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SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 
 
AC       acetylovaný derivát daného aminu 
2C-B       4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin  
2C-I       4-jod-2,5-dimethoxyfenylethylamin 
2C-N      4-nitro-2,5-dimethoxyfenylethylamin 
COMT      katechol-O-methyltransferáza 
CYP2D6     cytochrom P-450 2D6 
CV       variační koeficient (Coefficient of Variation; relativní směrodatná odchylka) 
2C-T-2      4-ethylthio-2,5-dimethoxyfenylethylamin    
2C-T-7      4-propylthio-2,5-dimethoxyfenylethylamin 
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LLE     extrakce kapalinou (Liquid-Liquid Extraction) 
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MAM-D5     deuterovaný methamfetamin 
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MAOI      inhibitor monoaminoxidázy  
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MBTFA      N-methyl-bis-trifluoroacetamid 
MDA      3,4-methylendioxyamfetamin  
MDEA      N-ethyl-3,4-methylendioxyamfetamin  
MDMA      3,4-methylendioxymethamfetamin 
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MS hmotnostní spektrum nebo hmotnostní spectrometrie (Mass Spectrum or 

Mass Spectrometry) 
MSTFA      N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamid 
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I. 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 ve 

snaze pokoutních laboratoří syntetizovat nové sloučeniny malou obměnou již kontrolovaných 

substancí1, 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 z 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 

                                                 
1 Kontrolované látky jsou psychoaktivní substance a jejich prekurzory, jejichž užití, prodej a distribuce je 
zákonem zakázána nebo limitována pro medicínské, farmaceutické a vědecké účely. Termín je často užíván ve 
vztahu k psychoaktivním látkám a prekurzorům pokrývajícím národní i mezinárodní dohody, popř. legislativní 
normy. Tyto kontrolované substance jsou jak na národní i mezinárodní úrovni zařazeny do seznamů odrážejících 
rozdílné stupně společenské nebezpečnosti. V ČR jsou tyto látky vyjmenovány v příloze k zákonu 167/98 Sb. a 
dalších znění. 
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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; výzkum 

probíhá především na zvířecích modelech. 

Hlavním účelem předkládané disertační práce bylo doplnit dosud chybějící důležité 

poznatky o dispozici a biotransformaci některých nových psychedelik fenylalkylaminového 

typu, která představují vážná zdravotní rizika a jejichž konzumace již způsobila řadu 

intoxikací, a to i smrtelných [2-11]. Výsledky experimentálních studií mohou přispět k 

vysvětlení mechanismů psychotropních účinků těchto drog a jsou důležitým podkladem pro 

vývoj nových metod v laboratorní diagnostice intoxikací. Včasné rozpoznání příčiny 

patologických projevů vyvolaných abuzem drog má význam z hlediska efektivní terapie i 

preventivních opatření. 
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II.  CÍLE  STUDIE 

Účelem předkládané disertační 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. 

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. 
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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. 
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III.  PŘEHLED LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 
 

Některá psychedelika patří k nejstarším přírodním psychotropním drogám. Už ve 

starých civilizacích hrála významnou roli v přírodní medicíně a po staletí byla používána 

během náboženských a šamanských rituálů ve formě rostlinných a živočišných extraktů 

[12,13]. Příkladem může být meskalin, který se stal prototypem syntetických 

fenylalkylaminových psychedelik [14,15]. Díky heterogenitě účinků psychedelik, (např. 

schopnost ovlivnit kognici, paměť, motivaci, náladu, vnímavost, motorické dovednosti a 

vnímání reality), reflektují používaná synonyma jeden jejich typický aspekt nebo částečnou 

charakteristiku, ale žádný z těchto názvů se nezdá být plně adekvátní v popisu účinků těchto 

látek. Například termíny „phantastica“ nebo „entheogen“ zdůrazňují pouze mystický/kulturní 

aspekt jejich používání. Rozšířenými a nejvíce akceptovanými termíny jsou 

„psychotomimetikum“, „halucinogen“ a „psychedelikum“, často navzájem zaměňovány. 

Termín používaný v této práci je „psychedelikum“ (Osmond, 1956). Název je odvozený 

z řeckého slova psyché (mysl) a delein (projevení), který zdůrazňuje primární vlastnosti 

sloučenin, tj. změny vnímání a rozvíjení procesů myšlení s důrazem na introspektivní 

potenciál drogy.  

Psychedelika jsou definována podle Shulgina [16] jako psychoaktivní sloučeniny, 

které dočasně mění stav vědomí, vnímání nebo nálady, doprovázený jemnými bilancemi 

smyslových vjemů. Podobně definuje psychedelikum Světová zdravotnická organizace 

(WHO) [17] jako chemickou látku, která navozuje změny ve vnímání, myšlení a cítění; stavy 

jsou podobné funkčním psychózám s minimálním poškozením paměti a intelektu. 

Psychedelika mohou být rozdělena podle chemické struktury do dvou hlavních 

kategorií, tj. deriváty indolalkylaminů a fenylalkylaminů [13,18,19]. Indolalkylaminy mohou 

být dále děleny na jednoduché tryptaminy (např. N,N-dimethyltryptamin, psilocin), α-

methyltryptaminy (např. α-methyltryptamin), ergoliny (např. LSD) a β-carboliny (např. 

harmin, harmalin). K substancím s psychedelickým účinkem jsou řazeny také další deriváty, 

tj. arylcykloalkylaminy (např. fencyklidin, ketamin), tropanové alkaloidy (např. hyoscyamin 

či atropin, skopolamin) a další (např. ∆-9-tetrahydrokanabinol). Předkládaná disertační práce 

je detailněji zaměřena na studium psychedelik fenylalkylaminové struktury.  
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PSYCHEDELIKA FENYLALKYLAMINOVÉ STRUKTURY 

1. TŘÍDĚNÍ FENYLALKYLAMINOVÝCH PSYCHEDELIK        

 Psychedelika můžeme dělit podle různých kritérií, např. podle molekulární struktury, 

mechanismu působení nebo klinického projevu (pravé halucinogeny a delirogeny).       

1.1. Třídění podle molekulární struktury 

A) Deriváty fenylethylaminů 

a) Meskalin a jeho deriváty (např. eskalin, proskalin, isoproskalin) 

b) 2C-sloučeniny např. 

• 4-methyl-2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-D) 

• tzv. 2C-T (4-alkylthio-2,5-dimethoxyfenylethylamin) sloučeniny např. 

4-ethylthio-2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-T-2), 4-isopropylthio-

2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-T-4), 4-propylthio-2,5-

dimethoxyfenylethylamin (2C-T-7), 4-(2-fluorethyl)thio-2,5-

dimethoxyfenylethylamin (2C-T-21) 

• 4-ethyl-2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-E) 

• 4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-B) 

• 4-jod-2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-I) 

B) Deriváty fenylisopropylaminů (amfetaminů) 

a) 4-methylthioamfetamin (4-MTA) 

b) 3,4,5-trimethoxyamfetamin (TMA) a jeho deriváty 2,4,5- 

trimethoxyamfetamin (TMA-2), 2,3,5- trimethoxyamfetamin (TMA-4), 2,3,6- 

trimethoxyamfetamin (TMA-5), 2,4,6- trimethoxyamfetamin (TMA-6). 

c) 4-methoxymethamfetamin (PMMA) a 4-methoxyamfetamin (PMA) 

d) D-sloučeniny, např. 4-brom-2,5-dimethoxyamfetamin (DOB), 4-methyl-2,5-

dimethoxyamfetamin (DOM), 4-jod-2,5-dimethoxyamfetamin (DOI), 4-ethyl-

2,5-dimethoxyamfetamin (DOET) 

C) Deriváty methylendioxyamfetaminů  

2-methylamino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)butan (MBDB), 3,4-

methylendioxymethamfetamin (MDMA), 3,4-methylendioxyamfetamin (MDA), N-ethyl-

3,4-methylendioxyamfetamin (MDEA), 5-methoxy-3,4-methylendioxyamfetamin 

(MMDA)   
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1.2. Třídění podle mechanismu působení  

Díky chemické podobnosti fenylalkylaminů s některými endogenními ligandy (např. s 

dopaminem a noradrenalinem), mohou tyto molekuly interagovat v centrální nervové soustavě 

(CNS) s korespondujícími neurotransmiterovými systémy, včetně serotonergního [20-30]. 

V 80. letech ukázali někteří autoři na přímou interakci s neuronálními serotoninovými 

receptory, zejména na třídu 5-HT2 [31,32] a později prokázali afinitu k 5-HT2A receptorům 

[22,23,26,33-35] a dalším podtypům 5-HT1C,2C [22,35,36], na kterých působí některé drogy 

jako agonisté (např. DOI, DOB), parciální agonisté (např. 2C-I, 2C-B), popř. antagonisté 

(např. 2C-N, 2C-B). Častěji tyto molekuly působí v CNS nepřímými mechanismy. Ty jsou 

dány interakcí drog se zásobními presynaptickými serotonergními vezikuly a následným 

masivním uvolněním serotoninu za pomocí serotoninového transportéru (např. MDA, 

MDMA, 4-MTA) [37-39]. Dalšími pozorovanými mechanismy jsou možné interakce drog se 

systémem zpětného vychytávání serotoninu, ve smyslu inhibice (např. MBDB, PMA) [40,41], 

anebo inhibice MAO enzymů (např. PMA, MDMA) [42,43]. Psychedelika mohou také 

ovlivňovat dopaminergní (např. MBDB, MDMA) [20,24,25,39,44] a glutamátové systémy 

(např. DOI) [45-47]. 

Vztah struktury a účinku        

 Fenylalkylaminové deriváty jsou známy svým vlivem na serotoninový systém v CNS 

(viz předchozí stať), který je klíčem jejich farmakologické aktivity [48]. K odhalení vztahů 

mezi jejich účinky a chemickou strukturou slouží některé studie [48-54]. Různými 

strukturními modifikacemi aromatického kruhu pomocí substituentů, postranního řetězce 

jednoduchého fenylethylaminu popř. fenylisopropylaminu nebo modifikacemi přímo na 

dusíku vznikají nové analogy s odlišnostmi v účincích (obr. 1). 

 

 Obr. 1. Základní skelet fenylalkylaminu s případnými možnými substituenty (R). 

Studiem korelace mezi aktivitou a chemickou strukturou fenylalkylaminových analogů 

[21,49-54] se dospělo k závěru, že významnou součástí molekuly pro vyvolání 

psychotropního účinku je: 
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a) Přítomnost substituentu v poloze 4 aromatického kruhu (4-alkyl - převážně methyl, ethyl, 

méně propyl, butyl, amyl, nebo 4-alkoxy - methoxy, ethoxy, propoxy, nebo 4-halogen - F, Cl, 

Br, I, dále 4-nitro, 4-thioalkyl, atd.). Vedle velmi účinných psychedelických derivátů, 

především bromovaných a jodovaných (např. 2C-B, DOB, DOI), jsou také silně účinné látky 

s alkylthioskupinou, včetně 2C-T-2 a 2C-T-7. Pokud je v para poloze aromatického jádra 

fenylalkylaminů alkylová skupina, účinek vzrůstá spolu s délkou lipofilního řetězce 

(methyl<ethyl<propyl), jak je patrno z tab. 1 a 2 pro 2C a 2C-T analogy. 

 
Tab. 1. Srovnání psychotropních účinků 2C-řady (4-substituent-2,5-dimethoxyfenylethylamin) v mg   

vzhledem k meskalinu. 
 

             Účinek  
2C-řada Zkratka efektivní dávka (mg) MU* 
4-ethyl 2C-E 10-15 24 

4-propyl 2C-P 6-10 40 
4-chlor 2C-C 20-40 10 
4-brom 2C-B 12-24 16 
4-iod 2C-I 14-22 16 

 
*Účinek vzhledem k meskalinu – vztaženo na meskalinové jednotky (MU) definované jako poměr 
efektivní dávky meskalinu k efektivní dávce testované sloučeniny; účinky a meskalinové jednotky 
převzaty z publikace NIDA [53]. 

 

Tab. 2. Srovnání psychotropních účinků 2C-T řady (4-alkylthio-2,5-dimethoxyfenylethylamin) v mg
 vzhledem k meskalinu. 
 

             Účinek  
2C-T řada Zkratka efektivní dávka (mg) MU* 
4-methyl  2C-T 60-100 4 
4-ethyl 2-C-T-2 12-25 16 

4-propyl 2C-T-7 10-30 8-15 
4-isopropyl 2C-T-4 8-20 20 

4-(s)-butyl (sekundární) 2C-T-17 60-100 4 
4-butyl (terciární) 2C-T-9 60-100 4 

4-cyklopropylmethyl 2C-T-8 30-50 8 
4-(2-fluorethyl) 2C-T-21 8-12 30 

 

*Účinek vzhledem k meskalinu – vztaženo na meskalinové jednotky (MU) definované jako poměr 

efektivní dávky meskalinu k efektivní dávce testované sloučeniny; účinky a meskalinové jednotky 

převzaty z publikace NIDA [53]. 

 

b) Substituent v poloze 2 a 5 aromatického kruhu (nejčastěji methoxyskupina). Za nejsilnější 

psychedelika ze skupiny fenylalkylaminových látek jsou považovány 2,5-dimethoxy-4-

substituované fenylethylaminy i fenylisopropylaminy, dále trimethoxyderiváty TMA (3,4,5-

trimethoxyamfetamin), TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamfetamin) a TMA-6 (2,4,6- 
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trimethoxyamfetamin) [49,50]. Jiná uspořádání methoxyskupin na aromatickém jádře než 

výše uvedená aktivitu výrazně snižují. 

 

c) Primární aminoskupina oddělená od aromatického kruhu dvoučlenným uhlíkatým 

řetězcem (fenylethylaminy) vs. isopropyluhlíkatým řetězcem (amfetaminy). Pokud 

porovnáváme dvojice fenylethylamin/amfetamin, obecně se dá říci, že amfetaminové deriváty 

jsou více účinné ve smyslu psychotropních účinků, a sice u člověka obvykle až desetkrát 

účinnější než jejich korespondující fenyethylaminové homology [1,53]. Příkladem může být 

zvýšení účinku DOB vzhledem k 2C-B, jak je uvedeno v tab. 3. 

Tab. 3. Psychotropní účinky fenylalkylaminových derivátů 2C-B a DOB vzhledem k meskalinu. 
    

        

 

* Účinek vzhledem k meskalinu – vztaženo na meskalinové jednotky (MU); účinky a meskalinové jednotky  

převzaty z publikace NIDA [53]. 

d) Připojením methylendioxyskupiny na aromatické jádro v poloze 3,4 (MDMA, MDA a 

MBDB) dochází k posunu od psychedelického k entaktogennímu účinku [55]. 

e) Optická aktivita. Důležitou roli v účinku hrají také optické izomery [24,56-58]. Příkladem 

mohou být optické izomery (-)- DOM (2,5-dimethoxy–4–methylamfetamin) nebo DOI (2,5-

dimethoxy-4-iodoamfetamin), které jsou považovány za aktivnější než (+)- izomery nebo 

jejich racemické směsi [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Účinná dávka (mg) MU * 
Meskalin 150-220 1 

2C-B 12-24 16 
DOB 1-3 150 
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2. FARMAKOLOGICKÉ ÚČINKY  

 

Subjektivní zkušenost pod vlivem fenylalkylaminových psychedelik je u každého 

jedince variabilní a závislá na mnoha faktorech, jako jsou velikost a frekvence dávky, 

současné podání jiných derivátů fenylalkylaminů, popř. jiných drog, alkoholu či léčiv (např. 

benzodiazepiny), také způsob aplikace, předchozí zkušenosti s látkou anebo vnější (denní 

doba, počasí, hudba) či vnitřní podmínky (genetická dispozice, momentální zdravotní stav a 

nálada, psychické očekávání účinků), aj. [13,59].  

Fenylalkylaminy vykazují u zvířat přinejmenším tři typy navzájem se prolínajících 

účinků, tj. účinky psychedelické (DOM jako zástupce), centrálně stimulační (zástupcem je 

amfetamin) a empatogenní (prototypem je PMMA) s různě vystupňovanou intenzitou, která je 

dána právě odlišnou substitucí základního fenylalkylaminového skeletu [56] (viz 1.2. Vztah 

struktury a účinků). Glennon et al. [60,61] popsali rámcově vztahy mezi těmito účinky 

názorně ve schématu na obr. 2. Některé analogy produkují jen primárně psychedelické nebo 

centrálně stimulující anebo empatogenní účinky, zatímco jiné analogy jsou schopny vyvolávat 

současně více účinků, což je znázorněno ve společných  intersekcích na obr. 2. Příkladem 

může být MDMA s výraznými stimulačními a empatogenními účinky, který je proto řazen do 

skupiny S/E (stimulační/empatogenní) podle schématu na obr. 2. 

 

Obr. 2. Diagram ukazující na možné prolínání odlišných účinků u psychoaktivních fenylalkylaminů 
P-psychedelické, S- stimulační a E - empatogenní účinky. Klasifikační schéma je 
přizpůsobené podle Glennon et al. [60]. 
 

Psychedelické účinky. Typickými účinky pro tyto substance je psychedelická fáze 

vyznačující se euforií (může se rychle střídat s dysforií), náhlými a četnými změnami nálad, 

změnami v posuzování reality a smyslového vnímání (změny tvaru a barev). Typické je i 

odlišné prožívání času a prostoru. Může se objevit fenomén depersonalizace a introspekce. Ve 

vyšších dávkách mohou navodit pravé sluchové i zrakové halucinace [1,13,17,62-68]. Do této 

skupiny patří např. 4-brom-2,5-dimethoxyamfetamin (DOB), meskalin, 4-jod-2,5-

dimethoxyamfetamin (DOI), aj.  

P 

 S/P 
S/P/E 

S E       S/E 

P/E 
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Empatogenní účinky. Zvláštní postavení psychedelických substancí má v současné 

době velmi populární skupina nazvaná podle Nicholase [56] entaktogeny a/nebo 

empathogeny. Do této skupiny patří především substance methylendioxyfenylalkylaminové 

struktury jako jsou MDMA, MDEA, MDA, MMDA, MBDB, ale také některé 

fenylisopropylaminy. Prototypem této skupiny je jednoduchá struktura PMMA [60,61]. 

Subjektivně jsou popisovány pocity empatie, soucitu, velkého množství energie, štěstí, míru, 

lásky (touha po objímání, líbání, blízkosti a sounáležitosti s okolím), díky kterým si např. 

MDMA a MDA vysloužily pouliční název „love drugs“ [69]. Zvýšená je také hovornost, 

usnadněná komunikace mezi jedinci a naopak snížená nebo úplná neschopnost navodit 

psychedelický stav a smyslové poruchy. Některé subjekty popisují stavy rozšířeného vědomí, 

lepší introspekci, prožívání hlubokých duchovních zážitků a euforii [56,59,62,70,71]. 

Stimulující účinky. Centrální stimulační efekt dosažený zvýšeným uvolňováním 

katecholaminových neurotransmiterů dopaminu a noradrenalinu a také inhibicí enzymu 

monoaminoxidázy zejména v CNS je více či méně přítomen u všech fenylalkylaminů, 

nejvýrazněji ovšem u amfetaminu a jeho derivátu methamfetaminu. Účinek se projevuje 

přílivem psychické i fyzické energie, zrychleným tokem myšlenek na úkor přesnosti, 

odstraněním únavy, ztrátou chuti k jídlu a zvýšeným sebevědomím [72].  
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3. ZDRAVOTNÍ RIZIKA ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHEDELIK. TOXIKOLOGICKÉ KAZUISTIKY A 

INTOXIKACE 

 

Akutní nežádoucí účinky fenylalkylaminů mohou být často provázeny klinickými 

symptomy, jako jsou tachykardie, hypertenze, mydriáza, sucho v ústech, pocení, nauzea, 

zmatenost, agitace, závrať, třes, otupělost a zamlžené vidění. Chronické užívání může časem 

vyvolat psychózy, strach a deprese či navodit trvalejší psychické poruchy (flashback2). 

Konzumací těchto derivátů se navíc zvyšuje riziko nekontrolovaného chování, úrazů, deprese, 

které mohou vést k sebevraždám [13,68,70,73-78]. U chroniků byla zjištěna hepatotoxicita a 

neurotoxicita [79-83]. Tyto sloučeniny mohou také zasahovat do mechanismu termoregulace 

[2,81,82,84-86]. Vyvolaná hypertermie spojená s užitím těchto analogů může následně 

zapříčinit akutní selhání jater nebo multiorgánové selhání, intracerebrální hemoragii, 

hyponatremii s otokem mozku, diseminovanou intravaskulární koagulaci (DIC). Jedna 

z vážných komplikací je rabdomyolýza, způsobená poškozením svalových buněk hypertermií 

nebo zvýšenou spotřebou energie (např. při tanci) [11]. Obávaný následek konzumace těchto 

drog je serotoninový syndrom – vyplavení serotoninu z nervových zakončení - 

charakterizovaný změnami v kognici (desorientace, zmatenost), v chování (agitace, nervozita, 

nesoustředěnost), ve funkcí vegetativního nervového systému (horečka, třes, pocení, průjem) 

a neuromuskulární aktivity (zvýšená tenze svalů, svalová rigidita) [87]. Všechny tyto stavy 

mohou vést k vážnému poškození organismu či úmrtí. Fatální případy předávkování PMA a 

DOB byly zaznamenány také v ČR [3,88].  

Informace o toxických účincích nových syntetických drog vychází obvykle 

z publikovaných kazuistik, kde bývá řada neznámých faktorů vlivu, např. velikost dávky a 

způsob aplikace, doba aplikace, případná vedlejší konzumace jiných drog, alkoholu či léčiv, 

časová sekvence dávek, jejich frekvence, aj. Tyto kazuistiky proto nemohou být dostatečným 

podkladem pro hodnocení zdravotních rizik a toxicity. Následující tabulka (tab. 4) uvádí 

popsané nežádoucí účinky vybraných nox u jednorázových i chronických uživatelů, ojediněle 

u zdravých jedinců.  

 

 

 

                                                 
2 Flashback – jde o postpsychedelický efekt, který se objevuje po odeznění psychedelického účinku nebo při 
totální absenci užívané látky. Dochází znovu k navození změn smyslového vnímání, převážně vizuálního, a 
může trvat několik měsíců až let.  
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Tab. 4. Toxické projevy, popř. úmrtí způsobené podáním tablet „extáze“ popsané v odborné literatuře. 
 
Substance P/V Dávka Nežádoucí účinky, popř. příčiny úmrtí 
2C-B M 50 mg strach, H, tachykardie, hypertenze, hypertermie [1] 
2C-T-2 
 

M, Ž 25 mg nevolnost, zvracení, průjem, svalové napětí, bolest hlavy, zmatenost, zhoršení 
paměti, H [1,89] 

2C-T-7 M, Ž 30 mg nevolnost, zvracení, průjem, svalové napětí, bolest hlavy, zmatenost, zhoršení 
paměti, H [1,89] 

4-MTA, D M 27 ? emfyzém, edém plic a mozku, úmrtí [4] 
4-MTA M 22 7-8 tbl. křeče, třes, hypertermie, pocení, dechové problémy, úmrtí [90] 
4-MTA M 18 2 tbl. ? H, nekontrolované pohyby, tachykardie, pocení [91] 
4-MTA, D M 27 6 tbl. pocení, třes, SS, úmrtí [91] 
DOB M ? H, zvracení, koma, křeče, metabolická acidóza, úmrtí [3] 
MBDB F 19 p, 1tbl. agresivita, obtíže s mluvením, SS, úmrtí [5] 
MDMA M 53 ? ztráta chuti k jídlu, nauzea, nervozita, obavy a agitace, nespavost, svalové napětí, 

skřípání zubů, syndrom neklidných nohou, bolest hlavy, zamlžené vidění, sucho 
v ústech, H, depersonalizace, hypertermie, hypertenze, R, DIC, akutní renální 
selhání, úmrtí [2] 

MDMA M 23 ? selhání jater, úmrtí [81] 
MDMA, D M 21 ? hypertermie, agitace, bezvědomí, SS, nekróza jater, hemoragie mozku, 

neuronální degenerace, úmrtí [81] 
MDMA M 20 ? žízeň, křeče, 36°C, hyponatremie, bezvědomí, intoxikace vodou, úmrtí [81] 
MDMA, D Ž 19 4 tbl. nekontrolované pohyby, křeče, neschopnost pohybu a mluvení, třes, pocení, 

zvracení, mydriáza, bezvědomí, SS, selhání činnosti plic, úmrtí [6] 
MDMA, D M 17 a, 10 tbl. hypertermie, tachykardie, mydriáza, svalová rigidita, úmrtí [85] 
MDMA, D Ž 21 ? křeče, bezvědomí, mydriáza, hypertermie (41°C), DIC, selhání jater, úmrtí [82] 
MDMA Ž 36 1 tbl.  nauzea, bolest zad v bederní oblasti, zvracení, úmrtí [82] 
MDMA M 19 3 tbl. bezvědomí, hypertermie (42°C), hypotenze, DIC [82] 
MDMA Ž 27 2 tbl. DDC, tachykardie, plicní a mozkový edém, hyponatremie, úmrtí [92] 
MDMA M 18 3 tbl. křeče, hypotenze, tachykardie, cyanóza, hypertermie, R, DIC, úmrtí [93] 
MDMA Ž 15 ? zvracení, zmatenost, abnormální trhavé pohyby, hyponatremie, otok mozku, 

úmrtí [94] 
MDMA M 18 3 tbl. mydriáza, cyanóza, hypertermie, hypertenze, arytmie, úmrtí [83] 
MDMA M 17 2 tbl. tachykardie, hypertenze, DIC, hypertermie, úmrtí  [83]  
MDMA M 18 5 tbl  třes, hypertermie, gastrointestinální hemoragie, úmrtí  [83] 
MDMA Ž 21 ? křeče, tachykardie, hypertenze, DIC, hypertermie, R, úmrtí  [83]  
MDMA Ž 16 1tbl. H, tachykardie, hypertenze, hypertermie, DIC, metabolická acidóza, úmrtí [83] 
MDMA M 34 ? křeče, DDC, úmrtí [95] 
MDMA, D M 20 ? hemoragie myokardu, edém plic, úmrtí [69] 
MDA, D M 21 ? tbl hyperthermie, křeče, dysrytmie, edém plic, úmrtí [7] 
MDA, D Ž 18 1 tbl. křeče v nohou, H, hypotenze, hypertermie (43°C), tachykardie, DIC, R, úmrtí 

[96] 
MDA M, 32 ? hypertenze, tachykardie, mydriáza, hypertermie [97] 
MDA M 18 tbl. zvracení, H, hypertermie (41°C) [98] 
MDA, D M 25 ? ztuhlost, hypertermie (39,5 °C), mozková hypoxie, nekróza srdce, jater, změny 

v mozku následkem hypoxie, DIC [81]  
MDEA M 19 10 tbl.  pocení, agresivita, H, křeče horních končtin a zad, křeče do ramena a zad, DDC, 

bezvědomí, mydriáza, úmrtí [99] 
MDEA, D M 22 2,5 tbl. svalový třes a křeče, zvracení, tachykardie, hypertermie, metabolická acidóza, 

DIC, úmrtí [100] 
MDEA, D M 24 ? hypertermie, nekróza srdce, nekróza jater [81] 
MDEA M 25 ? aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění, úmrtí [101] 
MDEA, D M 21 300mg idiopatická kardiomyopatie, úmrtí [101] 
MDEA M 19 ? hypotenze, křeče, hypertermie, DIC, úmrtí [101] 
PMA M 21 ? desorientace, mydriáza, ztuhlost, tachykardie, hypertermie, SS, úmrtí [102]  
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PMA M 17 1,5 g  agitace, křeče, úmrtí [102] 
PMA M 35 5 tbl. hypertermie (41°C), úmrtí [103]  
PMA Ž 36 1 tbl. bolest hlavy, hypertermie, intracerebrální hemoragie, úmrtí [103] 
PMA Ž, 22 3 tbl. hypertermie, DIC, R, hyperkalemie, úmrtí [103] 
PMA, D Ž 26 5 tbl.  hypertermie, agitace, arytmie, úmrtí [103] 
PMA  Ž 18 ? desorientace, křeče, hypertermie, R, selhání ledvin, úmrtí [10] 
PMA M 24 4 tbl. zmatenost, pocení, hypertermie, SS, úmrtí [10] 
PMA M 19 ? třes, skřípání zubů, hypertermie, úmrtí [10] 
PMA, D M 18 3 tbl. zvracení, H, křeče, úmrtí [104] 
PMA, D M 19 3 tbl. agitace, třes, křeče, hypertermie, bradykardie, SS, úmrtí [104] 
PMA   tachykardie, hypertermie, koma, arytmie [105] 
PMMA/ 
PMA 

M 22 ? 
H, křeče, DDC, edém mozku, úmrtí [106] 

PMMA/ 
PMA, D 

M 20 4 tbl. 
H, arytmie, hypertermie, SS, edém plic a mozku, úmrtí [9] 

PMMA/ 
PMA 

M 20 ? 
paranoia, křeče, koma, multiorgánové selhání, úmrtí [9] 

PMMA/ 
PMA 

M 24 6 tbl. 
pocení, hypertermie, edém mozku, úmrtí [9] 

PMEA M 27 20ml l. zvracení, křeče, hypertermie, edém plic a mozku, úmrtí [107] 
 
Pozn. P/V – pohlaví/věk; tbl. – tableta tzv. extáze; l. – tekutina; p. – prášek; a – alkohol; DIC-
diseminovaná intravaskulární koagulace; SS – srdeční selhání; MS – multiorgánové selhání; DDC – 
deprese dýchacích cest; R-rabdomyolýza; H – halucinace; D – minoritně nález dalších aktivních 
komponent, např. amfetamin, kokain, a/nebo jiných „designer drugs“) 
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4. METABOLISMUS FENYLALKYLAMINŮ, FARMAKOKINETIKA  

 

4.1. Metabolismus fenylalkylaminů 

Z diagnostického hlediska může být interpretace nálezů metabolitů někdy 

nejednoznačná, některé metabolity mohou být specifickými markery aplikace určité noxy, 

jiné naopak mohou být společným produktem přeměn různých látek.  

Metabolismus fenylalkylaminových sloučenin je v současné době studován převážně 

na tkáňových kulturách a zvířecích modelech, nejčastěji na potkanech [108-120], myších 

[121] anebo na potkaních, psích, myších, králičích, opičích i lidských hepatocytech [122,123]. 

Identifikované humánní metabolity fenylalkylaminů pochází především z publikovaných 

kazuistik z praktické klinické i forenzní toxikologie. V tomto smyslu bylo nejvíce pozornosti 

věnováno metabolismu MDMA [124-127], částečně také DOB, 4-MTA, MDEA a 2C-B [128-

131].  

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 [132,133]. 

Z hlediska metabolismu fenylethylaminů a amfetaminů mají v lidském těle největší význam 

zástupci tří rodin cytochromu P450, jmenovitě CYP1A2, CYP3A4 a CYP2D6 [134-138]. 

Vzhledem k tomu, že jsou zodpovědní za přeměnu celé řady dalších látek z řad léčiv [139-

143], 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, a sulfoxidace u sloučenin obsahující 

síru (např. 2C-T-2, 2C-T-7). Příklady popsaných reakcí jsou uvedeny v tabulce 5. 

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 [126,144,145].  
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Tab. 5. Příklady metabolických reakcí fenylalkylaminů in vivo.  
 
Reakce  Příklady 

N-Dealkylace 

 

MDMA, MBDB, MDEA 

R1 - H, CH3    

R2 – CH3, CH3-CH2             

O-Demethylace 

 

2C-B, DOB, 2C-I 

R1 -CH3, H 

X – Br, I 

 

 

MDMA, MDA, MBDB, 

BDB 

R1 - H, CH3    

R2 - H, CH3, CH3-CH2             

 

 

2C-T2 

R1 - H 

Oxidativní 

deaminace 

 

DOB, 2C-I, 2C-B 

R1 -CH3, H 

X – Br, I 

 

 

meskalin 

R - OCH3 

 

 

4-MTA 

R1 - H    

R2 - CH3 

R3 - CH3 

β- Hydroxylace 

 

DOB 

R1 -CH3 

X – Br 

Sulfoxidace 

 

2C-T-2 

R1 - H 
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N-Methylace 

 

2C-B 

X – Br 

N-Acetylace 2C-T-2 

R1 - H 

 

 

2C-B 

X – Br 

 

 

meskalin  

R - OCH3 

 

 

4.2. Farmakokinetika fenylalkylaminů 

 

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 

[146-150]. Konkrétní a spolehlivá kinetická data pro nové syntetické drogy nejsou v odborné 

literatuře v dostatečné míře dostupná. Nejvíce publikovaných údajů je o distribuci MDMA 

[69,151-154], 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 [69,152], PMA [154], DOB [155] nebo 

4-MTA [4]. Data z kontrolovaných experimentálních studií jiných látek než MDMA jsou 

vzácná a týkají se např. DOI na potkanech a paviánech [156], MDEA [157] nebo meskalinu u 

potkanů [158]. Obecně z těchto studií vyplývá, že aminy sledovaného typu ukazují dobrou 

prostupnost přes hematoencefalickou bariéru.   

Vybrané publikované kinetické údaje pro některé syntetické drogy z kontrolovaných 

experimentálních studií se zvířaty i lidskými dobrovolníky uvádí jako příklad tabulka 6. 

 

 
 



 26

 
Tab. 6. Farmakokinetické parametry fenylalkylaminů získané in vivo v experimentálních   
            kontrolovaných studiích. 
 

Substance Subjekt/ počet Aplikace Dávka c max (ng/ml) tmax (h) t1/2 (h) Ref. 
MDMA kotul /4 p.o. 7,4 mg/kg 773 1 3,1 [159] 
MDMA kotul /4 s.c. 7,4 mg/kg 1227 0,5 3,5 [159] 
MDMA potkan/7 i.p. 20 mg/kg 2835 2 6,7 [160] 
MDMA člověk/2 p.o. 1,5 mg/kg 330 a 331 2  [127] 
MDMA člověk/2 p.o. 50 mg 20 - 83 2-3 4,1 [125] 
MDMA člověk /8 p.o. 75 mg 131 1,8 7,7 [125] 
MDMA člověk /8 p.o. 75 mg 131 1,8 7,9 [161] 
MDMA člověk /2 p.o. 100 mg 189 - 210 2-3 5,8 [125] 
MDMA člověk /8 p.o. 125 mg 236 2,4 8,6 [125] 
MDMA člověk /8 p.o. 125 mg 236 2,4 8,7 [161] 
MDMA člověk /2 p.o. 150 mg 442 - 487 1,5 7,1 [125] 
(R)-MDEA člověk /4 p.o. 60 mg 134 2,7 7,9 [162] 
(S)-MDEA člověk /4 p.o. 60 mg 88 2,8 4,0 [162] 
DOB potkan/3 s.c. 20 mg/kg 1143 1 5 [163] 
DOB potkan/3 p.o. 20 mg/kg 320 1  [163] 
2C-B potkan/10 s.c. 50 mg/kg 2250 0,5 1,1 [164] 
PMMA potkan/3 s.c. 40 mg/kg 4014 0,5 1,0 [165] 
PMMA potkan/10 s.c. 20 mg/kg 1477 0,5 0,5 [165] 
PMMA potkan/10 s.c. 5 mg/kg 456 0,5 0,4 [165] 
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5.   TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA A VALIDACE METOD 

 

5.1. Záchyt, detekce a identifikace nových syntetických drog a jejich metabolitů jako 

předem neznámých nox v toxikologii 

S uváděním nových modifikovaných psychedelických derivátů na černý trh a se 

zvýšeným výskytem možných intoxikací vzrostly potřeby rozšířit metody rychlého záchytu, 

detekce a identifikace o nově se objevující analogy a jejich metabolity v biologických 

vzorcích. Pro první orientační toxikologický záchyt neznámých nox je důležitý vzorek moče, 

kde bývají koncentrace mateřské látky a metabolitů vyšší než v krvi a mohou být snáze 

detekovány ve vyšších koncentracích několik hodin až dní po aplikaci drogy. Po získání 

předběžných informací z analýz moče, lze následně aplikovat cílené a citlivější analýzy krve 

pro již specifikovanou noxu. V dnešní době toxikologická analýza využívá k záchytu a 

identifikaci fenylethylaminových a amfetaminových nox imunochemické i chromatografické 

metody v různých kombinacích a variantách [166-173]. 

a) Ohromná škála komerčních orientačních imunochemických metod je nabízena pro 

práci v laboratořích na automatických analyzátorech anebo také ve formě jednoduchých 

kapesních testů k rychlé orientační detekci v terénu. Protilátky jsou připraveny buď cíleně 

vůči konkrétní látce, nebo úmyslně pro skupinovou detekci strukturně příbuzných látek. 

Získané orientační informace jsou vodítkem pro aplikaci následných citlivých specifických 

konfirmačních postupů, např. GC-MS nebo LC-MS [174-177]. 

b) Chromatografické metody v tandemu s hmotnostní spektrometrií patří k 

vyžadovaným standardům dnešní toxikologické praxe. Předností GC-MS techniky je spojení 

plynové chromatografie s vysokou separační schopností se specifickým hmotnostním 

detektorem s velkým identifikačním potenciálem.  

U všech GC-MS přístrojů je možno nalézt základní konstrukční prvky, které mohou 

mít další varianty v konkrétním provedení u různých přístrojových typů [178-181]. Obecné 

schéma tandemového uspořádání GC-MS je znázorněno na obr. 3 (převzato od McMaster et 

al. [182]). 
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Obr. 3. Schéma plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem [182]. 

 

Obecně při GC-MS analýze získáváme dva druhy informací vztahujících se k chemické 

struktuře látek ve vzorku, a sice chromatogram s rozdělenými složkami vzorku o 

charakteristických retenčních vlastnostech v daném analytickém systému a současně plynule 

v čase snímaná hmotnostní spektra látek eluujících z chromatografické kolony do 

hmotnostního detektoru. Hmotnostní spektra látky mají přímý vztah k její molekulární 

struktuře, k energii vazeb podléhajících fragmentaci (obr. 4). 

 

A)      B)   
 

       
 
Obr. 4. A) Ukázkový chromatogram (TIC) vzorku s acetylovanými sloučeninami s retenčními časy 
(min) 10.56 MBDB.AC a 12.01 2C-B.AC; B) typické hmotnostní spektrum acetylované sloučeniny 
2C-B (Mr = 301). 
   

Před vlastní GC-MS analýzou je nutná vhodná úprava vzorku, která umožňuje izolaci 

drogy z biologické matrice extrakcí [183-185]. Tradičně je používaná extrakce z kapaliny do 

kapaliny (LLE, Liquid-Liquid Extraction). V posledních letech nabývá na významu extrakce 

tuhou fází (SPE; Solid Phase Extraction). Vlastní extrakci může dle potřeby předcházet cílená 

hydrolýza konjugovaných, hydrofilních forem metabolitů s následným uvolněním 

extrahovatelných aglykonů.    

Další krok ve zpracování vzorku před vlastní GC-MS analýzou může být chemická 

derivatizace určitých sledovaných analytů. Je esenciální pro citlivou detekci polárních analytů 
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s funkčními skupinami -OH, -COOH, -NH2, které díky jejich snížené těkavosti a nežádoucím 

interakcím nelze přímo úspěšně chromatografovat, a detekce je obtížná především v nízkých 

koncentracích. Vhodnou modifikací polární organické molekuly pomocí derivatizace se může 

také zlepšit tepelná stabilita látek během analýzy, zlepšit jejich chromatografické vlastnosti a 

tím výhodně snížit dolní mez detekce [186].        

 

5.2. Validace analytické toxikologické metody 

Validace toxikologické metody je důležitý proces, jehož cílem je demonstrovat a 

dokumentovat kvalitu produkovaných výsledků analytické metody pomocí definovaných 

kritérií. Validační parametry charakterizují spolehlivost a aplikovatelnost metody pro 

zamýšlený účel. Zjednodušeně řečeno, validací metody ověřujeme věrohodnost 

produkovaných analytických dat, která mohou být základem pro navazující interpretace a 

závěry [187-191].  

Během posledních let byla validacím analytických metod věnována velká pozornost a 

byla vypracována a publikována řada dokumentů, odborných doporučení, a popř. závazných 

směrnic [187,189,190,192,193]. Některá odborná doporučení se týkají přímo toxikologických 

analýz biologických vzorků [188,194-197].  

Odborná doporučení k validacím jsou více rozpracována pro metody kvantitativní, 

méně pro metody kvalitativní. Pro kvantitativní toxikologické metody jsou důležité 

parametry, jako jsou stabilita, selektivita, linearita kalibrace a její rozsah, dolní i horní mez 

kvantifikace, správnost (accuracy), přesnost (precision – opakovatelnost), robustnost 

[188,194,198]. Důležité parametry kvalitativních toxikologických metod jsou selektivita a 

dolní mez neboli limit detekce, jako přídavné parametry mohou být výtěžnost a robustnost 

metody [199]. Jen pro specielní aplikační oblasti (např. kontrola dopingu ve sportu) byla 

specifikována další vyžadovaná kritéria týkající se také chemické identifikace prokazovaných 

látek. 

 

Selektivita 

Selektivita analytické metody je definována jako schopnost rozlišit, určit a 

jednoznačně prokázat popř. kvantifikovat složku v biologické matrici v přítomnosti 

interferujících látek (endogenní sloučeniny, metabolity, zbytková rozpouštědla, degradující 

produkty popř. látky z farmakoterapie). Selektivní metoda je taková, která za určitých 

podmínek umožňuje přesný a správný průkaz přítomnosti analytu nebo stanovení obsahu 
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analytu ve směsi jiných složek vzorku. Za selektivní považujeme metodu, kdy signál analytu 

popř. vnitřního standardu není rušen nebo dokonce zaměňován s jinými složkami vzorku 

(čistota signálu) [187,188,194,195].  

 

Stabilita analytu 

Stabilita analytu od odběru vzorku až po analýzu je předpokladem spolehlivé a 

správné kvantifikace. Podle konference r. 2000 v Arlingtonu [200] je definována jako 

chemická stabilita analytu v dané matrici za specifických podmínek v daném čase. Cílem 

stabilitních testů je ukázat, že se koncentrace analytu v dané biologické matrici po odběru 

vzorku, během skladování i samotné přípravy vzorku a v průběhu vlastní analýzy prakticky 

nemění. Stabilita, krátkodobá i dlouhodobá, se experimentálně může ověřovat pomocí analýzy 

vzorku obsahující analyt v dané matrici, obvykle ve dvou koncentracích (nízká a vysoká). 

Změny ve stabilitě menší než 10 %, popř. 20 % mohou být pro určité účely akceptovatelné 

[187,188,194,196].  

 

Linearita kalibrace a její rozsah  

Důležitým krokem je stanovení matematického vztahu mezi naměřeným signálem 

nebo odezvou a koncentrací analytu ve vzorku. Tento vztah může být lineární nebo nelineární 

[192,198].  

Těsnost vzájemné závislosti (míra linearity) dvou proměnných charakterizuje 

korelační koeficient (R2), jehož hodnota by neměla u bioanalytických metod klesnout pod 

hodnotu 0,98 [187,188,191,192,194,195,197]. 

Linearita metody v určitém koncentračním rozsahu se ověřuje pomocí kalibrace. Pro 

ověření linearity a stanovení kalibrační závislosti se doporučuje použít minimální počet 5 

kalibračních vzorků, přinejmenším v duplicitním nezávislém stanovení. 

 

Mez detekce a kvantifikace         

 Mez kvantifikace: Lze rozlišit dolní mez kvantifikace (LLOQ, lower limit of 

quantification) a horní mez kvantifikace (ULOQ, upper limit of quantification). Dolní (horní) 

mez kvantifikace je nejmenší (maximální) množství analytu ve vzorku, které může být 

kvantifikováno s akceptovatelnou přesností a správností [187,188,194].    

Mez detekce: Kvantifikace pod LLOQ danou metodou není akceptovatelná, proto 

hodnoty pod tímto limitem mohou být považovány pouze za kvalitativní detekci analytu. 
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Limit detekce (LOD) dané metody je dán nejmenším množstvím stanovované látky ve 

vzorku, které může být spolehlivě detekováno, tj. odlišeno od pozadí vzorku. 

Dolní mez detekce (LOD) a kvantifikace (LLOQ) mohou být u chromatografických 

metod určeny dvojím alternativním způsobem. Buď vychází ze zjištěných a přijatelných 

hodnot správnosti (bias) a přesnosti v oblasti nízkých koncentrací anebo také z přijatelného 

poměru signálu k šumu z pozadí (signal to noise, S/N). Jedná se o poměr signálu odpovídající 

nízké koncentraci analytu (obvykle výška chromatografického píku) k signálu odpovídajícímu 

pozadí z matrice vzorku. Třetím postupem může být měření slepého vzorku (matrice bez 

analytu) vs. vzorek s analytem. V místě retenčního času analytu se stanoví poměr výšky píku 

analytu (signál) k pozadí slepého vzorku (šum). Alespoň trojnásobek poměru výšky píku 

analytu k pozadí je doporučován pro určení dolní meze detekce (S/N ≥ 3) u 

chromatografických metod a alespoň desetinásobek tohoto poměru (S/N ≥ 10) je vyžadován 

pro určení dolní meze kvantifikace [191,194]. 

 

Přesnost (precision) 

Přesnost vyjadřuje těsnost shody výsledků získaných při opakovaném měření vzorku 

za celkem neměnných pracovních podmínek v laboratoři. Vyjadřuje míru rozptýlení výsledků 

okolo střední hodnoty, nemusí však nutně vyjadřovat míru odchýlení od skutečné pravdivé 

hodnoty. Rozlišuje opakovatelnost v krátkém čase s jedním pracovníkem, v jedné laboratoři 

(repeatability nebo také intra-assay precission), opakovatelnost během střednědobého 

intervalu (intermediate precision) za různých podmínek (experimentátor, přístroj a místo, 

podmínky, čas), ale uvnitř jedné laboratoře a reprodukovatelnost (reproducibility) kde může 

být zahrnuto více faktorů vlivu, měření v různých laboratořích aj.  

Přesnost se někdy vyjadřuje jako variační koeficient (coefficient of variation, CV) tj. 

podíl směrodatné odchylky k průměru v procentech. Za přijatelné se v bioanalytice považují 

hodnoty do 15 % (nejlépe do 10 %), kromě hodnot blízko LLOQ, kde by neměly přesáhnout 

20 % [187,188,194,198].  

 

Správnost (accuracy) 

Správnost analytické metody je definována jako odchylka experimentálně zjištěné 

hodnoty (např. koncentrace) od skutečné hodnoty ve vzorku [187]. Správnou skutečnou 

hodnotu je však možné jen odhadnout s určitou mírou pravděpodobnosti. Validací se snažíme 

zjistit velikost odchylky měřených hodnot od správnosti, která je výslednou kombinací 

systematické (bias) a náhodné chyby (precision). Při validaci metody při experimentálním 
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určování bias a přesnosti se doporučuje proměřit minimálně 3 koncentrační hladiny (nízká, 

střední a vysoká hladina) vztažené na kalibrační křivku a minimálně 5 vzorků (nejlépe 10) u 

každé koncentrační hladiny. Při validacích reálné metody je termín správnost substituován 

termínem bias. Bias se vyjadřuje jako rozdíl mezi průměrnou naměřenou hodnotou ve vzorku 

k teoretické či referenční hodnotě. Je také možné vyjádření jako procentuální odchylka měření 

od teoretické či referenční hodnoty [188,192,194]. 

 

Výtěžnost (recovery)         

 Výtěžnost nepatří k základním parametrům validace bioanalytických metod, přesto 

může být důležitým parametrem u metod, u kterých je extrakce analytu jako jedna 

z kritických operací. U stopových analýz musí být extrakční účinnost dostatečná pro daný 

účel, aby byl analyt vůbec detekovatelný. Účinnost extrakce se mění s koncentrací analytu a 

s typem biologické matrice [188,191,193,198].  

 
Robustnost (ruggedness) 

Robustnost je mírou vnímavosti analytické metody k malým změnám pracovních 

podmínek, které se mohou objevit u běžného dodržování pracovního postupu, jako jsou např. 

změny v pH roztoků, ve složení mobilní fáze, pracovní výkyvy teploty, atd. Pokud je 

analytická metoda robustní, tak malé provozní výkyvy pracovních podmínek nemají vliv na 

přesnost a správnost výsledků. Robustnost by měla být testována, pokud zamýšlíme použít 

metodu dlouhodoběji anebo v jiné laboratoři, jinými pracovníky [188,191,193].   
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6. VYBRANÉ DERIVÁTY FENYLETHYLAMINŮ A AMFETAMINŮ   

6.1.  2C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenethylamin) 

6.1.1.  Chemická struktura a klasifikace       

 2C-B nebo BDMPEA (4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin) je psychoaktivní 

substance, kterou řadíme do skupiny fenylethylaminových derivátů tzv. 2C-řady. Základ 

těchto analogů tvoří fenylethylaminový skelet, který je přítomen také v některých strukturách 

léčiv (např. psychostimulantia, bronchodilatancia a antidepresiva), s charakteristickými 

substitucemi dvou methoxyskupin v pozici 2 a 5 aromatického kruhu a lipofilním 

substituentem, bromem, ve 4 pozici (obr. 5). 

NH2

Br

O CH3

O CH3  

Obr. 5. 4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-B) 
 

6.1.2. Historie abúzu 

Tato relativně nová fenylethylaminová droga byla poprvé syntetizovaná v r. 1975 

Shulginem a Carterem [201], avšak popularitu získává až v 90. letech, kde byla nabízena 

v tzv. „smart shopech“ pod názvem „Erox“ nebo jako dočasný lék proti impotenci a sexuální 

frigiditě [202,203]. V Evropě byla na černém trhu poprvé zachycena v tabletové formě v r. 

1994 v Nizozemí [202]. V současné době patří ve většině evropských zemí ke kontrolovaným 

psychotropním substancím.  

 

6.1.3. Syntéza a dostupnost drogy 

2C-B a další fenylethylaminy mohou být snadno syntetizovány v ilegálních 

laboratořích. Instrukce pro tyto syntézy jsou dostupné v tištěné formě [1,201,204] nebo na 

internetu. Populárním prekurzorem je anetol, hlavní složka anýzového oleje z rostlin 

Pimpinella anisum a Illicium verum. Ten může být použit pro syntézu 2,5-

dimethoxybenzaldehydu a dále dimethoxyfenylethylaminů, např. 2C-B, DOB a/nebo DOI. 

Ilegální produkt obsahující 2C-B je nejčastěji nabízen v profesionálně  

vypadajících tabletových formách opatřených různými logy výrobců jako alternativa k 
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tabletám extáze (MDMA). Ilegální produkty většinou neobsahují pouze 2C-B (nalezené 

množství 3 - 8 mg v tabletě [203]), ale častěji kombinace společně s dalšími „designer 

drugs“, jako jsou např. MBDB, MDMA a MDEA [202,203]. Na černém trhu je 2C-B také 

znám pod slangovými názvy „Nexus, Venus, Bromo, Erox, Afterburner nebo XTC“. 

6.1.4. Laboratorní a toxikologická analýza 

Při podezření na intoxikaci neznámou noxou využití běžných komerčních 

imunochemických testů pro záchyt drog ze skupiny amfetaminů obvykle selhává v případě 2C 

derivátů. Tyto deriváty, včetně 2C-B, mají nízkou zkříženou reaktivitu nespecifických 

protilátek a mohou mít za následek mylné informace (falešnou negativitu).   

Pro průkaz 2C-B v ilegálních zadržených produktech mohou být využity systémy na 

principu tenkovrstevné chromatografie. S Marquisovým činidlem dává 2C-B barevnou reakci, 

zelenou, stejnou jako při reakci s DOB a s analogickými strukturami [205]. Pro záchyt a 

identifikaci 2C-B a jeho metabolitů v biologických vzorcích jsou však zapotřebí citlivé 

moderní metody pro stopovou analýzu, např. systémy využívající GC-MS  

[121,167,203,206,207].  

 

6.1.5. Farmakodynamika 

Deriváty 2C-řady interagují s α1-adrenergními a serotonergními 5-HT2 receptory 

[21,22,35,52,208,209]. Centrální 5-HT2 receptory jsou považovány za zprostředkovatele 

halucinogenní aktivity [21,208]. Studie na izolované potkaní hrudní aortě ukázala, že 2C-B se 

chová jako parciální agonista na 5-HT2 a α1-adrenergních receptorech [209,210]. Villalobos et 

al.[35] popsali 2C-B jako parciální agonistu 5-HT2C receptorů a antagonistu 5-HT2A 

receptorů.  

6.1.6. Farmakokinetika 

Farmakokinetické vlastnosti fenylalkylaminů souvisí s jejich chemickou strukturou. 

Kinetická data vztahující se k 2C-B a pocházející z kontrolované studie nebyla do doby 

našeho zkoumání v odborné literatuře popsána.  

Způsob podání a dávka. Stejně jako amfetaminy existuje 2C-B buď jako volná báze 

nebo ve formě soli různých kyselin, nejčastěji kyseliny chlorovodíkové. 2C-B je obvykle 

aplikován perorálně v tabletách, které obsahují okolo 5 mg této účinné látky vedle dalších 

možných příměsí [203,205]. Obvyklá „rekreační“ dávka se pohybuje mezi 4 a 30 mg. 
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Alternativa perorálního podání je šňupání práškovité soli, které se zdá být účinnější, zato 

bolestivější (http://leda.lycaeum.org/).  

Délka trvání účinků. Doba trvání 2C-B účinků po perorálním podání je 4 – 6, popř. 8 

hodin v porovnání s extází, které trvají 3 - 5 hod. Délka účinků se s nasálním podáním 

zkracuje na 2 - 3 hod [1]. 

Metabolismus a eliminace. V publikované literatuře není jednoznačně popsán 

metabolismus 2C-B, což může vést k neschopnosti laboratoře rozpoznat lidské intoxikace 

touto látkou. Metabolismem 2C-B se již zabývalo několik studií v různém experimentálním 

uspořádání s rozdílnými způsoby podání (perorální, intraperitoneální), s rozdílnými dávkami 

(0,3 mg/kg, 10 mg/kg, 20 mg/kg, 40 mg/kg), s použitím různých zvířecích modelů s potkany 

[113,207,211], s myšemi [121] nebo s použitím hepatocytů různých živočišných druhů, 

včetně lidských [122,123]. Všechny biotransformační studie ukazují, že dominující cestou 

přeměny 2C-B byla O-demethylace jedné methoxyskupiny, N-acetylace a oxidativní 

deaminace nebo kombinace všech těchto kroků. Pfleger et al. [212] dále identifikovali také 

metabolity vznikající oxidací alifatického postranního řetězce. Publikované studie ukázaly, že 

2C-B je exkretován do moče v parentní formě pouze v malém množství, proto vyhledávání 

metabolitů hraje zásadní roli v důkaze o aplikaci této substance a v diagnostice intoxikací.  

 

6.1.7. Akutní a chronické účinky a komplikace 

Účinky 2C-B jsou velmi závislé na dávce. Nízké dávky (5 – 10 mg) mají většinou 

mírné účinky, působí jako amfetaminové stimulans, vyšší dávky (20 – 40 mg) vyvolávají 

psychedelický účinek podobný LSD, a velmi vysoké dávky (nad 50 mg) mohou navodit 

výrazné halucinace s hlubokými psychedelickými prožitky provázené extrémním strachem 

[1,201-203]. 

Nízké i vyšší dávky mohou být doprovázeny nežádoucími symptomy (zvracení, 

průjem, plynatost, pocení, mydriáza, třes, křeče, tachykardie, hypertenze, hypertermie apod.). 

Mnoho uživatelů zmínilo také kašel, který vyvolává zvýšená produkce hlenu v průduškách. 

V počáteční fázi při nástupu účinků vyvolává 2C-B pocity podobné obavám a úzkosti, mohou 

se také objevit pocity energie. S narůstající intenzitou účinků se může objevit psychická 

stimulace, změny nálad, pocity zaměřené do nitra, zvyšuje se smyslové vnímání (zrak, sluch, 

čich, hmat) a/nebo zmatenost. 2C-B, ačkoliv významně méně než LSD, může navodit dočasné 

změny ve vnímání reality. Existuje riziko předávkování a nepředvídatelných individuálních 

reakcí, především v kombinaci s dalšími užívanými látkami. Minimum zachycených 

intoxikací v praxi může být částečně vysvětleno nižším obsahem 2C-B v ilegálních tabletách 
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a nepřipraveností toxikologických laboratoří odhalit příčinu zdravotních potíží [202,203,213-

215].  

 

6.2. PMMA (4-methoxymethamfetamin) 

           

6.2.1. Chemická struktura 

PMMA, chemicky para-methoxymethamfetamin nebo 4-methoxymethamfetamin je 

strukturální fenylisopropylaminový analog dvou stimulancií: 4-methoxyamfetaminu, PMA, a 

methamfetaminu (obr. 6). PMMA je spolu s PMA odpovědný za několik úmrtí v Evropě a 

Asii [9,106,216,217]. 

NH-CH3

CH3CH3O  

Obr. 6. 4-methoxymethamfetamin (PMMA) 
 

6.2.2. Historie abúzu 

PMMA byl poprvé syntetizován Shulginem aj. [1]. První hlášené úmrtí v souvislosti 

s užitím tablety s obsahem PMMA bylo ve Španělsku v r. 1993 [216]. Další upozornění o 

výskytu substance PMMA zachycené v tabletách na ilegálním trhu bylo v roce 2000 ve 

Španělsku, Dánsku a Německu, kde také ohlásili další intoxikace nebo umrtí způsobené 

PMMA a hned v zápětí v r. 2001 EUROPOL a EMCDDA vydává zprávy o zdravotních 

rizicích a užití PMMA a PMA [218] a dochází k doporučení zahrnout PMMA do seznamu 

kontrolovaných psychotropních substancí.  

 

6.2.3. Syntéza a dostupnost drogy 

Syntetické postupy přípravy PMMA Leuckartovou metodou jsou dostupné v odborné 

literatuře nebo na internetu [1,219,220]. Využívají volně dostupný prekurzor 4-

methoxyfenylaceton. Přechodným meziproduktem je PMA, na jehož syntézu je možno 

mimo jiné použít také anetol obsažený v anýzovém oleji [221].    

 PMMA je na černém trhu dostupný nejčastěji v podobě tablet nesoucí loga 

„Mitsubishi, E, Superman, Jumbo, Elephant“ shodná s logy na tabletách obsahující MDMA 

[64]. Tablety, které bývají konzumovány v místech tanečních scén a tzv. „rave parties“ 

obvykle neobsahují čistý PMMA, ale ve většině případů současně také PMA, a/nebo další 

substance (MDMA, MDA, amfetamin, efedrin, kofein aj.) [64,222,223]. Jedna 

z neoficielních hypotéz tvrdí, že kombinace PMA a PMMA v nepravých tabletách „extáze“, 
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je pro ilegální producenty finančně výhodnější než produkce tablet s obsahem MDMA. 

Navíc prekurzory potřebné pro syntézu PMA/PMMA jsou snáze dostupné a nepodléhají tak 

striktní kontrole v porovnání s prekurzory pro výrobu MDMA [218].   

6.2.4. Laboratorní a toxikologická analýza 

Laboratorní postupy pro analýzu PMMA v zachycených tabletách jsou popsány v 

literatuře [224]. Při použití tenkovrstevné chromatografie nedává PMMA barevnou reakci 

s Marquisovým činidlem, ale reaguje barevně s Liebernannovým nebo s Mandelinovým  

činidlem [224]. 

Toxikologické postupy pro stopovou analýzu PMMA v biologických vzorcích, vhodné 

pro záchyt a určení příčiny intoxikací touto drogou vypracovali a popsali němečtí 

autoři Staack aj. [114]. 

 

6.2.5. Farmakodynamika 

Ze studie vztahu struktury a účinků (SAR) amfetaminových derivátů s para substitucí 

na aromatickém kruhu [21,22,38,41] analogicky vyplývá, že PMMA může působit na 

serotonergní receptory přímo, může také uvolňovat serotonin (5-HT, 5-hydroxytryptamin) ze 

serotonergních neuronů a/nebo inhibovat enzym MAO-A, a tím vést k rozvoji tzv. 

serotoninového syndromu [38,43]. Aplikace PMMA v kombinaci s dalšími amfetaminovými 

deriváty, alkoholem anebo různými léčivy může vyvolat vážné intoxikace a i úmrtí 

[64,216,225]. 

6.2.6. Farmakokinetika 

Způsob podání a dávka. PMMA je obvykle aplikován perorálně a může být podán také 

injekčně. Běžné množství PMMA v tabletách tzv. „extáze“ se pohybuje přibližně v rozmezí 

od 20 do 100 mg [218]. Podle výsledků analýz biologických vzorků některých 

intoxikovaných konzumentů se koncentrace mateřské formy PMMA v krvi pohybovala v 

rozmezí 850 - 15824 ng/ml [106,216,225]. 

Délka trvání účinků. Rekreační užívání PMMA, stejně jako užívání extáze, je 

konzumenty domněle považováno za bezpečné, ve skutečnosti zákeřnost PMMA spočívá v 

pozvolném a relativně opožděném nástupu účinku (45 – 120 min) oproti klasické extázi (20-

90 min) [226]. Nebezpečí spočívá také ve falšování obsahu ilegálních tablet. Pod dojmem 

počátečního slabého účinku někteří uživatelé opakují dávku a intoxikují se. Podle Shulgina aj. 

je doba trvání účinků PMMA u člověka krátká [1].  
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Metabolismus a eliminace PMMA. V současné době není biotransformace PMMA u 

člověka dostatečně známá. Metabolické studie na zvířecích modelech [114,227] navrhují dvě 

hlavní metabolické cesty, O-demethylace na aromatickém kruhu v poloze 4 vede ke vzniku 

dominantního metabolitu 4-hydroxymethamfetaminu (pholedrinu) a N-demethylace vede 

k produkci méně zastoupeného, zato specifického 4-methoxyamfetaminu (PMA). Zajímavá je 

tvorba β-hydroxylovaných metabolitů vznikajících ovšem v nepatrném množství. Ve studii 

metabolismu PMMA užívající lidské jaterní mikrozomy autoři dokázali, že hlavní 

metabolický krok, O-demethylace, byl katalyzován za přítomnosti cytochromu P450 2D6 

[228]. Další enzym popsaný v metabolismu PMMA je katechol-O-methyltransferasa (COMT) 

podílející se na methylaci hydroxyskupin [228]. Konjugační reakce PMMA a jeho metabolitů 

nejsou dostatečně známy. Nicméně Shima et al. [145] nalezli v lidské moči metabolit 

pholedrin eliminovaný v konjugované formě jako glukosiduronát či sulfát, pravděpodobně 

s převahou pholedrin-sulfátového komplexu. 

 

6.2.7. Terapeutické užití 

PMMA není schválen či doporučován k léčebnému používání. Jeho strukturální 

analog, 2-methoxymethamfetamin je adrenergní bronchodilatátor a v některých zemích byl 

užíván ve formě farmakologického přípravku Orthoxine® k prevenci akutních záchvatů u 

astma bronchiále [1]. V současné době není PMMA ani jeho zmíněný strukturní izomer na 

evropském trhu legálně dostupný. 

 

6.2.8. Akutní, chronické účinky a komplikace 

Farmakologické studie na zvířecích modelech [60,229-231] ukazují, že PMMA sdílí 

částečné farmakologické podobnosti v účincích s MDMA, nemá však stejně výraznou 

amfetaminovou stimulační komponentu. V porovnání s MDMA jsou podle Glennona aj. 

psychotropní účinky PMMA třikrát vyšší, zato nastupují opožděně [61,229]. Pozorované 

stimulující účinky jsou více podobné MBDB, proto je PMMA řazen do skupiny entaktogenů 

[232]. Steel et al. [79] poukázali na neurotoxické účinky na serotonergních receptorech 

v mozku potkanů. Stanovili také LD50 hodnoty, které byly v rozmezí 53 – 63 mg/kg a 

poukázali na úzké okno mezi efektivní a letální dávkou PMMA, a tím i vysoké riziko 

potenciální akutní toxicity nebo fatální intoxikace. PMMA podle Glennona et al. [233] 

nevyvolává významnou lokomotorickou stimulaci v dávce 30 mg/kg u potkanů. 

Sympatomimetická stimulace (zvýšená produkce slin, křeče, slzení) byla pozorována v dávce 
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40 - 80 mg/kg PMMA a v této stejné dávce byla stimulována i lokomoční aktivita u potkanů 

[64]. 

Akutní účinky PMMA na člověka po kontrolované perorální dávce byly popsané 

Shulginem aj. [1], kde dávka 110 mg způsobila kardiovaskulární změny (tachykardie), avšak 

žádné pozorovatelné centrální účinky. Podle publikovaných kazuistik [9,106,217,225,234] 

vede konzumace PMMA u člověka k příznakům, jako jsou tachykardie, hypertenze, 

hypertermie a svalové křeče. Intoxikace se projeví náhlým a prudkým vzestupem tělesné 

teploty (41 – 46 ºC) a krevního tlaku, křečemi, žaludeční nevolností až zvracením, dále se 

mohou dostavit dechové obtíže, arytmie a ledvinové selhání. Intoxikovaní se silně potí a 

ztrácejí velké množství tekutin a minerálů. 
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IV. EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST 

 

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 o váze 0,230 – 0,250 kg, kteří byli 

umístěni v klecích, s dostatečným přísunem vody a potravy a dvanáctihodinovým cyklem dne 

a noci.  

1.1. Aplikace 2C-B potkanům, uspořádání experimentů 

Pro studii biotransformace 2C-B bylo použito 7 potkaních samců kmene Wistar. 2C-B 

substance byla syntetizována Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové na zakázku pro 

účely experimentů s ověřenou čistotou > 99%. Den před vlastním podáním drogy byla zvířata 

umístěna po jednom do metabolických klecí a byla jim odebírána kontrolní moč. Následující 

den byla zvířatům subkutánně podána jednorázová dávka 50 mg/kg 2C-B 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. 

Pro studii distribuce 2C-B v organismu bylo použito 50 potkaních samců kmene Wistar. 

Zvířatům byla subkutánně podána jednorázová dávka 50 mg/kg 2C-B hydrochloridu 

rozpuštěného ve fyziologickém roztoku o objemu 2 ml. V definovaných časových úsecích (0; 

0,5; 1; 2; 6 hod; každá skupina po deseti potkanech) byly v celkové anestézii (i. p. thiopental 

50 mg/kg) odebrány orgány: krev, mozek, játra a plíce a uskladněny v mrazícím boxu při 

teplotě – 20 °C až do doby analýzy. Vedle toho byly také provedeny kontrolní odběry krve a 

tkání několika potkanů bez předchozího podání drogy, které sloužily k nastavení a validacím 

používané analytické metody jako blank matrice.  

 

1.2. Aplikace PMMA potkanům, uspořádání experimentů  

Pro studii biotransformace PMMA bylo použito 7 potkaních samců kmene Wistar. 

Substance PMMA pro účely této studie byla syntetizována na zakázku Farmaceutickou 

fakultou UK v Hradci Králové s  čistotou > 95%. Den před vlastním podáním drogy byla 

experimentální zvířata umístěna po jednom do metabolických klecí a byla jim odebírána 

kontrolní moč. Následující den jim byla subkutánně podána jednorázová dávka 40 mg/kg 
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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. 

Pro distribuční studii PMMA bylo použito celkem 124 potkaních samců kmene 

Wistar, kterým ve třech nezávislých sériích experimentů byly subkutánně aplikovány tři 

rozdílné jednorázové dávky PMMA hydrochloridu rozpuštěného ve fyziologickém roztoku o 

objemu 2 ml tak, jak uvádí tab. 7. První sérii samců (n = 24) byla subkutánně podána 

jednorázová dávka 40 mg/kg roztoku PMMA a v definovaných úsecích byly vždy třem 

jedincům odebrány orgány: krev, mozek, játra a plíce (tab. 7). V druhé a třetí sérii 

experimentů (n = 50 v každé sérii) byly zvířatům odděleně subkutánně podány jednorázové 

dávky 20 mg/kg nebo 5 mg/kg roztoku PMMA. V těchto sériích experimentů byly 

v definovaných časových úsecích odebírány krev a mozek. Orgány byly vždy uskladněny v 

mrazícím boxu při teplotě – 20 °C až do doby analýzy. 

 

Tab. 7. Časový rozvrh odběrů krve a tkání po s. c. dávce PMMA.HCl potkanům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka (mg/kg) Počet samců   Čas odběru orgánů po dávce (hod) 
40  mg/kg   24 (v každém čase odběru 3) 0; 0.5; 1; 2; 4; 8; 16; 32  
20   mg/kg   50 ( v každém čase odběru 10) 0; 0.5; 1; 2; 4; 8 
  5  mg/kg   50 ( v každém čase odběru 10) 0; 0.5; 1; 2; 4; 8 
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2. TOXIKOLOGICKÉ ANALÝZY BIOLOGICKÝCH VZORKŮ POMOCÍ GC-MS 

 

2.1. Použité chemikálie, referenční standardy  

Všechny použité chemikálie pro analýzy byly v kvalitě p.a. nebo pro chromatografii. 

Chemikálie: aceton, Lachema (Neratovice, ČR); dichlormethan, J. T. Baker (Deventer, 

Nizozemí); ethylester kyseliny octové, Fluka Chemie (Buchs, Švýcarsko); methanol, Penta 

(Chrudim, ČR); 2-propanol, Lachema (Neratovice, ČR), 1-chlorbutan, Fluka Chemie (Buchs, 

Švýcarsko); amoniak 25%, Penta (Chrudim, ČR); hydroxid sodný, Penta (Chrudim, ČR); 

koncentrovaná kyselina chlorovodíková, Lachema (Neratovice, ČR). 

Pufry a roztoky: 0,1 M fosfátový pufr (pH 6); 0,1 M octanový pufr (pH 4,5); 0,1 M kyselina 

chlorovodíková; 2 M hydroxid sodný. 

Činidla: Acetylační činidlo - směs acetanhydridu a pyridinu v poměru 10:1; silylační činidlo 

MSTFA (N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamid); MBTFA (N-methyl-bis-

trifluoracetamid. 

Enzymy: β-glukuronidáza Helix Pomatia EC 3.2.1.31 (143 400 units per ml), Sigma Aldrich 

Ltd. (Praha, ČR). 

Izolační kolonky: SPEC Plus 3 ml DAU disky, Ansys Technologies, Amedis Ltd. (Praha, ČR), 

objem kolonky 3 ml, 30 mg/disk, směsný typ sorbentu nepolární oktylsilika (C8) a silný 

měnič kationů (benzensulfonová kyselina). 

 

Referenční standardy pro GC-MS analýzy:  

Dodavatel Referenční standard 

UNDCP, Vídeň 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyfenyl)butan.HCl (MBDB) 

Sigma Aldrich Ltd., Praha 4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin.HCl (2C-B); 4-

methoxyamfetamin.HCl (PMA); 4-hydroxymethamfetamin.HCl 

(OH-MAM); 4-hydroxyamfetamin.HCl (OH-AM) 

FF UK, Hradec Králové 4-brom-5-hydroxy-2-methoxyfenylethylamin (5HM-BPEA, 81%); 

4-brom-2-hydroxy-5-methoxyfenylethylamin (2HM-BPEA, 80 %); 

4-methoxymethamfetamin.HCl (PMMA, > 95%.) 

Lipomed, Arlesheim methamfetamin-D5.HCl (MAM-D5); 3,4-methylenedioxymethamfet 

amin-D5.HCl; 4-hydroxy-3-methoxyamfetamin.HCl (HM-AM);  

4-hydroxy-3-methoxymethamfetamin.HCl (HM-MAM) 
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Příprava zásobních a pracovních roztoků, roztoky vnitřních standardů 

Z jednotlivých pevných substancí (2C-B.HCl, 2HM-BPEA, 5HM-BPEA, 

PMMA.HCl, PMA.HCl, OH-MAM.HCl, OH-AM.HCl, HM-AM.HCl a HM-MAM.HCl) byly 

připraveny zásobní roztoky o koncentraci 0,2 mg/ml v methanolu a skladovány v temnu při 

4ºC. Ředěním zásobních roztoků analytů, 2C-B.HCl, 2HM-BPEA, 5HM-BPEA, methanolem 

byly připraveny jednotlivé pracovní roztoky o koncentraci 20 ng/µl a jejich desetinásobným 

zředěním methanolem na roztoky o koncentraci 2 ng/µl. Smísením podílů zásobních roztoků 

analytů, (PMMA.HCl, PMA.HCl, OH-MAM.HCl, OH-AM.HCl), byl připraven pracovní 

roztok I o konečné koncentraci 20 ng/µl. Pracovní roztok II byl připraven desetinásobným 

zředěním pracovního roztoku I methanolem na konečnou koncentraci 2 ng/µl.  

Jako vnitřní standardy byly použity roztoky deuterovaného methamfetaminu.HCl 

anebo MBDB.HCl, oba o koncentraci 20 ng/µl methanolu.  

 

2.2. Příprava potkaních vzorků pro GC-MS  

Pro účely kvantitativních analýz byly využity metody vnitřního standardu. Vnitřní 

standard byl přidáván do vzorků na počátku extrakčních pochodů.  

 

2.2.1. Zpracování séra/plazmy 

0,5 ml potkaního séra/plazmy bylo přemístěno do označené zkumavky. Byl přidán 

vnitřní standard (400 ng/ml MBDB.HCl v případě 2C-B, popř. 400 ng/ml MAM-D5.HCl 

v případě PMMA) a 1 ml 0,1 M fosfátového pufru (pH 6) a vzorek byl řádně promíchán. 

Následovala extrakce analytů pomocí pevné fáze.  

 

2.2.2. Zpracování tkání 

1g tkáně (mozek, játra, plíce) byl homogenizován a deproteinován ve 4 ml methanolu 

s přídavkem vnitřního standardu na přístroji Ultra Turrax T 25 do úplného rozmělnění. Jako 

vnitřní standard pro 2C-B studii byl použit roztok MBDB.HCl (400 ng/g pro mozek; 2000 

ng/g pro plíce a játra) a pro PMMA studii roztok MAM-D5.HCl (400 ng/g pro mozek; 2000 

ng/g pro plíce a játra). Zkumavky byly přeneseny do ultrazvukové lázně a vzorky 20 minut 

sonifikovány. Dále následovala centrifugace 5 minut při 4000 otáčkách (2400×g). 2 ml 

supernatantu bylo přeneseno do čisté zkumavky a methanol odpařen. Odparek byl potom 
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zpětně rozpuštěn v 0,1 ml methanolu a 1 ml 0,1 M fosfátového pufru (pH 6). Následovala 

extrakce analytů pomocí pevné fáze. 

Pozn. Pokud byly ve vzorcích stanoveny koncentrace přesahující rozsah lineární 

kalibrace, byla extrakce opakována s menším podílem vzorku doplněným do velikosti 1 g 

blankovou tkání. 

 

Extrakce pevnou fází (SPE; Solid Phase Extraction) a derivatizace pro GC-MS analýzy  

Připravený vzorek ze séra popř. plazmy a tkání s přídavkem vnitřního standardu byl 

přečištěn extrakcí na SPEC Plus DAU discích. Vzorek byl aplikován na předem 

kondicionované SPE kolonky ve fosfátovém pufru (pH 6). Balastní látky zachycené na 

kolonce byly odstraněny postupným promytím 1 ml deionizované vody, 1 ml 0,1 M HCl a 1 

ml methanolu. Kolonkou zachycené analyty byly eluovány z vysušené kolonky eluční směsí 

dichlormethan/2-propanol/amoniak (25%), 80/20/4, denně čerstvě připravené. Po odpaření 

rozpouštědel byl suchý odparek eluátu derivatizován acetylací. K suchému extraktu byla 

přidána acetylační směs 200 µl (acetanhydrid/pyridin v poměru 10:1). Derivatizační reakce 

probíhala při teplotě 60°C po dobu 30 minut. Po ochlazení na laboratorní teplotu byl přebytek 

derivatizačního činidla odpařen pod mírným proudem vzduchu při teplotě do 40°C. Odparek 

byl zpětně rozpuštěn ve 100 µl absolutního ethylacetátu a 1 µl byl analyzován GC-MS.  

 

2.2.3. Zpracování moče 

2.2.3.1. Zpracování moče s obsahem 2C-B, PMMA a jejich metabolitů 

Podíly získaných vzorků moče (2 ml) byly upraveny třemi způsoby: bez zařazení 

hydrolýzy, s využitím enzymatické hydrolýzy případných konjugovaných forem metabolitů a 

s využitím hydrolýzy konjugátů minerální kyselinou. 

Příprava vzorků moče. Bez hydrolýzy: Hodnota pH moče byla upravena 

zalkalizováním na 8 – 9 a sledované analyty byly extrahovány 4 ml směsi 1-chlorbutan : 

ethylacetát (1:1). Vodní vrstva s obsahem kyselých látek byla uchována pro pozdější 

zpracování (tzv. kyselá frakce). Báze obsažené v oddělené organické vrstvě byly 

reextrahovány do 4 ml 1M HCl (výsledné pH 2 – 3), vodná vrstva byla separována a po jejím 

opětovném upravení pH na hodnotu 8 – 9 byly báze znovu extrahovány do organické fáze 4 

ml 1-chlorbutan : ethylacetát (1:1). Organická vrstva (bázická frakce) byla následně upravena 

derivatizací (acetylace a trifluoroacetylace). Postup pro extrakci metabolitů je shrnut na obr. 

7. 
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Obr. 7. Schéma přípravy potkaní moče bez hydrolýzy. 
 

Příprava vzorků moče. Enzymatická hydrolýza: Před vlastní extrakcí byly k podílu 2 

ml moče přidány enzym β-glukuronidáza (200 µl) a 200 µl 0,1 M octanového pufru (pH 4,5). 

Směs byla inkubována při 40°C po dobu 24 hodin. Poté bylo pH moče upraveno na hodnotu  

8 – 9. Hydrolyzovaný vzorek byl následně extrahován a čištěn jako ve výše uvedené 

proceduře „bez hydrolýzy“. 

Příprava vzorků moče. Hydrolýza minerální kyselinou: Ke 2 ml moče byl přidán 1 ml 

koncentrované HCl. Vzorek byl inkubován při 110°C po dobu 45 minut. K ochlazené 

okyselené hydrolyzované moči byla přidána směs 4 ml 1-chlorbutan : ethylacetátu (1:1) a 

látky kyselé povahy byly extrahovány do organické fáze, zatímco báze byly zachyceny ve 

vodní vrstvě. Oddělená vodní vrstva byla alkalizována (pH 8 – 9) a bázické sloučeniny byly 

extrahovány do 4 ml 1-chlorbutan : ethylacetátu (1:1). Oddělená organická vrstva s obsahem 

bází byla po odpaření derivatizována (acetylace, trifluoroacetylace).  

Příprava vzorků moče. Oddělená frakce kyselých látek: Vodní alkalická vrstva 

oddělená po extrakci bází z moče po enzymatické hydrolýze nebo bez hydrolýzy byla 

okyselena (pH 2 - 3) a kyselé komponenty byly extrahovány pomocí směsi hexan : ethylacetát 

(4:1). Oddělená organická vrstva obsahující látky kyselé povahy byla derivatizována  

trimethylsilylací. 
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2.2.3.2. Derivatizace analytů 

Organické extrakty obsahující sledované analyty byly po vysušení derivatizovány 

acetylací, trifluoroacetylací nebo trimethylsilylací. 

Acetylace (AC). K suchému extraktu bází byla přidána acetylační směs 200 µl 

(acetanhydrid/pyridin v poměru 10:1). Derivatizační reakce probíhala při teplotě 60°C po 

dobu 30 minut. Po ochlazení na laboratorní teplotu byl přebytek činidla odpařen při teplotě do 

40°C. Odparek byl zpětně rozpuštěn ve 100 µl absolutního ethylacetátu. 1 µl extraktu byl 

analyzován GC-MS.  

Trifluoroacetylace (TFA). Vysušený extrakt bází byl po přidání 100 µl MBTFA (N-methyl-

bis-trifluoracetamid) temperován při 80°C 30 minut. 1 µl extraktu byl analyzován za použití 

GC-MS.               

Trimethylsilylace (TMS). Suchý extrakt kyselých látek byl po přidání 100 µl MSTFA (N-

methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamid) derivatizován při 80°C 30 minut. Po ochlazení byl 

1 µl podíl analyzován pomocí GC-MS. 

 
3. GC-MS PODMÍNKY PRO ANALÝZU 2C-B, PMMA A JEJICH METABOLITŮ 

 

K analýzám byl použit plynový chromatograf Hewlett-Packard typu 6890 spojený v 

tandemu s hmotnostním kvadrupolovým detektorem MSD typu 5973 (Agilent Technologies, 

Waldbronn, Německo) vybavený automatickým dávkovačem.  

Podmínky na chromatografické koloně: kapilára HP5-MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm; 

nosný plyn helium při konstantní průtokové rychlosti 1.0 ml/min; teplota nástřikového 

prostoru pracujícího ve splittless modu 250 °C a teplota přechodu (transfer line) 250 °C; 

teplotní program na koloně: 85 °C po dobu 2 minut, dále zvýšení o 30°C/min až do 150 °C, 

znovu zvýšení o 15 °C/min do 250°C po dobu 10 minut (celková doba analýzy 20 minut); 

ionizační technika nárazem elektronů (electron impact ionization, EI) s ionizační energií 70 

eV.  

 

3.1. Kvalitativní metody pro záchyt a identifikaci nových metabolitů 

V experimentech metabolických studií byl pro účely identifikace možných metabolitů 

v potkaní moči použit skenovací mód hmotnostních spekter v rozmezí 35 – 550 m/z. 
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3.2. Kvantitativní metody pro stanovení koncentrací 

 V experimentech distribučních studií byl použit při GC-MS analýzách SIM mód 

(Selected Ion Monitoring) s monitorovanými ionty uvedenými v tab. 8. Jako vnitřní standard 

pro kvantitativní stanovení 2C-B byl použit MBDB, pro kvantitativní stanovení PMMA byl 

použit deuterovaný MAM-D5. 

 
Tab. 8. Monitorované ionty (m/z) pro stanovení aminů a jejich metaolitů v SIM modu; kvantifikující  

ionty jsou zvýrazněny tučně. 

 

Validace použitých analytických metod pro experimentální studie 2C-B a PMMA byla 

uskutečněna v souladu s odbornými požadavky [187,188,194]. Jako výchozí matrice pro 

validace a kalibrace byla použita blanková séra, mozkové, jaterní a plicní tkáně laboratorních 

Wistar potkanů, které byly příslušným způsobem obohacovány (spikovány) potřebným 

množstvím sledovaných analytů a dále byly zpracovány podle popsaných postupů v oddíle 

IV.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Studie Analyt Retenční  čas (min) Monitorované ionty (m/z) 
2C-B  MBDB.AC (IS) 10.61 249, 176, 135, 114, 72 
 2C-B.AC 11.93 301/303, 242/244, 229/231, 199/201, 148 
 5HM-BPEA.2AC 12.59 329/331, 287/289, 228/230, 134, 77 
 2HM-BPEA.2AC 12.61 329/331, 287/289, 228/230, 148, 134, 77 
    
PMMA MAM-D5.AC (IS) 7.76 104, 62 
 PMA.AC 8.93 148, 86, 44 
 PMMA.AC 9.57 148, 100, 58 
 OH-AM.2AC 9.81 176, 134, 107, 86 
 OH-MAM.2AC 10.39 176, 134, 100, 58 
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V. VÝSLEDKY 

1. VALIDAČNÍ  PARAMETRY GC-MS METODY PRO STANOVENÍ 2C-B A PMMA A JEJICH 

METABOLITŮ 

 

Záměrem validace analytické GC-MS metody pro stanovení 2C-B a jeho majoritního 

metabolitu 2HM-BPEA v séru a tkáních a pro stanovení PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-

AM a OH-MAM v séru/plazmě a tkáních bylo ověřit mj. spolehlivost a přesnost výsledků 

měření. Stanovení validačních parametrů (selektivita metody, kalibrační závislost, přesnost – 

opakovatelnost, správnost – bias, limit detekce a kvantifikace) byla uskutečněna v souladu s 

mezinárodními odbornými požadavky [187,188,194]. Zjištěné validační parametry použitých 

metod odpovídaly požadovaným kritériím v klinické i forenzní toxikologii. 

 

1.1. Selektivita  

  Při hodnocení selektivity GC-MS metody s použitím negativní (blank) biologické 

matrice (sérum/plazma, játra, mozek, plíce), získané přinejmenším ze šesti různých potkaních 

samců nebyly nalezeny v chromatografickém pozadí žádné píky interferující s analyty nebo 

vnitřními standardy v příslušném retenčním čase. 

 

1.2. Linearita, rozsah kalibrace 

Měřením kalibrační závislosti byl zjištěn rozsah linearity pro individuální 

fenylalkylaminy a jejich metabolity v různých matricích a příslušné korelační koeficienty jsou 

uvedeny v tab. 9. Kalibrace byly minimálně sedmi bodové a byly proměřeny v dubletu. 

Uvedené hmotnostní koncentrační hodnoty se vztahují k použitým substancím ve formě 

výchozích solí či bází (viz. kap. IV.2.1). Kalibrační závislosti byly zjištěny na základě poměru 

plochy měřených analytů k ploše vnitřního standardu (odezva na ose y) vzhledem ke 

koncentraci kalibrátorů (osa x). Hodnota korelačního koeficientu byla vždy větší než 0,985.  

Tab. 9. Linearita kalibrace, korelační koeficienty a regresní závislost GC-MS metody pro jednotlivé
   analyty v potkaním séru, popř. plazmě a tkáních. 
 

Analyt Matrice Rozsah linearity 
(ng/ml; ng/g) 

Korelační koeficient 
R2 

Lineární regresní 
závislost 

Sérum 100-3000 0,994 y = 0,0016x – 0,0632 
Mozek 100-20000 0,998 y = 0,0015x + 0,0413 
Játra 100-9000 0,999 y = 0,0004x + 0,0112 

2C-B 

Plíce 100-40000 0,996 y = 0,0004x – 0,425 
2HM-BPEA Sérum 200-3000 0,996 y = 0,0018x – 0,093 

 Mozek 130-6000 0,996 y = 0,0007x + 0,0231 
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 Játra 120-9000 0,999 y = 0,0002x + 0,0181 
 Plíce 120-9000 0,998 y = 0,0002x + 0,0415 

Plazma 10-2000 0,999 y = 0,0023x + 0,0198 
Mozek 10-5000 0,999 y = 0,002x + 0,0814 
Játra 10-5000 0,999 y = 0,0035x + 0,1578 

PMMA 

Plíce 10-5000 0,998 y = 0,0022 + 0,1198 
PMA Plazma 10-2000 1 y = 0,003x + 0,0185 

 Mozek 10-5000 0,999 y = 0,0029x + 0,0537 
 Játra 10-5000 0,999 y = 0,0046x + 0,0226 
 Plíce 10-5000 0,998 y = 0,003x + 0,1648 

OH-AM Plazma 10-2000 0,985 y = 0,0008x + 0,0674 
 Mozek 10-5000 1 y = 0,0012x + 0,0478 
 Játra 20-5000 0,999 y = 0,0008x – 0,0369 
 Plíce 20-5000 0,989 y =0,0007x + 0,1167 

OH-MAM Plazma 10-2000 0,986 y = 0,0028x + 0,1637 
 Mozek 10-5000 1 y = 0,0035x + 0,0379 
 Játra 10-5000 0,999 y = 0,0023x + 0,2044 
 Plíce 20-5000 0,992 y =0,0026x + 0,3285 

 
 
1.3. Správnost (bias) a přesnost (opakovatelnost) 

V tab. 10 jsou uvedeny hodnoty správnosti (bias) a přesnosti (opakovatelnost) 

jednotlivých analytů v potkaní matrici séra/ plazmy, mozku, jater a plic (n = 6) měřených na 

třech různých koncentračních hladinách (nízká, střední a vysoká). Měřená koncentrace (cměř.) 

jednotlivých analytů vůči zvolené koncentrační hladině (koncentrace teoretická - cteoret.), 

hodnota uvedena jako průměr zjištěných hodnot, je v tab. 10 uvedena s příslušnou 

směrodatnou odchylkou. Opakovatelnost stanovení jednotlivých analytů vyjádřená jako 

variační koeficient dosahovala hodnot v rozmezí 0,2 – 13,6 %, s výjimkou hodnot při LLOQ 

(max. 17,4 %). Správnost, počítána jako procentuální odchylka měřené koncentrace od 

teoretické nominální hodnoty, vykazuje hodnoty pro jednotlivé analyty do ± 14,9 %, s 

výjimkou hodnot při LLOQ (± 19,8 %). Stanovené validační parametry odpovídají odborným 

požadavkům na toxikologické metody.  

 
Tab. 10. Validační parametry použitých GC-MS metod. Teoretická a měřená koncentrace,  

  opakovatelnost a správnost (bias) stanovení fenylalkylaminů a metabolitů ve vybraných  
  potkaních matricích (n = 6). 

 
Analyt Matrice cteoret. 

(ng/ml; ng/g) 
cměř. ± SD 

(ng/ml; ng/g)  
Opakovatelnost 

(%) 
Bias 
(%) 

2C-B Sérum 100 98,2 ± 3,6 3,7 - 1,8 
  500 544,6 ± 16,8 3,1 + 8,9 
  2000 2008,1 ± 36,7 1,8 + 0,4 
 Mozek 100 87,1 ± 4,0 4,6 - 12,9 
  2000 1799,5 ± 41,7 2,3 - 10,1 
  15000 16480,4 ± 682,3 5,5 + 9,9 

 Játra 100 119,8 ± 9,4 7,9 + 19,8 
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  2000 2064,7 ± 88,9 4,3 + 2,9 
  9000 8730,7 ± 188,5 2,2 -3,0 
 Plíce 100 94,3 ± 9,3 4,6 - 5,7 
  2000 2078,2 ± 79,1 3,8 + 3,9 
  30000 28803,0 ± 633,6 2,2 - 4,0 

2HM-BPEA Sérum 200 179,8 ± 4,3 2,4 - 10,1 
  400 397,6 ± 8,5 2,2 - 0,7 
  2000 2154,0 ± 87,5 4,1 + 6,5 
 Mozek 130 146,0 ± 9,1 6,2 + 12,3 
  1500 1356,6 ± 70,6 7,3 - 9,6 
  5000 4893,5 ± 162,4 3,3 - 2,2 
 Játra 120 129,7 ± 13,8 10,6 + 8,1 
  2000 1966,2 ± 163,9 8,3 - 1,7 
  9000 9076,0 ± 609,6 6,7 + 0,8 
 Plíce 120 118,5 ± 12,8 10,8 - 1,4 
  2000 1827,0 ± 85,0 4,6 - 8,6 
  9000 9443,0 ± 499,0 5,3 + 4,9 

10 8,7 ± 1,5 17,4 - 13,0 
100 100,0 ± 4,9 4,9 0,0 

1000 1014,6 ± 9,7 0,9 + 1,5 

Plazma 

2000 2015,5 ± 51,5 2,5 + 0,8 
10 9,9 ± 0,7 6,6 - 1,0 

100 87,5 ± 4,4 5,0 - 12,5 
1000 1052,6 ± 32,8 3,1 + 5,3 

Mozek 
 

5000 5060,2 ± 391,1 7,7 + 1,2 
10 10,5 ± 1,0 9,5 + 5,0 

100 106,4 ± 6,9 6,4 + 6,4 
1000 1026,6 ± 49,3 4,8 + 2,7 

Játra 

5000 4901,0 ± 212,5 4,3 - 2,0 
10 10,4 ± 0,1 1,1 + 4,0 

100 96,1 ± 1,3 1,4 - 3,9 
1000 1054,4 ± 26,6 2,3 + 5,4 

PMA 

Plíce 

5000 5007,0 ± 101,0 2,0 + 0,2 
PMMA Plazma 10 8,5 ± 0,6 7,4 - 15,0 

  100 110,6 ± 4,3 3,9 + 10,6 
  1000 990,8 ± 21,4 2,1 - 1,0 
  2000 2019,4 ± 60,1 2,9 + 0,9 
 Mozek 10 9,8 ± 0,5 5,1 - 2,0 
  100 86,4 ± 2,9 3,4 - 14,6 
  1000 1072,4 ± 18,9 1,8 + 7,2 
  5000 5096,2 ± 232,7 4,6 + 1,9 
 Játra 10 8,5 ± 1,0 11,7 - 15,0 
  100 108,4 ± 4,9 4,5 + 8,4 
  1000 1020,9 ± 35,9 3,5 + 2,1 
  5000 5047,6 ± 235,9 4,7 + 0,9 
 Plíce 10 8,7 ± 0,7 7,5 - 13,0 
  100 114,6 ± 2,3 2,0 + 14,6 
  1000 1046,8 ± 59,0 5,6 + 4,7 
  5000 5066,0 ± 87,9 1,7 + 1,3 

OH-AM Plazma 10 8,1 ± 2,4 13,9 - 19,0 
  100 99,6 ± 14,5 14,5 - 0,4 
  1000 1146,3 ± 43,9 3,5 + 14,6 
  2000 1861,1 ± 139,2 7,4 - 6,9 
 Mozek 10 8,5 ± 0,6 7,5 - 15,0 
  100 103,2 ± 13,9 13,6 + 3,2 
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  1000 1056,4 ± 73,8 6,9 +5,6 
  5000 5130,2 ± 584,1 11,4 + 2,6 
 Játra 20 20,9 ± 1,0 4.7 + 4,5 
  100 87,9 ± 8,8 9,9 - 12,1 
  1000 963,3 ± 74,5 7,7 - 3,7 
  5000 4694,2 ± 234,6 5,0 - 6,2 
 Plíce 20 20,9 ± 1,0 4,7 + 4,5 
  100 102,2 ± 4,3 4,2 + 2,2 
  1000 983,0 ± 40,2 4,1 + 1,7 
  5000 5128,0 ± 13,3 0,2 + 2,4 

OH-MAM Plazma 10 9,3 ± 0,8 8,4 - 7,0 
  100 97,1 ± 5,8 5,9 - 2,9 
  1000 1149,0 ± 25,3 2,1 + 14,9 
  2000 19010 ± 155,1 8,2 - 4,9 
 Mozek 10 10,9 ± 1,3 11,9 + 9,0 
  100 96,9 ± 7,5 7,7 - 3,1 
  1000 968,6 ± 67,8 6,9 - 3,1 
  5000 4956,0 ± 234,2 4,7 - 0,9 
 Játra 20 18,9 ± 1,9 10,2 - 5,5 
  100 102,6 ± 11,1 10,8 + 2,6 
  1000 1102,2 ± 146,2 13,3 +10,2 
  5000 5336,9 ± 145,1 2,7 + 6,7 
 Plíce 20 22,1 ± 1,8 8,3 + 10,5 
  100 95,9 ± 7,1 7,4 - 4,1 
  1000 975,2 ± 41,0 4,2 - 2,5 
  5000 4842,8 ± 65,9 1,4 - 3,2 

 

Pozn.: Cteoret. - koncentrace teoretická; Cměř. - koncentrace naměřená 

 

1.4. Meze detekce a kvantifikace 

Nízké meze kvantifikace (LLOQ) při zvoleném poměru S/N > 8 se pro 2C-B 

pohybovaly od 70 do 100 ng/ml popř. ng/g v séru a jednotlivých tkáních, u 2HM-BPEA byly 

zjištěné hodnoty vyšší, 120 ng/g pro tkáně a 200 ng/ml pro sérum. Pro analyty PMMA, PMA, 

OH-AM a OH-MAM byly hodnoty LLOQ v rozmezí 10 – 20 ng/ml popř. ng/g (viz tab. 11).  

Meze detekce (LOD) pro 2C-B v jednotlivých vzorcích při poměru S/N > 3 byly nižší 

nebo rovny 50 ng/ml popř. ng/g, pro metabolit 2HM-BPEA  se pohybovaly v rozmezí 80 –

120 ng/ml popř. ng/g. Hodnoty LOD pro analyty PMMA, PMA, OH-AM a OH-MAM byly 

v rozmezí 5 – 10 ng/ml popř. ng/g (viz tab. 11). 

Tab. 11. Limity detekce (LOD) a kvantifikace (LLOQ) pro jednotlivé analyty v potkaních vzorcích. 
 

Analyt Matrice LLOQ LOD 
Sérum 100 ng/ml 50 ng/ml 
Mozek 70 ng/g 30 ng/g 
Játra 70 ng/g 30 ng/g 

2C-B 

Plíce 100 ng/g 50 ng/g 
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2HM-BPEA Sérum 200 ng/ml 120 ng/ml 
 Mozek 120 ng/g 80 ng/g 
 Játra 120 ng/g 80 ng/g 
 Plíce 120 ng/g 80 ng/g 

Plazma 10 ng/ml 5 ng/ml 
Mozek 10 ng/g 5 ng/g 
Játra 10 ng/g 5 ng/g 

PMMA 

Plíce 10 ng/g 5 ng/g 
PMA Plazma 10 ng/ml 5 ng/ml 
 Mozek 10 ng/g 5 ng/g 
 Játra 10 ng/g 5 ng/g 
 Plíce 10 ng/g 5 ng/g 
OH-AM Plazma 10 ng/ml 5 ng/ml 
 Mozek 10 ng/g 5 ng/g 
 Játra 20 ng/g 10 ng/g 
 Plíce 20 ng/g 10 ng/g 
OH-MAM Plazma 10 ng/ml 5 ng/ml 
 Mozek 10 ng/g 5 ng/g 
 Játra 10 ng/g 5 ng/g 
 Plíce 20 ng/g 10 ng/g 
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2. VÝSLEDKY  2C–B  EXPERIMENTÁLNÍCH STUDIÍ U POTKANŮ 

2.1. Detekce 2C–B a identifikace jeho metabolitů 

Detekce a identifikace mateřské látky 2C-B a jeho dvou potencionálních metabolitů  

2HM-BPEA a 5HM-BPEA v potkaních vzorcích po s.c. aplikaci 50 mg/kg 2C-B.HCl a 

vhodné úpravě vzorku byla založena na přímém porovnání s korespondujícími referenčními 

substancemi, tj. na shodě hmotnostních spekter a retenčních charakteristik těchto látek. 

Výskyt O-demethylovaných metabolitů 2HM-BPEA a 5HM-BPEA byl odlišen ve formě 

trifluoroacetylovaných derivátů pomocí GC-MS. Ty ve srovnání s acetylderiváty umožňovaly 

nejen účinnější separaci obou strukturních metabolických izomerů s rozdílnými retenčními 

časy, ale také odlišení možných N-acetylovaných metabolitů vzniklých in vivo během 

biotransformace 2C-B. Z těchto důvodů byla jako hlavní derivatizační technika při zpracování 

získaných frakcí moče použita trifluoroacetylace. Výskyt O-demethylovaného metabolitu 

5HM-BPEA ve vzorcích tkání a sér nebyl významný vedle jeho dominantního izomeru 2HM-

BPEA a proto nebyl kvantitativně hodnocen. Jako hlavní derivatizační techniku při 

zpracování tkání a sér jsme díky naší laboratorní zkušenosti a ekonomické nenáročnosti 

zvolili acetylaci. 

Chromatografické a spektrální charakteristiky výše uvedených látek v jejich 

acetylované a trifluoroacetylované formě shrnuje tab. 12. Typická hmotnostní spektra těchto 

derivátů se nacházejí v příloze I. 

 

Tab. 12. GC-MS charakteristiky (Rt a charakteristické ionty) substancí 2C-B, 2HM-BPEA a   
5HM-BPEA v acetylované a trifluoroacetylované formě.  

        
   Pozn. Ionty s * značí molekulární ionty, zvýrazněné ionty jsou kvantifikační ionty  
 

Referenční substance potřebné pro jednoznačnou identifikaci dalších metabolitů 

pomocí techniky GC-MS nebyly dostupné, proto jejich pravděpodobná identifikace byla 

založena na fragmentačních principech popsaných např. autory McLafferty a Tureček [235]. 

Dále byla experimentálně zjištěná hmotnostní spektra předpokládaných metabolitů a 

porovnávána s publikovanými spektry v literatuře [121,122,212,236]. Identifikace 2C-B 

Sloučenina Mr Rt (min) Významné ionty m/z 
2C-B.AC 301 11.93 301*/303, 242/244, 229/231, 199/201, 148 
2HM-BPEA 2AC 329 12.62 329*/331, 287/289, 228/230, 187, 148, 77 
5HM-BPEA 2AC 329 12.59 329*/331, 287/289, 228/230, 187, 134, 77 
2C-B.TFA 355 10.12 355*/357 288/290, 242/244, 229/231, 199/201,148, 126 
2HM-BPEA.2TFA 437 9.04 437*/439, 324/326, 311/313, 255/257, 148, 126 
5HM-BPEA.2TFA 437 9.36 437*/439, 324/326, 311/313, 227/229,126 
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metabolitů byla také usnadněna tím, že tyto sloučeniny obsahují atom bromu, který 

v hmotnostním spektru dává typický bromový izotopický pík s rozdílem 2 daltonů. GC-MS 

spektra pravděpodobných metabolitů identifikovaných v této studii jsou prezentována 

v příloze I. 

 

2.2. Výsledky biotransformační studie 2C-B  

  

Biotransformační studie 2C-B in vivo na potkaních samcích byla provedena s cílem 

detekce a identifikace významných metabolických produktů. Vzorky močí pro tyto účely byly 

připraveny podle popsaných postupů (kap. IV. 2.2). Mateřská látka a její metabolity byly 

přítomny ve volné i konjugované formě, proto k rozštěpení konjugátů byl každý podíl moče 

také hydrolyzován. Osvědčila se enzymatická hydrolýza, která je obecně považována za 

šetrnější ke struktuře látek a v naší studii poskytovala výraznější odezvu detekci 

vyhledávaných analytů, jak je možno vidět z totálních iontových chromatogramů na obr. 8. 

 

Obr. 8. Totální iontové chromatogramy (TIC). Overlay TIC trifluoroacetylovaného bázického 
  extraktu moče po enzymatické hydrolýze (černá křivka) a extraktu po kyselé hydrolýze   
  (zelená křivka) připravených extrakcí za stejných podmínek. 

 

 

2.2.1. 2C-B a metabolity neutrální a bázické povahy nalezené v moči  

2C-B a jeho neutrální a bázické metabolity extrahované z moče byly separovány a 

analyzovány pomocí GC-MS ve scan módu. Obr. 9 znázorňuje totální iontový chromatogram 

(TIC) 2C-B a jeho metabolitů v trifluoroacetylované formě, jejichž chromatografické 

charakteristiky (GC a MS data) shrnuje tab. 13 a hmotnostní spektra příloha I.  
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Obr. 9. 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). 
 

 
Tab. 13. Chromatografické charakteristiky pravděpodobných 2C-B metabolitů bázické povahy v  

trifluoroacetylované formě nalezené v bázické 0-24 hodinové frakci moče po s.c. dávce 50       
mg/kg 2C-B.HCl. 

 
Substance Mr Rt (min) Významné ionty m/z 

2HM-BPE.2TFA 438 7.85 438*/440, 324/326, 311/313, 255/257, 148 
5HM-BPE.2TFA 438 8.04 438*/440, 341/343, 324/326, 311/313, 227/229 

DMβH-BPE.2TFA 468 8.45 468*/470, 354/356, 341/343, 276  
DM-BPE.TFA 356 8.62 356*/358, 341/343, 242/244, 229/231, 199/201, 148 

2HM-BPEA.2TFA 437 9.14 437*/439, 324/326, 311/313, 255/257, 148, 126 
5HM-BPEA.2TFA 437 9.50 437*/439, 324/326, 311/313, 227/229,126 

NM-2CB.TFA 369 10.13 369*/371, 355/357, 256/258, 242/244, 229/231, 199/201, 148 
2C-B.TFA 355 10.20 355*/357, 288/290, 242/244, 229/231, 199/201, 148 

2HMNAC-2CB.TFA 383 10.58 383*/385, 324/326, 311/313, 255/257,148 
5HMNAC-2CB.TFA 383 10.80 383*/385, 324/326, 311/313, 227/229 
    
Pozn. * označuje předpokládané molekulární ionty 

 
V hydrolyzovaném bázickém extraktu potkaní moče sbírané 0 – 24 hodin 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 
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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). 

Hmotnostní spektrum v retenčním čase 10.20 min s molekulárním iontem m/z 355 

dává mateřská molekula 2C-B v trifluoroacetylové formě, jejíž fragmentace je znázorněna na 

obr. 10. Ztráta trifluoroacetaminoskupiny vede ke vzniku iontu m/z 242 a následnou ztrátou 

methylu v ethylovém řetězci se formuje ion m/z 229. Odštěpením methoxyskupiny na 

aromatickém kruhu od fragmentu m/z 229 vzniká ion m/z 199. Methylací mateřské látky na 

dusíku se v organismu vytváří sloučenina NM-2CB, jejíž trifluoroacetylovaný derivát 

s retencí 10.13 min dává podobné spektrum jako spektrum mateřské látky s molekulárním 

iontem m/z 369, navýšený o hmotu 14 daltonů (obr. 11).  

                                

Obr. 10. Fragmentace 2C-B.TFA  Obr. 11. Fragmentace NM-2CB.TFA 

 

Nejvíce zastoupeným metabolitem v 0 – 24 hodinovém extraktu moče byl 2HM-

BPEA. Jeho trifluorovaný derivát dává v retenčním čase 9.14 min hmotnostní spektrum s 

molekulárním iontem m/z 437, po odštěpení trifluoroacetaminoskupiny se objevuje ion m/z 

324 a následným štěpením trifluoromethyl skupiny na aromátu charakteristický ion m/z 255. 

Odštěpením methyltrifluoromethylacetamidového fragmentu (m/z 126) z 2HM-BPEA se 

formuje ion m/z 311 (obr. 12). Téměř shodné hmotnostní spektrum s mírně opožděným 

retenčním časem 9.50 min patří jeho izomeru 5HM-BPEA.2TFA, který byl zastoupen 

v daleko menší koncentraci. 5HM-BPEA je formován demethylací mateřské látky na 

benzenovém jádře v 5. pozici a v hmotnostním spektru, na rozdíl od 2HM-BPEA.2TFA se 

objevuje jeho charakteristický ion m/z 227 (obr. 13).  

                           

Obr. 12. Fragmentace 2HM-BPEA.2TFA                  Obr. 13. Fragmentace 5HM-BPEA.2TFA  
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Oba izomery, 2HM-BPEA i 5HM-BPEA, se dále v organismu acetylují na dusíku na 

korespondující N-acetyl konjugáty 2HMNAC-2CB a 5HMNAC-2CB, jejichž 

trifluoroacetylované deriváty s molekulárním iontem m/z 383 dávají v retenčních časech 

10.58 a 10.80 min charakteristický ion m/z 324 vzniklý ztrátou acetamidu a fragment m/z 311 

formovaný β-štěpením na ethylovém řetězci. Určení přesné pozice metabolicky formované 

hydroxyskupiny u obou izomerů není možné pro absenci referenčních standardů, nicméně 

můžeme předpokládat, že přítomnost charakteristických iontů m/z 148 a m/z 255 

v hmotnostním spektru sloučeniny s retenčním časem 10.58 min, které se nalézají také u 

2HM-BPEA.2TFA, se vztahují k 2HMNAC-2CB, zatímco hmotnostní spektrum s retencí 

10.80 s charakteristickým iontem m/z 227, který chybí ve spektru 2HM-BPEA.TFA, odpovídá 

5HMNAC-2CB.TFA. Fragmentace molekul obou izomerů je znázorněna na obr. 14 a 15. 

                             

Obr. 14. Fragmentace 2HMNAC-2CB.TFA       Obr. 15. Fragmentace 5HMNAC-2CB.TFA  

 

Výrazný pík v retenčním čase 8.62 min s molekulárním iontem m/z 356 patří 

pravděpodobně alkoholické sloučenině DM-BPE.TFA, která se oxidativní deaminací 

transformovala z mateřské látky. α-štěpením na ethylovém řetězci vzniká charakteristický ion 

m/z 242, β-štěpením ion m/z 229 a následnou ztrátou methoxyskupiny se formuje fragment 

m/z 199 (obr. 16). 

 

Obr. 16. Fragmentace DM-BPE.TFA 

 

Hmotnostní spektra v retenčním čase 7.85 a 8.04 min s molekulárním iontem m/z 438 

u obou sloučenin dávají pravděpodobně trifluoroacetylované demethylované alkoholické 

molekuly vzniklé biotransformací DM-BPE v živém organismu. Fragmenty m/z 324 a 311 

vznikají α- a β-štěpením na ethylovém řetězci. Jak už bylo dříve zmíněno, předpokládáme, že 

hmotnostní spektrum sloučeniny s retencí 7.85 min s charakteristickými ionty m/z 148 a m/z 



 58

255 odpovídá 2HM-BPE.2TFA, zatímco hmotnostní spektrum s charakteristickým iontem m/z 

227, přítomné ve spektru 5HM-BPEA.2TFA, odpovídá 5HM-BPE.2TFA. Fragmentace 

molekul obou izomerů je znázorněna na obr. 17 a 18. 

                                                   

Obr. 17. Fragmentace 2HM-BPE.2TFA                    Obr. 18. Fragmentace 5HM-BPE.2TFA 

 

Nepatrný pík s retencí 8.45 min a pravděpodobným molekulárním iontem m/z 468 

v hmotnostním spektru by mohl odpovídat 2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-2-

hydroxyethanolu (DMβH-BPE.2TFA). Ztráta trifluoroacetoxy skupiny dává vznik 

fragmentačnímu iontu m/z 354 a následná ztráta methylu charakteristickému iontu m/z 341. Po 

odštěpení bromu z fragmentu m/z 341 se objevuje ion m/z 276. Tato struktura dává totožné 

spektrum jako spektrum popsané autory Pflenger aj. [212]. K ověření správnosti této 

předpokládané struktury (obr. 19) byla dále připravena acetylovaná sloučenina (acetylace 

bázického močového extraktu). Fragmentaci acetylovaného předpokládaného DMβH-BPE.2AC 

(molekulární ion m/z 360) s charakteristickými ionty m/z 300, 258, 245, 138 popisuje obr. 20. 

                                

Obr. 19. Fragmentace DMβH-BPE.2TFA                  Obr. 20. Fragmentace DMβH-BPE.2AC 

 

V extraktu bází hydrolyzované moče sbírané 24 – 48 hodin již nebyla detekována 

přítomnost mateřské látky 2C-B. Na hranici detekce byly zjištěny zbytky vylučovaných 

metabolitů: 2HM-BPE, 5HM-BPE, DMβH-BPE a 2HM-BPEA (obr. 21). 
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Obr. 21. Typický totální iontový chromatogram (TIC) trifluoroacetylovaného extraktu bází z 
  hydrolyzované potkaní moče sbírané 24-48 hodin po s.c. dávce 50 mg/kg 2C-B; 
  2HM-BPE.2TFA (1), 5HM-BPE.2TFA (2), DMβH-BPE.2TFA (3), 2HM-BPEA.2TFA (4). 

 

 

2.2.2. Metabolity kyselé povahy detekované v moči 

Obr. 22 znázorňuje TIC extraktu kyselých látek z potkaní moče po enzymatické 

hydrolýze po extrakcí kapalina-kapalina a silylací, analyzovaného pomocí GC-MS ve scan 

módu. Chromatografické charakteristiky detekovaných předpokládaných kyselých popř. 

neutrálních metabolitů shrnuje tab. 14. Jejich hmotnostní spektra jsou znázorněna v příloze II. 

 

Obr. 22. TIC extraktu kyselých látek z potkaní moče sbírané 0 – 24 hodin po podání 50 mg/kg 2C- 
  B.HCl; Přítomné metabolity: DM-BPE.TMS (1), HM-BPE.2TMS (2), DM-BPAA.TMS (3),  
  HM-BPAA.2TMS (4). 
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Tab. 14. Částečné hmotnostní spektrální charakteristiky silylovaných předpokládaných kyselých popř.  
  neutrálních metabolitů 2C-B  
 

Metabolit Mr Rt m/z 
DM-BPE.TMS 332 9.60 332*/334, 317/319, 302/304, 287/289, 253, 229/231, 199/201, 103 
HM-BPE.2TMS 390 9.92 390*/392, 375/377, 360/362, 311, 287/289, 257/259, 103, 73 
DM-BPAA.TMS 346 10.11 346*/348, 331/333, 316/318, 287/289, 229/231, 199/201, 73 
HM-BPAA.2TMS 404 10.35 404*/406, 389/391, 361/363, 345/347, 287/289, 257/259, 207, 73 

 
Pozn. * označeny jsou molekulární ionty 
 

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). Hmotnostní spektra všech těchto sloučenin 

v silylované formě jsou znázorněna v příloze II. 

V chromatogramu (obr. 22) v retenčním čase 10.11 min dominoval pík bromovaného 

metabolitu s charakteristickým molekulárním iontem m/z 346 v hmotnostním spektru. Dané 

spektrum, porovnáno se spektrem v literatuře [122], může odpovídat kyselině 4-brom-2,5-

dimethoxyfenyloctové (DM-BPAA). 

Potenciální metabolit s molekulárním iontem m/z 404 pozorován v čase 10.35 min 

může korespondovat s kyselinou 4-brom-hydroxy-methoxyfenyloctovou. Na základě 

výsledku GC-MS nelze specifikovat pozici strukturálních substituentů na aromatickém jádře, 

tj. hydroxy a methoxy skupin, které se mohou nacházet ve 2 či 5 poloze jádra. Hmotnostní 

spektrum této kyseliny bylo porovnáno s předchozím spektrem kyseliny DM-BPAA. Obě 

sloučeniny mají shodný fragmentační mechanismus, pouze u demethylované sloučeniny je 

charakteristický posun o 58 daltonů (rozdíl mezi O-TMS derivatizovanou hydroxyskupinou 

demethylované sloučeniny a methoxyskupinou DM-BPAA). Fragmentace obou kyselin je 

znázorněna na obr. 23 a 24 [122]. 

                       

Obr. 23. Fragmentace DM-BPAA.TMS           Obr. 24. Fragmentace HM-BPAA.2TMS 
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Hmotnostní spektrum s molekulárním iontem m/z 332 dává silylovaný 2-(4-brom-2,5-

dimethoxyfenyl)ethanol (DM-BPE), přítomný také v extrahované frakci bází. Ztráta methylu 

z methoxyskupiny nebo z trimethylsilylskupiny vede k fragmentu m/z 317 a ztráta celé 

methoxyskupiny nebo dvou methylů v trimethylsilylskupině odpovídá fragmentu m/z 302. Ion 

m/z 253 odpovídá ztrátě bromu (obr. 25). O-demethylací vzniká 2-(4-brom-hydroxy-

methoxyfenyl)ethanol s molekulárním iontem m/z 390. Tento metabolit se také nachází 

ve frakci bází. Analogicky probíhá fragmentační mechanismus, který je naznačen na obr. 26, 

jako u DM-BPE.TMS s posunem hmot o 58 daltonů. 

   

 Obr. 25. Fragmentace DM-BPE.TMS  Obr. 26. Fragmentace HM-BPE.2TMS 

 
V extraktu kyselých látek z moče, sbírané  24 - 48 hodin po dávce nebyly již 

sledované analyty detekovány. 

 

2.2.3.  Výskyt konjugovaných vs. nekonjugovaných forem metabolitů 2C-B 

vylučovaných močí 

Detekované metabolity v extraktu nehydrolyzované moče, tj. s obsahem analytů 

snížených o konjugované formy, byly prakticky tytéž jako v extraktu hydrolyzované moče 

sbírané 0 – 24 hodin po dávce, nicméně vylučované volné formy byly zastoupeny v daleko 

menší míře oproti konjugovaným (obr. 27). Mateřská látka 2C-B se vyloučila téměř úplně 

během 24 hodin převážně ve volné formě, kdežto metabolity s polární hydroxyskupinou byly 

vyloučeny především jako konjugáty. V extraktu bází nehydrolyzované 24 – 48 hodinové 

frakci moče nebyly pozorovány volné formy 2C-B metabolitů.  
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Obr. 27. Totální iontové chromatogramy (TIC). Overlay TIC trifluoroacetylovaných extraktů bází  
               z hydrolyzované  (zelená křivka) a nehydrolyzované (černá křivka) moče sbírané 0 -24 hodin  

        po s.c. dávce 50 mg/kg 2C-B.HCl; detekce mateřské látky 2C-B.TFA (8) a jejích  
        metabolitů 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), 2HMNAC- 
        2CB.TFA (9), 5HMNAC-2CB.TFA (10). 

 
 

2.3. Časový dispoziční profil 2C-B a jeho metabolitu 2HM-BPEA 

  

Účelem části této kontrolované studie bylo objasnit kinetický dispoziční profil lipofilní 

psychotropní látky 2C-B a jeho významného fenolického metabolitu 2HM-BPEA v séru a ve 

tkáních potkanů s důrazem na mozkovou tkáň. Výsledky této studie jsou součástí publikace 

v impaktovaném časopise Toxicology Letters (Publikace I). 

Grafy na obr. 28 znázorňují časové závislosti koncentrací 2C-B a jeho hlavního 

metabolitu 2HM-BPEA v séru, mozku, játrech a plicích po jednorázové subkutánní dávce 50 

mg/kg 2C-B.HCl experimentálním potkanům. Pro lepší názornost jsou v grafu zobrazeny 

pouze průměry individuálních hodnot (n = 10). Individuální hodnoty pro jednotlivá zvířata 

jsou uvedeny v tab. 15.  
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Obr. 28. 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). 
 

 

2.3.1. Časový dispoziční profil 2C-B a 2HM-BPEA v séru 

Vstřebávání mateřské látky 2C-B z místa podání (s.c. aplikace) do krevního oběhu 

bylo poměrně rychlé. Maxima sérové koncentrace 2C-B (průměrná cmax 2250 ± 266 ng/ml) 

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 (obr. 29) 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.  
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Obr. 29. Semilogaritmický graf závislostí ln c 2C-B na čase. 

 

2.3.2. Časový dispoziční profil 2C-B a 2HM-BPEA ve tkáních 

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. 28). Maxima 

průměrných hodnot (n=10) v plicích byly cmax 27029 ± 8156 ng/g, v mozku cmax 17440 ± 

4852 ng/g, v játrech cmax 7485 ± 1609 ng/g. I po šesti hodinách sledování byl 2C-B ve tkáních 

vysoko nad limitem detekce metody. 

 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. 30). V plicích bylo patrné výrazné hromadění lipofilní substance 

2C-B, kde dosahované hladiny byly extrémně vysoké se průměrnou hodnotou maxima 27029 

± 8156 ng/g. Koncentrace polárnějšího metabolitu byla vzhledem k mateřské látce nízká a 

hladiny zdaleka nedosahovaly vysokých 2C-B koncentrací (obr. 30). 

Předpokladem vyvolání psychedelických účinků drogy je prostup substance z krve 

přes hematoencefalickou bariéru do lipofilní mozkové tkáně. V této studii byl influx mateřské 

látky 2C-B do mozku významný (obr. 30). 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 
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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.  

 

 

 

 

 

Obr. 30. Kinetické křivky 2C-B a 2HM-BPEA v játrech, plicích a mozku po 50 mg/kg s.c. 2C-B.HCl  
              aplikaci. Hodnoty jsou průměrné (n = 10).  
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Tab. 15. Časový koncentrační profil 2C-B a jeho metabolitu 2HM-BPEA v séru, mozku,  
               játrech a plicích u jednotlivých potkanů po s.c. dávce 50 mg/kg 2C-B.HCl. Pozn. l. d. - 

  koncentrace v mezi detekce  
 

 2C-B 2HM-BPEA 
t (h) Potkan Sérum (ng/ml) Mozek (ng/g) Játra (ng/g) Plíce (ng/g) Mozek (ng/g) Játra (ng/g) Plíce (ng/g) 

0,5 1 2188 10412 5631 17429 351 3403 132 
0,5 2 2583 21370 6599 14881 1150 3311 513 
0,5 3 2092 15273 7572 25836 966 5571 536 
0,5 4 2625 14706 6015 16542 326 3200 62 
0,5 5 2083 15318 5553 20317 853 3897 640 
0,5 6 2208 16911 4879 21809 754 3275 500 
0,5 7 1945 14005 3152 15662 380 2416 433 
0,5 8 2638 16115 4449 22471 410 3962 274 
0,5 9 1962 12801 6500 20930 770 2949 178 
0,5 10 2178 9480 3730 34706 766 2343 432 
 Průměr(±SD) 2250 ± 266 14639 ± 3042 5408±1298 21058 ± 5595 673 ± 273 3433 ± 872 370 ± 185 

         
1 11 1468 21712 7545 21929 2174 5642 2055 
1 12 2097 24515 8150 42555 2567 4993 7120 
1 13 2498 24994 8732 38443 1426 5392 3631 
1 14 2184 11696 6083 20237 912 3876 1970 
1 15 1706 15213 7958 24317 1326 5048 2658 
1 16 895 13568 5747 17800 1913 5260 6078 
1 17 2909 16035 5985 30160 3189 4516 5329 
1 18 1397 11820 6658 26173 2064 4906 3157 
1 19 2018 17404 11360 31554 4015 6572 3750 
1 20 1751 14067 6632 17117 851 4640 1864 
 Průměr(±SD) 1892 ± 549 17440 ± 4852 7485±1609 27029 ± 8156 2043 ± 954 5085 ± 683 3761±1744 

         

2 21 484 8538 3568 14274 3182 2671 592 
2 22 933 13746 3192 15688 2605 2157 662 
2 23 541 10979 7129 22680 1976 5275 2398 
2 24 1142 9285 7255 19947 3190 5484 4289 
2 25 770 16866 8754 25469 2062 5693 2283 
2 26 963 10926 3516 15425 4007 2453 2260 
2 27 1199 19094 4851 8701 1509 3797 3603 
2 28 638 8882 6346 20142 1335 3878 3381 
2 29 937 8997 5017 8739 3240 3343 2343 
2 30 1390 17307 4570 29893 4154 2732 5073 
 Průměr(±SD) 900 ± 279 12462 ± 3786 5420±1775 17514 ± 6504 2726 ± 938 3748±1253 3204 ± 999 
         

6 31 61 883 215 1516 411 294 1196 
6 32 102 1073 263 1859 801 379 381 
6 33 105 982 324 2451 458 152 650 
6 34 104 1125 172 3637 474 168 1034 
6 35 105 1238 160 1374 402 172 l.d. 
6 36 78 828 204 1658 692 300 l.d. 
6 37 82 1276 320 2492 519 486 467 
6 38 63 646 211 1955 436 264 283 
6 39 51 840 346 1960 516 180 262 
6 40 76 928 217 2667 500 136 714 
 Průměr(±SD) 83 ± 19 982 ± 187 243 ± 63 2157 ± 639 522 ± 122 253 ± 103 496 ± 359 
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3. VÝSLEDKY PMMA EXPERIMENTÁLNÍCH  STUDIÍ U POTKANŮ 

3.1. Detekce PMMA a identifikace jeho metabolitů  

Detekce a identifikace mateřské látky PMMA a jejích metabolitů PMA, OH-MAM, 

OH-AM, HM-AM a HM-MAM v potkaní krvi, mozku, játrech a plicích byla založena na 

přímém porovnání jejich analytických vlastností s referenčními standardy tj. na shodě 

retenčních charakteristik a hmotnostních spekter. Pro další pravděpodobný metabolit 3,4-

dihydroxymethamfetaminu (DH-MAM) detekovaný v potkaní moči nebyl dostupný 

porovnávací referenční standard, proto byla jeho pravděpodobná identita ověřována podle 

fragmentačních pravidel v hmotnostní spektrometrii popsaných autory McLafferty a Tureček 

[235] a na porovnání jeho retenčního indexu s hodnotou popsanou v literatuře, např. Pfleger 

aj. [212]. Chromatografické charakteristiky substancí výše uvedených látek v jejich 

acetylované formě shrnuje tab. 16. Typická hmotnostní spektra těchto derivátů ukazuje 

příloha III. 

  
Tab. 16. Chromatografické charakteristiky substancí PMMA, PMA, OH-AM, OH-MAM, HM-AM a 

  HM-MAM v acetylované formě. 

Analyt Mr Rt (min) Významné ionty m/z 
PMA.AC 207 8.93 207*, 148, 121, 86 
PMMA.AC 221 9.57 221*, 148, 121, 100, 58 
OH-AM.2AC 235 9.90 235*,176, 134, 107, 86 
OH-MAM.2AC  249 10.39 249*, 176, 134, 100, 58 
HM-AM.2AC 265 11.02 265*, 206, 164, 137, 86  
HM-MAM.2AC 279 11.39 279*, 206, 164, 137, 100, 58 

 
Pozn. Ionty s * jsou molekulární ionty, zvýrazněné ionty jsou kvantifikační ionty. 

 

3.2. Výsledky biotransformační studie PMMA 

Biotransformační studie byla provedena s cílem detekce a identifikace významných 

metabolických produktů po jednorázovém podání 40 mg/kg substance PMMA.HCl. Tato 

studie byla provedena in vivo na potkaních samcích (n = 7), jejichž moč byla sbírána 24 hod 

před s.c. podáním (jako kontrolní) a 24 a 48 hodin po podání drogy. Mateřská látka a její 

metabolity byly extrahovány ze získaných podílů potkaní moče systémem kapalina-kapalina 

(LLE). Byly připraveny dvě frakce extraktů (kyselých a bázických látek), které byly po 

derivatizaci analyzovány pomocí GC-MS ve scan módu. Podobně jako u studie 2C-B 

(kapitola V.2.2.) byla použita také enzymatická hydrolýza na rozštěpení vylučovaných 

konjugovaných forem a umožnění extrakce a GC-MS.  
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Výsledky této studie byly publikovány v časopise Toxicology s impakt faktorem 

(Publikace IV). 

 

3.2.1. PMMA a metabolity bázické povahy nalezené v moči 

 

PMMA a jeho bázické metabolity extrahované po enzymatické hydrolýze a acetylaci 

byly analyzovány pomocí GC-MS ve scan módu. Obr. 31 znázorňuje totální iontový 

chromatogram (TIC) v bázickém extraktu s obsahem PMMA a jeho metabolitů v acetylované 

formě. Jejich GC a MS data shrnuje tab. 16 a hmotnostní spektra jsou zobrazena v příloze III. 

 

Obr. 31. 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). 

 

Aplikovaná mateřská látka PMMA spolu se svými metabolity byla převážně 

vyloučena během 24 hodin ve volné nebo konjugované formě. 

Jak je patrno z nálezu v extraktu bází hydrolyzované potkaní moče sbírané 0 – 24 

hodin po dávce (obr. 31), 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-
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methoxyamfetamin lišící se pouze v retenčních charakteristikách, což nemohlo být s jistotou 

odlišeno pro nedostupnost těchto izomerů jako  referenčních substancí. 

Acetylované mateřské látce PMMA odpovídal za daných pracovních podmínek  

 chromatografický retenční čas 9.57 min a hmotnostní spektrum s molekulárním iontem m/z 

221. Její fragmentace je znázorněna na obr. 32. Ztráta N-methylacetamidoskupiny vede ke 

vzniku iontu m/z 148. Fragment m/z 100, charakteristický pro methamfetaminové analogy, 

vzniká β-štěpením isopropylového řetězce. 

              

 

Obr. 32. PMMA.AC 

Nejvíce zastoupeným metabolitem ve sledovaném extraktu moče byl pholedrin, jehož 

acetylovaný derivát dává v retenčním čase 10.39 min hmotnostní spektrum s málo patrným 

molekulárním iontem m/z 249. Po odštěpení N-methylacetamidoskupiny vzniká ion m/z 176 a 

po následným odštepením acetyl skupiny na aromátu ion m/z 134 (obr. 33). Stejně jako u 

mateřské látky PMMA se ve spektru tohoto metabolitu nachází charakteristický fragment m/z 

100. 

Sloučenina s retencí 9.90 min odpovídala metabolitu OH-AM s molekulárním iontem 

m/z 235. Fragmenty m/z 176 a 134 vznikají ztrátou acetamidoskupiny a následně odštěpením  

acetoxyskupiny ve 4 pozici aromatického kruhu. Fragment m/z 150 je formován odštěpením 

obou acetylů, na dusíku a na hydroxylu na aromátu. β-štěpením na isopropylovém řetězci a 

odštěpením acetylu na hydroxylu na aromátu vzniká ion m/z 107 (obr. 34). 

 

       

       Obr. 33. OH-MAM.2AC                                    Obr. 34. OH-AM.2AC 

 

Oba metabolity, OH-MAM a OH-AM, mohou být teoreticky dále hydroxylovány na 

aromatickém kruhu ve 3 pozici za vzniku dihydroxymetabolitů a následně jedna 

z hydroxyskupin může být methylována. V naší studii byl detekován v retenčním čase 12.28 
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min pouze pravděpodobný metabolit 3,4-dihydroxymethamfetamin a jeho monitorované ionty 

v acetylované formě odpovídají iontům m/z 307, 234, 192, 100, 58 (obr. 35).  

 

Obr. 35. DH-MAM.3AC 

Hmotnostní spektrum v čase 11.02 min přisuzujeme hydroxymethoxyamfetaminu 

s molekulárním iontem m/z 265 (obr. 36). Odštěpením acetamidoskupiny vzniká 

charakteristický ion m/z 206 a dalším odštěpením acetylskupiny na 4-hydroxylu vzniká 

charakteristický fragmentární ion m/z 164. β-štěpením na isopropylovém řetězci a dalším 

odštěpením acetylskupiny na 4-hydroxylu vzniká ion m/z 137. Hmotnostní spektrum v 

retenčním čase 11.39 min patří hydroxymethoxymethamfetaminu s molekulárním iontem m/z 

279 (obr. 37). Ztráta acetamidu může vést k charakteristickému iontu m/z 206 a další ztráta 

acetylskupiny na 4-hydroxylu k iontu m/z 164. Určení přesné pozice metabolicky 

formovaných hydroxy a methoxy skupin u obou izomerních hydroxy-methoxysloučenin není 

možné pro absenci referenčních standardů 3-hydroxy-4-methoxymethamfetaminu a 3-

hydroxy-4-methoxyamfetaminu. 
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Obr. 36. HM-AM.2AC   Obr. 37. HM-MAM.2AC 

 

Dalším významným prokázaným metabolitem byl PMA. Jeho acetylovaný derivát 

dává v retenčním čase 8.93 min hmotnostní spektrum s molekulárním iontem m/z 207, po 

odštěpení acetamidoskupiny vzniká ion m/z 148. β-štěpením na isopropylovém řetězci vzniká 

ion m/z 121 (obr. 38). 
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Obr. 38. PMA.AC 

 
V extraktu bází z hydrolyzované moče sbírané 24 – 48 hodin (obr. 39) byl dominujícím 

metabolitem pholedrin. V daleko nižší koncentraci byl detekován také HM-MAM, na hranici 

detekce také PMA. Převážný podíl dávky byl vyloučen močí již během prvních 24 hod 

(srovn. obr. 31).  

 

 

Obr. 39. Typický totální iontový chromatogram (TIC) acetylovaného extraktu bází  
  hydrolyzované potkaní moče sbírané 24 - 48 hodin po s.c. dávce 40 mg/kg PMMA.HCl.    
  Zobrazuje přítomnost PMA (1), OH-MAM (2) a HM-MAM (3). 

 

3.2.2. Metabolity kyselé povahy detekované v moči 

 

V extraktech kyselých látek hydrolyzované i nehydrolyzované potkaní moče sbírané v 

časových intervalech 0 – 24 a 24 – 48 hodin po dávce nebyly použitou metodou nalezeny 

žádné metabolity PMMA kyselé povahy.  

 

3.2.3.  Výskyt konjugovaných vs. nekonjugovaných forem v moči 

 

Mateřská substance PMMA spolu s metabolitem PMA byla vyloučena během 24 hodin 

převážně ve volné formě, zatímco polárnější metabolity, jako jsou OH-AM, OH-MAM, HM-

MAM a HM-AM byly vyloučeny především jako konjugáty (obr. 40). V extraktu bází moče 
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sbírané 24 - 48 hodin po dávce nebyly původní mateřská látka PMMA ani metabolit PMA 

vůbec detekovány a vylučování zbytků hydroxylovaných metabolitů bylo zjištěno pouze 

v konjugované formě (obr. 39).   

  

Obr. 40. Totální iontové chromatogramy (TIC). Overlay TIC acetylovaných extraktů bází:  
  hydrolyzované moče (černá křivka) a nehydrolyzované moče (zelená křivka) sbírané 
  0 - 24 hodin po s.c. dávce 40 mg/kg PMMA.HCl. Zobrazuje přítomnost mateřské látky 
  PMMA.AC (2) a jejích metabolitů PMA.AC (1), OH-AM.AC (3), OH-MAM.AC (4), HM 
  AM.2AC (5), HM-MAM.2AC (6) a DH-MAM.3AC (7). 
 

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

 

Účelem této části kontrolované studie bylo objasnit časový dispoziční profil 

psychedelické substance PMMA a jeho významných metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM 

u potkana s důrazem na inkorporaci do mozkové tkáně po subkutánních aplikacích 5, 20 a 40 

mg/kg PMMA hydrochloridu. Zjištěné výsledky jsou částečně zahrnuty v publikaci v časopise 

s impakt faktorem, Toxicology (Publikace IV) a ve sborníku Aktuelle Beitrage zur 

Forensischen und Klinischen Toxikologie (Publikace III). 

Grafy na obr. 41 znázorňují časovou závislost koncentrací PMMA v krevním séru 

nebo plazmě a mozku po jednorázových subkutánních dávkách 5, 20 a 40 mg/kg PMMA.HCl, 

u nejvyšší dávky bylo zkoumání rozšířeno také na distribuci v játrech a plicích. Na obr. 42 je 

znázorněno zastoupení PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM v séru či 

plazmě. Pro přehlednost jsou ve všech dále uváděných grafech zobrazeny pouze průměrné 

hodnoty (n = 10 pro dávky 5 a 20 mg/kg, n = 3 pro dávku 40 mg/kg). Experimentální 

sledování distribuce u potkanů, kteří obdrželi vysokou dávku 40 mg/kg probíhala po dobu 32 

hodin, u pozdějších nižších dávek 20 a 5 mg/kg byla doba experimentů zkrácená na 8 hodin, i 
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když grafická znázornění demonstrují kratší interval s ohledem na dobu detekovatelnosti 

PMMA a metabolitů. Individuální stanovené koncentrace u jednotlivých potkanů 

v jednotlivých tkáních jsou uvedeny v tab. 18 a 19. 
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Obr. 41. Distribuční časový profil PMMA po s.c. dávkách hydrochloridu 5, 20 a 40 mg/kg  

              experimentálním potkanům. 
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3.3.1. Časový dispoziční profil PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM v krvi 

 

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 (obr. 42, tab. 18). 
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Obr. 42. Kinetický průběh koncentrací PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-AM a OH-MAM  
  v krevním séru/plazmě po 5, 20 a 40 mg/kg s.c. aplikaci PMMA.HCl 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. Následující tabulka (tab. 17) uvádí tímto 

způsobem stanovené farmakokinetické parametry.  

 

Tab. 17. 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 

 

Tab. 18. Časový koncentrační profil PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM v séru a 
  mozku po jednorázové s.c. dávce PMMA.HCl potkanům 5 a 20 mg/kg (Pozn. l.d. – 
  koncentrace v limitu detekce, n.d. – nebyl detekován). 

 
  5 mg/kg  20 mg/kg  

t (h) Zvíře  Sérum (ng/ml) Mozek  (ng/g) Sérum (ng/ml) Mozek  (ng/g) 

PMMA      
0,5 1 619 1850 1290 5042 
0,5 2 455 1677 1521 6318 
0,5 3 431 1945 1174 4804 
0,5 4 399 1596 1641 6074 
0,5 5 493 1632 1612 7921 
0,5 6 442 1742 1569 7794 
0,5 7 461 1907 1517 9039 
0,5 8 443 1566 1390 6483 
0,5 9 299 1380 1567 6150 
0,5 10 515 2028 1492 7244 

 Průměr (± SD) 456 ± 78 1732 ± 190  1477 ± 141 6687 ± 1252  

      
1 1 80 749 983 7178 
1 2 127 890 749 12166 
1 3 127 1037 966 8291 



 76

1 4 83 849 966 7560 
1 5 186 1366 1429 9706 
1 6 186 1293 1427 11307 
1 7 154 1364 1004 8964 
1 8 93 750 624 6121 
1 9 127 1131 954 11583 
1 10 93 1335 957 11803 
 Průměr (± SD) 126 ± 36 1076 ± 242 1006 ± 240 9468 ± 2058  

      
2 1 33 95 245 1100 
2 2 41 130 120 899 
2 3 43 175 251 1104 
2 4 30 192 238 946 
2 5 30 96 148 753 
2 6 22 83 246 788 
2 7 23 79 134 563 
2 8 29 101 188 726 
2 9 34 100 161 979 
2 10 36 96 112 781 
 Průměr (±SD) 32 ± 6  114 ± 37 184 ± 53   864 ± 164  

      

4 1 n.d. n.d. 10 60 
4 2 n.d. n.d. n.d. l.d. 
4 3 n.d. n.d. 12 51 
4 4 n.d. n.d. 10 l.d 
4 5 n.d. n.d. 10 l.d 
4 6 n.d. n.d. 11 l.d 
4 7 n.d. n.d. 11 l.d 
4 8 n.d. n.d. 12 l.d 
4 9 n.d. n.d. 14 l.d 
4 10 n.d. n.d. 14 l.d 
 Průměr (±SD)   12 ± 1  
      

8 1-10 n.d. n.d. n.d. n.d. 
      

PMA      
0,5 1 26 100 60 430 
0,5 2 19 99 52 574 
0,5 3 23 129 35 355 
0,5 4 28 140 27 429 
0,5 5 17 91 28 492 
0,5 6 18 115 75 781 
0,5 7 27 168 52 636 
0,5 8 22 108 47 582 
0,5 9 11 98 59 552 
0,5 10 23 141 27 593 

 Průměr (± SD) 21 ± 5 119 ± 24 46 ± 16 542 ± 116  
      

1 1 24 294 148 1548 
1 2 19 224 86 2182 
1 3 19 242 121 1651 
1 4 14 213 105 1315 
1 5 28 292 92 1090 
1 6 22 206 86 1657 
1 7 19 275 124 2097 
1 8 23 263 98 1012 
1 9 27 292 94 1765 
1 10 18 299 71 1589 
 Průměr (± SD) 21 ± 4 260 ± 34 103 ± 21 1591 ± 362  
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2 1 11 77 73 571 
2 2 14 65 45 361 
2 3 11 72 49 443 
2 4 13 77 97 606 
2 5 14 65 46 362 
2 6 n.d. 51 77 399 
2 7 10 63 56 359 
2 8 10 62 53 382 
2 9 11 61 44 429 
2 10 10 77 39 343 
 Průměr (±SD) 12 ± 2 67 ± 8 58 ± 18 426 ± 87 

      

4 1 n.d. n.d. l.d. 85 
4 2 n.d. n.d. n.d. l.d. 
4 3 n.d. n.d. l.d. 91 
4 4 n.d. n.d. n.d. l.d. 
4 5 n.d. n.d. n.d. l.d. 
4 6 n.d. n.d. n.d. l.d. 
4 7 n.d. n.d. n.d. l.d. 
4 8 n.d. n.d. n.d. l.d. 
4 9 n.d. n.d. l.d. l.d. 
4 10 n.d. n.d. l.d. l.d. 
      

8 1-10 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 
Tab. 19. Časový koncentrační profil PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM v plazmě,
    mozku, játrech a plicích po jednorázové s.c. dávce 40 mg/kg PMMA.HCl. potkanům. (Pozn.  

   l.d. - koncentrace v limitu detekce, n.d. – nebyl detekován). 
 

 40 mg/kg 
t (h) Zvíře   Plazma (ng/ml) Mozek  (ng/g) Játra (ng/g) Plíce (ng/g) 

PMMA      
0,5 1 5356 39404 7661 36641 
0,5 2 2610 22302 4111 35440 
0,5 3 4077 28960 5833 34878 
 Průměr (± SD) 4014 ± 1122 30222 ± 7037 5868 ± 1255 35653 ± 637 

      

1 1 3626 35947 10467 40884 
1 2 4207 39522 10639 31653 
1 3 2253 26142 8440 56428 
 Průměr (± SD) 3362 ± 819 33870 ± 5656 9848 ± 998 42988 ± 10223 

      

2 1 1494 16557 3396 35566 
2 2 2513 9035 7145 26720 
2 3 2218 13103 6341 36486 
 Průměr (± SD) 2075 ± 428 12898 ± 3074 5627 ± 1611 32924 ± 4402 

      

4 1 466 3663 777 5243 
4 2 333 4057 1007 5247 
4 3 264 3329 907 2602 
 Průměr (± SD) 354 ± 84 3329 ± 298 897 ± 81 4364 ± 1079 

      

8 1 20 206 182 464 
8 2 53 888 197 1432 
8 3 16 324 196 10 
 Průměr (± SD) 30 ± 17 472 ± 298 192 ± 7 635 ± 593 

      

16 1 14 13 84 10 
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16 2 12 66 63 n.d. 
16 3 10 52 62 n.d. 
 Průměr (± SD) 12 ± 2 44 ± 22 70 ± 10  
      
32 1 17 l.d. n.d. n.d. 
32 2 11 28 n.d. n.d. 
32 3 l.d. 35 n.d. n.d. 
 Průměr (±SD)     
      
PMA      

0,5 1 232 1436 1610 7272 
0,5 2 134 824 966 4917 
0,5 3 177 1168 1248 6303 
 Průměr (±SD) 181 ± 40  1143 ± 250 1275 ±  228 6164 ± 837 

      

1 1 245 1442 1930 12023 
1 2 227 1814 2262 9524 
1 3 259 2042 1744 15706 
 Průměr (±SD) 244 ± 13 1766 ± 247 1979 ± 214 12418  ± 4267 

      

2 1 455 3078 1960 8230 
2 2 356 2851 1866 4032 
2 3 426 4342 2834 10853 
 Průměr (±SD) 412 ± 42 3424 ± 656 2220 ± 435 7705 ± 3805 

      

4 1 148 1259 603 3849 
4 2 103 1237 966 2640 
4 3 95 1175 856 1582 
 Průměr (±SD) 115 ± 23 1224 ± 36 808 ± 131 2690 ± 802 

      

8 1 16 176 202 415 
8 2 22 249 242 468 
8 3 12 144 191 57 
 Průměr (±SD) 17 ± 4 190 ± 44 212 ± 21 313 ± 183 

      

16 1 n.d. 20 152 25 
16 2 n.d. n.d. 169 39 
16 3 n.d. n.d. 157 14 
 Průměr (±SD)   159 ± 6 26 ± 9 

      

32 1 n.d. n.d. 146 n.d. 
32 2 n.d. n.d. 147 n.d. 
32 3 n.d. n.d. 148 n.d. 
    147 ± 1  
OH-MAM      
0,5 1 378 20 31974 646 
0,5 2 119 n.d. 22390 361 
0,5 3 228 l.d. 34805 609 
 Průměr (±SD) 242 ± 107  29723 ± 4600 539 ± 109 

      

1 1 445 28 51848 712 
1 2 191 59 61200 937 
1 3 206 50 48154 2397 
 Průměr (±SD) 281 ± 116  46 ± 13 53734 ± 5490 1349 ± 746 

      

2 1 875 231 48272 1087 
2 2 528 255 63044 880 
2 3 1339 491 88754 1410 
 Průměr (±SD) 914  ± 332 326 ± 117 66690 ± 

16726 

1126 ± 218 
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4 1 504 125 68499 940 
4 2 779 101 51907 1426 
4 3 551 80 46844 661 
 Průměr (±SD) 611 ± 120 102 ± 18 55750 ± 8009 1009 ± 273 

      

8 1 438 19 11396 916 
8 2 456 25 36521 387 
8 3 200 45 45986 18 
 Průměr (±SD) 365 ± 117 30±11 31301±14595 440 ± 368 

      

16 1 44 n.d. 28076 n.d. 
16 2 229 n.d. 16196 n.d. 
16 3 162 n.d. 16750 n.d. 
 Průměr (±SD) 145 ± 76  20340 ± 4740  
      
32 1 n.d. n.d. 2125 n.d. 
32 2 n.d. n.d. 1909 n.d. 
32 3 n.d. n.d. 2098 n.d. 
 Průměr (±SD)   2044 ±  96  
      
OH-AM      

0,5 1 l.d. n.d. 5835 2045 
0,5 2 n.d. n.d. 3061 791 
0,5 3 n.d. n.d. 5123 615 
 Průměr (±SD)   4673 ± 1018 1150 ± 551 
      
1 1 51 n.d. 11646 1135 
1 2 105 n.d. 12872 883 
1 3 n.d. n.d. 9449 1812 
 Průměr (±SD)   11322 ± 1416 1277 ± 392 
      
2 1 253 n.d. 15530 622 
2 2 123 n.d. 23076 647 
2 3 252 n.d. 24259 674 
 Průměr (±SD) 209± 61  20955 ± 3866 648 ± 21 
      
4 1 121 n.d. 17353 750 
4 2 142 n.d. 14172 662 
4 3 104 n.d. 13679 376 
 Průměr (±SD) 122±16  15068 ± 1410 596 ± 138 
      
8 1 52 n.d. 5941 n.d. 
8 2 91 n.d. 5881 n.d. 
8 3 l.d. n.d. 6485 n.d. 
 Průměr (±SD) 50±34  6102 ± 271  
      
16 1 n.d. n.d. 1461 n.d. 
16 2 n.d. n.d. 2643 n.d. 
16 3 n.d. n.d. 3354 n.d. 
 Průměr (±SD)   2486 ± 780  
      
32 1 n.d. n.d. 372 n.d. 
32 2 n.d. n.d. 369 n.d. 
32 3 n.d. n.d. 375 n.d. 
 Průměr (±SD)   372  ± 2  
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3.3.2. Časový dispoziční profil PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM 

v mozkové tkáni, popř. v játrech a plicích 

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 (obr. 41, 42). 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.  

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. 20). Vedle toho byl zjištěn také významný přestup 

psychoaktivního metabolitu PMA do lipofilní mozkové tkáně. 

 

Tab. 20. 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. 21. 

 
Tab. 21. 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 
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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 (obr. 43). 
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Obr. 43. Kinetický profil koncentrací PMMA a jeho metabolitů PMA, OH-MAM a OH-AM  
  v mozkové tkáni potkanů po s.c. aplikaci PMMA.HCl 5, 20 a 40 mg/kg. 
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V játrech, ve kterých zejména dochází k metabolickým transformacím, koncentrace 

OH-MAM, tj. pholedrinu, dosáhla nejvyšší hladiny (66690 ± 16726 ng/g) za 2 hodiny po 

aplikaci 40 mg/kg PMMA.HCl, průběh hladiny OH-AM byl časově paralelní s hladinou 

pholedrinu, ale v nižší koncentraci (obr. 44). V plicích po dávce 40 mg/kg PMMA.HCl byla 

zjištěna extrémně vysoká hladina PMMA (42988 ± 10223 ng/g), zato koncentrace metabolitů, 

zejména polárních, zdaleka nedosahovaly vysokých PMMA hodnot (obr. 44) a jejich maxima 

byla dosažena po 1 hodině od podání (tmax = 1 h). 
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Plíce 40 mg/kg
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Obr. 44. Kinetický profil koncentrací  PMMA, PMA, OH-AM a OH-MAM v plicích a játrech potkanů  
  po s.c. aplikaci PMMA.HCl 40 mg/kg.  
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VI. DISKUZE 

 

Úloha toxikologické laboratorní diagnostiky při podezření na intoxikaci spočívá 

v důkaze či vyloučení přítomnosti potenciální noxy v organismu, a to i v situacích, kdy 

příčina intoxikace nemusí být známa a nemusí být jisté, zda o intoxikaci vůbec jde.  

Zastoupení původních forem nox a metabolitů v biologických vzorcích je případ od případu 

velmi variabilní a studium biotransformace nových škodlivin objevujících se v toxikologické 

praxi má z hlediska diferenciální diagnostiky zásadní význam. Moderní doba se vyznačuje 

abuzem návykových látek dosti širokého spektra různorodé molekulární struktury s rizikem 

vážných předávkování. S ohledem na výskyt nových syntetických drog v toxikologické praxi 

a nedostatek potřebných odborných poznatků v literatuře byla předkládaná disertace zaměřena 

na studium biotransformace a dispozice psychotropních látek fenylalkylaminové molekulární 

struktury 2C-B a PMMA. 

 

1. BIOTRANSFORMAČNÍ STUDIE 2C-B A PMMA 

Experimentální podání návykových látek, které nejsou určeny k terapeutickému užití u 

člověka, naráží na přísná etická omezení kvůli možným škodlivým účinkům nebo toxicitě 

těchto derivátů. Částečným zdrojem informací o metabolismu a dispozici nově zneužívaných 

drog mohou být publikované kazuistiky o případech otrav, které ovšem mohou být zatíženy 

řadou neznámých faktorů. Alternativním prostředkem k získání nových potřebných informací 

mohou být kontrolované studie na zvířecích modelech, jejichž výsledky mohou být 

s opatrností aplikovatelné na člověka, jak potvrzují publikované studie nebo kazuistiky 

v porovnání s již dříve provedenými zvířecími modely [128,130,131,163,237,238].  

Systematické porovnání výskytu spektra metabolitů v potkaní a lidské moči po podání 

2C-B a PMMA v publikované literatuře není dostupné, nicméně Boer et al. [129] uvádí tři 

nalezené metabolity v moči člověka v případě abúzu 2C-B, z nichž dva byly potvrzeny 

nezávisle také v potkaní moči. V kazuistikách po požití PMMA se v krvi uživatelů objevuje 

ve vyšší či nižší koncentraci také jeho metabolit PMA, který může být ale také původní 

požitou formou ve směsi spolu s PMMA [64].  

Častý problém při záchytu a identifikaci neobvyklých nox bývá nedostupnost 

srovnávacích referenčních standardů metabolitů. Tento problém se částečně také vyskytl v 

prováděných studiích biotransformace 2C-B a PMMA. Rozpoznání struktury metabolitů 

v moči potkanů pomocí metod GC-MS byla v případě 2C-B metabolitů usnadněna 
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přítomností atomu bromu, který poskytuje typické hmotností fragmenty díky svému 

charakteristickému izotopickému přírodnímu zastoupení (79Br vedle 81Br). 

Nejvyšší aplikované dávky 2C-B 50 mg/kg nebo PMMA 40 mg/kg experimentálním 

potkanům byly v porovnání s uváděnou účinnou dávkou pro dospělého člověka 10 – 40 mg 

(2C-B) nebo více než 100 mg (PMMA) [1] poněkud vyšší a mohly tak imitovat možné 

toxické dávky u člověka a vést k usnadnění detekce a identifikace neznámých metabolitů.  

 

1.1. 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 [211] 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 

[211] 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. 

S využitím fragmentačních pravidel hmotnostních spekter bylo po experimentálním 

subkutánním podání 50 mg/kg 2C-B ve formě hydrochloridu potkanům identifikováno 

v jejich moči jedenáct potenciálních metabolitů, jmenovitě 4-brom-2-hydroxy-5-

methoxyfenylethylamin (2HM-BPEA), 4-brom-5-hydroxy-2-methoxyfenylethylamin (5HM-

BPEA), 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), N-acetylované metabolity 4-brom-2-hydroxy-5-

methoxy-N-acetylfenylethylamin (2HMNAC-2CB), 4-brom-5-hydroxy-2-methoxy-N-

acetylfenylethylamin (5HMNAC-2CB), kyselina 4-brom-2,5-dimethoxyfenyloctová (DM-

BPAA) a kyselina 4-brom-hydroxy-methoxyfenyloctová (HM-BPAA). Dva z těchto 

zjištěných metabolitů u potkana, DM-BPAA a 5HM-BPEA, také prokázali Boer aj. [129] 

v lidské moči u jedince předávkovaného 2C-B. 
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Na základě identifikovaných metabolitů v této studii můžeme shrnout, že hlavní 

biotransformační cesty psychedelické drogy 2C-B jsou O-demethylace a oxidativní 

deaminace. Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími daty z jiných pracovišť v in vivo a in 

vitro studiích [113,121-123,211]. Ve studovaných vzorcích potkaní moče jsme pozorovali 

možnou přítomnost další látky obsahující brom, dle hmotnostních spekter pravděpodobně N-

methylované formy 2C-B (N-methylace), která nebyla u metabolismu 2C-B až doposud 

popsána. 

V předkládané práci se podařilo jednoznačně potvrdit, že O-demethylace 

methoxyskupin aromatického molekulárního jádra probíhající ve druhé a/nebo v páté pozici 

aromatického kruhu molekuly je jedním z významných kroků biotransformace 2C-B. Tato 

reakce byla pozorována také v jiných studiích u strukturálně příbuzných sloučenin 2C-I [111], 

2C-T-2 [108] nebo DOB [128]. 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 [228]. 

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 [123] nebo v in vivo studii na myších [121], dokládající 

přítomnost převládajícího 2HM-BPEA nad 5HM-BPEA. Variabilitu v zastoupení metabolitů  

lze spatřovat při porovnání s výsledky Kanamoriho studie s experimentálními potkany [211], 

kde ve spektru metabolitů dominuje acetylovaný 5HM-BPEA vyloučený do moče - avšak po 

perorálním podání 10 mg/kg 2C-B. U člověka  [129], se uvádí také dominantní nález 5HM-

BPEA, patrně také po perorální konzumaci. Tyto variace 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 [123] dokládá 

převahu nekonjugované formy 2HM-BPEA nad konjugovanou. Theobald aj. [109,111,239] 

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 [146] a zdá se být 
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společným metabolickým krokem pro β-fenylethylaminy. Byla popsána např. u 2C-T-2 

[108,117], 2C-T-7 [109] a meskalinu [240]. Ve zmíněné studii metabolismu 2C-B na 

potkanech po perorálním podání [211] byl dominujícím metabolitem právě acetylovaný 

5HMNM-BPEA. Dle Kanamoriho et al. [211] 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 [113,121-

123,207,211], 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 [241,242], může teoreticky 

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. [243]. Kyselina DM-BPAA byla identifikovaná 

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 [121-

123]. Tato kyselina byla nalezena v lidské moči u subjektu intoxikovaného 2C-B, kde Boer aj. 

[129] 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. [121] 

potvrdili přítomnost této kyseliny u myší, a také v hepatocytech myší a králíků [122]. 

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 
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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 [111] nebo analogu s ethylem 2C-E [110]. Tuto 

reakci potvrzuje také studie Carmo et al. [121] 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 [121] nebo o konjugáty s kyselinou 

glukuronovou popsané u benzoové kyseliny [244].  

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 [245], 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 [129], 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 [121-

123,207,211], včetně nálezů metabolitů u intoxikovaného člověka [129] jsme na obr. 45 

znázornili přehledné schéma možných biotransformačních cest 2C-B. 
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Obr. 45. Navržené schéma biotransformace 2C-B u potkanů (metabolity v závorce byly  
  zjištěny v jiných studiích [121,122]) 

              ad 1: 2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-2-hydroxyfenylethylamin 
  ad 2: kyselina 4-brom-2,5-dimethoxybenzoová 
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 1.2. Biotransformace PMMA 

V literatuře je zatím nedostatek údajů o metabolismu PMMA využitelných pro potřeby 

praktické toxikologie [114,224], což bylo důvodem 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 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. Po 

experimentálním subkutánním podání 40 mg/kg PMMA.HCl potkanům bylo v moči 

identifikováno několik potenciálních metabolitů, jmenovitě 4-hydroxymethamfetamin 

(pholedrin, OH-MAM), 4-methoxyamfetamin (PMA), 4-hydroxyamfetamin (OH-AM), 3,4-

dihydroxymethamfetamin (DH-MAM), hydroxymethoxymethamfetamin (HM-MAM) a 

hydroxymethoxyamfetamin (HM-AM). Podle výskytu  identifikovaných metabolitů v této in 

vivo metabolické studii je zřejmé, že PMMA je intenzivně metabolizován převážně O-

demethylací za vzniku pholedrinu a v menší míře N-demethylaci, a také případně jejich 

kombinacemi. 

V předkládané studii jsme potvrdili, že převládající biodegradační cestou PMMA je O-

demethylace aromatické methoxyskupiny za vzniku pholedrinu, jak bylo rovněž i v jiné studii 

popsáno po podání per os potkanům s uplatněním „first-pass“ efektu [114]. O-demethylační 

reakce byla také pozorována u strukturálně příbuzných fenylalkylaminových sloučenin 2C-B 

[164], 2C-I [111], 2C-T-2 [108] nebo DOB [128]. Staack aj. [228] 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 [123] nebo dalších sloučenin, 

např. famprofazonu [246,247] aj. (obr. 46). Z diagnostických důvodů, při hledání původu 

potíží,  je žádoucí zaměřit se při toxikologickém vyšetřování nejen na detekci pholedrinu ale 

také na specifičtější metabolity. 
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Obr. 46. Příklady metabolických cest vzniku pholedrinu 

 

Naše 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, mohl by být v převaze 4-hydroxy-

3-methoxy metabolit, jak předpokládá Maurer et al. [248]. 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 pouze jeden z potřebných srovnávacích  referenčních  standardů obou izomerů 

tj. 4-hydroxy-3-methoxymethamfetamin. 

 Staack et al. [114] 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. [249] 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 [10,64,250].   

Druhou významnou metabolickou cestou PMMA pozorovanou také u strukturálně 

podobných sloučenin methamfetaminu [123] a MDMA [251] byla prokázáná N-demethylace, 

při které je mateřská látka transformována na specifický amfetaminový derivát PMA. Ten je 
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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 [252]. Dle dostupné literatury [250] 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.  

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 [248] 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. [145] dokládají nález pholedrinu 

vylučovaného lidskou močí ve formě glukosiduronátů a sulfátů s převahou pholedrin-

sulfátového komplexu. 

Metabolity vzniklé hydroxylací postranního alkylového řetězce popsané ve studii 

Staack et al. u potkanů [114] nebyly v našich experimentálních vzorcích detekovány. Jejich 

vznik ve stopových koncentracích pod mezí detekce použité metody nelze ovšem vyloučit.  

Podle výsledků provedené studie v souladu s již publikovanou literaturou je očekávané 

biotransformační schéma PMMA znázorněné na obr. 47. 
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Obr. 47. 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 nebyly v naší studii detekovány. 
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2. FARMAKOKINETICKÉ DISTRIBUČNÍ STUDIE 2C–B A PMMA 

Záměrem předkládané disertace bylo doplnit chybějící poznatky o farmakokinetice 

dvou ilegálních drog ze skupiny fenylalkylaminů PMMA a 2C-B, které jsou předmětem 

abúzu a mohou být také příčinou vážných intoxikací i se smrtelným zakončením [9,217,225]. 

Experimentální podání ilegálních drog člověku v kontrolované studii je z etických důvodů 

striktně omezeno a tak nezbývá než získat potřebné informace na zvířecím experimentálním 

modelu. Distribuční studie obou drog byly provedeny in vivo s použitím potkaních samců 

jako náhradní prostředek, jak získat informace o osudu těchto látek v živém organismu. Obě 

zneužívané drogy se sice u člověka v praxi drogových scén většinou aplikují per os, přesto 

jsme v experimentální studii zvolili subkutánní podání potkanům, neboť umožňovalo lépe 

kontrolovat podanou dávku a tudíž lepší reprodukovatelnost zvolené dávky mezi zvířaty 

(Publikace II). Zvláštní důraz byl kladen na sledování inkorporace těchto psychotropních 

látek do mozkové tkáně v průběhu času (Publikace III).  

 

2.1. Distribuční  studie 2C–B 

Jak je patrné z kinetické křivky 2C-B v séru na obr. 28, mateřská látka 2C-B rychle 

přechází z místa aplikace do krevní cirkulace a dosahuje nejvyšších koncentrací již po 30 

minutách od aplikace (Publikace I). 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 [148] 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 nejznámějšího amfetaminového analogu MDMA 

[153] 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. Z hlediska praktické toxikologie za předpokladu platnosti 

kinetiky prvního řádu a zjednodušeného jednokompartmentového modelu, je možno drogu 

2C-B téměř eliminovat (z 99 %) z organismu za 7 poločasů, tedy okolo 7,7 hodin, což má 

diagnostické dopady na toxikologický průkaz této drogy v biologických vzorcích uživatelů. 

Uváděné kinetické parametry pro 2C-B  jsou prvním pokusem hodnotit farmakokinetiku 2C-B 

za kontrolovaných podmínek, ačkoliv širší zobecnění bude vyžadovat další experimenty a 

ověření při rozdílném dávkování a způsobu podání a s využitím ještě jiných zvířecích modelů.  
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Je známo, že charakteristická struktura lipofilní psychedelické substance 2C-B se 

substitucí bromu ve 4 poloze aromatického jádra koresponduje s požadavky pro 

psychedelickou aktivitu [48,52]. Tato psychedelická aktivita, která předpokládá významný 

přestup drogy do mozku, je dána afinitou 5HT2A receptorů k psychotropní substanci 2C-B 

[35,36,48,52,208,210]. V naší studii byly podle očekávání potvrzeny významné koncentrace 

2C-B v mozkové tkáni (Publikace III). Tyto výsledky, vysoké koncentrace 2C-B v mozkové 

tkáni vzhledem ke krvi, jsou v souladu i s obdobnými nálezy u jiných psychedelik, u 

meskalinu [158], u dříve studovaného amfetaminového analogu DOB [163] nebo výsledky 

týkající se MDMA [152,153]. 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. U 2C-B je znám zpožděný nástup účinků tj. za 45 – 75 

minut po dávce (http://www.erowid.org/chemicals/2cb), který může souviset s mírně 

opožděným přestupem látky 2C-B ze séra do mozku, kdy koncentrační maxima v mozku 

bývají dosažena až po 1 hodině od aplikace. To potvrzují i výsledky behaviorální studie 

zabývající se hledáním korelací mezi účinky a koncentrací 2C-B v mozku u potkanů [253]. 

Podle této studie byl nástup účinků 2C-B v dávkách 10, 25 a 50 mg/kg charakterizován 

sníženou lokomocí v počátečních 10 minutách testu. Během doby, kdy bylo dosaženo 

maximální koncentrace v mozku, dávky 25 a 50 mg/kg vyvolaly hyperlokomoci.  

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 difuze. Pokud vezmeme v úvahu elektronegativní účinek 

substituentu bromu v para poloze aromatického kruhu mající vliv na ionizovatelnost 

molekuly, musíme uvážit více mechanismů, které přispívají k přestupu a následné akumulaci 

2C-B ve tkáních, jako jsou např. aktivní transport vedle pasivní difůze. Distribuční poměry 

2C-B  v jednotlivých tkáních u potkana odpovídají výsledkům dřívější experimentální studie 

distribuce strukturního analogu potentního halucinogenu DOB, který se liší pouze ve struktuře 

postranního řetězce jedním methyl-substituentem [163]. Akumulace DOB v plicích byla také 

dříve zmíněna ve studiích Sargent et al. [155] a Shulgin a Shulgin [1]. 
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 2C-B je metabolicky rozkládán převážně v játrech působením různých enzymatických 

systémů [243]. 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 [121,123]. Kanamori et al. [211] v 

nezávislé experimentální studii za použití potkaních hepatocytů potvrdil dominantní výskyt 

jeho izomeru, acetylovaného 5HM-BPEA, avšak po perorálním podání 10 mg/kg 2C-B [123]. 

Tato variabilita výskytu izomerů tohoto metabolitu záleží na velikosti dávky, způsobu 

aplikace a zvířecím modelu. 

  

2.2.  Distribuční studie PMMA 

Podle Shulgina [1] je účinná dávka PMMA u člověka větší než 100 mg na osobu. 

Zvolené dávkovací rozmezí tj. 5, 20 a 40 mg/kg potkanům bylo vyšší a mělo imitovat toxické 

dávky a dále usnadnit vyhledávání a identifikaci nových metabolitů. Podle Glennona et al. 

[233] vysoké dávky potkanům pohybující se mezi 53 – 63 mg/kg odpovídají hodnotám LD50. 

V našich experimentech byly zvolené dávky všemi jednotlivými zvířaty během doby 

experimentů tolerovány, nedošlo k žádnému úmrtí.  

Z kinetické křivky na obr. 41 je patrný rychlý přechod PMMA z místa aplikace do 

krevního oběhu a vrcholových sérových koncentrací bylo dosaženo ve 30 min u všech 3 

dávek (tab. 20 a 21) (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, kde se 

hladiny pohybují od 400 do 1510 ng/ml [106,216,225]. V naši kontrolované studii dosáhly 

maximální koncentrace PMMA v plazmě po nejvyšší aplikované dávce 40 mg/kg průměrné 

hodnoty 4014 ng/ml, v rozpětí od 2610 do 5356 ng/ml. 

Zvýšením množství PMMA v dávce nedochází lineárně k růstu koncentrační hladiny 

PMMA (obr. 48). Teoreticky tato skutečnost může být indikátorem komplikované kinetiky 

vyžadující popis vícekompartmentovým modelem. Složitější model je popsán také např. u 

empatogenu MDMA [125]. 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 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 
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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 [254]. U člověka je jeho terapeutická koncentrace v séru 

menší než 100 ng/ml [255] a doposud popsán jeden případ fatální intoxikace [254]. V našich 

studiích sérové koncentrace pholedrinu přesahovaly tuto 100 ng/ml 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. 

 

 

 Obr. 48. Koncentrační hladiny PMMA po s.c. aplikaci 5, 20, a 40 mg/kg PMMA.HCl.  

 

Výsledky studií vztahu struktury a účinků (SAR) potvrzují, že psychedelická aktivita 

fenylalkylaminů závisí na přítomnosti hydrofobního substituentu ve 4 pozici (halogen, alkyl). 

Proto platí, že čím je struktura substance polárnější, tím je k prostupu přes 

hematoencefalickou bariéru a k dosažení psychedelického účinku potřeba vyšší dávky. 

Lipofilní struktura PMMA s methylsubstitucí ve 4 poloze aromatického kruhu koresponduje s 

požadavky pro psychedelickou aktivitu, která je dána ovlivněním serotonergního systému 

[21,38]. Pro vyvolání těchto účinků se předpokládá významný přestup drogy do mozku. 

Analogicky s našimi předchozími studiemi se strukturálně podobnými sloučeninami DOB 

[163] a 2C-B [164], 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 [158] nebo MDMA 
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[152,153]. Poslední zmíněná studie [153] 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 [218].  

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 [155,163].  

 PMMA je metabolicky rozkládán převážně v játrech, kde je zapotřebí různých 

enzymatických systémů odpovědných za tyto přeměny [114]. 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 [114,228]. Další prokázaný metabolit OH-AM, 

pravděpodobně vzniká N-demethylací PMMA s následnou O-demethylaci methoxyskupiny na 

aromatickém jádře.  
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VII. 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 
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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 

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 terapeutického rozhodování u případů lidských intoxikací. 
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IX. PŘÍLOHY. Typická hmotnostní spektra 

 
Seznam příloh: 
 
Příloha I. Typická hmotnostní spektra acetylovaných, trifluoroacetylovaných a silylovaných 
2C-B a jeho metabolitů získaných z potkaních močových bazických extraktů po podání 50 
mg/kg 2C-B.HCl. 
 
Příloha II. Typická hmotnostní spektra silylovaných metabolitů 2C-B v kyselé frakci potkaní 
moče po podání 50 mg/kg 2C-B.HCl. 
 
Příloha III. Typická hmotnostní spektra acetylovaných substancí v bazické frakci potkaní 
moče: PMA.AC, PMMA.AC, OH-AM.2AC, OH-MAM.2AC, HM-AM.2AC, HM-
MAM.2AC a DH-MAM.3AC 
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Příloha II. Typická hmotnostní spektra silylovaných metabolitů 2C-B v kyselé frakci potkaní 
                   moče po podání 50 mg/kg 2C-B.HCl. 
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Příloha III. Typická hmotnostní spektra acetylovaných substancí v bazické frakci potkaní 

       moče: PMA.AC, PMMA.AC, OH-AM.2AC, OH-MAM.2AC, HM-AM.2AC, 
       HM-MAM.2AC a DH-MAM.3AC 
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