
 1 

C H A R L E S  U N I V E R S I T Y  

F a c u l t y  o f  S c i e n c e  

 

Study programme: Analytical Chemistry 

 
S u m m a r y  o f  t h e  D o c t o r a l  t h e s i s  

 

 

 
 

 

DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF AMBIENT MASS 

SPECTROMETRY TECHNIQUES  

 

 
Mgr. Jan Rejšek 

 

 

Supervisor: doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. 

Supervisor-consultant: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 

 

 

Prague, 2017 



 2 

PREFACE 

 

This summary of the Doctoral thesis encapsulates results obtained during my 

Ph.D. studies in 2013–2017 at the Department of Analytical Chemistry, 

Faculty of Science, Charles University in Prague. The doctoral thesis was 

elaborated in the laboratories of the Mass Spectrometry Group at the Institute 

of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences, 

Prague, and in the laboratories of the Division of Pharmaceutical Chemistry 

and Technology, Faculty of Pharmacy, University of Helsinki, Helsinki, 

Finland. 

 This work was financially supported by Charles University in 

Prague (project GAUK232515), Specific University Research (SVV Project, 

Charles University in Prague), RVO Project of the Czech Academy of 

Sciences 61388963, the Internal Support Program for Projects of 

International Collaboration of the Czech Academy of Sciences M200551204, 

and the Czech Science Foundation (projects No. 13-25137P and No. 

P206/12/0750). 
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ABSTRACT  

 

Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing 

analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure 

environment, where the sample is simultaneously accessible to another 

treatment. Ambient mass spectrometry is a sharply developing research area 

in the analytical chemistry. It provides fast, direct analysis of objects without 

any sample pretreatment with the use of the mass spectrometer. Desorption 

electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure 

photoionization (DAPPI) equipped with software control of the sample 

holder were investigated in this doctoral thesis. These methods use a spray of 

solvents for desorption and ionization molecules from solid substrate and 

they are suitable tools for mass spectrometry imaging (MSI) of low molecular 

organic compounds, where the chemical identity of molecules present on a 

surface is examined as a function of spatial distribution.  

This project deals with applications and instrumental development. 

As for the applications, the position of the defense glands on insect bodies, 

separation of the lipids in complex mixtures on thin-layer chromatography 

(TLC) plates, or steroid metabolites in woman urine during pregnancy were 

thus investigated. As for the instrumental development, the most important 

point is the construction of a new ion source for ambient mass spectrometry 

imaging of nonplanar samples. A visible trend interwoven with the project is 

a progress from the planar to the nonplanar sample analysis.  
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ABSTRACTS OF ORIGINAL PUBLICATIONS 

 

I Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Robert Hanus, Anu Vaikkinen, 

 Markus Haapala, Tiina J. Kauppila, Risto Kostiainen, Josef 

 Cvačka, The detection and mapping of the spatial distribution of 

 insect defense compounds by desorption atmospheric pressure 

 photoionization Orbitrap mass spectrometry, Analytica Chimica 

 Acta 2015, 886, 91–97.  

 

Many insects use chemicals synthesized in exocrine glands and stored in 

reservoirs to protect themselves. Two chemically defended insects were used 

as models for the development of a new rapid analytical method based on 

desorption atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry 

(DAPPI-MS). The distribution of defensive chemicals on the insect body 

surface was studied. Since these chemicals are predominantly nonpolar, 

DAPPI was a suitable analytical method. Repeatability of DAPPI-MS signals 

and effects related to nonplanarity and roughness of samples were 

investigated using acrylic sheets uniformly covered with an analyte. After 

that, analytical figures of merit of the technique were determined. The spatial 

distribution of (E)-1-nitropentadec-1-ene, a toxic nitro compound 

synthesized by soldiers of the termite Prorhinotermes simplex, was 

investigated. Then, the spatial distribution of the unsaturated aldehydes (E)-

hex-2-enal, (E)-4-oxohex-2-enal, (E)-oct-2-enal, (E,E)-deca-2,4-dienal and 

(E)-dec-2-enal was monitored in the stink bug Graphosoma lineatum. 

Chemicals present on the body surface were scanned along the median line 

of the insect from the head to the abdomen and vice versa, employing either 

the MS or MS2 mode. In this fast and simple way, the opening of the frontal 
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gland on the frons of termite soldiers and the position of the frontal gland 

reservoir, extending deep into the abdominal cavity, were localized. In the 

stink bug, the opening of the metathoracic scent glands (ostiole) on the ventral 

side of the thorax as well as the gland reservoir in the median position under 

the ventral surface of the anterior abdomen were detected and localized. The 

developed method has future prospects in routine laboratory use in life 

sciences. 

 

II Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Anu Vaikkinen, Markus Haapala, 

 Tiina J. Kauppila, Risto Kostiainen, Josef Cvačka, Thin-layer 

 chromatography/desorption atmospheric pressure photoionization 

 Orbitrap mass spectrometry of lipids, Analytical Chemistry 2016, 

 88, 12279–12286. 

 

Desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) allows surface 

analysis in the open atmosphere and is thus an appropriate method for the 

direct coupling of thin-layer chromatography (TLC) and mass spectrometry 

(MS). Here, the capability of DAPPI-MS for ionizing and detecting lipids, 

namely, cholesterol, triacylglycerols, 1,2-diol diesters, wax esters, 

cholesteryl esters, and hydrocarbons, from TLC and high-performance thin-

layer chromatography (HPTLC) plates in MS and MS2 modes was tested. 

Limits of detection for lipid standards separated using normal-phase (NP)-

TLC and NP-HPTLC were established. TLC/DAPPI-MS was applied for 

lipids of vernix caseosa, a white creamy proteolipid biofilm that progressively 

coats the fetus during the last trimester of the pregnancy, and plant oils 

including caraway, parsley, safflower, and jojoba oils. Various lipids were 

identified by means of high resolution/accurate mass measurement of 
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Orbitrap and comparison of the retardation factors with standards. Lipid class 

separation was carried out on the NP-HPTLC plates, whereas individual 

triacylglycerol and wax ester species were separated on the reversed-phase 

(RP)-HPTLC plates. DAPPI-MS was found to be a simple, rapid, and 

efficient approach for detecting lipids separated by TLC. 

 

III Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Vít Pokorný, Vladimír Přibyl, Josef 

Cvačka, Ion source with laser triangulation for ambient mass 

spectrometry of nonplanar samples, Analytical Chemistry, Just 

Accepted Manuscript. 

 

Analysis of nonplanar samples in ambient mass spectrometry poses a 

formidable challenge. Here, an ion source equipped with laser triangulation 

for analyzing nonplanar surfaces was constructed. It was designed as a two-

position device, where the sample height was measured using laser 

triangulation and the target compounds were then analyzed. Thanks to a stage 

movable in xyz the ion source kept an optimal vertical distance between the 

sample and sampling capillary for each measured spot during the surface 

analysis. The xyz-coordinates for the movement of the sample stage were 

computed using the laser sensor data in such a way to avoid direct contact of 

the sampling capillary and the measured surface. The ion source performance 

and its ability to analyze various morphologies were tested using desorption 

electrospray ionization with plastic objects coated by 2,5-dimethoxybenzoic 

acid. The experiments showed excellent performance for nonplanar samples 

but also revealed some limitations especially on object edges and steep 

slopes. Applicability of the ion source operated in desorption electrospray 

ionization and desorption atmospheric pressure photoionization was 
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examined for food and pharmaceutical samples. Chemicals on the surface of 

nonplanar samples were probed along a line extending across the surface of 

the measured objects. The device provided high-quality spectra, regardless of 

the sample height at the measured spot. The automatic adjustments of the 

sample stage in xyz proved to be beneficial for analyzing nonplanar samples 

and for simultaneous measurement of samples with various dimensions and 

shapes. 

 

IV Anu Vaikkinen, Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Tiina J. Kauppila, 

 Josef Cvačka, Risto Kostiainen, Feasibility of desorption 

 atmospheric pressure photoionization and desorption electrospray 

 ionization mass spectrometry to monitor urinary steroid 

 metabolites during pregnancy, Analytica Chimica Acta 2015, 880, 

 84–92. 

 

Steroids have important roles in the progress of pregnancy, and their study in 

maternal urine is a non-invasive method to monitor the steroid metabolome 

and its possible abnormalities. However, the current screening techniques of 

choice, namely immunoassays and gas and liquid chromatography-mass 

spectrometry, do not offer means for the rapid and non-targeted multi-analyte 

studies of large sample sets. In this study, we explore the feasibility of two 

ambient mass spectrometry methods in steroid fingerprinting. Urine samples 

from pregnant women were screened by desorption electrospray ionization 

(DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) 

Orbitrap high resolution mass spectrometry (HRMS). The urine samples were 

processed by solid phase extraction for the DESI measurements and by 

enzymatic hydrolysis and liquid–liquid-extraction for DAPPI. Consequently, 
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steroid glucuronides and sulfates were detected by negative ion mode DESI–

HRMS, and free steroids by positive ion mode DAPPI–HRMS. In DESI, 

signals of eleven steroid metabolite ions were found to increase as the 

pregnancy proceeded, and in DAPPI ten steroid ions showed at least an order 

of magnitude increase during pregnancy. In DESI, the increase was seen for 

ions corresponding to C18 and C21 steroid glucuronides, while DAPPI 

detected increased excretion of C19 and C21 steroids. Thus both techniques 

show promise for the steroid marker screening in pregnancy. 
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1 INTRODUCTION 

 
Apart from other ionization techniques used in mass spectrometry, ambient 

techniques1–6 meet following criteria: (1) they enable the direct analysis 

without the sample pre-treatment, such as pre-concentration, extraction, 

derivatization, dissolution, chromatographic or electrophoretic separation; 

(2) they are compatible with all types of mass spectrometers regardless used 

mass analyzer, ion optics or vacuum system; (3) they are soft ionization 

techniques.  

 

2 AIMS OF THE WORK 

 

The overall aim of the work was an instrumental development and 

applications of DAPPI and DESI for surface analysis. 

 

Specifically, the aims of the research were to develop: 

 

• a rapid analytical technique which would make it possible to localize 

secretory gland openings on the insect body surface and characterize 

the compounds of the secretion using DAPPI-MS (I); 

• a direct analytical technique for the detection of lipids separated on 

TLC plates by DAPPI-MS (II); 

• a cost-effective technique for nonplanar surface analysis (III); 

• a screening analytical technique to monitor urinary steroid 

metabolites during pregnancy (IV). 
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3 EXPERIMENTAL 

 
3.1 Chemicals, materials, and samples 

 

Most of the chemicals were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA). Insect specimens were from a mature laboratory colony (I). TLC plates 

were purchased from Merck KGaA (Darmstadt, Germany) and samples of 

vernix caseosa were collected by staff of the First Faculty of Medicine, 

Charles University and General University Hospital in Prague (II). Food and 

pharmaceutical samples were purchased in local supermarkets and 

pharmacies (III). Urine samples were obtained from volunteers (IV).  

 

3.2 Instrumentation 

 

Most of the mass analysis was done at high resolution (I-IV) with LTQ 

Orbitrap XL mass spectrometer from Thermo Fisher Scientific (San Jose, 

CA, USA). Mass analysis at low resolution (IV) was used for a precursor ion 

scan measurement with 6410 triple quadrupole MS from Agilent (Santa 

Clara, USA). 

 

3.3 Ion sources 

 

Two different home-built mass spectrometer ion sources were used in the 

work: (i) for the planar surface analysis (I, II, IV); (ii) for the nonplanar 

surface analysis (III). Both ion sources could be equipped with either DAPPI 

(I–IV) or DESI (III, IV) ionization technique. The DAPPI was introduced by 

Haapala7 et al. in 2007 and the DESI by Takáts8 et al. in 2004, and they both 

were used with only minor modifications to the original design.   
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4 RESULTS AND DISCUSSION 

 

4.1 The detection and mapping of the spatial distribution of insect defense 

compounds by desorption atmospheric pressure photoionization Orbitrap 

mass spectrometry (I)  

 

The capability of DAPPI-MS to ionize insect defense compounds was first 

tested using the standards in positive and negative ion modes, respectively. 

Defense chemicals were then searched in the insect samples. Both the 

DAPPI-MS spectra of the body extracts and the spectra measured directly on 

the cuticle showed expected insect compounds, which indicated the power of 

DAPPI-MS to detect defensive compounds straight from the gland openings 

of the termite soldier Prorhinotermes simplex soldier and stink bug 

Graphosoma lineatum. 

 Ambient spray desorption techniques are known for limited scan-to-

scan repeatability and substantial effects of geometrical arrangement on the 

results, which is why surface effects were studied. It was finally found that 

the signal intensity along the median line of insects would not be greatly 

affected by the sample-to-inlet distance.  

 The last step of the study was the application of DAPPI-MS for 

mapping of the spatial distribution of insect defense compounds directly on 

insect cuticles. The signal maxima of the analytes matched very closely the 

real positions of the gland openings on the insects (Figure 4.1). The signal 

maxima reliably indicated the gland openings, but the defense compounds 

were usually detected from a significantly wider area on the insect surface. 

The wider distribution likely reflected the natural presence of the defense 
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compounds on the cuticle in the vicinity of the gland opening, but carry-over 

of volatile analytes cannot be entirely excluded.    

 

 
 

Figure 4.1. Ion traces of (E)-1-nitropentadec-1-ene recorded along the median line of a P. 

simplex soldier (the posterior side). fp: Frontal pore (fontanelle). r: Reservoir. (A) Forward 

analysis (from the head to the abdomen). (B) Backward analysis (from the abdomen to the head). 

The blue line: [M − H]− in the full-scan spectrum (m/z: 254.20–254.22). The red line: 

[M + H − H2O]− in the MS2 spectrum (m/z: 236.19–236.21). The MS and MS2 spectra were 

acquired simultaneously. 
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4.2 Thin-layer chromatography/desorption atmospheric pressure 

photoionization Orbitrap mass spectrometry of lipids (II) 

 

The ability of DAPPI to desorb and ionize cholesterol, 1,3-dipalmitoyl-2-

oleoyl-glycerol, 1,2-dioleoyl-hexadecane-1,2-diol, palmityl oleate, 

cholesteryl oleate, and squalene from unprocessed normal-phase (NP)-

HPTLC plates was investigated first. In the next step, the lipid standards were 

chromatographically separated. Assessment of the DAPPI-MS detection of 

the analytes separated on the NP-HPTLC and the NP-TLC plates was done 

based on LODs that were ranging from 15 to 1000 ng.  

The LOD values in the analytical setup reflected (i) ionization 

efficiency by APPI and (ii) desorption efficiency of the analytes from the 

surface. To get an insight into these factors, direct-infusion APPI-MS and 

TLC/DAPPI-MS data were compared (Figure 4.2). Data from these 

experiments clearly demonstrated a crucial role of the desorption step in 

TLC/DAPPI-MS, particularly for heavier lipids.  
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Figure 4.2. The relative intensity of signals of wax esters in the equimolar mixtures measured 

by APPI-MS (solid lines) or desorbed from the NP-HPTLC plate without chromatographic 

separation and measured by DAPPI-MS (dashed lines). (A) Saturated wax esters with different 

chain lengths: laurates (26:0−34:0) and behenates (36:0−44:0). (B) Monounsaturated wax esters 

with different chain lengths: myristoleate (26:1), palmitoleate (28:1), and oleates (30:1−40:1). 

(C) Wax esters with equal chain lengths and different numbers of double bonds: 16:0−20:4n-6 

(36:4); 18:0−18:3n-3 (36:3); 18:0−18:1n-9 (36:1). 
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Next, the TLC/DAPPI-MS method was applied to the analysis of 

vernix caseosa lipids. The investigated standards were evaluated by using the 

total lipid extract separated on the NP- HPTLC plate. The structures of the 

lipids were confirmed using accurate masses in the full-scan spectra, the CID 

MS2 spectra, and the Rf values. 

In the last step, four plant oils, namely, caraway, parsley, safflower, 

and jojoba oil, were investigated. The characterization of compounds was 

based on the accurate mass measurements and the known composition of 

plant oils.9,10 Apart from jojoba oil, the plant oils showed intense signals of 

triacylglycerols (prevalently composed of C16:0, C18:0, C18:1, and C18:2 

fatty acid chains). The mass spectra of jojoba oil affirmed that it differs 

entirely from other plant oils by its chemical composition, being a mixture of 

wax esters, which were detected as [M + H]+ ions in DAPPI-MS. Lipid class 

separation was carried out on the NP-HPTLC plates, whereas individual 

triacylglycerol and wax ester species were separated on the reversed-phase 

(RP)-HPTLC plates (Figure 4.3). 
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Figure 4.3. Extracted ion chromatograms acquired by DAPPI-MS in MS mode. Caraway oil 

from (A) the NP-HPTLC and (B) the RP-HPTLC plate. Jojoba oil from (C) the NP-HPTLC and 

(D) the RP-HPTLC plate. TLC mobile phases for the NP-HPTLC plate, hexane/diethyl 

ether/acetic acid (93:7:1; v/v/v), and the RP-HPTLC plate, acetone/acetonitrile (90:10; v/v). The 

green line: TG 54:6 [M + NH4]
+. The red line: TG 52:4 [M + NH4]

+. The black line: TG 54:3 

[M + NH4]
+. The orange line: WE 38:2 [M + H]+. The blue line: WE 40:2 [M + H]+. The violet 

line: WE 42:2 [M +H]+. The brown line: WE 44:2 [M + H]+. 

 

4.3 Ion source with laser triangulation for ambient mass spectrometry of 

nonplanar samples (III) 

 

The ion source was designed as a two-position device, with the height-

measuring site shifted 12.5 cm horizontally from the ionization region (Figure 

4.4). Such an arrangement made it possible to maintain the space in front of 

the entrance capillary empty and operate the device in DESI or DAPPI at 

optimum geometry without space restrictions. The entire experiment 

consisted of several steps as follows: (1) the sample height measurement 

using a fixed laser sensor while the sample is moving in the x- and y-

directions, (2) calculation of coordinates for the stage movement from the 

sample height data, (3) moving the sample stage to the analytical position, (4) 

DESI-MS or DAPPI-MS data acquisition while the sample stage moves 

automatically in the xyz-directions, and (5) data processing and visualization. 
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Figure 4.4. Scheme of the ion source showing the key steps of the measurement. (A) Height 

scanning position. 1: MS inlet capillary extension. 2: Probe (sprayer/microchip). 3: Laser sensor. 

4: Sample. 5: Sample stage. (B) The sample moves to the analytical position. (C) Analytical 

position.  
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The general performance of the ion source was tested in DESI mode 

using plastic objects covered by a thin layer of 2,5-dimethoxybenzoic acid. 

Three-dimensional solid objects of various shapes were profiled along their 

central line. The DESI sprayer remained in the same (optimum) position, 

while the sample stage moved in front of the sampling capillary. Two sets of 

experiments were performed. In the first set, the vertical position of the 

sample stage (z-coordinate) was fixed in such a way, that the highest point of 

the sample was at the optimum distance from the sampling capillary. In the 

second set of experiments, the sample stage moved automatically in the 

vertical direction to keep the optimum distance from the sampling capillary 

for each measured point. These experiments showed outstanding 

performance for nonplanar samples but also revealed some limitations 

especially on object edges and steep slopes. 

 Last, various food and pharmaceutical samples representing 

prospective applications of the ion source were analyzed. They were analyzed 

along a line extending across their surface, similarly to the plastic objects 

described above. The aim of the experiments was to demonstrate that the 

analytes can be detected from most of the surface. As shown in Figure 4.5, 

caffeine ([M + H]+ at m/z 195.1) and citric acid ([M – H]– at m/z 191.0) 

provided significantly wider peaks when the automatic adjustment of the 

sample stage height was applied, and the peak width corresponded to the 

physical dimensions of the samples. These experiments confirmed that the 

automatic adjustment of the sample stage height made nonplanar samples 

more accessible for desorption and ionization. A higher number of spectra 

collected across a wider area offered more reliable information on the 

compounds present in the sample. 
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Figure 4.5. Extracted ion chromatograms (with illustrative pictures) acquired by DESI-MS (A, 

B) and DAPPI-MS (C, D) in the positive and negative ion modes. The blue line: with automatic 

movement in the z-axis; the red line: without automatic movement in the z-axis. (A) Caffeine 

[M + H]+ (m/z 195.1) from a coffee bean. (B) Citric acid [M – H]– (m/z 191.0) from a Smartie. 

(C) Paracetamol [M + H]+ (m/z 152.1) from Paramegal tablets. (D) Linoleic acid [M – H]– (m/z 

279.2) from chewing gums. 

 

4.4 Feasibility of desorption atmospheric pressure photoionization and 

desorption electrospray ionization mass spectrometry to monitor urinary 

steroid metabolites during pregnancy (IV) 

 

First, qualitative studies were done. The DAPPI urine spectra demonstrated 

abundant signals due to the background and endogenous compounds in the 

urine matrix. Since this study was aimed at screening pregnancy steroids, ions 

with m/z corresponding to calculated masses of steroid ions were given a 

closer look. The late pregnancy samples showed abundant peaks for a huge 
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group of suspected steroid ions and it could be confidently concluded that 

DAPPI detected C19 and C21 steroids corresponding to androgens, 

progestogens, and corticoids. As for DESI, the main species in the negative 

ion DESI–HRMS spectra of the urine of non-pregnant subjects were 

suspected C19 steroid (androgen) sulfate and glucuronide, and C21 steroid 

(corticoid) glucuronide conjugate ions together with a few unidentified 

urinary chemicals. The measurements confirm that the most abundant ions in 

the spectra are due to glucuronides and sulfates supporting the tentative 

assignments made for the HRMS data. 

 Once it was established that the DAPPI and DESI methods were able 

to detect changes occurring in urinary metabolites during pregnancy, person-

to-person repeatabilities of the fingerprints of suspected pregnancy related 

steroid metabolites were evaluated. The normalized relative intensities for 

different ions are compared between samples given by different study 

subjects at the same phase of pregnancy in Figure 4.6. It could be concluded 

that the differences between studied individuals at the same phase of 

pregnancy are small compared to changes occurring during the course of 

pregnancy. 
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Figure 4.6. Examples of DAPPI and DESI steroid ion fingerprints presented as the average of 

normalized relative intensities. The ions are A: m/z 283.2419, B: 299.2369, C: 301.2526, D: 

303.1954, E: 305.2110, F: 313.2162, G: 315.2318, H: 317.2475, I: 331.2267, J: 335.2580 in 

DAPPI and 1: 239.0851, 2: 300.6466, 3: 429.1951, 4: 461.1815, 5: 463.1972, 6: 493.2807, 7: 

495.2963, 8: 509.2755, 9: 511.2911, 10: 525.2704, 11: 602.3001, and 12: 698.3754 in DESI. The 

error bars show standard deviations based on eight analyses. 

* shows ions that did not have significantly different mean normalized relative intensity at p = 

0.05 level for two studied subjects. 

 

The relative intensities of at least ten ions increased over an order of 

magnitude in the LLE–DAPPI–HRMS spectra as the pregnancy proceeded. 

These strongly pregnancy-related ions were most likely due to C21 steroid 

metabolites (progestins and corticoids) or C19 steroids (androgens). In DESI, 

at least twelve ions showed an order of magnitude increase of relative 

intensity, and most of them were suspected to be due to glucuronides and 

sulfates of C18 and C21 steroids (estrogens, progestins, and corticoids). The 

overall trends observed by both DAPPI and DESI are in agreement with the 

literature, as the production,11 circulating,12–14 and excreted15 levels of 

estrogens, progestins, corticoids, and also many androgens are known to 

increase during pregnancy. 
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5 CONCLUSIONS 

 
The aim of the research summarized in the doctoral thesis was development 

and applications of ambient mass spectrometry techniques. It was shown in 

publication I that DAPPI combined with Orbitrap mass spectrometry was for 

the first time successfully used to detect non-polar compounds produced by 

insects. It was a novel approach of localizing defensive gland openings in two 

insect models, the termite Prorhinotermes simplex, and the stink bug 

Graphosoma lineatum, that was developed. A new detection method based 

on DAPPI-MS for compounds separated by TLC has been introduced in 

publication II. The feasibility of this approach has been demonstrated for 

neutral lipids commonly found in natural fats and oils. In publication III, the 

first innovative use of laser triangulation – coupled also with the unique 

DAPPI technique – for the nonplanar surface analysis in ambient mass 

spectrometry was presented. The automatic adjustment of the vertical 

distance between the sample and the entrance capillary offers new 

applications and ways of the ion source operation. Two ambient MS methods 

for the rapid monitoring of steroid metabolites during pregnancy were studied 

in publication IV. Both techniques were found suitable for the task: DAPPI 

detected C19 and C21 steroid metabolites in the samples, while DESI gave 

signals for C18, C19, and C21 steroid metabolites. 
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ABSTRAKT 

 

Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod 

umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru 

vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu 

i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se 

rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu 

objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla 

studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční 

fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou 

polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel 

k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro 

zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických 

sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného 

objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. 

 Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. 

Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, 

separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie 

(TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. 

Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce 

nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní 

spektrometrii neplanárních objektů. Zřetelný trend spjatý s celým projektem 

je postup od analýzy planárních povrchů k neplanárním.    
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ABSTRAKTY PŮVODNÍCH PUBLIKACÍ 

 

I Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Robert Hanus, Anu Vaikkinen, 

 Markus Haapala, Tiina J. Kauppila, Risto Kostiainen, Josef Cvačka, 

 The detection and mapping of the spatial distribution of insect 

 defense compounds by desorption atmospheric pressure 

 photoionization Orbitrap mass spectrometry, Analytica Chimica 

 Acta 2015, 886, 91–97.  

 

Mnoho hmyzu používá chemikálie syntetizované v exokrinních žlázách k 

vlastní obraně. Dva druhy hmyzu využívající tuto chemickou obranu byly 

použity jako modely pro vývoj nové rychlé analytické metody založené na 

desorpční fotoionizaci za atmosférického tlaku a hmotnostní spektrometrii 

(DAPPI-MS). Studována byla distribuce obranných látek na povrchu tohoto 

hmyzu. DAPPI byla pro tuto úlohu vhodnou metodou, protože tyto obranné 

látky jsou převážně nepolární povahy. Opakovatelnost DAPPI-MS a efekty 

spojené s neplanaritou a nepravidelností povrchu vzorků byly poté zkoumány 

na akrylátových deskách uniformně pokrytých vrstvou analytu. Rovněž byly 

stanoveny výkonnostní charakteristiky vyvinuté analytické metody. V této 

práci byla sledována prostorová distribuce (E)-1-nitropentadecenu, toxické 

nitrosloučeniny syntetizované vojáky termitu rodu Prorhinotermes simplex. 

Dále byla zkoumána prostorová distribuce nenasycených aldehydů (E)-hex-

2-enalu, (E)-4-oxohex-2-enalu, (E)-okt-2-enalu, (E,E)-deka-2,4-dienalu a 

(E)-dec-2-enalu z kutikuly ploštice rodu Graphosoma lineatum. Na povrchu 

hmyzu byly obranné látky analyzovány v MS i MS2 módu podél středové 

linie od hlavy k zadečku a vice versa. Tímto rychlým a jednoduchým 

způsobem bylo lokalizováno ústí obranné žlázy na horní části hlavy termita 
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vojáka. Rovněž byla nalezena pozice zásobníku těchto žláz zasahujícího 

hluboko do břišní dutiny. V případě ploštice bylo ústí obranných žláz 

nalezeno na břišní straně hrudi a zásobník těchto žláz byl lokalizován pod 

břišní stranou přední části zadečku. Vyvinutá metoda má potenciál pro 

budoucí využití při rutinním měření v oblasti biologických věd.   

 

II Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Anu Vaikkinen, Markus Haapala, 

 Tiina J. Kauppila, Risto Kostiainen, Josef Cvačka, Thin-layer 

 chromatography/desorption atmospheric pressure photoionization 

 Orbitrap mass spectrometry of lipids, Analytical Chemistry 2016, 

 88, 12279–12286. 

 

Desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) umožňuje 

povrchovou analýzu v otevřené atmosféře, a je proto vhodnou metodou pro 

přímé spojení tenkovrstvé chromatografie (TLC) a hmotnostní spektrometrie 

(MS). V této práci byla studována schopnost DAPPI-MS ionizovat a 

detekovat lipidy (jmenovitě cholesterol, triacylglyceroly, 1,2-diol diestery, 

voskové estery, cholesterol estery a uhlovodíky) z TLC a vysokoúčinných 

(HP)TLC desek v MS a MS2 módu. Limity detekce byly stanoveny pro 

standardy lipidů separované na normální fázi (NP)-TLC a NP-HPTLC. 

TLC/DAPPI-MS byla poté aplikována na analýzu lipidů ve vernixu caseosa, 

což je bílý krémovitý proteolipidový biofilm postupně pokrývající plod 

během posledního trimestru těhotenství, a rostlinných olejů - kmínového, 

petrželového, světlicového a jojobového. Na základě vysokorozlišovací 

hmotnostní spektrometrie, přesného určení hmoty a porovnání retardačních 

faktorů se standardy byly v těchto vzorcích detekovány různé lipidy. 

Separace celých lipidových tříd probíhala na NP-HPTLC deskách, zatímco 
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jednotlivé sloučeniny v rámci lipidových tříd byly odděleny na reverzní fázi 

(RP)-HPTLC deskách. DAPPI-MS se ukázala být jednoduchou, rychlou a 

efektivní metodou pro analýzu lipidů separovaných pomocí TLC.      

 

III Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Vít Pokorný, Vladimír Přibyl, Josef 

Cvačka, Ion source with laser triangulation for ambient mass 

spectrometry of nonplanar samples, Analytical Chemistry, Just 

Accepted Manuscript. 

 

Analýza neplanárních vzorků v ambientní hmotnostní spektrometrii je pro 

analytické chemiky velkou výzvou. V této práci byl zkonstruován iontový 

zdroj vybavený laserovou triangulací pro analýzu neplanárních povrchů. 

Tento zdroj byl navržen jako dvoupolohový, kdy byla nejprve změřena výška 

vzorku a teprve poté proběhla chemická analýza. Díky stolku pohyblivému 

v xyz umožňoval iontový zdroj udržovat optimální vzdálenost mezi vzorkem 

a vstupní kapilárou pro každý bod měřeného povrchu. Koordináty xyz pro 

pohyb stolku byly spočítány s použitím dat z laserového sensoru takovým 

způsobem, aby nedošlo ke kontaktu mezi vstupní kapilárou a měřeným 

povrchem. Iontový zdroj a jeho schopnost analyzovat různě zakřivené 

povrchy byla nejprve testována s desorpční ionizací elektrosprejem na 

plastových objektech pokrytých 2,5-dimethoxybenzoovou kyselinou. 

Experimenty s neplanárními plastovými vzorky dopadly výborně, zároveň 

ale odhalily několik omezení zvláště na hranách a strmých stěnách objektů. 

Aplikovatelnost iontového zdroje s použitím desorpční ionizace 

elektrosprejem a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku byla 

zkoumána na potravinových a farmaceutických vzorcích. Sloučeniny na 

površích neplanárních vzorků byly analyzovány podél linie. Zařízení 
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poskytovalo výborná data, nehledě na výšku vzorku v měřeném bodě. 

Automatický posuv stolku v xyz se ukázal být velice efektivním pro analýzu 

neplanárních povrchů a pro simultánní měření vzorků různých velikostí a 

tvarů.           

 

IV Anu Vaikkinen, Jan Rejšek, Vladimír Vrkoslav, Tiina J. Kauppila, 

 Josef Cvačka, Risto Kostiainen, Feasibility of desorption 

 atmospheric pressure photoionization and desorption electrospray 

 ionization mass spectrometry to monitor urinary steroid metabolites 

 during pregnancy, Analytica Chimica Acta 2015, 880, 84–92. 

 

Steroidy mají důležitou roli v průběhu těhotenství a jejich studium v moči 

těhotných žen je neinvazivní metodou pro sledování steroidního metabolomu 

a jeho možných abnormalit. Současné screeningové techniky – imunoanalýza 

a plynová a kapalinová chromatografie-hmotnostní spektrometrie – ale 

nenabízí rychlou necílenou multikomponentní analýzu velkých souborů 

vzorků. V této práci byla studována možnost použití dvou technik ambientní 

hmotnostní spektrometrie pro analýzu steroidů tzv. metodou „otisku prstu“. 

Vzorky moči těhotných žen byly analyzovány desorpční ionizací 

elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizací za atmosférického tlaku 

(DAPPI) ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (HRMS). 

Moč byla zpracována pomocí extrakce na tuhou fázi pro DESI analýzu a 

pomocí enzymatické hydrolýzy a extrakce kapalina-kapalina pro DAPPI 

analýzu. Následně byly pomocí DESI-HRMS v negativním módu 

detekovány glukuronáty a sulfáty steroidů a pomocí DAPPI-HRMS 

v pozitivním módu volné steroidy. V DESI měření bylo zjištěno, že signál 

jedenácti iontů steroidních metabolitů se významně zvyšoval v průběhu 
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těhotenství. Rovněž bylo objeveno, že v DAPPI měření se signál deseti iontů 

steroidů zvýšil v průběhu těhotenství alespoň o řád. V DESI bylo zesílení 

signálu pozorováno pro ionty odpovídající C18 a C21 glukuronátům steroidů, 

zatímco při DAPPI bylo zvýšení signálu pozorováno u C19 a C21 steroidů. 

Obě tyto techniky mají proto potenciál pro využití ke screeningu steroidů 

v těhotenství.       
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1 ÚVOD 

 
Na rozdíl od ostatních ionizačních technik v hmotnostní spektrometrii 

ambientní techniky1–6 splňují následující kritéria: (1) Umožňují přímou 

analýzu bez předúpravy vzorku jako např. prekoncentrace, extrakce, 

derivatizace, rozpouštění, chromatografická, nebo elektroforetická separace. 

(2) Jsou kompatibilní se všemi typy hmotnostních spektrometrů bez ohledu 

na používaný hmotnostní analyzátor, iontovou optiku, nebo vakuový systém. 

(3) Jsou to měkké ionizační techniky.  

 

2 CÍLE PRÁCE 
 

Obecným cílem práce byl instrumentální vývoj a aplikace desorpční 

fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) a desorpční ionizace 

elektrosprejem (DESI) při studiu povrchové analýzy. 

 

Konkrétněji, cílem výzkumu bylo vyvinout: 

 

• rychlou analytickou techniku umožňující lokalizovat ústí sekrečních 

žláz na povrchu hmyzu a charakterizovat sloučeniny v sekretu 

použitím DAPPI-MS (I);  

• přímou analytickou techniku pro detekci lipidů separovaných na 

TLC deskách pomocí DAPPI-MS (II); 

• levnou techniku pro analýzu neplanárních vzorků (III); 

• screeningovou analytickou techniku pro sledování steroidních 

metabolitů v moči těhotných žen (IV). 
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3 EXPERIMENTALNÍ ČÁST 

 
3.1 Chemikálie, materiál a vzorky 

 

Většina chemikálií byla zakoupena od Sigmy-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

Hmyzí exempláře byly získány z laboratorních kolonií (I). TLC desky byly 

zakoupeny od Merck KGaA (Darmstadt, Německo) a vzorky 

novorozeneckého mázku byly odebrány zaměstnanci 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (II). 

Potravinové a farmaceutické vzorky byly zakoupeny v místních obchodech a 

lékárnách (III). Vzorky moči byly získány od dobrovolnic (IV).  

 

3.2 Instrumentace 

 

Většina z hmotnostních analýz byla provedena při vysokém rozlišení (I–IV) 

na LTQ Orbitrap XL hmotnostním spektrometru od Thermo Fisher Scientific 

(San Jose, CA, USA). Hmotnostní analýza při nízkém rozlišení (IV) byla 

použita pro měření prekurzorových iontů na 6410 triple quadrupole 

hmotnostním spektrometru od Agilentu (Santa Clara, USA).  

 

3.3 Iontové zdroje 

 

Dva různé iontové zdroje vyrobené ve spolupráci s Vývojovými dílnami 

ÚOCHB AV ČR byly použity v této práci: (i) pro analýzu planárních povrchů 

(I, II, IV); (ii) pro analýzu neplanárních povrchů (III). Oba iontové zdroje 

mohly být vybaveny buď DAPPI (I–IV), nebo DESI (III, IV) ionizační 

technikou. DAPPI bylo představeno Haapalou7 a kol. v roce 2007 a DESI 
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Takátsem8 a kol. v roce 2004 a obě tyto techniky byly v této práci používány 

pouze s malými modifikacemi původního designu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 
4.1 Detekce a mapování prostorové distribuce hmyzích obranných látek 

pomocí desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku s Orbitrap 

hmotnostní spektrometrií (I) 

 

Způsobilost DAPPI-MS ionizovat hmyzí obranné látky byla nejprve 

testována na standardech v pozitivním i negativním ionizačním módu. 

Obranné látky byly poté hledány v hmyzích vzorcích. DAPPI-MS spektra 

z hmyzích oplachů i spektra měřená přímo z hmyzí kutikuly potvrdily 

přítomnost očekávaných sloučenin, což indikovalo schopnost DAPPI-MS 

detekovat obranné látky přímo z ústí žláz termita vojáka rodu Prorhinotermes 

simplex a ploštice Graphosoma lineatum. 

 Ambientní sprejové desorpční techniky se vyznačují omezenou 

opakovatelností a výrazným ovlivněním výsledných dat geometrickým 

uspořádáním, a proto byly studovány efekty nepravidelností analyzovaného 

povrchu. Nakonec jsem dospěl k tomu, že intenzita signálu podél středové 

linie hmyzích exemplářů by neměla být výrazně ovlivněna vzdáleností 

vzorek – vstupní kapilára.  

 Posledním bodem práce byla aplikace DAPPI-MS pro mapování 

prostorové distribuce hmyzích obranných látek přímo z hmyzí kutikuly. 

Maxima signálu analytů odpovídala velice přesně známé pozici ústí 

obranných žláz hmyzu (Obrázek 4.1). Maxima signálu sice spolehlivě 

indikovala ústí žláz, ale obranné látky byly obvykle detekovány z významně 

větší plochy hmyzí kutikuly. Širší distribuce pravděpodobně odrážela 

přirozený výskyt obranných látek na kutikule v přítomnosti ústí žláz, ale 
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neúmyslný přenos (kontaminace) povrchu těkavými analyty v průběhu 

analýzy nemůže být zcela vyloučena. 

   

 

Obrázek 4.1. Extrahovaný iontový chromatogram (E)-1-nitropentadec-1-enu zaznamenaný 

podél středové linie vojáka Prorhinotermes simplex (hřbetní strana). fp: Fontanela. r: Zásobník. 

(A) Analýza od hlavy k zadečku. (B) Analýza od zadečku k hlavě. Modrá čára: [M − H]− v MS 

módu (m/z: 254.20–254.22). Červená čára: [M + H − H2O]− v MS2 módu (m/z: 236.19–236.21). 

Spektra v MS i MS2 módu byla sbírána simultánně.    
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4.2 Tenkovrstvá chromatografie/desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku 

Orbitrap hmotnostní spektrometrie lipidů (II) 

 

Schopnost DAPPI desorbovat a ionizovat cholesterol, 1,3-dipalmitoyl-2-

oleoyl-glycerol, 1,2-dioleoyl-hexadekan-1,2-diol, palmityl oleát, cholesteryl 

oleát a skvalen byla nejprve studována přímo z normální fáze (NP)-HPTLC 

desek bez předchozí separace. Dalším krokem byla chromatografická 

separace lipidových standardů. Zhodnocení DAPPI-MS detekce analytů 

separovaných na NP-HPTLC a NP-TLC deskách bylo provedeno na základě 

limitů detekce (LOD), které se pohybovaly v rozmezí 15–1000 ng. 

 Zjištěné hodnoty LOD odrážely (i) ionizační účinnost APPI a (ii) 

účinnost desorpce analytů z povrchu. Pro popsání vlivu těchto faktorů byly 

provedeny a porovnány experimenty APPI přímého nástřiku a TLC/DAPPI-

MS (Obrázek 4.2). Data z těchto experimentů jednoznačně odhalily zásadní 

roli desorpce při TLC/DAPPI-MS zejména pro těžší lipidy.   
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Obrázek 4.2. Relativní intenzita signálu voskových esterů v ekvimolární směsi měřené pomocí 

APPI-MS (plná čára) nebo pomocí desorpce z NP-HPTLC desek bez předchozí separace a 

DAPPI-MS detekce (čárkovaná čára). (A) Nasycené voskové estery s různou délkou řetězce: 

laureáty (26:0−34:0) a behenáty (36:0−44:0). (B) Mononenasycené voskové estery s různou 

délkou řetězce: myristoleáty (26:1), palmitoleáty (28:1) a oleáty (30:1–40:1). (C) Voskové estery 

se stejnou délkou řetězce a různým počtem dvojných vazeb: 16:0−20:4n-6 (36:4); 18:0−18:3n-3 

(36:3); 18:0−18:1n-9 (36:1). 
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Poté byla TLC/DAPPI-MS metoda použita na analýzu lipidů v 

novorozeneckém mázku. Již zkoumané standardy byly hledány v celkovém 

lipidovém extraktu novorozeneckého mázku po separaci na NP-HPTLC 

desce. Struktury lipidů byly potvrzeny použitím přesného určení hmoty v MS 

módu, pomocí kolizně indukované disociace (CID) v MS2 módu a hodnot Rf. 

Posledním krokem byla analýza rostlinných olejů, a to kmínového, 

petrželového, světlicového a jojobového. Charakterizace sloučenin byla 

provedena na základě přesného určení hmoty a známého složení rostlinných 

olejů.9,10 Kromě jojobového oleje ukazovaly rostlinné oleje intenzivní signály 

triacylglycerolů (převážně tvořených z C16:0, C18:0, C18:1 a C18:2 řetězců 

mastných kyselin). Hmotnostní spektra jojobového oleje potvrdila, že se 

chemickým složením zcela liší od ostatních rostlinných olejů, protože je 

směsí voskových esterů, které byly detekovány jako [M + H]+ ionty 

v DAPPI-MS. Separace celých lipidových tříd probíhala na NP-HPTLC 

deskách, zatímco jednotlivé sloučeniny v rámci lipidových tříd byly odděleny 

na reverzní fázi (RP)-HPTLC deskách (Obrázek 4.3).  
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Obrázek 4.3. Extrahovaný iontový chromatogram získaný pomocí DAPPI-MS v MS módu. 

Kmínový olej z (A) NP-HPTLC desky a (B) RP-HPTLC desky. Jojobový olej z (C) NP-HPTLC 

desky a (D) RP-HPTLC desky. TLC mobilní fáze pro NP-HPTLC desku byla hexan/diethyl 

ether/octová kyselina (93:7:1; v/v/v) a pro RP-HPTLC desku aceton/acetonitril (90:10; v/v). 

Zelená čára: TG 54:6 [M + NH4]
+. Červená čára: TG 52:4 [M + NH4]

+. Černá čára: TG 54:3 

[M + NH4]
+. Oranžová čára: WE 38:2 [M + H]+. Modrá čára: WE 40:2 [M + H]+. Růžová čára: 

WE 42:2 [M +H]+. Hnědá čára: WE 44:2 [M + H]+. 

 

4.3 Iontový zdroj s laserovou triangulací pro ambientní hmotnostní 

spektrometrii neplanárních vzorků (III) 

 

Představený iontový zdroj byl navrhnut jako dvoupolohové zařízení s místem 

pro měření výšky posunutým 12.5 cm horizontálně od místa 

ionizace/chemické analýzy (Obrázek 4.4). Toto uspořádání umožňuje 

zachovat volný prostor před vstupem do hmotnostního spektrometru a 

používat DESI a DAPPI v optimální geometrii bez prostorových omezení. 

Celý experiment sestával z několika kroků: (1) Výška vzorku byla měřena 

s použitím pevně ukotveného laserového sensoru, zatímco se vzorek 

pohyboval v osách x a y. (2) Výpočet souřadnic pro pohyb stolku na základě 

dat z měření výšky. (3) Přesun stolku do místa chemické analýzy. (4) DESI-

MS nebo DAPPI-MS sběr dat zatímco se stolek automaticky pohyboval 

v xyz. (5) Zpracování dat a jejich vizualizace.    
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Obrázek 4.4. Schéma iontového zdroje znázorňující postup měření. (A) Poloha měření výšky. 

1: Vstupní kapilára hmotnostního spektrometru. 2: Sonda (sprejer/mikročip). 3: Laserový sensor. 

4: Vzorek. 5: Pohyblivý stolek. (B) Přesun vzorku do polohy chemické analýzy. (C) Poloha 

chemické analýzy.  
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Iontový zdroj byl testován s DESI technikou pro analýzu plastových 

vzorků pokrytých vrstvou 2,5-dimethoxybenzoové kyseliny. Třírozměrné 

pevné objekty různých tvarů byly analyzovány podél středové linie. DESI 

sprejer zůstával po celou dobu fixovaný ve stejné pozici, zatímco se stolek se 

vzorkem pohyboval před vstupní kapilárou hmotnostního spektrometru. Byly 

provedeny dva typy experimentů. V prvním případě byla vertikální pozice 

stolku (osa z) fixována takovým způsobem, že v optimální vzdálenosti od 

vstupní kapiláry byl nejvyšší bod vzorku. Ve druhém typu experimentů se 

stolek se vzorkem pohyboval automaticky v ose z tak, aby byla zachována 

optimální vzdálenost od vstupní kapiláry pro každý měřený bod. Tyto 

experimenty ukázaly mimořádné vlastnosti iontového zdroje pro analýzu 

neplanárních vzorků, zároveň ale odhalily několik jeho omezení zvláště na 

hranách a strmých stěnách objektů.   

Posledním krokem byla analýza potravinových a farmaceutických 

vzorků reprezentujících potenciální aplikace iontového zdroje. Stejně jako 

výše uvedené plastové objekty byly i tyto vzorky analyzovány podél linie. 

Cílem těchto experimentů bylo ukázat, že analyty mohou být detekovány 

prakticky z celého analyzovaného povrchu. Kofein ([M + H]+ at m/z 195.1) a 

kyselina citronová ([M – H]– at m/z 191.0) poskytovaly výrazně širší signály 

při analýze s automatickou úpravou výšky stolku a šířka píku odpovídala 

fyzickým rozměrům analyzovaného vzorku (Obrázek 4.5). Tyto experimenty 

potvrdily, že automatické přizpůsobení výšky stolku učinilo neplanární 

povrchy lépe přístupné desorpci a ionizaci. Sběr většího počtu spekter z širší 

oblasti vzorku navíc poskytuje spolehlivější informace o sloučeninách 

přítomných na jeho povrchu.  
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Obrázek 4.5. Extrahované iontové chromatogramy (s ilustrativními fotografiemi) získané 

pomocí DESI-MS (A, B) a DAPPI-MS (C, D) v pozitivním a negativním ionizačním módu. 

Modrá čára: s automatickým pohybem v ose z. Červená čára: bez automatického pohybu v ose 

z. (A) Kofein [M + H]+ (m/z 195.1) z kávového zrna. (B) Citronová kyselina [M – H]– (m/z 191.0) 

z Lentilky. (C) Paracetamol [M + H]+ (m/z 152.1) z tablet Paramegalu. (D) Linolová kyselina [M 

– H]– (m/z 279.2) ze žvýkaček.    

 

4.4 Schopnost desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku a desorpční 

ionizace elektrosprejem-hmotnostní spektrometrie sledovat steroidní 

metabolity v průběhu těhotenství (IV)  

 

Nejprve byly provedeny kvalitativní studie porovnávající moč netěhotných a 

těhotných žen. DAPPI spektra vzorků moči ukázala intenzivní signály 

v důsledku přítomnosti endogenních sloučenin v matrici vzorku. Protože byla 

tato práce zaměřena na screening steroidů souvisejících s těhotenstvím, 

pouze iontům s m/z odpovídajícím vypočteným teoretickým hodnotám 

hmotnosti steroidních iontů byla věnována pozornost. Vzorky moči ze 
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závěrečné fáze těhotenství poskytovaly intenzivní signály pro velkou skupinu 

steroidů a mohlo být s jistotou vyvozeno, že pomocí DAPPI se detekovaly 

C19 a C21 steroidy příslušející androgenům, progestinům a kortikoidům. Co 

se týče DESI, tak se předpokládalo, že hlavními látkami nalezenými v moči 

netěhotných žen pomocí DESI-HRMS v negativním módu budou C19 sulfáty 

a glukuronáty steroidů (androgenů) a C21 glukuronáty steroidů (kortikoidů) 

konjugované s několika neidentifikovanými sloučeninami z moči. 

Experimentální měření potvrdila tento předpoklad a nejintenzivnější ionty ve 

spektrech odpovídaly glukuronátům a sulfátům. 

 Jakmile bylo zjištěno, že DAPPI a DESI umožňují detekovat změny 

metabolitů v moči v průběhu těhotenství, bylo provedeno srovnání několika 

steroidů pravděpodobně souvisejících s těhotenstvím ve vzorcích moči od 

různých žen. Normalizované relativní intenzity pro různé ionty byly 

porovnány mezi vzorky různých žen ve stejné fázi těhotenství (Obrázek 4.6). 

Z tohoto mohlo být usouzeno, že odlišnosti mezi studovanými jednotlivci ve 

shodné fázi těhotenství byly zanedbatelně malé ve srovnání se změnami, 

které probíhaly v průběhu těhotenství.     
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Obrázek 4.6. Příklady DAPPI a DESI iontů steroidů prezentovaných jako průměry 

normalizovaných relativních intenzit. Ionty jsou: A: m/z 283.2419, B: 299.2369, C: 301.2526, 

D: 303.1954, E: 305.2110, F: 313.2162, G: 315.2318, H: 317.2475, I: 331.2267, J: 335.2580 v 

DAPPI a 1: 239.0851, 2: 300.6466, 3: 429.1951, 4: 461.1815, 5: 463.1972, 6: 493.2807, 7: 

495.2963, 8: 509.2755, 9: 511.2911, 10: 525.2704, 11: 602.3001 a 12: 698.3754 v DESI. 

Chybové úsečky ukazují směrodatné odchylky z osmi analýz. 

* Označuje ionty, které neměly statisticky významně odlišné střední hodnoty normalizovaných 

relativních intensit pro p = 0.05 mezi dvěma studovanými jednotlivci.  

 

Relativní intenzity nejméně deseti iontů se zvýšily o více než jeden 

řád v LLE–DAPPI–HRMS spektrech v průběhu těhotenství. Tyto 

s těhotenstvím úzce související ionty byly pravděpodobně C21 steroidní 

metabolity (progestiny a kortikoidy) a C19 steroidy (androgeny). Relativní 

intenzity nejméně dvanácti iontů se zvýšily o jeden řád v DESI a většina 

z nich byly pravděpodobně glukuronáty a sulfáty C18 a C21 steroidů 

(estrogeny, progestiny a kortikoidy). Obecné trendy pozorované pomocí 

DAPPI i DESI byly ve shodě s literaturou, neboť je známo, že tvorba,11 

cirkulace,12–14 a vylučované15 hladiny estrogenů, progestinů, kortikoidů a 

také mnoha androgenů rostou během těhotenství. 
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5 ZÁVĚR 

 
Cílem výzkumu shrnutého v disertační práce byl vývoj a aplikace technik 

ambientní hmotnostní spektrometrie. V publikaci I bylo ukázáno první 

úspěšné spojení DAPPI s Orbitrap hmotnostní spektrometrií pro detekci 

nepolárních sloučenin produkovaných hmyzem. Byl vyvinut nový přístup 

k lokalizaci ústí obranných žláz u dvou modelových exemplářů hmyzu, 

termita Prorhinotermes simplex a ploštice Graphosoma lineatum. 

V publikaci II byla představena nová detekční metoda sloučenin 

separovaných pomocí TLC založená na DAPPI-MS. Aplikovatelnost tohoto 

přístupu byla demonstrována na neutrálních lipidech běžně se vyskytujících 

v přírodních tucích a olejích. V publikaci III bylo představeno první 

inovativní použití laserové triangulace – navíc spojené s unikátní DAPPI 

technikou – pro analýzu neplanárních povrchů v ambientní hmotnostní 

spektrometrii. Automatická úprava vertikální vzdálenosti mezi vzorkem a 

vstupní kapilárou hmotnostního spektrometru nabízí nové aplikace a techniky 

měření. V publikaci IV byly studovány dvě ambientní techniky pro rychlé 

sledování steroidních metabolitů v moči během těhotenství. Obě techniky se 

ukázaly být vhodnými pro tento úkol. Pomocí DAPPI byly ve vzorcích 

detekovány C19 a C21 steroidní metabolity a pomocí DESI C18, C19 a C21 

steroidní metabolity. 
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