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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo biosintezo, kemijsko zgradbo in pomen eikozanoidov v človeškem 

organizmu. Preučimo metodo priprave vzorca krvne plazme, postopke meritev ter kvalitativne 

in kvantitativne analize prostanoidov z uporabo plinskega kromatografa in masnega 

spektrometra. Na podlagi analize masnih spektrov z uporabo internih standardov določimo 

koncentracijo prisotnih prostanoidov v vzorcu.  

 

Ključne besede: arahidonska kislina, eikozanoidi, prostanoidi, levkotrieni, plinska 

kromatografija, masna spektrometrija, interni standard 

 

 

ABSTRACT: 

In the seminar we study biosynthesis, chemical structure and importance of eicosanoids in 

humans. We describe the method of a sample preparation from blood plasma, the methods of 

measurement as well as of qualitative and quantitative analysis of prostanoids with the use of 

gas cromatography and mass spectrometry. From the obtained mass spectra we determine the 

concentration of the prostanoids in the sample using the internal standard technique. 

 

Key words: arachidonic acid, eicosanoids, prostanoids, leukotrienes, gas cromatography, mass 

spectrometry, internal standard 
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1 UVOD 
 

Leta 1935 sta fiziologa Ulf von Euler in M.W. Goldblatt [1,2] iz semenske tekočine 

neodvisno prvič izolirala tedaj še nepoznano skupino lipidov. Ker so bili znanstveniki takrat 

mnenja, da jih izloča prostata, se jih je prijelo ime prostanoidi, med katere poleg 

prostaglandinov prištevamo še prostaciklin in tromboksan. Kasneje so znanstveniki ugotovili, 

da jih dejansko izloča druga žleza z zunanjim izločanjem, in sicer semenjak. Z leti so odkrili 

še, da prostanoidi nastajajo tudi v drugih vrstah celic ter da imajo pomembno vlogo v telesu. 

Z odkritjem zdravil, ki zavirajo sintezo prostanoidov, se je njihov pomen močno povečal tudi 

v farmaciji. Za detektiranje in določanje koncentracije prostanoidov je zaradi natančnosti zelo 

razširjena uporaba masnega spektrometra v povezavi s plinskim ali tekočinskim 

kromatografom. Meritve koncentracij se uporablja predvsem za določanje različnih 

bolezenskih stanj, ugotavljanje učinkovitosti zdravil in nenazadnje tudi v pomoč za izgradnjo 

in testiranje matematičnih modelov. Glede odkritja prostanoidov, njihove sinteze in delovanja 

sta bili podeljeni tudi dve Nobelovi nagradi. Biokemiki Sune K. Bergström, Bengt I. 

Samuelsson in John R. Vane so za raziskave na področju delovanja prostaglandinov leta 1982 

prejeli Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino. Leta 1990 pa je Elias James Corey za 

delo na področju teorije in metodologije organske sinteze prejel Nobelovo nagrado za kemijo. 

 

S kvalitativno in kvantitativno analizo prostanoidov se največkrat ukvarjajo raziskovalci s 

področja biokemije, farmacije in medicine. Pogosto so v te procese vključeni tudi fiziki. 

Zaradi znanja o fizikalnih procesih, ki delujejo na vzorec med analizo, lahko svetujejo pri 

izboljšanju metod priprave vzorca. Z znanjem o fizikalnem delovanju detektorjev sodelujejo 

tudi pri nastavitvah merilnikov, npr. kromatografov in masnih spektrometrov. Predvsem pa 

fiziki razvijajo matematične modele. Za pravilno vključitev rezultatov meritev v razvoj 

matematičnih modelov, je poznavanje sinteze prostanoidov in njihove analize ključnega 

pomena. 

 

V diplomskem seminarju želimo določiti koncentracijo prostanoidov v vzorcu krvne plazme. 

Vzorec za analizo moramo pravilno pripraviti z ustrezno metodo. Nato lahko kvalitativno in 

kvantitativno analizo prostanoidov izvedemo z uporabo plinskega kromatografa in masnega 

spektrometra. Na podlagi analize masnih spektrov z uporabo internih standardov določimo 

koncentracijo prisotnih prostanoidov v vzorcu. V diplomskem seminarju bomo najprej 

spoznali osnove biosinteze eikozanoidov po ciklooksigenazni in lipoksigenazni poti  

(poglavje 2). Sledi predstavitev funkcij in kemijske zgradbe levkotrienov in prostanoidov 

(poglavje 2.1). Nato bomo na kratko predstavili (poglavje 3) osnove masne spektrometrije v 

povezavi s plinsko kromatografijo in se osredotočili na metodo priprave vzorca za analizo 

prostanoidov iz krvne plazme (poglavje 3.1). Iz vzorca želimo ugotoviti, v kolikšnih 

koncentracijah so zastopani posamezni prostanoidi. Pri tem sledimo postopku, ki so ga 

objavili avtorji Tsukamoto in sod. [3], pri čemer uporabimo še nekaj modifikacij, ki 

prispevajo k večji čistosti vzorca in lažji pripravi. Opisali bomo kemijski vpliv estrenja, 

metoksimacije in etrenja na prostanoide, ki so ključni postopki za kvantitativno in kvalitativno 
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analizo prostanoidov ter za njihovo medsebojno razlikovanje. Opisali bomo nastavitve 

masnega spektrometra ob meritvi in analizi (poglavje 3.2). Uporabljena metoda priprave 

vzorca in parametri ter postopki meritve so zapisani po korakih in z vsemi parametri, ki 

omogočajo uspešno ponovitev in izvedbo meritve. V zadnjem sklopu bomo predstavili 

metodo analize masnih spektrov z uporabo internih standardov (poglavje 3.3) in določili 

koncentracijo (poglavje 4) nekaterih prostanoidov v vzorcu.  

2 BIOSINTEZA EIKOZANOIDOV 
 

Prostanoidi, to so prostaglandini (PG), prostaciklini (PGI) in tromboksani (TX), so produkti, 

ki nastanejo s presnovo arahidonske kisline (AA) po ciklooksigenazni poti. Spadajo med t.i. 

eikozanoide, med katere prištevamo še levkotriene (LT), ki pa nastajajo po lipoksigenazni 

poti. Biosintezo eikozanoidov spodbujajo mehanične poškodbe, citokini, rastni faktorji ali 

drugi dražljaji. 

 

Arahidonsko kislino (C20H32O2), ki je poznana tudi pod imenom 5,8,11,14-eikozatetraenojska 

kislina, zaradi njene kemijske zgradbe uvrščamo med večkrat nenasičene ω-6 maščobne 

kisline (20:4(ω-6)). Skupaj s karboksilno skupino (–COOH) jo sestavlja dvajset ogljikovih 

atomov, povezanih v verigo, ki vsebuje štiri dvojne vezi cis-usmeritve (20:4). Prva dvojna vez 

je med šestim in sedmim ogljikovim atomom (ω-6), kar prikazuje slika 1. Je del fosfolipidov, 

ki tvorijo celične membrane in se iz njih sprošča ob pomoči encima fosfolipaza A2 (PLA2).  

 
Slika 1. Kemijska zgradba arahidonske kisline (AA). Skupaj s karboksilno skupino (–COOH) jo 

sestavlja dvajset v verigo povezanih ogljikovih atomov in vsebuje štiri dvojne vezi (20:4). Prva dvojna 

vez se nahaja med šestim in sedmim atomom od končnega ogljikovega atoma (ω-6). 

 

Biosinteza eikozanoidov iz AA poteka po dveh poteh, ki se med seboj razlikujeta glede na 

vrsto encimov, ki sodelujejo pri sintezi. To sta ciklooksigenazna (COX) in lipoksigenazna 

(LOX) pot. Slika 2 povzema trenutno poznan in raziskan proces metabolizma arahidonske 

kisline. V ciklooksigenazni poti arahidonsko kislino katalizira encim ciklooksigenaza (COX), 

v lipoksigenazni poti pa arahidonsko kislino katalizira encim lipoksigenaza (LOX). Končni 

produkti presnove po ciklooksigenazni poti so prostaglandini, prostaciklin in tromboksani, po 

lipoksigenazni poti pa levkotrieni, lipoksini, eoksini in hidroksiekosatetraenoične kisline [5]. 

 

V ciklooksigenazni poti (prva veja z leve na sliki 2) sodelujeta dve obliki encima 

ciklooksigenaze, ki katalizirata oksidacijo arahidonske kisline v prostaglandin G2 (PGG2), ki 

se nato pretvori v prostaglandin H2 (PGH2). To sta COX-1 in COX-2, znani tudi kot 
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prostaglandin H sintaza 1 in 2 (PGHS1 in PGHS2). Encim COX vsebuje dve aktivni mesti za 

vezavo substratov. Je encim s t.i. dvojno aktivnostjo. Ena aktivnost je ciklooksigenazna, druga 

pa peroksidazna. S ciklooksigenazno aktivnostjo encim COX pretvarja substrat AA v produkt 

PGG2, s peroksidazno aktivnostjo pa nato pretvarja substrat PGG2 v produkt PGH2. Nato sledi 

izomerizacija ali redukcija PGH2 s pomočjo specifičnih encimov v biološko pomembne 

produkte, t.i. prostanoide, in sicer prostaglandin D2 (PGD2), prostaglandin E2 (PGE2), 

prostaglandin I2 (PGI2), prostaglandin F2α (PGF2α) in tromboksan A2 (TXA2). PGI2 in TXA2 

zelo hitro preideta v stabilnejši obliki 6-keto-PGF1α in tromboksan B2 (TXB2) [6]. 

 

 
 

Slika 2. Biosinteza eikozanoidov iz arahidonske kisline. Končni produkti presnove po 

ciklooksigenazni (COX) poti (prva veja z leve) so prostaglandini (PG), prostaciklini (PGI) in 

tromboksani (TX), po lipoksigenazni (LOX) poti (2. - 4. veja z leve) pa levkotrieni (LT), lipoksini 

(LX), eoksini (EX) in hidroksiekozatetraenoične kisline (HETE). Definicije okrajšav so zbrane v  

tabeli 1. Povzeto po [4]. 

 

Poznamo tri izoencime COX: COX-1, COX-2 in COX-3. COX-1 je konstitutivno izražena 

oblika encima, ki je v celicah ves čas prisotna. COX-2 pa je inducibilna oblika encima, ki se v 

povišani meri tvori v celici ob vnetjih. Encim COX-3 je najmanj raziskan in je v zvezi z njim 

še veliko nepojasnjenega. Bil naj bi različica COX-1, vendar nima ciklooksigenazne 
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aktivnosti. Zdravila, ki so inhibitorji COX, kot na primer aspirin, znižajo produkcijo 

prostanoidov in tako ublažijo njihove učinke v telesu, npr. znižajo telesno temperaturo. Za 

dvig telesne temperature je namreč odgovoren PGE2, ki ga ob vnetnem procesu nastane več. 

Inhibitorji COX pa lahko imajo tudi negativne posledice na organizem, saj povzročajo 

poškodbe jeter (npr. zdravilo paracetamol, ki je inhibitor COX-3) ter poškodbe črevesne in 

želodčne sluznice (npr. zdravila aspirin in drugi nesteroidni antirevmatiki (NSAR)) [7]. 

 

Tabela 1. Definicije uporabljenih okrajšav 

Okrajšava Pomen 

11-dehidro-TXB2 metabolit tromboksana B2 

15-keto-PGE2, PGEMI, tetranor-PGEM metaboliti PGE2 

5-, 12-, 15-HETE 5-, 12-, 15-hidroksieikosatetraenoična 

kislina 

5-, 12-, 15-HPETE 5-, 12-, 15-hidroperoksieikosatetraenoična 

kislina 

5-, 12-, 15-LO 5-, 12-, 15-lipoksigenaza 

6-keto-PGF1α metabolit prostaciklina 

9α, 11β- PGF2α metabolit PGD2 

AA arahidonska kislina 

COX1/COX2 ciklooksigenaza-1, 2 

cPLA2 citosolična fosfolipaza A2 

CYP citokrom P450 

EXC4, EXD4, EXE4 eoksin C, D, E 

FLAP 5-lipoksigenaza aktivirajoči protein 

LPAT lisofosfolipid aciltransferaza 

LTA4, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4 levkotrieni A4, B4, C4, D4, E4 

LXA4, LXB4 lipoksin A4, B4 

PGG2, PGH2, PGD2, PGE2, PGF2α prostaglandini G2, H2, D2, E2, F2α 

PGI2 prostaciklin 

trans-LTC4 izomer levkotriena C4 

TXA2, TXB2 tromboksan A2, B2 

 

Po lipoksigenazni poti (2. - 4. veja z leve na sliki 2) različne oblike LOX (5, 12 in 15-LOX) 

katalizirajo encimske reakcije, pri katerih iz AA nastajajo hidroperoksieikosatetraenoične 

kisline (HPETE), in sicer 5, 12 in 15-HPETE. Iz 5-HPETE se ob prisotnosti encima 5-LOX, 

ki ga aktivira FLAP, tvori levkotrien A4 (LTA4). LTA4 je substrat za encima levkotrien A4 

hidrolazo (LTA4H), ki tvori LTB4, ter za levkotrien C4 sintazo (LTC4S), ki tvori LTC4. 
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Slednji se nadalje pretvarja v stabilnejše produkte, in sicer LTD4 in LTE4 (slika 3), ki ga 

naposled najdemo v urinu. Iz 12-HPETE se tvori 12-hidroksieikosatetraenoična kislina      

(12-HETE), iz 15-HPETE pa 15-hidroksieikosatetraenoična kislina (15-HETE) in eoksini C4, 

D4, in E4 (EXC4, EXD4, EXE4).  

 

Levkotriene skupaj s karboksilno skupino tvori veriga dvajsetih ogljikovih atomov. Zanje so 

značilne tri ali več konjugirane dvojne vezi, kar prikazuje slika 3. Zaradi vezanega cisteina, 

levkotriene LTC4, LTD4 in LTE4 imenujemo tudi cisteinil levkotrieni. Poznamo dva tipa 

receptorjev za levkotriene. To so BLT receptorji, ki jih aktivira LTB4, in Cys-LT 1 in 2 

receptorji, ki jih aktivirajo cisteinil levkotrieni. Levkotrieni so v telesu odgovorni za nastanek 

in razvoj vnetnih procesov in delujejo kot mediatorji alergijskih in vnetnih reakcij. V 

patogenezi astme imajo pomembno vlogo cisteinil levkotrieni, predvsem LTC4. Ta povzroča 

krčenje gladkih mišičnih celic dihalnih poti z vezavo na njihove receptorje, kjer imajo 

največjo vlogo Cys-LT1 receptorji [8]. 

 

 
Slika 3. Produkti lipoksigenazne poti, ki jo katalizira encim 5-LOX: levkotrieni (LT) A4, B4, C4, D4, 

E4. Cys v LTC4 in LTD4 predstavlja cistein, Gly predstavlja glicin, Glu v LTC4 pa glutaminsko kislino. 

Povzeto po [9]. 

 

AA z naddružino citokromov P450 (prva veja z desne na sliki 2) tvori različne HETE in 

epoksieikozatrienoične kisline. Ti eikozanoidi se tvorijo v tkivih in imajo različne biološke 

funkcije. Pomembno vlogo imajo pri prehajanju ionov, vnetjih, apoptozi in homeostazi [10]. 

 



6 

Izoprostani so prostaglandinom podobne spojine, ki se tvorijo v tkivnih celicah. Nastajajo z 

neencimsko peroksidacijo AA s prostimi radikali. Nekatere oblike izoprostanov naj bi imele 

tudi biološke funkcije, vendar le-te še niso zelo dobro raziskane. Splošno pa je znano, da so 

mediatorji vnetja. Uporabljajo se tudi kot biomarkerji za oksidativni stres [11]. 

2.1 Prostanoidi 
 

V telesu se prostanoidi sintetizirajo iz arahidonske kisline po ciklooksigenazni poti s pomočjo 

encimov COX. Za lažje razumevanje metode priprave vzorca iz krvne plazme, moramo dobro 

poznati njihovo kemijsko strukturo. Osnovno ogrodje molekule je karboksilna skupina z 20 

ogljikovimi atomi, ki tvorijo petčlenski obroč. Različni tipi prostanoidov imajo različne 

funkcionalne skupine, ki so vezane na obroč in na verigo ogljikovodikov, kar prikazuje slika 

4. To izkoriščamo pri pripravi vzorca, saj se bodo zaradi različnih substituentov funkcionalnih 

skupin na prostanoide v procesu priprave vzorca vezale različne skupine, kar se bo kazalo v 

različnih masah molekul. Z uporabo masnega spektrometra bo tako razločitev prostanoidov 

lažja. Prostanoide najdemo v večini organov in tkiv. Proizvajajo jih vse celice razen 

limfocitov. Po sintezi prostanoidi zapustijo celico s pomočjo transporterja (PGT, SLCO2A1) in 

se vežejo na receptorje ciljnih celic. V nadaljevanju je opisana sinteza in biološka aktivnost 

prostaglandinov PGE2, PGD2, PGF2α, prostaciklina PGI2 in tromboksana TXA2. 

 

PGE2 se sintetizira s pomočjo encima PGE sintaza (PGES) (slika 4a). Veže se na EP1, 2 in 3 

receptorje na ciljnih celicah. V telesu ima vlogo krčenja in relaksacije gladkih mišic 

gastrointestinalnega trakta ter gladkih mišic dihalnih poti. Skupaj s PGI2 uravnava krčenje 

maternice med nosečnostjo in porodom, zato se uporablja tudi kot zdravilo za umetno 

sprožitev poroda. PGE2 je glavni mediator vnetnega odziva. Z znižanjem praga receptorjev za 

bolečino potencira učinke nekaterih snovi, ki povzročajo bolečino. Sodeluje tudi pri povišanju 

telesne temperature, ki je posledica vnetja in infekcij. Ima tudi bronhodilacijski učinek. 

 

PGD2 nastaja iz PGH2 s pomočjo encima PGD sintaza (PGDS) (slika 4a). V telesu ureja 

ciklus spanja in sodeluje pri odzivu na vnetja in alergije. Ima tudi bronhokonstrikcijski 

učinek. 

 

PGF2α nastaja s pomočjo encima PGF sintaza (PGFS) (slika4a). Učinkuje bronho-

konstrikcijsko ob vezavi na FP receptorje v gladkih mišičnih celicah dihalnih poti. Sinteza 

PGF2α se še posebej poveča med porodom, saj vpliva na pravilno delovanje in krčenje 

maternice. 
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Slika 4. Kemijska zgradba in sinteza a) prostaglandinov (PG) D2, E2 in F2α in b) prostaciklina ter 

tromboksanov (TX) A2 in B2 iz PGH2. Povzeto po [12]. 

 

PGI2 oz. prostaciklin se sintetizira iz PGH2 (slika 4b) preko encima prostaciklin sintaza 

(PGIS). Za njegovo kemijsko strukturo je značilno, da na mestu šestega in devetega 

ogljikovega atoma tvori kisikov most. PGI2 nastaja pretežno v celicah žilnega endotelija, 

čeprav nastaja tudi v drugih tipih celic. Z vezavo na IP receptorje spodbujajo bronhodilatacijo. 

PGI2 ima tudi veliko vlogo pri vnetjih, saj je pomemben mediator pri edemih in bolečini, ki se 

pojavi ob vnetju. Zaradi vazodilatacijskega učinka prav tako prispeva k povečanju pretoka 

krvi in drugih tekočin skozi ledvice. Omogoča tudi regulacijo izločanja želodčne kisline. V 

ledvicah PGI2 poveča sproščanje kalija. Je antagonist tromboksana in aktivno sodeluje pri 

preprečevanju nastanka krvnih strdkov.  

 

b) 

a) 
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TXA2 nastaja pretežno v trombocitih, čeprav se tvori tudi v drugih tipih celic. PGH2 se v 

TXA2 pretvori preko encima tromboksan-A-sintaze (TXAS1) (slika 4b). V krvnem obtoku je 

v homeostatskem ravnovesju s prostaciklinom (PGI2), ki ima nasprotne učinke kot 

tromboksan. Njuno ravnovesje je pomembno za dobro kardiovaskularno zdravje. Ob 

poškodbah in krvavitvah se sinteza TXA2 poveča. TXA2 namreč spodbuja aktivacijo 

trombocitov in povečuje njihovo združevanje (agregacijo). Na mestu poškodb le-ti tvorijo 

trombocitni čep, ki nastane z zlepljenjem trombocitov. To je eden od procesov, ki 

pripomorejo k strjevanju krvi in posledično k zaustavitvi krvavitve. Tudi TXA2 je mediator 

vnetja. Medtem ko PGE2 zavira aktivacijo limfocitov, ima TXA2 nanje ravno obraten učinek 

[12]. 

3 MERITEV PROSTANOIDOV 
 

Analiza eikozanoidov se izvaja z več metodami, med katere spadajo masna spektrometrija 

(MS) v povezavi s plinsko kromatografijo (GC), visokotlačna tekočinska kromatografija 

(HPLC) in razne imunološke analize, kot sta encimski imunski test (ELISA) in radioimunska 

analiza (RIA). Med najpogosteje uporabljene metode spada GC/MS. Prednosti pred drugimi 

metodami so predvsem visoka natančnost, občutljivost in nizka meja detekcije, saj lahko 

detektiramo spojine z maso nekaj atomskih enot pri nizkih koncentracijah. Prednost je tudi 

večja specifičnost, kar pomeni, da lahko detektiramo posamezne vrste prostanoidov, njihove 

izomere in metabolite. Slabosti metode GC/MS so draga oprema ter zapletena in časovno 

dolgotrajna priprava vzorca za analizo. Prednost radioimunske analize je v njeni visoki 

specifičnosti in nizki ceni priprave, vendar je njena slabost predvsem ta, da je potrebna 

uporaba radioaktivnih elementov. Encimski imunski testi (ELISA) se vse pogosteje 

uporabljajo, saj za njihovo izvedbo ni potrebna draga oprema. Njihova prednost je tudi v tem, 

da ne zahtevajo tako kompleksne in zahtevne priprave vzorca, kot je npr. metoda GC/MS. 

Slabost ELISA metode pa je, da v določenih primerih prikaže višje vrednosti koncentracij, kot 

so dejanske, ter manjša specifičnost in občutljivost v primerjavi z GC/MS. Temu se da do 

neke mere izogniti z bolj zapleteno pripravo vzorca, podobno tisti, ki se uporablja pri GC/MS. 

 

Koncentracijo prostanoidov v vzorcu krvne plazme bomo izmerili z metodo masne 

spektrometrije v povezavi s plinsko kromatografijo (GC/MS). Masna spektrometrija (MS) je 

analitična metoda, uporabna za določevanje mase in pogosto tudi strukture molekul glede na 

razmerje med maso in nabojem (m/z). Vrste molekul nato identificiramo z analizo in 

primerjavo masnih spektrov iskanih molekul in njenih fragmentov v vzorcu s standardi oz. 

referencami. Zaradi kompleksnosti vzorcev, ki lahko vsebujejo več različnih komponent 

(molekul), masni spektrometer pogosto uporabljamo v kombinaciji s kromatografom. 

Kromatografija je separacijska metoda, kjer vzorec časovno ločimo na posamezne 

komponente. Komponente vzorca se ločijo po hitrosti potovanja skozi kolono zaradi različnih 

interakcij z mobilno in stacionarno fazo kolone. Mobilna faza (tista, ki se z vzorcem giblje 

skozi kromatografsko kolono) je lahko tekočina (tekočinska kromatografija: LC) ali plin 

(plinska kromatografija: GC). Na koncu kromatografa je senzor, ki meri količino prispele 

spojine v posameznih kratkih časovnih intervalih skozi konec kromatografske kolone, ali pa je 
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detektor kar masni spektrometer sam. Le-ta nameni del časa meritvi količine prispele spojine, 

del časa pa masni analizi. 

 

V okviru eksperimentalnega dela je bil uporabljen masni spektrometer Varian 210-MS/MS, ki 

deluje na principu 3D QIT - tridimenzionalne kvadrupolne ionske pasti. Spektrometer 

omogoča tudi zaporedno masno analizo (MS/MS), s čimer povečamo občutljivost merilnika. 

Povezan je s plinskim kromatografom Varian 431-GC ter z avtomatskim vzorčevalnikom 

Varian CP 8400, kar prikazuje slika 5. Vakuumska komora za ekstrakcijo na trdni fazi (SPE) 

je proizvod podjetja Dräger. Eksperimentalna oprema je bila nabavljena v okviru projekta 

Naravoslovni izobraževalni center za trajnostni razvoj (SI0039-GAN-00087-E-V1 – 

Norwegian FM), ki ga je z donacijo podprla Norveška preko Norveškega finančnega 

mehanizma. 

 
Slika 5. Masni spektrometer (Varian 210-MS/MS) (desno) s plinskim kromatografom (Varian 431- 

GC) (levo) in avtomatskim vzorčevalnikom (Varian CP 8400) (zgoraj) 

 

Za uspešno izvedbo kvalitativne in kvantitativne analize je pomembna pravilna priprava 

vzorca. Z metodo kemijske priprave vzorca število komponent v vzorcu močno omejimo. 

Najugodneje je, če v končnem vzorcu za analizo ohranimo zgolj komponente, ki jih želimo 

detektirati. Prostanoide imamo namen detektirati v krvni plazmi, ki je zelo kompleksen 

vzorec, saj vsebuje množico različnih komponent. Ker so prostanoidi v osnovi maščobne 

kisline, je prva metoda namenjena predvsem njihovi ločitvi od ostalih komponent v vzorcu. 

Ker pa se nekateri prostanoidi med seboj le minimalno razlikujejo po masi, hkrati pa tudi po 

fragmentih in ker so zelo neobstojne molekule (hitro oksidirajo ali reagirajo s prostimi 

radikali, saj so nenasičene maščobne kisline), jih je nujno pretvoriti v obstojnejše oblike. Z 

masnim spektrometrom, ki ga uporabimo v eksperimentu, lahko uspešno detektiramo spojine 

od 50 do 700 masnih enot. V prejšnjem poglavju smo videli, da se nekateri prostanoidi med 

seboj razlikujejo le po funkcionalnih skupinah, npr. =O in –OH. Npr. namesto funkcionalne 

skupine =O je v drugem prostanoidu skupina –OH. Ker so vsi prostanoidi sestavljeni iz        

20 ogljikovih atomov, bi se masi dveh takih prostanoidov razlikovali zgolj za eno masno 

enoto (H). Če pa posamezne funkcionalne skupine prostanoidov zamenjamo z različnimi 
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substituenti, ki imajo večje mase, se bodo prostanoidi med seboj bolj razlikovali po masi, 

hkrati pa bodo tudi fragmenti v masnem spektru različni. S pravilno metodo priprave vzorca 

iz krvne plazme izkoristimo razlike v kemijski zgradbi eikozanoidov. Tako se bodo na 

različna mesta v strukturi eikozanoidov vezali različni substituenti. Substituenti so odvisni od 

spojin, ki jih uporabimo v postopku priprave vzorca, hkrati pa so specifični za posamezno 

funkcionalno skupino. Zaradi različnih substituentov, ki se vežejo na eikozanoide med 

pripravo vzorca, lahko med seboj tudi uspešno ločimo posamezne oblike prostanoidov, saj se 

ne razlikujejo več za samo nekaj masnih enot. Prostanoidi v vzorcu tudi lažje prehajajo v 

plinasto agregatno stanje in se gibljejo po koloni z bolj različnimi hitrostmi. S pravilno 

izbrano metodo priprave vzorca pa tudi povečamo obstojnost pripravljenega vzorca. Tako 

lahko z istimi vzorci, če jih pravilno hranimo, meritev uspešno ponovimo še nekaj mesecev 

ali celo let kasneje. 

3.1 Priprava vzorca 
 

Kemikalije, uporabljene v pripravi vzorca, so kupljene preko podjetja Sigma Aldrich co., ki 

jih je dobavilo podjetje Mikro+polo d.o.o. Uporabljeni vložki (kartuše) so od proizvajalca 

Agilent Technologies, ki jih je dobavilo podjetje Merel d.o.o. Krvno plazmo, pripravljeno za 

izvedbo meritve, hranimo pri temperaturi -20 °C. Za meritev potrebujemo 1 mL vzorca krvne 

plazme. 

 

Da iz krvne plazme izločimo prostanoide, najprej uporabimo ekstrakcijo na trdni fazi (angl. 

solid phase extraction - SPE). Vložek, ki vsebuje trdno fazo, ima podobno vlogo kot 

stacionarna faza pri kromatografiji. Od polnila vložka je odvisno, katere molekule se bodo v 

njem adsorbirale in kasneje eluirale z ustreznimi topili. Z uporabo vakuumske komore 

pospešimo prehajanje vzorca skozi vložek. Pretok skozi vložke vedno znaša 1 do 2 kaplji na 

sekundo. Omejitev pretoka je pomembna zato, da se ima spojina čas vezati na polnilo vložka. 

 

Metoda priprave vzorca, ki je predstavljena v nadaljevanju, je deloma povzeta in prirejena po 

Tsukamotu in sod. [3]. Razlika je ta, da v naši metodi večkrat uporabimo čiščenje vzorca z 

metodo SPE ter da namesto kemikalije diazometan uporabimo trimetilsilil diazometan, kar je 

natančneje opisano v nadaljevanju. Metoda priprave vzorca zajema 11 korakov. 

 

1. korak: Celotnemu volumnu (1 mL) pripravljenega vzorca krvne plazme dodamo 2,5 ng 

tetra-devteriranega prostanoida, ki nastopa kot interni standard (I.S.). Uporaba internega 

standarda omogoča natančnejšo kvantitativno analizo. Prednost uporabe internega standarda 

pred eksternim je ta, da gre interni standard skozi celoten postopek priprave vzorca, s čimer v 

končnem rezultatu izločimo vse napake zaradi zunanjih vplivov (npr. pri merjenju mas in 

volumnov med pipetiranjem ter injiciranjem vzorca v GC) med pripravo vzorca in samo 

meritvijo. Na ta način lahko dosežemo natančnosti znotraj enega procenta. 

 

2. korak: Vzorec uvedemo skozi vložek Bond Elut C18, ki smo ga pred tem navlažili 

(kondicionirali) in iz njegove trdne faze izločili morebitne nečistoče zaporedoma s 4 mL 
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metanola in 6 mL destilirane vode. Vložek po prepuščenem vzorcu speremo s 4 mL 

destilirane vode in s 4 mL heksana, nakar eluiramo prostanoide s 4 mL etil acetata. 

3. korak: Vzorec izparimo z N2. 

 

4. korak: Ostanku dodamo 100 μL metanola nato pa še 500 μL trimetilsilil diazometana in    

5 minut pustimo stati, da se v procesu estrenja, v tem primeru metilacije, tvori metilni ester 

prostanoida (PG-ME oz. TX-ME), kar prikazuje slika 6. Poteče reakcija alkohola (tukaj 

metanola) in karboksilne skupine na maščobni kislini (tukaj prostanoidu), pri čemer se odcepi 

voda. Tako nastanejo derivati prostanoidov v vzorcu. Postopek poteče pri vseh prostanoidih, 

saj vsi v svoji zgradbi vsebujejo karboksilno skupino COOH (slika 4). Avtorji Tsukamoto in 

sod. [3] ter številni drugi avtorji uporabljajo v postopku metilacije spojino diazometan, ki pa 

je zelo eksploziven, prav tako pa je zapletena in draga njegova priprava v laboratoriju, saj ga 

ni moč prevažati in skladiščiti. Trimetilsilil diazometan je stabilnejša in nenevarna oblika 

diazometana, ki ima enako funkcijo. 

 
Slika 6. Iz molekul PGD2, PGE2 in PGF2α, PGI2 in TXB2 po estrenju nastanejo derivati, v katerih je 

vodik (H) v karboksilni skupini (COOH) nadomeščen z metilno skupino (-CH3). 



12 

5. korak: Vzorec prečistimo z uporabo Bond Elut Si vložka, kondicioniranega s 4 mL 

heksana. Vzorec eluiramo s 4 mL raztopine heksana in etil acetata v razmerju 95:5. Dobljeni 

vzorec izparimo. 

 

6. korak: Prečiščenemu vzorcu dodamo 100 μL 3% metoksiamina v piridinu in ga 

inkubiramo pri temperaturi 60°C za 45 min. Temu procesu pravimo metoksimacija. Derivati 

bodo metoksimi prostanoidov (PG-MO in TX-MO). Ker so ti že prej metilirani, so to 

potemtakem PG-ME-MO oz. TX-ME-MO. V tem procesu se kisik, ki je z dvojno vezjo vezan 

na enega izmed ogljikov v obroču (karbonilna skupina) nadomesti s skupino =N–OCH3. 

Proces poteče samo pri prostanoidih, ki vsebujejo karbonilno skupino (C=0). To sta 

prostaglandina PGE2 in PGD2, kar prikazuje slika 7, ter tromboksan TXB2. V TXB2 se med 

potekom metoksimacije razcepi obroč, pri čemer nastane dvojna vez (=O) na mestu enojne 

vezi s kisikom. 

 
Slika 7. Metoksimacija metilnih estrov prostaglandinov PGD2–ME in PGE2–ME. V procesu 

metoksimacije dobimo derivata PGD2–ME–MO in PGE2–ME–MO, v katerem se kisik iz karbonilne 

skupine nadomesti s skupino =N–OCH3. 

 

Korak 7: Vzorec izparimo z uporabo N2. 

 

Korak 8: K dobljenemu ostanku dodamo 12 μL tertbutildimetilsilil (TBDMS) imidazola. 

Inkubiramo ga za 60 minut na 70 °C. V tem procesu etrenja se tvorijo silil-etri prostanoidov, v 

katerih je na mestih –OH skupin vezan substituent –OTBDMS, kar prikazuje slika 8. S tem 

procesom se zaključi vezava substituentov na prostanoide, ki so potrebni za njihovo 

razločevanje in detekcijo z GC/MS. Zgradba TBDMS je prikazana v poglavju Rezultati 

(poglavje 4). 

 

Korak 9: Vzorec iz prejšnjega koraka uvedemo skozi Bond Elut Si vložek, kondicioniran s   

4 mL heksana. Vzorec eluiramo s 4 mL raztopine heksana in etil acetata v razmerju 95:5. 

 

Korak 10: Vzorec izparimo do suhega.  

 



13 

Korak 11: Ostanek raztopimo v 30 μL heksana. Za analizo potrebujemo 5 μL tako 

pripravljenega vzorca [3]. 

 

 
Slika 8. Derivati prostaglandinov D2, E2 in F2α ter tromboksana B2 po končani pripravi vzorca. Potekle 

so reakcije estrenja, metoksimacije in etrenja. TBDMS predstavlja tertbutildimetilsil. 

 

Po končani pripravi vzorec vnesemo v eno od vial avtomatskega vzorčevalnika. Ta ga bo po 

ustreznih računalniških nastavitvah metode avtomatsko injiciral v plinski kromatograf. 

Vzorec ni v plinastem stanju, zato se v segreti raztezni komori v kromatografu najprej uplini 

in nato v plinastem stanju skupaj s helijem potuje po kromatografski koloni do ionizatorja. 

Vzorec ioniziramo z elektronskim curkom. 

3.2 Nastavitev GC/MS 
 

Kolona v uporabljenem kromatografu je na silicijevi osnovi, z dolžino 30 m in notranjim 

premerom 0,30 mm. Prevlečena je z 0,25 μm debelo stacionarno fazo. V našem primeru 

mobilno fazo predstavlja helij. Nastavitve plinskega kromatografa in masnega spektrometra 

nastavimo računalniško, preko vmesnika Varian MS Workstation. V glavnem delu metode je 

okno GC Control (slika 9), kjer se nahajajo funkcije za upravljanje in kontrolo plinskega 

kromatografa. Za pripravo novih nastavitev moramo definirati novo metodo, ki jo odpremo z 

ukazom Method Builder.  

 

Pretok helija skozi kolono je konstanten z vrednostjo 1 ml/min. Začetna temperatura pečice v 

GC je 200 °C. Temperatura nato naraste do 240 °C s hitrostjo naraščanja 40 °C/min, v drugi 

fazi pa do 320 °C s hitrostjo naraščanja 8 °C/min. Doseženo končno temperaturo se ohranja še 

0,5 minute. Temperatura prenosne linije (Transfer-Line) je 300 °C, temperatura injektorja je 

320 °C, temperatura izvora ionov pa 250 °C. Ionizacijska energija je 70 eV, tok v ionski pasti 

pa 300 μA. Pospeševalna napetost znaša 8 kV. V nastavitvah nastavimo še parametre za 

avtomatski vzorčevalnik (autosampler). Določimo, na katerih mestih so viale z vzorcem, 

pripravljenim za injiciranje. Prostornina vzorca injiciranega v GC/MS sistem znaša 5 μL. 

 

V primeru kvalitativne analize izberemo možnosti avtomatske obdelave podatkov. V tem delu 

metode tudi kontroliramo, kateri interval mas detektiramo in po kolikšnem času začne masni 

detektor detektirati molekule, ki prehajajo skozi kolono. V masni spektrometer bo na začetku 
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namreč prihajalo veliko molekul. Najhitreje potujoča spojina je vedno topilo, topila pa je v 

vzorcu največ. Ostalih molekul je v vzorcu v primerjavi s topilom zelo malo. Ne želimo, da bi 

detektor izmeril tudi topilo, saj bi preveč molekul padlo na detektorsko mesto, s čimer bi se 

skrajšala njegova življenjska doba. Temu se izognemo tako, da je ionizacija nekaj časa 

izklopljena, zaradi česar molekule ne vstopajo na masni analizator. Primeren čas zakasnitve je 

5 minut. Takrat detektor ne detektira ničesar. Po petih minutah se vklopi elektronska 

ionizacija, detektor pa detektira mase med 50 in 700 enot. Po nastavljenih nastavitvah 

aktiviramo metodo in pričnemo z analizo. 

 

 
 

Slika 9. Vmesnik Varian MS Workstation, z oknom GC Control 

3.3 Kvantifikacija 
 

Kvantifikacija je proces, s katerim določimo neznano koncentracijo določene znane 

komponente v kompleksnem vzorcu. V našem primeru izvedemo kvantifikacijo z metodo 

dodajanja internega standarda. Da lahko po tej metodi kasneje izvedemo kvantifikacijo na 

kompleksnem vzorcu, moramo najprej analizirati raztopino čistega analita in internega 

standarda. Npr. če želimo v kompleksnem vzorcu kvantificirati količino PGE2, je potrebno 

najprej analizirati čisto raztopino PGE2 in pripadajočega internega standarda, ki se ga doda 

tudi kompleksnemu vzorcu pred začetkom kemijske priprave vzorca. V našem primeru je 

interni standard 4-krat devterirani PGE2, t.j. d4-PGE2. Interni standard mora imeti naslednje 

lastnosti [12]: 

- nereaktivnost in stabilnost med pripravo vzorca in njegovo analizo, 

- čim bolj primerljive kemijske in fizikalne lastnosti s čistim analitom, 

- ne sme biti prisoten v vzorcu že pred dodajanjem internega standarda, 

- fragmentirati mora podobno kot čisti analit, 

- imeti mora podobne lastnosti in čas prehajanja skozi kolono kot čisti analit in 

- imeti mora primerljivo, vendar ne isto molekulsko maso kot čisti analit. 

 

Z različnimi koncentracijami raztopine čistega analita in internega standarda izvedemo 

celoten postopek kemijske priprave vzorca in izvedemo masno analizo z GC/MS pod enakimi 

pogoji, kot se bo kasneje izvajala za kompleksni vzorec. Iz masnega spektra čistega analita in 
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internega standarda izberemo eno določeno unikatno maso iona, ki ga bomo analizirali. Za ta 

ion računalniški program ustvari kromatogram, ki prikazuje, ob katerih časih je izbrani ion 

prehajal skozi kolono. V kromatogramu se izbere ustrezen vrh. Če je vrhov več, izberemo 

tistega, za katerega smo prepričani, da je takrat skozi kolono prehajal čisti analit oz. interni 

standard. Z računalniškim programom izračunamo površino pod krivuljo v področju vrha v 

kromatogramu (Peak area) posebej za izbrano maso iona čistega analita (Asp) in posebej za 

ustrezno pripadajočo maso iona internega standarda (AI.S.). Postopek ponovimo pri različnih 

koncentracijah čistega analita, pri čemer je koncentracija internega standarda (CI.S.) vedno 

enaka in iz diagrama Asp/AI.S. v odvisnosti od razmerja Csp/CI.S. določimo naklon, ki se 

imenuje relativni odzivni faktor (angl. Relative Response Factor (RRF)) (slika 10): 

 

    
  

   

     
 

  
   

     
 
  .     (1) 

 

Na podlagi določenega RRF lahko nato izračunamo koncentracijo želene spojine v 

kompleksnem vzorcu (Csp), kjer izvedemo povsem enak postopek, kot je opisan zgoraj, le da 

je interni standard dodan kompleksnemu vzorcu ne pa čistemu analitu: 
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Količina internega standarda je znana, saj jo določimo sami pri metodi priprave vzorca.  

 

V našem primeru za interni standard uporabimo 4-krat devterirane (tetra- deuterium oz. d4) 

prostanoide. Takšni interni standardi so izjemno primerni za analizo, saj imajo zelo podobne 

lastnosti v procesih priprave vzorcev, prehajanja skozi kolono, fragmentacije na ione itn. kot 

originalna spojina, hkrati pa se od čistih prostanoidov razlikujejo za 4 masne enote. Tako jih 

lahko v masnem spektru razlikujemo od originalnih prostanoidov. 

 

Tsukamoto in sod. [3] so ugotovili, da devterirani prostanoidi izjemno dobro korelirajo z 

originalnimi prostanoidi, saj so bile vrednosti RRF zelo blizu 1, hkrati pa so izmerili linearen 

odziv med razmerjem površin pod vrhovi in razmerjem koncentracij v intervalu koncentracij 

med 1 pg in 100 ng. Na podlagi linearnih kalibracijskih krivulj so za vsak posamezni 

prostanoid določili vrednosti RRF, ki znašajo med 0,993 in 0,999 [3]. Za izračun koncentracij 

prostanoidov v našem vzorcu tako privzamemo, da je vrednost RRF enaka 1. S tem tvegamo 

napako meritve do največ 1%. Tako lahko iz znane koncentracije internega standarda, 

dodanega pred pripravo, in razmerja Asp/AI.S neposredno izračunamo koncentracijo želenega 

prostanoida v vzorcu: 
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Slika 10. Primer kalibracijske funkcije pri kvantifikaciji z internim standardom. Krogi () 

predstavljajo rezultate meritev, na katere je prilagojena teoretična premica. Naklon premice predstavlja 

relativni odzivni faktor (RRF). Povzeto po [13]. 

 

4 MERITVE IN REZULTATI 
 

Meritve koncentracij prostanoidov v vzorcu krvne plazme sem želel opraviti sam. Za uspešno 

izvedbo priprave vzorca sem dobil dobavljene vse kemikalije, razen trimetilsilil diazometana. 

Podjetje Sigma Aldrich co., preko katerega so bile kupljene kemikalije, ni pravočasno 

dostavilo trimetilsilil diazometana, temveč so rok dostave večkrat premaknili. Ker ima 

trimetilsilil diazometana pomembno vlogo pri estrenju med pripravo vzorca, meritev 

koncentracij prostanoidov nisem mogel opraviti. V nadaljevanju zato predstavljam rezultate 

meritev, ki so jih izvedli Tsukamoto in sod. [3]. 

 

Na slikah 11 do 14 so prikazani izmerjeni masni spektri derivatov čistih analitov in derivatov 

njihovih 4-krat devteriranih analogov. Masni spektri prikazujejo relativni delež detektiranih 

ionov v odvisnosti od razmerja mase z nabojem (m/z). Najvišji vrh v spektru ima 100 % delež, 

intenziteta ostalih vrhov pa je izražena v deležu glede nanj. S slike 11 je razvidno, da se 

najvišji vrhovi v spektrih nahajajo pri masah 566, 566, 653 in 698 m/z, zaporedoma za 

derivate PGE2, PGD2, PGF2α, TXB2 (m/z predstavlja razmerje med maso (m) in nabojem (z) 

molekule). To ustreza fragmentom [M-57]
+
 posameznih derivatov, kjer M predstavlja 

molekulski ion derivata izbranega prostanoida. Večina vrhov v masnih spektrih tetra-

devteriranih prostanoidov se od čistih prostanoidov po pričakovanjih razlikujejo za 4 masne 

enote. Najvišji vrhovi se v spektrih tetra-devteriranih prostanoidov tako nahajajo pri masah 

Asp /AI.S.  

 

Csp  [μg/L]  
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570, 570 657 in 702 m/z (zaporedoma za derivate d4-PGE2, d4-PGD2, d4-PGF2α, d4-TXB2). 

Izjema je fragment derivata PGE2 z maso 267 m/z, ki je v obeh masnih spektrih enak (slika 

11). 

 

 
Slika 11. Masni spekter za PGE2 (zgoraj) in njegov tetra – devteriran analog d4-PGE2 (spodaj). 

Rezultati so povzeti po [3]. 

 

 
Slika 12. Masni spekter za PGD2 (zgoraj) in njegov tetra – devteriran analog d4-PGD2 (spodaj). 

Rezultati so povzeti po [3]. 

m/z 

m/z 

m/z 

m/z 
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Slika 13. Masni spekter za PGF2 (zgoraj) in njegov tetra – devteriran analog d4-PGF2 (spodaj). 

Rezultati so povzeti po [3]. 

 

 

 
Slika 14. Masni spekter za TXB2 (zgoraj) in njegov tetra – devteriran analog d4-TXB2 (spodaj). 

Rezultati so povzeti po [3]. 

m/z 

m/z 

m/z 

m/z 
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Ion [M-57]
+
 nastane, ko se ob ionizaciji vzorca odcepi radikal tertbutil (C4H9) (slika 15b), ki 

ima 57 masnih enot. Tertbutil pa nastane s fragmentacijo tertbutildimetilsilila (TBDMS) (slika 

15a), ki se je na prostanoide vezal med pripravo vzorca ob etrenju. Vidimo, da masi 

fragmentov [M-57]
+
 za PGE2 in PGD2 sovpadata. Ta prostaglandina med sabo ločimo tako, da 

za kvantifikacijo PGD2 uporabimo fragment [M-71]
+
. To je fragment, ki ga v masnem spektru 

PGE2 ni. Masa 71 ustreza pentil radikalu (C5H11). 

 

 
Slika 15. Tertbutildimetilsilil (TBDMS) pred in po ionizaciji. a) TBDMS, ki se preko silicija z enojno 

vezjo veže na kisik v –OH skupine prostanoida. b) Radikal terbutil (C4H9), ki nastane s fragmentacijo 

TBDMS po elektronski ionizaciji. 

 

Po masni analizi vzorca računalniško generiramo kromatogram za vsako izbrano unikatno 

maso posameznega prostanoida. Posamezni kromatogram na sliki 16 prikazuje količino 

detektiranih ionov izbrane mase v odvisnosti od časa.  
 

 
Slika 16. Kromatogram za PGE2, PGD2, PGF2α in TXB2 in njim pripadajočih tetra – devteriranih 

analogov. Posamezni kromatogram prikazuje količino detektiranih ionov izbrane mase (m/z) v 

odvisnosti od časa t, v katerem je izbrani ion prehajal skozi kolono. (Rezultati so povzeti po [3]). 
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m/z  552,35 
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t [min] 
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t [min] 

t [min] 

t [min] 

t [min] 

t [min] 

 t [min] 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Namen diplomskega seminarja je bil spoznati proces biosinteze eikozanoidov in njihovo 

vlogo v telesu ter podrobneje proučiti možnosti njihove kvalitativne in kvantitativne analize v 

vzorcu krvne plazme z uporabo plinskega kromatografa v povezavi z masnim spektrometrom 

(GC/MS). Z metodo GC/MS je moč analizirati tako prvo generacijo prostaglandinov, 

prostaciklina in tromboksana (PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 in TXB2), kot tudi njihove 

metabolite. V diplomskem seminarju natančno opišemo postopek kemijske priprave vzorca in 

metode merjenja ter kvalitativne in kvantitativne analize. S kemijsko pripravo vzorca 

povečamo molekulsko maso prostanoidov za njihovo lažjo razločitev in kvantifikacijo, hkrati 

pa povečamo tudi njihovo obstojnost. Z uporabo plinskega kromatografa uspešno ločimo 

kompleksen vzorec na posamezne komponente. Vzorec z elektronsko ionizacijo uspešno 

fragmentiramo, z masnim spektrometrom pa analiziramo masne spektre izbranih prostanoidov 

in jih tudi kvantificiramo s pomočjo dodanih internih standardov, in sicer tetra-devteriranih 

analogov prostanoidov. Posamezne prostanoide prepoznamo po masi glede na njihovo 

kemijsko strukturo in uporabljene postopke estrenja, metoksimacije in etrenja pri pripravi 

vzorca. Fragmenti [M-57]
+
 za PGE2, PGD2, PGF2α in TXB2 imajo vrednosti 566, 566, 653 in 

698 m/z.  

 

V diplomskem seminarju prikazan način kvantitativne analize prostanoidov v krvni plazmi 

lahko apliciramo na različna področja. Rezultate meritev koncentracij posameznih 

prostanoidov lahko uporabimo za razvoj ali izboljšanje že obstoječih matematičnih modelov 

ter njihovo testiranje, za diagnosticiranje različnih bolezenskih stanj, za testiranje drugih manj 

natančnih diagnostičnih metod… Predlog za nadaljnje delo je, da bi razširili meritev z 

ustrezno pripravo vzorca še na ostale eikozanoide, npr. levkotriene. Tako bi lahko npr. 

izmerili koncentracije prostanoidov in levkotrienov pri različnih tipih astmatičnih bolnikov 

(npr. tolerantnih in intolerantnih na aspirin) in na podlagi rezultatov ugotavljali vzročno – 

posledične zveze med njimi. 
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