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Abstrakt: V práci boli analyzované dve vzorky historických pozostatkov farmaceutík z 18. storočia, prvá vzorka 

obsahovala tabak, druhá laudanum, teda prípravok s obsahom ópia. Pre analýzu bola použitá metóda HPLC s 

UV alebo hmotnostnou detekciou. Separácia alkaloidov prebiehala na kolóne X-Bridge® BEH C18 za použitia 

binárnej gradientovej elúcie. Porovnaním s novodobou vzorkou tabaku a na základe údajov z literatúry bola v 

historickej vzorke zistená prítomnosť degradačných produktov nikotínu, najmä 6-hydroxy-N-metylmyosminu. 

Pretože bol obsah nikotínu v historickej vzorke veľmi nízky, nebolo možné previesť jeho kvantifikáciu. Pri 

analýze ópiových alkaloidov v druhom historickom pozostatku farmaceutika boli nájdené a kvantifikované 

hlavné ópiové alkaloidy (kotarnin, morfín, mekonin, papaverin a noskapin) a aj ich degradačné produkty. Bol 

určený pomer noskapinu a kotarninu, ktorý je podľa literatúry ukazovateľ veku ópiových farmaceutík.  

Kľúčové slová: degradácia, hmotnostná spektrometria, HPLC, nikotínové alkaloidy, ópiové alkaloidy 

 

Abstract: Two samples of historical relics of pharmaceuticals dated to the 18th century were analyzed; the first 

sample contained tobacco, the second laudanum, i.e., a preparation containing opium. HPLC with UV or mass 

detection was used for analysis. Separation of the alkaloids was performed on X Bridge® BEH C18 column 

using binary gradient elution. By comparison with a modern tobacco sample and on the basis of data from the 

literature, the presence of nicotine degradation products, especially 6-hydroxy-N-methylmyosmine, was found in 

the historical sample. Because the nicotine content in the historical sample was very low, it was not possible to 

quantify it. The analysis of opium analytes in the second historical relics revealed the main opium alkaloids 

(cotarnine, morphine, meconin, papaverine, and noscapine) as well as their degradation products. Main alkaloids 

were also quantified. The ratio of noscapine to cotarnine was determined, which according to the literature is an 

indicator of the age of opium pharmaceuticals. 

Key words: degradation, HPLC, mass spectrometry, nicotine alkaloids, opium alkaloids 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

 
 

c hmotnostná koncentrácia [mg dm−3] 

DAD detektor s diódovým polom (angl. diode array detector) 

ESI elektro sprejová ionizácia (angl. electrospray ionization) 

GC plynová chromatografia (angl. gas chromatography) 

HPLC vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (angl. high performance liquid chromatography) 

LOD limit detekcie (angl. limit of detection) 

LOQ limit kvantifikácie (angl. limif of quantification) 

MS/MS tandemová hmotnostná spektrometria (angl. tandem mass spectrometry) 

m hmotnosť [g] 

m/z pomer hmotnosti k náboju (angl. mass-to-charge ratio) 

R2 koeficient determinácie 

tr retenčný čas [min] 

V objem [dm3] 

w hmotnostný zlomok [%] 
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1   Cieľ práce 
 

 

Analýza historických pozostatkov farmaceutík môže priniesť zaujímavé informácie ako 

z hľadiska chémie, tak i z hľadiska histórie. Cieľom predloženej bakalárskej práce bola 

analýza dvoch historických pozostatkov farmaceutík z 18. storočia, obsahujúcich v prvom 

prípade nikotín z tabaku, v druhom išlo o prípravok s obsahom ópia z maku siateho. Pre 

dosiahnutie tohto cieľu bolo treba vybrať a modifikovať vhodnú HPLC metódu pre separáciu 

a následnú kvantifikáciu hlavných alkaloidov nikotínu a ópia. Bolo tiež potrebné pokúsiť sa 

za pomoci hmotnostnej spektrometrie identifikovať ich prípadne degradačné produkty.  
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2   Teoretická časť 
 

 

2.1  Analýzy historických pozostatkov farmaceutík 
 

Chemickou analýzou materiálových evidencií, ktoré boli získané z archeologických nálezísk, 

sa chemici stali partnermi archeológov [1]. Chemické analýzy historických pozostatkov sa 

datujú ku koncu 18. storočia [2]. Veľmi zaujímavá časť z oblasti archeologickej chémie je 

práve analýza historických pozostatkov farmaceutík. V súčasnosti nás pri analýze 

historických pozostatkov farmaceutík najviac zaujíma ich zloženie a účel použitia vo 

farmaceutickej oblasti. Zároveň však, pri týchto analýzach môžeme zistiť, či nami 

analyzovaný pozostatok zodpovedá lekárskemu predpisu z minulosti a sledujeme i, či sa 

zachovala aktívna látka v danom pomere v akom bol prípravok predpisovaný. Takisto 

zisťujeme čistotu látky a jej prípadnú degradáciu, pričom pri dôkladnejšej analýze vieme určiť 

látky na ktoré nami skúmaná látka zdegradovala i zastúpenie pôvodnej látky, ktorá sa 

zachovala. Aby sme dokázali spoznať trendy z minulosti, je v niektorých prípadoch vhodné 

zrekonštruovať a zopakovať postupy prípravy farmaceutík. Prekážkou ale stále zostáva 

pomerne nejasná historická literatúra farmaceutík [3]. Analýza historických pozostatkov je 

takisto sprevádzaná simultánnou analýzou čerstvého preparátu podľa historických predpisov 

[4]. Takisto sa nasledovne robí analýza daného preparátu aj podľa moderných metód na 

porovnanie výsledkov [5]. Skúmanie zachovalých pozostatkov farmaceutík je dôležité 

i v rámci uchovávania týchto historických pozostatkov bezpečnejšie a stabilnejšie, napríklad 

v múzeách [6]. Každá z týchto analýz je unikátna, keďže tieto historické pozostatky majú 

rozdielny dátum prípravy, takisto o každej poznáme viac alebo menej informácií, pričom sa 

vždy snažíme o kompletnú kvantifikáciu všetkých látok [4]. Prehľady o analýzach, ktoré sa 

zaoberali historickými pozostatkami farmaceutík priniesol Nesměrák a kol. [4], pre mladšie 

pozostatky farmaceutík Zilker a kol. [7]. 
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2.2  Analyzované vzorky a ich kontext 
 

V tejto bakalárskej práci boli analyzované dve vzorky historických pozostatkov farmaceutík 

z 18. storočia, ktoré boli získane zo zbierky Národného múzea v Prahe.  

 Prvou vzorkou boli listy tabaku, ktorého hlavným alkaloidom je nikotín. Tabak bol do 

Európy importovaný v 16. storočí a najskôr sa užíval na liečebné účely [8, 9].  

 Druhou analyzovanou vzorkou bol prípravok s obsahom ópia. Tieto prípravky boli po 

storočia používané pre svoje analgetické účinky (izolované ópiové alkaloidy sa v moderných 

úpravách používajú dodnes) [10]. Analyzovaný prípravok bol podľa nápisu na lekárenskej 

nádobe (obr. 3.2) Cisárske laudannum (Laudanum opiatum caesareum), pripravované najskôr 

podľa predpisu, ktorý uvádza v tej dobe používané Viedenské dispensatorium [11]. Predpis je 

vrátane prekladu uvedený na obr. 2.1. 

 

 
Obr. 2.1 Predpisy na Cisárske laudanum (Laudanum caesareum) podľa Dispensatorum pharmaceuticum 

Austriaco-Viennense (Viennna, Johann Jacob Kürner 1729, s. 123). Vľavo latinský originál, vpravo slovenský 

preklad. 
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 Ako je zrejmé z obr. 2.1, je v nadpise prvého prípravku ako synonymický názov grécky 

termín nepenthes (νηπενθής), ktorý sa objavuje už v Homérovej Odyssei ako názov pre 

magický nápoj, ktorý utešuje všetky smútky a zaháňa ich do zabudnutia [12]. V predpise 

uvedený extrakt z ópia sa pripravoval podľa rovnakého liekopisu maceráciou ópia vo vode 

s prídavkom alkoholu, potom sa zmes prefiltrovala a filtrát sa odparil do pastovej 

konzistencie. Váhové jednotky uvedené v predpise sú približne nasledujúce [13]: 

1 unca = 35,0 g, 1 drachma = 4,4 g, 1 skrupl = 1,5 g. Podľa uvedených prísad sa skutočne 

jednalo o veľmi drahý liečivý prípravok, avšak jeho hlavnou aktívnou zložkou boli opäť 

ópiové alkaloidy.  

 

  

2.3  Sledované alkaloidy 
 

Alkaloidy zahŕňajú veľkú skupinu zásaditých organických zlúčenín prírodného pôvodu 

(rastlinného i živočíšneho), ktoré vznikajú počas biosyntetických dráh z aminokyselín. Dnes 

je známych niekoľko tisíc alkaloidov. Ich funkcie sú veľmi rozmanité (obrana organizmu, 

detoxikácia dusíku). Zvyčajne sa delia na základe štruktúrnych motívov. Sledovaný nikotín 

patrí medzi alkaloidy odvodené od pyridínu, ópiové alkaloidy sa radia medzi izochinolínové 

látky.  

 

 

2 . 3 . 1   N i k o t í n   
 

Nikotín, jednu z najrozšírenejších návykových látok s dlhou históriou, nájdeme v tabakových 

rastlinách (rod Nicotiana) [14]. Prvá izolácia nikotínu z tabakových listov bola v roku 1828, 

o ktorú sa postarali Posselt a Reimann [8, 9]. Je bežnou súčasťou života mnohých ľudí, ktorí 

podľahli závislosti a častokrát s ňou bojujú i desiatky rokov [15]. Podľa Okruhlici [16] 

závislosť nastupuje veľmi rýchlo a upozorňuje na včasnú prevenciu. Je nástrahou na rôznych 

miestach a už dávno nie je spájaná výslovne s klasickými cigaretami. Klasické cigarety 

obsahujú 8 až 10 miligramov nikotínu a väčšina z tohto množstva je spálená v procese 

fajčenia. Pre dnešnú spoločnosť nie je ale ničím neobvyklým i napr. používanie 

elektronických cigariet či iných rafinovaných tabakových výrobkov. Táto minca má ale aj 

svoju druhú stranu. Škodlivé účinky nikotínu sú vyvažované aspoň z časti zlepšenou 

pozornosťou pri výkone celého radu rôznych úloh v prípade zdravých ľudí, zlepšuje stredne 
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dlhú i dlhodobú pamäť alebo taktiež z časti pomáha zlepšovať pozornosť u pacientov 

s pravdepodobným výskytom Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby [16, 17]. Práve kvôli 

tomu sa táto zlúčenina uhlíku, vodíku a dusíku, ktorá je po dlhé roky známa hlavne vďaka 

svojej nie lichotivej povesti i v dnešných časoch nevyhne dileme, či je vlastne drogou alebo 

liekom.  

 

2.3.1.1  Chemické vlastnosti nikotínu 
 
 

Štruktúra nikotínu je uvedená na obr. 2.2. Sumárny vzorec nikotínu je C10H14N2, jeho 

systematický názov je 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin a má číslo CAS 54-11-5. 

Relatívna molekulová hmotnosť je 162,23. Je to bezfarebná olejovitá kvapalná látka s bodom 

varu pri 247 °C a bodom topenia −79 °C [16].  

 

 
Obr. 2.2 Štruktúra molekuly nikotínu 

 
 
2.3.1.2  Efekt nikotínu na telo 

 
Nikotín sa do krvného systému dostane cez pľúca či kožu, v ústnej dutine pomerne dobre 

prechádza membránami [16]. Ďalej sa presúva do centrálnej nervovej sústavy, kde sa viaže na 

acetylcholinové receptory [18]. Týmto procesom dochádza k spusteniu uvoľňovania 

neurotransmiterov i hormónov a následne k vyvolaniu dvoch procesov – k stimulácii 

myšlienkových procesov a k celkovej relaxácii užívateľa [16, 19]. N–receptory vo 

vegetatívnych gangliách, ktorých stimulácia je jedným z najvýznamnejších účinkov nikotínu 

ale nie sú jediné. Pri vyššej hladine, ktorá sa ale konvenčným fajčením dosahuje len náročne, 

dochádza i ku stimulácii N–receptorov v nervovosvalovej platničke. V konečnom dôsledku sa 

táto stimulácia prejaví podráždením ganglií para sympatických vo forme či už nadmernej 

sekrécie tráviaceho traktu alebo kŕčom centrálneho pôvodu [19]. Postupne sa na prijímaní 

nikotínu vytvára závislosť a je treba podotknúť, že sa mnohokrát nesprávne uvádza závislosť 
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na fajčení. V organizme sa vyvíja psychická potreba, ktorá je spojená predovšetkým už 

s vyššie popisovanými príjemnými pocitmi, eufóriou alebo so zbavením sa nervozity. 

Samostatnou kapitolou je ale dopad nikotínu na tehotenstvo. Existujú rôzne štúdie, ktoré 

hovoria v súvislosti s nikotínom o problémoch s počatím, predĺženým tehotenstvom či naopak 

s predčasným pôrodom alebo odtrhnutím placenty [20–22]. Lambers a Clark [23] vo svojej 

práci popisujú, že nikotín postupne prechádza i placentou, koncentruje sa v plodovej vode 

tehotnej fajčiarky a môže byť zistený i v materskom mlieku počas laktácie. 

 

2.3.1.3  Stanovenie nikotínu 
 
Najčastejšie je stanovovaný nikotín práve v cigaretách alebo v rôznych kvapalných náplniach 

do elektronických cigariet. Nikotín je najlepšie stanoviteľný pomocou UV detekcie, keďže 

absorbuje UV žiarenie pri vlnovej dĺžke 260 nm. Stanovenie nikotínu bolo prevedené 

napríklad metódou bórom dopovanej diamantovej elektródy a diferenciálnej pulznej 

voltametrie [24], plynová chromatografia - hmotnostná spektrometria [25, 26] a vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia [27]. Uvedené metódy a ich prehľad sú uvedené v tab. 2.1. 

 
Tabuľka 2.1 

Príklady stanovenia nikotínu 

metóda LOD / ng ml−1 LOQ / ng ml−1 vzorka referencia 

GC-MS 0,13  0,43  mucha Calliphora vomitoria [25] 

GC-MS 200  600 elektronická cigareta [26] 

BDDE-DPV 10  _a elektronická cigareta [24] 

HPLC-MS/MS 3,15  10,5 moč [27] 

a Hodnota nie je uvedená. 

 

 

2 . 3 . 2   Ó p i o v é  a l k a l o i d y  
 
Jedným z najstarších a najúspešnejších analgetík je nepochybne ópium, usušená šťava 

z nezrelých makovíc maku siateho (Papaver somniferum L.) [10, 28]. Je jedným z najdlhšie 

používaných liekov, práve ako silné analgetikum [10, 28]. Ľudstvo používalo ópium od 

nepamäti, keďže najstarší archeologický dôkaz o používaní ópia siaha do doby viac ako 5000 

rokov pred naším letopočtom [29]. Prvá známa zmienka o pestovaní makov bola 

v Mezopotámii, okolo roku 3000 pred naším letopočtom Sumermi, ktorí nazývali maky hul 
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gil (rastlina radosti) [30, 31]. Zmes ópia a bolehlavu škvrnitého bola používaná na rýchle 

a bezbolestné usmrtenie chorých ľudí [30]. V starovekom Egypte pripisovali objav bohu 

múdrosti a písomností Thovtovi, ale ópium mohli používať iba kňazi, bojovníci a čarodejníci, 

pričom bol často spájaný s náboženskými obradmi [31]. Postupne sa rozšírilo do Grécka, 

Arabských štátov, Indie a Číny, kde bolo mnoho ľudí závislých na jeho fajčení po zákaze 

fajčenia tabaku [30]. Ópium si našlo cestu aj do Európy, hlavne ako súčasť rôznych zmesí, 

ktoré obsahovali množstvo prísad [31]. Významným objavom Philippa Aureola Theoprasta 

Bambasta von Hohenheim, viac známeho ako Paracelsus, bolo zistenie, že ópium sa omnoho 

lepšie rozpúšťa v alkohole než do tých čias používanej vode [32]. Paracelsus nazval tento 

prípravok laudanum (z latinského laudare = chváliť), a ten sa stal základom mnohých 

analgetických prípravkov na niekoľko storočí [31]. Najjednoduchší z nich, ópiová tinktúra 

(Tinctura opii), bola v receptovej praxi až do 20. storočia, následne však od polovice 

20. storočia sa ópium stalo iba surovinou na ďalšie spracovanie [10].  

 

2.3.2.1  Chemické vlastnosti ópiových alkaloidov 
 

Jeden z hlavných predstaviteľov ópia je práve morfín, keďže tvorí najväčšie percento 

hmotnosti ópia [33]. Morfín bol prvýkrát izolovaný v roku 1804 Friendrichom Sertürnerom 

[34, 35]. Morfín alebo morfium je prvá látka, ktorá je uznávaná za lekársky alkaloid 

izolovaný maku siateho [35]. Má silné analgetické účinky, ktoré na jednu stranu pomáhajú pri 

bolestiach, pričom stimuluje μ-receptory, ktoré produkujú hlbokú analgéziu, eufóriu a 

potláčajú akútnu bolesť, no na druhú stranu môže spôsobovať nauzeu alebo zvracanie kvôli 

väzbe s δ-receptormi [36]. Typická dávka morfínu na analgéziu je 10 mg, pričom doba účinku 

morfínu je 3 až 5 hodín [37, 38]. 

 Štruktúra morfínu je uvedená na obr. 2.3, jeho sumárny vzorec je C17H19NO3, systematický 

názov morfínu je (5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-metylmorfinán-3,6-diol a má číslo 

CAS 57-27-2. Relatívna molekulová hmotnosť morfínu je 285,34.  

 Ďalší predstavitelia ópiových alkaloidov sú mekonin, kotarnin, papaverin a noskapin. 

Štruktúry týchto alkaloidov sú uvedené na obr. 2.3 a ostatné informácie o nich sú uvedené 

v tab. 2.2. 
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Obr. 2.3 Chemické štruktúry ópiových alkaloidov preberaných v tejto bakalárskej práci 

 
Tabuľka 2.2 

Názvy ópiových alkaloidov a k ním priradené sumárne vzorce, systematické názvy, číslo CAS a relatívna 

molekulová hmotnosť. 

 

 
 
  

alkaloid sumárny 

vzorec 

systematický názov číslo 

CAS 

relatívna 

molekulová 

hmotnosť 

kotarnin C12H15NO4 4-metoxy-6-metyl-5,6,7,8-tetra-hydro[1,3]dioxo-

lo[4,5-g]isochinolin-5-ol 

82-54-2 237,25 

mekonin C10H10O4 6,7-dimetoxy-3H-1-isobenzofuranon 569-31-3 194,18 

noskapin C22H23NO7 (3S)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-7,8-
-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl]-3H-
-2-benzofuran-1-on 

128-62-1 413,40 

papaverin C20H21NO4 1-(3,4-dimetoxybenzyl)-6,7,-dimetoxyisochinolin 58-74-2 339,40 
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2.3.2.2  Efekt ópiových alkaloidov na telo 

 

Makovice maku siateho zostávajú jediným zdrojom omamných analgetík 

benzylisochinolinových alkaloidov: morfín, kodeín a thebain [39]. Ópium má dve strany. Na 

jednu stranu, v histórii i dodnes je používané ako liek, no na druhú stranu je to látka, ktorá 

spôsobuje veľkú závislosť a predstavuje drogu zároveň. Pôsobí na centrálny nervový systém 

pričom spôsobuje ospalosť, zníženie citlivosti dýchacieho centra, potlačenie kašlacieho 

reflexu, takisto pôsobí aj na krvný obeh, neuroendokrinný systém, urogenitálny trakt a na 

dýchací trakt [37]. Približne štvrtina váhy ópia je tvorená týmito alkaloidmi, pričom morfín 

má najbohatšie zastúpenie (4–21 %), za ním nasleduje noskapin (2–8 %) a papaverin 

(0,5−1,3 %) [33].  

 

2.3.2.3  Stanovenie ópiových alkaloidov 
 

V historických nálezoch sú pre ópiové alkaloidy len zriedkavo pozitívne výsledky [33]. 

Pozitívny nález ópia bol publikovaný v roku 1996 Koschelom [40], ktorý pomocou použitia 

tenko-vrstvovej chromatografie a plynovej chromatografie spolu s hmotnostnou 

spektrometriou a radiačnou imunometódou kvantifikoval morfín, kodeín a noskapin vo 

zvyškoch džbánu z Egypta. Chovanec a kol. [41] vo svojej publikácii uviedli, že na dokázanie 

prítomnosti morfínu nie je najlepšie použiť metódu GC-MS, pričom porovnávala vzorky 

z historických pozostatkov spolu so vzorkami, ktoré starli umelo. Zároveň uviedli, že 

papaverin, thebain a degradačné produkty noskapinu by mali byť viac pozorované pri 

budúcich analýzach. Nedávno, Smith a kol. [42] publikovali metódu pre extrakciu ópiových 

alkaloidov z olejových matríc, ktorá sa používa na vzorky súvisiace s makom, vrátane maku 

čerstvého a umelo starnúcej makovej šťavy a takisto obsahu starého džbánu z Cypru. Najskôr 

boli odstránené lipidy pomocou dichlórmetánu, následne extrakcia alkaloidov pomocou 

extrakcie na tuhej fáze C18 a analýzou pomocou HPLC-MS. Iba papaverin a thebain bol 

nájdený v džbáne z Cypru z neskorej doby bronzovej. V roku 2019, Nesměrák a kol. [33], 

analyzovali viac ako dvesto rokov staré historické pozostatky liečiv z kapucínskej lekárne 

v Prahe. Ich analýza zahŕňala tri vzorky pomocou HPLC-MS/MS. Každá z týchto analýz 

dokázala prítomnosť ópia. Boli nájdené degradačné produkty papaverinu a noskapinu a bol 

navrhnutý ESI+-MS/MS fragmentárny mechanizmus metylhydrokotarnin, papaverinol 

a papaveraldin. Takisto vo svojej publikácii uviedli aj nájdené koncentrácie piatich vybraných 
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ópiových alkaloidov (kotarnin, mekonin, morfín, papaverin a noskapin). Vzhľadom 

k nestálosti morfínu, navrhli autori ako vhodný ukazovateľ veku prípravku pomer 

koncentrácie noskapinu a kotarninu. Tento pomer vekom farmaceutika klesá. 

U analyzovaných dvesto rokov starých vzoriek bola päťdesiatkrát nižšia, než je pomer 

noskapin: kotarnin v čerstvom ópiu.  
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3   Experimentálna časť 
 

 

3.1  Analyzované vzorky 
 

Analyzované vzorky pochádzali z Historickej zbierky Národného múzea v Prahe. 

 Vzorka tabaku bola odobraná z barokovej drevenej lekárenskej stojatky (inv.č. H2-4805, 

obr. 3.1), datované do 18. storočia. Stojatka je vyrobená z lipového dreva, má tvar valca 

o výške 140 mm a priemere 90 mm. Nádoba je označená latinským nápisom „Tabacc“. 

Vzorka bola odobraná po otvorení nádoby pomocou sklenenej lyžičky a následne uchovávaná 

v sklenenej nádobe v tme. Pred analýzou bola vzorka zhomogenizovaná v trecej miske.  

 

 
Obr. 3.1 Baroková drevená stojatka „Tabacc“, z ktorej bola odobraná analyzovaná vzorka tabaku 

(Národné múzeum, inv.č. H2-4805). 

 

 Vzorka liečivého prípravku s ópiom bola odobraná z barokovej sklenenej lekárenskej 

stojatky (inv.č. H2-4381, obr. 3.2), datované do 18. storočia. Stojatka vyrobená zo skla ako 

sklenený pohár na podstavci má výšku 60 mm a priemer 50 mm. Nádoba je označená 

latinským nápisom „Laud.[anum] Opiat:[um] cæſ.[areum]“. Stojatka je uzatvorená pôvodným 

viečkom z kože, previazaným koženým remienkom. Vzorka bola odobraná po opatrnom 
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otvorení nádoby pomocou sklenenej lyžičky a následne uchovávaná v uzatvorenej sklenenej 

nádobe v tme. Pred analýzou bola vzorka homogenizovaná v trecej miske.  

 
Obr. 3.2 Baroková sklenená stojatka „Laudanum opiatum caesareum“, z ktorej bola odobraná 
analyzovaná vzorka ópia (Národné múzeum, inv.č. H2-4381). 
 

 

3.2  Použité chemikálie 
 

K extrakcii nikotínu zo vzorky tabaku bol použitý metanol (pre HPLC, Honeywell) spolu 

s kyselinou chlorovodíkovou (35%, p.a., Lach-Ner, ČR). Ako A mobilná fáza bol použitý 

acetonitril (pre HPLC, Macron Fine Chemicals, USA). Pri príprave B mobilnej fáze bol 

použitý mravčan amónny (pre HPLC, Sigma-Aldrich), trietylamín (p.a., Sigma-Aldrich) 

a vodný roztok amoniaku (25% p.a., Lach Ner, ČR). Pre optimalizáciu separácie a kvanti-

fikáciu účinných látok bol použitý štandard nikotínu a vzorka tabaku z novodobej cigarety 

(Petra klasik). 

 K extrakcii ópiových alkaloidov bol použitý acetonitril (pre HPLC, Macron Fine 

Chemicals, USA). Ako A mobilná fáza bol použitý metanol (pre HPLC, Honeywell). Pri 

príprave B mobilnej fáze bola použitá octová kyselina (g.r., Lach-Ner, ČR) a octan amónny 

(p.a, Lach-Ner, ČR). Analytické štandardy kotarninu, morfínu, mekoninu, papaverinu 

a noskapinu pochádzali zo zbierky Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty 

Karlovej univerzity.  

 Pri všetkých meraniach sa používala iba MiliQ voda. 
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3.3  Prístroje a experimentálne podmienky 

 

Pri príprave mobilnej fázy bol použitý pH meter 3510 (Jenway, Veľká Británia) so sklenenou 

elektródou HC 103 (Theta 90, Česká republika). Elektróda bola pred meraním kalibrovaná 

trojbodovou kalibráciou štandardnými puframi pH = 4,00, 7,00, 10,00. Pri extrakcii vzoriek 

bol použitý ultrazvukový kúpeľ Sonorex RK 100 (Bandelin Electronic, Nemecko). Po 

extrakcii boli roztoky filtrované pomocou striekačkových filtrov pri veľkosti pórov 0,20 μm 

(Whatman). 

 Pre separáciu analytov ópia aj tabaku bola použitá kolóna X-Bridge® BEH C18 

(150×3 mm, 2,5 μm; Waters). 

 Pre analýzu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie bol použitý 

chromatograf s UV detekciou UHPLC Nexera XR (Shimadzu, Japonsko), vybavený DAD. 

Pre meranie s hmotnostnou detekciou bol použitý prístroj Q-TOF (Bruker, Nemecko) alebo 

Agilent 1290 s hmotnostným spektrometrom Agilent 6460 (Agilent Technologies) s trojitým 

kvadrupólovým hmotnostným analyzátorom a ESI ionizáciou v pozitívnom móde. 

 

 

3 . 3 . 1   A n a l ý z a  n i k o t í n u  
 

K extrakcii analytov z historických vzoriek tabaku bola použitá metóda podľa Moghbel a 

kol. [43], ktorá bola zoptimalizovaná. Do skúmavky o objeme 10 ml bolo odvážene presne asi 

200 mg homogenizovanej vzorky. Následne bolo pridané 3,00 ml zmesi metanol:0,1 % 

kyselina chlorovodíková vo vode v pomere 40:60 (v/v). Skúmavka pri teplote 25 °C bola 

umiestnená do ultrazvukového kúpeľa na 20 minút a následne centrifugovaná po dobu 

10 minút na centrifúge pri 5000 RPM. Získaný roztok bol prefiltrovaný zo skúmavky 0,20 μm 

striekačkovým filtrom (Whatman) do odmernej banky o objeme 10,00 ml. Tento postup 

extrakcie bol zopakovaný ešte dvakrát, no miesto prídavku 3,00 ml zmesi metanol:0,1 % 

kyselina chlorovodíková vo vode v pomere 40:60 (v/v), bolo pridaných len 2,00 ml zmesi 

metanol:0,1 % kyselina chlorovodíková vo vode v pomere 40:60 (v/v). Po kompletnej 

extrakcii boli extrakty spojené v odmernej banke o objeme 10,00 ml a doplnené na objem po 

rysku zmesou metanol:0,1 % kyselina chlorovodíková vo vode v pomere 40:60 (v/v). 
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Následne bolo zmenené pH pomocou vodného roztoku amoniaku na približnú hodnotu 10,0 

a extrakt bol analyzovaný pomocou kvapalinovej chromatografie. 

 Pri separácii analytov tabaku bola kolóna temperovaná na 30 °C. Bola použitá gradientová 

elúcia, pričom zložkou A mobilnej fázy bol acetonitril a zložkou B mobilná fáza vodného 

roztoku 0,015 M mravčanú amónneho s pH upraveným pomocou prídavku trietylamínu na 

hodnotu 10,5 (popis priebehu gradientu tab. 3.1). Prietok mobilnej fázy bol 0,2 ml min−1. 

Nastrekovaný objem vzorky bol 3 μl. Ako detekčná vlnová dĺžka bola zvolená hodnota 

260 nm.  

 
Tabuľka 3.1  

Gradientový program pri separácii analytov extraktu tabaku pomocou HPLC-UV na kolóne X-Bridge® BEH 

C18 (150×3 mm, 2,5 μm; Waters). Mobilné fázy: (A) acetonitril, (B) 0,015 M mravčan amónný (pH = 10,5, 

upravené triethylamínom).  

čas / min 0,0 3,0 12,0 14,0 14,5 20,0 

B mobilná fáza / % 90 90 70 70 90 90 

 Pri analýze analytov extraktu zo vzorky tabaku bola takisto použitá kvapalinová 

chromatografia s hmotnostnou detekciou na prístroji Q-TOF (Bruker, Nemecko). TIC 

záznamy boli premerané na prístroji Agilent 1290 s hmotnostným spektrometrom Agilent 

6460 (Agilent Technologies) s trojitým kvadrupólovým hmotnostným analyzátorom a ESI 

ionizáciou v pozitívnom móde. Napätie na kapiláre bolo 135 kV a kolízna energia 7 kV. 

Meranie prebiehalo v rozsahu 50−1000 m/z. Pre túto metódu ale nebola uvedená gradientová 

elúcia kompatibilná, preto bola použitá modifikovaná metóda za použitia nasledujúcej 

gradientovej elúcie. Zložkou A mobilnej fázy bol acetonitril a zložkou B mobilná fáza 

vodného roztoku 0,015 M mravčanu amónneho s pH upraveným pomocou prídavku vodného 

roztoku amoniaku na hodnotu 10,5 (popis priebehu gradientu tab. 3.2). Prietok mobilnej fázy 

bol 0,17 ml min−1. Nastrekovaný objem vzorky bol 2 μl. 

 
Tabuľka 3.2 

Gradientový program pri separácii analytov extraktu tabaku pomocou HPLC-MS na kolóne X-Bridge® BEH 

C18 (150×3 mm, 2,5 μm; Waters). Mobilné fázy: (A) acetonitril, (B) 0,015 M mravčan amónný (pH = 10,5, 

upravené vodným roztokom amoniaku).  

čas / min 0,0 3,0 12,0 18,0 18,5 30,0 

B mobilná fáza / % 90 90 60 60 90 90 
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3 . 3 . 2   A n a l ý z a  ó p i o v ý c h  a l k a l o i d o v  
 

K extrakcii analytov z historických vzoriek ópia bola použitá metóda podľa Nesměráka a 

kol. [33]. Do skúmavky o objeme 10 ml bolo odvážené presne asi 50 mg vzorky. Bolo 

pridané 5,00 ml 85% acetonitrilu a skúmavka bola pri teplote 25 °C umiestnená do 

ultrazvukového kúpeľu po dobu 15 minút. Získaný roztok bol prefiltrovaný zo skúmavky 

0,20 μm striekačkovým filtrom (Whatman) do vialky o objeme 2 ml a ďalej analyzovaný 

pomocou kvapalinovej chromatografie.  

 Pri separácii analytov ópiových alkaloidov bola kolóna temperovaná na 40 °C. Taktiež 

bola použitá gradientová elúcia, pričom zložkou A mobilnej fázy bol metanol a zložkou B 

mobilná fáza 0,01 M octanový pufor (CH3COOH:CH3COONH4) s pH upraveným pomocou 

prídavku octovej kyseliny na hodnotu 3,0 (popis priebehu gradientu tab. 3.3). Prietok 

mobilnej fázy bol 0,2 ml min−1. Nastrekovaný objem vzorky bol 3 μl. 

 
Tabuľka 3.3 

Gradientový program pri separácii ópiových alkaloidov pomocou HPLC na kolóne X-Bridge® BEH C18 

(150×3 mm, 2,5 μm; Waters). Mobilné fázy: (A) methanol, (B) 0,01 M octanový pufr 

(CH3COOH:CH3COONH4, pH = 3,0).  

čas / min 0,0 4,0 14,0 16,0 17,0 30,0 

B mobilná fáza / % 90 90 20 20 90 90 

 

 Pri analýze za použití UV detekcie bola ako detekčná vlnová dĺžka zvolená hodnota pre: 

noskapin 240 nm, morfín 250 nm, kotarnin 250 nm, papaverin 250 nm, mekonin 308 nm. Pri 

analýze ópiových analytov za použitia kvapalinovej chromatografie na prístroji Agilent 1290 

s hmotnostným spektrometrom Agilent 6460 (Agilent Technologies) s trojitým 

kvadrupólovým hmotnostným analyzátorom a ESI ionizáciou v pozitívnom móde. Napätie na 

kapiláre bolo 135 V a kolízna energia 7 V. Meranie prebiehalo v rozsahu 100−1000 m/z.  
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3.4  Metódy spracovania dát 
 

Kvantifikácia nikotínu v analyzovanej vzorke tabaku nebola vykonaná, keďže už pri prvom 

meraní pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii, boli viditeľné iba stopové 

koncentrácie nikotínu.  

 Pri kvantifikácii ópiových alkaloidov bola použitá metóda kalibračnej závislosti, pri ktorej 

bola zostrojená 5 bodová kalibračná priamka, pričom každý bod predstavoval vyššiu 

koncentráciu, než bod predchádzajúci. Kalibračne závislosti boli vytvorené pre každý 

z hľadaných ópiových alkaloidov jednotlivo. Následne bola pomocou lineárnej závislosti 

a plochy pikov vypočítaná koncentrácia pre každý z hľadaných ópiových alkaloidov.  

 Výpočet percentuálneho zastúpenia analytov vo vzorke bol prevedený podľa vzorca 

 

 𝑤(analyt) =
𝑐(analyt) 𝑉(extrakt)

𝑚 (vzorka)
100 (3.1) 

 

kde w(analyt) je stanovovaná hmotnostná koncentrácia analytu [%], c(analyt) predstavuje 

hmotnostnú koncentráciu analytu vypočítanú pomocou kalibračnej závislosti [mg dm−3], 

V(extrakt) je objem v ktorom bola vzorka extrahovaná [dm3] a m(vzorka) je navážka vzorky 

pre extrakciu [mg]. 

 Grafy boli vytvorené pomocou programu OriginPro 9.0 (Microcal Softwar, USA). 

Výpočty boli vytvorené v programe Microsoft Excel 2020 (Microsoft Corporation, USA). 
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4   Výsledky a diskusia 
 

 

4.1  Analýza nikotínu 
 
Pre separáciu analytov tabaku bola zvolená RP-HPLC metóda podľa Moghbel a kol. [43]. Na 

optimalizáciu tejto metódy bola použitá kolóna X-Bridge® BEH C18 (150×3 mm, 2,5 μm; 

Waters). Bol pozmenený elúčny gradient (tab. 3.1. a tab. 3.2), keďže podľa pôvodného 

elúčneho gradientu neboli analyty ópia dostatočne odseparované. 

 Pri analýze na kvapalinovej chromatografii s UV detekciou bolo možné použiť rovnakú B 

mobilnú fázu, a teda vodný roztok 0,015 M mravčanú amónneho s pH upraveným pomocou 

prídavku trietylamínu na hodnotu 10,5, ako pri zvolenej metóde. Pričom pri kvapalinovej 

chromatografii s hmotnostnou detekciou pri vysokom rozlíšení bol nežiaduci trietylamín, pri 

úprave pH na hodnotu 10,5 bol použitý vodný roztok amoniaku.  

 Pomocou využitia modifikovanej metódy pre HPLC separáciu analytov tabaku boli 

zmerané HPLC-MS chromatogramy extraktov historickej vzorky a cigarety (obr. 4.1).  
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Obr. 4.1 HPLC-MS chromatogram (a) novodobej cigarety (Petra klasik) a (b) historickej vzorky tabaku 

(Národné múzeum, inv. č. H2-4805). Pre identifikáciu pikov tab. 4.1. Analyzované na kolóne X- BRIDGE® 

BEH C18 (150×3 mm, 2,5 μm) gradientovou elúciou s A mobilnou fázou obsahujúcou acetonitril a B mobilnou 

fázou vodného roztoku 0,015 M mravčanú amónneho s upraveným pH na hodnotu 10,5 pomocou vodného 

roztoku amoniaku gradientovou elúciou (tab. 3.2), pri prietoku 0,2 ml min−1. 

 

  

(a) 

(b) 
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 Na základe schémy degradácie nikotínu publikovanej v práci Brandscha [44], bolo možné 

stanoviť nikotín a časť z jeho degradačných produktov (tab. 4.1), hlavne 6-hydroxynikotín a 

6-hydroxy-N-metylmyosmin. Tieto degradačné produkty bolo možné stanoviť na základe 

veľkej podobnosti ich m/z a zároveň zhody v sumárnych vzorcoch. Na základe rovnakých 

retenčných časov a m/z bolo možné takisto identifikovať nikotín pomocou porovnania 

chromatogramov štandardu nikotínu, historickej vzorky a novodobej cigarety. Novodobá 

cigareta vykazovala prítomnosť 6-metylnikotínovej kyseliny (tr = 3,83 min) s m/z= 138,0550, 

nikotínovej kyseliny (tr = 3,93 min) s m/z= 123,0393, 6-hydroxynikotínu (tr = 4,99 min) 

s m/z = 179,1179, 6-hydroxy-N-metylmyosminu (tr = 5,20 min) s m/z = 177,1022, kotininu 

(tr = 12,93 min) s m/z = 177,1022, myosminu (tr = 14,33 min) s m/z = 146,0917, nikotínu 

(tr = 17,13 min) s m/z = 163,1230 a anatabinu (tr = 18,16 min) s m/z = 161,0709. Ve vzorke 

novodobej cigarety teda neboli nájdené nasledujúce štyri látky: anabasin, N-nitrosoanabasin, 

N-acetylnornikotin a 2,2-bipyridin. 

 
Tabuľka 4.1  

Identifikované alkaloidy tabáku z chromatogramu analýzy historickej vzorky (Národné múzeum, 

inv. č. H2-4805). Podmienky analýzy uvedené pri obr. 4.1. 

číslo 

píku 

tr/min vzorec 

[M+H]+ 

m/z názov, CASRN 

experimentálne teoretické 

1 3,83 C7H8NO2 138,0550 138,1400 6-metylnikotínová kyselina, 3222-47-7 

2 3,93 C6H6NO2 123,0393 123,1094 nikotínová kyselina, 59-67-6 

3 4,99 C10H15N2O 179,1179 179,1100 6-hydroxynikotína  

4 5,20 C10H13N2O 177,1022 177,2100 6-hydroxy-N-metylmyosmin, 68104-57-4 

5 9,05 C10H15N2 163,1230 163,2300 anabasin, 494-52-0 

6 12,15 C10H14N3O 192,1131 192,2300 N-nitrosoanabasin, 37620-20-5 

7 12,93 C10H13N2O 177,1022 177,2190 kotinín, 486-56-6 

8 13,63 C11H15N2O 191,1179 191,2400 N-acetylnornikotin, 3000-78-0 

9 14,33 C9H11N2 146,0917 146,1900 myosmin, 532-12-7 

10 16,56 C10H9N2 157,0760 157,1880 2,2-bipyridin, 366-18-7 

11 17,13 C10H15N2 163,1230 163,2300 nikotín, 54-11-5 

12 18,16 C9H9N2O 161,0709 161,2200 anatabin, 581-49-7 

a Nie je uvedené 
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 Nikotín nebol kvantifikovaný, keďže pri analýze na kvapalinovej chromatografii bolo jeho 

analyzované množstvo pod limitom detekcie, bola nájdená iba jeho stopová koncentrácia. Na 

obr. 4.1 pri chromatograme (a) novodobej cigarety sa nachádza viditeľne vyššie množstvo 

nikotínu ako na chromatograme (b) historickej vzorky tabaku, v ktorej bolo zistené takmer 

stopové množstvo nikotínu. Pri stanovení analytov tabaku z cigarety boli zistené aj niektoré 

z degradačných produktov nikotínu, pričom ich množstvo bolo menšie ako pri historickej 

vzorke tabaku. Keďže táto historická vzorka tabaku pochádza z asi 18. storočia, bolo v nej 

stanovených viac degradačných produktov a nachádza sa v nej viditeľne vyššie množstvo 

6-hydroxy-N-metylmyosmin, ktorý je jedným z prvých degradačných produktov popísaných 

v práci [44]. Množstvo 6-hydroxy-N-metylmyosminu by mohlo byť jedným z hlavných 

ukazovateľov pre vek historických tabakových vzoriek. 

 

 

4.2  Analýza ópiových alkaloidov 
 

Pre separáciu analytov ópiových alkaloidov, teda morfínu, kotarninu, mekoninu, papaverinu a 

noskapinu bola zvolená metóda podľa Nesměrák a kol. [33]. Keďže podľa zvolenej metódy 

bola analyzovaná degradácia ópiových alkaloidov v iných historických pozostatkoch, tak 

metóda nemusela byť optimalizovaná. Identifikácia analytov bola založená na porovnaní 

výsledkov kvapalinovej chromatografie so štandardmi (pre morfín, kotarnin, mekonin, 

papaverin a noskapin) a zároveň na kvapalinovej chromatografii s hmotnostnou detekciou.  

 Pri stanovení analytov pomocou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou 

(obr. 4.2) boli nájdené všetky vybrané ópiové alkaloidy (tab. 4.2). Takisto bol nájdený 

papaverinol a papaveraldin ako degradačné produkty papaverinu.  
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Obr. 4.2 HPLC-MS chromatogram vzorky (Národné múzeum, inv. č. H2-4381). Pre identifikáciu pikov tab. 4.2. 

Analyzovaná na kolóne X-BRIDGE® BEH C18 (150×3 mm, 2,5 μm) gradientovou elúciou s A mobilnou fázou 

obsahujúcou metanol a B mobilnou fázou obsahujúcou 0,01 M vodný roztok octanu amónneho s upraveným pH 

na hodnotu 3,0 pomocou kyseliny octovej gradientovou elúciou (tab. 3.4), pri prietoku 0,2 ml min−1. 

 

Tabuľka 4.2  

Identifikované ópiové alkaloidy z chromatogramu analýzy historickej vzorky (Národné múzeum, 

inv. č. H2-4831). Podmienky analýzy uvedené pri obr. 4.2.  

číslo píku tr/min vzorec [M+H]+ m/z názov, CASRN 

experimentálne teoretické 

1 4,94 C17H20NO3 286,0 286,1437 morfín, 57-27-2 

2 13,85 C12H16NO4 237,8 238,1074 kotarnin, 82-54-2 

3 14,36 C19H22NO3 312,0 312,1594 thebain, 115-37-7 

4 14,59 C10H12O4 194,9 195,0189 mekonin, 569-31-3 

5 14,82 C20H22NO5 355,9 356,1493 papaverinol, 482-76-8 

6 15,37 C20H22NO4 340,0 340,1543 papaverin, 58-74-2 

7 15,64 C22H24NO7 414,0 414,1547 noskapin, 128-62-1 

8 18,09 C20H20NO5 354,0 354,1336 papaveraldin, 522-57-6 
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  Pre kvantifikáciu vybraných analytov pomocou porovnávania vzorky so štandardmi bola 

analýza prevedená na chromatografe UHPLC NEXERA XR za použitia kolóny X- Bridge® 

BEH C18 (150×3 mm, 2,5 μm) s DAD detekciou. Najskôr prebehala analýza štandardov, 

ktoré boli v jednom roztoku a potom analýza vybranej vzorky. Ich chromatografické záznamy 

sú na obr. 4.3.  

 

 
Obr. 4.3 HPLC chromatogram (a) zmesi štandardov a (b) analyzovanej vzorky (Národné múzeum, 

inv.č. H2-4381) (b) analyzované na kolóne X-BRIDGE® BEH C18 (150×3 mm, 2,5 μm) gradientovou elúciou 

s A mobilnou fázou obsahujúcou metanol a B mobilnou fázou obsahujúcou 0,01 M vodný roztok octanu 

amónneho s upraveným pH na hodnotu 3,0 pomocou kyseliny octovej gradientovou elúciou (tab. 3.4), pri 

prietoku 0,2 ml min−1. Chromatogramy dokazujú prítomnosť všetkých vybraných ópiových alkaloidov, teda: 

(1) morfínu, (2) kotarninu, (3) mekoninu, (4) papaverinu a (5) noskapinu. 

(a) 

(b) 
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 Vybrané ópiové alkaloidy boli kvantifikované použitím metódy kalibračnej závislosti 

štandardov. Kalibrácia bola päť bodová, pričom každý bod odpovedal inej koncentrácii 

(rastúci charakter), vzhľadom na lineárny dynamický rozsah. Pre každú z vybraných zlúčenín 

bola kalibrácia zostrojená samostatne. V tab. 4.3 sú údaje o kalibračných závislostiach 

vybraných ópiových alkaloidoch, ktorých kalibrácie boli založené na veľkosti plochy pikov 

zmeraných na HPLC-UV chromatogramoch.  

 

Tabuľka 4.3  
Parametre kalibračných závislostí vybraných ópiových alkaloidoch na základe plochy pikov pomocou metódy 

HPLC-UV. Podmienky analýzy uvedené pri obr. 4.3. 

Zlúčenina kotarnin morfín mekonin papaverin noskapin 

vlnová dĺžka detekcie / nm 250 250 308 250 240 

lineárny dynamický rozsah/ mg dm−3 2,5–40 40–50 5–80 5–80 2,5–40 

smernice / mAU min mg−1 dm3 14,47±0,083 0,64±0,037 5,64±0,011 46,4±0,43 8,4±0,12 

úsek/ mAU min –a –a –a –a –a 

R2 0,9999 0,9898 1,0000 0,9997 0,9994 

limit kvantifikácie/ mg dm−3 1,24 55,63 0,84 3,60 2,85 

limit detekcie/ mg dm−3 0,37 16,69 0,25 1,14 0,85 

a Nemá význam, je nulový 

 

 Koncentrácia vybraných ópiových alkaloidov v historickej vzorke ópia (Národné múzeum, 

inv. č. H2-4381) je uvedená v tab. 4.4. Morfínu ako jedinému bola stanovená koncentrácia 

pod limit kvantifikácie. Koncentračný pomer noskapinu a kotarninu bol veľmi nízky, 

predpokladá sa teda, že historická vzorka inv. č. H2-4381, by mohla byť staršia ako vzorka III 

v publikácii [33], keďže koncentračný pomer týchto dvoch ópiových alkaloidov by mohol 

predstavovať vek historického ópiového farmaceutika.  
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Tabuľka 4.4  
Výsledky stanovenia vybraných ópiových alkaloidov v analyzovanej historickej vzorke (Národné múzeum, 

inv. č. H2-4381) vyjadrených vo forme mediánu ± smerodajné odchýlky z troch meraní a vypočítaný pomer 

koncentrácii noskapinu a kotarninu.  

alkaloid w(alkaloidu) / % 

kotarnin 0,085±0,031 

morfín < LOQ 

mekonin 0,112±0,070 

papaverin 0,225±0,068 

noskapin 0,038±0,030 

pomer koncentrácie noskapin:kotarnin 0,45 
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5   Záver 
 

 

Pri analýze vzorky historického pozostatku farmaceutika s obsahom nikotínu bola upravená a 

zoptimalizovaná HPLC-MS metóda. Porovnaním s novodobou vzorkou tabaku a na základe 

údajov z literatúry bola v historickej vzorke zistená prítomnosť degradačných produktov 

nikotínu, najmä 6-hydroxy-N-metylmyosmin. Pretože bol obsah nikotínu v historickej vzorke 

veľmi nízky, nebolo možné previesť jeho kvantifikáciu. Zároveň vysoká koncentrácia 

6-hydroxy-N-metylmyosminu v porovnaní s novodobou vzorkou tabaku naznačuje, že 

koncentrácia tejto látky by mohla byť navrhnutá ako možný ukazovateľ veku historických 

vzoriek tabaku. 

 Metódu pre stanovenie historických farmaceutík obsahujúce ópiové alkaloidy nebolo 

potreba optimalizovať ani upravovať, keďže pôvodná metóda bola dostačujúca. Analyzovaná 

vzorka vykazovala prítomnosť hľadaných ópiových alkaloidov a degradačných produktov 

papaverinu, teda papaverinolu a papaveraldinu. Taktiež bola stanovená koncentrácia všetkých 

hlavných hľadaných ópiových alkaloidov (kotarninu, morfínu, mekoninu, papaverinu 

a noskapinu). Vzhľadom na zistený koncentračný pomer noskapinu a kotarninu, ktorý bol 

veľmi nízky, nastala zhoda s publikáciou [33], kde bol koncentračný pomer noskapinu 

a kotarninu navrhnutý ako možný ukazovateľ veku analyzovanej vzorky. 
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