
Abstrakt

Sledovanými látkami v této diplomové práci jsou ženské pohlavní hormony, jejichž prob-
lematika v environmentální analýze nabývá na významu. Vliv hormonálně aktivních látek
na životní prostřední a člověka má rostoucí tendenci. Již v 80. letech 20. století byly
pozorovány deformity na rybách vyskytujících se v řekách. Mezi sloučeniny vykazující
tyto účinky patří kromě steroidních hormonů také pesticidy, tenzidy a plastifikátory.
Estrogeny, jak přirozené tak syntetické, jsou sloučeniny s vysokou hormonální aktivi-
tou. Tyto sloučeniny zapříčiňují rakovinu prsu, abnormality v oblasti pohlavních orgánů
a snížení početu spermií. Jsou také příčinou feminizace, hermafroditizmu a klesající plod-
nosti u zvířat. Stoupající riziko znečištění vod nutí analytické laboratoře vyvíjet nejdokon-
alajší instrumentální metody ke stanovení steroidních látek. Vliv estrogenů na životní
prostředí byl pozorován již při koncentracích v pg/ml.

Tato práce se zabývá vývojem metody pro kvalitativní a kvantitativní analýzu deseti
látek steroidní povahy ze skupiny ženských pohlavních hormonů pomocí ultravysokoúčinné
kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním spektrometrem typu trojitého kva-
drupólu s možností tandemové hmotnostní detekce (UHPLC-MS/MS). Separace byla
provedena na koloně BEH Phenyl. Jako mobilní fáze byl vybrán acetonitril s roztokem
amoniaku o koncentraci 0.01% a pH 10.2. Analýza probíhala při podmínkách gradien-
tové eluce s lineárním průběhem křivky. Čas celé separace pro 10 steroidních látek byl
3.5 minuty. Dalším krokem byla optimalizace podmínek pro hmotnostní detekci. Byly
zjištěny nejvhodnější podmínky pro nastavení iontového zdroje, jak pro ionizaci elektro-
sprejem (ESI) tak pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI). Následně byly
porovnány výsledky analýz při ionizacích ESI a APCI. ESI byla preferována před APCI,
protože ta nedosahovala tak vysoké citlivosti. Bylo taktéž vyhodnoceno, který ze 2 ioniza-
čních módů je pro analýzu výhodnější. 7 sledovaných analytů bylo měřeno v negativním
módu a zbylé analyty v pozitivním módu. Diplomová práce se také zabývala proměřením
produktových spekter, které byly klíčové pro výběr fragmentů pro následnou kvantifikaci
v módu SRM. Podařilo se získat kvantitativní, reprodukovatelnou, robustní, citlivou a se-
lektivní metodu pro stanovení steroidních hormonů v čisté vodě. Limit detekce byl 6·10−10

až 3 · 10−7 g/ml pro ESI a 3 · 10−8 až 6 · 10−7 g/ml pro APCI.
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