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Abstrakt: 

 

Název: HPLC stanovení delta-9-tetrahydrokanabinolu 

Autor: Aneta Bažantová 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michaela Hamerníková, Ph.D. 

Katedra: Katedra biofyziky a fyzikální chemie 

 

 

 Hlavním cílem mé práce bylo najít vhodnou analytickou metodu k stanovení 

delta-9-tetrahydrokanabinolu v konopí (bez zahřívání vzorku během analýzy k předejití 

navýšení výsledků ∆
9
-THC) pro využití ve forenzní praxi. Provedla jsem optimalizaci a 

validaci podmínek HPLC metody pro kvantitativní analýzu delta-9-

tetrahydrokanabinolu (∆
9
-THC) v n-hexanovém extraktu z marihuany. Kvantifikace 

byla provedena metodou vnitřního standardu s použitím beta-17-estradiol acetátu. 

Analýzy byly prováděny na koloně C18 s mobilní fází metanol a voda (90:10) v 

izokratickém provedení při průtoku 1ml/min. Sloučeniny byly detekovány 

fluorescenčním detektorem při excitační/emisní vlnové délce 220nm/317nm. Standard 

∆
9
-THC opouštěl kolonu v retenčním čase 9,97 min a vnitřní standard v čase 5,25 min. 

Celková doba analýzy trvala kolem 10 min. Zkoumané validační charakteristiky 

zahrnovaly linearitu, správnost, přesnost, mez detekce, mez stanovitelnosti a robustnost 

metody. Kalibrační křivka vykazovala linearitu v rozmezí koncentrací 0,56-35,71 µg/ml 

∆
9
-THC s korelačním koeficientem r > 0,9998. Stanovený limit detekce (LOD, S/N = 3) 

byl 0,55 µg/ml a limit stanovitelnosti (LOQ, S/N = 10) 1,84 µg/ml. Relativní 

směrodatná odchylka spočítaná z hodnot opakovatelnosti se pohybovala v rozmezí 2,2 - 

10,8 %. Průměrná výtěžnost ∆
9
-THC se pohybovala kolem 105 %. Metoda v souladu s 

Guidance for industry- Bioanalytical Method Validation splnila validační kritéria ve 

všech případech. 
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 Abstract:  

 

Title: HPLC determination of delta-9-tetrahydrocanabinol 

Author: Aneta Bažantová 

Supervisor: RNDr. Michaela Hamerníková, Ph.D. 

Department: Department of Biophysics and Physical Chemistry 

 

 

The aim of my work was to develop a suitable analytical method for forensic 

application (without heat treatment of examined sample during analysis to prevent an 

increase of ∆
9
-THC content in the sample) to detect delta-9-tetrahydrocanabinol from 

cannabis. I optimised and validated conditions of high-performance liquid 

chromatography (HPLC) method for the quantitative analysis of delta-9-

tetrahydrocannabinol (∆
9
-THC) in the n-hexane extract of marihuana. Quantitation was 

accomplished with the internal standard (IS) method using beta-17-estardiol acetate. 

The separation was achieved on a reverse-phase C18 column, using methanol and water 

(90:10) as mobile phase. The compounds were eluted isocratically at a flow rate of 

1ml/min. The compounds were analyzed with fluorescence detection at 220nm/317nm. 

The retention time of ∆
9
-THC and the IS was 9.97min and 5.25 min, respectively, and 

the total run time of the assay was around 10 min.The validation characteristics 

included linearity, accuracy, precision, limit of detection and quantification and 

robustness. The calibration curve was linear over the range of 0.56-35.71 µg/ml with a 

correlation coefficient of r > 0.9998. Limit of detection (LOD, S/N = 3) and limit of 

quantification (LOQ, S/N = 10) values of the ∆
9
-THC were 0.55 and 1.84 µg/ml, 

respectively. The relative standard deviation (RSD) value of the repeatability was 

reported within 2.2–10.8 %. The average recovery of ∆
9
-THC was 105 %. Validation 

acceptance criteria were in all cases in accord with Guidance for industry- Bioanalytical 

Method Validation. 
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Seznam použitých zkratek v textu: 

∆
9
-THC  ∆

9
-tetrahydrokanabinol 

∆
8
-THC  ∆

8
-tetrahydrokanabinol 

THCA  deriváty ∆
9
-THC, které nesou karboxylovou skupinu 

∆
9
-THCA-A kyselina ∆

9
-tetrahydrokanabinolová A 

∆
9
-THCA-B kyselina ∆

9
-tetrahydrokanabinolová B 

CBG  kanabigerol 

CBC  kanabichromen 

CBD  kanabidiol 

CBL  kanabicyklol 

CBE  kanabielsoin 

CBN  kanabinol 

CBND  kanabinodiol 

CBT  kanabitriol 

SÚKL  státní ústav pro kontrolu léčiv 

CRM  certifikovaný referenční materiál (pro interní kontrolu a potřeby 

    validace) 

SD  směrodatná odchylka 

RSD  relativní směrodatná odchylka 

IS  vnitřní standard 
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Dohady, vzájemně si odporující vyjádření různých odborníků, stejně jako 

politické a právní problémy, provází protidrogovou scénu už několik let. Její nedílnou a 

stále více diskutovanou součástí je Cannabis sativa (Konopí seté), využívaná či spíše 

zneužívaná pro své známé psychotropní účinky kanabinoidů. Existují stovky studií a 

odborných pojednání, které popisují zdravotní poškození způsobené požíváním konopí, 

ale i ty, které stále více vzbuzují zájem o využívání kanabinoidních látek v lékařství, 

kde klasická farmakoterapie selhává. „Stejně jako byl penicilin považován za zázračný 

lék čtyřicátých let, mohlo by se nakonec konopí stát zázračným lékem 21. století,“ soudí 

Lester Grinspoon, bývalý profesor lékařské fakulty Harvardovy univerzity, angažující 

se v organizaci za legalizaci konopí a konopných produktů v medicíně a autor knihy 

Marihuana -zakázaná medicína. Obecně lze konstatovat, že mnohé látky mohou být a 

jsou jak dobrým lékem, tak i nebezpečnou drogou. 

Marihuana, tedy konopí jako takové je legální. Nelegální je marihuana s obsahem 

∆
9
-THC, a proto o závažnosti nezákonného chování rozhoduje množství ∆

9
-THC 

(právní normy v ČR). Je totiž veliký rozdíl, jestliže někdo užívá marihuanu s třemi 

procenty ∆
9
-THC nebo s deseti procenty. I přes svou nelegálnost je marihuana 

v současnosti nejen u nás, ale i v celém světě, kromě společensky tolerované drogy jako 

nikotin, zcela jistě nejrozšířenější nealkoholovou drogou. 

Konopí obsahuje různá množství derivátů ∆
9
-THC nesoucích karboxylovou 

skupinu, které po zahřátí ( při kouření nebo vaření) přecházejí na aktivní formu ∆
9
-
 
THC. 

Ke stanovení obsahu ∆
9
-THC lze použít chromatografické metody. Nejvíce dosud 

popsaných analytických metod k stanovení ∆
9
-THC v marihuaně užívaných v soudně 

toxikologických laboratořích Evropy  je založeno na plynové chromatografii. Vzhledem 

k vysoké teplotě injektoru dochází během GC analýzy k dekarboxylaci THC-A a 

výsledkem stanovení je tzv. ,,celkové ∆
9
-THC‘‘, to je původní ∆

9
 -THC navýšené o 

množství ∆
9
-THC, které vzniklo již zmíněnou dekarboxylací THC-A. Naše legislativa 

vyžaduje pouze obsah volného ∆
9
-THC, to jest bez přeměny THC-A na ∆

9
-THC. K 

eliminaci vlivu THC-A na stanovení ∆
9
-THC lze provést předchozí derivatizaci THC-A. 

Dalším řešením v oblasti forenzní praxe by mohl být i výběr jiné metody na posuzování 

obsahu ∆
9
-THC v marihuaně, která by byla z tohoto pohledu menším 

zdrojem ,,navýšených‘‘ výsledků ∆
9
-THC vlivem zahřívání analytu během GC analýzy, 

např. metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC), která je jedna z dalších 

upřednostňovaných analytických metod v této oblasti. 
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Výsledky analytických měření mají mimořádně silný dopad v praxi, více než 60% 

dat, na základě kterých jsou činěna rozhodnutí v soudní oblasti, pochází z chemických 

analýz, proto je nutné, aby každá analytická laboratoř uplatňovala soubor opatření, 

kterými by dokumentovala a prokazovala správnost svých výsledků. Jde především o 

validaci analytických postupů . 

V rámci mé diplomové práce jsem se zaměřila na validaci analytické metody 

HPLC použité při stanovení obsahu ∆
9
-THC v marihuaně a pokusila prokázat její 

platnost. 
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Cíl práce: 

Cílem teoretické části diplomové práce bylo: 

 podat základní informace o konopí (chemické složení, průmyslové a 

potenciální terapeutické využití) a tím poukázat na důležitost určení a 

identifikaci složek konopí pro účely potravinářského, kosmetického a 

farmaceutického průmyslu či v soudně – právní oblasti při posuzování 

psychotropního potenciálu marihuany jako rozhodujícího faktoru pro 

vyměření výše trestu 

 obecně shrnout znalosti k orientaci v problematice týkající se stanovení 

∆
9
- THC (dekarboxylační přeměna ∆

9
-THCA-A na ∆

9
-THC, porovnat GC 

s referenční HPLC metodou z hlediska využití ve forenzní praxi) 

 podat přehled hlavních kroků prováděných při validaci analytické metody 

 upozornit na možné problémy při aplikaci publikované HPLC metody 

v jiné laboratoři  

Cílem experimentální části diplomové práce bylo: 

 validace HPLC metody stanovení obsahu ∆
9
- THC v marihuaně a potvrdit 

vhodnost metody pro její praktickou aplikaci 
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2. CHARAKTERISTIKA 

FYTOKANABINOIDŮ 
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2.1. Konopí – rostlina mnoha tváří  

Konopí je považováno za výjimečnou rostlinu, která patří mezi nejstarší 

víceúčelové ekonomické rostliny a bylo pěstováno pro vlákna, jedlá semena nebo 

psychoaktivní látky (konopnou pryskyřici).
[1]

  

 

2.1.1. Zařazení a rozdělení konopí (botanika taxonomie) 

Konopí je jednoletá, původem dvoudomá kulturní rostlina ze Střední Asie, která 

roste divoce na mnoha částech světa. Je odolná a nenáročná s charakteristickým 

palmovým tvarem ostře vroubkovaných listů. Patří mezi několik rostlin, u kterých se 

vyvinul účinný systém tzv. vlastní ochrany. Konopím uvolňované těkavé látky chrání i 

ostatní rostliny pěstované v okolí proti různým škůdcům a nemocem. Konopí vykazuje 

také silné protierozivní účinky. 

Rod konopí (cannabis) patří společně s chmelem (humulus) do čeledi 

konopovitých (cannabiaceae). Botanická klasifikace konopí byla po dlouhou dobu 

nejasná. Na základě botanických důkazů se dnes rozlišují tři druhy konopí:
[2]

 

 Konopí rumištní (plané) - Cannabis ruderalis (Janischewsky 1924) je 

nevýznamný jednoletý plevel. 

 Konopí indické - Cannabis indica (Lamarck 1783) má vysoký obsah 

psychotropních látek.  

  Konopí seté - Cannabis sativa (Linné 1737), je nejrozšířenější ze všech 

tří druhů. Marihuana (bhang, dagga, kif) je hovorové označení sušených 

listů a malých stonků (obsahujících 1-3 % ∆
9
- THC), popřípadě i květů 

této rostliny (obsahujících 3-20 % ∆
9
- THC). Hašiš (charas) je arabské 

(indické) označení pro pryskyřici z této rostliny ( obsahující 5-20 % ∆
9
- 

THC). Neopylené horní květy samičích rostlin bohaté na pryskyřici jsou 

po usušení a slisování známy jako gangja (4-8 % ∆
9
- THC). Hašišový 

olej je alkoholový extrakt z konopné pryskyřice (obsahuje 20-60 % 

 ∆
9
- THC).

[1]
 

 Od těchto druhů (C. indica a C. sativa) byla vyšlechtěna celá řada variet, často 

velice bohatých na obsah ∆
9
-THC. 

Psychoaktivní ∆
9
- THC se vyskytuje ve většině částí rostliny, ale 

nejkoncentrovanější je v drobných kapičkách lepkavé pryskyřice produkované žlázkami 

u základny jemných chloupků, které pokrývají listy samičích i samčích rostlin a zvláště 
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listeny samičích květů.
[1]

 V závislosti na podmínkách, ve kterých vyrůstá, bude konopí 

produkovat buď více pryskyřice nebo více vlákna. Když roste v horkém a suchém 

klimatu, bude mít více pryskyřice, ale méně kvalitní vlákna, v mírném a vlhkém 

prostředí vyprodukuje méně pryskyřice, ale jeho vlákna budou pevná a odolná. Vědci 

předpokládají souvislost mezi množstvím pryskyřice a množstvím slunečního záření, 

pryskyřice může působit jako ochrana proti nadměrnému odpařování vody. Kvůli těmto 

podnebním charakteristikám Evropané až do devatenáctého století, kdy byl hašiš 

dovezen z arabských zemí a  z Indie, věděli jen velmi málo o omamných vlastnostech 

konopí. Konopí pro nás bylo jen zdrojem vláken a semenného oleje.  

Po chemické stránce se konopí řadí do čtyř různých chemotypů, které jsou 

rozlišeny na základě odlišného obsahu kanabinoidů (Lehmann et al.):
[3]

 

 Chemotyp I., tzv. drogový typ, vyznačuje se především dominantním 

obsahem ∆
9
-THC a ∆

9
-THCA-A. 

 Chemotyp II., tzv. střední typ, obsahuje vysoké koncentrace ∆
9
-THC/∆

9
-

THCA-A, zrovna tak i vysoké koncentrace CBD/CBDA.  

Oba chemotypy (I. a II.) jsou psychoaktivní. 

 Chemotyp III., tzv. technický typ, osahuje CBD a CBDA a minoritní 

množství ∆
9
-THC/∆

9
-THCA do 0,5% , čímž se stává psychoinaktivní. 

 Chemotyp IV., tzv.propyl izomer/C3 typu, jehož hlavní složkou je 

tetrahydrokanabivarin (THV) a odpovídající kyselina (THVA), pochází 

z Jižní části Afriky a jeho výskyt je velmi ojedinělý. Obsahuje též i 

nepřehlédnutelné množství ∆
9
-THC/∆

9
-THCA-A. 

 

2.1.2. Konopí jako užitková plodina 

Konopí je považováno za významnou technickou rostlinu, která se v povolených 

odrůdách s obsahem ∆
9
- THC menším než 0,3 % vrací po letech útlumu do zemědělské 

výroby také v České republice.
[4]

 Má vysokou rozmanitost využití, udává se až několik 

tisíc různých výrobků, pro něž slouží jako výchozí surovina. 

 Konopné semeno:  

 Krmivo (ptáci, výkrm ryb). 

 Potravinářský průmysl. 

 Kosmetický a farmaceutický průmysl – používá se vylisovaný olej, který má 

 vysoký obsah nenasycených  mastných kyselin. 
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 Vlákno (konopí obsahuje vysoký obsah celulózy a ligninu, obsahuje až 30% 

kvalitních lýkových vláken): 

 Textilní průmysl – u konopného vlákna se hodnotí především pevnost, pružnost, 

 antistatické a hygienické vlastnosti, schopnost zachycovat UV záření, poréznost 

  a prokázané antimikrobiální účinky. Používá se především k výrobě 

technických  textilií (lana, hadice, při výrobě koberců, plachtovin atd.). 

V posledních letech   nachází jemné konopné vlákno uplatnění pro 

výrobu směsných přízí s ostatními  přírodními, ale i umělými vlákny, ze 

kterých se vyrábí košiloviny, džínsoviny ,  ale i pletené výrobky.  

 Papírenský průmysl – výroba cigaretového papíru a papíru pro technické využití. 

 Papír vyráběný z konopí se vyznačuje vysokou pevností a odolností vůči vodě 

 a je mnohem trvanlivější než papír ze dřeva, používá se proto např. 

 k archivování. 

 Automobilový průmysl – výroba termo- a duroplastických lisovaných dílců 

 k obkladům dveří a zavazadlového prostoru. Konopné vlákno se používá i 

 k náhradě azbestu na brzdová a spojková obložení. 

 Stavebnictví – výroba izolačních rohoží. 

 Zvláštní upotřebení – matracoviny, při výrobě obuvi. 

 

Značný průmyslový potenciál má i odpad při získávání konopného vlákna, tzv. 

 Pazdeří: 

 Podestýlka pod zvířata s mimořádnou nasákavostí. 

 Plnící složka při výrobě určitých stavebních dílců. 

 Součást substrátu pro pěstování jedlých hub a kompostů. 

 

Konopí patří mezi tzv. energetické rostliny a produkce biomasy jako náhrady 

fosilních paliv nabývá na stále větším významu.
[5]

 

Jak v České republice, tak ve všech zemích Evropské unie lze pěstovat pouze 

povolené odrůdy konopí setého s obsahem ∆
9
- THC < 0,3%.

[4]
 

 

2.1.3. Konopí jako potenciální lék 

Stále více se diskutuje o možnostech lékařského využití marihuany. Jsou hledány 

látky, které by ovlivňovali endokanabinoidní systém s minimálními nežádoucími účinky 
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a způsob aplikace bez poškozování zdraví kouřením, jak se nejčastěji užívají rostlinné 

kanabinoidy. U dostupných kanabinoidů pro humánní užití (např. synteticky připravené 

kanabinoidy (-)-trans-isomer delta-9-THC dronabinol registrovaný v USA jako 

MARINOL nebo nabilon prodávaný firmou Eli Lilly & Co. jako CESAMET) je 

bohužel třeba stále počítat s nežádoucími účinky. Jednak psychickými, poškozujícími 

psychomotorické a kognitivní funkce, vyvolávajícími úzkostné stavy a panické ataky či 

akutní psychózu a paranoiu, patří sem i rozvoj závislosti, a také somatickými, jako jsou 

sucho v ústech, rozmazané vidění, palpitace, tachykardie a posturální hypotenze.
[6]

 

Přesto je stále v současné době zaměřena pozornost na možné budoucí 

terapeutické využití exogenního zásahu do endokanabinoidního systému, a to zejména u 

projevů postižení nervového systému, jako při bolesti, roztroušené skleróze, poruchách 

hybnosti včetně Parkinsonovy choroby, epilepsii (vedle publikací s pozitivními 

výsledky existují rovněž takové, které upozorňují na možný prokonvulzivní účinek 

kanabinoidů), pro neuroprotekci (mechanismus, kterým mohou kanabinoidy 

neuroprotektivně působit, jasný dosud není).
[6]

 Ve stádiu výzkumu je i působení na 

autoimunitní nemoci, rakovinu a poruchy krevního tlaku.
[1]

 

Mezi dnes prokázané studie pozitivních účinků kanabinoidů patří:
[7]

  

 snížení nevolnosti a zvracení jako vedlejších účinků protinádorové terapie, 

podpora chuti k jídlu a zvýšení hmotnosti při terapii anorexie nebo AIDS 

(Unimed Pharmaceuticals, USA) 

 Parkinson (poruchy pohybu), nutriční pozitiva (GW Pharmaceuticals Ltd.) 

 antibiotický účinek konopí (Kabelík et al. 1955) 

 léčba zeleného zákalu (Green 1984, Grinspoon and Bakalar 1997) 

 snížení spasticity (v modelu roztroušené sklerózy – Consroe, P. et al. 1975) 

 analgetiký účinek (výbor pro vědu a technologii anglické Sněmovny lordů  

(http://www.parliament.the-stationery-

office.co.uk/pa/ld199798/ldselect/ldsctech/151/15101.htm), stejně jako ,,British 

Medical Association‘‘, při projednávání možnosti medicínského využívání 

kanabinoidů v r. 1998 označily po zhodnocení všech předložených dokladů jejich 

analgetickou indikaci jako vhodnou u farmakorezistentních bolestí, a to zejména u 

neuropatických při poškození nervů u nemocí nebo zranění míchy a fantomových).
[6]

 

http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199798/ldselect/ldsctech/151/15101.htm
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199798/ldselect/ldsctech/151/15101.htm
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A řadu dalších možných využití zkoumají extenzivní projekty v Británii (vláda), 

Kanadě (dtto), USA (2 na sobě nezávislé farmaceutické firmy) a pravděpodobně i 

jinde.  

V současné době je ve většině západních států marihuana zařazena mezi 

nezákonné drogy bez lékařského využití. Skutečností je, že s nadějí na zlepšení svého 

stavu kouří marihuanu ilegálně mnoho pacientů s AIDS, roztroušenou sklerózou, 

rakovinou nebo glaukomem.
[1]

 

 

2.1.4. Konopí jako zdroj psychoaktivních látek 

Dnešní svět vidí konopí spíše jako problém marihuany. Je to droga, látka 

zakázaná a nebezpečná. Stamiliony s ní experimentují, miliony mají v důsledku jejího 

užívání větší či menší zdravotní problémy, statisíce se kvůli ní dostanou do vězení a 

desetitisíce na ní vydělávají velké peníze. 

Hlavní psychoaktivní složkou konopné pryskyřice je ∆
9
-tetrahydrokanabinol (∆

9
-

THC), ale konopí obsahuje desítky různých kanabinoidů, z nichž některé vykazují 

podobné účinky jako ∆
9
-THC.

[1]
 

 

 

2.2. Chemické složení konopí 

V roce 1980 bylo v  konopí setém identifikováno 423 různých chemických 

sloučenin (Turner et al., 1980), v roce 1995 počet stoupl na 483 (Ross and ElSohly, 

1995) a od roku 2005 se mluví o 489ti sloučeninách vyskytujících se v konopí, z nichž 

70 tvoří kanabinoidy (Mahmoud A.ElSohly, Desmond Slade 2005). A stále jsou 

objevovány další. Tyto sloučeniny pocházejí z široké skupiny chemických látek, z nich 

lze mimo jiné uvést mono- a seskviterpeny, cukry, uhlovodíky, fytosteroidy, flavonoidy, 

dusíkaté sloučeniny, aminokyseliny apod.
[8]

 Byly též identifikovány různé podtřídy 

kanabinoidů.
[1]
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Tabulka č.1: Počet sloučenin dané chemické třídy evidovaných v konopí v jednotlivých 

letech.
[8]

 

Chemická třída 1980 1995 2005 

Kanabinoidy: 61 66 70 

 CBG typu (kanabigerolu) 6 6 7 

 CBC typu (kanabichromenu) 4 4 5 

 CBD typu (kanabidiolu) 7 7 7 

 ∆
9
-THC typu (∆

9
-tetrahydrokanabinolu) 9 9 9 

 ∆
8
-THC typu (∆

8
-tetrahydrokanabinolu) 2 2 2 

 CBL typu (kanabicyklolu) 3 3 3 

 CBE typu (kanabielsoinu) 5 5 5 

 CBN typu (kanabinolu) 6 7 7 

 CBDN typu (kanabinodiolu) 2 2 2 

 CBT typu (kanabitriolu) 6 9 9 

 Smíšeného typu 11 12 14 

Dusíkaté sloučeniny 20 27 27 

Aminokyseliny 18 18 18 

Proteiny, enzymy a glykoproeiny 11 11 11 

Cukry a odvozené sloučeniny 34 34 34 

Uhlovodíky 50 50 50 

Jednoduché  alkoholy 7 7 7 

Jednoduché aldehydy 12 12 12 

Jednoduché ketony 13 13 13 

Jednoduché kyseliny 20 20 20 

Mastné kyseliny 12 23 23 

Jednoduché estery a laktony 13 13 13 

Steroidy 11 11 11 

Terpeny 103 120 120 

Non-kanabinoidní fenoly 16 25 25 

Flavonoidy 19 21 23 

Vitaminy 1 1 1 

Pigmenty 2 2 2 
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Chemická třída 1980 1995 2005 

Elementy (volné prvky nevázané ve sloučeninách) 0 9 9 

 

2.2.1. Kanabinoidy 

Přirozeně se vyskytující konopí obsahuje skupinu chemických sloučenin, 

známých jako fytokanabinoidy, které nebyly  dosud nalezeny v jiných rostlinách. 

Původně termín ,,kanabinoidy‘‘ se uváděl pro fytokanabinoidy (přírodní látky) a jejich 

metabolity vyskytující se v Konopí setém, s typickou C21 strukturou, ale tato vyhrazená 

farmakognostická definice byla vyřazena ve prospěch širšího pojetí založeného na 

farmakologii a syntetické chemii. Dnes termín ,,kanabinoidy‘‘ zahrnuje i všechny 

aktivátory kanabinoidních receptorů, včetně endogenních aktivátorů a velké množství 

synteticky připravených kanabinoidních analogů.
[9]

 

Endogenní aktivátory kanabinoidních receptorů se označují jako 

endokanabinoidy
[1]

. První endokanabinoid arachidonoyl etanolamid (anandamid) byl 

izolován v roce 1992 z mozku prasete a další byli objeveny shodou okolností podobně 

jako THC s přispěním laboratoří prof. R. Mechoulama na Hebrew University 

v Jeruzalémě, ester 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) v roce 1995 a 2-arachidonoyl 

glyceryl éter (noladin éter) v roce 2001. Od té doby se hovoří o endokanabinoidním 

systému v organizmu obratlovců, jehož fyziologické a patofyziologické úlohy zbývá 

objasnit.
[6,10]

 

Kanabinoidové kyseliny jsou psychotropně inaktivní a nestálé, působením světla a 

teploty rychle dekarboxylují na příslušné neutrální kanabinoidy.
[11]

 

Kanabinoidy se řadí do podtříd:
[8]

 

 

 

a) typu kanabigerolu (CBG) 
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Kanabigerol (CBG-C5) byla první čistá chemická substance izolovaná 

z  pryskyřice marihuany (Gaoni and Mechoulam, 1964a). Sloučeniny typu CBG jsou 

nepsychotropní kanabinoidy v porovnání s ∆
9
-THC (Grunfeld and Edery, 1969 a 

Mechoulam et al., 1970), ale vykazují značný antibakteriální účinek proti gram 

pozitivním bakteriím (Mechoulam a Gaoni, 1965). V současné době je známo sedm 

kanabinoidů typu CBG. Nejnověji izolovaná sloučenina, kanabinerolová kyselina, je 

trans-isomerem kanabigerolové kyseliny (Taura et al., 1995). Všechny zbylé 

kanabinoidy CBG-typu vykazují cis-geometrii. 

 

Tabulka č. 2: Kanabinoidy typu CBG. 

sloučenina Cis 

trans 

R
1 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

Kanabigerolová 

kys.A 

[(E)-CBGA-C5 A] 

cis COOH n-C5H11 H (CH2)2CH=C(CH3)2 CH3 

Kanabigerolová 

kys.A 

monomethyl eter 

[(E)-CBGAM-C5 

A] 

cis COOH n-C5H11 CH3 (CH2)2CH=C(CH3)2 CH3 

Kanabigerol 

[(E)-CBG-C5] 

cis H n-C5H11 H (CH2)2CH=C(CH3)2 CH3 

Kanabigerol 

monomethyl eter 

[(E)-CBGM-C5] 

cis H n-C5H11 CH3 (CH2)2CH=C(CH3)2 CH3 

Kanabigerovari-

nová kys.A 

[(E)-CBGVA-C3 A] 

cis COOH n-C3H7 H (CH2)2CH=C(CH3)2 CH3 

Kanabigerovarin 

[(E)-CBGV-C3] 

cis H n-C3H7 H (CH2)2CH=C(CH3)2 CH3 

Kanabinerolová 

kys.A 

[(Z)-CBGA-C5 A] 

trans COOH n-C5H11 H CH3 (CH2)2CH

=C(CH3)2 
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b) typu kanabichromenu (CBC) 

 

 

Kanabichromen (CBC-C5) je další z významných kanabinoidů, ačkoliv se nachází 

v nižších koncentracích než ∆
9
-THC či CBD, pravděpodobně nepřesahuje 20% 

celkových kannabinoidů. Předpokládá se, že nemá na člověka psychotropní účinky. 

Avšak jeho přítomnost v rostlinách údajně vysoce potentních vedla k podezření na jeho 

synergické účinky s ∆
9
-THC, to znamená, že jeho přítomnost umocňuje působení ∆

9
-

THC. Byl objeven Claussenem et al. (1966) a současně i Gaoni a Mechaloulam ho 

identifikovali v témže roce. Přírodní CBC-C5 je považován za racemický (Gaoni a 

Mechoulam, 1971 a Yamaguchi et al., 1995) a také u CBC kyselin, kanabichromenové a 

kanabichromevarinové, byla prokázaná optická aktivita: + 4,8° (Shoyama et al., 1968) a 

- 4,8° (Shoyama et al., 1977) v chloroformu. 

Izolaci C3-analogu CBC-typu uvedly dva výzkumné týmy (De Zeeuw et al., 1973 

a Shoyama et al., 1975). De Zeeuw et al. identifikoval sloučeninu na základě GC-MS 

analýzy a nazvali ji kanabivarichromen. Však neprokázali, že C3 postranní řetězec je n-

propyl, což způsobilo mnohé nesrovnalosti, když struktura byla zobrazena 

v Chemických Abstraktech (# 136452s) s isopropylovým postranním řetězcem. Též 

neprokázali optickou aktivitu. Shoyama et al. zjistili, že postranní C3 řetězec je n-propyl 

a prokázali optickou rotaci [α]D + 58° (chloroform), sloučeninu pojmenovali 

kanabichromevarin. 

 

Tabulka č. 3: Kanabinoidy typu CBC. 

sloučenina R
1 

R
2 

R
3 

(±) Kanabichromenová kys. 

(CBCA-C5 A) 

COOH n-

C5H11 

(CH2)2CH=C(CH3)2 

(±) Kanabichromen 

(CBC-C5) 

H n-

C5H11 

(CH2)2CH=C(CH3)2 
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sloučenina R
1 

R
2 

R
3 

(±) Kanabichromevarinová kys. 

(CBCVA-C3 A) 

COOH n-

C3H7 

(CH2)2CH=C(CH3)2 

(±) Kanabivarichromen, 

(+) Kanabichromevarin 

(CBCV-
i
C3/CBCV-C3) 

H i/n- 

C3H7 

(CH2)2CH=C(CH3)2 

(+) Kanabichromevarin 

(CBCV-C3) 

H n-

C3H7 

(CH2)2CH=C(CH3)2 

2-methyl-2-(4-methyl-2-pentyl)-7-propyl-

2H-1-benzopyran-5-ol 

H n-

C3H7 

(CH2)2CH=C(CH3)2 

 

 

c) typu kanabidiolu (CBD) 

 

 

 

Kanabidiol byl poprvé izolován v roce 1940 (Adams et al., 1940) a jeho absolutní 

konfigurace byla určena jako (-)-trans-(1R,6R) (Petrzilka et al., 1969). Všechny známé 

kanabinoidy CBD-typu vykazují trans-(1R,6R) absolutní konfiguraci a pravděpodobně 

také negativní optickou rotaci. 

CBD je jedna z hlavních neutrálních složek marihuany, nevykazuje psychoaktivní 

účinky, ale bylo popsáno mnoho studií zaměřených na možné protizánětlivé, 

antischizofrénní a antiepileptické vlastnosti CBD (Pertwee,2005)
[12]

. Poměr ∆
9
- THC 

k CBD se liší v rostlinách pěstovaných venku v tropických oblastech (10:1 i vyšší) a 

v severnějších zemích (až 1:2).
[1,11]
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Tabulka č. 4: Kanabinoidy typu CBD. 

sloučenina R
1 

R
2 

R
3 

Kanabidiolová kys. (CBDA-C5) COOH n-C5H11 H 

(-)- Kanabidiol (CBD-C5) H n-C5H11 H 

Kanabidiol monomethyl eter (CBDM-C5) H n-C5H11 CH3 

Kanabidiol-C4 (CBD-C4) H n-C4H9 H 

Kanabidivarinová kys. (CBDVA-C3) COOH n-C3H7 H 

(-)-Kanabidivarin (CBDV-C3) H n-C3H7 H 

Kanabidiorkol (CBD-C1) H CH3 H 

 

 

d) typu (-)-∆
9
-trans-tetrahydrokanabinolu (∆

9
-THC) 

 

 

Struktura tetrahydrokanabinolu nebyla známa do té doby, kdy Gaoni a 

Mechoulam v roce 1964 izolovali ∆
9
-THC za použití NMR k stanovení pozice dvojných 

vazeb a k zjištění absolutní konfigurace kanabinoidu. Absolutní konfigurace 

tetrahydrokanabinolu byla určena jako trans-(6aR,10aR) ve srovnání s d-(+)-

glyceraldehydem a (-)-CBD (Mechoulam a Gaoni,1967). Je známo 9 kanabinoidů ∆
9
-

THC-typu, ale není jisté zda C4- a C1-kyseliny jsou A nebo B kyseliny.  

Je považováno, že bioprekurzorem ∆
9
-THC v konopí je kanabidiol (CBD) 

(Hammond a Mahlberg 1994, Shoyama et al. 1984, Turner a Mahlberg 1988)
[12]

. 

Bylo uskutečněno mnoho výzkumů na izolaci ∆
9
-THC, které vedly 

k prozkoumání jak chemické struktury ∆
9
-THC, tak fytochemii konopí. 



 24 

Wollner et al.,
[13]

 v roce 1942 popsali izolaci ∆
9
-THC z extraktu konopí, 

tzv.“červený olej“, ale nedosáhli požadované čistoty. 

DeRopp
[14]

 v roce 1960 provedl izolaci ∆
9
-THC z kvetoucích vrchů části konopí. 

Jeho metoda zahrnovala adsorpční chromatografii methanolického extraktu 

následovanou rozdělovací chromatografií na Celitu užitím směsi N,N-dimethyl 

formamidu/cyklohexanu a vysokovakuovou destilací. Čistotu prokázal papírovou 

chromatografií. 

Korte et al.,
[15]

 v roce 1965 izolovali ∆
9
-THC ze surového extraktu samičího 

konopí. Extrakt nejprve podrobili chromatografii na aktivním oxidu hlinitém, aby se 

zbavili zabarvujících nečistot jako karotenoidy, chlorofyly a xantofyly. Poté extrakt 

zakoncentrovali na hnědo-červený olej. Olej přečistili protiproudnou distribuční 

metodou. Izolované ∆
9
-THC odpovídalo popisu Gaoni a Mechoulama. 

Verwey a Witte
[16]

 v roce 1967 popsali metodu na preparaci ∆
9
-THC izolací 

THCA z hašiše. Hexanový extrakt protřepali v dělící nálevce s dvouprocentním 

roztokem NaOH a s dvouprocentním roztokem sulfátu sodného. Alkalickou vrstvu 

okyselili přídavkem H2SO4 (pH< 2) k vysrážení kyselých kanabinoidů. Olejovou vrstvu 

extrahovali éterem a opakovali kyselou extrakci. ∆
9
-THC získali zahřátím éterového 

roztoku (300°C) obsahujícího kyseliny na písečné lázni. Odpařovací misku ponechali po 

krátkou dobu na lázni k dosažení dekarboxylace THCA. ∆
9
-THC stanovili pomocí 

preparativní TLC.  

 

 

Tabulka č. 5: Kanabinoidy typu ∆
9
-THC. 

Sloučenina R
1 

R
2 

R
3 

Tetrahydrokanabinolová kys. A (∆
9
-THCA-C5 A) COOH n-C5H11 H 

Tetrahydrokanabinolová kys. B (∆
9
-THCA-C5 B) H n-C5H11 COOH 

Tetrahydrokanabinol (∆
9
-THC-C5) H n-C5H11 H 

Tetrahydrokanabinolová kys. C4 (∆
9
-THCA-C4 

A/B) 

COOH

/H 

n-C4H9 H/COOH 

Tetrahydrokanabinol-C4 (∆
9
-THC-C4) H n-C4H9 H 

Tetrahydrokanabivarinová kys. A (∆
9
-THCVA-C3 

A) 

COOH n-C3H7 H 

Tetrahydrokanabivarin (∆
9
-THCV-C3) H n-C3H7 H 
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sloučenina R
1 

R
2 

R
3 

Tetrahydrokanabiorkolová kys.C4 (∆
9
-THCOA-C1 

A/B) 

COOH

/H 

CH3 H/COOH 

Tetrahydrokanabiorkol (∆
9
-THCO-C1) H CH3 H 

 

 

e) typu (-)-∆
8
-trans-tetrahydrokanabinolu (∆

8
-THC) 

 

 

 

Do této skupiny se řadí pouze dvě dosud známé sloučeniny,(-)-∆
8
-trans-

tetrahydrokanabinol (R
1
-H) a (-)-∆

8
-trans-tetrahydrokanabinolová kyselina A (R

1
-

COOH). Mají stejnou absolutní konfiguraci jako ∆
9
-THC ,tedy trans- (6aR,10aR). 

 

 

f) typu kanabicyklolu (CBL) 

 

 

 

Kanabicyklol (CBL-C5) byl poprvé mylně izolován jako kanabinoid mající 

strukturu THC-typu (Korte a Sieper, 1964) a proto byl pojmenován jako THC III. 

Později v roce 1967 byla jeho struktura objasněna a byl přejmenován na 
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kanabicyklol/kanabipinol (Mechoulam a Gaoni, 1967, Claussen et al., 1968 a Crombie a 

Ponsford, 1968). 

Fotochemická přeměna kanabichromenu v kanabicyklol pobízela k dalšímu 

prozkoumání struktury a spekulaci o původu této sloučeniny, zda se jedná o přirozeně 

vyskytující se sloučeninu nebo artefakt. Kanabicyklol izolovaný ze surového 

rostlinného materiálu nevykazoval optickou rotaci, ačkoliv byla popsána jako [α]D-3° 

(Claussen et al., 1968), což mohlo zapříčinit přírodní ozáření rostliny nebo to mohl být 

artefakt vzniklý v surovém extraktu (Crombie et al., 1968, Crombie a Ponsford, 1971). 

Struktura byla nakonec objasněna využitím NMR analýzy (Kane, 1971) a 

rentgenostrukturní analýzy (Whiting et al., 1970), ačkoliv absolutní konfigurace není 

dosud známa.
[17]

 

Shoyama et al. v roce 1972 poprvé izolovali kanabicyklolovou kyselinu (CBLA-

C5 A) a identifikovali ji jako A kyselinu kanabicyklolu pomocí MNR analýzy jeho 

methyl esteru. Prokázali, že CBLA-C5 A není skutečná sloučenina, ale artefakt vzniklý 

v důsledku přírodního ozáření CBCA-C5 A během skladování.
[8]

 

 

Tabulka č. 6: Kanabinoidy typu CBL. 

sloučenina  R
1 

R
2 

Kanabicyklolová kys. (CBLA-C5 A) COOH n-C5H11 

Kanabicyklol (CBL-C5) H n-C5H11 

Kanbicyklovarin (CBLV-C3) H n-C3H7 

 

 

g) typu kanabielsoinu (CBE) 
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Postavení sloučenin typu CBE jako přírodních produktů byl předmětem zájmu 

vzhledem k jejich neobvyklé identifikaci a/nebo izolaci z přírodních zdrojů (Hartsel et 

al., 1983). Jelikož také mohou vznikat i fotooxidací (Shani a Mechoulam, 1974) nebo 

pyrolýzou (Küppers et al., 1973) z  CBD a CBD kyselin. Navzdory tomu, CBE a CBE 

kyselina (C3 i C5 homolog) byly v mnoha případech popsány jako přirozeně vyskytující 

se produkty rostlinného materiálu C. sativa nebo hašiše (Shani a Mechoulam, 1974, 

Küppers et al., 1973, Grote a Spiteller, 1978, Bercht et al., 1973). 

První zmínka o kanabielsonu se v literatuře objevila v roce 1973 (Bercht et al., 

1973). Struktura a absolutní konfigurace byla stanovena syntézou CBE-C5 s využitím 

diacetátu kanabidiolu jako substrátu (Uliss et al., 1974) a porovnáním s kanabielsonem 

získaným dekarboxylací přírodní kanabielsonové kyseliny (Shani a Mechoulam, 1970 a 

Küppers etal., 1973). 

Absolutní konfigurace těchto sloučenin je uváděna jako (5aS,6S,9R,9aR). 

 

Tabulka č. 7: Kanabinoidy typu CBE. 

sloučenina R
1 

R
2 

R
3 

Kanabielsoinová kys. A (CBEA-C5 A) COOH H n-C5H11 

Kanabielsoinová kys. B (CBEA-C5 B) H COOH n-C5H11 

C3-Kanabielsoinová kys. B (CBEA-C3 B) H COOH n-C3H7 

Kanabielsoin (CBE-C5) H H n-C5H11 

C3-Kanabielsoin (CBE-C3) H H n-C3H7 

 

 

h) typu kanabinolu (CBN) 

 

 



 28 

CNB-typy kanabinoidů jsou plně aromatizované oxidační deriváty THC , přestože 

byly izolovány z  různých konopných extraktů (Wood et al., 1896, Mechoulam a Gaoni, 

1965, Bercht et al., 1973 a Harvey, 1976), jsou pokládány za artefakty, tedy v konopí se 

přirozeně nevyskytují. Koncentrace CBN v konopných produktech (marihuana, hašiš a 

hašišový olej) během skladování vzrůstá, zatímco koncentrace ∆
9
-THC se snižuje, ale 

v odlišném poměru. 

CBN je velmi slabě psychotropní.
[1]

 Čisté formy CBN vykazují maximálně 10% 

účinnosti ∆
9
-THC (biotox.cz). 

 

Tabulka č. 8: Kanabinoidy typu CBN. 

sloučenina R
1 

R
2 

R
3 

Kanabinolová kys.A (CBNA-C5 A) H COOH n-C5H11 

Kanabinol (CBN-C5) H H n-C5H11 

Kanabinol methyl éter (CBNM-C5) CH3 H n-C5H11 

Kanabinol-C4 (CBN-C4) H H n-C4H9 

Kanabivarin (CBN-C3) H H n-C3H7 

Kanabinol-C2 (CBN-C2) H H C2H5 

Kanabiorkol-C1 (CBN-C1) H H CH3 

 

 

i) typu kanabinodiolu (CBND) 

 

 

 

Kanabinoidy CBND-typu jsou plně aromatizované deriváty CBD. První zmínka o 

těchto sloučeninách se objevila v roce 1972 (Van Ginneken et al., 1972 a Vree et al., 

1972). Van Ginneken et al., izolovali z hašiše sloučeninu, kterou pomocí GC-MS 

identifikovali a pojmenovali jako kanabinodiol. Po provedení celkové syntézy CBND-
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C5 , bylo toto zjištění prokázáno jako nesprávné (Lousberg et al.,1977). Sloučenina 

izolovaná Van Ginnekenem et al. odpovídala kanabifuranu (CBF-C5) a ukázalo se, že 

kanabinodiol je produkt vznikající fotochemickou přeměnou z  kanabinolu (Bowd et al., 

1975). Proto, všechny literární odkazy o kanabinoidech CBND-typu citující Van 

Ginnekena jsou považována za nedůvěryhodné. 

 

Tabulka č.9: Kanabinoidy typu CBND 

sloučenina R
1 

Kanabinodiol (CBND-C5) n-C5H11 

Kanabinodivarin (CBVD-C3) n-C3H7 

 

 

j) typu kanabitriolu (CBT) 

 

 

 

Kanabitriol byl poprvé izolován v roce 1966 (Obata a Ishikawa), v roce 1976 byla 

určena jeho chemické struktura (Chan et al.). 

Kanabitriol-C3 a další CBT-C3 homolog byly identifikovány pomocí GC-MS 

(Harvey, 1985) ve 140 let starém ethanolickém extraktu konopí. 

8,9-dihydroxy isomer kanabitriolu byl izolován jako opticky inaktivní žlutý olej 

(ElSohly et al., 1978). 

Kanabidiolová kyselina tetrahydrokanabitriol ester (ester v C9-OH) je jediným 

známým esterem přirozeně se vyskytujícího kanabinoidu (Von Spulak et al., 1968). 

 

Tabulka č. 10: Kanabinoidy typu CBT. 

sloučenina R
1 

R
2 

R
3 R

4 

Kanabitriol (CBT-C5) H H OH n-C5H11 
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sloučenina R
1 

R
2 

R
3 R

4 

Kanabitriol-C3 (CBT-C3) H H OH n-C3H7 

CBT-C3-homolog H H OH n-C3H7 

10-Ethoxy-9-hydroxy-∆
6a(10a)

-tetrahydrokanabinol 

[(-)-trans-CBT-OEt-C5] 

H H OEt n-

C5H11 

10-Ethoxy-9-hydroxy-∆
6a(10a)

-

tetrahydrokanabivarin-C3  [trans-CBT-OEt-C3] 

H H OEt n-C3H7 

8,9-Dihydroxy-∆
6a(10a)

-tetrahydrokanabinol 

[8,9-Di-OH-CBT-C5] 

OH H H n-

C5H11 

Kanbidiolová kys. tetrahydrokanabitriol esteru 

(CBDA-C5 9-OH-CBT-C5 ester) 

H CBDA-

C5 ester 

OH n-

C5H11 

 

 

k) smíšeného typu 

Dehydrokanabifuran (DCBF-C5), kanabifuran (CBF-C5), kanabichromanon 

(CBCN-C5) a 10-oxo-∆
6a(10a)

-tetrahydrokanabinol (OTHC) (Friedrich-Fiechtl a Spitteler, 

1975) byly izolovány v roce 1975 a poté následovala izolace kanabichromanonu-C3 

(CBCN-C3) (Grote a Spiteller, 1978) a kanabikoumarononu-C5 (CBCON-C3) (Grote a 

Spiteller, 1978). 

Kanabicitran (CBT-C5) byl poprvé syntetizován a pojmenován citrylidin-kannabis 

(Crombie a Ponsford,1971) a poté izolován (Bercht et al.,1974) z Libanonského hašiše. 

Kanabiglendol-C3 (8-hydroxy-isohexahydrokanabivarin nebo OH-iso-HHCV-C3) 

byl izolován z druhu indického konopí rostoucího v Mississippi (Turner et al., 1981). 

Kanabiripsol-C5 [(-)-CBR-C5] byl izolován z druhu Jihoafrického konopí (Boeren 

et al.,1979). 

Kanabitetrol [(-)-6a,7,10 a-trihydroxy-∆
9
-tetrahydrokanabinol] byl izolován a 

identifikován v roce 1984 (ElSohly et al.) 

V odborném článku v roce 1995 (Ross a ElSohly,1995) byl popsán nový 

kanabinoid smíšeného typu, a to (±)-∆
7
-cis-isotetrahydrokanabivarin-C3 (Shoyama et al., 

1981). 

GC-MS analýza hašišového oleje (Morita a Ando,1984) vedla k identifikaci (-)-

∆
7
-trans-(1R,3R,6R)-isotetrahydrokanabivarinu-C3  a..(-)-∆

7
-trans-(1R,3R,6R)-
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isotetrahydrokanabinolu-C5, ačkoliv žádné jasné důkazy o absolutních konfiguracích 

nebyly podány. 

 

 

2.3. Stanovení kanabinoidů 

 V současné době je ke stanovení kanabinoidů nejčastěji používaná metoda 

plynové chromatografie s použitím detektoru FID nebo MS. V případě, že chceme 

rozlišit kyselé a neutrální kanabinoidy, je vhodné využít chromatografii na tenké vrstvě 

nebo analýzu metodou HPLC.
[4]

 

 

2.3.1. Chromatografie na tenké vrstvě (TLC) 

Chromatografie na tenké vrstvě slouží pouze pro předběžnou identifikaci 

kanabinoidů. Její využití se osvědčilo jako levná a rychlá alternativa sofistikovanějších 

instrumentálních metod (HPLC, GC) k rychlému prokázání přítomnosti kanabinoidů ve 

vzorku. Účinnost TLC vzhledem k jiným chromatografickým metodám se jeví jako 

velmi nízká.
[18]

  

 

2.3.2. Plynová chromatografie (GC) 

Plynová chromatografie se sice jeví jako velice užitečná a nejvíce používaná 

metoda, ale i přesto má několik nedostatků (již jsem uvedla v úvodu).  

Vzhledem k zahřívání analytu během analýzy či přímo v oblasti injektoru 

dochází k dekarboxylaci kyselých kanabinoidů na neutrální formu ( viz. rovnice č.1). 

Jelikož většina kanabinoidů se v konopí vyskytuje ve své kyselé formě, nelze tuto 

metodu aplikovat k detekci metabolického profilu vzorku konopí bez předchozí 

derivatizace, která pochopitelně zvyšuje časové nároky a snižuje výtěžnost analýzy. Ve 

Švýcarsku a dalších evropských zemích se nicméně měří celkové množství ∆
9
-THC (tj. 

∆
9
-THC + THCA) pomocí GC bez derivatizace, jelikož během kouření jointa je stejně 

většina ∆
9
-THC zničeno a pouze asi 30% aktivní substance může být přijato 

kuřákem.
[18]

  

V České republice se nelegální držení marihuany a vyměření výše trestu 

posuzuje dle obsahu volného ∆
9
-THC, proto je ve forenzní praxi nutné vhodnou 
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metodou eliminovat vliv THCA na stanovení výsledného obsahu ∆
9
-THC. 

 

Rovnice č.1: Dekarboxylační přeměna  ∆
9
- THCA-A na ∆

9
- THC. 
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2.3.3. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

Vzhledem k tomu, že právní normy v ČR posuzují marihuanu podle obsahu 

volného ∆
9
-THC, metoda HPLC tento nežádoucí vliv THCA na stanovení eliminuje. 

HPLC metoda je tzv. metoda bez tepelného šoku, proto laboratoře (Švýcarsko a 

jiné evropské země) měřící celkovou koncentraci ∆
9
-THC potřebují provést předchozí 

přeměnu ∆
9
-THCA-A, která je komerčně dostupná pouze od cca poloviny roku 2004. 

Dussy et al.
[19]

 zkoumali vliv teploty na optimální přeměnu. Zjistili, že při vystavení 

vzorku teplotě kolem 150ºC (15 min) se dosáhne asi 70 % výtěžnosti. Při vyšší teplotě 

je ∆
9
-THC oxidován na CBN. Za těchto optimalizovaných podmínek provedli paralelně 

GC a HPLC analýzu (kolona C18, mobilní fáze acetonitril-methanol-vodný roztok 

kyseliny octové (pH 4,75) extraktu konopí v etylacetátu bez provedení předchozí 

dekarboxylace. Potvrdili tím již předpokládanou skutečnost, že množství ∆
9
-THCA-A a 

∆
9
-THC měřené pomocí HPLC bylo vyšší než celkové množství ∆

9
-THC měřené 

pomocí GC. Tím zjistili, že termální konverze ∆
9
-THCA-A na ∆

9
-THC byla pouze 

částečná (maximálně 70%). 

Zoller
[20]

 popisuje HPLC stanovení kanabinoidů s použitím  mobilní fáze 

acetonitril-vodný roztok kyseliny fosforečné (gradientovou elucí) na C18 koloně s UV 

detekcí, resp. fluorescenční detekcí.  

Také Hazekamp
[18]

 popisuje stanovení ∆
9
-THC za použití kolony C18, 

v porovnání dvou mobilních fází: methanol-voda obsahující 25 mM kyseliny mravenčí 

(pH 3) v gradientovém režimu a mobilní fáze skládající se ze směsi pufru acetonitrilu a 

fosforečnanu (10 mM, pH 7,5), s  DAD a fluorescenční detekcí. 
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Při provedení analýzy na standardu ∆
9
-THC pomocí HPLC, NMR, TLC a GC se 

pouze na chromatogramu z GC analýzy objevily i jeho degradační produkty, ∆
8
-THC a 

CBN.
[18]

  

 

 

2.4. Závěr 

Obecně lze konstatovat, že zájem o konopí jako zdroje sloučenin využitelných v 

medicíně, či pěstování konopí pro tradiční zpracovatelské účely vzrostl. A tak se 

Konopí seté opět vrací na evropská pole a stává se velmi sledovanou plodinou. 

Tentokrát nejenom kvůli omamným látkám, ale i kvůli moderním možnostem využití 

konopí při výrobě energie, plastů, stavebních materiálů, krmiv či kosmetiky a léků. 

Proto je nezbytným předpokladem jejich spolehlivé určení a identifikace. 
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3. VALIDACE 

ANALYTICKÉ METODY 



 35 

3.1. Pojem validace 

 Validace metody zjišťuje pomocí laboratorní studie, že metoda splňuje 

požadavky pro zamýšlené analytické použití. Jedná se o takové prověření analytické 

metody, které zaručuje, že údaje o jednotlivých znacích validované metody byly 

ověřeny a že jsou pravdivé a vhodné pro zamýšlený účel. Metodu charakterizují 

parametry: přesnost, správnost mez detekce, mez stanovitelnosti, selektivita, 

specifičnost, rozsah, linearita, robustnost. Analytik musí dále prokázat, že je schopen 

validovanou metodu používat a získat deklarované charakteristiky analytického 

chování.
[21]

 

 

 

3.2. Druhy validací[22]  

 Interní (vnitřní) validace  

  Je validace metody v rámci jedné laboratoře. Podle účelu může tato validace být: 

 Průzkumová validace – je interní validace, jejímž cílem je na omezeném 

počtu vzorků stanovit, zda zvolená analytická metoda je vhodnou 

metodou pro plnou validaci. Zaměřuje se na vyhodnocení delikátních 

validačních parametrů jako je selektivita a robustnost, a na stanovení 

opakovatelnosti na omezeném počtu vzorků. 

 Plná validace – následuje po prokázání vhodnosti průzkumové validace, 

jejímž cílem je demonstrovat vhodnost metody k zamýšlenému použití 

vyhodnocením všech požadovaných validačních parametrů. 

 Validace při převodu metody – se používá při zavedení publikované 

validované analytické metody (resp. validované metody v jiné laboratoři) 

a obvykle zahrnuje stanovení správnosti laboratoře a opakovatelnosti. 

K ověření dříve plně zvalidované metody se používá kontrola 

způsobilosti metody a zahrnuje pouze kontrolu kalibrační přímky 

(linearita a citlivost). 

 Retrospektivní validace – se může použít, existují-li již dříve naměřená 

data, která byla naměřena za stejných podmínek, umožní vyhodnotit 

jeden z nejdůležitějších validačních parametrů – opakovatelnost. 

http://www.eqa.cz/terminologie/Text/Terminologie.htm#Presnost#Presnost
http://www.eqa.cz/terminologie/Text/Terminologie.htm#Spravnost#Spravnost
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 Externí (vnější) validace 

 Zahrnuje interní validaci společně s validací metody srovnáním výsledků 

metody z více laboratoří (mezilaboratorní porovnávací zkoušky) a zahrnuje výpočet 

reprodukovatelnosti metody. 

 

 

3.3. Kdy se provádí validace[23] 

 Při zavedení nové metody  

 Při pořízení a před aplikací nového analytického měřícího systému do 

laboratoře  

 Při zavedení nového (jiného) diagnostického kitu  

 Pokud rozšíříme použití stávající metody o další účel (například rozšíříme 

měření o další druh biologického materiálu) 

 Ukazuje-li kontrola kvality přetrvávající problém 

 Při převzetí metody (typu in-house)
i
 z jiné laboratoře nebo z publikace  

 Po jednom roce (revalidace/reverifikace)  

 

 Podle direktivy IVD 98/79 EC
ii
 musí výrobce uvádět na trh Evropské unie pouze 

validované měřící systémy. Postup a rozsah validace IVD MD je dán normou (EN 

13612: 2002)  

Pro výrobce uvádějící své produkty na trh v USA rovněž platí, že tyto jsou 

validované v rozsahu daném dokumentem Guidance for Industry: Bioanalytical Method 

Validation, vytvořeném následujícími institucemi:  

-         US department of Health and Human Services,  

-         Food and Drug Administration,  

-         Center for Drug Evaluation.  

Tento dokument vydaný v roce 2001 je dostupný na 

http://www.fda.gov/cder/guidance/index.htm  

                                                 
i
 metoda typu in-house nebo též home-brew, je metoda vyvinutá samotnou laboratoří 

ii
 IVD MD (In Vitro Diagnostic Medical Devices) – Evropská směrnice (IVD) 98/79 EC definující 

podmínky a požadavky nezbytné k uvedení laboratorních diagnostik a přístrojů na trh zemí EU 

(převedená v jednotlivých zemích EU do vlastní legislativy jako zákon od 1.6.2000) 

http://www.fda.gov/cvm
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Profesionální organizace analytiků : 

AOAC – Assotiation of Official Analytical Chemists má za cíl přispět 

k celosvětové důvěryhodnosti analytických výsledků (a tím i analytické chemie a 

analytických chemiků). Tato asociace má vyvinutou řadu validačních, verifikačních a 

certifikačních programů a spolupracuje s institucemi typu FDA (Food and Drug 

Administration), takže zasahuje také přímo do laboratorní medicíny 

( http://www.aoac.org/ ). 

 LGC- Laboratory of the Government Chemists (http://www.lgc.co.uk/)  

provozuje mimo jiné činnosti též program VAM (Validated Analytical Measurement) 

přístupný na http://www.vam.org.uk/ . 

SÚKL zavedl od 1.1.1992 standardní požadavky na registrační dokumentace, 

jejichž základem jsou jednak požadavky Evropských společenství na léčivé přípravky a 

jednak požadavky USP XXII. Co se týče analytických metod, je požadováno, aby každá 

metoda byla nejprve stručně charakterizována, byly uvedeny její možnosti a 

zdůvodněna její volba. Dále musí být uveden kompletní postup dostatečně podrobný, 

aby odborník byl schopen metodu reprodukovat. Součástí všech chromatografických 

metod (tj. HPLC, GC a densitometrie) musí být test způsobilosti chromatografického 

systému, každá analytická metoda musí být validována a tato validace musí být 

v registrační dokumentaci doložena výsledky.
[24]

 

 

 

3.4. Obecný postup vývoje metod a validace 

Validace analytické metody je oddělený akt. Obecně je postup vývoje metod 

takový:
[23,24]

 

1. definují (formulují) se požadavky na zkušební metodu 

2. vyvine se metoda a najdou se optimální podmínky 

3. provede se validace 

 určení rozsahu validace, vypracování plánu 

 provedení příslušných experimentů 

 vyhodnocení výsledků  

 vytvoření dokumentace validace 

Současně je nutné přesně definovat podmínky, za kterých se má metoda použít. 

Pokud mají být výsledky spolehlivé při každém použití metody, musí být 

http://www.aoac.org/
http://www.lgc.co.uk/
http://www.vam.org.uk/
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budˇjednoznačně dány všechny podmínky, což u instrumentálních fyzikálně-

chemických metod (především chromatografických) není v podstatě možné, anebo musí 

být uvedena kritéria, která musí být splněna, aby bylo možné určitý analytický systém 

spolehlivě použít. Vytvořit tato kritéria je dalším cílem validačního procesu. Při každém 

dalším použití nově vyvinuté validované metody se už validace neopakuje, jen se testují 

právě tato kritéria. Když splňují požadavky, předpokládá se, že platí i dříve provedená 

validace a výsledky lze považovat za spolehlivé. Tato kritéria se obecně nazývají test 

způsobilosti analytického systému.
[24]

   

 

 

3.5. Experimentální a statistické postupy validace 

Obecně analytické parametry  ověřované při validaci metod jsou:
[24,25]

 

 přesnost (opakovatelnost, reprodukovatelnost) 

 linearita, rozsah 

 správnost 

 detekční a kvantitativní limit 

 selektivita 

 robustnost 

Existují obecné požadavky na validaci metody, např. v USP XXII, nebo 

v dokumentech Evropských společenství. Jsou uvedeny parametry, jejich definice a 

způsob stanovení. Protože však se jedná o nejrůznější analytické metody, nemůže to být 

postup přesný a jednoznačný, takže je různě vykládán a proto se validační postupy 

různých výrobců liší. 

SÚKL požaduje při předložení registrační dokumentace (atˇuž nové, změněné 

nebo obnovené), níže uvedené jednotlivé parametry.
[24]

 

 

3.5.1. Přesnost 

Je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně prováděné 

s homogenním vzorkem. 

Podle podmínek opakování metody se rozlišuje opakovatelnost a 

reprodukovatelnost. Při stanovení opakovatelnosti se metoda provádí jedním analytikem 

na tomtéž přístroji, se stejnými činidly, na jednom homogenizovaném vzorku. Jde tedy 

o přesnost uvnitř laboratoře. Při stanovení reprodukovatelnosti se metoda provádí na 
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jednom homogenizovaném vzorku, ale v různých laboratořích, různými analytiky, 

s různými činidly i přístroji. V tomto případě jde o přesnost při přenosu metody z jedné 

laboratoře do druhé. 

Přesnost se vyjádří jako relativní směrodatná odchylka a stanoví se minimálně ze 

6 nezávislých analýz zhomogenizovaného vzorku. 

SÚKL požaduje jen doložení opakovatelnosti metody, tedy přesnost metody při 

provedení jedním analytikem, na jednom přístroji, se stejnými činidly. 

 

3.5.2. Správnost 

Je odchylka výsledku metody od správné hodnoty. Problémem je zjištění správné 

hodnoty. Používají se tři možnosti. Správná hodnota se zjistí budˇjinou, nezávislou 

metodou, jejíž správnost je ověřena, nebo analýzou modelového vzorku, tj. placeba 

s přidaným standardem nebo, není-li k dispozici placebo, analýzou vzorku s přídavkem 

standardní látky. 

Vyjadřuje se jako rozdíl hodnot nebo jako výtěžnost (recovery): 

 

  100
hodnotasprávná

hodnotanalezená
 

 

3.5.3. Linearita 

Je schopnost metody dávat výsledky přímo úměrné koncentraci stanovované látky 

ve vzorku. 

 

3.5.4. Rozsah 

To je interval mezi dvěma hladinami koncentrace stanovované látky (včetně nich), 

v němž je látka stanovena s takovou přesností, správností a linearitou, jak dokládají 

výsledky validace. Tento rozsah se experimentálně ověřuje , a to tak, že se ověří 

přesnost, správnost a linearita pro extrémní hodnoty i uvnitř intervalu. 

Linearita analytické metody se doloží budˇgraficky jako závislost výsledků na 

koncentraci stanovované látky, nebo matematicky pomocí výsledků lineární regresní 

analýzy. Uvádí se korelační faktor, směrnice, y-úsek a chyby stanovení všech těchto 

hodnot. Korelační faktor je mírou linearity, směrnice citlivosti a y-úsek mírou 

vedlejších vlivů. 
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SÚKL požaduje potvrzení linearity v rozmezí 50 – 150% deklarovaného obsahu a 

stanovení minimálně 5 různých koncentrací standardní látky. 

 

3.5.5. Detekční a kvantitativní limit 

To jsou parametry, které je nutné doložit u metod pro stanovení nečistot. Detekční 

limit je pro limitní testy, tj. testy zjištˇující jen je-li látka nad nebo pod určitou hranicí. 

Je to nejnižší detekovatelná koncentrace látky, nestanovované kvantitativně. 

Kvantitativní limit je pro kvantitativní stanovení obsahu nečistot. Je to nejnižší 

koncentrace látky stanovitelná s přijatelnou přesností a správností.  

U instrumentálních metod se zjištˇují tyto limity na základě šumu. Jeden 

z možných postupů – stanoví se směrodatná odchylka odezvy slepého vzorku, její 

trojnásobek odpovídá detekčnímu limitu a 10tinásobek kvantitativnímu limitu. Získaná 

hodnota se pak ověří analýzou příslušné koncentrace vzorku. 

 

3.5.6. Selektivita 

Je schopnost metody změřit správně a specificky stanovovanou látku 

v přítomnosti jiných látek. To mohou být další účinné složky u kombinovaných 

přípravků, pomocné látky v placebu, nečistoty z výroby, rozkladné produkty, zbytková 

rozpouštědla nebo neznámé látky. 

Selektivita se vyjadřuje jako rozdíl mezi výsledky analýzy vzorku bez nečistot a 

vzorku s přidanými rozkladnými produkty, složkami placeba nebo různými nečistotami. 

Jsou-li nečistoty nebo rozkladné produkty neznámé nebo nedostupné, je možné 

selektivitu prokázat jako výtěžnost standardního přídavku čisté látky k materiálu, 

obsahujícímu stálé množství jiných látek. 

SÚKL nepožaduje číselné doložení selektivity, ale je nutné přiložit např. 

chromatogramy placeba, známých vedlejších a rozkladných produktů nebo 

chromatogramy vzorků po rozkladu teplem, světlem, hydrolýzou, oxidací apod. 

 

3.5.7. Robustnost 

Je to míra schopnosti metody dávat správné a přesné výsledky i při menších 

změnách pracovních podmínek, ke kterým nutně dochází při provádění metody v jiné 

laboratoři, i když popsaný postup zůstává zachován. 
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SÚKL nepožaduje číselné doložení, ale je velmi užitečné uvést v dokumentaci 

poznatky z vývoje metody, tj. upozornit na podmínky , které mohou ovlivnit výsledky, 

např. vliv pH a teploty, stabilita vzorku v roztoku, vliv různých šarží činidel, u HPLC 

vliv změny kolony, rámec změn eluentu apod. 

 

Nelze obecně požadovat konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů, záleží na 

použité metodě, jejím cíli i vzorku, jenž je analyzován. Přijatelnost získaných hodnot 

validačních parametrů v konkrétním případě musí posoudit příslušný analytik. 

Nejsou nutné všechny parametry u každé metody, záleží na účelu použití metody. 

Obecně při výběru parametrů pro validaci analytické metody se lze řídit 

následující tabulkou:
[24]

 

 

Tabulka č. 11: Parametry požadované pro validaci metody (SÚKL). 

metoda pro stanovení 

 obsahu účinné 

nebo 

konzerv.látky 

nečistot 

test 

kvantitativní 

nečistot 

test 

limitní 

zkouška lékové 

formy 

(disoluce) 

přesnost ano ano ne ano 

správnost ano ano případně případně 

selektivita ano ano ano případně 

linearita ano ano ne případně 

detekční limit ne ne ano ne 

kvantit.limit ne ano ne případně 

robustnost ano ano ano ano 

 

 

3.6. Problémy přenosu HPLC metod[26]  

Při přenosu publikované HPLC metody z jednoho přístroje na druhý nebo na jiné 

analytické pracoviště nastávají mnohdy problémy s interpretací separace sledovaných 

analytů a nastává problém vůbec reprodukovat publikovanou nebo i zcela validovanou 

metodu. 

Existuje několik příčin, proč nedochází k dokonalé separaci: 

1. došlo ke změně chromatografické kolony 
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2. byl použit zcela jiný HPLC systém 

3. došlo ke změně HPLC podmínek 

 

3.6.1. Změna kolony 

Změnou kolony (jiný výrobce, jiná šarže) zpravidla dojde ke změně: 

1) účinnosti kolony (počet teoretických pater, n) 

2) selektivity (retenční poměr, r1,2) 

Proto je vhodné při validaci metody určit chromatografické parametry kolony 

(účinnost kolony, selektivitu, silanolovou aktivitu), které vyhovují pro danou 

chromatografickou separaci. 

Jako výhodné se jeví testy chromatografických charakteristik stacionární fáze. Po 

zvolení vhodného testu je vhodné optimalizovat chromatografickou separaci nejen na 

zvolené chromatografické koloně, ale i určit vhodnou alternativní chromatografickou 

variantu. Používá se k tomuto tzv. metoda maximální chromatografické variability, 

která spočívá v: 

1) Optimalizaci chromatografických podmínek – chromatografické 

podmínky se optimalizují tak, že se sleduje vliv teploty a složení mobilní 

fáze (objemové frakce organické fáze nebo strmost gradientu) na RS nebo 

r1,2 a vícenásobnou regresí se získá RS mapa akceptovatelných rozlišení při 

daných chromatografických podmínkách. Pak při změně rozlišení RS 

můžeme velmi jednoduše určit chromatografické podmínky, které budou 

vyhovovat požadovanému rozlišení. 

2) Předvídání variability chromatografických kolon – obdobně jako u 

optimalizace chromatografických podmínek se optimalizují 

chromatografické kolony pro alternativní kolony a pak dostáváme nejen 

chromatografické podmínky pro používanou kolonu, ale i pro alternativní 

chromatografickou kolonu. Určením tzv. RS map a jejich překryvem pro 

dvě různé kolony získáme ihned přehled, jak bude vypadat separace na 

alternativní koloně. 

3) Výběru podobných kolon – určením selektivity různých 

chromatografických kolon (Tanakovy a Engelhardtovy testy), tak můžeme 

získat přehled o podobných kolonách, které je možné použít pak jako 

alternativní kolony ke koloně používané (validované). 
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3.6.2. Změna HPLC systému 

Změna HPLC systému vede ve většině případů ke změnám: 

1) mrtvého objemu systému – změna mrtvého objemu systému (konstrukce 

pumpy, změna vnitřního průměru kapilár) vede ke změně mrtvého objemu 

systému, která může mít vliv na strmost gradientu. 

2) mimokolonových příspěvků k rozšíření chromatografické zóny – 

mimokolonové příspěvky k rozšíření chromatografické zóny mají vliv na 

účinnost systému. Změna objemu nástřiku, objemu cely detektoru, 

vnitřního průměru kapilár nebo jejich délky může mít vliv na účinnost 

kolony a to vede ke snížení rozlišení kritických analytů. Tento příspěvek je 

úměrný celkovému objemu těchto částí. 

 

3.6.3. Změna metody HPLC 

Při změně postupu HPLC metody může dojít: 

1) ke změně složení mobilní fáze (složení, pH, koncentrace aditiv) 

2) ke změně teploty na chromatografické koloně 

3) ke změně gradientu (použití jiné tvorby gradientu např. namísto nízkotlaké 

tvorby gradientu se použije vysokotlaká tvorba gradientu) 

Při aplikaci publikované HPLC metody v jiné laboratoři občas dochází 

k nevědomé změně postupu publikované metody. Může také docházet k záměrné změně 

HPLC postupu např. použitím jiných pufrů mobilní fáze (v případě, že tyto nejsou 

dostupné) nebo změně teploty separace, není-li dostupný termostat kolon. Proto by při 

aplikaci HPLC metody v jiné laboratoři mělo být dodrženo přesné složení mobilní fáze 

a podmínek separace. Naopak při validaci metody by měly být validovány parametry 

jako složení mobilní fáze (koncentrace pufrů, pH mobilní fáze, koncentrace protiiontu, 

vliv objemové frakce organického rozpouštědla na retenci resp. na selektivitu) a vliv 

teploty na separaci analytů. 

 

3.6.4. Závěr 

Aplikace publikované HPLC metody v jiné laboratoři přináší s sebou mnohé 

problémy. Ty nastávají zejména v případě aplikace HPLC metod, které nejsou 

dostatečně validované a robustní. Téměř vždy se používá jiný chromatografický systém, 

což může přinést další nepříjemnosti zejména v případě nutnosti použití gradientu 
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mobilní fáze při separaci analytů. V případě literárních údajů staršího data pak nastává 

problém s použitím analytické kolony, která už nemusí být na trhu dostupná. Je nutné si 

uvědomit, že i malá změna pH mobilní fáze může vést ke změně retence analytů nebo 

dokonce ke změně pořadí jejich separace. To samé je možné prohlásit o 

chromatografické koloně. Je proto nutné provést důkladnou optimalizaci HPLC metody. 

Publikace výsledků všech validovaných parametrů HPLC metody, optimalizace metody 

do hloubky a navržení alternativních řešení pak dává metodě vyšší vědeckou 

věrohodnost.
[26]
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4. EXPERIMENTÁLNÍ 
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4.1. Metoda stanovení obsahu ∆
9
-THC v konopí 

 

4.1.1. Princip metody 

Vysušený a pomletý vzorek marihuany jsem extrahovala v n-hexanu. ∆
9
- THC 

jsem kvantitativně stanovila metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie za 

použití fluorescenčního detektoru. 

 

4.1.2. Přístroje, chemikálie a ostatní pomůcky 

Při HPLC analýze ∆
9
-THC a jeho extrakci z marihuany jsem použila: 

a) Přístroje a ostatní pomůcky 

 Dávkovací smyčka ( 20 µl ), Supelco 

 Integrátor CSW 1.7, DataApex 

 Laboratorní magnetická míchačka, Laboratorní přístroje Praha 

 Kolona DISCOVERY
®
 HS C18 (250 mm × 4,6 mm, 5 µm), Supelco 

 Fluorescenční detektor RF-10AXL, Schimadzu 

 Vysokotlaké čerpadlo LC-10ADVP, Schimadzu 

Analytické váhy, SartoriusHelago s.r.o. 

Horkovzdušná sušárna 

Injekční stříkačka 

Laboratorní sklo 

Automatická pipeta Biohit 

PTFE filtr 0,22 μm 

Hamiltonova stříkačka 

 

b) Chemikálie 

  n-hexan . 95+ pro organickou stopovou analýzu, PESTAPUR 

  Standard β-estradiol-17-acetát, VETRANAL
®

 

  Standard ∆
9
-THC, 1 mg/ ml v etanolu, LIPOMED AG, Arlesheim 

   Switzerland 

  Ultračistá voda, FaF UK 

  Metanol pro HPLC, Lach-Ner, s.r.o. 

  Stlačený dusík, helium, Linde Technoplyn a.s. 
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4.1.3.Příprava zkušebního vzorku 

Vzorek marihuany by měl být po odběru vysušen do konstantní hmotnosti při 

teplotě do 70°C a poté uchován při teplotě do 25°C na tmavém místě. Z vysušeného 

vzorku by se měly odstranit stonky a větší semena a rozemlít na homogenní směs. 

Pozn. Velký vliv na správnost výsledků analýz vzorků má správná a pečlivá 

příprava zkušebního vzorku a následná homogenizace.  

 

4.1.4. Kalibrační křivka ∆
9
-THC + vnitřní standard (IS) 

Vyhodnocení výsledků získaných z chromatografické analýzy jsem provedla 

metodou vnitřního standardu z kalibrační křivky. Jelikož vnitřní standard byl obsažen 

jak v kalibračních směsích, tak v každém vzorku, změny v chromatografických 

podmínkách a v množství nástřiku ovlivňovaly stejně jak pík vnitřního standardu, tak 

píky ostatních látek nástřiku. Tato skutečnost byla zohledněna ve výpočtu a tím 

zaručena vysoká reprodukovatelnost výsledků. Jako vnitřní standard jsem zvolila β-

estradiol-17-acetát, který byl stabilní za podmínek analýzy, chemicky nereagoval s 

žádnou s látek vzorku a poskytoval dobře separovaný pík. 

a)  příprava roztoku vnitřního standardu β-ESTRADIOL –17-ACETÁTU  

 Připravila jsem zásobní roztok estradiolu o koncentraci 100 µg/ml 

 navážením a rozpustěním 10 mg estradiolu ve 100 ml metanolu. Jelikož 

 vzniklý roztok byl příliš koncentrovaný a odezva přesahovala měřicí rozsah 

 detektoru,, následně jsem připravila roztok o nižší koncentraci, tj. 10 μg/ml, 

 zředěním s metanolem (1:10). 

b) příprava sady kalibračních roztoků ∆
9
- THC s vnitřním standardem

 Připravila jsem sadu sedmi kalibračních roztoků ∆
9
-THC v metanolu o 

 koncentracích 0,56 μg/ml, 1,11 μg/ml, 2,23 μg/ml, 4,46 μg/ml, 8,93 

 μg/ml, 17,86  μg/ml a 35,71 μg/ml. Standard ∆
9
-THC byl metanolický roztok 

  (100 μg/ml). Odpipetovala jsem 500 μl standardu ∆
9
-THC o koncentraci 

100  μg/ml a doplnila jsem 500 μl metanolu. Vznikl roztok o koncentraci 

 50 μg/ml. Z tohoto  roztoku jsem opět odebrala 500 μl a opět doplnila 500 μl 

 metanolu. Stejným  způsobem jsem pokračovala v přípravě dalších 

 kalibračních roztoků o nižší koncentraci ředěním metanolem (1:1). Poté jsem 

 ke každému  roztoku o objemu 500 µl přidala 200 µl vnitřního standardu (10 

 μg/ml). Postup ředění standardních roztoků uvádím v tabulce č.12. Kalibrační 
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 roztoky jsem nastřikovala pomocí Hamiltonovy stříkačky na HPLC kolonu 

 od nejnižší koncentrace po nejvyšší a provedla tak sedmi bodovou 

 kalibraci v rozsahu 0,56 – 35,71 µg/ml ∆
9
- THC v nastřikovaném roztoku. 

 

Tabulka č.12: Postup ředění standardních roztoků. 

roztok 1 ředění roztok 2 

původ. 

konc. 

∆
9
-THC 

[µg/ml] 

odebraný 

objem [µl] 

přidaný 

objem 

metanolu 

[µl] 

odebraný 

objem 

roztoku 

[µl] 

přidaný 

objem 

estradiolu 

[µl] 

výsledný 

objem 

roztoku 

[µl] 

výsledná 

konc. 

∆
9
-THC 

[µg/ml] 

100 500 500 500 200 700 35,71 

50 500 500 500 200 700 17,86 

25 500 500 500 200 700 8,93 

12,50 500 500 500 200 700 4,46 

6,25 500 500 500 200 700 2,23 

3,12 500 500 500 200 700 1,11 

1,56 500 500 500 200 700 0,56 

 

 

4.1.5. Příprava extraktu z marihuany 

Na analytických vahách jsem odvážila 0,5 g sušeného vzorku marihuany, který 

jsem vsypala do 50 ml n-hexanu a ponechala promíchávat cca 3 hodiny na magnetické 

míchačce.  

Vzniklý extrakt jsem přefiltrovala přes PTFE filtr o velikosti pórů 0,22 µm, aby 

nedošlo k zanesení předkolony , frit nebo kapilár vlivem přítomných nečistot, které by 

se mohly projevit zejména zvýšeným tlakovým spádem na koloně.  

200 µl připraveného extraktu jsem přenesla pomocí pipety do zkumavky a 

dusíkem odfoukla n-hexan do sucha. Vzniklý odparek jsem rozpustila v 0,5 ml 

metanolu a přidala 0,2 ml estradiolu o koncentraci 10 μg/ml jako vnitřní standard. 

Vzniklý vzorek jsem pořádně protřepala a následně pomocí Hamiltonovy 

stříkačky nastříkla na HPLC kolonu (20µl) a podrobila analýze. 

Při jakékoli změně postupu v přípravě extraktu jsem vždy upozornila v dalším 

textu. 
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4.1.6. Výpočet obsahu ∆
9
-THC v marihuaně 

Obsah ∆
9
-THC v marihuaně jsem vyjadřovala v hmotnostních procentech pomocí 

následujícího vzorce
iii

: 

    
n

zřc 100
%


  

 

zř........... zředění, tj.  poměr objemu n-hexanu použitého na přípravu extraktu z 

   marihuany ku objemu extraktu použitého na přípravu vzorku. 

Tento podíl   se následně vynásobí objemem metanolu použitým na rozpuštění 

   odparku vzorku 

n…….... navážka marihuany v μg 

c ........... koncentrace ∆
9
-THC v nastříknutém vzorku (μg/ml) odečtená  

  z kalibrační přímky 

 

4.1.7. Příprava mobilní fáze pro HPLC analýzu 

Při HPLC analýze jsem používala metanolovou mobilní fázi, kterou jsem 

připravila smísením metanolu co nejvyšší čistoty (HPLC grade) a ultračisté vody 

v poměru 90:10.  

Před vlastní HPLC analýzou jsem mobilní fází ponechala probublávat helium, 

abych docílila odvzdušnění a odplynění mobilní fáze a tím předešla možným působení 

negativních vlivů rozpuštěných plynů během analýzy a zajistila reprodukovatelné 

retenční časy, stabilní průtok a nízký šum základní linie. 

 

4.1.8. Stanovení kapalinovou chromatografií 

Analýzu ∆
9
-THC jsem provedla izokraticky za použití mobilní fáze metanol:voda 

(90:10). Při průtoku mobilní fáze 1ml/min opouštěly všechny sledované látky kolonu 

mezi 4 až 10,5 minutou. Pík ∆
9
-THC jsem identifikovala na základě jeho retenčního 

času, porovnáním se standardem. 

Vyhodnocení jsem provedla pomocí metody vnitřního standardu s kalibrační 

křivky. 

 

                                                 
iii

 Mgr. Jitka Myšíková: Analytické vlastnosti vybraných fytokanabinoidů, Diplomová práce, 2007, (29). 
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4.1.9. Chromatografické podmínky 

Všechny analýzy jsem prováděla  za následujících chromatografických podmínek: 

Kolona    HS C18 (250 mm × 4,6 mm, 5 µm) 

Mobilní fáze   metanol:voda (90:10) 

Program.průtok MF  1 ml/min 

Nástřik    20 µl 

Teplota    20°C 

Fluorescenčního detektor: 

 vlnová délka detektoru  excitační 222 nm/ emisní 317 nm 

 sensitivity   2 

 gain    1 

 

V tabulce č. 13 uvádím retenční čas tR ∆
9
-THC a jeho relativní retenční čas RtR 

vzhledem k vnitřnímu standardu pro výše uvedené podmínky analýzy. 

 

Tabulka č.13: Retenční čas a relativní retenční čas stanovované látky. 

analyt tR (min) RtR 

∆
9
-THC 9,97 1,9 

β-estradiol-17-acetát 5,25 1,0 

 

V příloze č.2 uvádím pro představu  chromatogram standardu ∆
9
-THC a vnitřního 

standardu β-17-estradiol acetátu. 

 

 

4.2.  Ověření a částečná validace metody 

Validaci a optimalizaci HPLC stanovení obsahu ∆
9
-THC jsem provedla v souladu 

s Guidance for industry - Bioanalytical Method Validation a se směrnicemi 

uveřejněnými ve věstníku SÚKL (1994) za použití standardu ∆
9
-THC a vnitřního 

standardu β-17-estradiol acetátu. Vzorky marihuany byly dodávány Policií ČR (ing. 

Vykydal). 

Stanovila jsem hodnoty opakovatelnosti, správnosti, meze detekce a 

stanovitelnosti pro ∆
9
-THC a robustnost metody. 



 51 

4.2.1. Stanovení přesnosti (opakovatelnosti) metody 

Míru shody mezi jednotlivými výsledky metody jsem opakovaně prováděla 

s homogenním vzorkem. Přesnost jsem vyjádřila jako relativní směrodatnou odchylku 

ze sedmi nezávislých analýz, provedených kompletním postupem. Jelikož jde o chybu 

celého analytického postupu, tedy jak instrumentální části, tak postupu přípravy vzorku, 

tedy nestačilo nastříknout do chromatografu jeden vzorek sedmkrát, a proto jsem 

připravila kompletním postupem sedm paralelních vzorků, tedy sedm extraktů. Měření 

jsem provedla pro tři koncentrační úrovně odpovídající rozsahu kalibrační křivky. 

1) Stanovení přesnosti na nejnižší koncentrační úrovni kalibračního rozsahu 

    ( použitý vzorek marihuany obsahoval průměrně 0,27 hm% ∆
9
- THC ) 

Připravila jsem 7 extraktů z marihuany. Na každý extrakt jsem použila navážku 

0,5 g marihuany.  HPLC analýze jsem podrobila dvě skupiny po 7 vzorcích. Tedy 

z jednoho extraktu jsem paralelně odebrala do každé ze sedmi zkumavek 200 µl 

extraktu a zároveň jsem pro každý extrakt zhotovila jeden vlastní vzorek stejným 

způsobem. Vzorky jsem vždy připravila z 200 µl přefiltrovaného extraktu, který jsem 

následně odfoukla pomocí dusíku do sucha a vzniklý odparek rozpustila v 0,5 ml 

metanolu. Ke každému vzorku jsem opět přidala 0,2 ml vnitřního standardu. Poté jsem 

vzorky podrobila následné HPLC analýze. 

2) Stanovení přesnosti na střední koncentrační úrovni kalibračního rozsahu 

   (použitý vzorek marihuany obsahoval průměrně 1,18 hm% ∆
9
- THC )  

Pro určení přesnosti na střední koncentrační úrovni jsem postupovala stejným 

výše uvedeným postupem. K dispozici jsem měla vzorek s vyšším obsahem ∆
9
- THC. 

3) Stanovení přesnosti na nejvyšší koncentrační úrovni kalibračního rozsahu 

   (použitý vzorek marihuany obsahoval průměrně 1,90 hm% ∆
9
- THC )  

Vzhledem k tomu, že jsem neměla k dispozici další vzorek marihuany, který by 

obsahoval větší množství ∆
9
- THC než vzorky předchozí, musela jsem vzorek o vyšším 

množství ∆
9
- THC připravit. Logicky jsem předpokládala, že zahřátím vzorku na teplotu 

vyšší než 100°C docílím zvýšení psychotropního potenciálu vlivem již zmíněné 

dekarboxylační přeměny THCA.   

Přibližně 5 g vzorku marihuany (vzorek střední koncentrační úrovně) jsem pekla 

v horkovzdušné sušárně při 110°C po dobu 30 minut. Poté jsem opět připravila dvě 

skupiny vzorků na stejném principu jako u předchozích koncentračních úrovních. 



 52 

Na přípravu vzorků jsem použila místo 200 µl pouze 100 µl přefiltrovaného 

extraktu, jelikož při zhotovení vzorku z  200 µl  extraktu přesahovala výška píku měřicí 

rozsah  detektoru. Tuto změnu objemu jsem ovšem musela zahrnout i do výpočtu 

hmotnostních procent ∆
9
- THC.  

Všechna data pro vyhodnocení opakovatelnosti jsem naměřila za podmínek 

měření opakovatelnosti, tj. v jedné laboratoři, jedním pracovníkem na stejném zařízení 

v co nejkratším čase. 

 

Ze směrodatné odchylky, která charakterizuje přesnost výsledků získaných 

použitou analytickou metodou, jsem vypočítala dovolenou diferenci paralelních 

stanovení, tj. maximální rozpětí, které lze ještě vysvětlit přítomností náhodných chyb. 

Diferenci dvou paralelních stanovení jsem vypočítala podle vzorce: 

  R = as. s  

 kde as, je tabelovaný koeficient pro dvě paralelní měření a hladinu významnosti α = 

0,05 a jeho hodnota je 2,77. 

 Dvě po sobě jdoucí stanovení se nemají lišit o více než o hodnotu R takto spočítanou. 

 

Pro orientaci uvádím zjednodušené schéma přípravy vzorků při stanovení 

přesnosti metody: 
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Schéma č.1: Příprava vzorků pro stanovení přesnosti metody. 
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4.2.2.Stanovení správnosti metody 

Správnost metody charakterizuje shodnost výsledků měření validované vlastnosti 

s akceptovanou nebo deklarovanou referenční nebo vztažnou hodnotou.V současné 

době není dostupný žádný CRM konopí a zároveň nejsou organizovány žádné 

mezilaboratorní porovnávací zkoušky na toto stanovení. Proto jsem správnost metody 

stanovení ∆
9
-THC ověřila proměřením standardních roztoků o známé koncentraci. 

Připravila jsem koncentrační řadu roztoků naředěním standardního roztoku ∆
9
-THC o 

koncentraci 100 μg/ml a přidáním vnitřního standardu estradiolu. Výsledné roztoky 

obsahovaly 0,56-1,11-2,23-8,93 a 35,71 μg/ml ∆
9
-THC. Takto připravené vzorky jsem 

analyzovala. 

 

4.2.3. Stanovení meze detekce a stanovitelnosti 

Základní podmínkou použitelnosti detektoru je lineární závislost odezvy v 

širokém koncentračním rozmezí stanovované látky a plná automatizace záznamu. 

Opakovanou analýzou slepého pokusu (čistý metanol) v počtu 5 opakování jsem 

ze signálu určila průměrnou hodnotu slepého pokusu a směrodatnou odchylku. 

Z kalibrační přímky vynesené jako závislost výšky píku na koncentraci roztoku jsem 

dostala směrnici kalibrační přímky: y = 20,5379 x, pomocí níž a hodnot maximálního 

kolísání základní linie jsem vypočítala dané parametry. 

 

4.2.4. Robustnost metody 

Při stanovení robustnosti jsem zjišťovala závislost analytického signálu na malých 

změnách parametrů, charakterizujících analytický postup. Zkoumala jsem vliv změny 

rychlosti průtoku mobilní fáze kolonou a vliv změny procentuálního zastoupení 

organického rozpouštědla v mobilní fázi. 

Připravila jsem si roztok ∆
9
-THC s vnitřním standardem a podrobila HPLC 

analýze při: 

a) změnách rychlosti průtoku mobilní fáze 

 Na chromatografu jsem postupně snižovala původní nastavení průtoku mobilní 

fáze (1 ml/min) o 0, 5, 10 % a poté stejným způsobem rychlost zvyšovala. Sledovala 

jsem vliv změny na dobu analýzy, na přesnost retenčních časů analytů či plochu píků. 
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b) změnách polarity mobilní fáze 

Při HPLC analýze jsem používala systém s obrácenou fází na koloně C18 a 

mobilní fází metanol:voda (90:10). Pokusila jsem se zjistit, jak velký vliv má změna 

polarity mobilní fáze na stanovení. Připravila jsem si mobilní fáze o lišícím se podílu 

organického rozpouštědla (metanol) zvýšení i snížením polarity o 1, 3 a 6 %. Sledovala 

jsem reprodukovatelnost retenčních časů analytů a symetrii píků.  
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5.1. Příprava vzorku před analýzou 

Velký vliv na správnost výsledků analýz vzorků má správná a pečlivá příprava 

zkušebního vzorku a následné mletí. Je důležité si uvědomit i fakt, že obsah ∆
9
-THC 

v konopí velmi závisí jak na odebírané části rostliny, tak na době odběru a podmínkách 

skladování.  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně uvádí, že vzorek konopí 

musí být nejpozději do 48 hodin po odběru vysušen do konstantní hmotnosti při teplotě 

do 70°C. Po vysušení se uchovává bez drcení při teplotě do 25°C na tmavém místě. 

Z vysušeného vzorku se odstraní stonky a semena velikosti přes 2 mm, pomele se tak 

aby byl získán polojemný prášek. Je velmi důležité zvolit vhodný postup při mletí 

vzorku, v průběhu mletí je nutné dbát na to, aby nedocházelo k zahřívání vzorku a 

zároveň k ulpívání konopné pryskyřice na součástech homogenizátoru. 

Mgr. Jitka Myšíková se v  rámci své diplomové práce (Analytické vlastnosti 

vybraných fytokanabinoidů) zabývala také odzkoušení vlivu doby extrakce na výsledný 

obsah stanovovaného ∆
9
-THC v konopí. Uvádí, že doporučená doba extrakce 3 hodiny 

je dostačující a přesnost stanovení zcela vyhovující. 

V experimentální části mé diplomové práce jsem se zaměřila pouze na nalezení 

vhodných analytických podmínek při HPLC stanovení ∆
9
-THC a na stanovení 

validačních parametrů HPLC metody. Neprováděla jsem žádnou předúpravu uzorku a 

vzorek jsem zpracovávala v dodané formě policií ČR (nahrubo rozemletá usušená 

marihuana). Ani za podmínky skladování se v rámci mé diplomové práce nemohu 

zaručit. Proto je nutné na tento fakt přihlížet, jelikož větší rozdíly mezi některými 

výsledky lze právě vysvětlit ne zcela dokonalou homogenizací vzorku (relativní poměr 

listů a květenství ve vzorku) či nesprávným skladováním.  

 

 

5.2. Kalibrační křivka ∆
9
-THC 

Množství ∆
9
-THC v marihuaně jsem vyhodnocovala pomocí softwaru, který 

obsah ∆
9
-THC automaticky vypočítal z kalibrační závislosti, kterou jsem zhotovila ze 

standardních roztoků ∆
9
-THC. 

Kalibrační křivku (viz. příloha č.1) jsem vynesla jako závislost plochy píku na 

koncentraci roztoku. Rovnice získané kalibrační přímky je: y = 0,068 x – 0,00147 
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s korelačním koeficientem 0,9988. Funkčnost kalibrační křivky jsem též ověřila při 

určování správnosti metody. Změřila jsem vzorky o známé koncentraci a porovnala 

s hodnotami koncentrací zjištěnými z kalibrační křivky ( viz. kap.5.4 ). 

Výsledky HPLC analýzy jsem uvedla v tabulce č.14. 

 

Tabulka č. 14: Výsledky HPLC analýzy kalibračních roztoků ∆
9
-THC

 

Koncentrace ∆
9
-THC 

(μg/ml) 

Retenční čas 

 (min) 

Plocha pod píkem 

(mV.s) 

0,56 9,95 582 

1,11 9,89 1273 

2,23 9,91 1736 

4,46 9,92 2822 

8,93 9,88 5846 

17,86 9,87 11685 

35,71 9,90 23118 

 

 

5.3. Přesnost (opakovatelnost) měření 

Cílem bylo posoudit opakovatelnost při stejném zpracování sedmi vzorků z 

jednoho výchozího extraktu a skupiny vzorků zhotovených stejným postupem 

z jednotlivě připravených extraktů  a určit velikost působení náhodných chyb a 

rozptýlení hodnot měřené vlastnosti kolem střední hodnoty pro tři různé koncentrační 

hladiny ∆
9
-THC. 

Ke stanovení hodnot opakovatelnosti metody jsem použila výsledky paralelních 

měření reálných vzorků marihuany. Postup přípravy vzorků jsem provedla dle bodu 

4.2.1 (též viz. schéma č.1). Koncentrace ∆
9
-THC se v použitých vzorcích pohybovaly 

v rozsahu tří kalibračních úrovníc. Nejnižší koncentrace ∆
9
-THC (cca 0,27 hm%) 

odpovídala technickému konopí. Střední koncentrační úroveň (cca 1,18 hm%) a 

nejvyšší koncentrační úroveň ( cca 1,9 hm%) již odpovídala pro běžně zabavené vzorky 

marihuany policí ČR. 

Vzorky jsem opakovaně nastříkla na HPLC systém, pro každou koncentrační 

úroveň a skupinu vzorků 7 × za sebou. Výsledky HPLC analýzy jsem shrnula v tabulkách 

č. 14, 15 a 16. 
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Tabulka č. 14: Opakovatelnost stanovení ∆
9
–THC pro nejnižší koncentrační úroveň. 

Výsledky a statické vyhodnocení (průměr, SD, RSD) HPLC analýzy dvou skupin vzorků:   

 vzorky sedmkrát po sobě nastříknuté připravené z 200 µl stejného extraktu 

 vzorky sedmkrát po sobě nastříknuté připravené z 200 µl sedmi zvláštˇ 

 připravených exttraktů  

 

Vzorek č. Retenční čas 

(min) 

Plocha pod  

píkem 

(mV.s) 

Koncentrace 

∆
9
-THC 

v nastříknutém  

vzorku (μg/ml) 

Obsah ∆
9 

–THC 

v marihuaně 

(%) 

1 9,53 4720 7,92 0,27 

1 9,60 4288 7,21 0,25 

1 9,51 4932 7,70 0,27 

2 9,79 5746 9,14 0,32 

1 9,61 5077 7,62 0,27 

3 9,71 5866 9,24 0,32 

1 9,59 4929 7,62 0,27 

4 9,61 5554 9,37 0,33 

1 9,65 4896 7,78 0,27 

5 9,58 5249 9,67 0,34 

1 9,62 5626 8,72 0,30 

6 9,59 5537 9,40 0,33 

1 9,57 3859 7,65 0,27 

7 9,58 5968 9,56 0,33 

Průměr 
9,58 4863 7,86 0,27 

9,64 5458 9,08 0,32 

SD 
0,05 527 0,39 0,01 

0,08 568 0,85 0,03 

RSD(%) 
0,5 10,1 5,0 4,1 

0,8 10,4 9,3 9,6 
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Tabulka č. 15: Opakovatelnost stanovení ∆
9
–THC pro střední koncentrační úroveň. 

Výsledky a statické vyhodnocení (průměr, SD, RSD) HPLC analýzy 2. skupin vzorků:   

 vzorky sedmkrát po sobě nastříknuté připravené z 200 µl stejného extraktu 

 vzorky sedmkrát po sobě nastříknuté připravené z 200 µl sedmi zvláštˇ 

 připravených extarktů  

 

Vzorek č. Retenční čas 

(min) 

Plocha pod 

píkem (mV.s) 

Koncentrace 

∆
9
-THC 

v nastříknutém 

vzorku (μg/ml) 

Obsah ∆
9 

–THC 

v marihuaně  

(%) 

1 9,95 30474 33,88 1,19 

1 9,57 29089 32,41 1,13 

1 9,92 32898 33,36 1,17 

2 9,22 22571 31,62 1,11 

1 9,79 32283 33,65 1,18 

3 9,59 23681 32,09 1,12 

1 9,91 31175 33,57 1,17 

4 9,61 26452 33,22 1,16 

1 9,89 31722 33,13 1,16 

5 9,63 23290 31,05 1,10 

1 9,88 28725 34,72 1,21 

6 9,69 22997 30,94 1,08 

1 9,75 32132 34,46 1,18 

7 9,69 22354 30,85 1,08 

Průměr 
9,87 31344 33,82 1,18 

9,57 24348 31,74 1,11 

SD 
0,07 1397 0,58 0,02 

0,16 2498 0,88 0,03 

RSD(%) 
0,7 4,5 1,7 1,4 

1,7 10,3 2,8 2,6 
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Tabulka č. 16: Opakovatelnost stanovení ∆
9
–THC pro nejvyšší koncentrační úroveň. 

Výsledky a statické vyhodnocení (průměr, SD, RSD) HPLC analýzy 2. skupin vzorků:   

 vzorky sedmkrát po sobě nastříknuté připravené ze 100 µl stejného extraktu 

 vzorky sedmkrát po sobě nastříknuté připravené ze 100 µl sedmi zvláštˇ 

 připravených extarktů  

 

Vzorek č. Retenční čas 

(min) 

Plocha pod 

píkem (mV.s) 

Koncentrace 

∆
9
-THC 

v nastříknutém 

vzorku (μg/ml) 

Obsah ∆
9 

–THC 

v marihuaně 

(%) 

1 9,92 21756 27,67 1,94 

1 9,95 21939 28,35 1,98 

1 9,97 22455 27,78 1,94 

2 9,97 21134 27,52 1,93 

1 9,96 22044 27,39 1,92 

3 9,93 21648 27,87 1,95 

1 9,96 22958 27,07 1,90 

4 9,97 25001 30,63 2,14 

1 9,97 21700 26,98 1,89 

5 9,97 24824 29,40 2,10 

1 9,97 21644 27,22 1,91 

6 9,76 23412 29,56 2,1 

1 9,98 22198 27,60 1,93 

7 9,96 25507 31,23 2,19 

Průměr 
9,96 22108 27,39 1,92 

9,93 23352 29,22 2,06 

SD 
0,02 476 0,31 0,02 

0,08 1796 1,39 0,10 

RSD(%) 
0,2 2,2 1,1 1,0 

0,8 7,7 4,8 4,9 
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 Z výsledků v tabulkách č. 14, 15 a 16 je patrné, že relativní směrodatné odchylky 

pro plochu či koncentraci jsou vždy vyšší pro 2. skupinu vzorků (jednotlivě 

provedených kompletním postupem, počínaje přípravou jednotlivých extraktů), než pro 

vzorky 1. skupiny ( připravené kompletním postupem z jednoho extraktu). Tuto 

skutečnost lze vysvětlit nehomogenitou použitého vzorku či větším působením 

náhodných chyb při přípravě extraktů např. ulpívání vzorku na extrakční baňce. Další 

z možných příčin by mohla být i nestejná intenzita míchání extraktů (neměla jsem 

k dispozici sedm identických míchadel). 

 Při srovnání relativních směrodatných odchylek pro plochu mezi jednotlivými 

koncentračními úrovněmi si lze všimnout, že čím vyšší koncentraci ∆
9
-THC vzorek 

obsahoval, tím byly relativní směrodatné odchylky nižší a tedy stanovení přesnější. To 

je dáno tím, že v oblasti nejnišší koncentrační úrovně jsem se pohybovala blíže k mezi 

stanovitelnosti ( 1,84 µg/ml). Další skutečnost je, že při porovnání relativní směrodatné 

odchylky pro plochu pod píkem s relativní směrodatnou odchylkou vypočítanou pro 

koncentraci ∆
9
-THC v nastříknutém vzorku je vždy o několik jednotek vyšší. Tyto 

nepřesnosti mohly být způsobeny asymetričností píků vedoucí k nepřesné integraci. 

Na získaných chromatogramech se projevily i menší rozdíly mezi retenčními časy 

analytů, což mohlo být příčinou nestejné rychlosti nástřiku vzorku na HPLC kolonu 

( ruční dávkovač).  

Stanovené relativní opakovatelnosti ve všech koncentračních úrovních se 

pohybovaly mezi 2,2 % a 10,4 % (pro plochu pod píkem), což splnilo požadované 

kritérium. 

 

Ze získaných směrodatných odchylek jsem podle uvedeného vzorce (viz.kapitola 

4.2.1) vypočítala dovolenou diferenci paralelních stanovení R pro hladinu významnosti 

α = 0,05.  

Výsledky jsem uvedla jak pro obě skupiny vzorků, tak i pro jednotlivé 

koncentrační úrovně v tabulce č. 17. 

Jednotlivé vypočítané hodnoty R jsem porovnala s naměřenými výsledky 

koncentrací ∆
9
-THC při stanovení přesnosti metody. Zjišťovala jsem, zda platí tvrzení, 

že dvě po sobě jdoucí stanovení se neliší o více než o hodnotu R takto spočítanou. 

Výsledky srovnání dvou paralelních stanovení a jejich diferenciaci jsem uvedla 

v tabulce č.18. 
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Tabulka č.17: Diference dvou paralelních stanovení ∆
9
-THC se spolehlivostí 95%. 

 vzorky  připravené ze stejného extraktu 

 vzorky  z jednotlivě připravených extarktů  

průměrná 

koncentrace 

∆
9
-THC v 

nastříknutém 

vzorku [µg/ml] 

opakovatelnost (s) relativní 

opakovatelnost SR 

(%) 

 

diference R 

(s . 2,77) 

[µg/ml] 

průměrný obsah 

∆
9
-THC 

v marihuaně (%) 

7,86 
0,39 5,0 1,1 

0,28  

9,08 
0,85 9,3 2,4 

0,32  

33,82 
0,58 1,7 1,6 

1,18  

31,74 
0,88 2,8 2,4 

1,11  

27,39 
0,31 1,1 0,9 

1,92 

29,22 
1,39 4,8 3,9 

2,06 
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Tabulka č. 18: Porovnání dovolené diference s výsledky rozdílů koncentrací dvou po 

sobě jdoucích stanovení. 

 koncentrace 

∆
9
-THC v 

nastříknutém 

vzorku 

[µg/ml] 

rozdíl 

dvou po 

sobě 

jdoucích 

stanovení 

[µg/ml] 

koncentrace 

∆
9
-THC v 

nastříknutém 

vzorku 

[µg/ml] 

rozdíl 

dvou po 

sobě 

jdoucích 

stanovení 

[µg/ml] 

koncentrace 

∆
9
-THC v 

nastříknutém 

vzorku 

[µg/ml] 

rozdíl 

dvou po 

sobě 

jdoucích 

stanovení 

[µg/ml] 

7,92 
0,22 

7,21 
1,93 

33,88 
0,52 

7,70 9,14 33,36 

0,08 0,1 0,29 

7,62 9,24 33,65 

0,00 0,13 0,08 

7,62 9,37 33,57 

0,16 0,3 0,44 

7,78 9,67 33,13 

0,94 0,27 1,59 

8,72 9,40 34,72 

1,07 0,16 0,26 
7,65 9,56 34,46 

dovolená 

diference R 

[µg/ml] 

1,1 

 

2,3 

 

1,6 
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Pokračování tabulky č.18 

koncentrace 

∆
9
-THC v 

nastříknutém 

vzorku 

[µg/ml] 

rozdíl 

dvou po 

sobě 

jdoucích 

stanovení 

[µg/ml] 

 

koncentrace 

∆
9
-THC v 

nastříknutém 

vzorku 

[µg/ml] 

rozdíl 

dvou po 

sobě 

jdoucích 

stanovení 

[µg/ml] 

 

koncentrace 

∆
9
-THC v 

nastříknutém 

vzorku 

[µg/ml] 

rozdíl 

dvou po 

sobě 

jdoucích 

stanovení 

[µg/ml] 

 

32,41 
0,79 

27,67 
0,11 

28,35 
0,83 

31,62 27,78 27,52 

0,47 0,39 0,35 

32,09 27,39 27,87 

1,13 0,32 2,76 

33,22 27,07 30,63 

2,17 0,09 1,23 

31,05 26,98 29,40 

0,11 0,24 0,16 

30,94 27,22 29,56 

0,09 0,38 1,67 
30,85 27,60 31,23 

dovolená 

diference R 

[µg/ml] 

2,4 

 

0,9 

 

3,9 

 

Dovolená diference paralelních stanovení nebyla v žádném z uvedených výsledků 

překročena. Podle Guidance for industry - Bioanalytical Method Validation je metoda 

akceptovatelná v případě, že pro všechny koncentrační úrovně dosahují relativní 

směrodatné odchylky < 15% a < 20% se připouští pro oblast limitu detekce.  

Hodnoty RSD jsou dle Guidance for industry - Bioanalytical Method Validation 

přijatelné a stanovená opakovatelnost v daném koncentračním rozsahu (cca 0,28 – 

2,1 %) je akceptovatelná. 
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5.4. Ověření správnosti metody 

Správnost výsledků jsem ověřila pomocí analýzy standardních roztoků ∆
9
-THC o 

známé koncentraci. K tomuto účelu jsem použila roztoky ∆
9
-THC 5 koncentračních 

úrovní: 0,56- 1,11-2,23-8,93 a 35,71 µg/ml. Všechny roztoky jsem analyzovala v sedmi 

opakováních na HPLC od nejnižší koncentrace po nejvyšší. Naměřené hodnoty 

koncentrací a vypočtené relativní chyby jsem uvedla v tabulce č.19.  

Výtěžnosti jsem vypočítala z průměrného výsledku měření podle vzorce: 

100
hodnotasprávná

hodnotanalezená
 

Shrnutí jsem uvedla v tabulce č. 20. 

Tímto postupem jsem zároveň ověřila i funkčnost kalibrační křivky. 

 

Tabulka č.19: Naměřené výsledky při ověření  správnosti metody stanovení ∆
9
-THC  

č. 

měřění 

naměřeno 

[µg/ml] 

relat. 

chyba 

(%) 

naměřeno 

[µg/ml] 

relat. 

chyba 

(%) 

naměřeno 

[µg/ml] 

relat. 

chyba 

(%) 

naměřeno 

[µg/ml] 

relat. 

chyba 

(%) 

naměřeno 

[µg/ml] 

relat. 

chyba 

(%) 

1. 1,00 179 1,48 133 2,51 113 9,05 101 36,07 101 

2. 1,00 179 1,54 139 2,32 104 9,35 104 36,60 102 

3. 1,01 180 1,40 126 2,35 105 9,45 105 36,79 103 

4. 0,96 171 1,44 130 2,34 105 9,33 104 36,95 103 

5. 0,97 173 1,45 131 2,46 110 9,33 104 36,18 101 

6. 1,00 179 1,46 132 2,38 107 9,19 103 37,04 104 

7. 0,96 171 1,44 130 2,45 109 9,19 103 36,42 102 

průměr  0,99 176 1,46 132 2,40 108 9,27 103 36,58 102 

známá 

hodnota 

konc.  

[µg/ml] 

0,56 1,11 2,23 8,93 35,71 
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Tabulka č. 20: Ověření správnosti metody stanovení ∆
9
-THC. 

známá hodnota 

koncentrace 

∆
9
-THC 

[µg/ml] 

naměřeno 

(průměr) 

[µg/ml] 

výtěžnost (%) přesnost 

[µg/ml] 

0,56 0,99 176 0,02 

1,11 1,46 132 0,03 

2,23 2,40 108 0,03 

8,93 9,27 103 0,01 

35,71 36,58 102 0,01 

 

I přes vysoký korelační koeficient se kolísání relativních chyb pohybovalo 

v širokém rozmezí ( 102 – 176 %), největší rozdíly jsou pozorovány u koncentrací 0,56 

a 1,11 µg/ml, kde výtěžnosti 176% a 132% překračují dovolenou mez a výsledky 

stanovení na této koncentrační úrovni nemohou být považovány za správné. To je dáno 

tím, že uvedené koncentrace se pohybovaly pod mezí stanovitelnosti, která měla 

hodnotu 1,84 µg/ml (viz. kapitola 5.5). 

Analytická metoda poskytla statisticky správné výsledky nad koncentrací 2,23 

µg/ml.  

 

5.5. Mez detekce a mez stanovitelnosti 

K vyhodnocení jsem použila metodu: “Ze signálu slepého pokusu v 

chromatografii “.Výsledky jsem uvedla v tabulce č. 21 a 22. 

 

Tabulka č. 21: Hodnoty maximálního kolísání základní línie. 

Slepý pokus hmax (mV.s) 

č.1 5 

č.2 5 

č.3 4,5 

č.4 2,5 

č.5 2 

průměr 3,78 
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Meze jsem stanovila z poměru S/N (signal to noise) – signálu ke šumu. Jako mez 

detekce se udává hodnota S/N = 3 a jako mez stanovitelnosti je stanovena hodnota    

S/N = 10.   

 

Hodnoty jsem vypočítala dosazením do vzorce: 
1

max/

b

hNS
x


  

 

 Tabulka č. 22: Mez detekce a mez stanovitelnosti. 

parametr  ∆
9
-THC 

Směrnice kalibrační přímky 

z výšek píků 

b1 20,5379 

Korelační koeficient R 0,9998 

Max.kolísání základní línie hmax (mV.s) 3,78 

Koncentrace na mezi  

detekce 

xD (µg/ml) 0,55 

xD % (m/m) 0,02 

Koncentrace na mezi 

stanovitelnosti 

xQ (µg/ml) 1,84 

xQ % (m/m) 0,06 

 

Mez detekce pro ∆
9
- THC byla 0,55 µg/ml, což by pro toto stanovení za výše 

uvedených podmínek odpovídalo koncentraci 0,02 hm% v reálném vzorku ∆
9
- THC a 

mez stanovitelnosti byla 1,84 µg/ml pro koncentraci 0,06 hm% v reálném vzorku ∆
9
- 

THC. Tedy s přijatelnou přesností a správností může být stanovena koncentrace 

vzorků > než 1,84 µg/ml. 

 

 

5.6. Robustnost metody  

Robustnost je možné dokládat číselně stanovením reprodukovatelnosti, což 

v mém případě nebylo možné. Proto jsem pouze upozornila na změny, které mohou 

ovlivnit výsledky stanovení při změně rychlosti průtoku mobilní fáze kolonou a posunu 

polarity použité mobilní fáze.  

Při zkoumání vlivu změny polarity mobilní fáze jsem dospěla k závěru, že 

jakákoli sebemenší změna složení mobilní fáze je pro toto stanovení nežádoucí a proto 

doporučuji při uvedených chromatografických podmínkách dodržovat přesné složení 
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mobilní fáze metanol:voda (90:10). Záznamy z HPLC analýzy nebylo možno 

reprodukovat vzhledem k nesymetrii píků a nelogickým časovým změnám při 

vymývání analytů z kolony. 

Naopak při menších změnách rychlosti průtoku mobilní fáze HPLC kolonou 

v rozpětí ± 10% kolem doporučené rychlosti 1 ml/min nebyly na chromatogramu patrné 

větší změny v symetrii píků. Logicky byly pouze pozorovány nepatrné změny 

v retenčních časech analytů, které se nelišily o více jak 1,5 min, což nikterak 

neovlivnilo časovou náročnost ani výsledky stanovení. V tabulce č.23 jsem pro přehled 

uvedla naměřené hodnoty. 

 

Tabulka č. 23: Robustnost metody při změně rychlosti průtoku mobilní fáze HPLC 

kolonou. 

rychlost 

průtoku MF 

[ml/min] 

změna 

rychlosti (%) 

retenční čas 

[min] 

plocha pod 

píkem [mV.s] 

koncentrace 

∆
9
-THC 

v nastříknutém 

vzorku [μg/ml] 

0,90 - 10 11,24 10678 18,01 

0,95 - 5 10,91 11529 18,25 

1,00 0 10,07 10698 18,94 

1,05 + 5 9,72 11241 18,24 

1,10 + 10 9,49 11388 18,46 
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6. ZÁVĚR 
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V první polovině teoretické části diplomové práce jsem uvedla stručné znalosti 

k orientaci v problematice konopné rostliny jako takové, a to zejména v souvislosti 

s jejím právním statutem, který je často v protikladu s ekonomickým či terapeutickým 

potenciálem této rostliny. Zmínila jsem se i o možnostech konopí jako technické 

plodiny. Co se týče chemického složení konopí, podala jsem bližší přehled jednotlivých 

složek, a to nejen z hlediska psychoaktivních substancí, které tvoří hlavní příčinu 

trvající nezákonnosti konopných drog v současnosti. Dále jsem shrnula i nejčastěji 

používané metody k jejich stanovení a pokusila přiblížit podstatu této práce z pohledu 

forenzní praxe, kde je nutné co nejobjektivnější stanovení při posuzování nezákonného 

chování. Druhou polovinu jsem zaměřila jak obecně na téma validace, tak na stručný 

přehled nejdůležitějších validačních charakteristik týkajících se především 

chromatografických metod. Čerpala jsem ze standardních požadavků SÚKLu. Též jsem 

upozornila na možné problémy, které mohou nastat při přenosu i zcela validovaných 

HPLC metod na jiné analytické pracoviště. 

V návaznosti na teoretickou část práce jsem se v praktické části zabývala validací 

HPLC metody na stanovení obsahu ∆
9
- THC v marihuaně. Principem metody byla 

extrakce vzorku marihuany v n-hexanu a kvantitativní stanovení metodou HPLC za 

použití fluorescenčního detektoru. Stanovila jsem jednotlivé validační parametry 

v koncentračním rozsahu cca 0,2 – 1 - 2 hm% ∆
9
- THC v reálném vzorku. Výsledky 

opakovatelnosti splnily požadovaná kritéria a v souladu s Guidance for industry - 

Bioanalytical Method Validation byly akceptovatelné. Správnost metody jsem ověřila 

analýzou standardních roztoků ∆
9
- THC o známých koncentracích. Metoda poskytla 

statisticky správné výsledky až pro vyšší koncentrační úroveň, logicky nad mezí 

stanovitelnosti, pro níž již byly splněny podmínky výtěžnosti. Dále jsem stanovila mez 

detekce a mez stanovitelnosti. Při zkoumání robustnosti metody vzhledem 

k vlastnostem mobilní fáze jsem zjistila, že je nutné striktně dodržet složení v poměru 

90:10 (metanol:voda). Reprodukovatelnost nebyla stanovena. 

Z dosažených výsledků lze metodu doporučit a používat k stanovení ∆
9
- THC 

v marihuaně.  

Pro větší vědeckou věrohodnost by bylo vhodné před zavedením metody do praxe 

optimalizovat též podmínky pro zpracování vzorku před vlastní analýzou ( hlavně 

homogenizace vzorku), což v rámci této práce nebylo provedeno. 
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7. PŘÍLOHY 
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Příloha č. 1: Kalibrační přímka ∆
9
-THC 
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Příloha č.2: Chromatogram standardu ∆
9
-THC a vnitřního standardu  

β-estradiol-17-acetátu 

 

Chromatografické podmínky: HS C18 kolona, mobilní fáze  MeOH:H2O ( 90:10), 

odplyněná heliem, fluorescenční detekce 222nm/317nm, průtok mobilní fáze 1,0 

ml/min, smyčka 20µl, teplota 20°C. 
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