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1. ÚVOD 

 

 

Zneužívání drog je závažným problémem dnešního světa. Z ilegálního 

obchodu plynou producentům a překupníkům značné příjmy, přičemž užitím 

drogy je ohrožen jak sám narkoman, tak i jeho okolí. Amfetaminy jsou 

významnou skupinou drog. Obliba amfetaminů souvisí s jejich účinky 

kombinovaně navozující stimulaci, vyladění a harmonizaci při současném 

snížení pocitu nepřátelství vůči svému okolí. Vzhledem k jejich značnému 

rozšíření hraje jejich analýza důležitou roli v toxikologické praxi. 

Významnou analytickou metodou je v této souvislosti hmotnostní 

spektrometrie. V osmdesátých letech minulého století se začalo zavádět 

spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS)  

do nejrůznějších laboratoří včetně toxikologických. GC/MS poskytuje účinnou 

separaci, selektivitu i citlivost detekce a umožňuje využít poměrně obsáhlých 

databází vysoce standartních hmotnostních spekter získaných po ionizaci 

analytu elektrony. 

Z hlediska rychlé identifikace amfetaminů se jako vhodná alternativa 

nabízí analýza metodou HPLC/MS (spojení vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrií). Dnes nejběžnějším rozhraním pro 

toto spojení je ionizace elektrosprejem (electrospray ionization – ESI)  

a chemická ionizace za atmosférického tlaku (atmospheric pressure chemical 

ionization – APCI), které patří do skupiny ionizačních technik  souhrnně 

označovaných jako ionizace za atmosférického tlaku (atmospheric pressure 

ionization – API)(Holčapek a Jandera,1998). Obě patří mezi tzv.„měkké“ 

způsoby ionizace. Molekula analytu získává při ionizaci výrazně méně energie 

ve srovnání s ionizací elektrony. Důsledkem je obvykle intenzivní signál 

kvazimolekulárního resp. molekulárního iontu poskytující informaci  

o molekulové hmotnosti a malá nebo žádná fragmentace těchto iontů, což 

omezuje  možnosti strukturní analýzy. Tuto nevýhodu API lze překonat pomocí 

kolizí indukované disociace (collision induced dissociation - CID) 

kvazimolekulárního resp. molekulárního iontu. Získané fragmentační  spektrum 

pak často poskytuje důležité informace o struktuře analyzovaných látek, ale je 
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třeba mít na paměti, že se může i velmi výrazně lišit od hmotnostního spektra 

získaného ionizací elektrony. Uvedený fakt komplikuje porovnání spekter, ale 

tato nevýhoda bývá vyvažována přednostmi separace v kapalné fázi, ke kterým 

patří možnost analýzy termolabilních, polárních či iontových látek bez potřeby 

jejich chemické modifikace před vlastní separací.  
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2. CÍL PRÁCE 

 

 

Cílem mé práce bylo porovnat analytickou účinnost dvou nejčastěji 

používaných konfirmačních metod v analytické toxikologii. LC/MS jako 

progresivní instrumentální analytická metoda se začíná prosazovat čím dále tím 

intenzivněji v problematice bioanalýzy xenobiotik, a je proto žádoucí vyhodnotit 

její efektivitu pro konkrétní metodiky v komparaci s referenční GC/MS metodou, 

zvláště s ohledem na takovou analytickou skupinu jako jsou amfetaminy. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

 

3.1. Amfetaminy 

Amfetaminy patří mezi psychofarmaka, které se pro své silné excitační 

účinky na CNS označují jako psychostimulancia. Použití amfetaminu a jeho 

derivátů bylo zpočátku jako u jiných druhů farmaceutických přípravků vysloveně 

terapeutické. Například k léčbě narkolepsie – náhlých, nepředvídatelných 

záchvatů spavosti. Později začaly být „ceněné“ vedlejší účinky těchto léčiv, a to 

především výrazný psychostimulační účinek – pocit síly, neunavitelnosti, 

všemohoucnosti. Jde o látky schopné vybičovat fyzické a psychické výkony, 

proto našly své uplatnění ve vojenských operacích, u dálkových řidičů, ale  

i u sportovců, umělců, studentů, manažerů. 

 

 

3.1.1. Terminologie 

Alexander Shulgin (1978), specialista na psychomimetické fenylethylaminy 

tvrdí, že „název amfetamin určuje jednu jedinou chemickou strukturu, a proto by 

neměl být důvod, pro jeho užití v množném čísle“. Nicméně je plurálu 

využíváno, zpravidla jako generických názvů mnoha sloučenin obsahujících 

amfetaminovou strukturu. 

J.H. Biel a B.A. Bopp (1978) definovali strukturu amfetaminu jako: 

nesubstituovaný fenylový kruh, dvou uhlíkatý řetězec mezi fenylovým kruhem  

a dusíkem, α-methylová skupina, primární aminoskupina.  

 

 

3.1.2. Popis psychostimulancií 

Psychostimulancia jsou látky s nefyziologickým účinkem na CNS. Jejich 

neurobiologický mechanismus působí cestou zvýšení koncentrace monoaminů 

na synapsích, ovlivnění presynaptických receptorů a snížení zpětného 

vychytávání monoaminů. Dále blokují inhibicí monoaminooxidasy (dále jen 

MAO) jejich biotransformaci a podílí se na vytváření p-hydroxynorefedrinu, který 
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působí jako falešný mediátor. Typickými zástupci je amfetamin (AMF), 

methamfetamin (MAMF), N-methyl-3,4-methylendioxyamfetamin (MDMA)  

a další. 

 

 

3.1.3. Zdroje amfetaminů 

 

 Přírodní amfetaminové zdroje 

Amfetaminy, stejně jako opiáty, kokain, nikotin, marihuana a alkohol, jsou 

produkovány rostlinou říší. Typickými rostlinnými představiteli jsou členové rodu 

Ephedra a Catha edulis. 

Ephedra sinica, často označovaná pouze jako ephedra a v Číně jako Ma 

huang, má hlavní aktivní komponentu efedrin (dále EFE) (8.2.-3), který byl 

identifikován v roce 1887 Nagajoshi Nagai (zakladatel Farmaceutické 

společnosti v Japonsku). Čerstvé listy z keře nebo stromu Catha edulis obsahují 

kathinon a norpseudoefedrin. Mezi další rostlinné odrůdy, které obsahují 

přírodní amfetaminy, patří odrůdy Akácie, které obsahují AMF (8.2.-2) a MAMF 

(8.2.-1) (Clement et al., 1998) a AMF v Egyptském jasmínu (Nofal et al., 1982). 

Meskalin je získáván ze sušených vrcholků kaktusů Lophophora williamsii  

a jeho příbuzných druhů. 

 

 Amfetaminu podobné endogenní sloučeniny 

Dlouhou dobu je známo, že dekarboxylací metabolitů aromatických 

aminokyselin lze získat z fenylalaninu β-fenethylamin, jeho metabolit 

fenylethanolamin, tyramin z tyroxinu a tryptamin z tryptofanu, které jsou 

formovány v periférním nervovém systému (Nakajima et al., 1964) a v mozku 

(Inwang et al., 1973). 

 

 Syntetické amfetaminy 

Rumunský chemik Lazar Edeleanu popsal v roce 1887 (ve své disertační 

práci pod vedením A.W. Hofmanna z Univerzity v Berlíně) syntetickou přípravu 

amfetaminu. Mnoho amfetaminových derivátů bylo vyvinuto pro klinické použití 

jako například chuťové supresivum fenfluramin (dále FENF) (8.2.-4), inhibitor 

MAO používaný při léčbě Parkinsonovy choroby s názvem Deprenyl aj. 
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3.1.4. Farmakodynamika 

Jako centrální sympatomimetika se do značné míry podobají svou 

strukturou katecholaminům a jejich účinek je tak popisován jako přímé působení 

na receptory adrenergních struktur. Amfetaminy zvyšují koncentraci 

neurotransmiterů dopaminu, noradrenalinu a serotoninu na nervových 

synapsích jak v centrálním nervovém systému, tak i na periférii. Všechny tyto 

látky do určité míry tlumí MAO, zvláště tranylcypromin. Efedrin inhibuje 

cholinesterázu, avšak hlavně zamezuje zpětnému ukládání katecholaminů při 

jejich uvolnění na zakončení sympatických nervových vláken (podobně jako 

imipramin), a tak zesiluje jejich účinek. Účinek efedrinu je oproti ostatním látkám 

značně protahovaný. Obecně je děj zvýšení koncentrace popisován jako 

zvýšené uvolňování mediátorů z nervových zakončení a blokádou zpětného 

vychytávání. Amfetaminy dále blokují enzym MAO, který inaktivuje 

katecholaminy. Všechny výše uvedené mechanismy vedou tedy ke zvýšení 

neurotransmise. 

 

 

3.1.5. Farmakokinetika 

Amfetaminy se dobře resorbují z gastrointestinálního traktu a snáze 

pronikají hematoencefalickou bariérou. Dobře se resorbují i nosní sliznicí. 

Hodnota pKa  konstanty amfetaminu je rovna 10 a jeho vazebnost  

na plazmatické proteiny je z 16%. Teoretický poměr sliny/plazma je 3,33. 

Amfetamin se detoxikuje velmi pomalu, v moči se objevuje již během 20min 

(ovšem celá dávka může být vylučovaná řadu dní) a je exkretován většinou 

v nezměněné formě. Slinné vzorky se zdají být vhodnější než-li vzorky moče, 

což je vysvětlováno vyšší koncentrací amfetaminu získaného ze slin uživatelů  

po absorpční fázi a na druhé straně silným vlivem pH moče na exkreci drogy 

(Schramm et al., 1992). Pokud je pH moče menší než 7, dochází k rychlejší 

eliminaci AMF. 

Methamfetamin má hodnotu konstanty pKa 10,1 a není vázán  

na plazmatické proteiny. Přibližně 70% dávky je exkretováno močí během 24h. 

Za normálních podmínek je kolem 43% z dávky eliminováno v nezměněné 

podobě, 15% jako 4-hydroxymetamfetamin a okolo 5% jako amfetamin, který je 
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hlavním aktivním metabolitem. Exkrece nezměněné látky závisí na pH moči, 

přičemž bývá zvětšená v kyselé moči a značně redukovaná (okolo 2%) v moči 

zásadité. 

 

 

3.1.6. Farmakologické účinky 

Nejsilněji působí amfetamin a dexamfetamin, které vyvolávají značnou 

euforii a podléhají předpisům o omamných látkách. Téměř stejný účinek má též 

metamfetamin. Látka, která byla původně zavedena jako lék proti obezitě, je 

fenmetrazin, stimuluje centrální nervový systém podobně jako amfetamin, jeho 

účinek je však menší se slabším sklonem k návykovosti. Efedrin, přirozený 

alkaloid, který byl dlouhou dobu užíván v lidovém lékařství, má euforickou 

složku podstatně slabší a jeho hlavní použití bylo v léčbě astmatických 

záchvatů jako bronchodilatans a ke zvýšení krevního tlaku. Vzhledem k jeho 

návykovosti je nahrazován modernějšími léčivy nebo je zejména v HVLP 

kompositech nahrazen optickým antipodem pseudoefedrinem, u něhož je riziko 

závislosti minimální. 

 

 

Farmakologický účinek centrálních sympatomimetik se projevuje vlivy na: 

 bdělost – odstraňují pocit únavy a ospalosti, řadí se mezi přímé 

antagonisty účinku barbiturátů a neuroleptik 

 psychické funkce – zvyšují rychlost přenosu nervových vzruchů mezi 

jednotlivými synapsemi v centrálním nervovém systému a tím i rychlost 

sledu myšlenek, je však prokázáno, že rychlost odpovědi se zrychluje, 

zatímco její přesnost se podstatně snižuje; dochází tedy k rychlému 

sledu myšlenek, avšak s velkou chybou 

 motilitu – zvyšuje motilitu experimentálních zvířat, a to zvláště v první 

hodině po podání, v dalším období potom dochází spíše ke snížení 

motility 

 podkorové oblasti – všechna centrální sympatomimetika mají zároveň 

analeptické účinky, stimulují dechové a cirkulační centrum 

v prodloužené míše a antagonizují tak toxické účinky barbiturátů  

a jiných sedativ  
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3.2. Úprava vzorku 

 

 

3.2.1. Deproteinace 

Velmi častým přípravným krokem v rámci analýzy biologického materiálu 

je deproteinace. Účelem je odstranění přítomných bílkovin, ochrana kolon před 

ucpáním a změnami chromatografických vlastností. Deproteinační činidlo by 

mělo splňovat několik podmínek: 

 

 kompletně odstranit proteiny i o malé hmotnosti 

 nesmí adsorbovat na svůj povrch sledované komponenty 

 nesmí ovlivňovat další pracovní postupy a interferovat při vlastní 

           detekci 

 

Deproteinace se provádí přídavkem organických rozpouštědel mísitelných 

s vodou (methanol, ethanol, acetonitril, aceton), silných kyselin (trichloroctová, 

trifluorooctová, chloristá kyselina), solí (např. (NH4)2SO4, ZnSO4 ∙ 7H2O ), 

zvýšením teploty, ultrafiltrací nebo kombinací několika deproteinačních činidel.  

Nevýhodou deproteinace je poměrně značné naředění vzorku  

při stopových analýzách. Z těchto důvodů bývá často použita jako přípravný 

krok před další úpravou selektivnějšími metodami. 

 

 

 

3.2.2. Extrakce 

Základní podmínkou pro extrakční techniky je nutnost izolovat analyty  

ze vzorku selektivně a s vysokou a reprodukovatelnou výtěžností. 

 

 

 Extrakce kapaliny kapalinou 

U kapalných vzorků nebo pevných látek rozpuštěných ve vhodném 

rozpouštědle je často používanou metodou pro izolaci cílených komponent  

tzv. liquid-liquid extrakce (LLE) neboli extrakce kapaliny kapalinou. Princip 



12 

extrakce spočívá v rozdělení látek mezi dvě vzájemně nemísitelné kapaliny 

v rozdělovacím poměru podle Nernstova zákona: 

 

2

1

C

C
K   

 

c1- celková koncentrace látky v organické fázi 

c2- celková koncentrace látky ve vodné fázi 

 

 

V této formě však platí zákon velmi omezeně, protože vlivem řady faktorů 

jsou podmínky rovnováhy daleko komplikovanější. Při výběru vhodných 

rozpouštědel je nutno brát v úvahu řadu důležitých faktorů: rozpustnost 

extrahovaných látek v obou fázích, rozdělovací poměr, při němž nastává 

rovnováha, stálost látek v roztoku, sklon k tvorbě emulzí, snadné odstranění 

rozpouštědla z extraktu a bezpečnost manipulace. Je-li rozdělovací poměr  

K vyšší než 1,0 přecházejí látky spontánně z původní fáze do druhé, potom 

stačí pouhé protřepávání obou fází. V případě, že K je nižší než 1,0, musí být 

provedena vícestupňová extrakce. 

 

 

 Extrakce na pevných fázích 

Extrakce na pevných fázích tzv. solid-phase extraction (SPE) dnes 

představuje další běžný postup při analýze kapalných nebo rozpuštěných látek 

v biologické i přírodní matrici na upravené extrakční náplni obsahující vhodný 

chromatografický sorbent. SPE využívá k izolaci komponent stejných principů, 

které se využívají v kapalinové chromatografii. V současnosti se velké oblibě 

těší především sorbenty se silikagelovými částicemi, na které jsou vázány 

vhodné funkční skupiny nebo alkylové řetězce (C 18, C 8 atd.). Jednotlivé SPE 

náplně jsou uloženy většinou ve formě extrakčních kolonek, disků. Extrakce  

na pevné fázi se skládá ze čtyř základních kroků: 
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První krok- aktivace 

Aktivace SPE náplně je důležitý krok, aby sorbent byl připraven  

pro optimální izolaci plánovaných sloučenin ve vzorku. Obvykle zahrnuje např. 

u reverzních fází aktivování sorbetu vhodným organickým modifikátorem. 

Následuje promytí vodou nebo pufrem, aby se odstranila nadmíra silného 

rozpouštědla. Mezi těmito dvěma přípravnými kroky, i před následujícím 

krokem, je nutno zabránit vysušení sorbetu. 

 

Druhý krok- nanesení vzorku 

Rychlost protékání vzorku a jiných rozpouštědel přes SPE kolonky musí 

být kontrolována. Příliš vysoké rychlosti mají vliv na výsledné snížení 

výtěžnosti. Je to způsobeno především snížením počtu teoretických pater SPE 

kolonky. V mnoha případech účinnost SPE kolonky může být ovlivněna 

nevhodnou manipulací se vzorkem. U ionizovaných analytů může být výtěžnost 

zvýšena potlačením ionizace. Pro kyselý analyt úpravou pH vzorku nejméně o 2 

jednotky pH níže než je pKa kyseliny. Pro bazický analyt nejméně o 2 jednotky 

nad pKa konjugované kyseliny. Velikost výtěžnosti a reprodukovatelnosti  

při extrakci na pevné fázi také hodně závisí na charakteru a koncentraci 

matrice. 

 

Třetí krok- promytí 

Odstranění sloučenin, které mohou interferovat při analýze. Je nutné 

zabránit ztrátám vybraných sloučenin. Výtěžnost velmi polárních analytů může 

být zvýšena promytím pouze H2O bez organického rozpouštědla. Po promytí se 

často využívá sušení k odstranění všech stop vzorku/matrice. Získáváme více 

koncentrovaný extrakt s konstantním objemem a složením a zajistíme lepší 

reprodukovatelnost a vyšší výtěžnost. 

 

Čtvrtý krok- eluce (desorpce vybraných analytů)  

Analyty našeho zájmu by měly být získány selektivně, v malých objemech, 

s vysokou výtěžností a reprodukovatelností. Druh desorpčního činidla např. 

methanol, acetonitril, ethylacetát spolu s dalšími přídatnými činidly (typu pufrů, 

zásad, kyselin) má také vliv na analytickou výtěžnost sloučenin.  
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3.2.3. Derivatizace 

Derivatizační reakce jsou chemické procesy, při kterých působíme  

na analyty obsažené ve vzorku derivatizačním činidlem za předem 

optimalizovaných podmínek s cílem změnit chemickou strukturu analytů. 

Předpokladem je přítomnost vhodné funkční skupiny v molekule analytu (-OH,  

-NH, -SH, -COOH, >C=O apod.), která je schopna zreagovat s funkční skupinou 

derivatizačního činidla. Vytváří se nové chemické individuum – derivát, který má 

specifické vlastnosti výhodné pro další instrumentální analýzu. Důsledkem 

derivatizace je zlepšení separační účinnosti, odstranění nežádoucích vedlejších 

interakcí polárních skupin, snížení meze detekce. Vhodnou derivatizací se 

může podpořit selektivita a citlivost detekce. Příkladem reakcí chemické 

derivatizace analytů pro plynovou chromatografii je acetylace aminů, fenolů; 

silylace kyselin, fenolů; tvorba perfluorderivátů; alkylace kyselin apod. (Blau and 

Halley, 1993). 

 

 

3.3. Plynová chromatografie 

 

3.3.1. Popis metody 

Plynová chromatografie (gas chromatography, GC) je analytická 

separační metoda založená na postupném mnohačetném ustalování rovnováhy 

analyzovaných látek mezi dvěma vzájemně nemísitelnými fázemi, které jsou 

k sobě v relativním pohybu. Mobilní fází je v tomto případě plyn. Jedná se  

o jednoduchou metodu, s vysokou citlivostí a velmi vysokou separační 

účinností. Plynovou chromatografií lze identifikovat a stanovit nejen plyny,  

ale i látky kapalné a pevné, které je možné v ideálním případě převést bez 

rozkladu do plynného stavu. Můžeme separovat takové látky, které mají 

dostatečný tlak nasycené páry, jsou tepelně stálé a mají relativní molekulovou 

hmotnost menší než 800. Látky s vysokým bodem varu, nebo které se 

zvýšenou teplotou rozkládají, musíme před analýzou podrobit chemické reakci 

s vhodnými derivatizačními činidly. 

Roztok vzorku obsahující dělené látky se dávkuje do vyhřívaného prostoru 

dávkovače, kde se postupně vypaří (viz. dále) a je unášen proudem nosného 
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plynu do chromatografické kolony, umístěné v termostatu. Dělené látky se 

sorbují ve stacionární fázi, tj. rozpouštějí se v zakotvené kapalné fázi (princip 

rozdělovací chromatografie), nebo se adsorbují na pevný adsorbent (princip 

adsorpční chromatografie), a poté se desorbují čistým nosným plynem. Nosný 

plyn unáší dělené látky a z kolony vystupuje jedna látka po druhé v poměru 

svých sorpčních sil. Látky, jež se sorbují málo, vystupují z kolony nejdříve, mají 

nejkratší eluční časy. Látky silně sorbované vystupují z kolony později. Z kolony 

vystupují látky do detektoru, kde se registruje signál, který je dále zpracován, 

zakreslen a vyhodnocen ve vyhodnocovacím zařízení. Lze pracovat buď 

v režimu izothermickém, nebo v teplotním gradientu. Při izothermické plynové 

chromatografii se po celou dobu separace udržuje konstantní teplota, která se 

volí v korelaci s teplotami varu složek. Při dělení složek s velmi rozdílnou 

těkavostí je vhodnější teplotu postupně programově zvyšovat. Pracovní teplotní 

rozsah kolony je obvykle 60-300 ˚C (Jennings et al., 1997). 

Zdrojem nosného plynu (mobilní fáze) je tlaková láhev obsahující dusík, 

vodík, helium, argon. Při volbě hraje roli druh kolony a detektoru, potřeba 

netoxicity, bezpečnosti práce a nižší ceny. 

Dávkovač slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu. Technika 

dávkování musí zajistit odpaření vzorku v co nejkratší době. Teplota 

dávkovacího zařízení musí být přitom o 50 ˚C vyšší než je teplota varu nejvýše 

vroucí složky obsažené ve vzorku. 

 

 

3.3.2. Chromatografické kolony v plynové chromatografii 

 

 Náplňové kolony jsou trubice z nerezové oceli nebo skla naplněné 

granulovaným adsorbentem (aktivní uhlí, silikagel) nebo nosičem na bázi 

křemeliny se zakotvenou kapalnou stacionární fází. Vnitřní průměr 2-5 mm, 

délka 1-5 m. V současné době jsou oproti kapilárním kolonám používány méně. 

 

 Kapilární kolony mají vysokou separační účinnost – statisíce 

teoretických pater. Jsou to tenké kapiláry z taveného křemene stočené  

do spirály délky 10-100 m. Vnitřní průměr kolon je v intervalu 0,1-0,6 mm.  

0,1 mm – vysoce účinné dělení, menší kapacita, 0,6 mm – větší kapacita. 
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Nejčastěji jsou používané kolony s průměrem 0,28-0,33 mm. Funkci nosiče 

zastávají vnitřní stěny kapiláry, které jsou povlečeny kapalnou stacionární fází. 

Tloušťka filmu je v intervalu 0,25-5 μm. Obecně platí, roste-li vnitřní průměr a 

tloušťka stacionární fáze, účinnost separace se snižuje. Stacionární kapaliny 

mají dobře, ale nestejně rozpouštět jednotlivé složky vzorku, být teplotně stálé, 

netěkavé pří pracovní teplotě a chemicky inertní pro chromatografovanou látku. 

Volba vhodné stacionární fáze závisí především na charakteru (polaritě) 

dělených složek ve vzorku. Příkladem vysoce polární stacionární kapaliny je 

polyethylenglykol, středně polární dinonylftalát a nepolární methylsilikonový olej. 

Polarita stacionární fáze a selektivita separace daná charakteristickými  

Mc Reynoldsovými konstantami ∆I (Mc Reynolds, 1970): 

 

 

∆

I 

Příklady fází 

0 SQUALAN 

2

22 

OV1- dimethylsilikon 

8

86 

OV17- 50% fenyl 50% 

methyl 

2

303 

Carbowax 20 M- 

polyethylenglygol 

 

 

Kapilára je obalena polyimidovou vrstvou, která dává křehkému materiálu 

kolony pružnost a brání ho před zlomením. Kolonu brání do teplot 350 ˚C. 

 

Základní rovnicí popisující účinnost GC metody je van Deemterova 

rovnice: 

 

H = A +B/u +C∙u 

 

 

H - výška teoretického patra (mm) 
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u - lineární rychlost nosného plynu (cm/sec) 

A,B,C - konstanty zahrnující parametry operačního systému, difuzní, partiční 

koeficienty aj.(Jennings et al, 1997). 

 

 

3.3.3. Detektory v plynové chromatografii 

V plynové chromatografii se používá např. detektor tepelně vodivostní 

(TCD), detektor plameno - ionizační (FID), detektor elektronového záchytu 

(ECD) a hmotnostní spektrometr (MS). 

 

 

3.4. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 

3.4.1. Popis metody 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high performance liquid 

chromatography, HPLC) slouží především pro analýzu tepelně nestálých a málo 

těkavých látek. Používá analytické kolony s jemně zrněnými náplněmi  

a vysokou separační účinností, ale zpravidla za cenu vysokých pracovních 

tlaků. Vysoké selektivity separace se dosahuje volbou chromatografických 

fázových systémů, založených na různých principech distribuce separovaných 

látek mezi stacionární a mobilní fází. Na rozdíl od plynové chromatografie 

v kapalinové chromatografii ovlivňuje separaci významně i složení mobilní fáze, 

jehož optimalizaci je třeba věnovat náležitou pozornost. 

Přístroje pro kapalinovou chromatografii - kapalinové chromatografy - se 

skládají z částí, které zabezpečují transport mobilní fáze, dávkování vzorku, 

separaci jeho složek, jejich následnou detekci, záznam a zpracování signálu. 

Mobilní fáze ze zásobníku se přes zařízení pro zavádění vzorků dávkuje 

vysokotlakým čerpadlem do separační kolony, z níž se zavádí do detektoru, 

poskytující elektrický signál jako odezvu úměrnou změně sledované vlastnosti 

eluátu. Závislost elektrického signálu na čase (chromatogram) se registruje buď 

pomocí integrátoru či počítače s analogově-digitálním převodníkem a sběrnicí 

dat, signál se automaticky vyhodnocuje a zpracovává. Elučních časů maxim 

chromatografických píků separovaných látek se využívá k identifikaci složek 
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vzorku, z výšek nebo ploch píků po kalibraci pomocí standardů se určuje obsah 

složek ve vzorku. 

Jako univerzálního a vysoce citlivého detektoru pro HPLC lze použít, 

vedle detektorů spektrofotometrických, fluorimetrických, elektrochemických, 

vodivostních, refraktometrických, hmotnostního spektrometru. Přímé spojení 

hmotnostní spektrometrie s kapalinovou chromatografií (HPLC-MS) přidává 

další dimenzi tím, že umožňuje přímou identifikaci a strukturní analýzu látek 

v eluátu po předchozí separaci. Hmotnostní spektrometrie je v podstatě dělící 

technikou a umožňuje analyzovat jednodušší směsi látek i bez předchozí 

chromatografické separace. To však neplatí pro složitější vzorky. Zejména  

při analýze vzorků, kde je třeba identifikovat minoritní složky vedle hlavních 

komponent, se bez předchozí chromatografické separace neobejdeme 

(Jandera, 2001). 

 

 

3.4.2. Chromatografické kolony a náplně v HPLC 

Kolona má rozhodující význam pro kvalitu chromatografické separace. 

Dobrá chromatografická kolona musí umožnit separaci látek s vysokou 

účinností a požadovanou selektivitou, má mít dlouhou životnost a dobrou 

mechanickou odolnost vůči vysokým pracovním tlakům běžným v současné 

praxi a musí být rezistentní vůči složkám mobilních fází. Komerční kolony  

pro HPLC nejčastěji tvoří rovné trubice vyrobené z leštěné nerezové oceli, 

případně z tvrzeného skla o délce 10-25 cm a vnitřním průměru 3-4,6 mm, 

plněné částicemi o velikosti 1,7-5 μm. Kratší kolony (3-6 cm) stejného vnitřního 

průměru umožňují dosáhnout jednodušších separací během 1-3 minut  

při významné úspoře rozpouštědel a zlepšit produktivitu laboratoří. 

Náplně používané v současné HPLC se připravují jak z pórovitých 

anorganických materiálů, tak i z organických polymerů. Nejčastěji se používají 

materiály na bázi silikagelu, buď bez úprav nebo chemicky modifikované 

navázáním nepolárních, středně či silně polárních stacionárních fází, případně  

i fází s iontovými nebo ionizovatelnými funkčními skupinami. Náplně kolon  

na jiné než silikagelové bázi mají lepší chemickou stabilitu při vyšším pH,  

ale často nižší separační účinnost, vyšší cenu a kratší životnost. 
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V komerčních kolonách pro HPLC se používají náplně s částicemi 

nepravidelného nebo kulového tvaru. Kolony plněné sférickými částicemi jsou 

dražší, ale vykazují určité zlepšení účinnosti a snížení tlakového spádu  

ve srovnání s kolonami, plněnými částicemi nepravidelného tvaru. 

Účinnost chromatografické kolony, která má velký význam pro kvalitu 

separace, protože určuje velikost rozmývání chromatografických píků, je 

úměrná počtu teoretických pater kolony N, kterou lze snadno vyhodnotit 

z elučního času tR, a z šířky píku v základně wt, resp. v polovině výšky píku  

wt, ½. Pro pravidelně plněné kolony je počet pater přímo úměrný délce kolony L: 

 

N = 16 (tR,/ wt)
2 = 5,54 (tR,/ wt,1/2)

2 = L / H 

 

H v rovnici je tzv. výškový ekvivalent teoretického patra. Čím je H menší, 

tím je kolona dané délky účinnější. Separační účinnost závisí na charakteru 

částic náplně, na kvalitě naplnění kolony a na experimentálních podmínkách, 

především na průtoku mobilní fáze kolonou. 

Optimální velikost částic náplní kolon je výsledkem kompromisu mezi 

účinností, pracovním tlakem a životností kolony (Snyder et al, 1997). 

 

 

3.4.3. Fázové systémy 

Charakter a složení stacionární a mobilní fáze rozhodujícím způsobem 

ovlivňují retenci a selektivitu separace v HPLC. Podle principu distribuce 

separovaných látek mezi fázemi a charakteru interakcí lze rozlišit chromatografii 

v systémech s normálními a s obrácenými fázemi pro separaci neutrálních látek 

a chromatografii iontových párů a iontové výměny pro separaci iontů. 

V současné praxi se nejčastěji používají chromatografické systémy 

s obrácenými fázemi (RPC). Umožňují separovat vzorky obsahující nepolární, 

středně nebo silně polární a často i iontové či ionizovatelné látky. Princip 

separace využívá polárních a disperzních interakcí mezi analyzovanými 

látkami, mobilní a stacionární fází. Stacionární fáze jsou nepolární či slabě 

polární – většinou silikagel chemicky modifikovaný silanizačními činidly 

s oktadecylovými, oktylovými či jinými alkylovými či alkylarylovými,  

ale i nitrilovými skupinami. Mobilní fáze jsou polárnější než fáze stacionární  
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a skládají se většinou z vody a jednoho či více polárních rozpouštědel, 

nejčastěji methanolu, acetonitrilu či tetrahydrofuranu. Retence látek klesá 

s rostoucí koncentrací a s klesající polaritou organického rozpouštědla v mobilní 

fázi a s rostoucí polaritou stacionární fáze a separovaných látek, které se eluují 

v pořadí klesajících polarit. 

V systémech s obrácenými fázemi je možno separovat slabé organické 

kyseliny nebo báze, potlačíme-li jejich disociaci přídavkem pufru do mobilní 

fáze. Slabé kyseliny lze separovat v kyselé oblasti a slabě bazické látky 

v alkalické oblasti. 

Úspěšně lze separovat i zcela ionizované látky, např. silné kyseliny  

a báze, využitím tvorby iontových asociátů (párů) s iontově-párovými činidly 

přidávanými do vodně-organických mobilních fází v koncentracích  

0,0001 – 0,1 mol/l. Iontové asociáty se chovají podobně jako neutrální 

molekuly. Bazické látky se obvykle separují v mobilních fázích s přídavkem solí 

hexan- až oktansulfonových kyselin, kyselé látky v mobilních fázích 

s přídavkem tetrabutylamoniových či hexadecylmethylamoniových solí. Protože 

klasická iontově-párová činidla nejsou kompatibilní se spojením HPLC-MS 

(zanášení iontového zdroje, šum nulové linie, píky mobilní fáze zatěžující 

interpretaci spekter), zpravidla se nahrazují těkavějšími aditivy s menšími 

molekulami jako např. octanem či mravenčanem amonným, kyselinou 

mravenčí. Tato činidla lze využít při HPLC-MS analýzách vzorků, kde se 

očekává přítomnost jak iontových tak i neiontových látek (Jandera, 2000). 

 

 

3.5. Hmotnostní spektrometrie  

 

3.5.1. Popis metody 

Hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry, MS) je fyzikálně chemická 

metoda určování hmotností atomů, molekul a molekulových fragmentů po jejich 

převedení na ionty. Metoda má výbornou vypovídací schopnost o struktuře 

analyzovaných látek. Těžiště analytického využití MS je především stopová 

analýza organických látek s důrazem na zjištění jejich struktury. Spojení 

hmotnostního spektrometru s moderními separačními metodami (GC/MS, 
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HPLC/MS, CE/MS) umožňuje provádět stopovou kvalitativní i kvantitativní 

analýzu v biologických matricích. 

U všech hmotnostních spektrometrů lze identifikovat stejné základní prvky: 

1. Iontový zdroj – slouží k převedení analyzované látky do ionizovaného 

stavu, k destrukci chemických vazeb primárně vzniklých iontů, ke vzniku 

fragmentů. 

2. Hmotnostní analyzátor – slouží jako disperzní prvek umožňující rozdělit 

v prostoru nebo v čase směs iontů o různých hmotnostech. 

3. Detektor – poskytuje analogový signál úměrný počtu dopadajících iontů. 

Získaný signál je digitalizován, převeden do počítače a následně zpracován  

do formy hmotnostního spektra. 

Nedílnou součástí každého hmotnostního spektrometru je výkonný 

vakuový systém, umožňující udržet dostatečně nízký tlak za provozních 

podmínek. 

 

 

3.5.2. Ionizace a iontové zdroje v MS 

Veškeré informace poskytované hmotnostním spektrometrem se týkají 

pouze částic nesoucích náboj – iontů. Energetická náročnost ionizace závisí  

na typu analyzované látky (7-16 eV), přičemž použitý způsob ionizace zásadně 

ovlivňuje aplikační zaměření metody. Výtěžek ionizace u většiny technik jen 

výjimečně přesahuje 0,01 %, proces ionizace tak výrazně omezuje citlivost  

a dosažený detekční limit metody (Ashcroft, 1997). 

 Podle množství dodané energie je obvyklé dělit ionizační techniky  

na tzv. „ tvrdé“ a „měkké“. Při tvrdých ionizačních technikách dodaná energie 

postačuje k rozsáhlejší fragmentaci primárně vzniklého iontu. Při měkkých 

technikách ionizace je energetický přebytek dodaný molekule malý  

a pravděpodobnost fragmentace primárně vzniklého iontu je nízká. 

 

 Ionizace nárazem elektronů (electron impact, EI) 

Jedná se o tzv. „tvrdou“ ionizační techniku z plynné fáze. Analyzovaná 

látka interaguje s proudem urychlených elektronů za vzniku radikálkationtu: 

M + e- → M+● + 2 e- 

Možnost vzniku radikálaniontu je vzhledem k hlubokému vakuu silně potlačena: 
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M + e- → M-● 

Jako zdroj elektronů se nejčastěji používá elektricky žhavené rheniové 

nebo wolframové vlákno. Proud elektronů je směrován prostorem iontového 

zdroje směrem k anodě. Vznikající ionty jsou z prostoru iontového zdroje 

vytlačovány elektrickým polem pomocné elektrody. 

 

 Chemická ionizace (Chemical ionization, CI) 

Jedná se o tzv. „měkkou“ ionizační techniku z plynné fáze. Primárním 

zdrojem energie je opět proud urychlených elektronů, ovšem energie elektronů 

je přenášena na analyzovanou látku zprostředkovaně přes reakční medium 

(methan, propan, vodík, voda, amoniak, vodík/helium), které je v ionizační 

komůrce přítomno pod tlakem 50-150 Pa. Nejčastěji používaným reakčním 

mediem je methan. Reakční kationy (CH5
+ a C2H5

+) interagují s molekulou 

analytu M za vzniku kvazimolekulárního iontu MH+. Vhodně zvoleným reakčním 

mediem se dá ovlivnit množství energie předané spolu s nábojem  

na ionizovanou molekulu, a tím i míra její fragmentace. 

Dalšími ionizačními technikami jsou např. ionizace desorpcí polem (FD), 

ionizace ostřelováním vzorku rychlými atomy (FAB), ionizace rychlými ionty 

(SIMS), ionizace plazmovou desorpcí (PD), desorpční fotoionizace (MALDI). 

Jelikož v současné době patří k nejpoužívanějším rozhraním pro spojení 

HPLC-MS ionizace za atmosférického tlaku (atmospheric pressure ionization – 

API), a to elektrosprej (electrospray ionization – ESI) spolu s chemickou ionizací 

za atmosférického tlaku (atmospheric pressure chemical ionization – APCI) 

(Holčapek a Jandera, 1998), budu se dále věnovat jim. 

 

 

3.5.2.1. Elektrosprej (ESI) 

Ionizační technika, která pracuje za atmosférického tlaku, je vhodná  

pro analýzu polárních až iontových látek. Řadí se mezi tzv. „měkké“ ionizační 

techniky a umožňuje získat kvazimolekulární ionty (např. [M+H]+, [M+Na]+, 

[M-H]- i labilních látek a látek s vysokou molekulovou hmotností (řádově 

statisíce Da)(Cole, 1997). 

Při ionizaci elektrosprejem prochází eluát po výstupu z kolony kapilárou, 

na kterou je vloženo vysoké napětí, takže kapičky na výstupu z kapiláry nesou 
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elektrický náboj podle polarity vloženého napětí. Dalším odpařováním 

rozpouštědla dochází ke zmenšování kapiček, zvýšení povrchového náboje, 

rozpadu na menší kapičky. Nakonec se do plynné fáze uvolní protonovaný 

molekulární ion nebo adukt molekuly se sodným iontem při snímání kladných 

iontů, deprotovaný molekulární ion při snímání záporných iontů. Fragmentové 

ionty jsou většinou málo intezivní.  

Elektrosprej byl znám dávno před svojí aplikací v oblasti hmotnostní 

spektrometrie jako technika pro disperzi kapalin a tvorbu aerosolů. Popsán byl 

v roce 1917. Jako iontového zdroje v hmotnostním spektrometru ho použil Dole 

a spolupracovníci v roce 1968. K jeho rozšíření přispěly práce Yamashita  

a Fenna v polovině osmdesátých let minulého století a od té doby roste jeho 

význam zvláště v oblasti biochemických aplikací (Lemr, 2001). 

 

 

3.5.2.2. Chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) 

Tato ionizační technika má jistou podobnost s elektrosprejem. U obou 

technik dochází k ionizaci za atmosférického tlaku, u obou probíhá děj zvaný 

vypařování iontů. Rozdíl je především v tom, že u APCI je výstupní kapilára, 

přivádějící roztok vzorku, vyhřívaná (až do 700 ºC) a není mezi ní a vstupní 

elektrodu iontového zdroje vloženo napětí. To je naopak vloženo (1-5 kV)  

na jehlovou elektrodu, jejíž konec je umístěn do blízkosti kruhového otvoru 

elektrody, která je součástí iontového zdroje (Ubik, 2001).  

Základní objasnění principů APCI iontového zdroje v  LC/MS metodice 

podal Horningův tým v roce 1981 (Carroll et al., 1981), který ho shrnul do dvou 

základní fází procesu, a to: 

1. Ionizace koronovým výbojem 

2. Chemická ionizace protonizovaným rozpouštědlem 

 

Ionizace koronovým výbojem 

Eluát na konci kapiláry je rozprášen pneumatickým zmlžovačem za vzniku 

aerosolu. Ten je rychle odpařen v krátké vyhřívané zóně. Iniciační ionizace je 

způsobena koronovým výbojem. Tento výboj poskytuje jehlová elektroda,  

na kterou se přivádí napětí o síle 1-5 kV. Tím se následně mezi jehlou a vstupní 

elektrodou hmotového spektrometru generuje proud o hodnotě 1-5 µA. 
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Elektrony s poměrně velkou energií, produkované výbojem na velmi malém 

povrchu jehly, startují sekvenci reakcí střetem s molekulami přiváděného 

dusíku: 

 N2 + e- → N2
+● + 2e-  (1) 

V přítomnosti pouhého stopového množství vody z mobilní fáze (dále MF), 

startují ionty molekulárního dusíku z první uvedené reakce (1) následující 

sekvenci reakcí, jejichž výsledkem je soubor protonizovaných vodných klastrů: 

 

 N2
+● + H2O → H2O

+● + 2 N2  (2) 

 H2O
+● + H2O → H3O

+ + HO• (3) 

 H3O
+  + nH2O → H3O

+ . (H2O)n (4) 

 

 

V reálné MF je kromě vody, také přítomna celá řada jiných rozpouštědel; 

např. v případě acetonitrilu, resp. směsi acetonitril-voda, bude tato MF 

vykazovat protonizované klastry [(CH3CN)m (H2O)n + H]+ kde m=1-3 a n=0-1. 

 

Chemická ionizace protonizovaným rozpouštědlem 

Ionty vzniklé z MF (reakční plyn) následně ionizují molekuly analytu 

podobně jako při chemické ionizaci. Složení reakčního plynu je odvozeno od 

složení mobilní fáze. V pozitivním modu jsou reakce mezi ionty a molekulami 

určovány protonovou afinitou (PA) jednotlivých reaktantů. Tuto závislost 

vyjadřuje energetická rovnice exotermické reakce: 

PA(M) = ∆H(M) + ∆H(M+)  − ∆H(MH+) 

 

Konečným efektem tohoto typu ionizace je vznik protonizované molekuly 

analytu nesoucí v podmínkách APCI vždy jen jeden náboj. Tuto situaci 

vyjadřuje rovnice 5: 

 SH+ + M → S + MH+  (5) 

 

Podmínkou vzniku protonizované molekuly analytu je tedy vyšší protonová 

afinita analytu než je protonová afinita rozpouštědla. 

APCI ve srovnání s ESI je vhodnější pro méně polární látky, dosahuje 

nižších mezí detekce (závisí ovšem na analytu), ale dochází při ní oproti ESI  
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k větší fragmentaci látek, což je vhodné pro identifikaci  a určení struktury 

neznámé látky, ale může to komplikovat  kvantitativní analýzu (Lemr, 2001). 

 

 

 

Kompatibilita API s různými módy kolonové kapalinové chromatografie 

 

CHROMATOGRAFIE ESI APCI 

na obrácených fázích +++ ++ 

na normálních fázích + +++ 

iontových párů 

(obrácených fázích) 

++ ++ 

gelová (vodná mobilní fáze) +++ + 

imunoafinitní +++ + 

na měničích iontů + + 

založená  

na hydrofóbních interakcích 

+ + 

 

Větší počet znamének + značí větší stupeň kompatibility. V konkrétních 

případech je vždy nutné zvážit vlastnosti sledované látky i chromatografického 

systému (Voyksner , 1997). 

 

 

3.5.3. Hmotnostní analyzátory 

 Kvadrupolový analyzátor (filtr) 

Konstrukčně se jedná o čtyři kovové tyče hyperbolického nebo kruhového 

průřezu, které jsou připojeny ke zdrojům stejnosměrného a střídavého napětí. 

Ionty, které vlétnou do prostoru mezi tyčemi, se dostanou do střídavého 

elektrického pole a začnou oscilovat. Při vhodném poměru stejnosměrné  

a střídavé složky napětí a dané hodnotě těchto napětí projdou kvadrupolem 

pouze ionty o určitém poměru m/z. Zařízení se chová jako filtr nastavený  

na určitou hodnotu m/z. Změnou vkládaného napětí je možné nechat projít 
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filtrem postupně ionty v celém rozsahu hodnot m/z. Neumožňuje MS/MS.  

Je vhodnější pro kvantitativní analýzu (Chapman, 1993). 

 

 

 

 Iontová past  

Zařízení umožňující účinkem elektrického pole uzavřít ionty 

v ohraničeném prostoru. Iontová past se skládá ze vstupní a z výstupní 

elektrody kruhového průřezu a z prstencové středové elektrody. Krajní elektrody 

jsou uzemněny, na středovou elektrodu je vkládáno vysokofrekvenční napětí 

s proměnnou amplitudou. Ionty jsou nuceny pohybovat se uvnitř iontové pasti 

po uzavřených kruhových drahách. S rostoucí amplitudou napětí se ionty 

s rostoucím m/z dostávájí na nestabilní trajektorie a opouštějí prostor iontové 

pasti směrem do detektoru. Umožňuje MSn (až 10). Je vhodnější pro kvalitativní 

analýzu (Chapman, 1993). 

. 

 

 Lineární iontová past 

Tento poměrně nedávno vyvinutý typ hmotového spektrometru umožňuje 

širokým dynamickým rozsahem skenu využít výhody práce s kvadrupolovým 

filtrem i iontovou pastí v jednom přístroji. Tento systém je zatím komerčně 

prosazován pouze dvěma světovými výrobci, z čehož je patrno, že jde o zcela 

nový princip, který bude časem prověřen, zda splní všechna očekávání odborné 

veřejnosti. Existuje buď jako samostatná jednotka ve spojení s HPLC nebo 

v kombinaci s trojitým kvadrupolem (toto spojení je dostupné pod komerční 

značkou Q-Trap). Především by systém měl přinést v jednom běhu vysoce 

přesnou kvantifikaci s poměrně podrobnou strukturní informací, která je stavěna  

na bázi vícestupňové MSn analýzy. Technika je méně citlivá k vytváření 

prostorového náboje a dokáže více naakumulovat iontové svazky v prostoru 

skenu, čímž dochází k vyšší detekční citlivosti v  případě nízkých koncentrací  

( pg až fg/ml) (Hopfgartner et al., 2003). 

 

 

3.5.4. Detektory v hmotnostní spektrometrii 
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 Detektory pro přímá měření detekující elektrický proud vznikající 

přímým dopadem stanovovaných iontů. Jsou nezbytné pro určení přesného 

izotopového zastoupení prvků. Tento typ detektorů se využívá zejména 

v poměrové hmotnostní spektrometrii (IRMS). 

 Násobičové detektory využívající efekt násobení elektronů 

uvolněných z první konverzní dynody po dopadu. Jsou schopny poskytnout 

měřitelný signál pro jednotlivé ionty. Např. násobiče elektronů s diskrétním 

dynodovým polem, násobiče elektronů s kontinuální dynodou, scintilační 

fotonásobičové detektory. 

 

 

3.5.5. Hmotnostní spektrum 

Hmotnostní spektrum představuje závislost odezvy detektoru (intenzity 

iontového proudu) na hodnotě m/z. Je většinou programově převáděna  

do normalizovaného tvaru (%). Nejintenzivnějšímu píku ve spektru přísluší 

hodnota 100%. V hmotnostním spektru obvykle pozorujeme pík odpovídající 

molekulárnímu iontu a píky odpovídající fragmentovaným iontům. 

 

 Molekulární ion 

Intenzita molekulárního iontu ve spektru má přímý vztah ke struktuře 

stanovované látky. S rostoucím počtem násobných vazeb a cyklů v molekule 

intenzita píku molekulárního iontu roste. 

 

 Fragmentace v hmotnostní spektrometrii 

Míra fragmentace iontů závisí na přebytku energie, kterou tyto ionty 

obsahují. V procesu ionizace je nejpravděpodobnější odtržení elektronu 

s nejnižší ionizační energií, z energeticky nejvyšších vazebných molekulových 

orbitalů nebo orbitalů nevazebných. Pravděpodobnost ionizace tedy roste 

v pořadí σ-, π-, a n-elektrony, pravděpodobným místem lokalizace kladného 

náboje jsou násobné vazby a heteroatomy s nepárovými e-. Relativní 

zastoupení iontu ve spektru je dáno rozsahem fragmentace vedoucím k jeho 

vzniku a také jeho stabilitou, přičemž pravděpodobnost rozpadu molekulárního 

iontu roste s jeho hmotností a naopak násobné vazby zvyšují jeho stabilitu. 
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Fragmentové ionty se při přebytku energie mohou dále rozpadat 

(Chapman, 1993). 

Kvalitativní analýza – z polohy molekulárního iontu lze určit molekulovou 

hmotnost analytu, ostatní fragmenty určují strukturu. 

Kvantitativní analýza – z výšky nebo plochy píku spektrální čáry. 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

4.1. Typizace vzorku 

 

Pro účely analýzy jsem vybrala moč jako primární zdroj z důvodu vyšší 

koncentrace látek, širšího detekčního okna (delší doba zachycení noxy)  

a snadnější přípravy vzorků. Jednalo se o patnáct vzorků od patnácti pacientů 

z poraden pro toxikománii. Dle výsledků imunochemické metody EMIT (Enzyme 

Multiplied ImmunoTechnique) jsem vybrala jedenáct pozitivních vzorků  

nad prahovou hodnotu 300 ng/ml a čtyři vzorky negativní. 

 

 

 

4.2. Technika GC/MS 

 

4.2.1. Příprava vzorků 

Vzorek s  vnitřním standardem (IS) fenfluraminem je podroben úpravě 

SPE extrakcí, přičemž jeho eluát je odpařen v dusíkové atmosféře a reziduum 

je derivatizováno s trifluoracetanhydridem (TFAA). Pro extrakci amfetaminů 

z moče na pevné fázi je použito kolonek typu MP1 - katexy s C18 firmy Varian, 

Inc. (30 mg). Extrakce je provedena pomocí vakuového extraktoru firmy 

Supelco. 

 

 

Chemikálie a činidla 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a. (Penta, ČR), amoniak konc. (Penta, 

ČR), kyselina chlorovodíková konc. (Penta, ČR), kyselina octová konc. (Penta, 
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ČR), ethylacetát GC purity (Sigma Aldrich, USA), methanol p.a. (Penta, ČR), 

trifluoracetanhydrid (Supelco, USA), fenfluramin hydrochlorid (Sigma, USA), 

TOXI-LAB toxi-control 19. 

 

 

Pracovní postup: 

 

 Nejprve jsem 1,9 ml vzorku zpufrovala 1 ml fosfátového pufru 0,1M  

o pH 6, a poté jsem přidala IS – 100 µl fenfluraminu ze zásobního roztoku  

o koncentraci 10 000 ng/ml. 

 Obdobným způsobem jsem si připravila kontroly (1. kontrola měla 

koncentraci 375 ng/ml, 2. kontrola 750 ng/ml). 

 Do vakuového manifoldu Supelco jsem umístila potřebný počet SPE 

kolonek a odpadních zkumavek. 

 Kondicionaci sorbentu kolonky jsem provedla pomocí 100 ul methanolu. 

Poté jsem SPE kolonku propláchnula 200 ul fosfátového pufru 0,1M  

o pH 6 (vakuum do 2 palců rtuťového sloupce). Kolonka nesměla  

před dalším krokem zaschnout. 

 Ihned poté jsem na SPE kolonku nanesla 2 ml zpufrovaného vzorku s IS. 

Průtok vzorku byl 1 kapka/sec. (vakuum max. do 2 palců rtuťového 

sloupce). 

 SPE kolonku jsem promyla 500 ul destilované vody a 500 ul 0,01M 

kyseliny octové (vakuum max. do 5 palců rtuťového sloupce). 

 Disk jsem sušila po dobu 1 minuty při zvětšeném vakuu (15 palců 

rtuťového sloupce). 

 SPE kolonku jsem promyla pomocí 500 ul methanolu (vakuum do 5 palců 

rtuti). 

 Disk jsem opět sušila po dobu 1 minuty při zvětšeném vakuu (15 palců 

rtuťového sloupce). 

 Při zrušení působení vakua jsem vyměnila odpadní zkumavky za čisté, 

do kterých jsem jímala eluát. 

 Aplikovala jsem 1,5 ml elučního činidla (ethylacetát/amoniak v poměru 

98:2); eluci jsem provedla bez vakua. 

 K eluátu jsem před odpařováním přidala 50 ul 1% HCl v methanolu. 
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 Eluát jsem odpařila v atmosféře dusíku při 40 ˚C. 

 Derivatizaci jsem provedla pomocí 200 ul TFAA při teplotě 80 ˚C po dobu 

15 minut. 

 Po odpaření jsem odparek rozpustila v 50 ul ethylacetátu. 

 

4.2.2. Parametry GC/MS 

 

Systém GC/MS: Magnum Finnigan MAT (dnes firma ThermoElectron, Inc.) 

Injektor: Lauber injektor 

Autosampler: A200S, Finnigan MAT 

Pumpa: turbopumpa PFEIFFER TP 4/4, 020-065, výkon 60 l/min 

GC kolona: ZB5ms; délka 30 m; síla vrstvy stacionární fáze 0,25 mm 

Stacionární fáze: 100% dimethylpolysiloxan 

Teplotní program pro GC: 

70 ˚C; 1 min 

70 ˚C – 200 ˚C při 30 ˚C/min (teplotní gradient) 

200 ˚C – 260 ˚C při 8 ˚C/min (teplotní gradient) 

260 ˚C 28 min 

Derivatizační činidlo: TFAA – trifluoracetanhydrid 

Metoda ionizace: Electron Impact – elektronová ionizace 

Rychlost skenu: 5 uScans 

Celková doba trvání analýzy: 35 min 

Monitoring hmot m/z: AMF - 140, 118, 91, 232 (M+·) 

                                  MAMF – 154, 118, 110, 91, 246 (M+·) 

                                   EFE – 154, 11O, 91, 244 (M-18), 262 (M+·) 

                                   FENF – 168, 159, 140, 327 (M+·) 

 

 

 

4.3. Technika LC/MS 

 

4.3.1. Příprava vzorků 
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Vzorek je podroben úpravě SPE extrakcí, přičemž jeho eluát je odpařen 

v dusíkové atmosféře a odparek je rozpuštěn ve směsi voda/methanol  

(900/100 ul) a přefiltrován přes speciální kombinovaný filtr firmy BIO-RAD. 

 

Chemikálie a činidla 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a. (Penta, ČR), amoniak konc. (Penta, 

ČR), kyselina chlorovodíková konc. (Penta, ČR), kyselina octová konc. (Penta, 

ČR), ethylacetát LC-MS purity (Riedel-De Haën, SRN), methanol LC-MS purity 

(Riedel-De Haën, SRN), acetonitril LC-MS purity (Riedel-De Haën, SRN), 

kyselina mravenčí p.a. pro MS (Fluka, USA), amoniumacetát p.a. pro MS 

(Fluka, USA). 

 

 

Pracovní postup:  

 Nejprve jsem 2 ml vzorku zpufrovala 1 ml fosfátového pufru 0,1M o pH 6. 

Fenfluramin použitý jako IS v GC-MS nebyl pro tuto metodu použit. 

 Do vakuového manifoldu Supelco jsem umístila potřebný počet SPE 

kolonek a odpadních zkumavek. 

 Kondicionaci sorbentu kolonky jsem provedla pomocí 100 ul methanolu. 

Poté jsem SPE kolonku propláchnula 200 ul fosfátového pufru 0,1M  

o pH 6 (vakuum do 2 palců rtuťového sloupce). Kolonka nesměla  

před dalším krokem zaschnout. 

 Ihned poté jsem na SPE kolonku nanesla 2 ml zpufrovaného vzorku. 

Průtok vzorku byl 1 kapka/sec. (vakuum max. do 2 palců rtuťového 

sloupce). 

 SPE kolonku jsem promyla 500 ul destilované vody a 500 ul 0,01M 

kyseliny octové (vakuum max. do 5 palců rtuťového sloupce). 

 Disk jsem sušila po dobu 1 minuty při zvětšeném vakuu (15 palců 

rtuťového sloupce). 

 SPE kolonku jsem promyla pomocí 500 ul methanolu (vakuum do 5 palců 

rtuti). 

 disk jsem opět sušila po dobu 1 minuty při zvětšeném vakuu (15 palců 

rtuťového sloupce). 
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 Při zrušení působení vakua jsem vyměnila odpadní zkumavky za čisté, 

do kterých jsem jímala eluát. 

 Aplikovala jsem 1,5 ml elučního činidla (ethylacetát/amoniak v poměru 

98:2), eluci jsem provedla bez vakua. 

 K eluátu jsem před odpařováním přidala 50 ul 1% HCl v methanolu. 

 Eluát jsem odpařila v atmosféře dusíku při 40 ˚C. 

 Po odpaření jsem odparek rozpustila ve směsi voda/methanol, 900/100 ul. 

 Výsledný roztok jsem před nástřikem podrobila filtraci přes speciální 

kombinovaný (krycí vrstva papír, vnitřní vrstva polykarbon) filtr  

(viz. kapitola 4.3.2.). 

 

 

 

4.3.2. Parametry LC/MS 

 

Systém: LTQ XL Thermo Electron Corp., USA 

Autosamplér: HT PAL 

Filtrace analytických vzorků: 0,22 µ Filter Unit, BIO-RAD 

Pumpa HPLC: Rheos 2000 

Detektor: Surveoyr PDA Plus Thermo Electron Corp., USA. 

 

Kolony: metoda 1) Discovery C18, 2 cm; 2,1mm; 5 µm (Supelco) 

             metoda 2) Luna C18(2), 5 cm; 2,0 mm; 5 µm (Phenomenex) 

             metoda 3) Zorbax Eclipse XDB C8, 7,5 cm; 4,6 mm; 3,5 µm (Agilent) 

 

Metoda ionizace: APCI 

Metoda skenu: celkový sken 

Celková doba trvání analýz: 7-10 min 

 

Monitoring hmot m/z: MAMF:   150,1 (M+H)+ 

                                                  135,1 ((M-CH3)
+,-15)  

                                                  120,1 ((M-2x CH3 )
+, -15-15) 

                                                  119,1 ((M- CH3NH)+,-31) 
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                                    EFE :     166,1 (M+H)+  

                                                  151,1 ((M- CH3)
+

,-15)  

                                                  149,1. ((M-OH)+,-17)  

                                                  148,2 ((M-H2O)+, -18) 

 

                                    AMF:     136,1 (M+H)+ 

 

Gradient: 

 

Metoda 1) a) mobilní fáze:   A: 50% methanol/voda    B: 100% methanol  

                      (obr. č.6) 

 

                  b) mobilní fáze: A: 1% kyselina octová/voda B: 100% acetonitril 

                      CID (kolizí indukovaná disociace) 25.0% (obr. č.7, 8, 9) 

 

čas                      A%                     B%                    µl/min 

0.00                  70.0                    30.0                      100.0 

0.05                  70.0                    30.0                      100.0 

0.10                  60.0                    40.0                        80.0 

1.00                  60.0                    40.0                      100.0 

3.00                  70.0                    30.0                      100.0 

5.00                  60.0                    40.0                      100.0 

7.00                  70.0                    30.0                      100.0 

 

 

 

 

Metoda 2) a) mobilní fáze:   A: 0,5% octan amonný/voda    B: 100% acetonitril 

(obr. č. 10) 

 

čas                      A%                     B%                    µl/min 

0.00                  70.0                    30.0                      200.0 

0.05                  60.0                    40.0                      200.0 
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0.10                  60.0                    40.0                      200.0 

1.00                  50.0                    50.0                      150.0 

3.00                  60.0                    40.0                      150.0 

5.00                  70.0                    30.0                      150.0 

7.00                  70.0                    30.0                      150.0 

 

 

Metoda 2) b) mobilní fáze:   A: 0,5% octan amonný/voda    B: 100% acetonitril 

                 CID (kolizí indukovaná disociace) 35.0% (obr. č. 11, 12) 

 

čas                      A%                     B%                    µl/min 

0.00                  60.0                    40.0                      200.0 

0.05                  60.0                    40.0                      200.0 

0.10                  50.0                    50.0                      200.0 

1.00                  50.0                    50.0                      150.0 

3.00                  60.0                    40.0                      150.0 

5.00                  70.0                    30.0                      150.0 

7.00                  60.0                    40.0                      150.0 

 

 

 

 

Metoda 3) a) mobilní fáze:   A: 0,5% octan amonný/voda    B: 100% methanol 

                     (obr. č. 13, 14) 

 

                  b) mobilní fáze:   A: 1% kyselina mravenčí/voda   B: 100% methanol 

                     (obr. č. 15, 16) 

 

čas                      A%                     B%                    µl/min 

0.00                  60.0                    40.0                      100.0 

0.05                  60.0                    40.0                      100.0 

0.10                  50.0                    50.0                      100.0 

1.00                  50.0                    50.0                      100.0 
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3.00                  60.0                    40.0                      100.0 

5.00                  70.0                    30.0                      100.0 

10.00                60.0                    40.0                      100.0 

 

 

 

 

4.4. Výpočty 

 

4.4.1. Semikvantitativní stanovení amfetaminů u vybraných patnácti 

vzorků (viz.tab. č. 1) 

-metodou vnitřního standardu (IS- fenfluramin) 

 

 

Dvoubodová kalibrace: 

koncentrace cK1 = 375 ng/ml → tomu odpovídala plocha píku A1 = 20 478 

koncentrace cK2 = 750 ng/ml → tomu odpovídala plocha píku A2 = 122 845 

koncentrace cIS1 = 500 ng/ml → tomu odpovídala plocha píku AIS1 = 59 869 

koncentrace cIS2= 500 ng/ml → tomu odpovídala plocha píku AIS2 = 186 032 

 

KIS

ISK

A c

Ac
RF




  

 

RF1 = 2,19268 

RF2 = 2,27155 

průměrná hodnota RF =2,2321 

 

 

Výpočet koncentrace vzorku: 

 

IS

vzIS
vz

A

Ac RF
c




 



36 

 

 

RF- fixní faktor 

Cvz- koncentrace analytu ve vzorku 

Avz- plocha píku analytu ve vzorku 

CIS- koncentrace vnitřního standardu  

AIS- plocha píku vnitřního standardu 

4.4.2 Reprodukovatelnost metody 

 

Odparek vzorku č. 7 rozpuštěn ve 200 ul ethylacetátu a šestkrát změřen za 

stejných podmínek (v sérii). 

Viz. tab. č.2 (pro metodu GC/MS) a tab. č. 3, 4 (pro LC/MS). 

 

 

 

 

1

A-A

SD 1

2

i






n

n

i

 

 

 

SD – směrodatná odchylka 

Ai – plocha píku 

Ā - průměrná hodnota plochy píku 

n – počet měření 

 

 

 

 

A

100 SD
CV
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CV – variační koeficient 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. GC/MS 

Obr.č. 1 ZÁZNAM TYPICKÝCH IONTŮ 

 

 

AMF- amfetamin, MAMF- methamfetamin, EFE- efedrin, FENF- fenfluramin 
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Obr.č. 2 EI SPEKTRUM FENFLURAMINU 

 

 

 

FENF – 168, 159, 140, 327 (M+·) 

 

 

 

 

Obr.č. 3 EI SPEKTRUM METHAMFETAMINU 

 

 

 

MAMF – 154, 118, 110, 91, 246 (M+·) 
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Obr.č. 4 EI SPEKTRUM AMFETAMINU 

 

 

 

AMF - 140, 118, 91, 232 (M+·) 

 

 

 

 

Obr.č. 5 EI SPEKTRUM EFEDRINU 

 

 

 

EFE – 154, 11O, 91, 244 (M-18), 262 (M+·) 
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Tab.č. 1 VÝSLEDKY SEMIKVANTITATIVNÍHO STANOVENÍ METODOU GC/MS 

 

VZ 
FENFLURAMIN METAMFETAMIN AMFETAMIN EFEDRIN 

RT [min] A c [ng/ml] RT [min] A c [ng/ml] RT [min] A c [ng/ml] RT [min] A c [ng/ml] 

1 5:47 170997 500 5:44 318184 2076,699 5:08 72413 472,6196 6:27 9547 62,31062 

2 5:49 82902 500 5:44 55290 744,3295 5:08 112477 1514,197 6:27 2063 27,77269 

3 5:49 159412 500 5:44 99681 697,8708 5:08 130691 914,9731 6:29 4322 30,2585 

4 5:48 122198 500 5:44 142689 1303,197 5:08 77956 711,9821 6:28 2174 19,85542 

5 5:47 68179 500 5:44 1718497 28130,78 5:08 757447 12398,96 6:27 29245 478,7234 

6 5:47 75780 500 5:44 1861570 27416,27 5:08 514802 7581,747 6:27 6084 89,60211 

7 5:47 96920 500 5:44 472345 5439,132 5:08 147388 1697,197 6:27 9690 111,582 

8 5:47 503174 500 5:44 3312540 7347,28 5:08 985486 2185,828 6:27 77474 171,8389 

9 5:47 139548 500 5:44 2392711 19135,96 5:08 105217 841,4842 6:27 3759 30,063 

10 5:47 177148 500 5:44 3469222 21856,44 5:08 722031 4548,867 6:27 25476 160,5013 

11 5:46 124423 500 5:42 700509 6283,429 5:06 296348 2658,184 6:26 1098 9,848845 

12 5:46 132692 500 5:42 0 0 5:06 0 0 6:26 0 0 

13 5:46 47662 500 5:42 0 0 5:06 0 0 6:26 0 0 

14 5:46 92081 500 5:42 0 0 5:06 0 0 6:26 0 0 

15 5:46 86211 500 5:42 0 0 5:06 0 0 6:26 0 0 

             

RT - retenční čas            

A - plocha píku            

C - koncentrace analytu           



42 

 

Tab.č. 2 REPRODUKOVATELNOST METODY GC/MS 

 

 

měření 
FENFLURAMIN METAMFETAMIN AMFETAMIN EFEDRIN 

RT [min] A RT [min] A RT [min] A RT [min] A 

1 5:47 24773 5:44 126323 5:08 40245,00 6:27 3474 

2 5:47 20593 5:44 133334 5:08 41705,00 6:27 4510 

3 5:47 18392 5:44 140463 5:08 47050,00 6:27 4287 

4 5:47 20456 5:44 146450 5:08 48450,00 6:27 4810 

5 5:47 18162 5:44 133281 5:08 43188,00 6:27 3667 

6 5:47 18810 5:44 137496 5:08 39338,00 6:27 3728 

Ā   20198   136225   43329,33   4079 

SD   2469   6917   3692,34   533 

CV   12,23   5,08   8,52   13,07 

         

RT - retenční čas Ā - průměr plochy píku      

A - plocha píku SD - směrodatná odchylka     

 CV - variační koeficient      
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5.2. LC/MS 

 

Obr. č. 6 Metoda 1) a) Obr. č. 7 Metoda 1) b) 

MONITORING MOLEKULÁRNÍCH IONTŮ KOLIZÍ INDUKOVANÁ DISOCIACE (CID 25%) 

Ukázka nedokonalé separace MAMF od ostatních látek včetně balastních látek (M+H)
+
 EFE 
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Obr. č. 8 Metoda 1) b) Obr. č. 9 Metoda 1) b) 

KOLIZÍ INDUKOVANÁ DISOCIACE (CID 25%) KOLIZÍ INDUKOVANÁ DISOCIACE (CID 25%) 

(M+H)+ MAMF (M+H)+ AMF 
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Obr. č. 10 Metoda 2) a) Obr. č. 11 Metoda 2) b) 

MONITORING MOLEKULÁRNÍHO IONTU MAMF KOLIZÍ INDUKOVANÁ DISOCIACE (CID 35%) 

 (M+H)+ MAMF 
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Obr. č. 12 Metoda 2) b) Obr. č. 13 Metoda 3) a) 

KOLIZÍ INDUKOVANÁ DISOCIACE (CID 35%)  MONITORING MOLEKULÁRNÍHO IONTU MAMF 

(M+H)+ EFE 
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Obr. č. 14 Metoda 3) a)  Obr. č. 15 Metoda 3) b) 

MONITORING MOLEKULÁRNÍHO IONTU EFE  MONITORING MOLEKULÁRNÍHO IONTU MAMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 16 Metoda 3) b) 
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 Obr. č. 16 Metoda 3) b) 

 MONITORING MOLEKULÁRNÍHO IONTU EFE 
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REPRODUKOVATELNOST METODY LC/MS 

 

Tab.č. 3 AUTOMATICKÁ DIFERENCE     

  

měření 
METAMFETAMIN EFEDRIN 

RT [min] A RT [min] A 

1 5:65 3929399 4:06 151634 

2 5:83 3800465 4:01 161968 

3 5:83 4133373 4:11 139072 

4 5:88 3903405 4:06 155711 

5 5:89 3989027 4:01 140432 

6 5:96 3687421 4:01 133288 

 Ā   3907182   147018 

SD   153657   11094 

CV   3,93   7,55 

     

RT - retenční čas Ā - průměr plochy píku  

A - plocha píku SD - směrodatná odchylka 

  CV - variační koeficient  

 

 

 

 

Tab.č. 4 MANUÁLNÍ DIFERENCE  

 

měření 
METAMFETAMIN EFEDRIN 

RT [min] A RT [min] A 

1 5:65 5082786 4:06 184919 

2 5:83 4989652 4:01 202936 

3 5:83 5015126 4:11 189952 

4 5:88 5070896 4:06 186373 

5 5:89 5144741 4:01 180848 

6 5:96 5297348 4:01 190705 

 Ā   5100092   189289 

SD   110880   7583 

CV   2,17   4,01 

     

RT - retenční čas Ā - průměr plochy píku  

A - plocha píku SD - směrodatná odchylka 

  CV - variační koeficient  
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6. DISKUZE 

 

 

Ve své práci jsem se zabývala porovnáním metodiky GC/MS a LC/MS 

s ohledem na průkaz amfetaminů. Praxe klinické a forenzní toxikologie 

vyžaduje vypracování technicky nenáročné metodiky pro rychlý a spolehlivý 

průkaz v biologických materiálech. 

GC/MS jako standardní metodika má své výhody a nevýhody. Nevýhodou 

je nutnost vzorek pro průkaz amfetaminů před analýzou derivatizovat vhodnými 

derivatizačními činidly, a to z důvodu vysoké těkavosti těchto látek  

viz. kap. 3.2.3. Tento krok zvyšuje technickou náročnost metody, zvyšuje 

možnost analytických ztrát, prodlužuje dobu analýzy. Všechny tyto negativní 

faktory jsou v podmínkách klinické bioanalýzy velmi nežádoucí.  

Jelikož pro průkaz amfetaminů metodou LC/MS není derivatizace třeba, 

nabízí se tato technologie jako prakticky vhodná alternativa (Rendle, 2005). 

Jak je vidět z výsledků v kap. 5.1., obr. č. 1-16, byla v případě GC/MS 

oproti LC/MS-MS separace účinnější. Metodou GC/MS došlo k dokonalé 

separaci mezi třemi sledovanými analyty (MAMF, AMF, EFE). O něco horší byla 

situace u FENF, jehož výsledek separace v SIM (monitorování vybraného iontu 

- single ion monitoring) je vyhovující vzhledem k symetrii píku, avšak jeho 

retenční čas je příliš blízký MAMF viz. obr. č. 1. Metodou LC/MS obr. č. 6-16 

nedošlo k úplně ideálnímu oddělení EFE a MAMF. V případě AMF byl problém 

ve vlastní separaci v důsledku použití kratší kolony. Kratší délky kolon jsou 

z časových důvodů voleny v toxikologické analýze především s ohledem na co 

nejrychlejší separaci prokazovaných látek. Pro řešení tohoto problému bude  

v budoucnu třeba použít kolonu s větším počtem teoretických pater  

viz. kap. č. 3.4.2. Ve shodě s citovanými autory navrhuji pro zlepšení separační 

účinnosti metody použít kolonu o délce 10-15 cm.  

Při návrhu naší screeningové metody LC-APCI-MS jsem vycházela 

z několika prací renomovaných autorů, kteří se analýzou amfetaminů pomocí 

systému LC/MS-MS v posledních letech úspěšně zabývali. Bogusz et al. 

vypracoval metodu na LC-APCI-MS pro záchyt až 16 fenethylaminů po extrakci 
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na pevné fázi (Bogusz et. al, 2000). V této metodě je použita podstatně delší 

kolona s nepolární fází C18 (15 cm).  

Již v roce 1997 stejný autor s kolektivem vypracoval metodu derivatizace 

pomocí fenylizothiokyanátu. Tato derivatizace výrazně zlepšila separační 

účinnost metody, ovšem za cenu zvýšení pracnosti přípravy analytického 

vzorku.  

Sama jsem nejprve zvolila jako mobilní fázi systém 50% methanol/voda  

a 100% methanol a kolonu Discovery C18 jako stacionární fáze (metoda 1)a)). 

Obr.č.6 je příkladem separace studovaných látek touto metodou. V důsledku 

minimální délky kolony (2cm), byl retenční čas MAMF a EFE velmi blízký 

(MAMF leží prakticky na konci chvostu EFE).  

Z tohoto důvodu jsem za použití stejné kolony přistoupila ke změně MF 

(metoda 1)b) systém: 1% kyselina octová/voda a 100% acetonitril), která vedla 

ke zlepšení situace viz. obr. 7. Na obr.č. 8-9 jsou vidět jednotlivá fragmentační 

spektra pro MAMF a AMF, která jsou pouze spektrálně rozlišena. Jde o pík  

při RT 2,9. Problém tohoto analytu v podmínkách APCI spočívá v teplotní 

degradaci MAMF na AMF v iontovém zdroji. Původní AMF, jehož je ve vzorku 

přirozeně menší množství, je pravděpodobně za podmínek APCI degradován. 

Řešení se nabízí v úpravě teplotních podmínek iontového zdroje. Ionizační 

technika APCI byla zvolena vzhledem k vysoké volatilitě amfetaminů,  

přestože technika ESI je pro svou univerzálnost v analýze léčiv a drog v tělních 

tekutinách používána častěji. Bazicita amfetaminů umožňuje maximálně využít 

mechanismus ionizace APCI (přenos protonu v plynné fázi) (Niessen, 2006). 

Acetonitril vykazuje ve směsi s vodou nižší viskozitu. To vede k nižším 

pracovním tlakům v systému zejména při použití gradientu poměrového složení 

mobilní fáze. Vedle toho také toto rozpouštědlo ve směsi s vodou disponuje 

nižší eluční silou (0.64) ve srovnání s methanolem (0.95) (Snyder, 1978). 

Acetonitril jsem volila proto, že poskytuje vyšší potenciál v iontovém zdroji  

a tento faktor jsem upřednostnila před lepšími elučními vlastnostmi. 

Na obr. č. 10-12 prezentuji výsledky separace při použití metody 2)a), b) 

v systému 0,5% octan amonný/voda a 100% acetonitril jako MF, a kolony Luna 

C18 (2), délky 5 cm. Použití octanu amonného u APCI v tomto případě se 

zvlášť pozitivně neprojevilo, protože octan amonný především funguje jako 

činidlo podporující přenos náboje na analyt. Vzhledem k tomuto faktu je toto 
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agens s výhodou využíváno v ESI způsobu ionizace. V případě změny 

gradientu (metoda 2)b)) došlo ke zhoršení separace. 

Z tohoto důvodu jsem přistoupila k zásadní změně ve stacionární fázi 

s použitím stejné MF (metoda 3)a)). Zvolila jsem více polární kolonu Zorbax C8, 

délky 7,5 cm, kdy sice došlo k prodloužení retenčního času MAMF, ale zároveň 

došlo k vyhovujícímu oddělení EFE viz. obr. č.13 a 14. 

Fuh a Lu ve své práci optimalizovali složení mobilní fáze a zjistili, že methanol 

zvyšuje intenzitu molekulového klastru (M+H)+ a kyselina mravenčí podporuje 

intenzitu signálu razatnějším přenosem protonu (Fuh a Lu, 1999). Toto aditivum 

by tedy mělo zlepšit transfer aktivního protonu na basický dusík terciární 

aminoskupiny methylamfetaminu, za podmínek APCI, kde je tento 

mechanismus klíčový pro navození ionizace přenosem protonu  

(viz. kap. 3.5.2.2.). Pro snížení retenčních časů, zvýšení signálu a zachování 

efektivity separace jsem tedy zvolila tuto MF: 1% kyselina mravenčí/voda  

a 100% methanol, za použití kolony Zorbax C8, délky 7,5 cm (metoda 3)b))  

viz. obr.č. 15 a 16 .  

Tabulka č. 1 zobrazuje rozmezí koncentrací u reálných vzorků z denní 

praxe poraden pro toxikomanii. Pro tyto výsledky byla použita pouze 

dvoubodová kalibrace, která však v případě použití vnitřního standardu přináší 

relativně přesné výsledky za podmínek GC-MS (zvláště za použití vnitřního 

standardu značeného stabilním izotopem např. 2H, 14C, které v době práce 

nebyly dostupné). 

Za pozornost stojí výsledky tabulek č. 2-4, ve kterých prezentuji výsledky 

reprodukovatelnosti obou použitých metod (GC/MS, LC/MS), kde jednoznačně 

lepší základní parametry kvality (SD, CV) vykazuje LC/MS, ačkoliv jak bylo výše 

diskutováno, separační účinnost použité metodiky LC/MS-MS činila výraznější 

obtíže ve srovnání s GC/MS výsledky. Jedna z možných příčin by mohla 

spočívat v celkové výtěžnosti finálního analytického vzorku v případě použití, 

respektive nepoužití derivatizace. Vysoká těkavost amfetaminů je v případě 

přípravy vzorku ke GC/MS analýze viz. 4.2. zásadní negativní faktor. Dochází 

zde k nestejnoměrně velkým, avšak relativně výrazným ztrátám nejenom ve fázi 

přípravy vzorku, ale také za podmínek použitého injektoru (Lauber),  

protože chybí automatická regulace průtoku plynu v injektoru). 
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Z dosavadních výsledků vyplývá, že LC/MS-MS je minimálně doplňující 

metodou ke standardní konfirmační analýze amfetaminů pomocí GC/MS. 
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7. ZÁVĚR 

 

 

Byla vyvinuta metoda na LC/MS-MS pro průkaz amfetaminů jako efektivní 

doplněk celkového analytického systému laboratoře toxikologie a hmotnostní 

spektrometrie pro průkaz amfetaminů v biologickém materiálu. 

Tato práce je prvním krokem ve vývoji celkové koncepce identifikace  

a kvantifikace jednotlivých amfetaminů v rámci klinické a forenzní toxikologické 

praxe v Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
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8. PŘÍLOHA 

 

8.1. Seznam použitých zkratek 

 

AMF amfetamin 

APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku 

API ionizace za atmosférického tlaku 

CE/MS kapilární elektroforéza s hmotnostním spektrometrem 

CI chemická ionizace 

CID kolizí indukovaná disociace 

CV variační koeficient 

EFE efedrin 

EI ionizace nárazem elektronů 

ESI elektrosprej 

FENF fenfluramin 

GC/MS plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 

HPLC/MS vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní 

 spektrometrií 

IS vnitřní standard 

LLE extrakce kapaliny kapalinou 

MAMF methamfetamin 

MAO monoaminooxidáza 

MDMA N-methyl-3,4-methylendioxyamfetamin 

MF mobilní fáze 

RT retenční čas 

RPC chromatografie s obrácenými fázemi 

SIM monitorování vybraného iontu 

SD směrodatná odchylka 

SPE extrakce na pevných fázích 

TFAA trifluoracetanhydrid 
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8.2. Strukturní vzorce 

 

1) METHAMFETAMIN  2) AMFETAMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) EFEDRIN 4) FENFLURAMIN 
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8.3. Seznam tabulek a obrázků  

 

Tabulky 

Tab. č. 1 Výsledky semikvantitativního stanovení 
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