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Abstrakt
Lipidomika je jedna z oblastí metabolomiky, která se v poslední době, díky rozvoji
analytických metod, těší velké pozornosti. Tato práce se věnuje optimalizaci extrakce lipidů
z biologických vzorků, pre-separaci pomocí extrakce kapalina kapalina, extrakci na pevné
fázi, následné separaci a identifikaci větvených esterů hydroxylovaných mastných kyselin
(FAHFA – branched-chain Fatty Acid esters of Hydroxy Fatty Acids) pomocí ultra účinné
kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. Tato třída lipidových
molekul souvisí se sekrecí insulinu, schopností působit na metabolismus glukosy a poskytuje
potenciál v léčbě diabetu druhého typu.
Extrakce na pevné fázi byla testována na kolonkách reverzní fáze obsahujících sorbent
modifikovaný styren divinylbenzenovým polymerem nebo polymerem s vázaným
oktadecylem a silikagelových kolonkách pro normální fázi. Zvolená kolonka Strata SI-1
Silica byla použita pro separaci FAHFA z komplexních biologických vzorků. FAHFA
analýza byla optimalizována na sestavě UPLC Ultimate 3000 RSLC vybavené
chromatografickou kolonou Kinetex C18 1,7 µm, 2,1 x 150 mm v gradientovém programu.
UPLC byla spojena s hmotnostním spektrometrem QTRAP 5500/SelexION pracujícím
v nastavení hybridní trojitý kvadrupól/lineární iontová past a přidanou iontovou mobilitní
celou. Optimalizované ionizační parametry a nastavení byly použity pro strukturní
identifikaci a určení množství těchto unikátních molekul ve vzorcích plasmy a bílé tukové
tkáně myši.

Abstract
Lipidomics as a part of metabolomics is a fast-growing area of research due to the
improvement in analytical techniques. This master thesis is focused on lipid extraction
techniques optimization, using liquid liquid extraction and solid phase extraction
as pre-separation methods and ultra performance liquid chromatography coupled with mass
spectrometry for extraction and subsequent identification of branched-chain fatty acid esters
(FAHFA – branched-chain Fatty Acid esters of Hydroxy Fatty Acids). This newly
discovered class of lipid molecules is associated with insulin secretion, which could improve
whole body and local glucose metabolism, providing potential for diabetes 2 type treatment.
Solid phase extraction of biological samples was optimized on columns regarding
to sorbent composition using reversed phase columns with modified styrene divinylbenzene
4

polymer or octadecyl-bonded polymer and normal phase columns packed with silica gel.
Column Strata SI-1 Silica was the most effective for FAHFA separation from biological
samples. Chromatographic separation of FAHFA was performed on UPLC Ultimate 3000
RSLC equipped with Kinetex C18 1,7 µm, 2,1 x 150 mm column using gradient program.
UPLC was coupled to QTRAP 5500/SelexION, a hybrid, triple quadrupole, linear ion trap
mass spectrometer equipped with ion mobility cell. Final method optimized for the analysis
of FAHFA was used to measure quantity of selected PAHSA in white adipose tissue
and plasma of mice.
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Seznam zkratek

Seznam zkratek
AA

Kyselina arachidonová (C20:4 n-6)

AcA

Kyselina octová

ATP

Adenosintrifosfát

C18

Oktadecylový uhlíkatý řetězec (vázaný na silikagel)

C30

Triakontylový uhlíkatý řetězec (vázaný na silikagel)

C8

Oktylový uhlíkatý řetězec (vázaný na silikagel)

CAD

Tlak kolizního plynu

CE

Kolizní energie

CN

Kyano skupina

CoV

Kompenzační napětí

CUR

Clonící plyn

CXP

Výstupní potenciál kolizní cely

DCM

Dichlormethan

DHA

Dokosahexaenová kyselina (C22:6 n-3)

DM

DMS modifikátor

DMO

DMS kompenzace

DMS

Diferenční mobilitní spektrometrie

DP

Deklasterační potenciál

DR

Redukční plyn

DT

Teplota DMS

EPA

Eikosapentaenová kyselina (C20:5 n-3)

EPI

Snímání produktových iontů ve vyšším rozlišení

ESI

Elektrosprej
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Seznam zkratek

EtAc

Ethylacetát

FAHFA

Větvené estery hydroxylovaných mastných kyselin

GS1

Zmlžující plyn

GS2

Sušící plyn

ICR

Iontová cyklotronová rezonance

IDA

Informačně závislé snímání spektra

IS

Napětí na kapiláře v iontovém zdroji

IT

Iontová past

LIT

Lineární iontová past

LLE

Extrakce kapalina - kapalina

MeOH

Methanol

MRM

Sledování vícenásobné reakce

MS

Hmotnostní spektrometrie

MSn

Hmotnostní spektrometrie n-tého stupně

MUFA

Mononenasycené mastné kyseliny

OAHSA (Oktadeka-9-enoyloxy)oktadekanová kyselina
PAHSA

(Hexadekanoyloxy)oktadekanová kyselina

PBS

Fosfátový pufr

POHSA

(Hexadeka-9-enoyloxy)oktadekanová kyselina

PUFA

Polynenasycené mastné kyseliny

Q0, Q1, Kvadrupól 0, 1, 2, 3
Q2, Q3
QqQ

Trojitý kvadrupól

QTRAP

Hybridní hmotnostní analyzátor

RT

Retenční čas

11

Seznam zkratek

SAHSA

(Oktadekanoyloxy)oktadekanová kyselina

SPE

Extrakce na pevné fázi

SV

Separační napětí

TBME

Terc-butyl(methyl)ether

TEM

Teplota zmlžujícího plynu

UPLC

Ultra účinná kapalinová chromatografie

WAT

Bílá tuková tkáň
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Úvod

Úvod
Celosvětový trend zvýšené konzumace potravin s vysokým obsahem tuků a sacharidů
a snížená nutnost fyzické aktivity je provázena dramatickým vzestupem počtu pacientů
s metabolickým syndromem ve všech věkových skupinách a představuje významný rizikový
faktor vzniku diabetu druhého typu a kardiovaskulárních onemocnění. Rozvíjí se insulinová
rezistence a dochází k poruše tolerance glukosy. Následkem nedostatku insulinu
je komplexní porucha metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin1.
Lipidomika je vědní obor zabývající se studiem biochemických drah lipidů a jejich funkcí
v biologických systémech. Zánětlivé reakce v organismu vyvolávají změny v produkci
lipidů a jejich kompozici. Pokročilé analytické metody umožňují studium těchto molekul.
Spojení separačních metod - extrakce, chromatografie a hmotnostní spektrometrie
představuje efektivní způsob identifikace lipidů, jejich struktury, funkce v metabolismu
a stanovení koncentrace v biologických vzorcích. Získané informace z těchto studií hrají
důležitou roli v objasňování vzniku a průběhu nemocí na molekulární úrovni. Lipidomická
analýza tukové tkáně a plasmy odhalila přítomnost větvených esterů hydroxylovaných
mastných kyselin (FAHFA) a jejich izomerů2 lišících se polohou hydroxylové skupiny jako
místa větvení. Úrovně palmitové hydroxystearové kyseliny (PAHSA) silně korelují
s citlivostí na insulin a jsou sníženy v tukové tkáni a plasmě pacientů s diabetem 2. typu
(insulin rezistentních). FAHFA lze tudíž považovat za endogenní lipidy s potenciálem léčby
diabetu 2. typu.
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1 Teoretická část
1.1 Lipidy – definice
Lipidy představují skupinu přírodních molekul zahrnujících vosky, steroly, vitamíny
rozpustné v tucích, monoacylglyceroly, diacylglyceroly, triacylglyceroly, fosfolipidy
a další. Lipidy mají významnou strukturní funkci v buněčných membránách, slouží jako
zásobárna energie3 a hrají důležitou roli jako signalizační molekuly4, 5. Tyto látky hydrofobní
povahy jsou definovány jako rozpustné v organických rozpouštědlech (chloroform,
dichlormethan, ethylacetát aj.) a tvoří typické struktury ve vodném prostředí. Lipidy
se skládají ze dvou typů stavebních podjednotek, ketoacylové a isoprenové6, dle tohoto
pravidla mohou být lipidy rozděleny do osmi kategorií: mastné kyseliny, glycerolipidy,
glycerofosfolipidy, sfingolipidy, sacharolipidy a polyketidy odvozené od kondenzace
ketoacylových podjednotek nebo steroly a prenoly vznikající kondenzací isoprenových
podjednotek. Rozdělení podle těchto mechanismů, patrné z obrázku 1.1, určuje kondenzaci
karbaniontových nebo karbokationtových podjednotek. Karbanion je pro svůj volný
elektronový pár na α uhlíku nukleofilním činidlem, karbokation činidlem elektrofilním7-9.

Obrázek 1.1 Mechanismus prodloužení ketoacylového a isoprenového řetězce jako základních
strukturních jednotek lipidů8.
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1.2 Mastné kyseliny
Mastné kyseliny představují různorodou skupinu molekul syntetizovaných prodloužením
acetylkoenzymu A na malonylkoenzym A v procesu zvaném syntéza mastných kyselin.
Mastné kyseliny jsou karboxylové kyseliny s dlouhým alifatickým řetězcem a toto
uspořádání diferencuje polární, hydrofilní část a nepolární, hydrofobní část molekuly. První
uhlík v řetězci obsahující karboxylovou skupinu se označuje α, poslední uhlík v řetězci ω,
další možná klasifikace těchto látek je podle polohy dvojné vazby od ω konce řetězce
na ω-3, 6 a 9, jak je vidět na obrázku 1.2. Esenciální mastné kyseliny, které si lidské tělo
nedokáže samo vytvořit a musí je získávat z potravy, patří do skupiny ω-3 (kyselina
α-linolenová, která může být přeměněna na kyseliny s delším řetězcem eikosapentaenovou
a dokosahexaenovou) a ω-6 (kyselina linoleová a kyselina arachidonová). Právě poměr
omega-6/omega-3 a zvýšený příjem omega-3 mastných kyselin se ukazuje být klíčovým
v prevenci a léčbě autoimunitních onemocnění.

Obrázek 1.2 Nenasycené mastné kyseliny řazené dle počtu dvojných vazeb v řetězci. Poloha dvojné
vazby od ω konci rozděluje mastné kyseliny na ω-3, 6, 9. Všechny dvojné vazby v cis konfiguraci
působí ohyb a omezují flexibilitu molekuly.

Mastné kyseliny tvoří základní stavební prvek více strukturně komplexních lipidů, jsou
součástí triacylglycerolů a fosfolipidů. Pokud nejsou vázány, označují se jako volné mastné
kyseliny. Většina v přírodě se vyskytujících mastných kyselin má řetězec se sudým počtem
uhlíků, od 12 do 28. Uhlovodíkový řetězec může být nenasycený nebo nasycený.
Nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou se označují jako mononenasycené
(MUFA), s více dvojnými vazbami polynenasycené (PUFA).
MUFA a PUFA mají dvojné vazby mezi uhlíkovými atomy uspořádány v cis
nebo trans konfiguraci. Pevnost dvojné vazby v případě cis izomeru omezuje konformační
15
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volnost mastné kyseliny, čím více cis dvojných vazeb, tím méně je flexibilní a to může
limitovat schopnost inkorporace fosfolipidů ve strukturách buněčných membrán. Oproti
tomu trans konfigurace nezpůsobuje ohyb řetězce a jeho tvar je podobný alifatickým
řetězcům nasycených mastných kyselin. Rozdíl v geometrii těchto lipidů hraje důležitou roli
v biologických procesech, stejně tak jako v uspořádání buněčných membrán a dalších
struktur10-12, viz tabulka 1.1.
Tabulka 1.1 Vybrané mastné kyseliny a jejich charakterizace, C:D celkový počet uhlíkových
atomů:celkový počet dvojných vazeb, x pozice dvojné vazby od terminálního omega uhlíku,
y pozice všech dvojných vazeb od terminálního alfa uhlíku.
Název

Vzorec

∆y

C:D

n-x

Palmitová kyselina

CH3(CH2)14COOH

-

16:0

-

Stearová kyselina

CH3(CH2)16COOH

-

18:0

-

Palmitolejová kyselina

CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH

cis-∆9

16:1

n-7

Olejová kyselina

CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H

cis-∆9

18:1

n-9

cis, cis-∆9, 12

18:2

n-6

cis, cis, cis-∆9, 12, 15

18:3

n-3

cis, cis, cis, cis-∆5, 8, 11, 14

20:4

n-6

Linoleová kyselina

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

α-Linolenová kyselina

CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOH

Arachidonová kyselina

CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2COOH

Eikosapentaenová kyselina

CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3COOH

cis, cis, cis, cis, cis-∆5, 8, 11, 14, 17

22:5

n-3

Dokosahexaenová kyselina

CH3(CH2CH=CH)6(CH2)2COOH

cis, cis, cis, cis, cis, cis-∆4, 7, 10, 13, 16, 19

22:6

n-3

1.2.1 Větvené estery mastných kyselin
Větvené

estery

mastných

kyselin

se

souhrnně

označují

zkratkou

FAHFA

(branched-chain Fatty Acid ester of Hydroxy Fatty Acid), což naznačuje strukturu těchto
molekul, které vznikají esterifikací mastných kyselin a hydroxylovaných mastných kyselin
v procesu de novo lipogeneze. Reakce –OH skupiny navázané na uhlovodíkovém řetězci a
–OH skupiny karboxylu dává vzniknout mnoha kombinacím FAHFA, které jsou v různé
míře zastoupeny v organismu. Pro zjednodušení se používají zkratky mastných kyselin,
které tvoří název molekuly – PA, PO, LA, LN, SA představující kyselinu palmitovou,
palmitolejovou, linoleovou, linolenovou, stearovou, stejně tak označení HPA, HPO, HLA,
HLN, HSA tvoří zkrácený název jejich hydroxylovaných zástupců. Právě pozice
hydroxylové skupiny navázané na uhlovodíkovém řetězci rozlišuje různé izomery FAHFA.
PAHSA

podle

těchto

pravidel

znamená

esterifikaci

palmitové

a hydroxystearové kyseliny tvořící tuto molekulu, jak je vidět na obrázku 1.3
(viz str. 18). Yore et al.2 v publikaci z roku 2014 označuje tuto skupinu molekul jako nově
16
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objevenou třídu lipidů, mající souvislost se sekrecí insulinu, což představuje důležité spojení
s insulinovou tolerancí při onemocnění diabetem druhého typu. Hyperinsulinemie spojená
s obezitou a zánětlivé procesy tukové tkáně potlačují insulinem stimulovanou
de novo lipogenezi a snižují tím množství těchto prospěšných lipidů. PAHSA je zástupce
této lipidové třídy, na kterém byly demonstrovány změny koncentrací u pacientů s diabetem
2. typu. Koncentrace PAHSA silně korelují s insulinovou senzitivitou. Nízké koncentrace
PAHSA u pacientů rezistentních na insulin mohou sloužit jako potencionální biomarker
inzulinové rezistence a rizika diabetu 2. typu. Změny koncentrací těchto metabolitů mohou
poskytnout důležité poznatky a nové možnosti léčby metabolických a zánětlivých
onemocnění. Pozice –OH skupiny identifikuje celkem šest izomerů 5-, 9-, 10-, 11-, 12-,13PAHSA. Koncentrace 5-, 9-, 12- a 13-PAHSA v plasmě a WAT demonstrují největší rozdíly
mezi skupinami zdravých a nemocných pacientů, mohou tedy hrát roli v prevenci a léčbě
diabetu druhého typu.
Stejný princip tvorby struktur a jejich izomerů lze pozorovat u všech kombinací
esterifikované formy mastné kyseliny s hydroxylovanou mastnou kyselinou, je možné tedy
uvažovat o tvorbě velkého množství jejich zástupců. Nejasné však zůstává, zda ostatní
FAHFA mohou mít podobné účinky a v jakém množství jsou přítomny v tkáních
a biologických tekutinách2. Knihovna všech potencionálních FAHFA představuje množství
těchto látek, řazených dle jednotlivých kombinací mastných kyselin, pozice větvení, délky
řetězců, počtu dvojných vazeb a jejich strukturních profilů13.
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A

Hydroxylovaná
mastná
Hydroxylovaná
mastná
kyselinakyselina

HFA

Mastná
Mastná kyselina
kyselina
FA

FA
O

OH

HSA

SA O
O

H3C

CH3

HO

FA
O

HLA

OH

LA

H3C

O
CH3

HO

O

FA
O

OA O

OH

HOA

CH3

HO

O

H3C

FA
O

OH

HPA

PA O
O

H3C

CH3

HO

Mastná kyselina + hydroxylovaná mastná kyselina

Mastná kyselina + hydroxylovaná mastná kyselina

B

C

Palmitová-9-hydroxystearová kyselina
PAHSA
C34H66O4

5-PAHSA

Olejová-5-hydroxystearová kyselina
OAHSA
C36H68O4

9-PAHSA

12-PAHSA

Palmitolejová-9-hydroxystearová kyselina
Palmitoolejová-13-hydroxystearová
kyselina
POHSA
C34H64O4

13-PAHSA

Stearová-5-hydroxystearová kyselina
SAHSA
C36H70O4

Obrázek 1.3 A) Větvené estery mastných kyselin jsou tvořeny mastnou kyselinou spojenou
esterovou vazbou s hydroxylovanou mastnou kyselinou. Zkratky jsou tvořeny dle jejich
názvů

-

stearová,

linoleová,

olejová,

palmitová,

hydroxystearová,

hydroxylinoleová,

hydroxyolejová, hydroxypalmitová aj. (SA, LA, OA, PA, HSA, HLA, HOA, HPA aj.). B) Příklady
kombinací FA a HFA tvořící FAHFA a jejich funkční vzorce. C) Poloha uhlíku, kde dochází
k větvení, rozlišuje jednotlivé izomery těchto molekul.
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1.3 Analytické metody pro identifikaci lipidů
Lipidomické studie se staly základem pro pochopení struktury těchto látek, umožnily
pochopení biochemických funkcí jednotlivých lipidových tříd a jejich úlohu v prevenci
a léčbě onemocnění. Hmotnostní spektrometrie (MS) představuje účinnou metodu
pro strukturní analýzu biomolekul, poskytuje vysokou citlivost, přesnost a rychlost14, 15.
Biologické vzorky, jako velmi heterogenní materiál, je před detekcí MS nutné extrahovat16.
Existuje několik metod pro účinné dělení frakce lipidů, extrakce kapalina – kapalina
(LLE)17, extrakce na pevné fázi (SPE)18, tenkovrstvá chromatografie (TLC), vysokoúčinná
kapalinová chromatografie (HPLC)19 a další.
1.3.1 Extrakce kapalina kapalina
Extrakce vhodnou směsí organických rozpouštědel představuje kritický krok v úspěšné
identifikaci a profilování lipidů. Cílem je účinně extrahovat tyto látky bez narušení
jejich struktury a za současného oddělení kontaminujících součástí biologických vzorků jako
jsou sacharidy, peptidy a aminokyseliny. Účinnost extrakce závisí na druhu vzorku (tkáně,
buňky, kapaliny), složení lipidů ve vzorku a efektivitě jejich dělení mezi organickou a
vodnou fázi16, 20.
Nejčastěji používané systémy rozpouštědel pro profilování lipidů popsal před více
než padesáti lety Folch21 a Bligh a Dyer22. Metoda spočívá v dělení pomocí binární směsi
dichlormethan/methanol v různých poměrech. Methanol přidaný do vodné fáze naruší
vodíkové vazby a elektrostatické síly mezi lipidy a proteiny, dichlormethan umožní tvorbu
dvoufázového systému. Lipidy jsou touto jednoduchou a účinnou metodou separovány
v dolní organické fázi, jak naznačuje obrázek 1.4 (viz str. 20). Jednou z nejčastějších
modifikací základních metod pro zvýšení výtěžku lipidů je přídavek NaCl do vodné fáze
a její okyselení kyselinou fosforečnou, octovou, chlorovodíkovou nebo nahrazení
citrátovým pufrem2, 23. Disociační konstanta mastných kyselin se pohybuje kolem hodnoty
4,5. Snížení pH vodné fáze na hodnotu 3,5 potlačí ionizaci mastných kyselin a ty mohou být
efektivně extrahovány do nepolární organické fáze. V průběhu let byly zavedeny alternativní
metody používající například terc-butyl(methyl)ether (TBME), které nevykazovaly rozdíl
ve výtěžnosti extrakce, ale staly se výhodné v rámci eliminace chlorovaných rozpouštědel
škodlivých pro životní prostředí24.
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rozpuštěný vzorek
cukry a soli
Methanol
Voda

Methanol
Voda
Dichlormethan

zbytky buněk a proteiny

Dichlormethan

Vortex
Centrif
ugace

rozpuštěné lipidy

Centrifugace

Obrázek 1.4 Metoda LLE separuje frakci lipidů rozpustných v dichlormethanu od vodné fáze. Peletu
mezi dvěma vrstvami rozpouštědel tvoří zbytky buněk a proteiny. Cukry a soli jsou separovány
v horní vodné fázi. Účinnost procesu je závislá na důkladném promísení vody, methanolu
a dichlormethanu.

1.3.2 Extrakce na pevné fázi
SPE je separační technika sloužící k dělení frakce lipidů na jednotlivé třídy, jejich
přečištění a prekoncentraci. Tato technika je založena na dělení analytu mezi dvě nemísitelné
fáze – pevnou a kapalnou, lze ji rozdělit na pět základních kroků, viz obrázek 1.5,
tedy příprava vzorku, kondicionace kolony, aplikace vzorku, odstranění interferencí
promytím, eluce žádaných analytů.

Obrázek 1.5 Základní kroky SPE, 1 vzorek, 2 kondicionace kolony, 3 nanesení vzorku, 4 odstranění
interferencí promytím, 5 eluce sledovaného analytu25.
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Vzorek je nanášen ve formě kapaliny s nízkou viskozitou a malým obsahem pevných
částic. Volba kompozice rozpouštědel odpovídá konkrétnímu mechanismu retence.
Dodržení správné přípravy vzorku, výběru typu a množství sorbentu a volba vhodné metody
zajišťuje rychlý, opakovatelný a levný způsob, vysoký výtěžek, čistotu každé lipidové třídy
a zachování struktury látek po dobu analýzy. Malé kolonky ve tvaru injekčních stříkaček
jsou plněny stacionární fází. Podle typu interakcí, které se na kolonce uplatňují, obsahují
adsorbenty polární normální fáze, nepolární reverzní fáze nebo iontově výměnné skupiny,
jak ukazuje tabulka 1.2 (viz str. 22).
Reverzní fáze zahrnující nepolární stacionární a polární mobilní fázi, extrahuje
hydrofobní nebo polární organické analyty z vodné matrice. Sorbenty obsahují polymerně
nebo na silikagel vázané oktylové, oktadecylové, fenylové nebo nitrilové skupiny. Normální
fáze obsahuje polární stacionární, nepolární mobilní fázi a je určena pro polární analyty
rozpuštěné v nepolárních organických rozpouštědlech. Stacionární fáze váže nitrilové,
aminové nebo hydroxylové skupiny. Nabité analyty jsou z vodných nebo nepolárních
organických vzorků extrahovány pomocí iontové výměny na sorbentech, které permanentně
vážou určitý typ iontů, za využití elektrostatických interakcí mezi analytem a stacionární
fází. Katexy obsahují kyselou sulfonovou nebo karboxylovou skupinu nesoucí záporný
náboj, anexy váží bazickou aminoskupinu s kladným nábojem. Rozhodujícím faktorem
je pH mobilní fáze, funkční skupiny analytu a pevné fáze, která musí být nabitá. Silné anexy
a katexy jsou ionizovány v celém rozsahu pH a jejich kapacita se proto těmito změnami
nemění, používají se pro separaci slabých kyselin nebo zásad. Kapacitu slabých iontoměničů
ovlivňuje pH mobilní fáze, neboť slabé anexy protonizují pouze v neutrálním a kyselém
prostředí a jejich funkční skupinou bývají aminoskupiny. Slabé katexy disociují pouze
v neutrálním a zásaditém prostředí a jejich funkční skupinou bývá karboxylová skupina25-27.
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Tabulka 1.2 Metoda SPE slouží k separaci analytu mezi pevnou a kapalnou fázi, lze ji dělit dle
matrice vzorku, rozpustnosti a polarity analytu, typu separace a funkční skupiny sorbentu. Různé
látky podléhají různému dělení v závislosti na interakci se sorbentem a rozpouštědlem.

1.3.3 Kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometríí
Lipidy tvoří komplexní směsi molekul. Různé buněčné a tkáňové struktury se liší v jejich
kompozici a odkrývají tak svou funkci ve složitém systému metabolismu živých organismů.
Universální metodou pro jejich separaci je vysokoúčinná kapalinová chromatografie
(HPLC) založená na rovnovážné distribuci složek vzorku mezi dvě fáze, z nichž jedna je
mobilní a druhá stacionární. Hlavním cílem chromatografické metody je dosáhnout dobrého
rozdělení analyzovaných látek v přijatelném čase. Rozlišení (1) se používá k vyjádření míry
kvality separace dvou sousedních píků,
𝑹𝟏,𝟐 =

𝟐 . (𝒕𝑹,𝟐 − 𝒕𝑹,𝟏 )
𝒘𝟐 + 𝒘𝟏

(1)

kde R1,2 je rozlišení dvou píků, tR1,2 jsou retenční časy a w1,2 jsou šířky píků při základně.
Charakteristikou pro každou separovanou látku v daném systému je retenční čas
a plocha píku, které umožňují kvalitativní identifikaci a kvantitativní stanovení. Stacionární
fáze se dělí dle struktury a vlastností analytu. Normální fáze s polární stacionární fází
(amino-, OH-) dělí látky podle celkové polarity. Reverzní fáze s vázanými nepolárními
stacionárními fázemi, typicky oktylovými a oktadecylovými, pracuje s polárními mobilními
fázemi (voda, acetonitril, isopropanol). Nepolární složky jsou zadržovány, polární rychleji
opouštějí kolonu. Alternativní sorbenty pro separaci isomerů váží difenylové skupiny
nebo dlouhé uhlovodíkové řetězce C3028. Univerzálním detektorem pro HPLC je hmotnostní
spektrometr (MS) s použitím různých ionizačních technik. MS je založena na interakci
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nabitých částic s elektrickým nebo magnetickým polem ve vakuu, výsledek HPLC/MS
analýzy je záznam intenzity vybraných m/z v čase. Volba ionizace je závislá na povaze látky,
polaritě, rozpustnosti, velikosti, ionizační energii a separační technice. Elektrosprej (ESI)
představuje nejpoužívanější ionizační techniku pro identifikaci biomolekul23, 29-32. Kapalný
vzorek prochází kapilárou, na kterou je vloženo vysoké napětí (kV), postupnými
coulombickými explozemi a odpařováním rozpouštědla vznikají nabité kapky a dochází
k desorbci iontů, které jsou unášeny do vakuové komory a směrem do hmotnostního
analyzátoru. Trojitý kvadrupólový analyzátor poskytuje široký prostor pro detailní strukturní
analýzu a kvantifikaci lipidů. Tři kvadrupóly jsou řazeny za sebou, Q1 slouží jako
hmotnostní filtr, prostřední Q2 pracuje jako kolizní cela se zavedeným kolizním plynem
(např. N2), vzniklé fragmenty jsou analyzovány pomocí Q3, který může plnit funkci
hmotnostního filtru nebo lineární iontové pasti. Různé typy skenování se dělí dle způsobu
fragmentace a nastavení jednotlivých kvadrupólů, jak ukazuje obrázek 1.6 (viz str. 24). Full
sken měří hmotnostní spektra v plném rozsahu m/z. Sken produktových iontů - Q1 propouští
ion s definovanou hodnotou m/z, který je následně fragmentován v kolizní cele. Q3 pracuje
v režimu skenování v definovaném rozsahu m/z. Všechny vzniklé fragmenty jsou
zaznamenávány detektorem. Sken prekurzorových iontů - Q1 pracuje v režimu skenování
m/z, postupně propouští do kolizní cely ionty se zvyšující se hodnotou m/z, kde jsou
následně fragmentovány. Q3 po celou dobu propouští pouze jeden specifický fragment,
který je detekován. Sken neutrální ztráty - Q1 i Q3 skenují současně ionty s konstantním
rozdílem m/z, který představuje neutrální fragment vzniklý v kolizní cele. Sledování
vícenásobné reakce (MRM) - Q1 a Q3 jsou nastaveny na specifické m/z, pouze zadaný
fragment z určeného prekurzoru je detekován, což vede k snadné identifikaci daných analytů
ve vzorku9, 33, 34.
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Obrázek 1.6 Skenovací módy a různé funkce jednotlivých kvadrupólů MS34.

Optimalizace jednotlivých parametrů iontové optiky hmotnostního spektrometru hraje
klíčovou roli při vytváření analytické metody. Napětí na kapiláře v iontovém zdroji (IS)
hmotnostního spektrometru QTRAP 5500 se aplikuje na místo ionizace vzorku, špičku
sprejovací

jehly.

Zmlžující

plyn

(GS1)

pomáhá

generovat

malé

kapičky,

které desolvatují v iontovém zdroji. Sušící plyn (GS2) odpařuje sprejované kapičky. Teplota
zmlžujícího plynu (TEM) je přídavný zdroj pro evaporaci rozpouštědla. Nastavení
je optimalizováno vzhledem k průtoku a složení mobilní fáze. Curtain gas (CUR) slouží jako
protiproud N2 k odpuzování nežádoucích částic, které by mohly kontaminovat iontovou
optiku a je přiváděn mezi curtain plate a clonu. Deklasterační potenciál (DP) představuje
napětí vložené na clonu, používá se k rozbití iontových klastrů a snížení chemického šumu
(zvýšení citlivosti). Vstupní potenciál (EP) vkládá napětí mezi skimmer jako filtr iontů
eliminující kapičky rozpouštědla a vstup do Q0 kde přechází ionty do prostředí vakua
a akumulují se před vstupem do prvního kvadrupólu (Q1). Kolizní energie (CE) určuje
stupeň fragmentace v kolizní cele. Příliš nízká hodnota působí neefektivní fragmentaci,
vysoké napětí působí nežádoucí rozsáhlé fragmentace snižující citlivost metody. Kolizně
aktivovaný disociační plyn (CAD) kontroluje tlak N2 v kolizní cele, pomáhá ionty správně
zaměřit a fragmentovat. Výstupní potenciál kolizní cely (CXP) zaostří a urychluje ionty z Q2
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do Q335,

36

. Schéma hmotnostního spektrometru AB SCIEX QTRAP 5500 je uvedeno

na obrázku 1.7.

Obrázek 1.7 A) Schéma sestavy hmotnostního spektrometru QTRAP 5500, určení jednotlivých
oddílů a jejich funkcí. Zdrojové parametry GS1 zmlžující plyn, GS2 sušící plyn, TEM teplota
zmlžujícího plynu, IS napětí na kapiláře, kvadrupóly Q0, Q1, Q2 a Q3. DP deklasterační potenciál,
CUR curtain gas, EP vstupní potenciál, CE kolizní energie, CAD kolizně aktivovaná disociace, CXP
výstupní potenciál kolizní cely. B) Detail iontového zdroje37.

1.3.4. Tandemová hmotnostní spektrometrie v lipidomice
Klíčovým prvkem každého detektoru hmotnostní spektrometrie je hmotnostní analyzátor.
Kvadrupólový analyzátor (Q), iontová past (IT) nebo průletový analyzátor (TOF) se řadí
mezi základní MS detektory. Zapojení lineární iontové pasti (LIT), orbitrapu, detektoru
s magnetickým sektorovým analyzátorem nebo iontové cyklotronové rezonance (ICR)
představuje další možnosti MS detektorů. Individuální výhody každého z nich jsou
využívány v hybridních hmotnostních analyzátorech, kdy jsou zapojeny do série, což
rozšiřuje schopnost fragmentace jednotlivých iontů a umožňuje zisk detailních
fragmentačních spekter38, 39.
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Tandemová MS s trojitým kvadrupólem (QqQ) s možností Q3 ve funkci kvadrupólu
nebo lineární iontové pasti (LIT) je technika dosahující vysoké citlivosti s širokým
dynamickým koncentračním rozsahem, vysokou skenovací rychlostí a představuje vhodný
nástroj pro analýzu na poli cílené lipidomiky. Metoda MSn (n = 2 nebo 3)
v kombinaci s měkkou ionizační technikou jako je ESI bezpochyby přispěla k pokrokům
v analýze lipidů40. Konkrétní pravidla fragmentace pro srážkou indukované disociaci
v kolizní cele umožňují identifikaci každé lipidové třídy i konkrétní struktury. Proces MSn
si lze představit dvěma způsoby: v prostoru jako spojení více hmotnostních spektrometrů,
nebo v čase jako určitý sled událostí. Typicky je prekurzorový ion izolován v Q1,
fragmentován kolizí s inertním plynem v Q2, produktové ionty jsou analyzovány v Q3,
v případě

MS3

se

proces

fragmentace

produktových

iontů

opakuje.

Signál

je detekován, pouze pokud odpovídá předepsaným hodnotám m/z prekurzorového
a produktového iontu, což vede ke zvýšení senzitivity a umožňuje detekci i kvantifikaci
během jedné analýzy. Lipidy jsou kvantifikovány za využití MRM módu, lineární iontová
past poskytuje informace o struktuře9, 41, 42.
Enhanced produkt ion mode (EPI)
EPI slouží k identifikaci analytu podle fragmentačních spekter. Prekurzorový ion
je vybrán v Q1, fragmentován v Q2 a zachycen v Q3 ve funkci lineární iontové pasti. Tyto
fragmenty se zde akumulují a skenují konkrétní rychlostí snímání, výsledkem je zvýšená
citlivost ve srovnání s klasickým spektrem43.
MS3 mód
Urychlené prekurzorové ionty jsou filtrovány v Q1 podle hodnoty m/z, Q2 generuje
produktové ionty, které jsou zdrženy v Q3 fungující jako lineární iontová past. LIT izoluje
prekurzorové ionty druhé generace (produktové ionty první generace) a vytváří druhou
generaci produktových iontů. Přidaný fragmentační krok zajišťuje vyšší selektivitu metody
a poskytuje možnost detailního studia struktury a fragmentačních pravidel analytu35.
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Information-dependent aquisition (IDA)
Tato metoda kombinuje dva a více různých skenovacích módů sekvenčně v jedné
HPLC/MS analýze, následující sken je závislý na předchozím ve formě plnění zadaných
podmínek. Nejprve se zpracovávají údaje pro specifikaci iontů zájmu dle předem určených
MRM přechodů. Následné zadání podmínek (minimální intenzita snímání, CE, DP, m/z
hodnota fragmentovaného iontu, rozsah m/z jeho fragmentů aj.) předurčuje další krok,
kdy je povolen druhý sken (např. EPI) a mód je automaticky přepnut ve chvíli,
kdy je zaznamenán pík. Další fáze představuje MS skenovací mód (např. MS3). Jediná
analýza tedy poskytuje spektra nesoucí detailní kvantitativní i kvalitativní informaci44,
jak je zřejmé z obrázku 1.8.

1. MRM m/z Q1 -> Q3

m/z 1
m/z 2

30000
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2. IDA kriteria
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Obrázek 1.8 EPI enhanced product ion, MRM multiple reaction monitoring. IDA mód vede k zisku
EPI a full scan MS/MS spektra a slouží k identifikaci sloučeniny dle retenčního času, MRM přechodu
a fragmentačního spektra.
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1.3.4.1 Fragmentace esterů mastných kyselin
Elektrosprejová ionizace volných mastných kyselin (RCOOH) efektivně produkuje
positivní [M + H]+, [M + kation]+ i negativní [M − H]− ionty způsobem, který vede
k následné fragmentaci. Dodání dostatečné energie je nutné pro přerušení kovalentních
vazeb. Mastné kyseliny v biologických matricích jsou deprotonovány a existují ve formě
karboxylátového aniontu. Nasycené mastné kyseliny je obtížné fragmentovat, získaná
spektra informují o molekulární hmotnosti, ale detailní informace o struktuře lze získat velmi
obtížně. Typicky jsou získány pouze fragmenty se ztrátou molekuly vody [M – H − H2O]−,
jak ukazuje obrázek 1.9.

Obrázek 1.9 Fragmentace nasycených mastných kyselin. Vzniká typický ion [M – H − H2O]−
a rezonanční cyklická struktura45.

Polynenasycené mastné kyseliny podléhají složitější fragmentaci vzhledem k přítomnosti
dvojné vazby. Přítomnost π orbitalů ve struktuře molekuly umožňuje štěpení vazby mezi
uhlíkovými atomy a formace produktů fragmentace odpovídá pozici dvojné vazby. Další
produkty pak vznikají štěpením přilehlé nebo vinylové C-C vazby za tvorby stabilní
konjugované dvojné vazby na jedné straně a ztráty olefinu na druhé. Alternativu představuje
enová reakce, dochází k přesmyku dvojné vazby a vodíku v allylické pozici za vzniku nové
sigma vazby a migrace dvojné vazby45, jak ukazuje obrázek 1.10.

Obrázek 1.10 Příklad enové reakce, dochází k přesmyku dvojné vazby na pozici 8 a vzniku nové
na uhlíku 6. Neutrální molekula se odštěpí a detekován je fragment nesoucí karbonylovou
skupinu45.
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Hydroxylované mastné kyseliny mají rozsáhlejší fragmentační spektra díky přítomnosti
dalšího kyslíkového heteroatomu. Nejprve dochází k odštěpení karboxylové skupiny,
v místě hydroxylové skupiny dochází k výměně náboje a vzniku alkoxidového aniontu,
který je stabilizován jako aldehydový anion, viz obrázek 1.11.

Obrázek 1.11 Fragmentace nasycené mastné kyseliny s hydroxylovou skupinou. Odštěpení COOskupiny, reakce hydroxylové skupiny a vznik přechodného alkoxidového aniontu stabilizovaného
na aldehydový fragment45.

Jestliže struktura obsahuje jak hydroxylovou skupinu, tak dvojnou vazbu, dochází
obvykle k přesmykům a přesunu náboje. Variantou této reakce je štěpení C-C vazby, tomuto
procesu ale předchází přeskupení dvojných vazeb do allylové pozice (sigmatropnímu
přesunu) vhodnější pro štěpení a tvorbu stabilních aldehydových a olefinových fragmentů45,
jak je patrné z obrázku 1.12.

Obrázek 1.12 Příklad sigmatropního přesunu, vazby jsou srovnány do allylové pozice a v této formě
reakcí s vodíkem -OH skupiny vznikají dva fragmenty, aldehydový a olefinový45.

1.3.5 Diferenciální mobilitní spektrometrie
Analýza lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie poskytuje charakterizaci mnoha forem
biologických vzorků. Izomery a stereoizomery komplexních sloučenin je použitím
tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS) obtížné nebo nemožné separovat. Zatímco
MS/MS je mocný nástroj pro charakterizaci konstitučních izomerů, jeho nízké rozlišení
limituje separaci stereoizomerů. Technika diferenciální mobilitní spektrometrie (DMS)
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využívá rozdílných pohyblivostí v oscilujícím elektrickém poli, ionty jsou tokem nosného
plynu za atmosférického tlaku vedeny mezi dvě planární paralelní elektrody. Ionty migrují
ke stěnám DMS cely různými rychlostmi s měnícím se radiofrekvenčním (separačním, SV)
napětím, střídavé (kompenzační, CoV) napětí upravuje jejich trajektorii směrem k výstupu.
Změny intenzit napětí elektrického pole tvoří asymetrické vlny, kdy každá perioda vlny
demonstruje změnu pohybu iontu. Tento proces působí jako iontový filtr, kdy dochází
k cílenému výběru iontů, které jsou vedeny do hmotnostního spektrometru, viz obrázek
1.13. Dělení je ovlivněno několika faktory, včetně m/z lipidového iontu, jeho struktury
a přítomnosti chemických modifikátorů v DMS cele jako isopropanol, acetonitril nebo
ethylacetát, ovlivňující interakci iontu s nosným plynem. Tato možnost výrazně zvyšuje
rozlišovací schopnost a poskytuje prostor pro využití chemických vlastností analytu46, 47.

Obrázek 1.13 Schéma DMS ve spojení s hmotnostním spektrometrem. DMS = diferenciální
mobilitní spektrometrie, ESI = elektrosprej, MS/MS = tandemový hmotnostní spektrometr,
SV = separační napětí, CoV = kompenzační napětí. Q1, Q2, Q3, and D odpovídají kvadrupólům
1, 2, 3 a detektoru46.
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2 Cíle práce
1. Zavést a optimalizovat metodu pro charakterizaci esterů hydroxylovaných mastných
kyselin na biologických vzorcích tukové tkáně a plasmy.


Optimalizace zpracování vzorků pomocí LLE, SPE a separace pomocí UPLC
s detekcí na MS.



Optimalizace ionizace a fragmentace standardů za účelem vytvoření kvantitativní
MRM metody na sestavě Ultimate 3000 RSLC a QTRAP 5500/SelexION.

2. Analýza vzorků z myších experimentů.


Ověření vlivu suplementace omega-3 mastných kyselin na koncentraci PAHSA
v biologických vzorcích.

3 Experimentální část
3.1 Chemikálie a přístroje
3.1.1 Chemikálie
5, 9, 12, 13-PAHSA

Cayman

5, 9, 12, 13-POHSA

Cayman

5, 9, 12, 13-OAHSA

Cayman

9, 12, 13-SAHSA

Cayman

5-PAHSA-2H31

Cayman

5-PAHSA-d31

Cayman

9-PAHSA-13C4

Cayman

Methanol (Optima™ LC/MS)

Fisher Scientific

Dichlormethan (Stb Amyl) Pestiscan

Lab-scan

Acetonitril (Optima™ LC/MS)

Fisher Scientific

2-Propanol (Optima™ LC/MS)

Fisher Scientific

Ethylacetát (for residue analysis)

Fisher scientific

Kyselina citronová bezvodá (ACS reagent, ≥99.0%)
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Citrát sodný dihydrát (ACS reagent, ≥99.0%)

Sigma-Aldrich

Chlorid sodný (EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur.)

Merck Millipore

Voda (Optima™ LC/MS)

Fisher scientific

tert-Butyl methyl ether (CHROMASOLV®, ≥99,8%)

Sigma-Aldrich

Chlorid draselný

Sigma-Aldrich

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát
Dihydrogenfosforečnan draselný

Penta
Sigma-Aldrich

3.1.2 Přístroje a materiál
Analytické váhy OHAUS Pioneer PA114 (OHAUS)
Pipety rozsahu 2 µl – 1000 µl (Gilson)
Mikroﬁltry 0,22µm (Merck Millipore)
Oscilační mlýn MM400 (Retch)
Třepačka IKA VXR basic Vibrax (Sigma-Aldrich)
Vortex Genie 2 (Scientific Industries, Inc.)
Ultrasonic cleaner US-10 (Lab. Companion)
Centrifuga Sigma 3-18K (Sigma)
SPE kolonky Strata-X, Strata C18-E, Strata SI-1 Silica, (Phenomenex)
SPE kolonka HyperSep SI (Thermo)
SpeedVac concentrator Savant SPD 121P (Thermo Scientific)
SPE vakuový manifold, 12 pozic (Phenomenex)
Chromatografická kolona Kinetex C18 1,7 µm, 2,1 x 150 mm column (Phenomenex)
Chromatografická kolona Accucore C30TM 2,6 µm, 2,1 x 150 mm (Thermo Scientific)
Chromatografická kolona Pursuit XRs Ultra Diphenyl, 2,8 µm, 2 x 100 mm (Agilent)
Kapalinový chromatograf UPLC Ultimate 3000 RSLC (Thermo Scientific)
Hmotnostní spektrometr s mobilitní celou QTRAP 5500/SelexION (Sciex)
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3.2 Optimalizace extrakce lipidů ze vzorku
Vzorky bílé tukové tkáně myši (60 - 200 mg) a lidské biopsie (50 - 200 mg) byly
homogenizovány ve vymraženém desetimístném kuličkovém mlýnku (-20 °C) s 500 µl
citrátového pufru (100 mM citrát sodný, 1 M NaCl, pH = 3,6) nebo PBS
(pH = 7,3) po dobu 10 minut. Interní standardy 5-PAHSA-d31, 5-PAHSA-2H31,
9-PAHSA-13C4 byly přidány k tukové tkáni/plasmě (100 pg/vzorek).

Homogenát byl

doplněn 1 ml citrátového pufru, methanolem a dichlormethanem (1:1:2) pro vytvoření
dvoufázové směsi, třepán po dobu 30 s (IKA Vibrax VXR basic, 900 rpm), resuspendován
15 s (Vortex Genie 2 stupeň 5) a centrifugován 2500 RCF 10 min 4 °C (Sigma 3-18K
Centrifuge). Dolní fáze obsahující lipidy byla odebrána skleněnou špičkou do čisté skleněné
zkumavky a odpařena do sucha, 36 °C, vakuum 9 mbar, Manual Run (Thermo Scientific
Savant SPD SpeedVac concentrator, SPD 121P)2.
Plasma myši (100 – 200 μl) byla extrahována dle stejného protokolu. Citrátový pufr
nebo PBS byly přidány k plasmě do finálního objemu 1 ml, následovány methanolem
a dichlormethanem (1:1:2)2.
Citrátový pufr (pH = 3,6)

Celkový objem 100 ml

Kyselina citronová bezvodá

1,3 g

Citrát sodný dihydrát

4,4 g

Chlorid sodný

29,2 g

PBS (pH = 7,3)

Celkový objem 100 ml

Chlorid sodný

0,08 g

Chlorid draselný

0,004 g

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát

0,028 g

Dihydrogenfosforečnan draselný

0,002 g

Alternativu tvořila metoda Folche21, Bligha a Dyera22 a použití TBME24 v organické fázi,
jak znázorňuje obrázek 3.2.1 na straně 34.
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Obrázek 3.2.1 Extrakce kapalina – kapalina podle třech různých protokolů. Folch, Bligh a Dyer
používají směs DCM/MeOH/vody v různých poměrech. TBME metoda mění postup extrakce, sbírá
se vrchní etherová fáze obsahující lipidy. Methanol a citrátový pufr zůstává spolu s nečistotami
ve spodní fázi. Všechny tři postupy extrahují oddělenou vodnou fázi organickým rozpouštědlem
dvakrát pro vyšší výtěžek lipidů.
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3.3 Porovnání SPE kolonek pro separaci lipidových tříd
Lipidové třídy byly odděleny pomocí SPE při pokojové teplotě ve dvanáctimístném
vakuovém manifoldu (Phenomenex). SPE kolonky s normální fází Strata SI-1 Silica
500 mg/6 ml (Phenomenex);

HyperSep Silica 500 mg/6 ml (Thermo Scientific)

byly kondicionovány 15 ml hexanu. Extrahované lipidy rozpuštěné v 200 µl dichlormethanu
byly naneseny na kolonu, skleněná zkumavka byla vymyta dalšími 100 µl dichlormethanu
a vzorek přidán na kolonu. Neutrální lipidy byly eluovány 16 ml 5% ethylacetátu v hexanu,
následovány elucí FAHFA 16 ml ethylacetátu pro tukovou tkáň a 8 ml ethylacetátu
pro vzorky plasmy.
Metoda pro extrakci na reverzní fázi byla aplikovaná na kolonky Strata-X 500 mg/ 6 ml
(Phenomenex); Strata C18-E 100 mg/3 ml (Phenomenex). Promytí - 3 ml ethylacetátu,
kondicionace - 3 ml methanolu a 6 ml vody. Vzorek okyselený 484 µl 0,1 M HCl byl nanesen
na kolonku. Eluce - 6 ml vody (včetně promytí zkumavky), vysušení sorbentu proudem
vzduchu a promytí 3 ml hexanu pro odstranění zbytku vody z kolony, FAHFA frakce
eluována 3 ml methylformiátu. Eluát byl odpařen a rezidua rozpuštěna ve 100 µl methanolu.
Porovnání SPE kolonek použitých k extrakci je uvedeno v tabulce 3.3.1.
Strata SI-1 Silica

Strata-X

Strata C18-E

HyperSep SI

Materiál sorbentu

silikagel

polymer

silikagel

silikagel

Stacionární fáze

normální

reverzní

reverzní

normální

471

812

498

525

Velikost pórů (Å)

65

91

71

60

Objem pórů (ml/g)

0,90

1,29

0,88

0,64

pH stabilita

2 - 7,5

1 - 14

2 - 7,5

2-7

Složení sorbentu

Plocha povrchu
(m2/g)

Tabulka 3.3.1 Porovnání SPE kolonek použitých k extrakci26.
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3.4 Optimalizace chromatografické separace FAHFA
Chromatografická separace standardů 5-, 9-, 12-PAHSA (Cayman) c = 10 ng/ml byla
provedena na UPLC Ultimate 3000 RSLC (Thermo) vybavená kolonou Kinetex C18
1,7 µm, 2,1 x 150 mm (Phenomenex). Průtok 200 µl/ min, teplota kolony 50 ºC, nástřik
10 µl. Gradientový program pro separaci FAHFA: mobilní fáze A (70 % voda, 30 %
acetonitril, 0,01 % kyselina octová, pH 4), mobilní fáze B (50 % acetonitril, 50 %
isopropanol) byl upravován za nárůstu eluční síly mobilní fáze B. Gradient A: 1 min
(100 % A); 5 min (25 % A); 44 min (25 % A); 44,1 min (24 % A); 49 min (100 % A);
50 min (100 % A); gradient B: 1 min (100 % A); 5 min (22 % A); 44 min (22 % A);
44,1 min (10 % A); 46 min (10 % A); 49 min (100 % A); 50 min (100 % A); gradient C:
1 min (100 % A); 5 min (20 % A); 44 min (20 % A); 44,1 min (21 % A); 49 min (100 % A);
50 min (100 % A); gradient D: 1 min (100 % A); 5 min (20 % A); 44 min (10 % A); 49 min
(100 % A); 50 min (100 % A); gradient E: 1 min (100 % A); 5 min (20 % A);
18 min (10 % A); 20 min (100 % A); 25 min (100 % A). Gradientový program D byl
opakován s teplotou kolony 40 °C. Grafické znázornění gradientů je na obrázku 3.4.1.
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Obrázek 3.4.1 Chromatografické gradienty pro separaci FAHFA. Mobilní fáze A = 70 % voda,
30 % acetonitril, 0,01 % kyselina octová, pH 4 a B = 50 % acetonitril, 50 % isopropanol.

3.5 Optimalizace ionizace PAHSA na hmotnostním spektrometru
Standardy PAHSA (Cayman) byly detekovány na hmotnostním spektrometru QTRAP
5500 (AB SCIEX) s následujícími parametry: CXP: -15; CUR: 25; CAD: high; IS: -4500,
TEM: 400; GS1: 40; GS2: 50 za použití přímé infúze vzorku do iontového zdroje (ESI),
dávkování 10 µl/min. Kolizní energie a deklasterační potenciál pro fragmenty 255 a 281
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5-, 9-, 12- PAHSA (viz obrázek 3.5.1) byly nastaveny na -60 až -5 V (CE) a rozsah
-180 až 0 V (DP) postupně po 1 V.

Obrázek 3.5.1 A) Fragmentace 9-PAHSA: [M - H]- = 537, fragment ukazující palmitovou kyselinu
m/z 255, hydroxystearovou kyselinu m/z 299 a po ztrátě molekuly vody m/z 281.
B) Fragmentační spektra optimalizace kolizní energie. Vysoké hodnoty CE (-40 V) způsobí
nežádoucí rozsáhlé fragmentace, nízké hodnoty (-20 V) působí neefektivně.

3.6 Strukturní analýza PAHSA
Strukturní analýza PAHSA izomerů (Cayman) byla provedena v MRM módu na sestavě
UPLC/MS pomocí jednoho kvantifikačního m/z 537 → 255 a jednoho kvalifikačního m/z
537 → 281 MRM přechodu. Kvantifikační MRM přechod byl použit pro sestavení IDA
(information dependent acquisition) metody v lineární iontové pasti pro lepší rozlišení
MS/MS a MS/MS/MS (snímací rychlost: 1000 Da/s; velikost kroku: 0,05 Da; čas
pro vyplnění linearní iontové pasti: 200 ms). Výsledkem je detailní fragmentační spektrum
MS/MS pro identifikace m/z 255 jako palmitové kyseliny, m/z 281 jako hydroxystearové
kyseliny vzniklé štěpením molekuly PAHSA v místě větvení esteru. MS/MS/MS spektra
odhalují jednotlivé izomery PAHSA specifické svým štěpením v místě hydroxylové skupiny
navázané na uhlovodíkovém řetězci hydroxystearové kyseliny. Fragmenty byly rozděleny
jako α a ω, které identifikují fragment obsahující karboxylovou skupinu (α uhlík) a druhý
fragment obsahující terminální ω uhlík, jak ukazuje tabulka 3.6.1. Metoda byla sestavena
jako MRM-IDA-EPI za zisku MRM a MS2 nebo MS3 spektra v jedné analýze.
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Tabulka 3.6.1 Fragmentační pravidla pro izomery PAHSA. MS/MS určuje složení z palmitové
a hydroxystearové kyseliny, MS/MS/MS identifikuje izomery PAHSA - pozici OH skupiny tzn.
pozici větvení mastné kyseliny. Q1 prekurzorový iont, Q3 produktový kvantifikační
(PA – palmitová kyselina) a kvalifikační (HSA – hydroxystearová kyselina), α karboxylový konec
mastné kyseliny, ω uhlovodíkový konec mastné kyseliny.

PAHSA izomery
Q1
5-PAHSA
6-PAHSA
7-PAHSA
8-PAHSA
9-PAHSA
10-PAHSA
11-PAHSA
12-PAHSA
13-PAHSA
5-PAHSA-d31
9-PAHSA-d4
9-PAHSA-13C4

MS/MS/MS HSA fragmenty
(m/z)

MS/MS (m/z)
Q3
PA

Q3
HSA

Q3
HSA - H2O

α

ω
211
197
183
169
155
141
127
113
99
211
155

537

255

299

281

569

286

299

281

71
85
99
113
127
141
155
169
183
71

541

259

299

281

127

3.7 Separace izomerů 12- a 13-PAHSA
Isomery 12- a 13- PAHSA tvoří v chromatogramu jeden pík. Cílem bylo tyto isomery
od sebe separovat za použití kolony Accucore C30 2,6 µm, 2,1 x 150 mm (Thermo
Scientific) a Pursuit XRs Ultra Diphenyl, 2,8 µm, 2 x 100 mm (Agilent) určené pro dělení
mastných kyselin. Píky nebyly těmito technikami rozděleny. Sestava UPLC/ QTRAP 5500/
SelexION byla použita pro separaci pomocí rozdílné iontové mobility s následujícím
nastavením: teplota DMS cely: high, chemický modifikátor: isopropanol; SV: 3800; DMS
offset: -3; throttle gas: low. Kompenzační napětí (CoV) bylo optimalizováno v rozsahu
-5 až 0 V postupně po 0,2 V pro 13-PAHSA CoV = -5,0 V a pro 12-PAHSA CoV = -1,2 V.
3.8 Posun FAHFA dle délky řetězce a počtu dvojných vazeb
Standardy PAHSA, POHSA, OAHSA, SAHSA (Cayman) byly analyzovány uvedenými
způsoby separace a detekce pomocí LLE, SPE, UPLC/MS. Retenční časy byly zaznamenány
v intervalech vykazujících pravidlo posunu podle délky uhlovodíkového řetězce a počtu
dvojných vazeb.
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3.9 Stanovení koncentrace PAHSA v biologických vzorcích
Optimalizovaná metoda LLE, SPE a HPLC/MS (viz kapitoly 3.2 – 3.5) byla použita
pro stanovení koncentrace 5-, 9-, 12- PAHSA ve vzorcích myší tukové tkáně a plasmy, jak
je patrné z obrázku 3.9.1. Myší samci (Jackson Laboratory, ME, USA) byli krmeni dietou
s vysokým obsahem tuku s rozdílem v přídavku omega-3 mastných kyselin (EPA, DHA)
po dobu osmi týdnů, vzorky tuku a plasmy byly uloženy v -80 °C.

Obrázek 3.9.1 Schéma postupu při zpracování vzorku, jeho extrakci a následné analýze pomocí
LC/MS.48
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4 Experimentální výsledky
4.1 Porovnání metod extrakce lipidů ze vzorku
Optimalizace LLE byla provedena metodami dle Folche21, Bligha a Dyera22, za použití
alternativní extrakce terc-butyl(methyl)etherem24 a upravenou metodou založenou
na metodách Folche, Bligha a Dyera. Lipidy byly extrahovány na základě publikované
metody2 směsí citrátový pufr, methanol a dichlormethan (1:1:2). Citrátový pufr ve vodné
fázi (pH = 3,6) desetinásobně zvýšil výtěžek lipidů, jak je vidět na obrázku 4.1.1. Mastné
kyseliny ve formě RCOOH byly efektivně soustředěny ve spodní fázi obsahující
dichlormethan.

9-PAHSA

1,4e+5
1,2e+5

PBS
Citrátový pufr

Intenzita (cps)

1,0e+5
8,0e+4
6,0e+4
4,0e+4

5-PAHSA
2,0e+4
0,0
14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

Čas (min)

Obrázek 4.1.1. Chromatogram PAHSA. Přítomnost citrátového pufru ve vodné fázi zvýšila výtěžek
extrahovaných lipidů.

4.2 Porovnání efektivity jednotlivých SPE kolonek
Čtyři kolonky s různými sorbenty (silikagel, polymerní sorbent) a typy extrakce (reverzní
nebo normální fáze) tj. Strata-X 500 mg/6 ml (Phenomenex); Strata C18-E
100 mg/3 ml (Phenomenex); Strata SI-1 Silica 500 mg/6 ml (Phenomenex); HyperSep Silica
500 mg/6 ml (Thermo Scientific) byly porovnány. Cílem byla optimalizace metody extrakce
pro eluci PAHSA a co nejvyšší výtěžek těchto lipidů z biologických vzorků.
Pro jejich porovnání bylo použito procentuální zastoupení PAHSA ve vzorku. Kolonka
Strata SI-1 s normální fází účinně separovala frakci esterů větvených mastných kyselin.
Reverzní fáze Strata-X ukazuje extrakci 9-PAHSA, ale nedostatečnou extrakci
5- a 12-/13-PAHSA, reverzní fáze u Strata C18-E není vhodná pro separaci těchto větvených
40

Experimentální výsledky
mastných kyselin a kolonka s normální fází HyperSep vykazuje 50% účinnost proti zvolené
Strata SI-1 (viz obrázek 4.2.1). Jednotlivé frakce byly zkoumány během extrakčního
procesu, PAHSA a ostatní větvené estery mastných kyselin byly eluovány ve druhé fázi
ethylacetátem, viz obrázek 4.2.2.

100

Relativní plocha %
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9-PAHSA
12-/13-PAHSA
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40
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0
Strata-X

HyperSep

Strata SI-1

Strata C18-E
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Obrázek 4.2.1 Porovnání kolonek s normální i reverzní fází a jejich účinnost v extrakci
5-, 9-, 12-/13-PAHSA.
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Obrázek 4.2.2 Jednotlivé fáze SPE procesu. Zvýšením eluční síly - 100% ehylacetátem byly
extrahovány větvené estery mastných kyselin (zde PAHSA).
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4.3 Optimalizace gradientu kapalinové chromatografie
Gradienty s různým složením mobilní fáze byly porovnány za použití standardů
5-, 9-, 12-PAHSA. Narůstající koncentrace mobilní fáze B zvyšuje eluční sílu rozpouštědla
a PAHSA byly detekovány v kratších retenčních časech. Snížení teploty kolony na 40 °C
rozšiřuje vzdálenost píků 5-, 9-, 12-PAHSA od sebe a výrazně prodlužuje retenční čas.
Výsledný gradient D postupně stoupající až na 90 % mobilní fáze B s teplotou kolony 50 °C
zaznamenal nejkratší retenční časy pro všechny izomery PAHSA. Gradient D byl upraven
a zkrácen na 25 minut pro zvýšení efektivity chromatografické separace, jak je vidět
na obrázku 4.3.1.
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Obrázek 4.3.1 Chromatogramy izomerů PAHSA v závislosti na gradientu mobilní fáze. Nárůst
mobilní fáze B (50 % acetonitril, 50 % isopropanol) zkracuje retenční čas. Gradient E (25 minut) byl
použit pro cílenou analýzu FAHFA.
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4.4 Optimalizace ionizace PAHSA na hmotnostním spektrometru
Ionizační parametry hmotnostního spektrometru kolizní energie a deklasterační potenciál
pro izomery 5-, 9-, 12-PAHSA v negativním módu byly optimalizovány. Molekulární ion
identifikuje molekulu PAHSA [M-H]- 537 m/z, fragmentuje na m/z 255, 281 podávající
důkaz o palmitové a hydroxystearové kyselině při kolizní energii -35 V a deklasteračním
potenciálu -130 V (viz obrázek 4.4.1).
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Obrázek 4.4.1 Optimalizace kolizní energie a deklasteračního potenciálu pro molekulu PAHSA
a její izomery. A) Kolizní energie pro fragment PAHSA m/z 281. B) Kolizní energie pro fragment
PAHSA m/z 255. C) Deklasterační potenciál je demonstrován pro 12-PAHSA. D) Fragmentace
na základě zvolené kolizní energie pro 9-PAHSA.

4.5 Strukturní analýza izomerů PAHSA a jejich separace
Isomer 9-PAHSA byl ionizován v negativním módu na [M-H]- 537 m/z, fragmentace
v kolizní cele produkuje tři mateřské ionty 255, 281, 299 m/z identifikující palmitovou,
oktadekanovou a hydroxystearovou kyselinu, viz obrázek 4.5.1 A a B. Následná
fragmentace iontu 299 (hydroxystearová kyselina) v lineární iontové pasti tvoří ionty 155
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a 127 specifické pro pozici hydroxylové skupiny na uhlovodíkovém řetězci hydroxystearové
kyseliny a identifikuje daný izomer PAHSA. Izomery PAHSA byly analyzovány v plasmě
a bylo určeno 9 pozičních izomerů (13-, 12-, 11-, 10-, 9-, 8-, 7-, 6, 5-PAHSA), dle jejich
MS/MS/MS spekter, jak ukazuje obrázek 4.5.1 C. Izomery 6-, 7-, 8-PAHSA byly v rámci
diplomové práce nově popsány, jak je vidět na obrázku 4.5.1 D. Isomery 13- a 12-PAHSA
nebylo možné chromatograficky separovat, proto byla testována diferenciální mobilitní
spektrometrie umožňující jejich oddělení na základě jejich různých pohyblivostí
v oscilujícím elektrickém poli, jak je patrné z obrázku 4.5.1 E. Nízké koncentrace PAHSA
neumožňují praktické využití této metody ke kvantifikaci 12-/13-PAHSA z důvodu malé
sensitivity DMS spojené s isopropanolem jako modifikátorem a velké spotřeby vzorku nutné
k analýze. Pro kvantifikaci PAHSA v biologických vzorcích byla použita chromatografická
separace, kde byly tyto izomery stanovovány dohromady jako 12-/13-PAHSA,
jak znázorňuje obrázek 4.5.1 F.
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Obrázek 4.5.1 Strukturní analýza PAHSA a izomerů. A) Příklad izomeru 9-PAHSA
a mechanismus MSn. B) MS/MS molekulární ion [M-H]- 537 m/z fragmentující na m/z 255, 281,
299. C) 9 pozičních izomerů PAHSA se standardy 5-, 9-, 12-PAHSA. D) MS/MS/MS fragmenty
dokazující pozici hydroxylové skupiny jako místo štěpení a identifikující izomery PAHSA.
E) DMS oddělení izomerů 12-/13-PAHSA. F) Chromatografická separace izomerů PAHSA, ukázány
píky pro fragment 255 a 299.
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4.6 Pravidla posunu FAHFA dle struktury mastných kyselin
Byla pozorována pravidelnost v retenčních časech FAHFA podle délky uhlovodíkového
řetězce a počtu dvojných vazeb, což usnadňuje identifikaci nových neznámých struktur
FAHFA, pro které nejsou k dispozici standardy, ale jejich strukturu lze studovat díky
pokročilým metodám MS/MS a MS/MS/MS. Větvené estery mastných kyselin s delším
řetězcem jsou více zadržovány na koloně, tudíž později eluovány, struktury s větším počtem
dvojných vazeb v řetězci retenční čas zkracují. Dva uhlíky v řetězci prodlužují retenční čas
o 2 minuty, s každou dvojnou vazbou je molekula o 2 minuty urychlena. Testování množství
kombinací mastných a hydroxylovaných mastných kyselin poskytuje rozšířené možnosti
studia těchto látek, mechanismy jejich fragmentace a koncentrace v biologických vzorcích.
POHSA – palmitolejová kyselina mající 16 uhlíků a jednu dvojnou vazbu je viditelná
na chromatogramu s nejkratším retenčním časem, následuje PAHSA – palmitová kyselina
s 16-ti uhlíky a žádnou dvojnou vazbou. Mastné kyseliny obsahující 18 uhlíků, tedy olejová
(OAHSA) a stearová (SAHSA) podléhají stejným pravidlům, viz obrázek 4.6.1 na straně
47. Rozšířená analýza byla aplikována na mastné kyseliny obsahující 16 až 18 uhlíků
a 0 až tři dvojné vazby větvené s hydroxylinoleovou kyselinou – POAHLA, LAHLA,
PAHLA, OAHLA, SAHLA. Nejkratší retenční čas má POAHLA. Poslední z této skupiny
je na chromatogramu SAHLA - SA s 18-ti uhlíky neobsahující dvojnou vazbu. MS/MS
fragmenty určily mastné kyseliny ve struktuře FAHFA, MS/MS/MS fragmenty
identifikovaly pozici větvení na hydroxylované mastné kyselině, jak ukazuje obrázek 4.6.2
(viz str. 48).
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Obrázek 4.6.1 Pravidla posunu FAHSA. Dvojná vazba v molekule způsobí posun o dvě minuty
v retenčním čase vpřed. Prodloužení mastné kyseliny o dva uhlíky způsobí zpoždění v retenčním
čase o dvě minuty.
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Obrázek 4.6.2 Pravidla posunu 13-FAHLA. A) 13-FAHLA srovnané dle retenčního času.
B) Tabulka ukazující MS/MS fragmenty určující mastnou kyselinu ve struktuře FAHLA,
MS/MS/MS fragmenty identifikující pozici větvení na hydroxylu 13-HLA a retenční čas ukazující
pravidelnost posunu. C) Posun FAHLA dle počtu dvojných vazeb.
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4.7 Stanovení koncentrace PAHSA v biologických vzorcích
Množství 5-, 9-, 12-PAHSA bylo stanoveno ve vzorcích tukové tkáně a plasmy. Cílem
bylo dokázat vliv suplementace omega-3 mastných kyselin na změny koncentrace PAHSA.
Lipidy byly extrahovány z myších vzorků plasmy a WAT pomocí LLE, skupina větvených
esterů mastných kyselin byla separována extrakcí na pevné fázi, jednotlivé izomery
a konkrétní FAHFA byly identifikovány a kvantifikovány ESI-UPLC/MS pomocí programu
Analyst 1.6.2 a vytvořených kalibračních závislostí 5-, 9-, 12-PAHSA, jak ukazuje obrázek
4.7.1 B. Koncentrace byly porovnány s již naměřenými hodnotami Yore et al.2, odchylky
v měření jsou způsobeny povahou biologického materiálu, který je velmi heterogenní.
Nejvíce zastoupená byla ve všech vzorcích 12-PAHSA, nejméně 5-PAHSA. Uvedená
publikace demonstruje rozdíl v koncentraci PAHSA mezi zdravými a nemocnými pacienty
diabetem 2. typu. Experimentálně zjištěné koncentrace PAHSA v myší plasmě a tukové
tkáni nepotvrdily signifikantní rozdíly v množství těchto látek pro skupiny s dietou
obsahující omega-3 mastné kyseliny, rozdíly bylo možné hodnotit pouze v zastoupení
jednotlivých izomerů, jak je patrné z obrázku 4.7.1 A.
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Obrázek 4.7.1 Koncentrace PAHSA v biologických vzorcích. A) Koncentrace v myší plasmě a bílé
tukové tkáni. Naměřené hodnoty byly porovnány s publikací Yore et al. (2014)2, odchylky
jsou způsobeny heterogenitou biologického materiálu. B) Kalibrační závislosti pro standardy 5-, 9-,
12-PAHSA.
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Cílem diplomové práce bylo identifikovat nově objevenou třídu lipidů v biologických
vzorcích, optimalizovat metodu pro jejich analýzu, studovat jejich strukturu a změny
koncentrace v závislosti na přítomnosti omega-3 mastných kyselin v dietě. Metoda Bligha
a Dyera22 a Folche21 byla upravena, jako vodná fáze byl použit citrátový pufr (100 mM citrát
sodný, 1 M NaCl, pH = 3,6). Výtěžek lipidů vzhledem k nízkému pH a přítomnosti
1 M NaCl, v porovnání s metodou používající PBS (pH = 7,3) jako vodnou fázi,
desetinásobně vzrostl. Separace jednotlivých lipidových tříd pomocí extrakce na pevné fáze
byla provedena dle Yore et al.2, tento postup byl testován na SPE kolonkách s normální fází
Strata SI-1 Silica 500 mg/6 ml (Phenomenex) a HyperSep Silica 500 mg/6 ml (Thermo
Scientific). Alternativní metodu představovaly kolonky s reverzní fází Strata-X 500 mg/6 ml
(Phenomenex) a Strata C18-E 100 mg/3 ml (Phenomenex) používající jiný princip extrakce,
aplikující vodu, methanol, hexan a methylformiát jako rozpouštědla. Kolonka Strata SI-1
Silica 500 mg/6 ml (Phenomenex) byla zvolena pro stanovení FAHFA ve vzorcích plasmy
a tukové tkáně. Kolonky s reverzní fází se ukázaly jako nestabilní pro získání FAHFA, které
byly detekovány ve všech frakcích a částečně zadrženy na kolonce. Kolonky s normální fází
efektivně separovaly jednotlivé třídy lipidů, v první frakci byly eluovány 5% ethylacetátem
v hexanu neutrální lipidy a v druhé fázi byla eluována čistá frakce FAHFA ethylacetátem.
Následná UPLC/MS analýza byla provedena na sestavě Ultimate 3000 RSLC a QTRAP
5500/SelexION s kolonou Kinetex C18 1,7 µm, 2,1 x 150 mm (Phenomenex), byla zvolena
kolona s reverzní fází a optimalizovány parametry gradientu. Analýza byla zkrácena
na 25 minut, aplikující mobilní fázi A (70 % voda, 30 % acetonitril, 0,01 % kyselina octová,
pH = 4), mobilní fázi B (50 % acetonitril, 50 % isopropanol) v gradientovém programu:
1 min (100 % A); 5 min (20 % A); 18 min (10 % A); 20 min (100 % A); 25 min (100 % A),
kdy došlo ke zvýšení efektivity separace FAHFA a jejich izomerů. Tandemová hmotnostní
spektrometrie umožnila strukturní identifikaci těchto unikátních molekul. IDA metoda
poskytla zisk komplexních dat v jedné analýze. MRM-IDA-EPI metoda byla vytvořena pro
účinnou identifikaci mastných kyselin tvořících FAHFA (PAHSA – palmitová
hydroxystearová kyselina) za pomocí MRM a MS/MS skenování, MS/MS/MS spektra byla
použita

pro

určení

jednotlivých

izomerů

dle

umístění

hydroxylové

skupiny

na uhlovodíkovém řetězci hydroxylované mastné kyseliny ve struktuře FAHFA (5-, 6-, 7-,
8-, 9-, 10-, 11-, 12-/13-PAHSA). Izomery 6-, 7-, 8-PAHSA byly v rámci diplomové práce
nově popsány. Analýza spekter byla využita k optimalizaci parametrů hmotnostního
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spektrometru

upravující

ionizaci

vzorku.

Deklasterační

potenciál

byl

testován

v rozpětí -180 až 0 V a kolizní energie jako zásadní parametr pro účinnou fragmentaci iontů
v rozmezí -60 až -5 V. Optimalizované hodnoty byly určeny jako -130 V pro DP a -35 V
pro CE. Nová technologie umožňující separaci podobných molekul na základě jejich
rozdílných mobilit (SelexION) v DMS cele předřazené hmotnostnímu spektrometru byla
využita

pro

separaci

12-/13-PAHSA,

které

nebylo

možné

oddělit

běžnými

chromatografickými metodami. Kolony Accucore C30TM 2,6 µm, 2,1 x 150 mm (Thermo
Scientific) a Pursuit XRs Ultra Diphenyl, 2,8 µm, 2 x 100 mm (Agilent) izomery 12- a 13PAHSA neseparovaly, ve spektru představovaly jeden pík. Izomery lišící se pouze polohou
hydroxylu na uhlíku 12 nebo 13 hydroxystearové kyseliny byly separovány díky jejich
rozdílným mobilitám v DMS cele. Kompenzační napětí upravující trajektorii iontů bylo
optimalizováno v rozpětí -5 až 0 V s výslednými hodnotami -5 V pro 13-PAHSA
a -1,2 V pro 12-PAHSA. Vzhledem k velké spotřebě vzorku k analýze tato metoda není
vhodná pro rutinní analýzy, 12- a 13-PAHSA byly integrovány jako jeden pík 12-/13PAHSA. Pravidelný posun retenčního času byl využit pro identifikaci nových kombinací
FAHFA a jejich kvalifikaci. Dvojná vazba v molekule a délka uhlovodíkového řetězce
ovlivnily retenci analytů v intervalu dvou minut. Píky FAHFA obsahující mastnou kyselinu
s delším řetězcem byly zaznamenány na chromatogramu s delším retenčním časem, dvojná
vazba v molekule působí zkrácení retenčního času a tyto analyty byly eluovány dříve
vzhledem ke snadnější fragmentaci molekuly. Optimalizovaná analytická metoda byla
aplikována na vzorky plasmy a bílé tukové tkáně myší. Koncentrace izomerů 5-, 9-, 12-/13PAHSA v tukové tkáni a plasmě byly srovnatelné s již naměřenými hodnotami uvedenými
v článku Yore et al.2 Tato diplomová práce klade důraz na porovnání koncentrace PAHSA
pro dvě skupiny experimentů podle obsahu omega-3 mastných kyselin v dietě.
Suplementace EPA/DHA neměla na koncentraci PAHSA vliv, naměřená množství
neukazovala signifikantní rozdíl mezi skupinami u bílé tukové tkáně ani plasmy.
Koncentrace v plasmě i WAT se lišily v zastoupení jednotlivých izomerů PAHSA, nejméně
byla zastoupena 5-PAHSA a nejvyšší hodnoty byly naměřeny pro 12-/13-PAHSA,
koncentrace byly stanoveny v jednotkách pmol/ml plasmy a pmol/g tukové tkáně.
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6 Závěr
1.

Metoda pro extrakci a stanovení FAHFA v biologických vzorcích byla optimalizovánaa
testována na biologických vzorcích. Rozdíly v koncentraci mezi skupinami s rozdílem
v příjmu omega-3 mastných kyselin v dietě nebyly potvrzeny.

2.

SPE kolonka Strata SI-1 Silica 500 mg/6 ml (Phenomenex), kolona Kinetex C18
1,7 µm, 2,1 x 150 mm (Phenomenex), sestava pro kapalinovou chromatografii
a hmotnostní spektrometrii Ultimate 3000 RSLC a QTRAP 5500/SelexION
s nastavením CE = -35 V, DP = -130 V, DMS parametry CoV = -5,0 V pro 13-PAHSA
a -1,2 V pro 12-PAHSA byly určeny jako efektivní pro cílenou analýzu FAHFA.

3.

MRM-IDA-EPI metoda byla vytvořena pro účinnou identifikaci FAHFA. Strukturní
analýza FAHFA pomocí MS/MS spekter poukázala na rozdíly ve stavbě mastných
kyselin. MS/MS/MS spektra potvrzují výskyt jednotlivých izomerů, jejich α a ω
fragmenty určují pozici hydroxylu navázaného na uhlovodíkovém řetězci mastné
kyseliny.

4. Posun retenčního času jednotlivých FAHFA v pravidelných intervalech v závislosti
na délce řetězce a počtu dvojných vazeb umožnil kvalifikaci dalších kombinací
větvených esterů hydroxylovaných mastných kyselin.
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