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Úvod 

 
Welfare ryb v akvakulturách je v poslední době věno-

vána značná pozornost, neboť se zdaleka nejedná pouze 
o aspekty spojené s ochranou zvířat, ale tato problematika 
je velmi úzce spojena rovněž s kvalitou produkovaných 
ryb1. Stresovými faktory mohou být vnější a vnitřní podně-
ty vyvolávající u organismu bolest, úzkost, nepohodu nebo 
jinou nepříznivou odezvu, která zpravidla ústí ve fyziolo-
gickou nerovnováhu. Fyziologická rovnováha látek, které 
se na stresové odezvě organismu podílejí, může být zhod-
nocena na základě komplexního vyšetření krevní plazmy 
a tkání2. 

Klasický přístup (bio)analytické chemie spočívající 
ve stanovení jednotlivých indikátorových látek je však 
značně pracný, ekonomicky nákladný a časově náročný. 
Ačkoliv se pro tyto účely aplikuje řada různých analytic-
kých metod, žádná z nich neposkytuje úplný obraz meta-
bolomu (profil nízkomolekulárních metabolitů), který by 
mohl celkově welfare organismu výstižně dokumentovat3. 
Mezi různými bioindikátory mají v metabolomu zvláštní 
význam lipidy,  jejichž koncentrace,  složení  a relativní 
zastoupení je závislé jak na stresových faktorech, tak na 
složení a formě krmiva.  

V této práci byla pro získání obrazu metabolomu zvo-
lena  nová  metoda  hmotnostní  spektrometrie  pracující 
v otevřeném prostoru s využitím iontového zdroje pro 
přímou analýzu v reálném čase (Direct Analysis in Real 
Time   DART) ve spojení s hmotnostní spektrometrií 
s  analyzátorem  doby  letu  iontů  (TOFMS).  Technika 
DART využívá plasmou excitované atomy helia a kompo-
nenty atmosféry (H2O, O2) k ionizaci složek vzorku. Ná-
sledně jsou získána relativně jednoduchá hmotnostní spek-
tra charakterizovaná [M+H]+ (popř. [M]+) v pozitivním 
módu, nebo [M–H]– (popř. [M]–) v negativním módu. 
V kombinaci s průletovým analyzátorem s vysokým hmot-
nostním rozlišením (TOFMS) je možná identifikace ioni-
zovaných látek, aniž by tyto byly nejprve separovány4. 
Jelikož je během analýz získáno značné množství informa-
cí (proměnných) pro velký počet vzorků (objektů), je vyu-
žíváno  matematických  a  statistických  postupů 
(multivariační  analýza)  umožňujících  získat  maximum 
užitečných informací z daných dat5. 

Experimentální část 
 

Analyzovaný materiál 
 
Vzorky byly dodány ve spolupráci s Jihočeskou uni-

verzitou v Českých Budějovicích. Jednalo se o svalovinu 
sladkovodních ryb, všežravého kapra obecného Cyprinus 
cardo L. a rostlinožravého amura bílého Ctenopharyngo-
don idella.  

Byly porovnávány ryby chované v různém prostředí 
(sádka / rybník) a různě krmené ryby (přirozená potrava / 
různě upravené tritikale). 

 
Pracovní postup 
 
Úprava vzorků 

Analyzované vzorky se nechaly pozvolna rozmrazit 
a následně byla odebrána neznečištěná část svaloviny bez 
kostí a kůže. Do 50ml kyvety bylo přidáno k 2 g homoge-
nátu svaloviny 10 ml destilované vody a 10 ml cyklohexa-
nu. Směs v kyvetě byla zprudka protřepávána 10 s. Násle-
dovala 60 s extrakce Ultraturraxem (6000 rpm). Vzorek 
byl odstřeďován po dobu 10 min při teplotě 5 °C  a otáč-
kách 11 000 rpm. Oddělené vrstvy – horní organická 
a spodní vodná byly separátně odebrány do vialek a ihned 
podrobeny analýze pomocí DART–TOFMS v pozitivním 
a negativním módu ionizace. 

 
DART–TOFMS analýza 

Optimalizované parametry DART–TOFMS systému 
použité pro analýzu extraktů rybí svaloviny shrnuje tabul-
ka I. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Obr. 1 uvádí ukázku metabolomického profilu získa-

ný DART–TOFMS analýzou cyklohexanového extraktu 
svaloviny kapra v pozitivním módu DART ionizace za 
použití amoniaku jako dopantu, který slouží pro dosažení 
lepší intenzity triacylglycerolů (TAG) během ionizace. 

Obr. 2 uvádí metabolomický profil získaný DART–
TOFMS  analýzou  vodného  extraktu  svaloviny  kapra 
v negativním módu DART ionizace. 

Chemometrická analýza byla provedena následujícím 
postupem:  
(i)  Výběr proměnných. Pro chemometrickou analýzu bylo 

vybráno 22 iontů (markerů) v případě DART(+) ana-
lýzy (cyklohexanová vrstva) a 28 iontů  v případě 
DART(–) analýzy (vodná vrstva). 

(ii) Transformace proměnných. Intenzity daných slouče-
nin byly následně transformovány tak, že markeru 
o nejvyšší intenzitě byla přiřazena hodnota „1“ a hod-



Chem. Listy 105, s16s18 (2011)                                                                                                                              Cena Merck 2011 

s17 

noty pro ostatní sloučeniny byly pak proporčně dopo-
čítány. 

(iii) Redukce dimenze dat. Pro snížení dimenze dat byla 
použita diskriminační analýza částečných nejmenších 
čtverců (PLS-DA). Získané skryté proměnné (LVs) 
pak byly použity pro klasifikaci vzorků pomocí lineár-
ní diskriminační analýzy (LDA). 

(iv) Výběr optimálního počtu LVs. Optimální počet LVs 
byl získán na základě lineární diskriminační analýzy 
s odlož-jeden-mimo příčnou validací (LOOCV). 

(v) Klasifikace vzorků. Klasifikace vzorků se vyjádří pre-
dikční schopnost, tj. % vzorků v testovací sadě správ-
ně  klasifikovaných za použití  modelu vytvořeného 
z trénovacím kroku (v daném případě pomocí LOOCV). 

(vi) Grafické znázornění shlukování. Pro lepší vizualizaci 
byl vytvořen graf s prvními dvěma diskriminačními 
funkcemi (LDA) s vyznačenými skupinami ilustrující-
mi shlukování jednotlivých druhů ryb (obr. 3). 

Závěr 
 
Za účelem zhodnocení metabolomických profilů tkání 

ryb ve vztahu k vnějším faktorům při produkci ryb (kapr, 
amur) byla použita metoda využívající desorpční ionizační 
techniky přímé analýzy v reálném čase (Direct Analysis in 
Real Time  DART) ve spojení s hmotnostní spektrometrií 
s analyzátorem doby letu iontů (TOFMS). 

Pro  izolaci  nízkomolekulární  látek  (metabolomu) 
svaloviny ryb byla použita jednoduchá extrakční metoda 
umožňující  izolaci  širokého  spektra  analytů 
(aminokyseliny, dusíkaté báze, mastné kyseliny, triacyl-
glyceroly, cholesterol). 

Na základě provedené chemometrické analýzy bylo 
možné  rozlišit  dle  profilu  metabolomu  svaloviny 
s  relativně  vysokou klasifikační  účinností  analyzované 
ryby ve vztahu k vnějším faktorům při jejich produkci. 

Parametr Positivní mód ionizace 
(analýza cyklohexanové fáze) 

Negativní mód ionizace 
(analýza vodné fáze) 

DART     
Ionizační plyn helium helium 
Teplota ionizačního plynu 250 °C 250 °C 
Průtok ionizačního plynu 3 l/min 3 l/min 
Napětí na výbojové jehle –3000 V –3000 V 
Napětí na elektrodě 1 +150 V –150 V 
Napětí na elektrodě 2 +250 V –350 V 
Doba desorpce 30 s 5 s 
Dopant amoniak — 

TOFMS 
Napětí iontové optiky 900 V 900 V 
Napětí detektoru –2400 V +2300 V 
Akviziční rychlost 5 spekter/s 5 spekter/s 
Rozsah m/z 80–1000 80–500 

Tabulka I 
Optimalizované parametry DART–TOFMS metody 

Obr. 1. Hmotnostní spektrum (DART–TOFMS) metabolomu 
rybí svaloviny, positivní mód ionizace s využitím dopantu 
(amoniak); analýza cyklohexanové fáze extraktu 
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Obr. 2. Hmotnostní spektrum (DART–TOFMS) metabolomu 
rybí svaloviny, negativní mód ionizace; analýza vodné fáze 
extraktu 
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Tato  studie  byla  realizována  v  rámci  projektů: 
(i) COST, Action 867 a (ii) MSM6046137305 financova-
ných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 
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Obr. 3. Predikční schopnosti a grafy prvních dvou diskriminačních funkcí (LDA) s vyznačenými skupinami ilustrujícími shluko-
vání analyzovaných kaprů ve vztahu k vnějším faktorům při jejich produkci 
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 Kapr – rybník – přirozená potrava 

 Kapr – rybník – příkrm tritikale (hrubě šrotované) 

 Kapr – rybník – příkrm tritikale (bez úprav) 

 Kapr – rybník – příkrm tritikale (hrubě šrotované, 
tepelně upravené)
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 Amur – sádka – přirozená potrava

 Amur – sádka – příkrm tritikale (bez úprav) 

 Amur – sádka – potrava: směs pro kapra
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