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Abstrakt 
 

V centru zájmu ekochemických studií je v současné době environmentální atak 

residuí farmak z různých farmakoterapeutických skupin. Výzkumné aktivity se soustřeďují 

na možnost analýz a odstranění či snížení koncentrace těchto vysoce biologicky aktivních 

látek v ekosystému. V práci byla studována možnost zakoncentrování vzorků antidepresiva 

fluoxetinu z různých analytických matric, srovnány vlastnosti dvou nejčastěji používaných 

SPE materiálů reversní fáze (Varian) a kopolymerní fáze divinylbenzen-N-vinylpyrrolidon 

(Oasis HLB, Waters) a testovány možnosti fytoextrakce fluoxetinu rostlinami slunečnice 

roční a kukuřice v modelovém systému. Jako nejvhodnější pro praktické účely se ukázaly 

kolony Oasis Hlb s následnou elucí acetonem, které dovolují trojnásobné použití. Z hlediska 

fytoextrakce byly získány pozitivní výsledky. Účinnost fytoextrakce slunečnicí roční je 30-

40 % během pětidenní kultivace, ve stejném časovém úseku dochází u kukuřice k poklesu o 

20 %. Výsledky ukazují, že fluoxetin může být extrahován z vodného roztoku, byť účinnost 

je při srovnání s jinými farmaky o něco nižší.   

 

 

 

 
Předmětová slova: psychofarmaka, fytoremediace 
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Abstract 
 

At present time, the main interest of eco-chemical studies focuses on environmental 

fate of residues of typical representatives of various pharmacological groups. The goal of 

these studies is to develop analytical methods for their precise determination and methods 

for elimination or lowering of the residuals concentrations in ecosystem.  

In this work we studied the possibilities of pre-concentration of Fluoxetine 

(antidepressant) from various analytical matrices by two common SPE resins (reversed 

phase (RP, Varian) and  DVB-N-vinylpyrrolidone copolymer (Oasis HLB, Waters)). 

Possible phytoextraction of Fluoxetin by sunflower (Helianthus annuus L.) and maize (Zea 

mays L.) was also studied in model systems.The Oasis Hlb columns with subsequent elution 

with acetone were found as practically the most suitable system for Fluoxetin pre-

concentration. This method allows threefold use of the colmuns. The phytoextraction 

showed positive results. The yield of Fluoxetin phytoextraction by sunflower was in order 

of 30-40 % in five-days cultivation and 20 % by maize under the same conditions.These 

results show that Fluoxetine can be extracted from aqueous solutions, even with slightly 

lower yield compared to other pharmaceuticals. 

 

 

 

 

 

Subject words: psychopharmaceuticals, phytoremediation 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

CAS  Chemical Abstracs Service 

C8  oktyl 

C18  oktadecyl 

DVB  divinylbenzen 

EPA  enviromental protection agency 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

NVP  N-vinylpyrrolidon 

SPE  extrakce na tuhou fázi  

UV  ultrafialové záření  

WHO  World Health Organisation 

c  molární koncentrace [mol·dm-3] 
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1  Úvod 

Stres se pomalu stává nedílnou součástí života většiny z nás. Žijeme v době, kde 

sociální jistoty přestávají takřka fungovat, kde určité životní situace sdílíme jen s lidmi po 

různých internetových sítích. Komunikace stále více vede k virtuálnímu světu a to může být 

i jedním z dopadů současného světa na naše duševní zdraví. Ze stresu se může postupem 

času rozvinout deprese. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších afektivních poruch na světě. 

Pojem deprese se stal doslova fenoménem dnešní doby a kultury. Přibývá případů, kdy 

depresí trpí nejen dospělí lidé, ale i děti. [1,2]. 

K léčbě deprese slouží antidepresiva [3]. Nárůst jejich užívání stoupl v posledních  

letech o desítky procent [5]. Využití antidepresiv má široký záběr, léčí panické poruchy, 

sociální fóbie, ale i obsedantně kompulzivní poruchy, úzkost, či nespavost.  

Spotřeba léčiv roste nejen v humánní medicíně, ale i v medicíně veterinární. 

S neústupným rozvojem farmaceutického průmyslu stoupá i spotřeba léčiv, které se 

následně z organismu vylučují v původní či metabolizované formě a stávají se kontinuálním 

zdrojem znečištění životního prostředí. Navzdory čistírnám odpadních vod uniká do 

životního prostředí celá řada látek. Přítomnost reziduí léčiv a jejich metabolitů 

v povrchových vodách dosvědčuje, že stávající technologie čištění odpadních vod nejsou při 

odstraňování těchto druhů polutantů zcela efektivní [16-18]. Účinnost eliminace se pro 

jednotlivé látky dramaticky liší. V těle probíhá po podání léčiva celá řada metabolických 

přeměn, jako je oxidace, redukce, hydrolytické reakce a následně konjugační reakce s 

endogenními produkty normálního metabolismu, ty mohou vést k inaktivaci, nebo naopak 

ke vzniku biologicky aktivnějšího metabolitu [4]. 

Přítomnost farmak, jejich metabolitů a transformačních produktů v prostředí se stává 

zdrojem znepokojení, protože tyto látky, které mohou mít nepříznivé účinky na živé 

organismy, jsou neustále uvolňovány do životního prostředí. Rozmanitá farmaka byla 

detekována v mnoha enviromentálních vzorcích na celém světě. Jejich přítomnost byla 

potvrzena ve vodách vypouštěných z čistíren odpadních vod, v povrchových vodách, 

mořské vodě, podzemních vodách, půdách, sedimentech i v rostlinných a živočišných 

tkáních [7–15]. Perzistence mnohých látek, vyjádřená především kontinuálním přísunem 

v důsledku okamžité spotřeby se tak stává nejen hrozbou pro enviromentální stabilitu, ale 

hrozbou pro nás samotné.  
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2  Cíl práce 

Spotřeba psychofarmak/antidepresiv v posledních letech výrazně stoupá a s tím souvisí i 

zvětšují se množství exkretovaných výchozích účinných látek a jejich metabolitů. Tyto látky 

efektivně zasahují do centrálního nervového systému a jejich dlouhodobé působení 

v nízkých koncentracích, tak jak se vyplavují do ekosystému, se dává do souvislosti se 

změnami chování, poruchami vývoje a řadou dalších negativních efektů. Vzhledem k tomu, 

že tyto látky působí mechanismem ovlivnění koncentrace základních mediátorů, mnohdy 

společných pro centrální i vegetativní nervový systém, není jejich účinek omezen pouze na 

člověka, ale je společný pro všechny vyšší organismy. Rovněž se postupně prokazuje účinek 

na vodní organismy a výčet ovlivněných živých organismů není zcela jistě zdaleka 

kompletní. Navíc se v uvedených souvislostech uvažuje o endokrinně dysharmonizujícím 

efektu. 

Z uvedených faktů je zřejmé, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost možnosti detekce 

a odstranění látek této farmakologické skupiny z ekosystému. V současné době se hledají 

především nové, ekonomicky nenáročné a veřejností dobře akceptovatelné dekontaminační 

technologie. K nim patří bezesporu i metody rostlinné biotechnologie a fytoextrakční 

postupy. 

Vlastní cíle práce zahrnují: 

• Ověřit možnost fytoextrakce antidepresiva fluoxetinu v „in vitro“ kulturách rostlin 

Zea mays a Helianthus annuus. 

• Vyhodnotit modelové fytoextrakce fluoxetinu pro různé koncentrace xenobiotika v 

kultivačním mediu. 

• Pro nižší koncentraci vypracovat metodu předúpravy vzorku pomocí SPE pro 

následné stanovení koncentrace HPLC/UV. 

• V rámci testování SPE porovnat vlastnosti dvou nejčastěji používaných SPE-kolon 

Varian C-18 a Oasis HLB doporučovanou EPA. 

• Vyhodnocení extrakční účinnosti použitých rostlin a případné kultivarové odlišnosti. 

• Porovnání fytoextrakční schopnosti s již známými daty o jiných léčivech. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
 
3.1 Farmaka v životním prostředí 
 

Farmaka obecně se do životního prostředí dostávají více cestami. Jednou 

z nejvýznamnějších jsou odpadní vody.  Jejich prostřednictvím, se do vodního ekosytému 

dostává široká paleta léčiv různých terapeutických tříd (analgetika, antipyretika, 

antiepileptika, antidepresiva, antibiotika, beta blokátory atd.). Schématické znázornění cesty 

farmak je znázorněno na  obrázku 1. Kontaminanty pocházející z humánní i veterinární 

medicíny se nejprve dostávají do komunálních odpadních vod, které jsou buď přímo 

vypouštěny do životního prostředí, nebo absolvují zpracování z čistírny odpadních vod. 

Odtud se dále dostávají výpustí do povrchových vod. zbytky jsou vyváženy v podobě kalů. 

Významným prvkem v tomto schématu jsou odpady z nemocnic, které logicky znamenají 

větší zátěž, co se týče kontaminace farmaky [6]. 

 
Obr. 1  Cesty vstupu léčiv do vodního prostředí. (převzato od Santos et al. [6]) 

 

Znepokojující je, že zbytková léčiva byla detekována nejen ve vzorcích odpadních. 

Ale i povrchových a mořských vod na mnoha místech v různých částech světa [7-15]. 
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V důsledku průsaků přes půdní podloží  mohou tyto kontaminanty penetrovat  i do 

podzemních vod používaných pro přípravu  pitných vod [16].  

Ačkoliv je stále určité procento odpadních vod vypouštěno přímo do vodních toků bez 

jakékoliv úpravy, prosazuje dnešní společnost trend použití čistíren odpadních vod. To, že 

byla rezidua léčiv nalezena ve vodních tocích kolem sídel, která těmito stanicemi disponují, 

vedlo k nastolení otázky, zda jsou konvenční čistící procesy účinné i co se týče odstraňování 

farmak. Mezi tyto konvenční procesy patří například používání aktivovaných kalů, 

biologická filtrace, usazování a písková filtrace.  Bylo zjištěno, že účinnost eliminace se pro 

jednotlivé látky liší v závislosti na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech [16, 17, 18].  

Některé látky mohou být eliminovány v relativně vysokém procentu, např. běžně používané 

analgetikum ibuprofen 75-98 %, naopak jiné látky běžné zpracování odpadních vod 

přečkávají bez větších ztrát, např. kyselina klofibrová často není eliminována vůbec, nebo 

jenom v malé míře [19,20]. U řady léčiv byly dokonce vysledovány jisté sezónní výkyvy, co 

se týče množství, které se přes čistírnu odpadních vod dostane do vodního prostředí. Tyto 

diference jsou přisuzovány rozdílné spotřebě léčiv během různých ročních období a také 

mikrobiální aktivitě, která se v průběhu roku mění v závisloti na teplotě [20]. Vedle tzv. 

konvenčních způsobů některé čistírny odpadních vod  využívají pokročilé postupy – 

můžeme jmenovat např. ozonizaci, sonokatalýzu, UV ozařování, fotolýzu, používání 

biomembrán či mikrofiltrace a reverzní osmózy. V literatuře se uvádí, že tyto moderní 

postupy dosahují v odstraňovaní reziduí léčiv lepších výsledků. Pro mnohá farmaka je 

účinnost blíží 100 % [16]. Navzdory těmto inovacím, pravdou zůstává, že jsou léčiva 

nacházena ve vodách po celém světě – někdy až v koncetracích  μg/l [21].  

 

 

3.2 Fluoxetin hydrochlorid 

Fluoxetin-hydrochlorid je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, který je mírně 

rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v dichlormethanu a snadno rozpustný v methanolu.  

Je to (3RS)-3-fenyl-N-methyl-3- [4-(trifluormethyl)fenoxy]propan-1-amin hydrochlorid 

[47]. 

Látku poprvé na trhu představila americká firma Eli Lilly v roce 1988 pod názvem 

Prozac. V dnešní době se však setkáme s celou řadou komerčních názvů jako je Apo-

fluoxetine, Fluoxetin Ratiopharm, Deprex, Deprenon, Floxet, Flumirex, Fluoxin, Fluval, 

Fluzak, Magrilan, Milenin, Portal. Lék se užívá zejména  při léčbě deprese, onemocnění 
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zvaného bulimia nervosa a obsedantně-kompulzivních poruch. Dále se užívá k léčbě 

premenstruální dysforické poruchy (např. duševní napětí, podrážděnost, bolesti v podbřišku) 

[48].  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS: 56296-78-7 

Sumární vzorec: C17H19ClF3NO 

Molekulární hmotnost: 345,79 

 

              

3.2.1 Ekotoxicita fluoxetinu  

Psychofarmaka  patří  mezi léčiva, která jsou dnešní medicínou hojně využívána. Jsou 

vyvíjena za účelem ovlivňování  lidských mentálních funkcí, mění duševní stav jedince 

[22]. Tyto látky působí na chemický přenos nervového signálu, proto zde vyvstává otázka, 

jaký vliv mají na organismy žijící ve vodním prostředí? 

Odhalení přítomnosti fluoxetinu  a dalších léčiv ve vodách vedlo k výzkumu jejich 

možného působení na živé organismy [11]. Ekotoxicitou fluoxetinu se zabývalo více prací, 

které popisovaly vliv tohoto antidepresiva na různé biologické druhy. Gaworecki et al. 

zjistil, že fluoxetin snižuje schopnost okouna ulovit kořist [23]. Brooks et al. publikoval 

práci, ve které popisuje vliv fluoxetinu na reprodukci a endokrinní funkce japonské 

sladkovodní ryby (Oryzias latipes) [24], v další práci se pak věnuje stanovení parametrů 

jako je LC50 pro různé vodní druhy (Daphnia magna apod.) [25]. Další práce popisuje 

snížení schopnosti reprodukce několika druhů vodních měkkýšů v důsledku expozice 

fluoxetinem [26]. Foster et al. zjistili, že chronická expozice fluoxetinem způsobuje 

zpoždění vývoje pulců skokana druhu Rana pipiens [27]. De Lorenzo et al. se ve své 

publikaci věnovali vlivu na fytoplankton jak při individiálním působení, tak i ve směsi [28]. 

Ve všech uvedených případech byly účinky pozorovány při koncentracích řádově μg/l. 
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3.2.2 Fluoxetin ve vodním prostředí 

Přítomnost farmak ve vodách a jejich možná toxicita vedla k vývoji nových 

analytických metod. Ve většině případů se jedná o multirezidiuální metody, které poskytují 

širší informaci o znečištění různorodým spektrem látek. Vedle skupin jako jsou analgetika, 

antibiotika, antipyretika, antiepileptika, byla pozornost upřena i na antidepresiva, která 

mimo jiné reprezentuje fluoxetin.  

Nalezené koncentrace v odpadních vodách se pohybovaly v rozmezí 2 až 202 ng/l, 

v říčních vodách byly nalezeny koncentrace od <1 až 44 ng/l, jak je uvedeno v Tabulce 1. 

 

TAB. 1  Koncentrace fluoxetinu ve vodách 
Zdroj odpadní voda 

[ng/l] 
říční voda 

[ng/l] 
Kolpin et al.[13] - 12 

WHO [16] 8–202 2–44 
Schultz et al. [14] 45 12–20 

Vanderford et al. [29] - <1–5,5 

Lajeunesse et al. [9] 2–3,7 0,4–1,3 
Gros et al. [12] - <20 

 

3.2.3 Metody stanovení fluoxetinu  ve vodním ekosystému 

Ve většině publikovaných analytických metodách bylo stanovováno široké spektrum 

léčiv. Jmenujme například analgetika, antiflogistika (Ibuprofen, Naproxen), beta-blokátory 

(Atenolol, Sotalol), regulátory tuků (Gemfibrozil, Bezafibrát), antiulceróza (Lansoprazol, 

Famotidin, Ranitidin), antihistaminika (Loratadin, Cetirizin), antibiotika (Erythromycin, 

Ofloxacin) a psychofarmaka (Karbamazepin, Fluoxetin). Vzhledem k tomu, že se jedná o 

velmi rozmanitou skupinu látek, co se týče jejich fyzikálně-chemických vlastností, musely 

být podmínky analýzy takové, aby bylo vedle sebe možné stanovit látky kyselé, neutrální i 

bazické.  

K řešení dané problematiky byla nejčastěji použita metodika extrakce pevnou fází ve 

spojení s kapalinovou chromatografíí s MS detekcí v podobě MS/MS, případně UV detekce. 

Přehled metod stanovení fluoxetinu a dalších farmak je uveden v příloze 1.  
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Pro extrakci farmak z vodných roztoků metodou SPE bylo použito různých 

stacionárních fází: 

- kopolymer styren-divinylbenzen  

- kopolymer divinylbenzen-N-vinylpyrrolidon 

- kopolymer ethylvinylbenzen-divinylbenzen  

- kationtové měniče 

- kombinované fáze – polymer s aniontovým měničem 

- klasické C18 reverzní fáze 

Přehled  SPE sorbentů použitých ke stanovení Fluoxetinu a jiných farmak je včetně 

jejich vlastností uveden v příloze 2. Nejčastěji používanými SPE kolonkami byl Oasis HLB 

(Waters).  

Příprava vzorků před SPE se ve většině případů omezovala pouze na filtraci, případně 

okyselení. Výtěžnost extrakce fluoxetinu se pohybovala v rozmezí 60–105 %. Detekční 

limity jsou uváděny v rozmezí 0,25–500 ng/l (MS detekce) v závislosti na matrici, ve které 

byly tyto limity stanoveny. Separace analytů byla prováděna na nepolárních kolonách, 

nejčastěji C18, s gradientovou elucí. [9,12,14,29,30,31,32,33] 

 

 

3.3 FYTOREMEDIACE 
Fytoremediace označují proces, který využívá zelených rostlin k eliminaci 

nebezpečných kontaminantů z půd, povrchových a spodních vod, či sedimentů. Lze je 

využít pro celou škálu kontaminantů jako jsou ionty toxických kovů, radioaktivní izotopy, 

pesticidy, ropné látky a další. Jedná se o proces ozdravění kontaminovaných oblastí 

rostlinami. Důležitým parametrem je nutná biologická dostupnost kontaminantů z vody a 

půdy, resp. půdní vody pro použitou rostlinu. Ta je dána zejména fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi látky, především rozpustností, dále typem půdy a stářím kontaminace.  

Fytoremediace jsou šetrné k prostředí a příznivě přijímány veřejným míněním. Jsou 

naprostým kontrastem ke vzhledu odstrašující měsíční krajiny při běžných invazivních 

technikách odstraňování kontaminovaného materiálu. Další výhodou jsou nízké finanční 

vstupy a náklady na průběh fytoremediace minimální.  

Dle metodického postupu závislého na charakteru znečištěného prostředí, lze 

fytoremediace rozdělit do čtyř základních kategorií. Metoda založená na příjmu 

kontaminantů kořeny rostliny s následným transportem a akumulací v její nadzemní části se 
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nazývá fytoakumulace. Díky imobilizaci škodlivin do rostlinných buněk dochází k likvidaci 

řízeným způsobem. Další metodou je fytodegradace. Metodu lze použít pouze pro 

zneškodnění organických látek, na rozdíl od látek anorganických, které degradovatelné 

nejsou. Kontaminant je v ideálním případě převeden na méně nebezpečnou nebo zcela 

nefytotoxickou látku činností enzymů schopných modifikovat organické látky a rozložit jej 

až na jednoduché sloučeniny. Ty pak rostlina v podobě prvků dokonce použije pro svůj růst. 

Často se však stává, že rostlina není schopna kontaminant rozložit a potom dochází pouze 

k malým biotransformačním změnám a původní látka či metabolit jsou z hlediska nejmenší 

toxicity pro rostlinu uloženy ve vakuolách nebo se, hlavně v případě aromatických molekul, 

inkorporují do buněčných stěn. Další z metod je fytovolatilizace, kde dochází k transpiraci a 

následnému uvolnění přes průduchy, jinými slovy kontaminant není zcela odstraněn, ale 

pouze rozptýlen do atmosféry. Tato metoda je vhodná například k zneškodnění kontaminace 

rtuti a selenu. Problémem je však mnohem vyšší nebezpečnost těkavých sloučenin 

uvedených prvků, tudíž je tato metoda diskutabilní. Poslední metodou je fytostabilizace, zde 

nedochází k přijetí kontaminantu rostlinou, ale ke stabilizaci v rhizosféře. Kontaminant se 

tak stává v podstatě nerozpustným v půdní vodě, tak aby už nemohl penetrovat do prostředí. 

Fytostabilizace lze použít na místech, kde je potřeba obnovit vegetační pokrývku, ale kvůli 

vysoké kontaminaci nelze na zasaženém území aplikovat běžnou vegetaci. Užívá se pro 

finální úpravu ploch, kde byly k odstranění kontaminantů použity jiné sanační technologie.  

Fytoremediace skýtají i nevýhody v podobě dlouhodobého dekontaminačního 

procesu, řádově desítek let. Nemluvě o nebezpečí, kdy kontaminované rostliny mohou být 

spásany živočichy a kontaminant tak atakuje potravní řetězce [49,50]. 

 

3.3.1 FYTOEXTRAKCE  

Fytoextrakce je  proces, který využívá schopnosti rostlin extrahovat  polutant z půdy či 

vody kořenovým systémem a případně jej dále transportovat do nadzemních částí rostlin. 

Proces přímo souvisí s fytoakumulací, která je charakterizována zakoncentrováním 

extrahovaných látek v rostlině a důsledkem je vyšší koncentrace xenobiotika v rostlinných 

tkáních než v extrahovaném prostředí. Translokace do nadzemních částí, které lze sklidit a 

řízeným způsobem likvidovat je potom nespornou výhodou. Technologie se  úspěšně 

využívá například pro ionty těžkých kovů, polokovů nebo radionuklidů. Anorganické 

polutanty jako sloučeniny kadmia, niklu a arzenu jsou pro rostliny poměrně snadno 

dostupné. U organických sloučenin je situace složitější jak ve smyslu záchytu kontaminantu, 
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tak i z důvodu, že primární kontaminant může být v nepříznivém případě metabolizován na 

sloučeninu s vyšší toxicitou a navíc ještě v důsledku zpětného transportu uvolňován do 

rhizosféry. [43,44] 

 Optimální fytoextrakční proces vede k tomu, že ve finální fázi je kontaminant 

koncentrován v mnohem menším objemu (rostlinná tkáň) než tomu bylo na začátku (půda, 

sediment). Z technologického pohledu existují dva proveditelné způsoby fytoakumulace a to 

přirozená akumulace, kdy rostliny přirozeně přijímají z půdy velké množství polutantů a 

asistovaná akumulace, která využívá přídavek uměle dodaného aditiva, které zvýší 

rozpustnost případně mobilitu kontaminantu., takže ho rostliny mohou přijímat snadněji. 

Využití aditiv se však spíše týka fytoextrakce kovových iontů, kdy lze například využít 

chelatace iontů za účelem zvýšení mobility a biodostupnosti. Výběr rostlin pro fytoextrakci 

je dán několika základními faktory, jako je odolnost druhu proti kontaminaci konkrétní 

látkou, tvorba biomasy, transpirační rychlost apod. Nezanedbatelným faktorem je také 

dostupnost rostlinného materiálu či semen a znalost agrotechniky. V případě akumulace 

kovových iontů se často mluví o tzv. hyperakumulátorech, což jsou rostlinné druhy schopné 

zachytit ve svém organismu enormní množství kovů. Za hyperakumulátor těžkých kovů je 

považována např. rostlina Thalspi caerulescens. Její význam je však spíše teoretický, neboť 

je to rostlina s velmi malým vzrůstem a prakticky by mohla sloužit spíš jako zdroj genetické 

informace pro přenos do snáze kultivovatelných rostlin. Pokud se rostlina chová jako 

hyperakumulátor je možné i získávat akumulované kovy zpět [45]. 

 

 

3.4 EXTRAKCE NA TUHOU FÁZI 

Extrakce na tuhou fázi, dále jen SPE, je technika přípravy vzorků, při níž dochází 

k selektivnímu zakoncentrování žádaných látek a v průběhu procesu lze rovněž provést 

odstranění nežádoucích složek z matrice, rušících následná analytická stanovení. Výhodou 

oproti extrakci kapalina-kapalina je i snížení spotřeby organických rozpouštědel, která jsou 

řazena mezi látky jedovaté a ničící ozónovou vrstvu. Tato technika je nejčastěji používaná při 

zpracování kapalných vzorků, především pro extrakci středně těkavých a netěkavých látek.  

Použití této techniky je vhodné v případech, kdy je koncentrace polutantů ve vodě 

nižší, než je mez stanovitelnosti použité analytické metody.  

Jedná se o poměrně jednoduchý proces, jehož podstatou je zachycení molekul látky na 

tuhém sorbetu, přes který protéká vzorek. Metoda je založena na rovnovážné distribuci analytu 
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mezi kapalinu a tuhou fázi, přičemž rovnováha je posunuta ve prospěch tuhé fáze. Ta může mít 

různé vlastnosti, které pak určují mechanismus sorpce. Princip sorpce je obdobný jako u 

kapalinové chromatografie.  

Vlastní postup při SPE lze rozdělit na několik fází:  

• Kondiciace kolonky na reprodukovatelnou interakci složek vzorku se sorbentem: 

propláchnutí rozpouštědlem dle doporučení výrobce a úprava prostředí před nanesením 

vzorku. 

• Aplikace vzorku –zpracovávaný vzorek se nechá protéct za definovaného průtoku 

sorbentem (většinou za pomocí vakua). 

• Promytí vhodnou směsí rozpouštědel pro odstranění rušivých zbytků matrice. 

• Sušení (proudem inertního plynu, popř. vakuem), zvláště v případech jestliže se eluční 

činidlo výrazně liší polaritou od promývacího. 

• Eluce analytu vhodným rozpouštědlem [46].  

 

 

3.4.1 Sorbenty pro SPE 

Výběr vhodného sorbentu je základním předpokladem úspěšné extrakce. Pro extrakci 

organických látek z vodných roztoků se nejčastěji  používají univerzální sorbenty na bázi 

modifikovaného silikagelu C18 a C8.  

Analyt musí vykazovat k této fázi dostatečnou afinitu, aby byl zadržován 

v přítomnosti matečného roztoku, ale zároveň musí být z příslušné fáze snáze 

desorbovatelný. Retenční mechanismus je řízen zejména hydrofóbními interakcemi mezi 

analytem a navázanými uhlíkatými řetězci. Pro extrakci látek obsahujících disociující 

skupiny je většinou nutná úprava pH vzorku, molekula tak zůstane v nedisociované formě a 

bude lépe interagovat s nepolárním sorbentem. Nabídka komerčních SPE kolonek na trhu je 

vskutku bohatá. Vyskytují se i sorbenty obsahující zvýšený počet volných silanolových 

skupin, na které nejsou navázány alkylové řetězce a tyto pak přispívají k záchytu látek. 

Dochází ke vzniku vodíkových vazeb a iontových interakcí mezi volnými silanoly a 

polárními skupinami analytů. Mezi další používané sorbenty, jejichž výhodou je stabilita 

v širokém rozmezí pH 1 až 14, patří polární fáze na bázi kopolymerů, PS-DVB, které mají 

vyšší schopnost záchytu polárních látek, než běžnější sorbenty C18. Pro zachycení látek o 

různé polaritě v jednom kroku se používají fáze na bázi kopolymeru PS-DVB-NVP, které 
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vykazují jak lipofilní, tak i hydrofilní vlastnosti a jsou tedy vhodné zejména pro 

multireziduální analýzU [51,52,53]. 

Z hlediska environmentálních analýz se používají často SPE kolony na bázi 

oktadecylem modifikovaného silikagelu např. Varian C-18 (endkapovaný oktadecyly 

modifikovaný silikagel, specifický povrch 500 m2/g) a materiál doporučovaný americkou 

Environmental Protection Agency Oasis HLB (Waters, kopolymer divinylbenzenu a N-

vinylpyrrolidonu, specifický povrch 810 m2/g) [34,41]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST   

4.1. Chemikálie, přístroje a biologický materiál 

Chemikálie: 

Vlastní studovaná látka fluoxetin byla získána ve formě standardu od firmy Zentiva k.s, 

k experimentům byl rovněž použit vodný a methanolický extrakt z obsahu kapsle 

komerčního preparátu APO-Fluoxetine 20 mg POR CPS (Apotex, Kanada). 

Chemikálie pro přípravu kultivačních medií byly v kvalitě p.a. Lach-Ner s výjimkou myo-

inositolu, který byl od firmy Sigma-Aldrich (kvalita pro tkáňové kultury). Pro sterilizaci 

bylo použito komerční bělidlo SAVO. Demineralizovaná voda byla získána na přístroji 

Watek 3roi (ČR) 

Pro chromatografické analýzy byl použit acetonitril v kvalitě pro HPLC, pro přípravu pufru 

byl použit dihydrogenfosforečnan draselný p.a. (Lach-Ner). 

Pro eluci materiálů v SPE experimentech byl použit metanol pro HPLC (Lach-Ner), 

trifluoroctová kyselina (p.a., Sigma-Aldrich) a aceton (Pestanal, Sigma-Aldrich). 

Přístroje: 

SPE kolonky Bond Elut C18 LRC, Varian, USA (500 mg sorbentu) 

SPE kolonky Oasis HLB, Waters, USA (350 mg sorbentu) 

Rezervoár pro SPE -50 ml (Varian, USA) 

SPE aparatura VisiprepTM, Supelco, USA 

pH metr IS FET (IQ, Scientific instruments, USA) 

TCS-Trockentemperier System, Labortechnik Barkey, Německo 

Laminární box LABOX (ČR) 

analytické váhy KERN ALJ 220-4 (Německo)  

magnetická míchačka IKAMAG RH ( Německo) 
 
Chromatografické analýzy byly prováděny na přístroji firmy Shimadzu (Japonsko)  

sestávajícího z čerpadla LC 20AD, nástřikového ventilu Rheodyne a UV Detektoru SPD-

20A. Vlastní separace probíhala na koloně Reprosil C-18 (5 µm) (Watrex). 

 Data byla sbírána a automaticky vyhodnocována programem Clarity, ver. 2.6.6.574 (2009) 

od společnosti Data Apex.  
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Biologický materiál: 

Pro fytoextrakční experimenty byly použity kultivary slunečnice roční a kukuřice seté 

Helianthus annuus cv. Belem a Extrasol (Monsanto ČR)  

Zea mays cv. DKC2971 (Monsanto ČR). 

 

Zásobní roztoky fluoxetinu 

V experimentech byly použity roztoky standardu fluoxetinu od firmy Zentiva rozpuštěné ve 

vodě nebo methanolu. V případě použití komerčních tobolek léčiva byly tyto rouzpuštěny 

v definovaném objemu vody či methanolu a následně byl roztok zfiltrován. Vzhledem 

k možné nestabilitě zkoumané sloučeniny byly roztoky uchovávány při 4 °C a maximálně 1 

týden. 

 

4.2. Příprava in vitro kultur rostlin a fytoextrakce 

 Semena vybraných druhů byla odmaštěna v 70 % ethanolu a poté sterilizována,  10 

minut 20 % roztokem Sava (chlornan sodný), poté 20 minut 10 % roztokem Sava a následně 

omyta sterilní vodou. Takto připravená, povrchově sterilizovaná semena byla za přísně 

aseptických podmínek přenesena na sterilní tekuté kultivační medium v Erlenmeyerových 

baňkách (20 ml na 500 ml baňku). Jako kultivační medium byla použita kombinace solí dle 

Murashiga a Skooga doplněná o myo inositol a sacharózu uvedená v tabulce 2 [54]. 

Kultivace experimentálních rostlin trvala 3 týdny při 24 °C (slunečnice) a 2 týdny při 24 °C 

(kukuřice), světelný režim 12h/12h.  Po této době byla provedena výměna media za čerstvé, 

obohacené o definovanou koncentraci fluoxetinu (15 mg/l v případě fytoextrakčních 

experimentů pro časovou závislost fytoextrakce a 1, 0,1, 0,5 a 0,025 mg/l v případě 

vsádkových experimentů na 1 týden).  V případě měření časové závislosti koncentrace 

studované látky v kultivačním médiu byly prováděny odběry po 24 hodinách po dobu 5 dní. 

Baňky s kulturami byly otevřeny a za přísně sterilních podmínek bylo odebráno přibližně 

0,5 ml vzorku media pro analýzu. Poté byly baňky s rostlinami opět sterilně uzavřeny a 

ponechány v kultivačním boxu pro další odběry. V případě sedmidenních kultivací bez 

postupných odběrů bylo po uplynutí 7 dnů separováno z kultury médium, rostliny vyjmuty, 

osušeny a zváženy. Následné analýzy média byly prováděny pomocí  HPLC/UV respektive 

SPE/HPLC/UV. 
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                TAB. 2  Složení media dle Murashiga a Skooga 

Chemikálie Koncentrace [mg/l] 

KNO3 1900 
NH4NO3 1650 
CaCl2 . 2H2O 440 
MgSO4 . 7H2O 370 
H3BO3 6,2 
KH2PO4 170 
MnSO4 . 4H2O 22,3 
ZnSO4 . 4H2O 8,6 

Na2MoO4 2H2O 0,25 

CuSO4 . 5H2O 0,025 
CoCl2 . 6H2O 0,025 
Na2EDTA 37,3 
FeSO4 . 7H2O 27,8 
 Sacharosa 30000 
 Myo- inositol 100 

 

4.3. Provedení extrakce na tuhou fázi 

 V případě, že byly prováděny experimenty s nízkými koncentracemi fluoxetinu 

v mediu, nebylo možné přímé měření zbytkových koncentrací v mediu protože koncentrace 

zkoumané látky byla pod možnostmi detekčního systému. Vzorky byly proto 

zkoncentrovány a za tímto účelem byla použita metoda SPE.  

 Kondiciace sorbentu byla ve všech případech prováděna stejně, SPE kolonka byla 

postupně promyta na SPE bloku 2 ml metanolu a 2 ml destilované vody při průtoku, který 

byl nastaven velikostí vakua v bloku na 3 ml/min. Na kondiciovanou kolonku byl v případě 

testování extrakce aplikován zkoumaný roztok fluoxetinu o známé koncentraci 

v destilované vodě, vodovodní vodě a kultivačním médiu. V případě vzorků 

z fytoextrakčních experimentů bylo aplikováno kultivační médium, které bylo předtím 

zbaveno hrubých nečistot filtrací přes filtrační papír. Po aplikaci vzorku byla kolonka 

promyta 2 ml pětiprocentního roztoku methanolu a poté 7 min. sušena vakuem. Eluce 

sorbovaného materiálu byla testována různými rozpouštědly a to 2 ml metanolu, metanolu 
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s 0,1 % trifluoroctové kyseliny a acetonem. V případě nízkých koncentrací, kdy ani 

předseparovaný roztok nedosahoval koncentrací detekovatelných použitým HPLC/UV 

systémem, bylo provedno odpaření rozpouštědla v proudu argonu na termostatovaném 

bloku do sucha a vzorek byl zpětně rozpuštěn v malém množství rozpouštědla či mobilní 

fáze.  

 

4.4. Stanovení fluoxetinu technikou HPLC/UV podmínky měření 

 Podmínky HPLC analýz byly voleny tak, aby bylo možné provádět analýzy přímým 

nástřikem media. V literatuře lze nalézt řadu separačních postupů, které lze nalézt v příloze 

1. Z testovaných fází se nakonec ukázala ke konkrétnímu účelu a při použití kolony Reprosil 

C18, (5 µm, 4,6 . 250 mm,Watrex) originální mobilní fáze, kdy bylo možné analýzy 

provádět v isokratickém modu. Tato mobilní fáze měla složení 0,1 M 

dihydrogenfosforečnan draselný (pH 6) ve směsi s acetonitrilem (1:1, v/v) Objem nástřiku 

pro analýzu byl 20 ul. Průtok mobilní fáze byl 0,8 ml/min. celková délka analýzy byla 25 

min, signál fluoxetinu vykazoval retenční čas 7,63 min.  UV detekce byla prováděna při 227 

nm. Chromatografický záznam, integrace a kalibrační závislost byly získány pomocí 

software Clarity (DataApex). Kalibrační závislost byla naměřena v rozsahu 0,1 – 1 mg/l 

proložením 5 koncentračních bodů s trojnásobným opakováním analýzy každé koncentrace. 

Korelační koeficient byl 0,9999. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

 Průnik farmak do ekosystému je v současné době jednou z široce řešených a prudce 

se rozvíjejících environmentálních tématik a to jak z hlediska analytického s cílem nalézt 

vhodné, citlivé a ekonomicky výhodné kvantifikační postupy, tak i z hlediska 

technologického, kde je hlavním cílem hledání vhodných dekontaminačních technologií. 

V souvislosti s tím je nutné i studium environmentálních interakcí. Kromě často 

zkoumaných nesteroidních protizánětlivých látek a hormonů steroidní povahy nabývají stále 

více na významu studie zahrnující psychofarmaka. Je to žádoucí především z hlediska jejich 

stoupající spotřeby a tím i vyšší kontaminace komunálních odpadních vod těmito látkami. Je 

nutné si v téhle souvislosti rovněž uvědomit, že psychofarmaka zasahují do dějů na 

synaptických štěrbinách a mohou ovlivňovat prakticky všechny vyšší organismy. Kromě 

toho byl prokázán i vliv na organismy nižší, jak je ostatně komplexně shrnuto v teoretické 

části. Stejně tak je tam dokumentována i celá řada postupů pro separaci a stanovení těchto 

látek. Z užitného hlediska, kdy pro běžnou analytickou kontrolu je třeba metody především 

jednoduché a ekonomicky stravitelné, je však třeba řadu těchto postupů eliminovat, neboť 

nesplňují uvedené požadavky.  

 Klíčovým krokem i z výše uvedených hledisek se jeví předúprava vzorku a způsob 

detekce, kdy UV detekce je pořád nejdostupnější a ekonomicky přijatelnou alternativou. 

Z hlediska předúpravy se komerčně využitelnými zdají především materiály založené na 

obrácené fázi (C-18) a kolonky založené na kopolymeru s modifikovanou polaritou  

(kopolymer divinylbenzenu a N-vinylpyrrolidonu), která je doporučován americkou 

Environmental Protection Agency. V práci byly testovány oba tyto sorbenty při extrakci 

antidepresiva fluoxetinu z vodných roztoků s cílem pokusit se vyhodnotit preferenci jednoho 

z nich a toto všechno zároveň v souvislosti s testováním možností odstranění či snížení 

koncentrace uvedené látky ve vodním ekosystému pomocí biotechnologické metody 

fytoextrakce. 

 V první části bylo proto provedeno srovnání výtěžků či účinností extrakcí na dvou 

výše zmíněných sorbentech z různých matric. Jako základní byla matrice byla zvolena 

destilovaná voda u které se předpokládá minimální množství interakcí, dále potom vodovodní 

voda, která obsahuje malé množství rozpuštěných látek a nakonec kultivační médium, které je 

bohaté jak na anorganické, tak i organické látky. Poslední matrice byla navíc zvolena 

s předpokladem využití získaných výsledků a zkušeností pro analýzu fytoextrakčních dějů. 
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 Výsledky extrakce z vody při záchytu fluoxetinu ze 100 ml roztoku o koncentraci 

10  μg/l jsou uvedeny v tabulce 3. Z vypočtených účinností vyplývá určitá 

nereprodukovatelnost procesu, kdy je možné dosáhnout prakticky kompletní extrakce, 

nicméně za prakticky identických podmínek se výsledky mohou významně lišit. Nehledě na 

tyto nesrovnalosti je ovšem z tabulky zřejmé, že účinnost extrakce při použití průtoku kolem 

3 ml/min a dvojnásobném průtoku nemusí lišit. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě 

jedná o čistě modelový systém, nebyly tyto nesrovnalosti dále řešeny ani nebylo prováděno 

rozšíření o další postupy či modifikace eluční fáze. 

 

TAB. 3  Účinnost extrakce fluoxetinu ze 100 ml roztoku fluoxetinu v destilované vodě 

(10  μg/l) na SPE kolonkách. W-Oasis HLB, délka extrakce představuje úhrný čas filtrace 

průchodu celého objemu vzorku přes SPE materiál, plocha odpovídá ploše píku při následné 

HPLC/UV analýze a hodnota koncentrace představuje stanovenou koncentraci v 2 ml eluátu 

z SPE.Účinnost extrakce je spočtena pro celkovou hmotnost fluoxetinu ve vzorku před a po 

separaci. 

číslo 
vzorku kolonka eluce 

délka 
extrakce 

[min] 

 
plocha 

[mV . s] 
 

koncentrace 
[mg/l] 

účinnost 
exktrakce 

1 W Aceton 15 3531 0.49 98%  
2 W Aceton 35 1446 0.20 40%  
3 W Aceton 30 3426 0.48 95%  
4 W Aceton 31 2615 0.36     73% 

 

 V případě roztoku fluoxetinu ve vodovodní vodě byla provedena rozsáhlejší studie  

se srovnáním dvou typů kolon a tří elučních činidel. Výsledky jsou uvedeny v tabulce  4. 

Nejvyšší účinnost byla nalezena pro eluci methanolem okyseleným 0,1 % kyseliny 

trifluoroctové, což je vzhledem k aminovému charakteru zkoumané látky logický výsledek. 

Přítomnost kyseliny ftrifluoroctové by však mohla být nežádoucí v případech, kdy se 

následně odpařuje eluční rozpouštědlo za účelem dalšího zakoncentrování vzorku a mohlo 

by docházet k modifikaci molekuly v prostředí silné kyseliny po odstranění methanolu. 

Eluce methanolem, či ještě lépe odstranitelným acetonem už nedává tak vysoké výtěžky 

separace, nicméně v případě reprodukovatelnosti by  byla z hlediska následných manipulací 

se vzorkem výhodnější. 
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TAB. 4 Účinnost extrakce fluoxetinu ze 100 ml roztoku fluoxetinu ve vodovodní vodě 

(10  μg/l) na dvou různých SPE kolonkách. W-Oasis HLB,V –Varian C-18,  délka extrakce 

představuje úhrný čas filtrace průchodu celého objemu vzorku přes SPE materiál, plocha 

odpovídá ploše píku při následné HPLC/UV analýze a hodnota koncentrace představuje 

stanovenou koncentraci v 2 ml eluátu z SPE. Účinnost extrakce je spočtena pro celkovou 

hmotnost fluoxetinu ve vzorku před a po separaci. (- množství fluoxetinu pod LOQ) 

 

číslo 
vzorku kolonka eluce 

délka 
extrakce 

[min] 

 
plocha 

[mV . s] 
 

koncentrace 
[mg/l] 

účinnost 
extrakce 

1 V MeOH 33  -  -   -  
2 W MeOH 38 2807 0.39 78% 
3 V Aceton 30  -   -   -  
4 W Aceton 34 1107 0.15 31% 
5 V MeOH/TFA 29 3287 0.46 91% 
6 W MeOH/TFA 33 3746 0.52 104% 

 

 

Nejzajímavějším a zásadním se jeví separace fluoxetinu z kultivačního media, které bude 

následně použito pro fytoextrakční experimenty a zároveň lze jeho použití chápat jako 

simulaci reálné matrice (tabulka 5). V tomto případě se jeví jako nejvhodnější kombinace 

SPE Oasis HLB s následným vymytím acetonem. Vyšší výtěžek v případě okyseleného 

methanolu je negativně vyvažován možnou interakcí trifluoroctové kyseliny se zkoumaným 

materiálem po odpaření vzorku v proudu argonu, která se pro urychlení provádí za tepla.   
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TAB. 5 Účinnost extrakce fluoxetinu ze 100 ml roztoku fluoxetinu v kultivačním mediu 

(10 μg/l) na dvou různých SPE kolonkách. W-Oasis HLB,V –Varian C-18, délka extrakce 

představuje úhrný čas filtrace průchodu celého objemu vzorku přes SPE materiál, plocha 

odpovídá ploše píku při následné HPLC/UV analýze a hodnota koncentrace představuje 

stanovenou koncentraci v 2 ml eluátu z SPE. Účinnost extrakce je spočtena pro celkovou 

hmotnost fluoxetinu ve vzorku před a po separaci. (- množství fluoxetinu pod LOQ) 

číslo 
vzorku kolonka eluce 

délka 
extrakce 

[min] 

 
plocha 

[mV . s] 
 

koncentrace 
[mg/l] 

účinnost 
extrakce 

1 V MeOH 43 -  -  - 
2 W MeOH 30 662 0.09 18% 
3 V Aceton 58 626 0.09 17% 
4 W Aceton 29 2820 0.39 78% 

5 V 
kys. 

MeOH 33  -   -   -  

6 W 
kys. 

MeOH 31 4244 0.59 118% 
 

 

Vzhledem k tomu, že koncentrace fluoxetinu 10 μg/l je vzhledem k reálným hodnotám 

v povrchových vodách či výpustí z čistíren vysoká byla provedena další serie experimentů 

s desetinásobně nižší koncentrací. Pro srovnání byly provedeny extrakce ze stejných matric, 

destilované vody, vodovodní vody a kultivačního média. Výsledky separace fluoxetinu 

z destilované vody jsou uvedeny v tabulce 6.  
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TAB. 6 Účinnost extrakce fluoxetinu ze 100 ml roztoku fluoxetinu v destilované vodě 

(1  μg/l) na dvou různých SPE kolonkách. W-Oasis HLB,V –Varian C-18, délka extrakce 

představuje úhrný čas filtrace průchodu celého objemu vzorku přes SPE materiál, plocha 

odpovídá ploše píku při následné HPLC/UV analýze a hodnota koncentrace představuje 

stanovenou koncentraci v 2 ml eluátu z SPE. Účinnost extrakce je spočtena pro celkovou 

hmotnost fluoxetinu ve vzorku před a po separaci. (- množství fluoxetinu pod LOQ) 

číslo 
vzorku kolonka eluce 

délka 
extrakce 

[min] 

 
plocha 

[mV . s] 
 

koncentrace 
[mg/l] 

účinnost 
extrakce 

1 V MeOH 34 1250 0.17 35% 
2 W MeOH 24 1097 0.15 30% 
3 V Aceton 23 1422 0.20 39% 
4 W Aceton 33 1633 0.23 45% 

5 V 
kys. 

MeOH 34 -   - -  

6 W 
kys. 

MeOH 33 1297 0.18 36% 
 

 

 Při nižší koncentraci jsou sice maximální účinnosti separace fluoxetinu nižší, 

nicméně výsledky jsou stabilnější a nejvhodnější se jeví eluce acetonem z SPE Oasis HLB. 

V případě eluce čistým methanolem  není mezi oběma SPE materiály výrazný rozdíl, 

okyselený methanol dává na kopolymerním sorbentu obdobné výsledky jako čistý methanol, 

zajímavým je fakt, že z C-18 sorbentu se látky nepodařilo v kyselém modu vymýt, ačkoliv 

teoreticky by se dala očekávat nejvyšší účinnost eluce vzhledem k převedení substance na 

formu soli s přítomnou trifluoroctovou kyselinou. Při srovnání obdobných experimentů 

s dalšími matricemi však nelze vyloučit experimentální chybu. 

 V případě matrice, vodovodní vody (Tabulka 7),  byly získány extrakční účinnosti, 

které ve většině případů nepřevyšují 50 %. Vyššího výtěžku bylo dosaženo při eluci 

okyseleným methanolem v důsledku tvorby polární, rozpustnější soli. Účinnosti jsou o něco 

nižší než při extrakci z destilované vody, což poukazuje na nezanedbatelný vliv analytické 

matrice. 
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TAB. 7, Účinnost extrakce fluoxetinu ze 100 ml roztoku fluoxetinu ve vodovodní vodě 

(10  μg/l) na dvou různých SPE kolonkách. W-Oasis HLB,V –Varian C-18, délka extrakce 

představuje úhrný čas filtrace průchodu celého objemu vzorku přes SPE materiál, plocha 

odpovídá ploše píku při následné HPLC/UV analýze a hodnota koncentrace představuje 

stanovenou koncentraci v 2 ml eluátu z SPE. Účinnost extrakce je spočtena pro celkovou 

hmotnost fluoxetinu ve vzorku před a po separaci. (- množství fluoxetinu pod LOQ) 

číslo 
vzorku kolonka eluce 

délka 
extrakce 

[min] 

 
plocha 

[mV . s] 
 

koncentrace 
[mg/l] 

účinnost 
extrakce 

1 V MeOH 32 1018 0.14 28% 
2 W MeOH 28 1091 0.15 30% 
3 V Aceton 29 1215 0.17 34% 
4 W Aceton 37 503 0.07 14% 

5 V 
kys. 

MeOH 46 2257 0.31 67% 

6 W 
kys. 

MeOH 35 1491 0.21 41% 
 

 

 V případě extrakce fluoxetinu z media (Tabulka 8) byly získané účinnosti extrakce 

srovnatelné s výsledky z vodovodní vody. Atraktivní se ukázala účinnost extrakce 

s vymytím acetonem na SPE Oasis HLB, která je těsně pod 50 %, podařilo se ji 

reprodukovat a výsledný eluát lze v proudu argonu rychle odpařit za nepříliš zvýšené teploty 

(30 °C) bez nebezpečí interakce s přítomnou kyselinou, jak je tomu v případěm byť 

účinnější eluce methanolem okyseleným kyselinou trifluoroctovou. Proto byla tak pro 

vyhodnocení fytoextrakčních experimentů v nízkých koncentracích zvolena právě metoda 

použití SPE Oasis HLB s elucí acetonem, následným odpařením solventu a rozpuštěním 

v definovaném množství methanolu, tak, aby předpokládané koncentrace byly v rozmezí 

používané kalibrační závislosti.  
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TAB. 8, Účinnost extrakce fluoxetinu ze 100 ml roztoku fluoxetinu v kultivačním mediu 

(10 μg/l) na dvou různých SPE kolonkách. W-Oasis HLB,V –Varian C-18, délka extrakce 

představuje úhrný čas filtrace průchodu celého objemu vzorku přes SPE materiál, plocha 

odpovídá ploše píku při následné HPLC/UV analýze a hodnota koncentrace představuje 

stanovenou koncentraci v 2 ml eluátu z SPE. Účinnost extrakce je spočtena pro celkovou 

hmotnost fluoxetinu ve vzorku před a po separaci. (- množství fluoxetinu pod LOQ) 

číslo 
vzorku kolonka eluce 

délka 
extrakce 

[min] 

 
plocha 

[mV . s] 
 

koncentrace 
[mg/l] 

účinnost 
extrakce 

1 V MeOH 51 1212 0.17 34% 
2 W MeOH 34 1006 0.14 28% 
3 V Aceton 51 737 0.10 20% 
4 W Aceton 37 1720 0.24 48% 

5 V 
kys. 

MeOH 67 3308 0.46 92% 

6 W 
kys. 

MeOH 38 2387 0.33 66% 
 

 

 

Materiály pro SPE jsou poměrně nákladné a z hlediska provozních laboratoří při 

zpracování velkého množství vzorků by výrazně zvyšovaly finanční náklady. Z tohoto 

hlediska bylo zajímavé testovat opakované použití kolonek po promytí 10 ml acetonu, 10 ml 

vody a následné rekondicionaci standardním postupem. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 9. 
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TAB. 9, Studie možnosti opakovaného použití SPE kolonek po rekondicionaci- W-Oasis 

HLB,V –Varian C-18,  délka extrakce představuje úhrný čas filtrace průchodu celého 

objemu vzorku přes SPE materiál, plocha odpovídá ploše píku při následné HPLC/UV 

analýze a hodnota koncentrace představuje stanovenou koncentraci v 2 ml eluátu z SPE. 

Účinnost extrakce je spočtena pro celkovou hmotnost fluoxetinu ve vzorku před a po 

separaci. Použitý roztok fluoxetinu k separaci byl o koncentraci 0,5 mg/l, množství 

filtrovaného vzorku bylo 100 ml 

 

číslo 
vzorku kolonka eluce 

délka 
extrakce 

[min] 

 
plocha 

[mV . s] 
 

koncentrace 
[mg/l] 

účinnost 
extrakce 

1 V Aceton 33 465 0,07 14% 
2 W Aceton 31 1447 0,20 40% 
3 V Aceton 32 480 0,07 14% 
4 W Aceton 32 1592 0,22 44% 
5 V Aceton 34 254 0,04 8%  
6 W Aceton 34 1425 0,20 40% 
7 V Aceton 32 249 0,04 8% 
8 W Aceton 33 768 0,11 22% 

 
 
 
 Z výsledků je zřejmé, že  opakované použití je do jisté míry možné, u materiálu C-

18 jsou reálně možná pouze dvě opakování, při dalších experimentech účinnost podstatně 

klesá. Lépe je na tom kolonka Oasis HLB, kterou lze bez problémů použít opakovaně 

třikrát, při čtvrté extrakci klesá účinnost na polovinu. 

 Další částí projektu bylo provedení fytoextrakčních experimentů s cílem stanovit 

možnost odstranění fluoxetinu z vodných roztoků jako simulace kořenových čistíren. Jako 

použité rostliny byly vybrány kultivary slunečnice a kukuřice a to ze dvou důvodů. Tyto 

rostliny jsou schopny v hydroponickém uspořádání vytvářet poměrně bohatý kořenový 

systém bez ošetření fytohormony a mají odlišný metabolismus fixace oxidu uhličitého, tedy 

z hlediska  metabolismu se mohou chovat odlišně, stejně tak jak je odlišná jejich odolnost 

vůči toxickým vlivům prostředí. Dalším důvodem je to, že na zvolených rostlinách již byla 

v laboratoři provedeno velké množství experimentů s nesteroidními protizánětlivými 

látkami a hormony a lze tak srovnávat účinnosti fytoextrakce pro různá farmaka a postupně 

přejít k směsným experimentům s cílem odhalit mechanismus záchytu, translokace 
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a  ukládání těchto látek v rostlinách, což jsou položky o kterých je v současné době známo 

velmi málo.  

 V prvním případě byla provedena fytoextrakce fluoxetinu slunečnicí roční, kultivar 

Belem s výchozí koncentrací 15 mg/l (Obr. 2). Vstupní koncentrace po výměně média za 

obohacené o fluoxetin je ve skutečnosti nižší neboť experimentálně se jedná o výměnu 

media za aseptických podmínek, a původní kulturu nelze zcela zbavit původního media. 

V tomto ohledu se rovněž uplatní i fakt, že přestože se po přidání kontaminovaného media 

prakticky okamžitě odebere vzorek k měření, tak během časové prodlevy může dojít k určité 

sorpci studované látky na kořenový systém. Toto se často projevuje ve fytoextrakčních 

křivkách jako nárůst koncentrace v dalších odběrech a je to způsobeno, zpětným uvolněním 

sorbovaného materiálu do media. V diskutovaném experimentu se však tento efekt 

neprojevil a lze tedy předpokládat, že sorpce na kořeny není vysoká. Vlastní fytoextrakční 

experiment vykazuje během pětidenní kultivace pokles výchozí koncentrace přibližně na 60 

% výchozí hodnoty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Časová závislost fytoextrakce fluoxetinu z kultivačního media při kultivaci 

rostlin Helianthus annuus, kv. Belem, výchozí koncentrace 15 mg/l, odběry po 24 

hodinách, koncentrace stanoveny HPLC/UV. 
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 U sterilní hydroponické kultivace dalšího kultivaru slunečnice, kultivaru Extrasol  

(Obr. 3) je průběh fytoextrakce podstatně jiný. Výše zmíněná primární sorpce a následné 

vytvoření rovnováhy sorbovaného fluoxetinu mezi povrch kořenů a kultivační medium je 

v tomto případě výrazná. V dalších dnech potom nastává postupný pokles  na přibližně 70 

% výchozí koncentrace a studovaný kultivar se ve svém chování vůči fluoxetinu poněkud 

liší, což však není nikterak překvapivé. Kultivarová odlišnost fytoextrakce je známá 

a  většinou je důsledkem morfologických odlišností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Časová závislost fytoextrakce fluoxetinu z kultivačního media při kultivaci 

rostlin Helianthus annuus, kv. Extrasol, výchozí koncentrace 15 mg/l, odběry po 24 

hodinách, koncentrace stanoveny HPLC/UV. 

 

 

Experimenty, využívající kořenové extrakce kukuřicí setou byly provedeny na 

poměrně vzrůstném kultivaru DKC2971.  Z časového průběhu (Obr. 4) je zřejmé, že afinita 

fluoxetinu k povrchu kořenů je velmi vysoká a po počáteční sorpci dochází k uvolňování 

fluoxetinu do media po dobu 72 hodin, poté teprve dochází k poklesu studované látky 

v mediu na konečných 80 % výchozí koncentrace při ukončení experimentu po 5 dnech.  
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Z praktického hlediska by bylo výhodnější provádět ještě další odběry. Vzhledem 

k častému otevírání kultivačního experimentu však docházelo ke kontaminaci kultur a další 

odběry by byly ovlivněny mikrobiální kontaminací a vypovídací hodnota takovýchto 

výsledků by z hlediska studia interakce s fluoxetinem byla nulová. 

 Zajímavým poznatkem je rovněž vyhodnocení toxicity fluoxetinu pro uvedené 

rostlinné druhy. Zcela v souladu s běžnou praxí se jako odolnější ukázala kukuřice setá, 

která je obecně odolnější vůči xenobiotickému stresu. U rostlin slunečnice docházelo při 

porovnání s kontrolou k malému, ale přece jen pozorovatelnému odumírání kořenů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Časová závislost fytoextrakce fluoxetinu z kultivačního media při kultivaci 

rostlin Zea mays, kv. DKC2971, výchozí koncentrace 15 mg/l, odběry po 24 hodinách, 

koncentrace stanoveny HPLC/UV. 

 

V závěru experimentů byly provedeny kultivace s fluoxetinem v rozsahu koncentrací 

1  mg/l až 0,025 mg/l pro posouzení vztahu výchozí koncentrace a účinnosti fytoextrakce . 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 10 a 11. V nízkých koncentrací dochází k podstatně 

účinnější extrakci jak u slunečnice tak i kukuřice, u slunečnice je výsledná hodnota přibližně 

5 %  výchozího extrahovaného množství a ve studovaném rozsahu je účinnost prakticky 

stejná. Neúspěch u experimentu S4 lze spíše přičíst experimentální chybě. U kukuřice je 
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zřejmé, že sice k poklesu dochází, účinnost fytoextrakce však nelze dát do souvislosti 

s výchozí koncentrací a vzhledem k velkému množství biomasy jsou u experimentů K2 a 

K4 vyjádřena množství fluoxetinu na gram čerstvé hmotnosti jako 0, i když vypočtená 

hodnota odpovídá 0,01 µg/g čerstvé hmotnosti. 

 

TAB. 10. Fytoextrakce rostlinami slunečnice při různých vstupních koncentracích. FLU = 

fluoxetin, uvedena je absolutní hmotnost fluoxetinu na začátku a na konci pětidenní 

kultivace a množství fluoxetinu v kultivované rostlině na 1 g čerstvé hmotnosti. V případě 

S4 odpovídá zjištěná hmotnost na základě SPE  a HPLC analýzy výsledku vyššímu než 100 

% a tedy nulovému záchytu  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tab. 11. Fytoextrakce rostlinami kukuřice při různých vstupních koncentracích. FLU = 

fluoxetin, uvedena je absolutní hmotnost fluoxetinu na začátku a na konci pětidenní 

kultivace a množství fluoxetinu v kultivované rostlině na 1 g čerstvé hmotnosti. V případě 

K2, K4 by byla vypočtená koncentrace tak nízká, že je aproximována hodnotou 0.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

vzorek výchozí koncentrace 
[µg/l] 

hmotnost FLU 
START [µg] 

hmotnost FLU 
KONEC [µg] 

hmotnost 
FLU/ rostlina 

[ µg/g ] 
S1 1000 100 5 6 
S2 100 10 0,5 0,1 
S3 50 5 2 0,2 
S4 2,5 2,5 (3) 0 

vzorek výchozí koncentrace 
[µg/l] 

hmotnost FLU 
START [µg]]  

hmotnost  
FLU  KONEC  

[µg]  

hmotnost 
FLU/ rostlina 

[ µg/g ]  
K1 1000 100 6 0,2 
K2 100 10 0,2 0 
K4 2,5 2,5 0,6 0 
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6. Závěr 
 

V rámci studia environmentálního zatížení zbytkovými koncentracemi farmak při 

farmakoterapeutickém ataku pacientů byla studována možnost HPLC/UV analýzy 

a  odstranění této látky z vodných roztoků jako simulace možného použití kořenových 

čistíren. Mezi farmaka, u kterých podstatně stoupá v posledních letech spotřeba, patří látky 

ze skupiny psychofarmak, konkrétně antidepresiv. Z uvedené skupiny byl vybrán oblíbený 

preprát Prozac, Deprex obsahující jako účinnou látku fluoxetin.  

 Základní experimenty týkající se fytoextrakce byly provedeny v relativně vysokých 

koncentracích v porovnání s hodnotami očekávanými, nebo již stanovenými v povrchových 

vodách. Aby bylo možné studovat i nižší koncentrace znečištění v modelovém systému je 

třeba provést zakoncentrování vzorku, což v případě environmentálních analýz bývá 

nejčastěji prováděno SPE metodou. Existuje sice řada literárních dat týkajících se 

uvedeného postupu, některé SPE materiály jsou však ekonomicky náročné a základní dva 

typy SPE kolon, které se doporučují pro běžnou analýzu, jsou klasická reversní fáze 

a  kopolymerní fáze divinylbenzen-N-vinylpyrrolidon požívaná v kolonách Oasis HLB 

(Waters). Jako modelový SPE materiál s reversní fází C-18 byly použity kolony Bond Elut 

C-18 LRC (Varian). Na obou z těchto komerčních SPE kolon byl prokázán záchyt 

fluoxetinu z různých matric, jako destilovaná voda, vodovodní voda a kultivační medium, 

které kromě následného praktického užití ve fytoextrakčních experimentech mělo simulovat 

bohatší reálné matrice. Výsledky ukázaly možnost záchytu fluoxetinu z uvedených matric, 

byť s různými výtěžky. Z testovaných elučních rozpouštědel (methanol, methanol s 0,1 % 

kyseliny trifluoroctové a aceton) se sice ukazuje jako nejúčinnější eluce kyselým 

methanolem, nicméně, z hlediska možné další úpravy vzorku ve smyslu odstranění 

rozpouštědla v proudu argonu za mírně zvýšené teploty je nejvýhodnější aceton. V případě 

přítomnosti kyseliny trifluoroctové jsou oprávněné obavy z interakce fluoxetinu s kyselinou 

trifluoroctovou při vysoké koncetraci, která bude v odpařovaném systému vznikat. I když 

reprodukovatelnost extrakcí nebyla vysoká, přece jen se příznivější zdá kolona OAsis HLB, 

která je doporučována US Environmental Protection Agency a která navíc dovoluje až 

trojnásobné použití při prakticky stejné účinnosti.  A ekonomická náročnost průběžných 

analýz se výrazně sníží.  

Z hlediska možnosti fytoextrakce byly testovány dva kultivary slunečnice roční 

a  jeden kultivar kukuřice seté. U obou druhů se prokázala schopnost fytoextrakce, 
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u  slunečnice byla nalezena kultivarová závislost. Z hlediska toxického působení fluoxetinu 

se jeví jako odolnější rostliny kukuřice, což odpovídá běžné praxi, kdy kukuřice velmi dobře 

odolává xenobiotickému stresu. V kontrastu s tím jsou výsledky fytoextrakčních 

experimentů, kdy slunečnice v použitém modelu a v závislosti na kultivaru byla během 

pětidenní kultivace schopna odstranit 30 – 40 % fluoxetinu z živného media, kdežto 

kukuřice způsobila pokles dosahující pouze 20 %. Z praktického hlediska je ovšem zřejmě 

možné použít obě kultury, neboť reálné koncentrace fluoxetinu v ekosystému jsou podstatně 

nižší. 

Při testech koncentračních závislostí fytoextrakční účinnosti je procentuální množství 

extrahovaného fluoxetinu u slunečnice Belem v podstatě stejné v rozmezí koncentrací 

0,05  – 1 mg/l , v případě kukuřice nebyl se snižující se koncentrací fluoxetine 

v kultivačním mediu,žádný popsatelný trend. 
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Příloha 1. Metody stanovení fluoxetinu ve vodných vzorcích – část A 

autor metoda SPE kolona 
úprava 

vzorku pro 
SPE 

kondicionace eluce LC 
kolona mobilní fáze matrice LOD 

[ng/l] 
LOQ 
[ng/l] 

Výtěžnost 
[%] 

Gros et al.  
[12] 

SPE/HPLC-MS-
MS 

Oasis HLB 
Isolute C18  
Isolute ENV+ Oasis 
MCX 

 - 

5 ml MeOH,  
5 ml  

deionizovaná 
voda 

2 x 4 ml MeOH C18 

gradient ACN/MeOH a 
5mM octan 

amonný/kyselina octová 
pH 4,7 

odpadní voda 20  66  60—105  
(Oasis HLB) 

Gómez et al 
[32] 

SPE/HLPC-MS-
MS Oasis HLB filtrace 

6 ml MeOH,  
5 ml  

deionizovaná 
voda 

2 x 4 ml MeOH C18 gradient acetonitril a 
0.1% kys.mravenčí odpadní voda 13 36  92 

Lajeunesse 
et al.  
[9] 

SPE/HPLC-MS-
MS Strata-SCX filtrace 

4 ml MeOH,  
8 ml  

deionizovaná 
voda  

2 x 3 ml 5% (v/v) 
NH4OH v MeOH  C18 NH4HCO3 10mM pH 

7.8 a ANC odpadní voda 0,05 - 88 

Petrović et al. 
[30]  

SPE/UPLC-MS-
MS (Q-TOF) Oasis HLB filtrace 

5 ml MeOH,  
5 ml  

deionizovaná 
voda 

2 x 4 ml MeOH C18 
gradient 5mM 

NH4Ac/AcOH (pH 4.8) 
a ACN:MeOH (2:1)  

říční/odpadní 
voda 500  - - 

Schultz et al.  
[14] 

SPE/HLPC-MS-
MS Oasis HLB 

okyselení 
0,1% k. 

mravenčí 

5 ml  
deionizovaná 

voda, 5 ml MeOH 

10 ml 70% MeOH 
v 2% kys.octové Phe 

gradient 0.1% 
kys.mravenčí a 

acetonitril 

podzemní 
voda 0.25 - - 

Weigel et al.  
[33] SPE/HPLC-UV 

Bakerbond SDB-1 
Lichrolut EN  
Isolute Env+ 
Chromabond HR-P 
Chromabond EASY 
Abselut Nexus  
Oasis HLB 

 - 

5 ml n-hexan,  
5 ml ethylacetát, 

10 ml MeOH 
10 ml voda 

30 ml MeOH C18 

gradient MeOH a 10mM 
octan amonný, 0,1% 

triethylamin, kys.octová 
pH 5 

pitná voda - - 

69  
80 
86 
53 
86 
94 
88 



Příloha 1. Metody stanovení fluoxetinu ve vodných vzorcích – část B 

autor metoda SPE kolona 
předúprava 
vzorku pro 

SPE 
kondicionace eluce LC 

kolona mobilní fáze matrice LOD 
[ng/l] 

LOQ 
[ng/l] 

Výtěžnost 
[%] 

Cahill et al.  
[31] SPE/HPLC-MS Oasis HLB filtrace 

6 ml MeOH,  
6 ml  

deionizovaná 
voda 

2 x 3 ml MeOH a 
2 x 2 ml MeOH 
okyselený TFA 

(pH 3.7) 

C18 

gradient 10mM 
mravenčan 

amonný/kys.mravenčí 
(pH 3,7) a acetonitril 

deionizovaná 
voda 18  - 78 

Vanderford et 
al. 

[32] 

SPE/HLPC-MS-
MS Oasis HLB okyselení 

kys.sírovou 

5ml MTBE,  
5 ml MeOH,  

5 ml  
deionizovaná 

voda 

5 ml 
methanol/MTBE 
10/90 v/v a 5 ml 

MeOH 

C12 gradient 0,1% kys. 
mravenčí a methanol 

deionizovaná 
voda 

  

80 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Příloha 2.  Přehled SPE sorbentů 
 
Oasis HLB (Waters) [34] 

- kopolymer divinylbenzenu a N-vinylpyrrolidonu 
- specifiký povrch 810 m2/g 
- průměrná velikost pórů: 80 Ǻ 
- průměrná velikost částic 15, 25, 30 nebo 60 μm 

 
 
Strata-SCX (Phenomenex) [35] 

- benzensulfonylové skupiny vázané na silikagelu 
- specifiký povrch 500 m2/g 
- průměrná velikost pórů:  70 Ǻ 
- průměrná velikost částic  55 μm 

 
 
Bakerbond SDB-1 (J.T.Baker) [36] 

- kopolymer styrenu a divinylbenzenu 
- specifiký povrch 915 m2/g 
- průměrná velikost pórů:  270 Ǻ  
- průměrná velikost částic  40-150 μm 

 
 
Lichrolut EN (Merck Millipore) [37] 

- kopolymer ethylvinylbenzenu a divinylbenzenu 
- specifiký povrch  1 200 m2/g 
- průměrná velikost částic   40-120 μm 
 

 
Isolute ENV+ (C.E. Instruments) [38] 

- kopolymer styrenu a divinylbenzenu 
- specifiký povrch: 1000 m2/g 
- průměrná velikost pórů:  800 Ǻ  
- průměrná velikost částic  90 μm 

 
 
Chromabond HR-P (Macherey-Nagel) [39] 

- kopolymer styrenu a divinylbenzenu 
- specifiký povrch: 1200 m2/g 
- průměrná velikost částic  50-100 μm 

 
 
Chromabond EASY (Macherey-Nagel) [40] 

- modifikovaný kopolymer styrenu a divinylbenzenu s aniontovým měničem 
- specifiký povrch: 650-700 m2/g 
- průměrná velikost pórů:  50 Ǻ  
- průměrná velikost částic  80 μm 
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