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1. SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 
 
2C-B       4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin  
2C-I       4-jod-2,5-dimethoxyfenylethylamin 
COMT      katechol-O-methyltransferáza 
CYP2D6     cytochrom P-450 2D6 
2C-T-2      4-ethylthio-2,5-dimethoxyfenylethylamin    
2C-T-7      4-propylthio-2,5-dimethoxyfenylethylamin  
DH-MAM     3,4-dihydroxymethamfetamin 
DM-BPAA      kyselina 4-brom-2,5-dimethoxyfenyloctová 
DM-BPE      2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)ethanol 
DMβH-BPE      2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-2-hydroxyethanol  
DOB       4-brom-2,5-dimethoxyamfetamin 
DOI      4-jod-2,5-dimethoxyamfetamin 
GC-MS               plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie (Gas Chromatography 

                Mass Spectrometry) 
HM-AM     4-hydroxy-3-methoxyamfetamin 
HM-BPAA      kyselina 4-brom-hydroxy-methoxyfenyloctová  
2HM-BPEA     4-brom-2-hydroxy-5-methoxyfenylethylamin 
5HM-BPEA      4-brom-5-hydroxy-2-methoxyfenylethylamin  
2HM-BPE      2-(4-brom-2-hydroxy-5-methoxyfenyl)ethanol  
5HM-BPE      2-(4-brom-5-hydroxy-2-methoxyfenyl)ethanol  
HM-MAM     4-hydroxy-3-methoxymethamfetamin 
2HMNAC-2CB  4-brom-2-hydroxy-5-methoxy-N-acetylfenylethylamin  
5HMNAC-2CB  4-brom-5-hydroxy-2-methoxy-N-acetylfenylethylamin 
MDA      3,4-methylendioxyamfetamin  
MDEA      N-ethyl-3,4-methylendioxyamfetamin  
MDMA      3,4-methylendioxymethamfetamin 
4-MTA     4-methylthioamfetamin 
NM-2CB      N-methyl-4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin  
OH-MAM     pholedrin, 4-hydroxymethamfetamin 
OH-AM     4-hydroxyamfetamin 
PMA       4-methoxyamfetamin  
PMMA      4-methoxymethamfetamin 
TFA      trifluoroacetylovaný derivát dané báze 
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2.SHRNUTÍ 
 
Úvod do problematiky: Nové syntetické fenylalkylaminové drogy, známy pro svůj 

psychotropní tj. stimulační, psychedelický a entaktogenní potenciál, jsou zneužívané látky 
způsobující řadu zdravotních a společenských problémů. S jejich konzumací rostou i případy 
intoxikací a tedy vznikají požadavky na diferenciální diagnostiku a vhodnou terapii 
intoxikovaných jedinců. Cílem předkládané vědecké práce bylo prozkoumat dispoziční a 
biotransformační časový profil vybraných syntetických fenylalkylaminových derivátů na 
experimentálních potkanech a shromáždit užitečná analytická data, která mohou být základem 
pro laboratorní diagnostiku abúzu či intoxikací novými drogami. Pozornost těchto studií byla 
zaměřena na 2C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin) a PMMA (p-
methoxymethamfetamin). 

Metodika: Po subkutánní jednorázové aplikaci 2C-B nebo PMMA potkanům byly v 
definovaných časových úsecích odebrány orgány: krev, mozek popř. játra a plíce. Vedle toho 
byla ve dvou frakcích sbírána potkaní moč s vylučovanými produkty biotransformace po dobu 
0 – 24 a 24 – 48 hodin po dávce. K analýzám byly použity validované metody na principu 
GC-MS s využitím derivatizačních reakcí. Identifikace metabolitů byla provedena ve 
skenovacím režimu efektivních hmot, kvantitativní analýzy v režimu selektivního 
monitorování významných iontů. 

Závěry: Provedené studie a jejich výsledky přinesly nové poznatky týkající se laboratorní 
diagnostiky intoxikací (tj. záchytu a identifikace nových nox včetně jejich metabolitů), také 
biotransformace a dispozice fenylalkylaminových derivátů 2C-B a PMMA. Bylo prokázáno, 
že hlavní směry biotransformace 2C-B u potkanů jsou O-demethylace aromatických 
methoxyskupin a oxidativní deaminace, popř. N-methylace. Byly identifikovány převládající 
biodegradační produkty 2C-B, a sice metabolit 4-brom-2-hydroxy-5-methoxyfenylethylamin 
a kyselina 4-brom-2,5-dimethoxyfenyloctová. Oba tyto metabolity mohou podléhat dalším 
biotransformačním reakcím, jako jsou N-acetylace, oxidativní deaminace, O-demethylace 
aromatických methoxyskupin a/nebo β-hydroxylace. V druhé studii bylo zjištěno, že 
převládající biodegradační cesta PMMA u potkanů je O-demethylace aromatické 
methoxyskupiny s primárním produktem pholedrinem a N-demethylace za tvorby p-
methoxyamfetaminu. Oba tyto metabolity mohou podléhat dalším biotransformačním 
reakcím, jako jsou hydroxylace na aromatickém jádře molekuly a methylace hydroxyskupin. 
Při odhalování intoxikací v toxikologické praxi musí být brána v úvahu biotransformace 
těchto drog s ohledem na jejich rychlý metabolismus a rozlišování původu jednotlivých 
metabolitů. 
Dále byla sledována dispozice 2C-B a PMMA v organismu potkanů po subkutánním podání. 
Zjištěné koncentrační hladiny v krevním séru nebo plazmě lze považovat za poměrně nízké 
vzhledem k daleko vyšším tkáňovým koncentracím, které přesahovaly několikanásobně 
krevní koncentrace. Potvrzené schopnosti akumulace obou nox v plících, opožděná ale účinná 
inkorporace a přetrvávání v mozku jsou důležité farmakokinetické vlastnosti, které mohou 
vysvětlit opožděný nástup účinku a prodloužený psychotropní potenciál. PMMA vytváří 
aktivní metabolit PMA s výrazným psychotropním potenciálem. Tento metabolit byl 
v mozkové tkání přítomen ve významné koncentraci a tedy spolu s mateřskou formou PMMA 
může hrát významnou roli ve vyvolání psychedelického účinku po PMMA aplikaci. Zjištěný 
kinetický profil dispozice PMMA anebo 2C-B u potkana poskytuje první předběžná 
farmakokinetická data na základě kontrolovaných experimentálních studií, kdy byl 
zjištěn krátký plazmatický poločas obou látek přibližně 1 hod. Tyto předběžné výsledky 
mohou být prvním orientačním podkladem pro případné terapeutické rozhodování a 
hodnocení účinků obou studovaných drog a očekáváme, že v budoucnu budou dále 
upřesňovány a porovnány s výsledky dalších experimentálních studií. 
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SUMMARY 
 Background: New synthetic drugs known for their psychotropic effects (stimulating, 
psychedelic and enthactogenic) are drugs of abuse causing number of health and social issues. 
Together with their consumption the cases of intoxication have increased and therefore the 
requirements for the differential diagnosis and appropriate therapy have arisen. The aim of the 
submitted work has been to investigate the disposition and biotransformation profiles of 
selected synthetic phenylalkylamine derivatives using experimental rats and thus to obtain 
useful data that might be the base for laboratory diagnostics and appropriate therapy of drug 
abuse and/or intoxications. These studies have been focused on 2C-B (4-bromo-2,5-
dimethoxyphenylethylamine) and PMMA (4-methoxymethamphetamine). 
 Methodology: After a single subcutaneous administration of 2C-B or PMMA to rats, 
the animals were sacrificed at defined time periods and their specific organs (blood, brain, 
liver and lungs) were removed from the bodies. In separate experiments, rat urine with 
excreted products of biotransformation was collected after the drug dose in two time intervals, 
0 – 24 and 24 – 48 hours. Validated methods for analysis based on GC-MS were developed 
and used. Identification of unknown metabolites was provided using different derivatization 
reactions in scan mode of full mass spectra, whereas the quantitative GC-MS analyses were 
performed in selective ion monitoring mode.  
 Conclusions: Experimental studies and their results are significant from the 
perspective of laboratory toxicological diagnostics of potentional intoxication (i.e. screening 
and identification of unknown drug including its metabolites), where the knowledge of 
biotransformation and disposition of 2C-B and PMMA in organism has not been sufficient. It 
has been demonstrated that the main biotransformation routes of 2C-B in rats are O-
demethylation of a methoxygroup bound to aromatic molecular ring and oxidative 
deamination. The prevailing biotransformation products of 2C-B, 4-bromo-2-hydroxy-5-
methoxyphenylethylamine and 4-bromo-2,5-dimethoxyphenylacetic acid have been 
identified. Both of these metabolites might be further metabolized by other reactions, such as 
N-acetylation, oxidative deamination, O-demethylation of methoxygroup and/or β-
hydroxylation. The other study has found that prevailing biodegradation routes of PMMA in 
rats are O-demethylation of its methoxygroup producing pholedrine and N-demethylation, 
forming 4-methoxyamphetamine. Both of these metabolites might be further metabolized by 
other reactions, such as hydroxylation of the ring and methylation of formed hydroxygroups. 
In an attempt to reveal the cause of intoxication in toxicological practice, biotransformation of 
these drugs has to be considered and the origin of metabolites has to be distinguished.  
Furthermore, the disposition of 2C-B and PMMA in rat organism after a subcutaneous 
administration has been studied. Drug concentration levels in blood serum or plasma have 
been low in relation to much higher tissue concentrations which exceeded multiple times 
blood concentrations. Proven accumulation abilities of both drugs in lungs and delayed but 
efficient incorporation with persistence in brain tissue are important pharmacokinetic 
properties that may explain the delayed onsets and prolonged psychotropic potential. PMMA 
forms the active psychotropic metabolite PMA that has been, in significant concentrations, 
present in the brain and together with the parent drug PMMA may play an important role in 
exerted psychedelic effects after the application of the PMMA dose. The pharmacokinetic 
profile of disposition of PMMA or 2C-B in rats provides the first preliminary 
pharmacokinetic data based on controlled experimental studies where the short plasma half-
lives have been found at about 1 hour. These experimental data might serve as the first 
approximate guidance to make therapeutic decisions in a case of intoxication and to assess the  
effects of both studied drugs. It can be expected that these results will be further verified and 
compared with other experimental studies.   
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3. ÚVOD 
 

Proměnlivé trendy v abúzu látek na drogové scéně mohou mít za následek 
neočekávané intoxikace a zdravotní postižení. Příčina nežádoucích projevů nemusí být na 
první pohled zřejmá a nemusí být ani patrné, zda vůbec jde o intoxikaci. Z preventivních 
důvodů, z důvodů snížení zdravotních rizik a zajištění účinné terapie patologických stavů, je 
nutné aktualizovat diagnostické metody toxikologických laboratoří schopné včas odhalit zdroj 
potíží. Analyticko-toxikologická diagnostika spočívá v záchytu a rozpoznání předem neznámé 
noxy a/nebo jejích metabolitů v biologických vzorcích, přičemž znalost metabolismu je pro 
vývoj nových toxikologických metod nesmírně důležitá. V dnešní moderní toxikologii mají 
nezastupitelnou úlohu metody pro stopovou analýzu využívající různé typy hmotnostní 
spektrometrie s velkým potenciálem identifikovat neznámou látku. Laboratorní diagnostické 
systémy je tedy třeba neustále rozšiřovat podle výskytu nových nox v daném čase a lokalitě v 
reálném životě. Na jejich výsledky pak mohou navázat adekvátní preventivní a terapeutická 
opatření. 

V posledních dekádách byl zaznamenán v ČR i jiných zemích abúzus nových 
syntetických psychotropních fenylalkylaminových derivátů. Tyto deriváty, často označované 
jako „nové syntetické drogy“ či „designer drugs“ nebo také „taneční drogy“, se připravují 
ilegálně nejen ve snaze některých jedinců experimentovat s nevšedními zážitky, ale také v 
zjištné snaze pokoutních laboratoří syntetizovat nové sloučeniny malou obměnou již 
kontrolovaných substancí, a tím se vyhnout postihu plynoucímu z porušení zákonných norem 
o zacházení s psychotropními látkami. Malá obměna struktury již zakázaných látek může ale 
znamenat produkci nové látky o zcela neznámých farmakologických vlastnostech a toxicitě. 
Zatímco nová léčiva podléhají před uvedením na trh rozsáhlým a přísným klinickým studiím, 
jsou nové ilegální drogy konzumovány s velkými zdravotními riziky, s potenciálem vážných 
intoxikací, někdy i smrtelných. Řada těchto ilegálních drog je nabízena na černém trhu 
především v tabletových formách rozmanitých tvarů a barev opatřených různými logy 
výrobců, ovšem bez jakékoliv garance čistoty a složení. Nejznámější jsou tablety známé pod 
názvem „Extáze“ (3,4-methylendioxymethamfetamin, MDMA), jejichž popularita, zejména u 
mládeže na tanečních scénách, je připisována žádoucí kombinaci stimulujících a 
psychedelických účinků.  Nejrozsáhlejším zdrojem informací o chemické syntéze a 
psychotropních účincích více než stovky připravených derivátů fenylalkylaminů je 
Shulginova monografie [1].  

Výskyt ilegálních drog a jejich nových analogů na černém trhu je v evropských 
zemích monitorován Europolem a „Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a 
drogové závislosti“ (EMCDDA, The European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction) se sídlem v Lisabonu. Tyto instituce také zpětně informují odbornou veřejnost o 
aktuálním výskytu nových drog mezi obyvatelstvem, poskytují dostupné informace o jejich 
vlastnostech, zdravotních rizicích a dávají podnět k výzkumným studiím a návrhy na případné 
zařazení nebezpečných analogů na seznamy kontrolovaných látek v souladu s konvencí OSN 
o psychotropních látkách (Vídeň 1971).  

V praxi zaznamenané intoxikace deriváty fenylalkylaminové struktury byly podnětem 
pro studium jejich farmakologických a toxikologických vlastností, včetně studia dispozice, 
biotransformace a identifikace dosud nepopsaných metabolitů. Humánní kontrolované studie 
s aplikací fenylalkylaminových psychedelik jsou však limitovány z etických důvodů. 
            Metabolismus fenylalkylaminových sloučenin je v současné době studován převážně 
na tkáňových kulturách a zvířecích modelech, nejčastěji na potkanech [2-14], myších [15] 
anebo na potkaních, psích, myších, králičích, opičích i lidských hepatocytech [16,17]. 
Identifikované humánní metabolity fenylalkylaminů pochází především z publikovaných 
kazuistik z praktické klinické i forenzní toxikologie. V tomto smyslu bylo nejvíce pozornosti 
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věnováno metabolismu MDMA [18-21], částečně také DOB, 4-MTA, MDEA a 2C-B [22-
25].  

Z kontrolovaných experimentálních studií na tkáňových kulturách a zvířatech a také z 
kazuistik vyplývá, že fenylalkylaminy jsou intenzivně metabolizovány reakcemi 1. a 2. fáze. 
V obou případech dochází k tvorbě hydrofilnějších metabolitů, snadněji vylučitelných 
z organismu. Převážná část biotransformačních reakcí první fáze jsou oxidace probíhající 
většinou za přítomnosti enzymatických systémů, z nichž nejdůležitější je cytochrom P450, 
který je lokalizován na membránách hladkého endoplazmatického retikula, převážně 
v játrech, ale také v extrahepatálních tkáních jako jsou střeva, mozek a plíce [26,27]. 
Z hlediska metabolismu fenylethylaminů a amfetaminů mají v lidském těle největší význam 
zástupci tří rodin cytochromu P450, jmenovitě CYP1A2, CYP3A4 a CYP2D6 [28-32]. 
Vzhledem k tomu, že jsou zodpovědní za přeměnu celé řady dalších látek z řad léčiv [33-37], 
hrozí při současné kombinované aplikaci různých léčiv a drog, popř. alkoholu nebezpečí 
interakcí, indukce a inhibice enzymů.  

K biotransformačním reakcím fenylalkylaminů 1. fáze patří hydroxylace aromatického 
jádra, O-demethylace, N-dealkylace, popř. alifatické hydroxylace v poloze β postranního 
alkylového řetězce, N-oxidace, oxidativní deaminace, dále sulfoxidace u sloučenin 
obsahujících síru (např. 2C-T-2, 2C-T-7). Z konjugačních reakcí fenylalkylaminů je 
významná zejména glukuronidace (uridin-5´-difosfát-glukuronyltransferáza), sulfatace 
(sulfotransferáza) a N- a O-acetylace. Častá je také konjugace s glycinem vlivem acyl-CoA-
glycintransferázy [20,38,39].  

Farmakokinetika fenylalkylaminových sloučenin nebyla dosud příliš sledována. 
K vyvolání charakteristických psychotropních účinků fenylalkylaminů musí být molekula 
drogy přítomna v místě účinku ve vhodné koncentraci. Dostupnost drogy v místě účinku 
závisí mj. na kinetických dějích, tj. absorpci, distribuci, biotransformaci a exkreci [40-44]. 
Konkrétní a spolehlivá kinetická data pro nové syntetické drogy nejsou v odborné literatuře v 
dostatečné míře dostupná. Nejvíce publikovaných údajů je o distribuci MDMA [45-49], která 
je nejvíce frekventovanou účinnou složkou v ilegálních tabletách tzv. „Extáze“, populárních 
především na tanečních scénách. Limitované informace pocházejí také z lidských kazuistik, 
týkajících se předávkování MDA [45,47], PMA [49], DOB [50] nebo 4-MTA [51]. Data 
z kontrolovaných experimentálních studií látek jiných než MDMA jsou vzácná a týkají se 
např. DOI na potkanech a paviánech [52], MDEA [53], meskalinu u potkanů [54]. Obecně 
z těchto studií vyplývá, že aminy sledovaného typu ukazují dobrou prostupnost přes 
hematoencefalickou bariéru.   
 

  4.  CÍLE  STUDIE 

Účelem této vědecké práce bylo rozšířit dosavadní farmakologické znalosti o tzv. 
nových fenylalkylaminových syntetických drogách, konkrétně o fenylethylaminovém analogu 
2C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin) a amfetaminovém derivátu PMMA (4-
methoxymethamfetamin). V současné době nejsou k dispozici spolehlivá farmakokinetická 
data pocházející z kontrolovaných studií, která jsou nezbytná pro vývoj diagnostických 
metod, hodnocení a vysvětlení účinků drog a přijetí vhodných terapeutických přístupů k léčbě 
intoxikací a závislostí.  

Studie v předkládané práci byly specificky zaměřeny na:  

1. Rozšíření toxikologické diagnostiky: Záchyt a identifikaci psychedelické drogy 2C-B a 
potenciálních metabolitů jako neznámých nox ve vzorcích moče pomocí GC-MS systému 
při praktickém laboratorním vyšetřování intoxikací. 
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2. Stanovení časového kinetického profilu fenylethylaminu 2C-B a jeho dominujícího O-
demethylovaného metabolitu v séru po jednorázové dávce laboratorním potkanům a 
určení základních kinetických parametrů. 

3. Zjištění časových distribučních profilů zmíněné drogy 2C-B a jeho dominujícího O-
demethylovaného metabolitu ve vybraných tkáních (mozku, játrech a plicích) u 
laboratorních potkanů. 

4. Studium časového průběhu inkorporace 2C-B z krve do mozku. Koncentrační poměr 
mozek/sérum je významný pro vysvětlení a hodnocení průběhu psychotropního a/nebo 
toxického účinku 2C-B. 

5. Rozšíření toxikologické diagnostiky: Záchyt a identifikaci psychedelické drogy PMMA a 
potenciálních metabolitů jako neznámých nox ve vzorcích moče pomocí GC-MS systému 
při praktickém laboratorním vyšetřování intoxikací.  

6. Stanovení časového kinetického profilu PMMA a jeho metabolitů v séru po jednorázové 
dávce u experimentálních potkanů a určení základních kinetických parametrů. 

7. Zjištění časových distribučních profilů drogy PMMA a jeho metabolitů ve vybraných 
tkáních (mozku, játrech a plicích) u laboratorních potkanů. 

8. Studium časového průběhu inkorporace PMMA z krve do mozku. Koncentrační poměr 
mozek/sérum  je významný pro vysvětlení a hodnocení průběhu psychotropního a/nebo 
toxického účinku PMMA.  

 

5.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

Vzhledem k rozsáhlosti údajů týkajících se použitých experimentálních postupů jsou 
zde uvedeny jen stručné informace týkající se použitých pokusných zvířat a základních 
podmínek toxikologických analýz odebraných vzorků. 

5.1. Experimentální studie se zvířaty 

 Experimenty byly prováděny v souladu s mezinárodními pravidly a zákony o ochraně 
zvířat. Ve studiích byly použity SPF (Specific Pathogen Free) laboratorní outbrední potkani 
kmene Wistar, AnLab s.r.o, Charles River, Německo. Zvířatům byla subkutánně podána 
jednorázová dávka 50 mg/kg 2C-B hydrochloridu nebo 5, 20 a 40 mg/kg PMMA 
hydrochloridu rozpuštěná ve fyziologickém roztoku o objemu 2 ml. V definovaných časových 
úsecích byly v celkové anestézii (i. p. thiopental 50 mg/kg) odebrány orgány: krev, mozek 
popř. játra a plíce a uskladněny v mrazícím boxu při teplotě – 20 °C až do doby analýzy.
 Pro studii biotransformace 2C-B anebo PMMA byla zvířata umístěna po jednom do 
metabolických klecí a byla od nich sbírána kontrolní moč. Následující den byla zvířatům 
subkutánně podána jednorázová dávka 50 mg/kg 2C-B hydrochloridu nebo 40 mg/kg PMMA 
hydrochloridu rozpuštěného ve fyziologickém roztoku o objemu 2 ml. Po dobu 0 – 24 a 24 – 
48 hodin po dávce byla ve dvou frakcích sbírána potkaní moč s vylučovanými produkty 
biotransformace a uskladněna v mrazícím boxu při teplotě – 20 °C až do analýzy. 

 

5.2. Toxikologické analýzy biologických vzorků pomocí GC-MS  

K analýzám byl použit plynový chromatograf Hewlett-Packard typu 6890 spojený v 
tandemu s hmotnostním kvadrupolovým detektorem MSD typu 5973 (Agilent Technologies, 
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Waldbronn Germany) vybavený automatickým dávkovačem a separační kapilárou HP5-MS. 
Identifikace metabolitů byla provedena ve skenovacím režimu efektivních hmot, kvantitativní 
analýzy v režimu selektivního monitorování významných iontů.  

 

6. VÝSLEDKY  

6.1.  Biotransformační studie 2C-B 

Bylo zjištěno, že v hydrolyzovaném bázickém extraktu potkaní moče (frakce 0 – 24 
hodin po aplikaci drogy) byly ve vysoké koncentraci nalezeny následující látky: původní 
mateřská látka 2C-B, která byla během 24 hodin téměř kompletně vyloučena ve volné nebo 
konjugované formě spolu s metabolity 4-brom-2-hydroxy-5-methoxyfenylethylamin (2HM-
BPEA) a 4-brom-5-hydroxy-2-methoxyfenylethylamin (5HM-BPEA). Z dalších potenciálních 
metabolitů byly detekovány s velkou pravděpodobností následující struktury: 2-(4-brom-2-
hydroxy-5-methoxyfenyl)ethanol (2HM-BPE), 2-(4-brom-5-hydroxy-2-methoxyfenyl)ethanol 
(5HM-BPE), 2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl) ethanol (DM-BPE), 2-(4-brom-2,5-
dimethoxyfenyl)-2-hydroxyethanol (DMβH-BPE), N-methyl-4-brom-2,5-
dimethoxyfenylethylamin (NM-2CB) a N-acetylované metabolity 4-brom-2-hydroxy-5-
methoxy-N-acetylfenylethylamin (2HMNAC-2CB) a jeho izomer 4-brom-5-hydroxy-2-
methoxy-N-acetylfenylethylamin (5HMNAC-2CB) (obr. 1). 

 

 

Obr. 1. Typický totální iontový chromatogram (TIC) trifluoroacetylovaného bázického 
  hydrolyzovaného extraktu potkaní moče sbírané 0-24 hodin po s.c. dávce 50 mg/kg 2C-B. 
  Detekce: 2HM-BPE.2TFA (1), 5HM-BPE.2TFA (2), DMβH-BPE.2TFA (3), DM-BPE.TFA  
  (4), 2HM-BPEA.2TFA (5), 5HM-BPEA.2TFA (6), NM-2CB.TFA (7), 2C-B.TFA (8)  
  2HMNAC-2CB.TFA (9), 5HMNAC-2CB.TFA (10). 

V extraktu látek kyselé povahy z hydrolyzované potkaní moče sbírané 0 - 24 hodin po 
dávce byly zjištěny tyto předpokládané potenciální metabolity: kyselina 4-brom-2,5-
dimethoxyfenyloctová (DM-BPAA), kyselina 4-brom-hydroxy-methoxyfenyloctová (HM-
BPAA) a další metabolity spíše neutrální povahy, jelikož byly nalezeny částečně také 
v extraktu bází, tj. 2-(4-brom-5-hydroxy-2-methoxyfenyl)ethanol (DM-BPE) a 2-(4-brom-2-
hydroxy-5-methoxyfenyl)ethanol (2HM-BPE) (obr. 2). 
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Obr. 2. TIC extraktu kyselých látek z potkaní moče sbírané 0 – 24 hodin po podání 50 mg/kg  

hydrochloridu 2C-B. Přítomné metabolity: DM-BPE.TMS (1), HM-BPE.2TMS (2), DM- 
BPAA.TMS (3), HM-BPAA.2TMS (4). 
 

6.2.  Časový dispoziční profil 2C-B a jeho metabolitu 2HM-BPEA 
Vstřebávání mateřské látky 2C-B z místa podání (s.c. aplikace) do krevního oběhu 

bylo poměrně rychlé. Maxima sérové koncentrace 2C-B bylo dosaženo během třiceti minut po 
podání (tmax = 30 min). V dalších hodinách sérová hladina postupně klesala, nicméně i po šesti 
hodinách po dávce byl 2C-B v séru stále detekovatelný. Hlavní metabolit 2HM-BPEA nebyl v 
séru během celého sledovaného časového intervalu šesti hodin po s. c. dávce 2C-B použitou 
metodou vůbec detekován. 

Na základě stanovených průměrných hodnot sérových hladin mateřské látky v průběhu 
šesti hodin kinetického sledování byly výpočtem odhadnuty předběžné farmakokinetické 
parametry s použitím jednokompartmentového modelu. Poločas eliminace byl zjištěn podle 
směrnice lineární semilogaritmické koncentrační křivky versus čas jako: t1/2= 0,693/k a jeho 
hodnota byla přibližně 1,1 hodin. Distribuční objem Vd byl stanoven dle příslušného vztahu 
Vd = dávka/c0 (l/kg), kde c0 reprezentuje hypotetickou koncentraci v čase nula odečtenou ze 
semilogaritmické lineární kinetické křivky. Takto stanovená hodnota zdánlivého distribučního 
objemu byla přibližně 15,95 l/kg a této hodnotě odpovídala plazmatická clearance (Cl) dle 
vztahu Cl = k.Vd s výslednou hodnotou 9,8 l/h.  

Koncentrační vrchol původní psychedelické substance 2C-B ve všech zkoumaných 
tkáních byl dosažen vzhledem k sérovému maximu s mírným zpožděním (ve tkáních tmax = 60 
min, v séru 30 min). Dosahované tkáňové koncentrace byly ale s postupujícím časem proti 
séru významně vyšší, a to v tomto pořadí: plíce > mozek > játra > sérum (obr. 3). 

Koncentrační maxima metabolitu 2HM-BPEA v plicích a játrech byla dosažena jednu 
hodinu po podání (tmax = 60 min), zatímco v mozkové tkáni se zpožděním po dvou hodinách. 
Hodnoty koncentrací metabolitu v plicích a mozkové tkáni byly nižší než mateřské formy, 
kdežto zastoupení metabolitu v játrech se naopak blížilo hodnotám původní formy. 

V játrech, ve kterých dochází k metabolickým transformacím, byl výskyt 2C-B a jeho 
metabolitu časově paralelní a až do konce našeho pozorování byly koncentrační hladiny obou 
forem řádově blízké (obr. 3). V plicích bylo patrné výrazné hromadění lipofilní substance 2C-
B, kde dosahované hladiny byly extrémně vysoké. Koncentrace polárnějšího metabolitu zde 
byla vzhledem k mateřské látce nízká a hladiny zdaleka nedosahovaly vysokých 2C-B 
koncentrací (obr. 3). 

Předpokladem vyvolání psychedelických účinků drogy je prostup substance z krve 
přes hematoencefalickou bariéru do lipofilní mozkové tkáně. V této studii byl influx mateřské 
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látky 2C-B do mozku významný (obr. 3). Inkorporace hydroxylovaného metabolitu 2HM-
BPEA do mozkové tkáně byla vzhledem k polárnější struktuře méně účinná. Psychoaktivita 
tohoto metabolitu nebyla však, pokud je známo, doposud zkoumána. Koncentrační hladiny 
2C-B v mozku výrazně převyšovaly hodnoty v séru. Poměr koncentrací mozek/sérum  byl 
větší než 6,5 od 30 min po celých 6 hod experimentálního sledování a za 2 hod po dávce 
dosáhl tento poměr vysokého maxima 13,9.  
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Obr. 3. Časový dispoziční profil 2C-B a metabolitu 2HM-BPEA v potkaním séru, mozku, játrech a  

  plicích po s.c. 2C-B.HCl aplikaci 50 mg/kg. Hodnoty jsou průměrné (n = 10). 
 
 

6.3. Biotransformační studie PMMA 
Jak je patrno z nálezu v extraktu bází hydrolyzované potkaní moče sbírané 0 – 24 

hodin po dávce (obr. 4), dominujícím metabolitem PMMA byl hydroxymethamfetamin 
(pholedrin, OH-MAM). Detekovány byly také další metabolity: 4-methoxyamfetamin (PMA), 
4-hydroxyamfetamin (OH-AM), 3,4-dihydroxymethamfetamin (DH-MAM), 
hydroxymethoxymethamfetamin (HM-MAM) a hydroxymethoxyamfetamin (HM-AM). 
Přesná poloha hydroxy a methoxyskupin v pozici 3 a 4 aromatického jádra strukturních 
izomerů metabolitů hydroxymethoxymethamfetaminu (HM-MAM) a 
hydroxymethoxyamfetaminu (HM-AM) nemohla být s jistotou pomocí detekce GC-MS 
rozlišena, přestože studovaná spektra odpovídala referenčním substancím 4-hydroxy-3-
methoxymethamfetaminu a 4-hydroxy-3-methoxyamfetaminu. Téměř shodná hmotnostní 
spektra dávají ale také jejich izomery 3-hydroxy-4-methoxymethamfetamin a 3-hydroxy-4-
methoxyamfetamin lišící se pouze v retenčních charakteristikách, což nemohlo být s jistotou 
odlišeno pro nedostupnost těchto izomerů jako referenčních substancí. 



 16

 
Obr. 4. Typický totální iontový chromatogram (TIC) acetylovaného extraktu bází hydrolyzované 
potkaní moče sbírané 0-24 hod po s.c dávce 40 mg/kg PMMA.HCl. Zobrazuje přítomnost mateřské 
látky PMMA (2) a jejích metabolitů PMA (1), OH-AM (3), OH-MAM    (4), HM-AM (5), HM-
MAM (6) a DH-MAM (7). 

 
 
6.4. Časový dispoziční profil PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM  

Vstřebávání mateřské látky PMMA z místa podání po s.c. aplikaci do krevního oběhu 
bylo rychlé a maxima krevní koncentrace PMMA bylo dosaženo po všech třech 
odstupňovaných dávkách ve třiceti minutách (tmax = 30 min). V dalších hodinách tato 
koncentrace postupně klesala a po nižších dávkách (5 a 20 mg/kg) se koncentrace PMMA již 
ve 4 a více hodinách nacházela pod limitem detekce (tj. méně než 5 ng/ml).  

Maximální plazmatická hladina všech sledovaných metabolitů (PMA, OH-AM, OH-
MAM) po dávce 40 mg/kg byla vzhledem k mateřské látce dosažena později, tj. cca za 2 
hodiny po aplikaci (tmax = 2 h). Po střední dávce, 20 mg/kg, nebyl použitou metodou v séru 
metabolit OH-AM vůbec detekován a maximální hladina metabolitů PMA i OH-MAM byla 
vzhledem k mateřské látce dosažena rovněž se zpožděním. Po nejnižší aplikační dávce, 5 
mg/kg, byl vedle mateřské látky v séru detekován pouze metabolit PMA, a to ve velmi nízké 
koncentraci. 
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Obr. 5. Distribuční časový profil PMMA po s.c. dávkách hydrochloridu 5, 20 a 40 mg/kg  
              experimentálním potkanům. 
 
Na základě zjištěných časových profilů koncentračních hladin PMMA v séru, popř. v 

plazmě potkanů byly odhadnuty farmakokinetické parametry s použitím průměrných hodnot a 
jednokompartmentového kinetického modelu. Tabulka 1. uvádí tímto způsobem stanovené 
farmakokinetické parametry.  

 
Tab. 1. Odhad farmakokinetických parametrů PMMA po s.c. dávkách 40, 20 a 5 mg/kg PMMA.HCl 
potkanům. 

 
 40 mg/kg 

n = 3 
20 mg/kg 
n = 10 

5 mg/kg 
n = 10 

t1/2 (h) 1 0,5 0,4 
Vd (l/kg) 6,4 6,0 5,7 
Cl (l/h) 4,4 8,5 9,8 

 
Podle očekávání, podobně jako u jiných strukturně příbuzných psychedelik (např. 2C-

B), koncentrace původní psychedelické substance PMMA byla ve všech zkoumaných tkáních 
významně vyšší vzhledem ke krevním hodnotám, a to v tomto pořadí: plíce > mozek > játra > 
sérum/plazma. Koncentrační maxima PMMA v mozkové tkáni vzhledem ke krvi byla 
dosažena po dávkách 40 a 20 mg/kg se zpožděním cca 30 min (tmax = 1 h), zatímco po dávce 5 
mg/kg bylo zpoždění nevýrazné. Mateřskou látku PMMA ani metabolity po dávkách 20 a 5 
mg/kg nebylo možné v krevním séru či mozku použitou metodou detekovat po celou dobu 
experimentálního sledování, detekce byla možná jen po dobu 8 hodin. Avšak po vysoké dávce 
40 mg/kg byla umožněna detekce po mnohem delší dobu a původní PMMA mohl být 
detekován v mozkové tkáni ještě 32 hodin po aplikaci.  
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Předpokladem psychedelických účinků je prostup substance z krve přes 
hematoencefalickou bariéru do mozku. V této studii byl influx PMMA do mozku po všech 
třech dávkách významný a maximální koncentrační hladiny v mozkové tkáni byly dosaženy 
do 1 hodiny po aplikaci (tab. 2). Vedle toho byl zjištěn také významný přestup 
psychoaktivního metabolitu PMA do lipofilní mozkové tkáně. 

 
Tab. 2. Koncentrační maxima cmax v mozkové tkání dosažené v čase tmax po s.c. dávkách 

PMMA.HCl 5, 20 a 40 mg/kg potkanům. Průměry individuálních hodnot. 
 

 PMMA   PMA   
Dávka (mg/kg) 5 20 40 5 20 40 
tmax (h) 0,5 1 1 1 1 2 
cmax (ng/g) 1732 ±190 9468 ± 2058 33870 ± 5656 260 ± 34 1591 ± 362 3424 ± 656 

 
Maximální koncentrační hladiny PMMA i PMA v mozku byly několikrát vyšší než 

pozorované hladiny v krevním séru, popř. plazmě. Poměr koncentrací PMMA v mozku a séru 
popř. plazmě po jednotlivých aplikovaných dávkách je uveden v tab. 3. 
 
Tab. 3. Poměr průměrných koncentrací PMMA mozek/sérum (plazma) po s.c. dávkách PMMA.HCl  

  potkanům 5, 20 a 40 mg/kg. 
  

 Poměry  koncentrací  po dávce 
Doba po dávce (h) 5 mg/kg 20 mg/kg 40 mg/kg 

0,5 3,8 4,5 7,5 
1 8,5 9,5 10,1 
2 3,6 4,7 6,2 

 
Inkorporace polárnějších metabolitů OH-MAM a OH-AM do lipofilní mozkové tkáně 

byla proti mateřské látce PMMA a metabolitu PMA nevýznamná. Použitou metodou mohl být 
v mozku detekován relativně v nízkých koncentracích a jen po omezenou dobu experimentu 
pouze metabolit OH-MAM a sice jen po vysoké dávce PMMA.HCl 40 mg/kg. 

V játrech, ve kterých zejména dochází k metabolickým transformacím, koncentrace 
OH-MAM, tj. pholedrinu, dosáhla nejvyšší hladiny za 2 hodiny po aplikaci 40 mg/kg 
PMMA.HCl, průběh hladiny OH-AM byl časově paralelní s hladinou pholedrinu, ale v nižší 
koncentraci.  

V plicích po dávce 40 mg/kg PMMA.HCl byla zjištěna extrémně vysoká hladina 
PMMA, zato koncentrace metabolitů, zejména polárních, zdaleka nedosahovaly vysokých 
PMMA hodnot a jejich maxima byla dosažena po 1 hodině od podání (tmax = 1 h). 

 

7. DISKUZE 

7.1. Biotransformace 2C-B 
Na základě experimentů in vivo byla pozorována rychlá exkrece 2C-B v původní 

formě do moče potkanů během 24 hodin po subkutánním podání. Na rozdíl od dřívější 
popsané studie metabolismu [55] týkající se podání noxy per os potkanům v dávce 2C-B 10 
mg/kg, kde exkrece původní formy do potkaní moče probíhala jen ve velmi malé míře (0,2 % 
během 24 hod), v naší studii byla exkrece původní formy po subkutánním podání 
hydrochloridu 2C-B 40 mg/kg dominantní proti metabolitům. Popsaný rozdíl lze připsat 
uplatnění „first pass efektu“ po podání per os. Výsledky naší i dřívější Kanamoriho studie 
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[55] ukazují, že toxikologický důkaz konzumace 2C-B se může i nemusí opírat o nález 
mateřské látky v biologickém vzorku, přičemž záleží na řadě okolností. Znalost 
biotransformace a farmakokinetiky, rozpoznání jednotlivých metabolitů jsou nepostradatelné 
pro správnou diagnostiku intoxikací či abúzu a jsou předpokladem pro správnou léčbu či 
prevenci. 

V předkládané práci se podařilo jednoznačně potvrdit, že O-demethylace 
methoxyskupin aromatického molekulárního jádra probíhající ve druhé a/nebo v páté pozici je 
jedním z významných kroků biotransformace 2C-B. Tato reakce byla pozorována také 
v jiných studiích u strukturálně příbuzných sloučenin 2C-I [5], 2C-T-2 [2] nebo DOB [22]. 
Navíc jiná publikovaná studie zkoumající enzymy podílející se na biotransformační přeměně 
tohoto typu dokázala přítomnost cytochromu P450 (CYP2D6), který katalyzuje tuto reakci u 
strukturálně podobné sloučeniny PMMA [56]. V předkládané studii biotransformace 2C-B na 
potkanech bylo jednoznačně zjištěno, že převládajícím biodegradačním produktem je O-
demethylovaný metabolit s hydroxyskupinou ve druhé pozici, tj. 2HM-BPEA. V nepatrném 
množství byl močí vyloučen také jeho strukturní izomer 5HM-BPEA. Obdobné výsledky byly 
popsány i v jiných studiích, např. v in vitro studii na potkaních hepatocytech [17] nebo v in 

vivo studii na myších [15], dokládající přítomnost převládajícího 2HM-BPEA nad 5HM-
BPEA. Variabilitu v zastoupení metabolitů lze spatřovat při porovnání s výsledky 
Kanamoriho studie s experimentálními potkany [55], kde ve spektru metabolitů dominuje 
acetylovaný 5HM-BPEA vyloučený do moče - avšak po perorálním podání 10 mg/kg 2C-B. 
U člověka [23] se uvádí také dominantní nález 5HM-BPEA, patrně také po perorální 
konzumaci. Tyto variace v zastoupení metabolitů mohou být částečně vysvětleny rozdílným 
způsobem podání, popř. druhovými odchylkami v metabolismu. V provedené vlastní studii 
byl O-demethylovaný metabolit (2HM-BPEA) vylučovaný močí potkanů částečně 
konjugován. Rozšiřující studie popsaná v literatuře [17] dokládá převahu nekonjugované 
formy 2HM-BPEA nad konjugovanou. Theobald aj. [3,5,57] uvádějí výskyt konjugovaných 
metabolitů u strukturálně podobných sloučenin 2C-řady s kyselinou glukuronovou a sírovou 
za vzniku glukosiduronátů a sulfátů. 

Dalším biotransformačním krokem O-demethylovaných metabolitů byla v této 
biotransformační studii potvrzena N-acetylace za vzniku N-acetylderivátů 2HMNAC-2CB a 
5HMNAC-2CB. Reakce katalyzovaná N-acetyltransferázou spočívá ve tvorbě amidové vazby 
mezi NH2 skupinou noxy a acetylovým zbytkem acetylkoenzymu A [40] a zdá se být 
společným metabolickým krokem pro β-fenylethylaminy. Byla popsána např. u 2C-T-2 
[2,11], 2C-T-7 [3] a meskalinu [58]. Ve zmíněné studii metabolismu 2C-B na potkanech po 
perorálním podání [55] byl dominujícím metabolitem právě acetylovaný 5HMNM-BPEA. Dle 
Kanamoriho et al. [55] byly konjugované formy acetylovaných metabolitů vylučované močí 
potkanů převládající nad volnými formami. 

Hypoteticky mohou oba metabolické O-demethylované izomery, 2HM-BPEA a 5HM-
BPEA, následně podléhat oxidativní deaminaci za vzniku předpokládaného meziproduktu 
aldehydu, který nicméně nebyl v této ani v jiných dřívějších studiích prokázán [7,15-
17,55,59], a to pravděpodobně díky jeho následné rychlé přeměně na další metabolický 
produkt. V naší studii jsme s velkou pravděpodobností detekovali redukované nebo oxidované 
produkty tohoto přechodného aldehydu, tj. pravděpodobné alkoholické metabolity (2HM-BPE 
a 5HM-BPE) nebo kyseliny HM-BPAA, kde ale nelze s úplnou jistotou bez příslušných 
srovnávacích referenčních standardů na základě rozboru hmotnostních spekter  naprosto 
přesně určit molekulární strukturu a specifikovat polohu hydroxy a methoxy skupin 
detekovaných produktů. Kyselina HM-BPAA i alkoholy 2HM-BPE a 5HM-BPE mohou 
vznikat také jiným mechanismem zmíněným později. 

Druhou významnou metabolickou cestou 2C-B byla prokázána oxidativní deaminace. 
Mechanismus této reakce, popsaný dříve u aminů např. meskalinu [60,61], může teoreticky 
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probíhat také přes meziprodukt aldehydu. Ten nebyl, jak již výše zmíněno, v potkaní moči 
detekován pravděpodobně díky jeho následné rychlé oxidaci nebo redukci na korespondující 
kyselinu (DM-BPAA) nebo alkohol (DM-BPE). Tato reakce je katalyzovaná převážně 
monoaminooxidázou, jak uvádí Theobald aj. [62]. Kyselina DM-BPAA byla identifikována 
jako 2C-B metabolit v dalších experimentálních studiích nejen u myší, ale také 
v hepatocytech různých zvířecích druhů i lidí, a to jako jeden z hlavních metabolitů [15-17]. 
Tato kyselina byla nalezena v lidské moči u subjektu intoxikovaného 2C-B, kde Boer aj. [23] 
vedle ní prokázali další metabolit kyselinu 4-brom-2,5-dimethoxybenzoovou, jejiž možnou 
přítomnost jsme však v naší studii na potkanech nezjistili. Carmo et al. [15] potvrdili 
přítomnost kyseliny 4-brom-2,5-dimethoxybenzoové u myší, a také v hepatocytech myší a 
králíků [16]. 

Další možná biotransformační cesta kyseliny DM-BPAA a alkoholu DM-BPE je jejich 
O-demethylace na kyselinu HM-BPAA a dva izomerické alkoholy 2HM-BPE a 5HM-BPE. 
Případně se mohou tyto demethylované sloučeniny (HM-BPAA, 2HM-BPE, 5HM-BPE) 
tvořit v opačném sledu, a sice demethylací mateřské látky a následnou oxidativní deaminaci, 
která je popsána výše.  

β-hydroxylace na deaminoethanolovém vedlejším řetězci alkoholické sloučeniny DM-
BPE za vzniku velmi malého množství DMβH-BPE byla také pravděpodobná podle rozboru 
spekter. Skutečný výskyt tohoto DMβH-BPE metabolitu zatím nebyl v žádné studii na 
potkanech prokázán, avšak řada prací dokládá β-hydroxylaci jako metabolickou cestu 
probíhající u iodovaného derivátu 2C-I [5] nebo analogu s ethylem 2C-E [4]. Tuto reakci 
potvrzuje také studie Carmo et al. [15] na myších jedincích u 2C-B.  

Kyseliny DM-BPAA a HM-BPAA stejně jako alkoholy DM-BPE, 2HM-BPE a 5HM-
BPE byly vyloučeny v potkaní moči jako konjugáty. Mohlo by se jednat o konjugáty DM-
BPAA s glycinem popsané u myší po i.p. dávkách 20 - 40 mg/kg [15] nebo o konjugáty 
s kyselinou glukuronovou popsané u benzoové kyseliny [63].  

Třetí teoretickou metabolickou cestou 2C-B by mohla být také N-methylace za vzniku 
N-methyl 2C-B, na které by se mohl podílet enzym N-methyltransferáza. Tato cesta byla 
pozorována už v 70. letech u aromatických aminů, včetně β-fenylethylaminu, 
fenylethanolaminu, tyraminu a oktopaminu [64], ale nebyla prozatím v žádné předchozí 
metabolické studii u 2C-B popsána. 

Výsledky naší kontrolované biotransformační studie 2C-B na potkanech částečně 
odpovídají nálezům v lidské moči [23], kde nalezené metabolity, pravděpodobně 5HM-BPEA 
a kyselina 4-brom-2,5-dimethoxyfenyloctová, v moči indikovaly možnou variabilitu 
s ohledem na čas po dávce a jiné důležité okolnosti (způsob aplikace aj.). Tyto skutečnosti 
tedy signalizují, že metabolismus 2C-B u člověka sleduje podobnou biotransformační cestu 
oxidativní deaminace a O-demethylace jako u studovaných potkanů. 

Podle našich poznatků plynoucích z provedené experimentální studie na potkanech  a 
se zřetelem na již publikované výsledky z jiných experimentálních modelů [15-17,55,59], 
včetně nálezů metabolitů u intoxikovaného člověka [23] jsme na obr. 6 znázornili přehledné 
schéma možných biotransformačních cest 2C-B. 
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Obr. 6. Navržené schéma biotransformace 2C-B u potkanů (metabolity v závorce byly 
zjištěny v jiných studiích [15,16]) 
ad 1: 2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-2-hydroxyfenylethylamin 
ad 2: kyselina 4-brom-2,5-dimethoxybenzoová 
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 7.2. Biotransformace PMMA 
V literatuře je zatím nedostatek údajů o metabolismu PMMA využitelných pro potřeby 

praktické toxikologie [8,65], což bylo také jedním z důvodů pro naše experimenty. 
V provedené experimentální studii na potkanech byla pozorována rychlá a úplná exkrece 
PMMA močí během 24 hodin po subkutánním podání (Publikace IV). Mateřská forma 
PMMA byla zastoupena v moči vedle metabolitů jen malým dílem v poměrně v nízké 
koncentraci, a to převážně volná, nekonjugovaná. Výsledky naší studie ukazují, že 
toxikologický důkaz konzumace PMMA se nemusí vždy opírat o nález mateřské látky 
v biologickém vzorku a pozornost musí být zaměřena také na hledání metabolitů. Důležitým 
předpokladem pro diagnostiku a optimální léčbu intoxikace je tedy znalost biotransformace 
PMMA.  

V předkládané studii jsme potvrdili, že převládající biodegradační cestou PMMA je O-
demethylace methoxyskupiny na aromatické jádře za vzniku pholedrinu, jak bylo rovněž i 
v jiné studii popsáno po podání per os potkanům s uplatněním „first-pass“ efektu [8]. O-
demethylační reakce byla také pozorována u strukturálně příbuzných fenylalkylaminových 
sloučenin 2C-B [66], 2C-I [5], 2C-T-2 [2] nebo DOB [22]. Staack aj. [56] identifikovali 
lidský jaterní cytochrom P450 2D6 katalyzující tuto reakci, u kterého byl popsán genetický 
polymorfismus, který může způsobit u tzv. pomalých metabolizátorů vyšší krevní koncentraci 
PMMA. Primární produkt biotransformace PMMA pholedrin je nespecifickým metabolitem, 
který může být formován také např. biotransformací methamfetaminu [17] nebo dalších 
sloučenin, např. famprofazonu [67,68] aj. Z diagnostických důvodů, při hledání původu potíží 
ve stavu pacienta, je žádoucí zaměřit se při toxikologickém vyšetřování nejen na detekci 
pholedrinu, ale také na specifičtější metabolity. 

Tyto výsledky demonstrují, že pholedrin podléhá dalším biotransformačním krokům, a 
sice hydroxylaci ve 3 pozici aromatického kruhu za vzniku 3,4-dihydroxymethamfetaminu 
(DH-MAM). Tento metabolit následně může podléhat methylaci jedné hydroxyskupiny za 
vzniku dvou možných strukturních izomerů hydroxymethoxymethamfetaminu. Tuto reakci 
katalyzuje enzym katechol-O-methyltransferázy (COMT) a vzhledem k preferenci COMT pro 
methylace hydroxyskupin ve 3 pozici aromatického jádra, by mohl být v převaze 4-hydroxy-
3-methoxy metabolit, jak předpokládá Maurer et al. [69]. Produkce tohoto metabolitu na 
potkanech v naší studii byla potvrzena analyticky pomocí GC-MS, ovšem bez jasného 
rozlišení izomerních pozic hydroxy a methoxyskupin na aromatickém jádře molekuly. 
K dispozici byl totiž pouze jeden z potřebných srovnávacích  referenčních  standardů obou 
izomerů tj. 4-hydroxy-3-methoxymethamfetamin. 

Staack et al. [8] vyslovili hypotézu, že pholedrin může také být dále metabolizován N-
demethylací na p-hydroxyamfetamin (OH-AM), který byl v našich vzorcích také detekován. 
Hutchaleelaha et al. [70] nicméně podáním samotného pholedrinu potkanům potvrdili absenci 
N-demethylace na OH-AM. Nalezený OH-AM proto může pocházet prioritně z PMA a 
následně podléhat jeho O-demethylační reakci, jak bylo také již popsáno jinde [71-73].   

Druhou významnou metabolickou cestou PMMA pozorovanou také u strukturálně 
podobných sloučenin methamfetaminu [17] a MDMA [74] byla prokázaná N-demethylace, při 
které je mateřská látka transformována na specifický amfetaminový derivát PMA. Ten je 
následně O-demethylován na 4-hydroxyamfetamin. Existence této O-demethylace 
methoxyskupiny byla také prokázána po podání PMA psům a opicím nálezem 4-
hydroxyamfetaminu ve vzorcích jejich moče [75]. Dle dostupné literatury [73] se PMA 
metabolizuje na 4–hydroxyamfetamin a vedle toho v malé míře na 4–hydroxynorefedrin a 
konjugované N-oxidační produkty. Je možné, že díky velmi nízké koncentraci 4–
hydroxynorefedrinu a N-oxidačních produktů nebyly však v naší studii tyto PMA metabolity 
detekovány.  
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Podobně jako pholedrin by mohl být také 4-hydroxyamfetamin hydroxylován ve 3 
poloze aromatického kruhu vedoucí k meziproduktu dihydroxyamfetaminu. Ten ale nebyl 
v naší studii detekován, možná z důvodů rychlé methylace jedné z hydroxyskupin za vzniku 
hydroxymethoxyamfetaminu, který jsme analyticky potvrdili, ovšem opět bez jednoznačného 
rozlišení izomerních pozic hydroxy a methoxyskupin na aromatickém jádře molekuly. 
K dispozici pro GC-MS analýzy byl pouze jeden z potřebných srovnávacích  referenčních  
standardů obou izomerů tj. 4-hydroxy-3-methoxyamfetamin. S ohledem na preferenci COMT 
pro methylace hydroxyskupin ve 3 pozici [69] by mohl být v převaze 4-hydroxy-3-methoxy 
metabolit analogicky, jak je předpokládáno při biotransformaci PMMA.  

Pholedrin a OH-AM, jako i jiné metabolity PMMA, byly vylučovány močí potkanů 
v naší studii převážně v konjugované formě. Shima et al. [39] dokládají nález pholedrinu 
vylučovaného lidskou močí ve formě glukosiduronátů a sulfátů s převahou pholedrin-
sulfátového komplexu. 

Podle výsledků provedené studie v souladu s již publikovanou literaturou je očekávané 
biotransformační schéma PMMA znázorněné na obr. 7. 
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Obr. 7. Navržené schéma metabolismu PMMA u potkanů (1) PMMA; (2) pholedrin; (3) DH-MAM; 
(4) HM-MAM; (5) PMA; (6) OH-AM; (7) 3,4-dihydroxyamfetamin; (8) HM-AM; (9) 4-
hydroxynorefedrin; (10) 1-hydroxypholedrin; 
Pozn. sloučeniny v závorkách byly popsány v citované literatuře a nebyly v naší studii detekovány. 
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7.3. Farmakokinetická distribuční  studie 2C–B 
Experimentální data umožnila výpočet základních kinetických parametrů 2C-B u 

potkanů. Stanovení clearance v séru, která odráží rychlost eliminace, odpovídá hodnotě 9,8 
l/h. Vypočtená hodnota distribučního objemu (Vd = 15,95 l/kg) odráží rovnováhu mezi 
vazbou 2C-B noxy na tkáně [42] a vypovídá o snížené koncentraci drogy v krvi ve prospěch 
koncentrace ve tkáních. Zjištěné vysoké koncentrační hodnoty ve tkáních oproti hodnotám 
v krevním séru odpovídají vypočtené zvýšené hodnotě Vd. Obdobné výsledky byly zjištěny 
také u amfetaminového analogu MDMA [48] a potvrdily vysokou koncentraci MDMA 
v některých tkáních a jeho relativně nízkou koncentraci v krvi. Tato skutečnost byla 
interpretována ve spojitosti s vytvořením vazeb na některé proteinové struktury. Eliminace 
2C-B z krve je poměrně rychlá, odhadnutá hodnota poločasu je 1,1 hodin. 

Je známo, že charakteristická struktura lipofilní psychedelické substance 2C-B 
koresponduje s požadavky pro psychedelickou aktivitu [76,77]. Tato psychedelická aktivita, 
která předpokládá významný přestup drogy do mozku, je dána afinitou 5HT2A receptorů 
k psychotropní substanci 2C-B [76-81]. V naší studii byly podle očekávání potvrzeny 
významné koncentrace 2C-B v mozkové tkáni (Publikace III). Tyto výsledky jsou v souladu i 
s obdobnými nálezy u jiných psychedelik, u meskalinu [54], u dříve studovaného 
amfetaminového analogu DOB [82] nebo výsledky týkající se MDMA [47,48]. Dále jsme 
prokázali, že poměr koncentračních hladin v mozku a v krevním séru byl ve prospěch 
mozkové tkáně několikanásobný a přesahoval po celou dobu studie minimální hodnotu 6,5.  

Analyticky významný metabolit 2C-B tj. 2HM-BPEA přestupoval do mozkové tkáně 
méně ochotně než mateřská látka díky své polaritě. O jeho farmakologické aktivitě není 
ovšem dosud nic známo a není tedy jasné, zda se může částečně podílet na psychotropních 
účincích 2C-B.  

 2C-B se vyskytoval ve vysokých koncentracích také v plicní tkáni a přetrvával tam 
poměrně dlouho s významnou retencí ve srovnání s krví. Transport této noxy do tkání plic a 
mozku a její retence jsou ovlivněny lipofilním charakterem mateřské látky, který je podstatný 
v transportním mechanismu pasivní difúze. Pokud vezmeme v úvahu elektronegativní účinek 
substituentu bromu v para poloze aromatického kruhu mající vliv na ionizovatelnost 
molekuly, musíme uvážit více mechanismů, které mohou přispívat k přestupu a následné 
akumulaci 2C-B ve tkáních, jako jsou např. aktivní transport vedle pasivní difůze. Akumulace 
DOB v plicích byla také dříve zmíněna ve studiích Sargent et al. [50] a Shulgin a Shulgin [1]. 
 2C-B je metabolicky rozkládán převážně v játrech působením různých enzymatických 
systémů [62]. V naší studii po subkutánním podání 2C-B potkanům byla v játrech nalezena 
vysoká koncentrace 2C-B metabolitu, 2HM-BPEA. Tento nález podporuje předchozí tvrzení 
o 2C-B metabolismu a hypotézu, že významnou biotransformační reakcí je O-demethylace 
s převládajícím metabolitem 2HM-BPEA [15,17]. 
 
7.4. Farmakokinetická distribuční studie PMMA 

Z kinetické křivky na obr. 5. je patrný rychlý přechod PMMA z místa aplikace do 
krevního oběhu a vrcholových sérových koncentrací bylo dosaženo ve 30 min u všech 3 
dávek (Publikace IV). Dosahované koncentrace PMMA v séru či plazmě potkanů jsou 
poměrně nízké vzhledem k daleko vyšším koncentracím ve tkáních a odpovídají nominálně 
hodnotám v krvi u popsaných případů fatálních intoxikací u člověka [83-85]. Zvýšením 
množství PMMA v dávce nedochází lineárně k růstu koncentrační hladiny PMMA. 
Teoreticky tato skutečnost může být indikátorem komplikované kinetiky vyžadující popis 
vícekompartmentovým modelem. Složitější model je popsán také např. u empatogenu 
MDMA [19]. Eliminace PMMA z krve je rychlá, poločas eliminace zdánlivě stoupá s rostoucí 
dávkou, což naznačuje složitější redistribuční děje. Podle jednokompartmentového modelu se 
hodnoty poločasu pohybovaly od 0,4 do 1 h. Distribuční objem byl v rozmezí od 5,7 do 6,4 
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l/kg pro všechny tři dávky. Plazmatická Cl dosahovala nejnižších hodnot 4,4 l/h pro dávku 40 
mg/kg a rostla se zmenšující se dávkou k hodnotě 9,8 l/h tj. pro dávku 5 mg/kg. Tyto hodnoty 
jsou prvním pokusem hodnotit farmakokinetiku PMMA za kontrolovaných podmínek. 
Podrobnější zpřesňující studie založená na větším množství dat, s použitím různých dávek a 
složitějších kinetických modelů bude ještě nutná. V séru či plazmě bývá maximum 
koncentrace metabolitů dosaženo později než u mateřské látky. Proto mohou některé aktivní 
metabolity (např. PMA) dobu trvání psychedelických účinků původní drogy PMMA 
v organismu prodlužovat. Metabolit pholedrin, detekovaný také v séru, má dle dostupné 
literatury prokázané kardiovaskulární účinky projevující se hypertenzí a adrenergní stimulací 
[86]. U člověka je jeho terapeutická koncentrace v séru menší než 100 ng/ml [87]. Doposud 
byl popsán jeden případ fatální intoxikace v souvislosti s požitím pholedrinu [86]. V našich 
studiích sérové koncentrace přesahovaly tuto hodnotu po dobu 16-ti hodin studie. Můžeme se 
tedy domnívat, že metabolit pholedrin může také přispívat k některým sympatomimetickým 
projevům u pacientů intoxikovaných PMMA. 

Analogicky s našimi předchozími studiemi se strukturálně podobnými sloučeninami 
DOB [82] a 2C-B [66], jsme očekávali a také potvrdili vysoké koncentrace PMMA 
v mozkové tkáni. Obdobné výsledky, zjištěné vysoké koncentrace v mozkové tkáni vzhledem 
ke krvi, byly uvedeny i v jiných experimentálních studiích týkajících se meskalinu [54] nebo 
MDMA [47,48]. Poslední zmíněná studie [48] potvrdila vysokou koncentraci MDMA 
v některých tkáních a nízkou koncentraci v krvi, a tuto skutečnost interpretovala ve spojitosti 
s vytvořením vazeb na některé proteinové struktury. Dle dostupné literatury byl v naší studii 
vůbec poprvé stanoven distribuční poměr hladin v mozku a séru popř. plazmě. In vivo byl 
nalezen několikanásobný poměr a to ve prospěch mozkové tkáně a u všech tří dávek PMMA 
potkanům přesahoval po celou dobu trvání experimentu minimální hodnotu 3,6. 

Prokázali jsme, že pokud jde o metabolity PMMA, byl v mozkové tkáni přítomen ve 
významné koncentraci pouze PMA. Shulgin aj. [1] zmiňují stimulaci centrálního nervového 
systému po podání PMA u člověka v dávce od 50 do 80 mg. Tato dávka odpovídá přibližně 
poloviční efektivní dávce PMMA. Výskyt PMMA spolu se svým metabolitem PMA v mozku 
hraje tedy významnou roli ve vyvolání psychedelického účinku po PMMA aplikaci. 
Hydrofilnější metabolity, OH-MAM i OH-AM, nebyly v mozku během aplikovaných dávek 
detekovány nebo jejich hladiny nebyly významné. Dá se tedy předpokládat, že se tyto 
metabolity podstatně nepodílejí na psychedelických účincích po aplikaci PMMA. Potvrzením 
této hypotézy může být také publikovaná zpráva o vlastnostech OH-AM, terapeuticky 
užívaného ke zvýšení krevního tlaku, který byl předepisován jako „Paredrine“ v USA a u 
kterého nebyly pozorovány žádné centrální účinky [88].  

Obecně platí, že lipofilita mateřské látky nese hlavní odpovědnost za transport a 
retenci ve všech tkáních s vlivem na její akumulaci a eliminaci. Podle výsledků v této studii 
byla koncentrační hladina PMMA ve všech zkoumaných tkáních vysoká, extrémních hodnot 
bylo dosaženo v plicích dokládajících retenci, což bylo potvrzeno i u jiných strukturně 
analogických substancí např. DOB nebo 2C-B [50,82].  
 PMMA je metabolicky rozkládán převážně v játrech, kde je zapotřebí různých 
enzymatických systémů odpovědných za tyto přeměny [8]. Potvrdili jsme v játrech vysokou 
koncentraci metabolitu pholedrinu. Tento nález potvrzuje předpoklad o PMMA metabolismu 
a myšlence, že převládající biotransformační reakce je O-demethylace, která je katalyzována 
cytochromem P450 [8,56]. Další prokázaný metabolit OH-AM, pravděpodobně vzniká N-
demethylací PMMA s následnou O-demethylaci methoxyskupiny na aromatickém jádře.  
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8. ZÁVĚRY 
 Nové poznatky o biotransformaci a dispozici zneužívaných fenylalkylaminových nox 

jsou důležité z toxikologického hlediska diagnostického a terapeutického, dále z hlediska 
prevence abúzu a mohou být významné také z hlediska interpretace behaviorálních a jiných 
účinků těchto nox v širších souvislostech.  

 V předložené práci byla studována biotransformace a farmakokinetika dvou 
psychedelických fenylalkylaminových substancí 2C-B a PMMA v kontrolovaných 
experimentech na potkanech po subkutánním podání. Zvláštní pozornost byla věnována 
časovému profilu dispozice těchto psychoaktivních látek a jejich metabolitů v mozkové tkáni. 
Předpokladem pro tyto studie byl vývoj a validace potřebných analytických metod, 
využitelných také v praxi diferenciální toxikologické diagnostiky v případech možných 
lidských intoxikací.  

 
Závěry plynoucí z výsledků provedených studií jsou následující:  

 
1. Připravený validovaný GC-MS systém záchytu a identifikace nových syntetických 

drog PMMA, 2C-B a jejich metabolitů v biologických tekutinách a tkáních je 
vhodným metodickým nástrojem pro toxikologické vyhledávání a identifikaci těchto 
látek jako neznámých nox v toxikologických vzorcích při podezření na lidské 
intoxikace či při kontrolách abúzu (Publikace I, II, IV). Experimentálně zjištěná data, 
tj. retenční indexy a hmotnostní spektra těchto strukturních derivátů fenylalkylaminů 
v acetylovaných i trifluoroacetylovaných formách jsou k dispozici pro konkrétní 
využití v toxikologické zdravotnické i forenzní praxi.  

2. Prokázali jsme poměrně rychlý metabolismus obou zkoumaných látek 2C-B i PMMA, 
který ovlivňuje detekci původních forem v relativně krátkém časovém okně po dávce 
v závislosti na velikosti dávky, způsobu podání, vyšetřovaném vzorku a citlivosti 
toxikologické metody. Vylučování volných i konjugovaných forem hydroxylovaných 
metabolitů močí je dlouhodobější a tuto skutečnost lze také diagnosticky využít při 
praktickém laboratorním vyšetřování intoxikací či kontrolách abúzu. 

3. Z výsledků zde prezentovaných je patrné, že 2C-B se metabolizuje v játrech převážně 
O-demethylací jedné z methoxyskupin původní formy na dva možné strukturní 
izomery. Podařilo se experimentálně prokázat, že hlavní metabolit u potkana byl za 
použitých experimentálních podmínek izomer demethylovaný v pozici 2 aromatického 
jádra, tedy 2HM-BPEA. S využitím fragmentačních pravidel hmotnostních spekter 
naše výsledky nasvědčují tomu, že dalšími pravděpodobnými biotransformačními 
cestami 2C-B u potkana je významná oxidativní deaminace za vzniku  2-(4-brom-2,5-
dimethoxyfenyl)ethanolu a kyseliny 4-brom-2,5-dimethoxyfenyl octové a minoritní N-
methylace vedoucí ke vzniku metabolitu N-methyl-4-brom-2,5-
dimethoxyfenylethylaminu. V menší míře se také pravděpodobně uplatňují 
biotransformační kroky, jako jsou N-acetylace nebo β-hydroxylace. Všechny 
metabolity byly vyloučeny močí nejen ve volné formě, ale také jako konjugáty. 
Farmakologická aktivita hlavního metabolitu 2HM-BPEA nebyla doposud zkoumána, 
a tudíž není jasné, zda by tento metabolit mohl částečně přispívat k psychedelickým 
účinkům mateřské látky.  

4. PMMA se metabolizuje u potkanů v první fázi O- a N-demethylací své původní 
formy, přičemž dominantní metabolit pholedrin vzniklý O-demethylací se vylučuje 
močí převážně v konjugované formě (Publikace IV). Pholedrin není specifickým 
markrem výlučné konzumace PMMA. Při hledání příčiny možné lidské intoxikace je 
důležité uvážit rozsáhlý PMMA metabolismus a zaměřit se na detekci mateřské látky a 
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více specifického metabolitu PMA, který jako aktivní metabolit PMMA se rovněž 
podílí na psychedelických účincích po aplikaci PMMA.  

5. Zjištěný kinetický profil dispozice PMMA anebo 2C-B u potkana poskytuje první 
předběžná farmakokinetická data na základě kontrolovaných experimentálních studií, 
kdy byl zjištěn krátký plazmatický poločas obou látek přibližně 1 hod (Publikace I, III, 
IV). Potvrzené schopnosti akumulace obou nox v plících, opožděná ale účinná 
inkorporace a přetrvávání v mozku jsou důležité farmakokinetické vlastnosti, které 
mohou vysvětlit opožděný nástup účinku a prodloužený psychotropní potenciál. 
Zjištěné poznatky jsou významné z hlediska interpretace behaviorálních účinků a z 
hlediska diagnostického a terapeutického rozhodování u případů lidských intoxikací. 
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