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Úvod  

 
Candida albicans je obecně jeden z nejvíce izolova-

ných houbovitých patogenů v lidském těle. Je obecný pů-
vodce nosokomiálních nákaz a čtvrtým nejroz�ířeněj�ím 
původcem infekcí krevního oběhu, stejně tak jako z 31 % 
je původcem urinárních infekcí a infekcí za�ívacího traktu 
na jednotkách intenzivní péče. Je také bě�ně součástí lid-
ské  mikrobiální mikroflóry a medicínsky důle�itým opor-
tunním patogenem � zvlá�tě u imunokompromitovaných 
osob. Candida albicans se také stala modelem pro systém 
hub v molekulární biologii. Mů�e růst jako hyfa, pseudo-
hyfa nebo ra�ící kvasinka. Dosa�itelnost této různorodosti 
a vnitřní proměnlivosti morfologie je velkým přínosem pro 
patogenní �ivot tohoto organismu. V tomto ohledu se zají-
máme o tzv. quorum-sensing molekuly, jako je farnesol, 
který, pokud je akumulován nad určitou mez, zabraňuje 
přeměně z kvasinky na mycelium a způsobuje růst kultury 
jako aktivní ra�ící kvasinky bez ohledu na míru růstu1,2. 
Tato morfologická transformace z kvasinky v mycelium je 
rozhodující krok v patogenezi Candidy albicans. Zabloko-
váním této přeměny by mohl být zastaven patogenní cha-
rakter tohoto oportunisty3. Naproti tomu tyrosol urychluje 
přeměnu v zárodečnou formu (germ tubes), tedy 
z kvasinky na vláknitou formu. Identifikace tyrosolu jako 
autoregulatorní molekuly má důle�itý vliv na dynamiku 
růstu a morfogenezi Candidy albicans4,5. 

Cílem na�í práce bylo tyto dvě molekuly, tj. farnesol 
a tyrosol, selektivně identifikovat a kvantifikovat v biolo-
gickém materiálu. Výsledky pak poslou�í pro lékařské 
účely jako nástroj k rozpoznání míry růstu kvasinky Can-
dida albicans, jako�to infekčního agens. 

 
 

Experimentální část  
 
K práci byly pou�ity standardy látek farnesolu a tyro-

solu: 

Tyrosol � 2-(4-hydroxyfenyl)ethanol 500 µl (Fluka) 
o čistotě ≥ 99,5 % (GC), C8H10O2, průměrná Mr 138,17, 
vzorec obr. 1. 
Farnesol � trans, trans-farnesol, 1 g (Aldrich) o čistotě 
96 %, C15H26O, průměrná Mr 222,37, vzorec obr. 2. 
Pro přípravu mobilní fáze byla pou�ita rozpou�tědla: 
Ultra-čistá voda vyrobená na Farmaceutické fakultě, Mili-
Q, Millipore před ka�dým doplněním mobilní fáze byla 
přefiltrována. 
Acetonitril � acetonitrile LC-MS 1l Chromasolv o čistotě 
(GC)  99,9 %, Riedel-de Häen.  
Kyselina mravenčí � formic acid, 98−100 % puriss. p.a., 
Reag. ACS, Reag. Ph. Eur, 1l, Riedel-de Häen, CH2O2. 

Analyzovány byly biologické vzory, konkrétně vagi-
nální výplachy, dodané FN Hradec Králové. 

Pro experimentální práci byl pou�it Acquity UPLC 
systém s duálním UV detektorem, Waters, ČR; separační 
kolona ACQUITY UPLC BEH C18 1,7 µm  2,1 × 100 
mm, Waters, ČR a hmotnostní analyzátor typu trojitého 
kvadrupolu Quattro Micro, Waters, ČR. Pro zpracování 
dat byl pou�it software MassLynx. 

Cílem bylo nalézt vhodnou směs a vhodné slo�ení 
mobilní fáze pro izokratickou eluci farnesolu a tyrosolu. 
Pro hmotnostní detekci byla pou�ívána ionizační technika 
ESI � ionizace elektrosprejem v pozitivním módu. Jako 
analyzátor byl vyu�it trojitý kvadrupól s mo�ností tande-
mové hmotnostní spektrometrie. 

 
 

Výsledky a diskuse 
          
Během měření byl zji�těn vznikající molekulový iont 

jako [M+H-H2O]+ u ka�dé námi hodnocené látky.  
V záznamu spekter tyrosolu byl vyhodnocen nejinten-

zivněj�í pík a vypočítána izotopická molekulová hmotnost 
(obr. 3).  

V záznamu spekter farnesolu byl vyhodnocen nejin-
tenzivněj�í pík a vypočítána izotopická molekulová hodno-
ta (obr. 4). 

Dále byly získány záznamy produktových i prekurzo-
rových iontů obou molekul pro jasnou identifikaci námi 
sledovaných molekul v biologickém materiálu. 

 
 

VÝVOJ DIAGNOSTICKÉ METODY PRO KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ  
ANALÝZU FARNESOLU A TYROSOLU JAKO PRODUKTŮ METABOLISMU  
KVASINKY Candida albicans V BIOLOGICKÝCH VZORCÍCH S VYU�ITÍM  
TECHNIKY UPLC/MS/MS  

H3C OH

CH3 CH3 CH3
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K vývoji metody vybraných přechodů iontů byly pou-
�ity záznamy produktových iontů jednotlivých látek, čím� 
se vysledoval charakter těchto malých molekul. Aplikace 
této metody poslou�ila k sledování přítomnosti látek 
v biologickém vzorku. Na obr. 5 je uveden záznam jedno-
ho vzorku, v něm� je identifikována přítomnost molekuly 
tyrosolu. Tento fakt byl nadále potvrzen záznamem pre-
kurzorových a produktových iontů této molekuly.   

 
 

Závěr 
 
Z naměřených výsledků bylo stanoveno slo�ení mo-

bilní fáze, průtoková rychlost, aditivum pro vy��í odezvu 
signálu. Dále pak byly stanoveny hodnoty v�ech parametrů 
detektoru pro získání spekter. 

Byla vyvinuta analytická metoda pro stanovení farne-
solu a tyrosolu v biologickém materiálu. Tyto výsledky by 
měly poslou�it k dal�ím výzkumným záměrům 
v klinickém lékařství v problematice onemocnění způsobe-
né kvasinkou Candida albicans u �en. 

 

DG

m/z
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

%

0

100
DG 105 129 (3.741) Cm (122:135) 2: Daughters of 205ES+ 

6.82e5205.4

121.4
121.2

109.2
95.2

81.1
81.2

87.3

107.2

106.9 111.2

149.2

135.2
123.2 134.9

163.5

CH2
H3C

CH3 CH3 CH3

[M-H20]+

FARNESOL

OHH3C

CH3 CH3 CH3

Obr. 3. Záznam spekter tyrosolu v ESI − pozitivním módu 

Obr. 4. Záznam spekter farnesolu v ESI − pozitivním módu 
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