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ABSTRAKT 
Prvním tématem předkládané práce byla identifikace degradačních produktů 

flexibilních polyurethanových pěn s přidaným biodegradovatelným plnidlem 
vzniklých hydrolýzou a fotodegradací. U hydrolyzátů polyurethanových pěn, 
určených pro ekotoxikologické testy, byly za pomocí vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS) separovány hydrolýzní 
degradační produkty. Jejich struktura byla objasňována pomocí tandemové 
hmotnostní spektrometrie (MSn). Fotodegradační produkty polyurethanových pěn 
byly získány expozicí materiálů záření vlnové délky 254 nm. Semivolatilní 
degradační produkty byly z materiálu izolovány extrakcí n-hexanem, volatilní 
sloučeniny mikroextrakcí tuhou fází (SPME). Pro jejich identifikaci byla použita 
plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS) a orthogonální 
kompletní tandemová plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 
(GCxGC/TOF MS). V závěru této části je diskutován vliv přidaného bioplnidla na 
charakter degradačních produktů a vliv stanovených degradačních produktů na 
životní prostředí. 

Druhým tématem této disertační práce bylo stanovení izoprostanů – markerů 
oxidativního stresu v tkáních mořského bezobratlovce sasanky koňské (Actinia 
equina). Z  kyseliny arachidonové byly syntetizovány F2-izoprostany, které byly 
použity pro vývoj a optimalizaci metody stanovení těchto látek pomocí kapalinové 
chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS/MS). Byla 
optimalizována izolace izoprostanů z tkání Actinia equina pomocí extrakce tuhou 
fází (SPE). Výsledná metodika byla použita pro kvantifikaci izoprostanů v tkáních 
Actinia equina, které byly vystaveny mírným i značným teplotním změnám. Změna 
teploty měla za cíl iniciovat v organismech oxidativní stres. Byly rovněž sledovány 
časové změny hladin neznámých sloučenin, které byly z tkání extrahovány spolu 
s F2-izoprostany. Identita těchto sloučenin je v předkládané práci rovněž 
diskutována. Závěrem práce je zhodnocení možnosti využití stanovení izoprostanů 
v korálnatcích k monitoringu oxidativního stresu těchto organismů. 
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hydrolýza, izoprostany, oxidativní stres, Actinia equina, GC/MS, GCxGC/MS, 
HPLC/MS/MS, MSn 
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ABSTRACT 
The identification of the hydrolysis and photodegradation products of flexible 

polyurethane foams (PUFs) with addition of biooriginated and biodegradable 
additive was the first topic of this work. Separation of polyurethane foam hydrolysis 
degradation products, designed for ecotoxicological tests, was managed by high-
performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (HPLC/MS). 
The degradations product structure was elucidated by tandem mass spectrometry 
(MSn). PUF photodegradation products were obtained by exposure of materials to 
UV irradiation at 254 nm. Semi-volatile degradation products were isolated from the 
exposed polyurethane by n-hexane extraction; volatile compounds were collected by 
solid phase microextraction (SPME). Gas chromatography with mass spectrometry 
(GC/MS) and complete orthogonal tandem gas chromatography with mass 
spectrometry (GCxGC/TOF MS) was used for separation and identification of 
photodegradation products. The influence of the bio-filler on the character of 
degradation products and the possible effect of PUF degradation products on the 
environment was discussed at the end of this section. 

The determination of isoprostanes – markers of oxidative stress in tissues of 
beadlet anemone (Actinia equina) was the second topic of this work. F2-isoprostanes 
were synthesized from the arachidonic acid. Using isoprostanes the method of 
determination by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (HPLC-
MS/MS) was developed and optimized. The isoprostane isolation process from the 
Actinia equina tissues with solid phase extraction (SPE) was optimized. The 
resulting methodology was used for quantification of isoprostanes in tissues of 
anemones, which were exposed to both moderate and high temperature changes. The 
temperature changes were used to initiate the oxidative stress in organisms. In 
addition, concentration levels of unknown compounds were also monitored. These 
unknown compounds were extracted from tissues together with F2-isoprostanes and 
their identity is discussed in this work too. The possibility of using isoprostane 
levels in the Anthozoa tissues for the oxidative stress monitoring is discussed in the 
conclusion of this work. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS 
Flexible polyurethane foam with biodegradative filler, photodegradation, 

hydrolysis, isoprostanes, oxidative stress, Actinia equina, GC/MS, GCxGC/MS, 
HPLC/MS/MS, MSn 
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1  ÚVOD 
V předkládané práci byla hmotnostní spektrometrie využita pro řešení dvou 

odlišných problémů. 
V první části byla tato technika využita ke studiu degradačních produktů 

flexibilních polyurethanových pěn (PUF). Právě na ně připadá největší podíl 
produkce polyurethanů.  

S rozvojem civilizace roste i množství využívaných polymerů. To vyvolává 
zvyšující se tlak na jejich likvidaci. Jednou z možností likvidace PUF je jejich 
skládkování. Na skládkách vlivem prostředí dochází k jejich degradaci. Degradační 
produkty pak mohou pronikat do okolního prostředí. Protože není jisté, jaké 
sloučeniny degradací vznikají a jestli nejde o závažné kontaminanty životního 
prostředí, byly v rámci prvního tématu předkládané práce identifikovány. Pouze 
znalost degradačních produktů polymerů může vést k zamezení případnému vzniku 
potenciálně rizikových kontaminantů životního prostředí. 

Při řešení této části práce byly hmotnostně-spektrometrické techniky ve spojení 
s kapalinovou a plynovou chromatografií využity k identifikaci neznámých látek 
uvolňujících se při simulaci v přírodě běžných degradačních procesů – fotolýze a 
hydrolýze. 

V druhém tématu byla hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou 
chromatografií použita pro sledování relativní distribuce izoprostanů – markerů 
oxidativního stresu, v tkáních sasanky koňské (Actinia equina). Tato práce byla 
řešena v Environmentálním výzkumném ústavu, UHI (University of the Highlands 
and Islands) ve Skotsku (UK). Byla součástí projektu, v němž byl sledován vliv 
oxidativního stresu na blednutí korálů.  

Oxidativní stres je fenomén v posledních letech dosti studovaný především u lidí. 
Pro jeho studium bylo navrženo několik metod. Jednou z nich, v poslední době 
nejpoužívanější, je monitoring tvorby izoprostanů z kyseliny arachidonové v těle 
studovaného organismu. Kyselina arachidonová je přítomna i ve tkáních jiných 
živočichů než jsou savci. Odpověď na otázku, zda jsou z této kyseliny tvořeny 
izoprostany také v korálnatcích, byla s použitím hmotnostní spektrometrie hledána 
v průběhu řešení druhé části předkládané práce. 
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Téma A 
 

DEGRADAČNÍ PRODUKTY FLEXIBILNÍCH POLYURETHANOVÝCH PĚN 
MODIFIKOVANÝCH BIODEGRADABILNÍM PLNIDLEM



2  TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 POLYURETHANY 

Polyurethany (PU) jsou lineární nebo zesíťované polymery obsahující 
urethanovou skupinu (–NHCOO) v jejich hlavním řetězci. 

 Syntetizovány jsou polyadiční reakcí polyfunkčních izokyanátů, tj. izokyanátů s 
dvěma a více funkčními skupinami s polyfunkčními alkoholy [1] v přítomnosti 
vhodného katalyzátoru a dalších přísad. 

95 % dnes vyráběných polyurethanů je syntetizováno z toluendiizokyanátu (TDI) 
a 4,4´-difenylmethandiizokyanátu (MDI) [2]. Polyoly jsou obvykle na bázi 
polyesterů nebo polyetherů [1]. 
 
2.1.1 Flexibilní polyurethanové pěny  

Z celkové produkce polyurethanu je v současné době je syntetizováno 50 % 
flexibilních a 30 % tuhých  (rigidních) polyurethanových pěn.  

Kromě polyizokyanátu a polyolu je základní surovinou pro přípravu flexibilních 
PU pěn i voda. Mechanismus jejich tvorby je založen na dvou souběžně jdoucích 
procesech, anglicky zvaných „blowing“ a „gelation“ („vypěňování“  a „gelace“) [1, 
3]. 

 
2.1.2 Polyurethany modifikované bio-surovinami  

Pro výrobu bio-modifikovaných polyurethanových pěn se jako bio-surovina 
převážně používají bio-polyoly. K syntéze polyurethanu s bio-polyoly lze použít 
přírodní suroviny, které mají reaktivní hydroxylové skupiny a jsou schopny reakce s 
dalšími surovinami potřebnými k syntéze tohoto polymeru. Používají se buďto jako 
kompletní, nebo častěji částečné, náhražky syntetických polyolů [1]. 

Použitelné jsou: 
 rostlinné oleje [4, 5] například ricinový olej a jeho deriváty [6] slunečnicový 
či palmový olej [7]. 

 polysacharidy [8] které jsou používány nejčastěji; celulóza a její deriváty [8, 
9] použité rovněž jako výchozí suroviny k syntéze polyurethanů v 
předkládané práci, škrob a jeho deriváty [10],  třísloviny [11] nebo sójová 
moučka [12]. 

 
2.1.3 Degradace polyurethanů 

Degradaci polymerů způsobuji mechanické, fyzikální, chemické i biologické 
vlivy, přičemž tyto vlivy mohou a také většinou bývají mezi sebou vzájemně 
kombinovány. K degradaci polymerů nejčastěji dochází vlivem vystavení povrchu 
materiálu UV záření, nízkým či vysokým teplotám, chemickým sloučeninám nebo 
mikroorganizmům. Může dojít nejen k narušení povrchu polymeru, ale následkem 
toho i k narušení vnitřního prostředí, a tím k celkové degradaci materiálu. Produkty 
degradace pak mohou penetrovat do vnějšího prostředí [13, 14]. 
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Cílem první části předkládané disertační práce byla identifikace fotodegradačních 
a hydrolýzních degradačních produktů polyurethanů. 

 
Hydrolýza polyurethanů 

Hydrolýza polyurethanů je jedna z metod regenerace polyolů z polyurethanů. 
Provádí se hydrolýza za pomoci přehřáté páry na teplotu 230 – 315 °C [15, 16] po 
dobu 1 až 10 hodin. Hydrolýze podléhají esterové, ale i urethanové vazby, přičemž 
esterové vazby se rozpadají nejrychleji. Produkty degradace jsou polyoly a 
polyamidy které mohou být kontaminovány vedlejšími produkty reakce, 
katalyzátory a aktivačními činidly [16]. 

 
Fotodegradace polyurethanů 

V minulosti nejvíce zkoumanými fotodegradačními procesy byly ty, které vedly 
ke změně zbarvení polyurethanů. Cílem výzkumníků bylo objasnit příčiny této 
vlastnosti polyurethanů.  

 Foto-Friesův přesmyk 
Friesův přesmyk je přesmyk fenylesteru v kyselém prostředí. K podobné reakci 

může docházet i při neutrálním pH, při expozici materiálu UV záření [17-19]. 
Expozicí dochází ke vzniku sloučenin chinoidního typu, které způsobují nažloutlé 
zbarvení fotodegradovaných polyurethanových pěn [17]. 

 Schollebergerův mechanismus 
Změny zbarvení polyurethanu syntetizované z 4,4-difenylmetandiizokyanátu 

vlivem UV záření zkoumali Schollenberger a Nevskii [19, 20]. 
 Schollebergovým mechanismem nelze vysvětlit změnu zbarvení všech 

polyurethanů, syntetizovaných z různých aromatických izokyanátů.  
Změnu zbarvení polyurethanů syntetizovaných z jakéhokoliv aromatického 

izokyanátu vysvětluje princip izomerizace polyurethanové pěny exponované 
zářením na enolformu která má více než 3 konjugované dvojné vazby [17]. 
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3   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  
Prvním cílem předkládané práce bylo stanovení hydrolýzních a fotodegradačních 

produktů flexibilních polyurethanových pěn modifikovaných biodegradovatelným 
plnidlem. Testované polyurethanové pěny byly syntetizovány na Ústavu chemie 
materiálů Vysokého učení technického v Brně. Pro přípravu byly jako výchozí 
suroviny použity polyether-polyol  Slovaprop® G-48 S a diizokyanát 2,4-TDI : 2,6-
TDI (80:20). Plnidlem byla sodná sůl karboxymethylcelulózy (CMC), acetylovaný 
bramborový škrob (AS), acetylcelulóza (CA), 2-hydroxyethylcelulóza (HEC) a 
hydratovaná pšeničná bílkovina (WPG). Testována byla i polyurethanová pěna bez 
přidaného biodegradovatelného plnidla (REF). 

Hydrolýzní degradační produkty byly získány refluxováním testovaného 
materiálu s vodovodní vodou pod zpětným chladičem po dobu 8 hodin. Degradační 
produkty byly stanovovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 
s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS), struktura degradačních produktů byla 
zkoumána pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie (MSn). V obou případech 
byl použit hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem a analyzátorem 
sférickou iontovou pastí (ESI/3D-IT MS). 

Fotodegradace probíhala ozařováním testovaných materiálů zářením o vlnové 
délce 254 nm. Doba expozice se v různých experimentech lišila. Zkoumány byly 
volatilní a semivolatilní fotodegradační produkty. Semivolatilní byly z testované 
polyurethanové pěny izolovány extrakcí n-hexanem, volatilní z plynné fáze 
mikroextrakcí tuhou fází (SPME) na polyakrylátové (PA) a polydimethylsiloxanové 
(PDMS) vlákno. 

 

 
Obrázek  1 Schéma vzorkovacího zařízení pro izolaci fotodegradačních produktů 
pomocí SPME 

Semivolatilní fotodegradační produkty byly separovány pomocí plynové 
chromatografie s hmotností detekcí s elektronovou ionizací a kvadrupólovým 
analyzátorem (GC/EI-Q MS) na přístroji na přístroji 6890N (GC) – 5973 (Q MS) 
(Agilent, USA), volatilní produkty fotodegradace pak ortogonální kompletní 
tandemovou plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí s elektronovou ionizací a 
s analyzátorem doby letu (GCxGC/EI-TOF MS) na přístroji Pegasus® 4D (LECO 
Instrumente, USA).  Identifikace sloučenin probíhala srovnáváním spekter 
experimentálních s knihovnou hmotnostních spekter NIST05 a interpretací 
hmotnostních spekter. 
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4  VÝSLEDKY A DISKUZE  
4.1 HYDROLÝZNÍ DEGRADAČNÍ PRODUKTY PUF 

Detekce hydrolýzní degradačních produktů probíhala v pozitivním i negativním 
modu.  

Většina závěrů byla provedena z dat získaných analýzami v pozitivnímu modu. 
Obzvláště MSn fragmentace v pozitivním modu byla užitečným zdrojem informací o 
struktuře degradačních produktů.  Negativní ionizace mnoho nových poznatků 
nepřinesla. Důvodem je patrně struktura hydrolýzních degradačních produktů. 
Hydrolýzou polyurethanových pěn vznikly sloučeniny, které mají ve své struktuře 
mnoho míst, kde může dojít k protonizaci molekul, avšak málo, z nichž by mohl být 
odštěpen vodík. 

S výjimkou tří sloučenin tvoří degradační produkty polyurethanových pěn 
homologické řady. V rámci nich se sloučeniny liší 1-methyletyletherovým merem. 
Tento mer je základní stavební jednotkou polyetherové části hydrolyzovaného 
polyurethanu. Degradační produkty PUF je možné rozdělit do tří skupin. 
 
4.1.1 Skupina 1 

Do první skupiny byly zařazeny sloučeniny, jejichž píky v hmotnostních 
spektrech hydrolyzátů tvořily homologickou řadu lišící se konstantním rozdílem m/z 
o Δm = 58xn. Současně, po vyextrahování těchto m/z v HPLC/MS 
chromatogramech, tvořily tyto sloučeniny řadu chromatografických píků eluujících 
se z kolony v pořadí od nejnižšího m/z k nejvyššímu,  a to v časech s konstantním 
přírůstkem (viz obr. 2). Jedná se o sloučeniny s m/z 255; m/z 313; m/z 371; m/z 429; 
m/z 487 a m/z 545 [M+H]+. 
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Obrázek  2 Výřez EIC chromatogramu hydrolyzátu PUF s vybranými píky 
neznámých sloučenin tvořící homologickou řadu (analýza HPLC/ESI/3D-IT MS) 
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 Struktura neznámých degradačních produktů byla zkoumána tandemovou 
hmotnostní spektrometrií izolací prekurzorových píků a jejich následnou 
několikastupňovou fragmentací. Z takto získaných produktových hmotnostních 
spekter byla určována struktura těchto látek. Souhrnný strukturní vzorec sloučenin 
skupiny 1 je uveden na obrázku 3. 
 

n 5
313 1 545 [M ]

 = 1-  
pro m/z ,  - ,3 +H +

n
m 255,1/z 

NH ONH3
+

O

OH
CH3

CH3

O

CH3

 
 

Obrázek  3 Návrh struktury neznámých sloučenin skupiny 1 
 
4.1.2 Skupina 2 

Do druhé skupiny byly zařazeny sloučeniny, jejichž m/z se lišily rovněž 
konstantním rozdílem Δm = 58xn, ale na rozdíl od první skupiny, při vyextrahování 
těchto m/z v HPLC/MS chromatogramech, netvořily tyto sloučeniny řadu 
jednotlivých chromatografických píků, ale pro každé m/z byly vyextrahovány dva 
píky – izomery (viz obr. 4). 
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Obrázek  4 Návrh struktury neznámých sloučenin skupiny 2 

 
Objeveny byly takto dvě homologické řady sloučenin: první s m/z 345; m/z 403; 

m/z 461; m/z 519; m/z 577 a m/z 635 a druhá s m/z 447; m/z 505; m/z 563; m/z 621 
a m/z 679 (všechny [M+H]+). 

Souhrnné strukturní vzorce sloučenin skupiny 2 jsou uvedeny na obrázku 5. 
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Obrázek  5 Návrhy struktur neznámých sloučenin skupiny 2  
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Obrázek  6 Hmotnostní spektrum hydrolyzátu PUF s plnidlem HEC (analýza 
ESI/IT MS); modře a zeleně jsou zvýrazněné homologické řady degradačních 
produktů tvořící 2 izomery 
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4.1.3 Skupina 3 
Do třetí skupiny byly zařazeny sloučeniny, které nebyly součástí žádné 

homologické řady degradačních produktů polyurethanů. 
Jsou to sloučeniny o m/z 113; m/z 453 a m/z 679 ([M+H]+). Druhé dvě 

sloučeniny tvoří nejen vodíkové ale jako jediné ze všech sloučenin i sodné adukty o 
m/z 457 a m/z 701 ([M+Na]+). Tyto jsou ve spektrech mnohem intenzivnější než  
protonové. 

U sloučenin o m/z 679 a m/z 453 [M+H]+ se nepodařilo určit ani přibližnou 
strukturu. Spektrum sloučeniny m/z 453 je na fragmenty příliš chudé na to, aby na 
základě něj bylo možné navrhnout  strukturu. Nemožnost interpretace sloučeniny o 
m/z 679 způsobuje přítomnost několika sloučenin této m/z v hydrolyzátu a tedy i 
fragmentování několika sloučenin současně při použití tandemové hmotnostní 
spektrometrie. Obě sloučeniny mají pravděpodobně strukturně podobný základ. Liší 
se řetězcem o m = 226, o který je sloučenina o m/z 679 oproti m/z 453 delší.  

Sloučenina o m/z 113 je patrně triethylendiamin. Ten pravděpodobně není 
degradačním produktem polyurethanové pěny. Jeho přítomnost v hydrolyzátech 
bude způsobena kontaminací testovaných polyurethanových pěn touto sloučeninou, 
neboť triethylendiamin byl použit při syntéze polyurethanové pěny jako katalyzátor. 

První homologická řada degradačních produktů polyurethanových pěn byla 
tvořena sloučeninami, které vznikly štěpením urethanové a etherové vazby 
polyurethanu.  

Homologické řady se dvěma izomery byly tvořeny sloučeninami podobné 
struktury, mírně odlišné od struktur sloučenin první homologické řady. V nich byla 
zachována struktura polyurethanu – na toluylové jádro byl přes urethanovou vazbu 
navázán řetězec 1-methyletyletherových merů.  

Všechny degradační produkty vzniklé hydrolýzou polyurethanových pěn byly 
detekovány ve všech testovaných vzorcích včetně hydrolyzátu pěny referenční.  Typ 
bioplnidla tedy neměl vliv na charakter degradačních produktů. Rozdíly byly 
shledány pouze v distribučním zastoupení hydrolýzních degradačních produktů. 

U polyurethanových pěn může docházet k hydrolýze i vlivem přírodního 
prostředí. Sloučeniny podobného charakteru, jako byly v této práci stanoveny, pak 
mohou penetrovat do vnějšího prostředí a ovlivňovat ho. 

Pro zjištění ekotoxicity sloučenin stanovených v předkládané práci byly 
hydrolyzáty podrobeny ekotoxikologickým testům. Výsledky jsou uvedeny v 
diplomové práci Jarmily Vránové [21]. 
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4.2 FOTODEGRADAČNÍ PRODUKTY PUF 
4.2.1 Semivolatilní fotodegradační produkty PUF 

Z exponované polyurethanové pěny byly n-hexanem izolovány 4 fotodegradační 
produkty a jedna skupina fotodegradačních produktů.  
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Obrázek  7 Chromatogram PUF s 5 % CA bio-plnidla, (analýza GC/EI-Q MS); 
modře označeny jsou fotodegradační produkty 
 
Sloučenina č. 1 

Pomocí databáze NIST 05 bylo možné identifikovat pouze degradační produkt 
s tR = 18,3 min. Je jím kyselina bis(2-ethylhexyl)ester hexandiová. Struktura dalších 
fotodegradačních produktů byla navrhována dle hmotnostních spekter, podle 
fragmentů, na které se při elektronové ionizaci štěpily.  
 
Sloučenina č. 2 

Při interpretaci spektra sloučeniny s tR = 22,9 min. bylo zjištěno, že je více 
teoreticky možných sloučenin, které by bylo možné fragmentovat na většinu ve 
spektru viditelných fragmentů. Při návrhu struktury byly upřednostňovány 
fragmenty specifické, které jsou méně obvyklé, a sloučeniny na ně bylo obtížnější 
štěpit. Pravděpodobný strukturní vzorec neznámé sloučeniny je uveden v dizertační 
práci. 
 
Skupina sloučenin č. 3 

Porovnání spekter s databází NIST 05 bylo rovněž neúspěšné u skupiny sloučenin 
s tR 23,4 – 34,3 min. Důvodem by mohla být koeluce sloučenin nebo nepřítomnost 
spektra podobné sloučeniny v databázi NIST05. Z naměřených spekter lze usoudit, 
že degradační produkty mají aromatický charakter a rovněž mají minimálně alespoň 
jeden pětiuhlíkatý řetězec. 
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Sloučeniny č. 4 
Posledními fotodegradačními produkty polyurethanových pěn, které byly 

vyextrahovány n-hexanem z exponovaných vzorků, jsou sloučeniny s retenčními 
časy tR = 26,2 min a 27,2 min. Tyto sloučeniny mají totožná spektra. Ta rovněž 
nebyla v databázi spekter NIST 05  nalezena. 

Na základě podobnosti jejich hmotnostních spekter se spektry dalších sloučenin 
přítomných v extraktech polyurethanových pěn, které bylo možné identifikovat 
pomocí databáze NIST 05 a na základě jejich fragmentů byly tyto sloučeniny 
identifikovány jako dehydrogenované 4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)-benzenaminy. 
Polohu dvojné vazby na postraním řetězci nelze určit. 
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Obrázek  8 MS spektrum sloučenin č.4 ; (analýza GC/EI-Q MS) 

 

4.2.2 Volatilní fotodegradační produkty PUF 
Identifikace volatilních fotodegradačních produktů izolovaných pomocí SPME 

byla úspěšnější než identifikace semivolatilních látek extrahovaných n-hexanem. 
S jedinou výjimkou se podařilo identifikovat 80 fotodegradačních produktů.  

Fotodegradací polyurethanových pěn vzniklo velké množství strukturně velmi 
rozmanitých sloučenin. Jejich kompletní seznam je uveden v dizertační práci. Zde je 
uveden pouze seznam sloučenin, které byly sorbovány na obě vlákna;  
polydimethylsiloxanové i polyakrylátové. 

Velká strukturní rozmanitost těchto sloučenin je patrně výsledkem mnoha reakcí, 
ke kterým při expozici materiálu došlo. Z teorie vyplývá, že při expozici polymeru 
může dojít k velkému množství typově odlišných reakcí; jsou jimi adice, eliminace, 
substituce, dochází k zániku vazeb a vzniku nových a nejsou vyloučeny ani 
konformační změny. Strukturálně značně odlišné degradační produkty 
identifikované v této práci tuto teorii potvrzují. 

Polyurethanová pěna je svou strukturou velmi vhodným substrátem pro tvorbu 
strukturně odlišných sloučenin. Je zde přítomná uretanová vazba, jejíž součástí je i 
vazba esterová, v polyolové části řetězče se mnohokrát opakuje etherová vazba, 
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urethanová vazba je navázána na aromatickém cyklu a navíc polyetherová část 
obsahuje dlouhý uhlovodíkový řetězec.  

 
Tabulka 1 Fotodegradační produkty PUF sorbované na PDMS i PA vlákno 
tR (x,y): retenční časy sloučenin na primární (x) a sekundární (y) koloně 

tR (x, y) (s) CAS číslo Fotodegradační produkt 

586; 1,150 116-09-6 1-hydroxypropan-2-on 
637; 1.240 96-48-0 butyrolakton 
739; 1,210 98-86-2 acetofenon 
751; 1,240 872-50-4 1-methylpyrolidin-2-on 
760; 0,980 17352-32-8 nonadekanal 
841; 1,250 91-20-3 naftalen 
883; 1,160 626-68-6 2-methyl-1,3-dioxan 
979; 1,140 91-08-7 1,3-diisokyanáto-2-methylbenzen 
988; 1,110 584-84-9 2,4-diisokyanáto-1-methylbenzen 
1042; 0,970 544-76-3 hexadekan 
1114; 0,980 629-78-7 heptadekan 

1129; 1,070 74381-40-1 2-methyl-1-izopropyl-2-methyl-1,3-propandiyl ester 
kyseliny propanové  

1135; 1,140 14035-34-8 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(1-oxopropyl)fenol 
1144; 0,970 3892-00-0 2,6,10,-trimethylpentadekan 
1153; 1,320 84-66-2 diethyl ftalát 
1186; 1,100 33788-00-0 6-undecylamin 
1198; 1,100 4536-88-3 1-methyldecylbenzen 
1198; 1,440 - neznámá sloučenina 
1201; 1,000 55019-46-0 2-methylhexadekanal 
1219; 1,170 5444-75-7 2-ethylhexylester kyseliny benzoové  
1246; 1,050 638-36-8 2,6,10,14-tetramethylhexadekan 
1315; 1,040 49859-87-2 N,N-dimethyl-1-pentadekanamin 
1318; 1,120 46843-82-7 4-undecylmorfolin 
1324; 1,270 605-45-8 diizopropylftalát 
1384; 1,300 131-16-8 dibutylftalát 
1426; 2,240 106-31-0 anhydrid kyseliny butanové  
1432; 2,150 4161-24-4 4-butoxybutanol 
1438; 1,140 25727-91-7 4-hexadecylmorfolin 
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Právě strukturní bohatost testovaného materiálu dává pravděpodobně za vznik 
značně strukturně rozmanitým sloučeninám, což umocněno tím, že polyurethanové 
pěny byly exponovány za přítomnosti vzduchu a mohlo tedy docházet i k 
fotooxidačním reakcím. 

 Kromě identifikace degradačních produktů bylo cílem předkládané práce také 
posouzení vlivu přidaného bioplnidla na výsledné fotodegradační produkty.  

Detekováno bylo 26 fotodegradačních produktů uvolněných ze všech 
polyurethanových pěn bez ohledu na přidané bio-plnidlo včetně pěny referenční. 
Ostatní fotodegradační produkty minimálně jednou mezi degradačními produkty 
testovaných polyurethanových pěn chyběly. 13 fotodegradačních produktů bylo 
nalezeno při ozařování pouze jedné ze všech testovaných polyurethanových pěn. 
Tyto produkty by se daly teoreticky považovat za unikátní (markery) pro dané 
polyurethanové pěny. Konfrontace struktury těchto degradačních produktů s typem 
plnidla v příslušné polyurethanové pěně toto tvrzení nepotvrzuje ani nevyvrací.  

Obdobně jako produkty hydrolýzy mohou do životního prostředí penetrovat i 
sloučeniny vzniklé fotodegradací polyurethanových pěn. 

Mezi sloučeninami, které byly stanoveny, je hned několik, jejichž přítomnost 
v prostředí je značně nežádoucí. Jsou jimi například izomery toluendiizokyanátu, 
které jsou uvedeny na seznamu IARC jako skupina 2B (možné karcinogeny pro 
lidský organismus, jsou škodlivé pro vodní organismy, v nichž mohou vyvolat 
nepříznivé účinky), dále pro vodní organismy vysoce toxický benzofenon nebo 
dibuthylftalát nebo N,N-dimethyl-1-hexadekanamin. Vysokou schopnost 
bioakumulace má detekovaný tetradekan, který je rovněž neprokázaným 
karcinogenem. 

Otazníkem jsou sloučeniny, které se nepodařilo identifikovat a není tak znám 
jejich vliv na životní prostředí. I mezi nimi se mohou nalézt závažné kontaminanty 
životního prostředí. 

 
5  ZÁVĚR 

Cílem první části předkládané disertační práce bylo stanovení degradačních 
produktů polyurethanů pomocí hmotnostní spektrometrie. Za pomocí této techniky 
bylo stanoveno velké množství degradačních produktů. U nich byla i z větší části 
objasněna alespoň přibližná struktura.  

Vliv přidaného bio-plnidla na charakter degradačních produktů nebyl pozorován. 
Důvodem může být i skutečnost, že bio-plnidlo bylo, pro zachování vlastností 
polymeru, do polyurethanových pěn přidáváno jen v malém hmotnostním poměru 
(max. 5 hm %). 

Rovněž tato práce prokazuje, že vlivem degradace polymerních materiálů může 
docházet ke vzniku látek nebezpečných životnímu prostředí. Pakliže po skončení 
životnosti těchto materiálů nebudou kontrolovaně likvidovány, mohlo by dojít ke 
kontaminaci životního prostředí těmito látkami. 
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Téma B 
 

IZOPROSTANY – MARKERY OXIDATIVNÍHO STRESU V TKÁNÍCH 
ACTINIA EQUINA 
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6  TEORETICKÁ ČÁST 
6.1 OXIDATIVNÍ STRES 

Oxidativní stres je definován jako narušení rovnováhy systému oxidant-
antioxidant ve prospěch oxidantů, který způsobuje poškození organismu [22-24]. Za 
oxidanty se považují reaktivní formy kyslíku (ROS) a dusíku (RNS), zvané též pro-
oxidanty. Jsou běžně tvořeny jako produkty metabolismu organismu v důležitých 
biochemických procesech jako např. fagocytóza, ale jejich produkce může být  
rovněž iniciována zvenčí (např. radiace, účinek toxických látek nebo farmaceutik, 
znečištění prostředí) [25]. Nadměrné množství oxidantů v organismu pak vede k 
poškození biologicky důležitých molekul jejich oxidací. Tedy, kromě pozitivních 
účinků mohou oxidanty mít také vliv negativní [25].  

Pravděpodobně nejvíce prozkoumaný proces poškození vlivem ROS je 
peroxidace lipidů [26].  

Pro hodnocení oxidativního stresu se používají tzv. markery oxidativního stresu. 
Tyto indikátory jsou typické produkty vznikající při poškození biologicky 
důležitých molekul [27].  

 
6.2 IZOPROSTANY 

Izoprostany (IsoPs) jsou skupina prostaglandinům (PGs) podobných sloučenin, 
které vznikají z polynenasycených mastných kyselin (PUFAs) reakcí iniciovanou 
volnými radikály. Jejich vznik in vitro byl poprvé popsán Pryorem a Porterem v 70. 
letech minulého století. O dvacet let později Morrow a kol. objevili, že tyto 
sloučeniny jsou syntetizovány in vivo v lidských organismech [28, 29]. 

Od té doby bylo shromážděno velké množství důkazů vedoucích k závěru, že 
izoprostany, které lze spolehlivě monitorovat neinvazivními analytickými 
metodami, přinášejí informaci o peroxidaci lipidů in vitro a in vivo [30]. 

 
6.2.1 Mechanismus syntézy izoprostanů 

Izoprostany mohou vznikat z kyseliny arachidonové (AA), eikosapentaenové 
(EPA), dokosahexaenové (DHA), α či γ-linoleové (ALA, GLA) a dalších 
nenasycených mastných kyselin oxidací iniciovanou volnými radikály. Podmínkou 
pro tvorbu prostaglandinového kruhu, a tedy i izoprostanů, je přítomnost nejméně tří 
dvojných vazeb ve struktuře nenasycené mastné kyseliny.  

V předkládané práci byly sledovány především izoprostany odvozené od kyseliny 
arachidonové. 

Peroxidaci kyseliny arachidonové zahajují volné radikály odtržením vodíku z 
methinového uhlíku za tvorby radikálu. Na tento radikál se ihned naváže 
molekulový kyslík za vzniku peroxyradikálu, který následně atakuje sousední uhlík 
s dvojnou vazbou za vzniku endoperoxyradikálu. Z něj pak interní cyklizací vzniká 
bicyklický endoperoxidový radikál. K tomuto efektu dochází, pakliže je nízká tenze 
kyslíku a sekundární kyslík nereaguje přednostně s endoperoxidovým radikálem. 
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Vysoká tenze kyslíku syntézu značně potlačuje. Pakliže dojde k interní cyklizaci, 
vzniklý cyklický endoperoxyradikál reaguje s další molekulou kyslíku za tvorby 
bicykloendoperoxidu PGG2 a následně PGH2. Tyto nestabilní intermediáty jsou 
redukovány na F-typ izoprostanů PGF2 [31, 32]. 
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Obrázek  9 Mechanismus tvorby isoprostanů typu III neenzymatickou cestou [31]. 

 
Kyselina arachidonová se v organismech nachází jak volná, tak vázaná ve formě 

fosfolipidů. K tvorbě izoprostanů dochází oxidací obou forem. Izoprostany vázané 
ve fosfolipidech jsou z nich uvolněny stejným mechanismem jako kyselina 
arachidonová, působením enzymů fosfolipáz  [33].  

Peroxidací kyseliny arachidonové iniciovanou volnými radikály mohou vzniknout 
čtyři regioizomery izoprostanu typu F2 v závislosti na atakovaném uhlíku. Atakem 
na C7 vzniká typ II, na C10 typy IV a V, odštěpením H z C13 vznikají izoprostany 
typu VI. Všechny tyto regioizomery teoreticky existují v osmi racemických 
diastereoizomerech, což potenciálně dává 64 F2-izoprostanů [34]. 
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Obrázek  10 Struktury všech čtyř forem F2-izoprostanů odvozených od 
kyseliny arachidonové [35]. 
 



 21

6.2.2 Stanovení izoprostanů 
F2-izoprostany jsou považovány za jedny z nejlepších markerů oxidativního stresu 

a lipidové peroxidace in vivo, protože [36]: 
 jsou specifickými produkty lipidové peroxidace 
 jsou chemicky stabilní v porovnání s dalšími produkty ze skupiny 

prostanoidů  
 jsou tvořeny in vivo  
 jsou přítomny v detekovatelných množstvích ve všech tkáních a 

biologických tekutinách 
 jejich obsah se v organismech značně zvyšuje vlivem oxidativního stresu. 

  
Pro finální stanovení F2-izoprostanů bylo vyvinuto mnoho metod. Ty se skládají z 
izolace pomocí extrakce tuhou fází (SPE) nebo afinitní chromatografie s případným 
využitím tenkovrstvé chromatografie (TLC) následované finální analýzou. Ta může 
být buďto imunologická nebo se používá kombinace chromatografie s hmotnostně 
spektrometrickou detekcí [37-39]. V kombinaci s hmotnostní spektrometrií se pro 
separaci izoprostanů používá jak vysokoúčinná kapalinová (HPLC/MS), tak plynová 
chromatografie (GC/MS) [40]. 

Výhodou stanovení F2-izoprostanů pomocí GC/MS je efektivní separace na 
křemenných kapilárních kolonách, spojená se specifickou a vysoce citlivou detekcí 
na hmotnostním spektrometru v případě použití negativní chemické ionizace se 
záchytem elektronu (GC/ECNCI-MS). Elektronová ionizace (EI) není příliš 
vhodná,neboť  energie ionizujících elektronů 70 eV způsobuje rozsáhlou 
fragmentaci  a tedy velmi bohaté spektrum, které je specifickým „fingreprintem“ 
stanovovaných molekul. Toto spektrum je pro všechny F2-izoprostany totožné, je 
tedy nevhodné pro identifikaci jednotlivých typů stereoizomerů [40]. Navíc vysoký 
stupeň fragmentace snižuje meze detekce stanovení. 

Nevýhodou při stanovení izoprostanů pomocí plynové chromatografie je jejich 
malá těkavost. Proto jsou před analýzou jejich polární skupiny derivatizovány. Jako 
derivatizační činidla se používají například pentafluorobenzaldehyd (PFB) pro 
derivatizaci karboxylové skupiny a N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid 
(BSTFA) k derivatizaci hydroxylů [41, 42]. Pro separaci izoprostanů kapalinovou 
chromatografií je možné použít jak systému normálních fází s organickými 
rozpouštědly, tak obrácených fází s organickou a vodnou mobilní fází [40]. 
K separaci se nejčastěji používají standardní kolony se silikagem modifikovaným 
oktadecylovým nebo oktylovým řetězcem. Nejčastěji používanou ionizační 
technikou pro stanovení těchto látek pomocí LC/MS je elektrosprej (ESI). Chemická 
ionizace za atmosférického tlaku (APCI) se používá výjimečně. Nedávno byla např. 
použita po analýzu eikosanoidů, předem derivatizovaných PFB [43]. Pro rutinní 
analýzy se v kombinaci s kapalinovou chromatografií nejčastěji používá tandemová 
hmotnostní spektrometrie s analyzátorem typu trojitého kvadrupólu. Jednoduchý 
kvadrupól není pro analýzy příliš vhodný z důvodu překrývání píků izomerických 
izoprostanů a koelujících nečistot. Sférická iontová past se používá spíše pro 
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strukturní studie [40]. Při analýzách na MS s trojitým kvadrupólem jsou 
monitorovány většinou fragmentové ionty v MS/MS negativním modu. Prekurzory 
jsou m/z 353 pro izoprostany nebo m/z 357 pro jejich tetradeuterované analogy. 
Průkopníky MS/MS analýz eikosanoidů byla skupina Waugh a kolektiv, kteří 
poprvé popsali specifické fragmenty tří ze čtyř izoprostanových typů [44]. 
Nejbohatší skupinou izoprostanů ve tkáních a tekutinách savců je skupina VI, 
nejčastěji se analyzují izoprostany typu III [45]. Je možná analýza jak volných nebo 
suma izoprostanů volných i vázaných ve fosfolipidech. Protože těch vázaných je 
v organismech více, stanovuje se obvykle suma obou. Izoprostany se z fosfolipidu 
uvolní alkalickou hydrolýzou v počátečním kroku přípravy vzorku [46]. 
 
6.2.3 Oxidativní stres a blednutí korálů  
 Korálové útesy tvoří jednu z největších a nejrozmanitějších ekologických 
společenství na zemi. Poslední tři desítky let tato společenství podléhají intenzivní 
degradaci v globálním měřítku nazývané „Coral bleaching“ – Blednutí korálů  [47]. 
Jde o proces, při kterém korály ztratí jejich řasový symbiont nebo pigment těchto 
organismů žijících s korály v symbióze degraduje. Blednutí korálů může být 
indukováno různými faktory; například vysokou či nízkou teplotou, nadměrným 
ozářením nebo bakteriální infekcí. Tyto a další environmentální faktory pak mohou 
mít za následek iniciaci zvýšení produkce reaktivních forem kyslíku v korálech, a 
tím jejich poškození [48-51]. 

Jak ale souvisí blednutí korálů s jejich poškozením vlivem oxidativního stresu? 
K  vysvětlení tohoto jevu bylo navrženo několik hypotéz. Jedna z nich vysvětluje, že 
vlivem „stresoru“, jako je například vysoká teplota, může dojít k destabilizaci 
řetězce přenosu elektronů v rámci fotosyntézy, což má za následek zvýšení tvorby 
ROS a následnou tvorbu H2O2 v chloroplastech řas [51-54]. Molekuly peroxidu pak 
mohou difundovat z řas do cytoplazmy symbiotického korálu. Zde pak může být 
peroxid „neutralizován“ antioxidační obranou organismu, nebo konvertován na 
jinou, mnohem škodlivější reaktivní formu kyslíku mechanismy popsanými 
v kapitole oxidativního stresu, vedoucí k oxidativnímu poškození korálu až k jeho 
smrti [51, 55]. 

Protože korály jsou málo dostupné, byl hledán jiný, vhodnější organismus, který 
by mohl být použit pro testování možnosti využití izoprostanů pro studium 
oxidativního stresu korálnatců. Nejvhodnějším se ukázala být sasanka koňská – 
Actinia equina, která patří do této třídy žahavců. 
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7  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  
Cílem druhé části této práce bylo ověření možnosti využití izoprostanů, markerů 

oxidativního stresu, rutinně stanovovaných u savců, ke sledování oxidativního – 
environmentálního stresu korálnatců, konkrétně sasanek Actinia equina. 

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle bylo vytvoření analytické metody pro 
stanovení izoprostanů ve studovaných organismech.  

Pro tyto účely byla nejprve připravena in-vitro směs izoprostanů z kyseliny 
arachidonové. Použity byly dva principielně odlišné postupy; první – modifikovaná 
Fentonova reakce, druhý – autooxidace nenasycené mastné kyseliny. Oběma 
způsoby se směs izoprostanů podařilo připravit. 

Byl optimalizován a validován postup izolace  izoprostanů z tkání Actinia equina 
pomocí extrakce na tuhou fázi a stanovení izoprostanů kapalinovou chromatografií 
s hmotnostní detekcí s ionizací elektrosprejem a analyzátorem typu trojitý 
kvadrupól. 

Ve finálních analýzách byly stanovovány nejen izoprostany odvozené od 
arachidonové kyseliny, ale i další sloučeniny, které byly objeveny náhodně, značené 
„NS“. 

 
7.1 PŘÍPRAVA VZORKU PRO ANALÝZY  
7.1.1 Hydrolýza izoprostanů vázaných na fosfolipidy 

Tkáně sasanek Actinia equina (60  ±  0,1 mg) byly hydrolyzovány 1 ml 1 M KOH 
ve 40 °C po dobu 50 minut. Poté bylo přidáno 1 ml 1 M HCl a 2 ml 100 mM 
kyseliny mravenčí. Vzorek byl následně centrifugován při 2400 g po dobu 10 min. 
 
7.1.2 Extrakce tuhou fází 

Kolonky Strata-X 200 mg /3 ml (Phenomenex, USA) byly kondicionovány 2 ml 
acetonitrilu a následně 2 ml vody. Po kvantitativním nanesení celkového objemu 
vzorku byly kolonky promyty 5 ml vody a 2 ml směsi ACN:voda (20:80; v/v). 
Izoprostany byly eluovány 4 ml směsi ACN:voda (50:50; v/v).  

V dalším kroku byly použity kolonky Strata-X 30 mg /1 ml (Phenomenex, USA).  
Ty byly kondicionovány 1 ml acetonitrilu a 1 ml vody. Po nanesení vzorku 
přečištěného první extrakcí a zředěného 6 ml vody byly promyty 3 ml vody. 
Izoprostany byly eluovány 3 ml methanolu. 

Ke vzorku bylo přidáno 30 μl 1 nM C19:0 nasycené mastné kyseliny, jako 
vnitřního standardu pro ESI-MS a 20  μl BHT sloužícího jako antioxidant. Před 
analýzou HPLC/MS byly vzorky přefiltrovány přes filtrační zařízení z buničité vaty 
předem vyextrahované v dichlormethanu. 

 
7.1.3 Finální analýzy 

Izoprostany byly analyzovány pomocí HPLC/ESI-QQQ MS systému na 
přístrojích Waters 2695 a Quatro MicroTM API.  
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Kolona byla Luna 5 µm, C(18)2, 250 x 2 mm (Phenomenex, USA), průtok 
mobilní fáze 0,2 ml.min-1, složení mobilní fáze: (A) mravenčan amonný o pH = 3, a 
(B) MetOH:ACN (70:30, v/v), s gradientem počátek 55 % B, ve 12 min 100 % B 
(drženo 15 min), ve 30 min počáteční složení, nástřik vzorku 10 μl.  

Napětí na kapiláře MS bylo 2,7 kV, na skimmeru 35 V, na extraktoru 3 V a na 
referenčních elektrodách 0,5 V. Průtok a teplota sušícího plynu (N2) byl 400 l.h-1 a 
350 °C, teplota iontového zdroje 100 °C, průtok zmlžovacího plynu  (N2) 10 l.h-1, 
detekovány byly negativní ionty, MS/MS kolizní energie 25 a.u., sledovány byly 
m/z 353→155, 353→ 115, 353→193, 353 →127, 351→115, 351 →155, 381→155. 

Monitorované sloučeniny sumarizuje tabulka 2. 
 

Tabulka 2 Seznam sledovaných látek 
 

Prekurzor Fragment tR (min) Identita Označení 
351 115 16,09 neznámá NS1 
351 155 15,25 neznámá NS2 
351 155 14,30 – 23,50 neznámá NS2S 
353 115 17,29 IsoP typ VI IsoP VI 
353 155 16,45 IsoP typ IV IsoP IV 
353 127 16,45 IsoP typ IV IsoP IV 
353 193 - IsoP typ III IsoP III 
381 155 17,53 neznámá NS3 

 
7.1.4 Testované organismy 

Pro optimalizaci postupu stanovení a finální experimenty byla použita červená 
forma sasanky koňské Actinia equina z pláže Severního moře na okraji města 
Thurso. Odebraní jedinci byli odtud transportováni v akváriích s mořskou vodou do 
laboratoře Environmentálního výzkumného ústavu. Pro experimenty byli vybíráni 
vždy jedinci o přibližně stejné velikosti (v průměru 3 cm).  

Pro optimalizaci postupu byli jedinci chováni ve skleněných akváriích s mořskou 
vodou při teplotě 15 –17 °C. Akvária byla vybavena provzdušňovacím zařízením. 

Pro finální experimenty byly z moře odebráni noví jedinci, s nimiž ihned po 
transportu do laboratoře byly prováděny teplotní experimenty.  

Pro stanovení reálného množství izoprostanů ve tkáních sasanek Actinia equina 
žijících volně v moři byly odebrány tkáně přímo na útesech z přibližně 50 jedinců.  

 
7.1.5 Krátkodobý experiment 

V krátkodobém experimentu bylo 30 sasanek koňských rozděleno do šesti 
plastových nádrží s mořskou vodou. Umístěny byly do inkubačního zařízení SGC 
120 (Weiss Gallenkamp) vytemperovaného na 15 °C (při 60 % relativní vlhkosti) a 
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ponechány při této teplotě přes noc. Jako vedlejší činidlo iniciující oxidativní stres 
byla použita Mohrova sůl ve finální koncentraci 30  μM. Ta byla přidána ráno v 
první den experimentu, tj. po 12 hodinách, do jednoho z 6 akvárií. V tomto 
okamžiku byly rovněž odebrány první vzorky – tkáně sasanek Actinia equina z 
prvních dvou nádrží, tj. z akvária s přidaným činidlem a z jednoho ze zbývajících 5 
akvárií bez přidaného činidla. Obdobně byl proveden odběr tkání ze stejných 
organismů po 2, 6 a 24 hodinách (druhý den ráno) – Experiment A 

Večer v den posledního odběru tkání byla zvýšena teplota inkubátoru z 15 °C na 
25 °C a 2 akvária s již testovanými sasankami byla z inkubátoru odstraněna a 
nahrazena nádržemi s novými, čerstvě v moři nasbíranými organismy. 

Postup pokračování krátkodobého experimentu byl dále analogický experimentu 
popsanému. Rozvržení celého krátkodobého experimentu znázorňuje obrázek 11. 
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Obrázek  11 Schéma krátkodobého experimentu 

 
7.1.6 Dlouhodobý experiment 

V dlouhodobém experimentu bylo 30 testovacích organismů Actinia equina 
rozděleno do dvou akvárií s provzdušňovanou mořskou vodou. Do jednoho z nich 
byla přidána Mohrova sůl ve finální koncentraci 30  μM. Obě akvária byla 
ponechána po dobu celého experimentu v laboratoři při teplotě 19 ± 1 °C. Tkáně 
byly z testovaných organismů z obou lázní odebírány 2., 5., 8. a 10. den.  
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8  VÝSLEDKY A DISKUZE 
8.1 VALIDACE METODY 

Metoda byla ověřena pro kvantitativní analýzu testováním limitu detekce (LOD) a 
kvantifikace (LOQ), linearitou a testem opakovatelnosti. 

LOD, LOQ a linearita byly stanoveny s použitím standardů iPF2α-III o 
koncentraci c = 1 mg.ml-1; 5-iPF2α-VI a iPF2α-IV oba o koncentraci c = 0,1 mg.ml-1.  

Linearita byla prokázána v koncentračním rozsahu 150 – 3350 ng.ml-1 pro iPF2α-
III, 30 – 1750 ng.ml-1 pro iPF2α-IV a 30 – 130 ng.ml-1 pro 5-iPF2α-VI (vyšší 
koncentrace testovány nebyly). Pro ověření linearity bylo testováno nejméně 6 
koncentračních úrovní s třemi opakováními pro každou sloučeninu. Izoprostan 
iPF2α-IV byl sledován a hodnocen pomocí fragmentací m/z 353 → m/z 155 a m/z 
353 → m/z 127.  
Ostatní parametry sumarizuje tabulka 3. 

 
Tabulka 3 Validace metody  

 tR 
(min)

LOD LOQ SD 
Rovnice regrese 

Koeficient 
determinace 

R2 ng.ml-1 

iPF2α-III 13,58 134,9 449,7 53,8 y = 1,197 x 0,9986 

iPF2α-IV (a) 12,35 154,4 514,6 124,4 y = 2,418 x + 51,638 0,9980 

iPF2α-IV (b) 12,35 295,2 984,1 83,7 y = 0,857 x + 34,463 0,9926 

5-iPF2α-VI 14,27 4,8 15,9 4,9 y = 3,070 x + 27,411 0,9980 

Pozn. a: m/z 353 → m/z 127,  b: m/z 353 → m/z 155 
 

Protože ve finálním experimentu byly hodnoceny nejen izoprostany odvozené od 
kyseliny arachidonové, ale i další neznámé sloučeniny, byla pro test opakovatelnosti 
použita směs oxidačních produktů připravená oxidací 0,42 g tkání sasanek Actinia 
equina (7 x 60 mg) v roztoku (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O o koncentraci 30 μmol.l-1 po 
dobu 6 hodin, která byla před hydrolýzou kvantitativně rozdělena na sedm podílů. 
Výsledky sumarizuje tabulka 4. 
 

Tabulka 4 Opakovatelnost metody 
Skupina IsoP - - VI IV IV III - 

Sledovaná 
fragmentace 

351 
→115 

351 
→155 

353 
→115 

353 
→127 

353 
→155 

353 
→193 

353 
→155 

Rt (min) 16,21 15,37 17,41 16,57 16,57 - 17,65 
∅ plocha 

píku 1138,4 1213,4 263,3 460,0 341,2 ND 2927,0 

RSD % (n=7) 6,0 11,4 5,3 9,4 11,5 - 7,1 
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8.2 KRÁTKODOBÝ EXPERIMENT 
Bylo prokázáno, že i tkáně Actinia equina obsahují izoprostany odvozené z  

kyseliny arachidonové. 
Rovněž výsledky ukazují, že vlivem změny teploty dochází ke změně množství 

izoprostanů v těchto organismech. Se vzrůstající teplotou došlo obecně ke zvýšení 
jejich zastoupení, přičemž vlivem různě vysokých testovaných teplot a odlišných 
teplotních skoků byl tento nárůst rozdílný. 

V grafech 1 – 2 byla vynesena časová změna hladiny vybraných stanovovaných 
IsoP a NS v rámci každého dílčího experimentu (A, B, C, D, E i F). Z grafů je vidět 
že změna hladin těchto stanovovaných látek vlivem vystavení organismu 
podmínkám způsobujícím oxidativní stres, je pro všechny stanovované látky stejná. 

V další sérii grafů byly vyneseny plochy píků vždy jediného fragmentu pro 
všechny dílčí experimenty v rámci jednoho grafu. Například časovou změnu hladiny 
IsoP typu IV v průběhu experimentů  A - F zobrazuje graf 3. 

Ze závislostí je patrné, že k nejnižší produkci stanovovaných látek došlo za 
podmínek experimentu A, kdy byly organismy vystaveny nanejvýše 15 °C, a 
nejvyšší tvorba těchto látek byla nalezena při experimentu F, kdy teplota lázně, v níž 
byly organismy chovány, byla 29 °C. Tím byl prokázán vliv teploty na množství 
sloučenin, které vznikají vlivem oxidativního stresu. Se vzrůstající teplotou prostředí 
dochází ke vzrůstající tvorbě izoprostanů a NS. 
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Graf 1 Časový průběh tvorby  izoprostanů a neznámých sloučenin v experimentu A  
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Experiment D
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Graf 2 Časový průběh tvorby  IsoP a NS v experimentu D  

 

IsoP IV
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Graf 3 Srovnání časové tvorby IsoP IV v různých experimentech (teplotách) 
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8.3 DLOUHODOBÝ  EXPERIMENT 
Cílem tzv. dlouhodobého experimentu bylo ověření stability množství izoprostanů 

a neznámých sloučenin v textovaných organismech Actinia equina v delším 
časovém horizontu. Normalizované plochy píků vybraných izoprostanů a NS 
stanovených ve tkáních testovaných korálnatců byly vyneseny do grafu 4.  

 

Dlouhodobý experiment

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10
Čas (dny)

N
or

m
al

iz
ov

an
á 

pl
oc

ha
 p

ík
u 

(%
)

NS1

NS2
IsoP VI

IsoP IV
NS3

 
Graf 4 Srovnání časové tvorby IsoP a NS v tkáních v dlouhodobém   experimentu 

 
.  
Pro všechny odběry vyjma času t = 0 byla pro každé m/z byla stanovena průměrná 

plocha píků a standardní relativní odchylka. Standardní relativní odchylky stanovené 
v dlouhodobém experimentu jsou jen o málo vyšší než stanovené opakovatelnosti. 
Z toho lze usuzovat, že v rámci dlouhodobého experimentu nedocházelo k změnám 
hladin IsoP a NS v tkáních organismů, vyjma prvotního nárůstu při přenesení 
organismů z chladného moře do lázní o laboratorní teplotě.  

Normalizací ploch píků na jedinou hodnotu získáme rovněž graf, ze kterého je 
patrná nejen časová nestabilita hladiny monitorovaných látek, ale je zachován i 
poměr hladin jednotlivých sloučenin (vyjma NS3). Z grafu 4 je tedy mj. patrné, že 
nejmenší plochy píků měla sloučenina IsoP VI, a nejvyšší neidentifikované 
sloučeniny NS3 a NS2 

 
8.3.1 Kvantifikace izoprostanů ve tkáních Actinia equina 

Kvantifikace izoprostanů IsoP IV a IsoP VI ve tkáních studovaných organismů 
byla provedena metodou externí kalibrace za použití standardů iPF2α-IV a 5-iPF2α-
VI. Volba vycházela z pravděpodobnosti shodné odezvy detektoru v případě 
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stereoizomerů v rámci skupiny jednoho typu izoprostanu a z komerční nedostupnosti 
jiných sloučenin. Index n značí počet odebraných vzorků.  V případě většího počtu 
odebraných vzorků je v tabulkách uvedena průměrná výsledná hodnota stanovení, 
včetně směrodatné odchylky (SD). 

 
Tabulka 5 Koncentrace izoprostanů IV ve tkáních Actinia equina v krátkodobém 
experimentu  

Čas (h) 
Experiment / Koncentrace IsoP IV (ng.g-1 tkáně), n = 1 

A B C D E F 
12 17,6 44,5 24,5 48,8 18,7 38,8 
14 1,4 25,3 38,1 20,7 57,7 34,4 
18 3,0 47,2 58,6 67,2 102,0 106,6 
36 54,5 83,0 102,4 124,8 140,3 170,5 

 
Tabulka 6 Koncentrace izoprostanů IsoP VI ve tkáních Actinia equina 
v krátkodobém experimentu  

Čas (h) 
Experiment / Koncentrace IsoP VI (ng.g-1 tkáně), n =  1 

A B C D E F 
12 11,7 15,5 9,2 10,0 6,4 4,0 
14 4,0 7,5 9,9 10,0 17,4 7,6 
18 5,6 14,4 13,5 18,7 26,0 27,8 
36 17,3 20,5 22,4 25,6 31,4 33,8 

 
Tabulka 7 Koncentrace izoprostanů IsoP IV a Isop VI ve tkáních Actinia equina 
v dlouhodobém k experimentu  

Čas (dny) 
Experiment / Koncentrace IsoP IV (ng.g-1 tkáně), n = 3 

Isop IV SD(±) Isop VI SD  (±) 
2 18,9 2,0 11,7 1,5 
5 17,8 1,9 10,5 1,4 
8 19,3 2,1 9,9 1,3 

10 15,7 1,7 8,1 1,0 
 

Tabulka 8 Množství IsoP IV a IsoP VI ve tkáních Actinia equina žijících v moři 
Koncentrace IsoP (ng.g-1 tkáně), n = 6 

Izoprostan Konc. SD (±) 
IsoP IV 2,5 0,3 
IsoP VI 2,1 0,2 
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8.3.2 Neznámé látky „NS“ 
Průběhy tvorby izoprostanů a NS byly podobné. Lze konstatovat, že pro studium 

oxidativního stresu Actinia equina je možné využít všech, v této práci 
stanovovaných, sloučenin. Z hlediska citlivosti se pak jeví jako lepší stanovování 
neznámých sloučenin než F2-izoprostanů z důvodů jejich větší odezvy na detektoru. 

Na základě chromatografických a fragmentačních vlastností, při zapojení 
teoretických poznatků, byly neznámé sloučeniny identifikovány jako možné další 
typy izoprostanů. S velkou pravděpodobností se jedná o izoprostany odvozené od 
kyseliny 5,8,11,14,17-eikosapentaenové (EPA) a 5,8,11,14,17-dokosapentaenové 
(DPA). Tento předpoklad podporuje i skutečnost, že kyseliny EPA i DPA se 
v tkáních Actinia equina vyskytují ve větším množství než kyselina arachidonová. 
Rovněž tak i plochy píků těchto neznámých látek byly vyšší než u izoprostanů 
odvozených od AA. Návrhy struktur těchto izoprostanů jsou uvedeny v dizertační 
práci. 

Přítomnost EPA i DPA v tkáních sasanek byla již publikována [56] a v tkáních 
Actinia equina v rámci doprovodných prací byla pomocí GC-MS analýzy potvrzena. 
Neznámé látky mohou být rovněž E- či D-izoprostany odvozené od arachidonové 
kyseliny. 

 
8.3.3 Vliv přítomnosti Mohrovy soli na průběh experimentů  

Vliv přítomnosti Mohrovy soli v lázních s testovanými organismy na tvorbu 
izoprostanů nebyl pozorován jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém experimentu. 
Důvod je obtížně identifikovatelný. Vodítkem by mohlo být vizuální pozorování při 
provádění experimentu. Po okamžitém přidání Mohrovy soli do lázní s mořskou 
vodou došlo k zhnědnutí, což bylo pravděpodobně způsobeno oxidací dvojmocného 
Fe(II) na trojmocné Fe(III). Protože se jednalo o mořskou vodu, která byla odebírána 
přímo ze Severního moře, jakékoliv úvahy o osudu tohoto činidla v tomto složitém 
přírodním systému, a tedy i jeho vliv na testované organismy, jsou obtížné. Rovněž 
je v tomto okamžiku obtížné navrhnout jakéhokoliv jiné chemické činidlo pro 
iniciaci oxidativního stresu korálnatců umístěných v akváriích s mořskou vodou. 

 
9  ZÁVĚR 

Přítomnost izoprostanů v tkáních Actinia equina byla prokázána. Rovněž bylo 
shledáno, že dochází ke změnám hladin těchto látek ve tkáních Actinia equina 
vlivem vystavení organismu oxidativnímu stresu. Využití izoprostanů pro sledování 
oxidativního stresu korálnatců se tedy jeví jako potenciálně možné. 

Taktéž byly sledovány náhodně objevené sloučeniny, které by mohly být rovněž 
produkty lipidové oxidace. Tyto sloučeniny by mohly být dalšími markery 
oxidativní stresu. Není vyloučené, že i ony by mohly být používány pro monitoring 
oxidativního stresu těchto žahavců. 
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