch tuhé fáze. 

Metoda využívá pevnou fázi, která je ve formě sloupce (kolonka/ cartridge) nebo 
membrány (extrakční disk). Kolonky mají tvar injekční stříkačky bez pohyblivého pístu a jsou 
naplněny povrchově modifikovanými sorbenty o různé velikosti částic. Pevnou fází 
(sorbentem) může být polární stacionární fáze (nemodifikovaný silikagel, alumina, 
iontoměniče) nebo nepolární stacionární fáze (silikagel modifikovaný uhlovodíkovými C18 
řetězci apod.). Pro úspěšnou SPE extrakci je důležitý výběr vhodného sorbentu. 

SPE se provádí tak, že vzorek aplikujeme na aktivovanou kolonku naplněnou 
vhodným pevným sorbentem, který analyt na svém povrchu zachycuje. Po extrakci 
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se kolonka promyje malým objemem vhodného elučního činidla, čímž se analyt z pevného 
sorbentu uvolní a následně může být analyticky stanoven.  

 Jednotlivé kroky SPE jsou:  

1. kondicionace (aktivace kolonky, její příprava na interakci vzorku se sorbetem) 
Kolonka se propláchne předepsaným rozpouštědlem a následně 
rozpouštědlem podobným vzorku, což zajistí úpravu prostředí pro vlastní 
vzorek. Například při použití kolonky C18 se provede aktivace methanolem, 
úprava prostředí vodou a poté se aplikuje samotný vodný roztok vzorku.  

2. nanesení vzorku, 
3. promytí- odstranění nežádoucích koextrahovaných látek, 
4. sušení- vzduch, inertní plyn (nejčastěji dusík), 
5. eluce- desorpce/uvolnění analytu z pevné fáze.  

Před chromatografickou analýzou často následuje odpaření elučního činidla 
a rekonstituce v mobilní fázi. 

Mezi výhody SPE oproti LLE patří: 

 práce s menšími objemy vzorků a větší bezpečnost, 
 jednoduchost provedení, 
 možnost automatizace, 
 vysoká selektivita, 
 velký výběr SPE fází, 
 dobrá výtěžnost a reprodukovatelnost. 

Naopak nevýhodou SPE je skutečnost, že pro některé specifické izolace nejsou 
na trhu vhodné kolonky. Je však nutno dodat, že sortiment SPE kolonek se neustále zvětšuje. 
Další nevýhodou je časté ucpávání SPE kolonek a jejich vysoká cena. 

SPE je velmi oblíbenou technikou pro separaci a prekoncentraci látek, obzvláště 
v případě analýz biologických vzorků. SPE umožňuje také odstranit endogenní nežádoucí 
substance a zvýšit specifičnost a citlivost analytické metody. Stejně jako u LLE se v posledních 
letech prosazují miniaturizované formy této techniky (MEPS apod.). 

 

5.6.3 Centrifugace[15][16] 
Centrifugace neboli odstřeďování je jednou z nejčastěji využívaných laboratorních 

technik při zpracování biologického materiálu. Zkumavky umístěné v centrifuze se pohybují 
v tzv. rotoru po kruhové dráze. Tím na ně působí odstředivá síla, díky níž dochází k dělení 
látek různé hustoty. Centrifugační síla (F) se počítá ze vzorce  

F= m·r·w2, 
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kde: m… hmota částic; r… poloměr, tj. vzdálenost dna centrifugační zkumavky od osy otáčení 
(uvedeno v dokumentaci rotoru); w… úhlová rychlost.  

Součin r·w2 [m·s2] odpovídá centrifugačnímu zrychlení. Relativní centrifugační síla (R) 

R= r·w2/g 

vyjadřuje poměr mezi centrifugačním zrychlením a zrychlením tíhovým. Relativní 
centrifugační síla tedy udává, kolikrát je vyvolané centrifugační zrychlení vyšší než tíhové 
zrychlení, udává se v násobcích g, je bezrozměrné. Relativní centrifugační sílu (R) lze 
vypočítat pro kteroukoli centrifugu a daný počet otáček: 

R= 4,02·n2·r, je-li frekvence otáček (n) uváděna v [s-1] a poloměr (r) v [m] nebo 

R= 1,12·n2·r·10-5, je-li frekvence otáček (n) uváděna v [min-1] a poloměr (r) v [cm]. 

Odstředivá (centrifugační) síla se tedy vyjadřuje v jednotkách g, které vyjadřují, kolikrát se 
při odstřeďování znásobí hmotnost částic. 

 

5.6.4 Oxidační metody 
Oxidační metody slouží k převedení redukovaných forem neopterinu                 

(5,6,7,8-tetrahydroneopterinu a 7,8-dihydroneopterinu) na jeho plně oxidovanou formu, 
která vykazuje silnou fluorescenci. Tato oxidace může být provedena jodem nebo 
manganistanem draselným. Tímto způsobem je možno zpracovat moč, sérum i mozkomíšní 
mok.
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5.7 Vybrané analytické metody pro stanovení neopterinu 

5.7.1 Chromatografie[17][18] 
Chromatografie patří mezi fyzikálně-chemické separační metody umožňující analýzu 

směsí s možností kvalitativního i kvantitativního hodnocení separovaných složek. Jejím 
principem je rozdělování jednotlivých složek vzorku mezi nepohyblivou (stacionární) 
a pohyblivou (mobilní) fázi. Vzorek je unášen soustavou spolu s pohybující se mobilní fází 
a dochází k rozdílné distribuci jeho složek mezi uvedené dvě fáze. Analyty, které se pohybují 
pomaleji jsou v soustavě zadržovány déle na základě vyšší interakce se stacionární fází oproti 
analytům, které jsou ke stacionární fázi poutány méně. Chromatografické metody je možné 
rozdělit podle:     

a) principu dělení- chromatografie rozdělovací, adsorpční, iontově výměnná, gelová, 
afinitní, 

b) typu mobilní fáze- kapalinová chromatografie (LC), plynová chromatografie (GC), 
c) uspořádání stacionární fáze- chromatografie kolonová (sloupcová), kapilární, 

tenkovrstvá (TLC), 
d) podmínek- izokratická chromatografie (konstantní podmínky), gradientová 

chromatografie (měnící se podmínky- např. složení mobilní fáze), 
e) účelu použití- analytická chromatografie, preparativní chromatografie. 

Adsorpční chromatografie je metoda, jejíž podstatou je rozdílná schopnost složek 
vzorku adsorbovat se na povrch pevné stacionární fáze. Nejčastěji bývá sorbentem silikagel 
a oxid hlinitý. 

Rozdělovací chromatografie je založena na rozdílné rozpustnosti dělených látek 
ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách (LLC), přičemž kapalina představující stacionární 
fázi je zakotvena na vhodném nosiči. 

Iontově výměnná chromatografie (IEC) může být realizována pouze jako kapalinová 
chromatografie. Stacionární fázi představují iontoměniče (katexy nebo anexy). Podstatou 
separace je rozdílná afinita dělených látek iontového charakteru ke skupinám iontoměniče, 
která je dána rozdílnými hodnotami disociačních konstant ionogenních skupin, různou 
velikostí iontů a různým mocenstvím iontů. 

Gelová chromatografie umožňuje dělení na základě různé velikosti molekul. Kolonou 
naplněnou gelem jsou mobilní fází unášeny molekuly látky, které pronikají do pórů gelu. 
Malé molekuly pronikají do pórů všech velikostí, větší molekuly jen do větších pórů a velké 
molekuly přesahující průměr pórů vycházejí z kolony bez zadržení. Separace molekul tedy 
závisí na rozmezí velikostí pórů daného gelu. 
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Afinitní chromatografie využívá stacionární fáze obsahující zakotvené ligandy, 
na které se rozdělovaná látka váže. Navázané analyty se následně uvolní změnou 
chromatografických podmínek. 

Kapalinová chromatografie může být realizována buď v plošném (planárním) 
uspořádání, kam se řadí tenkovrstvá chromatografie (TLC) a dnes již překonaná papírová 
chromatografie (PC) nebo v kolonovém uspořádání, jež je typické pro HPLC. 

Stacionární fází při kolonovém uspořádání může být: 

 kapalina- kapalinová rozdělovací chromatografie LLC, gelová permeační 
chromatografie GPC, 

 tuhá látka- kapalinová adsorpční chromatografie LSC, iontově výměnná 
chromatografie IEC. 

Při plošném (planárním) uspořádání je při papírové rozdělovací chromatografii (PC) 
a tenkovrstvé rozdělovací chromatografii (TLC) stacionární fází kapalina a při tenkovrstvé 
adsorpční chromatografii (TLC) tuhá látka. 

 

5.7.1.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)[17][19][20] 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je separační metoda založená na rozdílné 

distribuci analytu mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Těmito fázemi jsou stacionární 
a mobilní, kapalná fáze. Průtok mobilní fáze přes kolonu naplněnou stacionární fází je 
umožněn přítomností vysokotlakého čerpadla v HPLC systému. Díky vysokému tlaku v HPLC 
systému, který pohání mobilní fázi je doba analýzy poměrně krátká- ve srovnání 
s chromatografií sloupcovou, při které je mobilní fáze poháněna pouze gravitační silou.  

Součásti kapalinového chromatografu jsou: 

 zásobník mobilní fáze (více zásobníků při gradientové eluci), 
 degaser- snižuje riziko tvorby bublin při mísení rozpouštědel v gradientových 

systémech, 
 vysokotlaké čerpadlo- tlačí mobilní fázi přes kolonu do detektoru, 
 dávkovací zařízení- dávkuje roztok vzorku na kolonu, 
 chromatografická kolona- uskutečňuje rozdělení směsi na jednotlivé složky, které 

mobilní fáze unáší do detektoru, 
 termostat- temperuje systém na zadanou teplotu, 
 detektor- přenáší signál do počítače, který jej zpracuje a vyhodnotí. 
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Obr. 5: Schéma kapalinového chromatografu:  

A- zásobníky s mobilní fází, B- degasery (odplyňovače), C- směšovací komora,  

D- vysokotlaké čerpadlo, E- dávkovací zařízení, F- kolona, G- detektor, H- odpad, I- počítač. 

 
HPLC chromatografické kolony jsou vyrobeny ve většině případů z nerezové oceli 

a naplněny vhodnými sorbenty. Nejčastěji se využívají tzv. chemicky vázané stacionární fáze, 
které mají na silikagel vhodnou chemickou reakcí navázané radikály, jež mohou obsahovat 
tříuhlíkatý řetězec zakončený skupinami –NH2, –CN apod. nebo těmito radikály mohou být 
například uhlovodíkové řetězce obsahující C18 (oktadecylový uhlíkový řetězec) nebo C8 
(oktylový uhlíkový řetězec) uhlíkových atomů. 

Jako reverzní se označují fáze, kdy stacionární fáze je nepolární (hydrofobní) a mobilní 
fáze je polárnější. Druhou variantou je HPLC na normální fázi, kdy stacionární fáze je 
polárnější než mobilní fáze. Stacionární fází může být v tomto případě například silikagel či 
oxid hlinitý. Tyto polární sorbenty se využívaly spíše v minulosti, nyní převažuje reverzní 
chromatografie. 

Pro stanovení neopterinu lze použít i fázi HILIC, vhodnou pro polární látky s malou 
molekulovou hmotností. 

Stacionární fáze lze z hlediska typu náplně rozdělit na fáze částicové, které jsou 
složeny z částic sorbentu o definované velikosti (nejčastěji 3-5 µm a také sub 2 µm) 
a monolitní, tvořené jedním kusem pórovitého materiálu. Oba typy mohou být tvořeny 
organickými i anorganickými materiály (především oxidem křemičitým). Se snižující se 
velikostí částic sorbentu (pod 2 µm) vzrůstá separační účinnost, zvyšuje se ale také zpětný 
tlak a proto je nutno tyto kolony použít v módu UHPLC. Monolity jsou velmi výhodné 
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zejména pro separaci analytů z biologického materiálu pro svou stabilitu, separační účinnost 
a robustnost.  

Kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční (eluční) čas, což je čas od nástřiku 
vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Kvantitativní charakteristikou je 
plocha, event. výška chromatografického píku. 

 
Jako detektor se při stanovení neopterinu využívá nejčastěji fluorimetrický, který je 

založen na principu fluorescence a měření sekundárního záření (emisního), které látka vydá 
po absorpci primárního elektromagnetického záření (excitačního). Fluorescenční detektor 
tedy lze použít v případě, že daný analyt vykazuje fluorescenci či pokud lze nefluoreskující 
analyt derivatizací s vhodnými činidly převést na fluoreskující deriváty. Oproti UV 
detektorům jsou méně univerzální, ale citlivější, selektivnější a lze je použít při gradientové 
eluci.  

 

5.7.1.2 Ultravysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC)[21] 
Ultravysokoúčinná kapalinová chromatografie je novou separační technikou v oblasti 

kapalinové chromatografie, jež využívá stacionární fáze s částicemi menšími než 2 µm 
(optimálně 1,7 nebo 1,6 µm), které vynikají mimořádnou separační účinností. Uvedená 
velikost částic má za následek velmi vysoký zpětný tlak mobilní fáze, který vyžaduje speciální 
přístrojové vybavení. Ve srovnání s klasickou HPLC má několik výhod, a to: 

 kratší doba analýzy, 
 menší spotřeba rozpouštědel, 
 vyšší separační účinnost, 
 snížení meze detekce a zvýšení citlivosti. 

Vysoký tlak v systému vyžaduje použití speciálních materiálů, proto je pořizovací cena oproti 
klasickému HPLC systému vyšší. 
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5.7.2 Imunoanalýza/ Imunochemické metody[22][23] 
Imunochemické metody jsou metody založené na reakci antigenu s protilátkou. 

Při stanovení se používají protilátky monoklonální, polyklonální či rekombinantní a detekuje 
se značený antigen nebo protilátka. Značkou může být vhodný radioaktivní izotop 
(v tom případě hovoříme o tzv. radioimunoanalýze neboli RIA), enzym (enzymová 
imunoanalýza), fluorescenční nebo chemiluminiscenční látka (fluorescenční nebo 
chemiluminiscenční imunoanalýza), případně některé další. 

Mezi nevýhody imunologických metod se řadí časová náročnost provedení (hodiny), 
poměrně vysoká pořizovací cena setů pro stanovení, zkřížené reakce., falešně pozitivní 
a negativní výsledky. 

K výhodám imunometod lze zařadit jednoduchost provedení, možnost rychlého 
stanovení velkého počtu vzorků a spotřebu malého množství vzorku. 

  

5.7.2.1 Enzymová imunoanalýza (EIA) 
Enzymová imunoanalýza je citlivá imunochemická metoda, jež ke značení antigenu či 

protilátky využívá enzymy. Nejčastěji bývá touto enzymovou značkou peroxidasa či alkalická 
fosfatasa. Enzym alkalická fosfatasa reaguje s p-nitrofenylfosfátem, křenová peroxidasa 
s tetramethylbenzidinem. 

Enzymovou analýzu rozlišujeme homogenní a heterogenní. Jednou z metod 
heterogenní enzymové imunoanalýzy je ELISA neboli enzyme-linked immunosorbent assay, 
při které stanovujeme množství antigenu nebo protilátek. Při tomto způsobu provedení je 
jedna komponenta imunochemické reakce (antigen nebo protilátka) navázána na pevné fázi, 
kterou může být povrch jamek mikrotitračních destiček, zkumavky či magnetické částice. 
Metoda ELISA využívá ke značení komplexu antigen-protilátka enzymy. Při ELISA metodách 
mohou být imunokomplexy značeny těmito enzymy: 

 peroxidasa a její substrát peroxid vodíku, který v přítomnosti chromogenu 1,2-
diaminobenzenu dává měřitelný žlutooranžový produkt, 

 β-D-galaktosidasa a její substrát o-nitrofenyl-β-D-galaktopyranosid, který 
je přeměňován na měřitelný žlutý nitrofenolový produkt, 

 alkalická fosfatasa a její substrát p-nitrofenylfosfát, který je přeměňován 
na nitrofenolát. 

Při použití alkalické fosfatasy se enzymová reakce zastavuje roztokem hydroxidu 
sodného, při peroxidasové reakci kyselinou sírovou (1 mol/l). 
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Metody ELISA dělíme na kompetitivní a nekompetitivní, známé též jako sendvičové. 

Kompetitivní enzymová imunoanalýza se provádí vždy v nadbytku antigenu. Vzorek 
obsahující neznámé množství antigenu se smíchá se známým množstvím stejného antigenu 
značeného enzymem (konjugát). Antigen vzorku (neznačený ligand) soutěží 
s ligandem/antigenem značeným enzymem (konjugát) o vazbu na omezený počet vazebných 
míst na pevném povrchu imobilizovaných protilátek. Neznačený antigen ve vzorku a značený 
antigen se vážou na protilátku ve stejném poměru, jako byl jejich poměr v původní směsi. 
To znamená, že čím více neznačeného antigenu reakční směs obsahuje, tím méně značeného 
antigenu se naváže na protilátku a opačně. Inkubací se oddělí vázaný komplex od komplexu 
volného, následně jsou promytím odstraněny molekuly konjugátu a neznačeného antigenu, 
které se nenavázaly na protilátku. Poté je přidán chromogenní substrát, který je reakcí 
s enzymovou značkou přeměněn na barevný produkt. Množství vzniklého produktu 
(intenzita vzniklého zbarvení) je nepřímo úměrné koncentraci neznačeného antigenu 
v testovaném vzorku. Se zvyšujícím se množstvím neznačeného antigenu zůstává více 
značeného antigenu nenavázaného. Měří se absorbance vzorků. Jamky obsahující pouze 
konjugát ligandu s enzymem jsou zabarveny nejintenzivněji a jednotlivé úbytky zabarvení 
v jamkách jsou úměrné množství nekonjugovaného antigenu. Odečtením z kalibrační křivky, 
sestrojené na základě standardních roztoků o známé koncentraci, stanovíme koncentraci 
antigenu vzorků. Kompetitivní metodu ELISA lze použít ke stanovení protilátek, kdy 
neznačené protilátky soutěží v analyzovaném vzorku s danou koncentrací značených 
protilátek o vazbu na omezené množství antigenu imobilizovaného na pevném povrchu 
(vnitřní povrch polystyrenových zkumavek nebo jamek mikrotitračních destiček). 

 

 

 

Obr. 6: Kompetitivní imunoanalýza se značeným antigenem[24] 
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Nekompetitivní ELISA (sendvičová technika) je často používanou metodou 
pro stanovení antigenů, které mají nejméně dvě různé determinanty (epitopy), což jsou 
určité skupiny atomů na povrchu molekuly antigenu, které charakterizují jeho specifitu 
a schopnost reagovat s vazebným místem protilátky nebo antigenovým receptorem 
na lymfocytech. Tento typ enzymové imunoanalýzy však lze využít jak pro stanovení 
antigenů, tak i pro stanovení protilátek. Jedná se vlastně o heterogenní imunoanalýzu, která 
využívá pevnou fázi s navázanou protilátkou nebo antigenem, které musí být vzhledem 
k analyzované látce v nadbytku. 

 

5.7.2.2 Radioimunoanalýza (RIA) [25][26][34] 
Radioimunoanalýza je velmi citlivá metoda používaná v praxi pro stanovování sérií 

o velkém počtu vzorků. Tato metoda využívá značení antigenu pomocí radioaktivních 
isotopů, např. 125I, 131I pro proteinové antigeny nebo 3H, 14C pro nízkomolekulární látky. 
Komerčně je pro stanovení neopterinu dostupný RIA kit. 

Nevýhodou metody RIA je poměrně drahé vybavení a riziko spojené s prací 
s radioaktivním materiálem. V posledních letech sice význam této metody klesá, neboť je 
postupně nahrazována neizotopovými imunoanalytickými a jinými metodami, avšak určité 
uplatnění si pro svou vysokou citlivost stále zachovává. 
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5.7.3 Další metody 
NMR[27] 

NMR spektroskopie neboli spektroskopie nukleární magnetické rezonance je 
fyzikálně-chemická metoda, která využívá interakce atomových jader s magnetickým polem. 
Tato metoda je založena na měření absorpce elektromagnetického záření. Je způsobena 
spinovou rezonancí jader v silném magnetickém poli. Lze ji aplikovat pouze na atomy, jejichž 
jádro má spinový moment (pouze jádra, jejichž atomy mají lichý počet protonů nebo 
neutronů). 

Hlavními aplikacemi NMR spektroskopie je určování struktury sloučenin, dále 
ověřování struktury produktů reakcí, sledování průběhu reakcí, studium tkání a orgánů 
v lidském těle (tomografie- magnetická rezonance), lze ji také využít k analýze- v našem 
případě konkrétně neopterinu. 
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6 STANOVENÍ NEOPTERINU 
 

6.1 Úprava vzorku před analýzou neopterinu  

Úprava vzorku je důležitým úkonem při analýze biologického materiálu, na kterém závisí 
celkový výsledek stanovení. Zpracování jednotlivých biologických materiálů se technicky liší, 
některé metody jsou univerzálnější a proto aplikovatelné na celou řadu různých druhů 
vzorků (například deproteinace a centrifugace). 

 

Moč 

Moč je jedním z nejčastěji využívaných biologických materiálů pro stanovení 
neopterinu. Hlavními výhodami tohoto stanovení jsou neinvazivnost odběru a dostatečné 
množství vzorku. K úpravě vzorků moči se používají metody jako např. centrifugace, filtrace, 
oxidační zpracování, lyofilizace atd.  

V práci autorů Hibiya a kol.[28] byly vzorky první ranní moči ihned po odběru zmrazeny 
a uchovávány ve tmě při -80°C. 120 µl moči bylo smícháno s 60 µl kyseliny chlorovodíkové 
(6 mol/l). Vzniklá směs byla zahřáta na 100°C po dobu 2 hodin, poté byla lyofilizována. 
Zbytek byl promíchán se 120 µl pufru fosforečnanu amonného (50 mmol/l, pH=3) a vše bylo 
centrifugováno při 700 x g po dobu 10 minut. Pro vlastní HPLC stanovení bylo použito 5 µl 
analytu. 

Koslinski a kol.[29] zvolili pro úpravu vzorků moči dvě odlišné metody oxidačního 
zpracování, které zajišťují převedení redukovaných forem neopterinu na jejich oxidovanou 
formu, která vykazuje fluorescenci. 

a) V prvním případě byla provedena oxidace jodem, kdy bylo ke 400 µl moči přidáno 
30 µl roztoku hydroxidu sodného (2 mol/l) a 60 µl roztoku I2/I-. Směs byla ponechána 
40 minut ve tmě při 4°C. Poté bylo ke směsi přidáno 15 ml pufru Tris-HCl (15 mmol/l) 
a pH bylo upraveno zředěnou kyselinou fosforečnou na hodnotu 7. Nakonec byl 
roztok zředěn pufrem na konečný objem. Před nástřikem byl vzorek zfiltrován 
přes nylonový filtr.  

b) Druhý způsob úpravy vzorku zahrnoval oxidační zpracování pomocí manganistanu 
draselného, kdy 400 µl moči bylo smícháno s 5 ml roztoku octanového pufru o pH 5 
a 5 ml roztoku manganistanu draselného (5 mmol/l). Směs se nechala stát 
při pokojové teplotě 10 minut. Po uplynutí této doby byl přebytek manganistanu 
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eliminován přidáním 100 µl 30% H2O2. Poté byl přidán pufr a pH bylo zředěným 
hydroxidem sodným upraveno na hodnotu 7. 

Další publikovaná práce[30] uvádí následující provedení úpravy vzorků moči: Tento 
biologický materiál byl po odběru zmrazen na -18°C a takto uchováván až do provedení 
analýzy. Poté byly vzorky zpracovány oxidačními metodami za použití jodidu/jodu 
a manganistanu draselného jako v předchozím případě, jen s rozdílem dosažené hodnoty pH 
vzorků, která byla 6,10. V obou případech byly vzorky zfiltrovány přes nylonový filtr 
o velikosti pórů 0,2 µm a do chromatografického systému bylo nastříknuto 20 µl vzorku. 

V práci autorů Tomandl a kol.[31] byly vzorky první ranní moči ihned po odběru 
zmrazeny a uchovávány při -75°C až do vlastní analýzy. Vzorek moči o objemu 1 ml byl 
smíchán s 0,25 ml vnitřního standardu (6,7-dimethylpterin) a 0,25 ml koncentrované kyseliny 
chlorovodíkové a poté byl hydrolyzován v uzavřených skleněných ampulích při 100°C 
po dobu 2 hodin. Hydrolyzát byl odpařen do sucha při 80°C za sníženého tlaku -70 kPa, dále 
byl rekonstituován přidáním 0,2 ml vody, zcentrifugován při 12 000 x g po dobu 5 minut. 
Následně byl celý objem nanesen na 4 druhy SPE kolonek, jejichž sorbentem byly 
iontoměničové pryskyřice a RP-SPE, jež byly testovány. Analyt byl z jednotlivých kolonek 
eluován činidly uvedenými v tabulce 3. 

Tab. 3: Použité typy SPE kolonek a eluční činidla[31] 

SPE kolonka eluční činidlo 
DOWEX 50WX8 NH4OH (1 mol/l) 
DOWEX 1X8 ACN:methanol:koncentrovaná kyselina 

octová:voda (5:7:5,8:100 v/v/v/v) 
Separon SGX CX ACN: NH4OH, 25% (5:1 v/v) 
Florisil NH4OH (1 mol/l) 
Separon SGX C18 fosforečnan amonný (0,2 mol/l; pH 6,0): ACN 

100:5 (v/v) 
 

 Eluované frakce byly odpařeny do sucha pod proudem dusíku a uchovávány 
až do vlastní analýzy při 4°C v uzavřených zkumavkách. Zbytek byl rozpuštěn v 0,1 ml vody 
a centrifugován (12 000 x g, 5 minut) a pomocí HPLC bylo analyzováno 20 µl vzorku. 
Výtěžnost neopterinu byla 99,5 % ±2,5 %. 

 

Sérum 

Přímé HPLC stanovení neopterinu v séru je obtížnější ve srovnání se stanovováním 
v moči především kvůli nižšímu obsahu analytu, vyššímu obsahu proteinů a značnému 
množství potenciálně interferujících sloučenin. K odstranění proteinů ze vzorků séra 
se využívá metoda deproteinace. Pro stanovení se také často používá převedení 
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redukovaných forem neopterinu, které nevykazují fluorescenci na oxidované formy, které 
fluoreskují. Tyto oxidační metody jsou uvedeny výše. Nejpoužívanější metodou k oxidaci 
vzorků séra je přidání roztoku I2/I-. Další metodou pro úpravu vzorků séra pro stanovení 
neopterinu je SPE. 

V práci Wojciechowska a kol.[32] bylo sérum před stanovením metodou ELISA 
podrobeno centrifugaci při 1500 x g po dobu 10 minuta poté byl odebraný supernatant 
zmražen na -70 °C a až do doby analýzy byl chráněn před světlem. 

Tornero a kol.[33] provedl centrifugaci rozmraženého vzorku séra (3 ml, 3000 otáček, 
30 minut) a filtraci přes nylonový filtr s velikostí pórů 0,22 µm. Poté bylo přidáno 0,75 ml 
trichloroctové kyseliny (3 mol/l) a 0,40 ml roztoku jodu (2% I2/4% I-). Roztok byl důkladně 
promísen a inkubován ve tmě při pokojové teplotě po dobu 1,0 hodiny. Dále byl vzorek 
centrifugován při 825 x g po dobu 30 minut. Následně byla provedena extrakce na pevnou 
fázi (SPE), kdy byly 3,0 ml supernatantu zneutralizovaného hydroxidem sodným aplikovány 
na ISOLUTE ENV+ (polystyren-divinylbezen copolymer) kolonku. K eluci byly použity 3,0 ml 
směsi acetonitril:voda, 80:20 (v/v). 1,0 ml eluátu byl odpařen do sucha v proudu dusíku 
při pokojové teplotě a zbytek byl opět rozpuštěn v 0,5 ml mobilní fáze. 

Při stanovení neopterinu, kynureninu, tryptofanu a kreatininu v práci autorů Krčmová 
a kol.[34] byl vzorek odebrané krve centrifugován při 1600 x g (10 minut, +4°C), díky čemuž 
bylo dosaženo oddělení séra. K 200 µl séra bylo přidáno 100 µl fosfátového pufru 
(15 mmol/l, pH 6,5) a 100 µl chlazeného ethanolu (10 minut, -25°C). Následně byla 
provedena centrifugace (14000 x g, 10 minut), supernatant byl zfiltrován za použití 
mikrotitračních destiček s filtrem (0,2 µm) a tento filtrát byl použit k HPLC analýze. 

V publikované práci autorů Flavall a kol.[35] byly vzorky plazmy zpracovány 
při červeném světle z důvodu zabránění oxidačních ztrát UV světlem. Plazma byla 
odstředěna a odebraný supernatant byl uskladněn při -80°C. Následně byly provedeny dvě 
odlišné metody úpravy vzorku pro stanovení neopterinu.  

První metoda zahrnovala kyselou precipitaci proteinů, které bylo dosaženo přidáním 
10 µl kyseliny askorbové (0,6 mol/l) a 10 µl 50% kyseliny trichloroctové ke 100 µl plazmy. 
Dále byl použit vortex a byla provedena centrifugace (4°C, 10300 x g, 15 minut). 100 µl 
kyselého supernatantu bylo aplikováno do vialky autosampleru pro HPLC analýzu. 

Při druhém způsobu úpravy vzorku byl použit k precipitaci proteinů acetonitril. Bylo 
smíseno 100 µl plazmy se 100 µl 100% acetonitrilu, vzorek byl promíchán a byla provedena 
centrifugace (4°C, 10300 x g, 10 minut). 100 µl supernatantu bylo přeneseno do vialky 
autosampleru jako v předchozím případě.  

K převedení 7,8-dihydroneopterinu na neopterin byl k supernatantu přidán roztok 
5,4% I2/10,8% KI v HCl (1 mol/l) a směs byla při pokojové teplotě a ve tmě inkubována 
po dobu 20 minut. Poté byl přidáno 10 µl kyseliny askorbové (0,6 mmol/l). 
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Mozkomíšní mok (likvor) 

V některých klinických pracích byl neopterin stanoven v mozkomíšním moku. Tento 
biologický materiál se získává nejčastěji lumbální punkcí. Jedná se o metodu invazivní, která 
pro pacienta představuje zátěž a riziko. Objem odebraného vzorku je omezený a odběr nelze 
často opakovat. Proto není analýza neopterinu v tomto biologickém materiálu tak častá.  

V publikované práci autorů Dale a kol.[36] byl mozkomíšní mok ihned po odběru 
zamrazen a skladován při -40°C až do vlastní analýzy. Frakce o objemu 0,5 ml byla umístěna 
do zkumavky obsahující 1 mg dithioerythritolu a 1 mg kyseliny diethylentriamin-
pentaoctové. Vzorek byl podroben oxidaci za použití 1% jodu v 2% vodném roztoku jodidu 
draselného. Vlastní stanovení neopterinu bylo provedeno metodou HPLC s fluorescenční 
detekcí. 

Masahiro Nagai a kol.[37] zpracoval rozmražené vzorky mozkomíšního moku o objemu 
100 µl okyselením 100 µl kyseliny chlorovodíkové (0,1 mol/l). Poté byla přidána směs 1% I2 

a 2% KI v 50 µl HCl (0,1 mol/l) a vzorky byly následně ve tmě inkubovány při pokojové 
teplotě. Dále bylo ke směsi přidáno 50 µl vodného roztoku 1,5% kyseliny askorbové. 
Výsledná směs byla centrifugována (10000 otáček po dobu 1 minuty) a 100 µl supernatantu 
bylo použito k vlastnímu provedení analýzy metodou HPLC. 

 

Tekutina z chronických ran 

Stanovení neopterinu z ran odráží zánětlivou odpověď přímo v daném místě a jeho 
hladina v tomto biologickém materiálu se oproti hladině v krvi či moči zvyšuje rychleji 
a celkově je vyšší. Díky tomu může být odpověď na léčbu a její účinnost lépe monitorována. 

V publikované práci autorů Krčmová a kol.[38] byla provedena velmi jednoduchá 
úprava vzorku za použití mikrotitračních destiček a jednorázových zkumavek, která je vhodná 
při nutnosti zpracovat velké množství vzorků. Požadované cílové analyty (neopterin, 
kynurenin a tryptofan) byly extrahovány z částí obvazového materiálu použitím 
fyziologického roztoku. Ke 200 µl vzorku bylo přidáno 100 µl fosfátového pufru (15 mmol/l, 
pH 6,5) a 100 µl chlazeného ethanolu za účelem deproteinizace (-25°C, 10 minut). Vzorek byl 
centrifugován po dobu 10 minut při 14000 x g a nakonec filtrován pomocí 0,2 µm filtrů 
na mikrotitrační destičce. 
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Plodová voda, výpotek  

Plodová voda se získává invazivní metodou- aminocentézou. Stanovení neopterinu 
v tomto biologickém materiálu je užitečné pro určení prenatálního deficitu enzymů GTPCH 
(GTP cyklohydrolázy I) a IDO, který může způsobit hyperfenylalaninémii. 

Tyto biologické materiály byly před vlastním stanovením zpracovány obdobným 
způsobem, jako tomu bylo v uvedené práci[38] v případě ran. 
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6.2 Stanovení neopterinu chromatografickými metodami  

Z chromatografických metod je ke stanovení neopterinu možné použít HPLC i UHPLC. 

V roce 1979 uskutečnil Wachter a kol. první měření neopterinu v moči pomocí HPLC, 
a to u pacientů s maligními onemocněními a virovými infekcemi. Před tímto stanovení 
nebyla provedena žádná úprava vzorku. Následovalo HPLC stanovení neopterinu, jež provedl 
a popsal Hausen et al. v roce 1982. Vyvinul tak rychlou a citlivou metodu za použití HPLC 
na reverzní fázi, vhodnou pro klinickou aplikaci. V roce 1987 vypracoval Werner metodu 
vhodnou pro stanovení neopterinu v séru. Další verzi stanovení publikoval Fuchs et al. v roce 
1992. Použita byla  reverzní fáze C18 v kombinaci s izokratickou elucí a fosfátovým pufrem 
(0,015 mol/l; pH 6,4). Detekce byla provedena fluorescenčně. Současně bylo provedeno 
stanovení kreatininu na základě UV absorpce při 235 nm. Retenční čas kreatininu byl 
2,1 minuty, neopterinu 2,8 minuty[8][39]. 

6.2.1 Stanovení metodou HPLC 
V práci publikované autory Koslinski a kol.[29] bylo cílem srovnat separaci více druhů 

pteridinových derivátů při použití 3 různých stacionárních fází- HILIC, C8 a C18. Byly taktéž 
srovnány dvě odlišné metody úpravy vzorku pro stanovení pteridinových derivátů v moči. 
Kolona HILIC je alternativou reverzních fází pro stanovení polárních sloučenin. Mobilní fáze 
byly tvořeny směsí rozpouštědel acetonitril, methanol jako organická fáze a pufr octanu 
amonného, Tris-hydrochlorid (Tris-HCL) nebo fosfátový pufr jako vodná fáze. Při prvním 
stanovení bylo dosaženo separace cílových analytů pomocí kolony HILIC při gradientové eluci 
se složením mobilní fáze: octan amonný (100 mmol/l; pH 5,8) a acetonitril. Retenční čas 
neopterinu byl 9 minut. Druhé stanovení zahrnovalo jako stacionární fázi reverzní C8 kolonu, 
mobilní fázi tvořil fosfátový pufr (10 mmol/l; pH 7) a methanol. Jednalo se též 
o gradientovou eluci. Při tomto druhém stanovení byl retenční čas neopterinu 7,06 minuty. 
Pro třetí stanovení byla k separaci vyžita stacionární fáze C18, mobilní fázi tvořil tris-
hydrochlorid (10 mmol/l; pH 6,8) a methanol v poměru 90:10. Jednalo se o izokratickou 
eluci. Při uvedeném stanovení byl retenční čas neopterinu 2,48 minuty. Limit detekce byl 
0,162 nmol/l a limit kvantifikace 0,474 nmol/l. 

V práci autorů Krčmová a kol.[34] byla vyvinuta a validována nová HPLC metoda 
pro současné stanovení neopterinu, kreatininu, kynureninu a tryptofanu v lidském séru. 
K separaci bylo využito spojení dvou monolitických stacionárních fází s monolitickou 
předkolonou. Parametry tohoto stanovení jsou uvedeny v Tab. 4. Limit detekce (LOD) byl 
0,50 nmol/l a limit kvantifikace (LOQ) 1,67 nmol/l. 
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Stanovení neopterinu a dalších pteridinů (konkrétně uvedeny v Tab. 4) v moči v práci 
De Llanos a kol.[30] bylo realizováno použitím HPLC na reverzní fázi s gradientovou elucí 
pro dosažení kompletní separace a stanovení pteridinových derivátů a kreatininu. Byla 
použita analytická kolona Zorbax Eclipse XDB-C18 (250 x 4,6 mm) s velikostí částic 5 µm. 
Teplota systému byla termostatována na 23°C. Gradientové eluce bylo dosaženo použitím 
dvou druhů pufrů. Jednalo se v obou případech o Tris-HCl pufr (15 mmol/l), rozdíl spočíval 
v odlišné hodnotě pH. pH prvního pufru bylo 6,10 (eluent A), hodnota pH druhého pufru 
činila 6,40 (eluent B). Při tomto stanovení byl limit detekce (LOD) 0,791 nmol/l a limit 
kvantifikace (LOQ) 0,395 nmol/l. 

V práci Tornero a kol.[33] byl při použití první kolony (Zorbax Eclipse- viz tabulka 4) 
limit detekce 1,265 nmol/l a limit kvantifikace 4,229 nmol/l. Při druhém stanovení- na koloně 
Poroshell (parametry viz tabulka 4) byl limit detekce (LOD) neopterinu 0,257 nmol/l a limit 
kvantifikace (LOQ) 0,830 nmol/l. 

V roce 2015 byla kolektivem autorů Kujovská Krčmová a kol.[38] vyvinuta a plně 
validována rychlá a citlivá HPLC metoda pro stanovení neopterinu, kynureninu a tryptofanu 
v plodové vodě, maligních výpotcích a tekutině z chronických ran. Použita byla monolitická 
kolona druhé generace (C18 Chromolith High-Resolution o rozměrech 100 x 4,6 mm) 
v kombinaci s monolitickou předkolonou (10 x 4,6 mm). Separace bylo dosaženo 
gradientovou elucí za použití fosfátového pufru KH2PO4+ K2HPO4· 3H2O (15 mmol/l, pH 3) 
a acetonitrilu. Při tomto stanovení byl limit detekce pro neopterin (LOD) 0,375 nmol/l a limit 
kvantifikace (LOQ) 1,25 nmol/l. 

Nejčastěji je pro stanovení neopterinu využíváno techniky HPLC a to na reverzní fázi 
(částicové kolony C18 nebo C8), v některých publikacích je uváděna také fáze C16 a HILIC. 
Mobilní fázi tvoří převážně fosfátový pufr včetně jeho kombinací s acetonitrilem 
či methanolem. Z dalších mobilních fází byly použity kombinace voda a acetonitril, octanový 
pufr a acetonitril, octan sodný, tris-HCl s methanolem, methanol ve vodě či mravenčan 
amonný. Detekce je v naprosté většině případů stanovení fluorescenční. Nejčastěji bývají 
použity vlnové délky λex= 353 nm a λem= 438 nm. 

 

6.2.2 Stanovení metodou UHPLC[40] 
Ke stanovení neopterinu ultravysokoúčinnou kapalinovou chromatografií byl použit 

Agilent 1290 Infinity UHPLC systém a separace byla provedena za stabilní teploty 38°C 
za použití mobilní fáze ve formě octanu sodného (0,2 mmol/l; pH 4,65) na koloně 
o rozměrech 2,1 mm x 150 mm se sorbentem velikosti částic 1,8 µm a fází C18. Detekce byla 
provedena fluorescenčně a retenční čas neopterinu byl 1,0 min. 
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6.3 Stanovení imunologickými metodami 

6.3.1 ELISA 
Pro stanovení neopterinu je dostupná celá řada Neopterin ELISA kitů, které jsou 

hojně v klinických pracích využívány[9][32][44][45][46]. Konkrétně se jedná o kity například 
od firmy IBL International GmbH, DRG International, Inc. či od firmy BRAHMS a dalších. 

Neopterin ELISA kit od firmy IBL International GmbH je určen pro stanovení 
neopterinu ve vzorcích séra, plazmy a moči a je založen na kompetici neznámého množství 
antigenu ve vzorku se známým množstvím antigenu značeného enzymem o vazebná místa 
na protilátce (králičí protilátka proti neopterinu). Oba komplexy antigen-protilátka se váží 
na dno jamek mikrotitračních destiček potažených kozí protilátkou proti králičímu IgG. 
Nenavázaný antigen je odstraněn promytím. Po inkubaci se substrátem je měřena 
absorbance při 450 nm. Intenzita zbarvení je nepřímo úměrná množství antigenu ve vzorku. 
Z naměřených hodnot se sestrojí kalibrační křivka, ze které lze zjistit koncentraci neopterinu 
ve vzorku. 

Uvedený Neopterin ELISA kit obsahuje mikrotitrační destičku s 96 pozicemi (12x8) 
potaženou polyklonální kozí protilátkou proti králičímu IgG, dále obsahuje králičí antisérum, 
enzymový konjugát, standardy, kontrolní roztoky, fosfátový pufr, promývací pufr (tween), 
roztok substrátu, stop roztok, adhezivní fólii.  

V návodu výše uvedeného Neopterin ELISA kitu jsou uvedeny další nezbytné potřeby 
pro vlastní stanovení, je zde popsán sběr vzorků a jejich uskladnění a dále pak samotný 
postup stanovení. Rozsah kalibrace tohoto testu je 1,35 – 111 nmol/l, limit detekce je 
0,7 nmol/l. Doba analýzy tohoto testu je 1 hodina 40 minut[47]. 

Neopterin ELISA kit od firmy BRAHMS (ALPCO) obsahuje 96 jamek, jeho rozsah 
kalibrace je 2 – 250 nmol/l a citlivost/limit detekce je 2 nmol/l. Doba provedení testu činí 
2 hodiny a 30 minut. Pracuje se se vzorky o objemu 50 µl[48]. 

Neopterin ELISA kity od firmy DRG International, Inc. jsou ve dvou variantách, a to 
v provedení obsahujícím 96 anebo 480 jamek. U druhého typu se uvádí rozsah kalibrace 
1,35 – 111 nmol/l s citlivostí 0,32 nmol/l. K analýze se využívá 10 µl séra[49]. 
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6.3.2 Radioimunoanalýza (RIA) 
Při stanovení neopterinu pomocí RIA Neopterin kitu od firmy BRAHMS[39] 

se do porovnávacích zkumavek napipetuje definované množství standardů neopterinu 
o postupně vzrůstajících koncentracích (pro každou koncentraci 2 zkumavky), do dalších 
definované množství stanovovaných vzorků a dvě zkumavky se označí jako zkumavky 
s celkovou radioaktivitou (T zkumavky). Do všech zkumavek se napipetuje radioaktivně 
značený neopterin (125I), poté se T zkumavky skladují odděleně až do měření radioaktivity. 
Do zbylých zkumavek se přidá precipitované antisérum a obsah se promíchá. Zkumavky 
se zakryjí alobalem a nechají se inkubovat při pokojové teplotě po dobu nejméně 1 hodiny. 
Do těchto zkumavek se aplikuje promývací roztok. Výsledná směs se promíchá a podrobí 
centrifugaci po dobu 10 minut při minimálně 2000 x g. Z těchto zkumavek odebereme 
supernatant. Poslední krok tohoto stanovení tvoří samotné měření radioaktivity, na základě 
kterého lze sestrojit kalibrační křivku, z níž jsou následně zjištěny koncentrace neopterinu 
ve vzorcích. 

Pomocí tohoto kitu lze stanovit hladinu neopterinu v séru, plazmě, likvoru i moči. 
Výrobce uvádí, že použití tohoto kitu je vhodné pouze pro výzkumné účely, nikoli 
pro diagnostické použití. 

V práci Werner a kol.[39] byl neopterin stanoven současně metodou HPLC a metodou 
RIA v séru i v moči. Korelace mezi hodnotami naměřenými metodami HPLC a RIA je dobrá. 
Autoři však uvádějí, že koncentrace naměřené ve vzorcích séra vykazují oproti hodnotám 
naměřeným v moči lepší korelaci. 

Shodu mezi naměřenými hodnotami neopterinu metodami HPLC a RIA potvrzuje také 
práce autorů Hammerer-Lercher a kol. (2012)[51].
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6.4 Další metody 

Stanovení neopterinu pomocí NMR spektroskopie v plazmě, moči a slinách 

V uvedené práci bylo cílem stanovit profil metabolitů v plazmě, moči a slinách, a to 
u různých skupin pacientů- zdraví jedinci, HIV/AIDS pacienti a pacienti s antiretrovirovou 
terapií. Měření proběhlo pomocí nukleární magnetické rezonance, následně byla provedena 
statistická analýza dat. Bylo nalezeno 26 metabolitů, jejichž výskyt byl v jednom či dvou 
z uvedených biologických materiálů rozdílný[42]. 
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7 VÝSLEDKY 
Stanovení neopterinu je nejčastěji prováděno v moči a séru. Některé studie uplatnily 

i méně časté biologické vzorky, jakými jsou například likvor, plodová voda či výpotky z ran.  

Úprava vzorku je důležitou součástí stanovení, která velkou měrou ovlivňuje konečný 
výsledek. V největší míře se uplatňují postupy jako centrifugace, deproteinace, SPE 
či oxidační metody, které slouží převedení redukovaných forem na plně oxidované, vykazující 
fluorescenci. 

Nejběžněji využívanou metodou pro stanovení neopterinu je HPLC s použitím 
částicových kolon s reverzní fází (např. C18) s fosfátovým pufrem ve funkci mobilní fáze 
v izokratickém módu za použití fluorescenčního detektoru při excitační vlnové délce 353 nm 
a emisní vlnové délce 438 nm. Přehled způsobů chromatografických stanovení použitých 
v citovaných pracích je uveden v Tab. 4. 

Další možnosti měření hladiny neopterinu v biologických materiálech představují 
imunologické metody, konkrétně techniky RIA a ELISA, která je v klinických pracích hojně 
využívána. Pro obě zmíněné možnosti stanovení jsou na trhu komerčně dostupné kity. 
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Tab. 4: Shrnutí chomatografických metod 

analyt matrice SF MF detekce 
retenční 
čas (min) 

Ref. 

neopterin, biopterin sérum C18, 5 µm 
voda/acetonitril (97:3, v/v), 

izokratická eluce, 
0,9 ml/min 

fluorescenční - [41] 

Pterin, neopterin, 
biopterin, 6-OH-pterin, 

xanthopterin 
isoxanthopterin,  

pterin-6-karboxylová 
kyselina 

moč 

1. HILIC Luna 
(150 mm x 4,6 mm,  5 µm) 

2. LiChrospher C8 60 RP select B 
(250 mm x 4,0mm, 5 µm) 

3. Aquasil C18 
(150 mm x 4,6 mm, 5 µm) 

1. pufr octanu amonného 
(100 mmol/l, pH  5,8), 
acetonitril; 
gradientová eluce 

2. fosfátový pufr (10 mmol/l, 
pH 7), methanol; 
gradientová eluce 

3. tris-HCl 
(10 mmol/l, pH 6,8)/ 
methanol (90:10), 
izokratická eluce 

fluorescenční 

1. 9,0 

2. 7,06 

3. 2,48 

[29] 

neopterin mozkomíšní mok C18 (150 x 2,1 mm) 3,5% methanol ve vodě fluorescenční - 

[37] 

neopterin, kynurenin, 
tryptofan a kreatinin 

sérum 

2 monolitické kolony RP-18e 
(50 x 4,6 mm, 100 x 3,0 mm) 

+monolitická předkolona 
(10 x 4,6 mm) 

 

fosfátový pufr (15 mmol/l; 
pH 4,51) fluorescenční 2,52 [34] 
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neopterin a kreatinin moč C18 kolona (250 x 4,6 mm, 5 µm) 

K2HPO4 

(15 mmol/l; pH 3,0); 
0,9 ml/min 

fluorescenční - [43] 

tryptofan, kynurenin,  
3-hydroxykynurenin,   

3-OH-antranilová 
kyselina, anthranilová 

kyselina, neopterin 

supernatant 
z periferních 

krevních 
mononukleárních 

buněk 

C18 RP kolona 
(150 x 2,1 mm, 1,8 µm) 

octan sodný 
(0,2 mmol/l; pH 4,65), 

izokratická eluce, 
0,75 ml/min 

fluorescenční 

(UHPLC) 
1,0 [40] 

7-hydroxylumazin, 
pterin-6-karboxylová 
kyselina, neopterin,    
6-hydroxylumazin,       

L-monapterin, 
xanthopterin, 

isoxanthopterin, pterin, 
biopterin,7-biopterin, 

6-OH-methylpterin 

moč 
Zorbax Eclipse XDB-C18 

(250 x 4,6 mm, 5µm) 

eluent A: pufr Tris-HCl 

(15 mmol/l; pH 6,10) 

eluent B: pufr Tris-HCl 

(15 mmol/l; pH 6,40) 

gradientová eluce, 
1,0 ml/min 

fluorescenční 7,34 [30] 

xanthopterin, 
neopterin, monapterin, 
isoxanthopterin, pterin, 
biopterin, 7-biopterin, 

6-OH-methylpterin 

sérum 

1. Zorbax-Eclipse XDB C18 
(150 mm x 4,6 mm, 5,6 µm) 

2. Poroshell  120 
(150 mm x 3 mm, 2,7 µm) 

mravenčan amonný 
(2 mmol/l; pH 7,1) 
izokratická eluce 

fluorescenční 
1. 2,59 

2. 4,31 

[33] 
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neopterin, kynurenin, 

tryptofan 

1. plodová 
voda 

2. maligní 
výpotky 

3. exudát z 
ran 

monolitická kolona C18 
Chromolith high-resolution 

(100 x 4,6 mm)  

předkolona (10 x 4,6 mm) 

MF A: fosfátový pufr 
(15 mmol/l; pH 3) 

MF B: acetonitril 

gradientová eluce, 3 ml/min 

fluorescenční 

(λemis= 438 nm; 
λexc= 353 nm) 

1. 0,51 

2. 0,62 

3. 0,74 

[38] 

neopterin plazma 

Phenomenex Develosil RP ODS-
MG-5 

(250 x 4,2 mm) 

fosfátový pufr (20 mmol/L; 
pH 6,0): methanol (95:5); 

1 ml/min 

fluorescenční 
(λemis= 438 nm; 
λexc= 353 nm) 

- [35] 
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8 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo zpracovat přehled současných metod používaných 

pro stanovení neopterinu v biologickém materiálu, kterého se využívá pro klinický výzkum 
i v rutinní klinické praxi. Nejčastěji se neopterin stanovuje v biologických materiálech jako 
jsou moč a sérum, u nichž odběr není příliš invazivní. Preanalytická fáze tvoří podstatnou 
součást vlastního stanovení. Velkou měrou na ní závisí celkový výsledek měření. Nejvíce jsou 
využívány techniky jako centrifugace, deproteinace, oxidační zpracování či SPE. Deproteinace 
vzorků séra a plazmy byla ve zmiňovaných pracích provedena precipitačními činidly, 
a to konkrétně trichloroctovou kyselinou, chlazeným ethanolem a acetonitrilem. Další 
způsob úpravy biologického materiálu představují oxidační metody, jimiž se převádí 
redukované formy neopterinu na plně oxidované formy, které vykazují fluorescenci. Této 
oxidace lze docílit pomocí roztoku jodu v jodidu draselném nebo manganistanu draselného. 
Tímto způsobem je možno zpracovat moč, sérum i mozkomíšní mok. 

Hlavní metodu pro jeho stanovení v biologických vzorcích v současnosti reprezentuje 
vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s fluorescenční detekcí, která 
umožňuje rychlou a citlivou separaci a kvantifikaci. Stacionární fázi tvoří hlavně částicové 
kolony C18 nebo C8, v některých pracích byla použita také fáze C16 nebo HILIC. Možné je 
také použití monolitických kolon. Mobilní fázi tvoří převážně fosfátový pufr včetně 
jeho kombinací s acetonitrilem či methanolem. Z dalších mobilních fází byly použity 
kombinace voda a acetonitril, octanový pufr a acetonitril, octan sodný, tris-HCl 
s methanolem, methanol ve vodě či mravenčan amonný.  

Další možnost stanovení představují imunologické metody ELISA a RIA. Pro tyto 
techniky jsou komerčně dostupné a využitelné ELISA a RIA kity. Korelace mezi hodnotami 
naměřenými metodami RIA a HPLC je dobrá. Nevýhodou imunometod oproti HPLC je časová 
náročnost, naopak předností těchto metod je možnost analyzování velkých sérií biologických 
vzorků. Volba metody závisí na technickém vybavení dané laboratoře a finančních 
možnostech. HPLC je však považována za standardní a referenční metodu a výrobci ELISA 
a RIA kitů uvádí, že stanovení těmito metodami je určeno pouze pro účely vědeckého 
výzkumu. 



44 
 

 

9 POUŽITÉ ZKRATKY 
ACN acetonitril 

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome; syndrom získaného selhání imunity 

C8 řetězec obsahující 8 uhlíků 

C16 řetězec obsahující 16 uhlíků 

C18 řetězec obsahující 18 uhlíků 

CRP C-reaktivní protein 

EIA enzymová imunoanalýza 

ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; imunochemický test s protilátkou 
značenou enzymem 

GC Gas Chromatography; plynová chromatografie 

GPC gelová permeační chromatografie 

GTP guanosintrifosfát 

GTPCH GTP cyklohydroláza I 

HILIC Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography; hydrofilní interakční 
chromatografie 

HIV Human Immunodeficiency Virus; virus lidské imunitní nedostatečnosti 

HPLC High Performance Liquid Chromatography; vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie 

IDO indolamin-2,3-dioxygenáza 

IEC iontově výměnná chromatografie 

IgG imunoglobulin G 

INF-γ interferon-γ 

LC Liquid Chromatography; kapalinová chromatografie 

LLC kapalinová rozdělovací chromatografie 
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LLE Liquid-Liquid Extraction; extrakce kapalnou fází 

LOD Limit of Detection, limit detekce 

LOQ Limit of Quantification, limit kvantifikace 

LSC Liquid Solid Chromatoraphy; kapalinová adsorpční chromatografie 

MEPS Microextraction by Packed Sorbent; mikroextrakce tuhou fází 

MF mobilní fáze 

NMR nukleární magnetická rezonance 

PC papírová chromatografie 

RIA Radioimmunoassay; radioimunoanalýza 

RP Reverse Phase; reverzní fáze 

Rpm Revolutions per Minute; otáčky za minutu 

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome; těžký akutní respirační syndrom 

SF stacionární fáze 

SPE Solid Phase Extraction; extrakce na pevnou fázi 

THP-1 pomocné lymfocyty T1 

TLC Thin Layer Chromatography; tenkovrstvá chromatografie 

TNF- α tumor nekrotizující faktor α  

Tris tris(hydroxymethyl)aminomethan 

UHPLC Ultra-High Performance Liquid Chromatography; ultravysokoúčinná 
kapalinová chromatografie 
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