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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Řešitel: Petra Beránková 

Vedoucí: doc. RNDr. Dalibor Šatínský Ph.D. 

Konzultantka: Mgr. Kseniya Dryahina Ph.D. 

 
Název bakalářské práce: Těkavé metabolity potravinových aditiv a doplňků stravy 

 Většina potravin dostupných v obchodních řetězcích obsahuje potravinová 

aditiva dodávaná pro zlepšení vzhledu, vůně a chuti. Přídatné látky v lidském 

organismu procházejí metabolismem a mohou ovlivňovat zdravotní stav jedince. 

 Cílem této práce je prozkoumat možnosti stanovení těkavých metabolitů 

přítomných v lidském dechu, které vznikají metabolismem potravinových aditiv 

a doplňků stravy. Experimenty se zaměřily na kvantitativní farmakokinetiku těkavých 

metabolitů po požití vybrané látky ze skupiny umělých sladidel a potravinových 

doplňků. Jako modelový příklad bylo zvoleno potravinové sladidlo aspartam (E 951) 

používané pro dosažení sladké chuti v potravinách a nápojích. V lidském těle se 

aspartam přeměňuje na methanol, kyselinu mravenčí a fenylalanin. Proto jsme 

u zdravých dobrovolníků sledovali obsah methanolu v dechu. Analýza dechu byla 

provedena metodou SIFT-MS (selected iont flow tube mass spectrometry) pomocí 

přístroje Profile 3.   

 Výsledky práce prokázaly přítomnost methanolu v dechu a zvýšení jeho 

koncentrace v závislosti na množství aspartamu přijatého v potravě. Požití jednoho litru 

komerčně prodávaného nápoje slazeného aspartamem nevedlo k pozorovatelnému 

zvýšení koncentrace methanolu v dechu nad její klidovou fyziologickou hodnotu. 

Konzumace aspartamu v množství odpovídajícímu přípustné denní dávce vedlo až ke 

čtyřnásobnému zvýšení koncentrace methanolu v dechu a tedy i k zvýšení možnosti 

jeho toxického působení.  

Klí čová slova: aspartam, methanol, dech, hmotnostní spektrometr 
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Title of bachelor thesis: The Volatile Metabolites of Food Additives and 

Supplements  

 Most of the food available in supermarkets contains food additives that are used 

to improve the appearance, smell and taste. Additives undergo metabolism in the human 

body undergo metabolism and can influence the health of the individual. 

      The aim of this thesis is to explore the possibility of establishing volatile 

metabolites present in human breath that arise as result of metabolism of food additives 

and supplements. Experiments focus on quantitative pharmacokinetics of volatile 

metabolites after ingestion of a substance selected from the group of artificial 

sweeteners and supplement.  Food sweetener aspartame (E 951) used to achieve a sweet 

taste in foods and beverages was chosen as a model example. Aspartame is converted in 

the body to methyl alcohol, formic acid and phenylalanine. Therefore, we followed the 

methyl alcohol content in the breath of healthy volunteers. Breath analysis was 

performed using SIFT-MS (selected ion flow tube mass spectrometry) with the Profile 3 

instrument. 

The results have shown the presence of methyl alcohol in breath and increase 

of its concentration depending on the amount of aspartame ingested. Ingestion of even 

relatively large amounts of commercially sold aspartame sweetened beverages does not 

lead to a noticeable increase in the methyl alcohol concentration in the breath above 

a resting physiological value. Ingestion of aspartame in amounts corresponding to the 

permissible daily dose has led to a fourfold increase in the concentration of methanol in 

the breath indicating an increased possibility of its toxicity  

Keywords: aspartame, methyl alcohol, breath, mass spectrom 
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Seznam použitých zkratek 

ADI  – Acceptable Daily Intake – přijatelná denní dávka 

AK – Aminokyseliny 

BMI  – Body Mass Index – index tělesné hmotnosti 

CNS – Centrální nervový systém 

FDA - Food and Drug Administration – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ve 

Spojených státech Amerických 

FS – Full Scan - detekce iontů v celém zadaném rozsahu m/z v SIFT-MS 

MIM  - Multiple Ion Monitoring - detekce vybraných iontů v SIFT-MS 

NSDA – National Soft Drink Association – Národní asociace nealkoholických nápojů 

ppbv - parts per billion by volume - jedna miliardtina z celkového objemu 

SIFT-MS – Selected Iont Flow Tube Mass Spectrometry – hmotnostní spektrometrie v 

proudové trubici s vybranými ionty 
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1. Úvod 
Práce na téma „Těkavé metabolity potravinových aditiv a doplňků stravy“ se 

zaměřuje na studium metabolismu potravinových přídatných látek. Zabývá se látkami 

běžně užívanými k přislazování (umělá sladidla) a upravování chuti, vůně a dalších 

vlastností potravin a nápojů.   

Komplikací používání přidávaných látek do potravin, upravujících jejich 

vlastnosti, je neustálý boj mezi výrobcem a konzumentem. Na jedné straně firmy, 

vyrábějící potraviny, se snaží o co nejdelší trvanlivost výrobku a nejatraktivnější vzhled, 

který je zákazníky i vyžadován. Na straně druhé se v dnešní době spousta konzumentů 

dožaduje potravin, které jsou co nejméně chemicky ošetřeny.   

Vzhledem k velmi častému obsahu umělého sladidla aspartamu do nejrůznějších 

typů potravin byl v analytické části vybrán pro měření právě aspartam. Konkrétně jeho 

metabolit – methanol, který je kvantitativně sledován analýzou dechu. Jeho koncentraci 

v dechu lze sledovat pomocí přístroje Profile 3, metodou hmotnostní spektrometrie 

v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS). 
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2. Zadání bakalářské práce – cíl práce 
 Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti stanovení těkavých metabolitů 

přítomných v lidském dechu, které vznikají metabolismem aspartamu. Experimenty se 

zaměří na kvantitativní farmakokinetiku těkavého methanolu vznikajícího v důsledku 

konzumace potravin, které obsahují umělé sladidlo aspartam. Analýza dechu bude 

provedena pomocí přístroje Profile 3, metodou SIFT-MS. 

  Výsledky SIFT-MS analýz budou zpracovány do podoby tabulek popisujících 

časovou závislost koncentrace stopového množství methanolu. Tato data budou 

statisticky vyhodnocena a prezentována v grafické podobě. 
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3. Teoretická část 

3.1 Potravinová aditiva  

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou látky, které upravují vlastnosti 

výrobků. Mezi aditiva především patří konzervanty, tavící soli, barviva, kypřící látky, 

regulátory kyselosti, umělá sladidla, zahušťovadla atd. 

V České republice platí směrnice Evropské unie (ES) 1331/2008, která stanovuje 

jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy 

a látky určené k aromatizaci potravin [1]. Přídatné látky, které jsou v současnosti 

povoleny k použití v potravinách, stanovuje aktuálně platná směrnice Evropského 

parlamentu z roku 2011 [2]. Každá látka má svoji identifikační značku. Tento údaj 

se skládá z kombinace písmene E a specifické trojmístné nebo čtyřmístné číselné 

variace. 

Zákon vyhraňuje potraviny, ve kterých se žádné přídatné látky nesmějí vyskytovat 

(mléko, káva, cukr, med a máslo). Legislativa nezapomíná ani na speciální povolení 

přidávat látky do vybraných produktů s omezeným použitím, proto například 

v kojenecké stravě, chlebu nebo čokoládě je povoleno výrobcům přidávat pouze 

vybraná aditiva. Nicméně poznat výrobek, který odpovídá normám, už je pro 

spotřebitele obtížné. 

S současné době je podle aktuální směrnice Evropského parlamentu [1] povoleno 

používat 16 látek v kategorii náhradních sladidel (Tabulka 1). Jedním z nejběžnějších 

sladidel je aspartam, který je používán jako sladidlo ve více než 6000 druzích výrobků, 

např. džemech, kompotech, konzervovaném ovoci a zelenině, zmrzlině, omáčkách, 

snídaňových cereáliích a především v tzv. nízkoenergetických nápojích se sníženým 

obsahem energie nebo bez přidaného cukru [3]. Aspartam je syntetické sladidlo asi 200 

krát sladší než sacharosa a nemá výrazné vedlejší pachuti. Tato látka byla zvolena jako 

modelový příklad pro experimentální studium metabolismu aditiv pomocí analýzy 

dechu, protože je známo, že jedním z metabolitů je methanol (viz diskuse v následující 

kapitole). 
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Tabulka 1. Seznam povolených náhradních sladidel podle aktuální směrnice 
Evropského parlamentu [1] 

Číslo označení E Název 

E 420 Sorbitol 

E 421 Mannitol 

E 950 Acesulfam K 

E 951 Aspartam 

E 952 Kyselina cyklamová a její sodná a vápenatá sůl 

E 953 Isomalt 

E 954 Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl 

E 955 Sukralosa 

E 957 Thaumatin 

E 959 Neohesperidin DC 

E 961 Neotam 

E 962 Sůl aspartamu-acesulfamu 

E 965 Maltitol 

E 966 Laktitol 

E 967 Xylitol 

E 968 Erythritol 

3.2 Aspartam 

Historické mezníky 

Roku 1965 byl poprvé syntetizován aspartyl-fenylalanin-methylester [4]. Na 

základě studie pro výrobu léčiva vředových onemocnění byl připraven jako inhibitor 

vylučování gastrointestinálního hormonu (gastrinu). Až později při náhodně vyvolané 

situaci se prokázaly sladké vlastnosti aspartamu. 

Od roku 1970 se mateřská firma společně s FDA (Food and Drug 

Administration) pokusili zavést aspartam do praxe. Objevilo se mnoho studií, které 

popíraly bezpečnost užívání této látky. Kolem roku 1975 jich několik poukazovalo na 

toxickou stránku a nevhodnost ke konzumaci [3]. Dr. Olney ve svých testech 

zdůrazňuje neurotoxicitu u mladých myší. Dokazuje, že sloučenina přestupuje přes 
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hematoencefalickou bariéru a způsobuje léze na hypothalamu [4]. Výzkum byl 

prováděn i na vybraných opicích, kdy se u 5 ze 7 začaly projevovat záchvaty. 

Po roce 1975 bylo zveřejněno pozadí, ve kterém byly studie do onoho okamžiku 

prováděny, a ukázalo se, že práce nebyly dostatečně kontrolovány. Z toho důvodu 

závěry udělané do roku 1975 je potřeba brát s určitou rezervou s ohledem na nepřesnost 

a zkreslenost výsledku v důsledku korupce [4]. 

Postupně byl aspartam začleňován do běžných potravin. Od roku 1974 byl 

nejprve používán pouze jako suchá přísada do potravin. Po roce 1978 asociace NSDA 

(National Soft Drink Association) uvedla na trh dietní nealkoholický nápoj s obsahem 

aspartamu pod obchodní značkou NutraSweet [3, 4]. 

Charakteristika aspartamu 

Aspartam je umělé sladidlo, které se využívá v mnoha potravinách a nápojích 

k navození sladké chuti. Největší zastoupení tohoto ochucovadla najdeme ve výrobcích, 

které se značí jako light, diet, zero a bez přidaného cukru [3]. 

N-L-α-aspartyl-L-fenylalanin 1-methylester je složen ze 3 složek – fenylalaninu 

(50%), kyseliny asparagové (40%) a methanolu (10%). Molární hmotnost aspartamu je 

294,3 g/mol [5, 6]. 

 

Obrázek 1. Znázornění aspartamu a jeho částí (červeně – methanol, zeleně – kyselina 

asparagová, modře – fenylalanin) 
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3.2.1 Methanol 

Methanol je alkohol s chemickým vzorcem CH3OH, který je známý svým 

toxickým účinkem na lidský organismus. Molární hmotnost methylalkoholu je 32,04 

g/mol [5]. Uváděná toxická dávka na organismus je v rozmezí 4-10 ml podle hmotnosti, 

pohlaví a věku konzumenta a v neposlední řadě záleží, zda se jedná o methanol čistý 

nebo ve směsi methanol/ethanol. V průměru po požití dávky nad 70-100 ml methanolu 

již nastává smrt [7]. 

V lidském těle se aspartam přeměňuje na methanol, který je působením 

alkoholdehydrogenásy dále metabolizován na formaldehyd a kyselinu mravenčí, ale 

také na diketopiperazin (karcinogen) a další vysoce toxické deriváty [6]. Adukty 

formaldehydu se akumulují v tkáních a ovlivňují proteiny a nukleové kyseliny. Jejich 

působením je ovlivňována jaderná i mitochondriální DNA [8]. 

Methanol a formaldehyd jsou známy jako karcinogenní a mutagenní látky. 

Částečnou nebo úplnou slepotu způsobuje přeměna methanolu na formaldehyd v sítnici 

oka [8]. 

Průměrná konzumace aspartamu v USA je 5mg/kg/den [9]. Při extrémním 

zvýšení příjmu u dospělého jedince až na 200 mg/kg dochází ke zvýšení obsahu 

methanolu v krvi. Stále by se mělo jednat o hodnotu toxicky nevýznamnou. Důležité je, 

že nedochází k nadměrné produkci kyseliny mravenčí, která působí na centrální 

nervový systém (CNS). I při dlouhodobém podávání aspartamu v množství 10 mg/kg po 

6 hodinách se v krvi nezvýšila hladina kyseliny mravenčí ani formaldehydu [10-11]. 

V případě projevu nežádoucích účinků by za ně kyselina mravenčí neměla být 

zodpovědná. 

Methanolová aféra v ČR na podzim 2012 

V České republice zavládla panika a chaos v souvislosti s methanolem, když se 

v září 2012 objevil první smrtelný případ otravy methanolem. Následovalo několik 

dalších úmrtí a vážných případů s vysokou morbiditou. Obyvatelé České republiky 

v domnění, že konzumují běžný alkoholický nápoj, pili tekutiny s vysokým obsahem 

methanolu.  
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Methanol se objevoval v nápojích pochybných značek a ve velmi levných 

lihovinách. Po dlouhém a složitém pátrání se našlo několik výroben pančovaného 

alkoholu. Do konce roku 2013 na otravu methanolem zemřelo přes 40 lidí napříč celou 

republikou.  

3.2.2 Kyselina asparagová 

Kyselina asparagová je neesenciální aminokyselina. V organismu se projevuje 

jako excitační neurotransmiter a podílí se na vzniku dalších aminokyselin, například 

methioninu a threoninu [8]. 

3.2.3 Fenylalanin 

Fenylalanin je esenciální aminokyselina. Nadměrný příjem v organismu 

způsobuje zvýšenou produkci dopaminu. Vzhledem k tvorbě mediátoru noradrenalinu 

zvyšuje mentální aktivitu. Fyziologicky se nachází v potravinách jako je například 

maso, mléko, kvasnice [12]. Při dysfunkci přeměny fenylalaninu na další složky, 

potřebné k správné funkci organismu, dochází k patologickým stavům [13]. 

Fenylketonurie 

Fenylketonurie je onemocnění způsobující převážně mentální retardaci, epilepsii 

a další poruchy chování. Jedná se o genetickou poruchu, při které nedochází k přeměně 

fenylalaninu na tyrozin. Zvýšená hladina fenylalaninu v plazmě je odbourávána na 

fenylpyruvát, který je vylučován močí. Ve zvýšeném množství ovlivňuje přestupy 

ostatních AK (aminokyselin), které jsou následně zadržovány v buňkách. Narušený 

transport brání přestupu látek do mozku a způsobuje zpomalení mozkového vývoje. Při 

sníženém množství vytvářeného tyrozinu se sníží i množství melaninu (produkt 

tyrozinu) a naruší se pigmentace nemocného. Onemocnění může být způsobeno i na 

úrovni poškození enzymu dihydropteridinreduktázy [14]. 
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3.3 Buněčný vliv 

3.3.1 Buňky brzlíku 

 Při působení metabolitů aspartamu na krysí buňky separované z brzlíku, lze 

pozorovat jejich sníženou funkci. Methanol přeměněný na formaldehyd a kyselinu 

mravenčí působí rozdílně. Methanol a kyselina mravenčí mají nízký vliv na vlastnosti 

buněčné membrány. Nežádoucí účinek vyvolává formaldehyd, který již při koncentraci 

1 – 3 mmol/l indukuje smrt buňky. Životaschopnost thymocytů se kontinuálně snižuje 

se zvyšující se koncentrací této látky [15]. 

 Formaldehyd o koncentraci 1 mmol/l a více redukuje buněčný obsah 

glutathionu, což zvyšuje riziko oxidačního stresu buňky. Při hodnotě vyšší jak 3 mmol/l 

se zvyšuje i intracelulární obsah vápníku v buňce [15]. 

3.3.2 Erytrocyty 

 Na izolovaných buněčných membránách červených krvinek lze po inkubaci 

s určitým množstvím aspartamu a jeho metabolitů – fenylalaninem, methanolem 

a kyselinou asparagovou, sledovat vliv zmíněných látek na aktivitu acetylcholinesterázy 

v lidských erytrocytech po dobu 1 hodiny při teplotě 37 °C. Aktivita enzymu byla 

měřena spektrofotometricky [16] (uvedená v Tabulce 2).  

Tabulka 2. Vliv aspartamu a jeho metabolitů na aktivitu erytrocytu [16] 

ASPARTÁM 34 mg/kg 150 mg/kg 200 mg/kg 

Aktivita (%) -33 -44 -57 

METHANOL 0,14mM 0,60mM 0,80mM 

Aktivita (%) -20 -32 -40 

FENYLALANIN 0,14mM 0,35mM 0,85mM 

Aktivita (%) -11 -33 -35 

ASPARAGOVÁ KYSELINA 2,80mM 7,60mM 10mM 

Aktivita (%) -20 -35 -47 
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 Výsledkem studie bylo zjištění, že vysoké a toxické koncentrace těchto látek 

výrazně snižují aktivitu acetylcholinesterázy. Důsledkem tohoto jevu by mohl být 

i  problém neurologický (např. zhoršená schopnost paměti) [16]. 

3.3.3 Astrocyty a neurony  

 Astrocyty chrání a vyživují neurony. Vytváří blokádu, která udržuje stálé 

iontové prostředí v extracelulární tekutině. Astrocyty obsahují také glykogen, díky 

němuž jsou stěžejní energetickou zásobárnou pro neurony. Mají přímý vliv na transport 

aminokyseliny fenylalaninu a nepřímý účinek na modulaci nosičů v endotelu [12]. 

 Asparagová kyselina se ve vysokých koncentracích chová jako toxin 

a zapříčiňuje zvýšenou excitaci neuronů. Působí jako prekurzor pro další excitační 

aminokyseliny - glutamáty. Vlivem těchto látek dochází k narušení ochrany astrocyty 

a k modifikaci funkčnosti neuronů. Metabolity methanolu dále způsobují deprese CNS, 

poruchy vidění a další poškození, která vedou v konečném důsledku k metabolické 

acidóze a komatu [12]. 

 Nejnovější studie ukazují, že další z metabolitů aspartamu – diketopiperazin, 

který způsobuje karcinogeneze v CNS, má vliv na tvorbu gliomů, meduloblastomů 

a meningeomů [12]. 
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4. Vybrané produkty s obsahem aspartamu 

4.1 Irbis sweet 

 Irbis sweet je stolní sladidlo na bázi aspartamu a slouží k náhradě cukru. Jedná 

se o intenzívní sladidlo, které je doporučováno jak ke slazení nápojů, tak v sypké formě 

i ke slazení hotových jídel a dezertů. Je vhodné pro všechny druhy redukčních diet, také 

jej mohou používat diabetici v rámci lékařem stanovené diety. Námi použité sladidlo 

Irbis sweet je vyrobeno ve formě tablet, které jsou baleny po 220 kusech, jsou volně 

dostupné a máji na obalu uvedeno množství obsaženého aspartamu. Jedna tableta sladí 

podobně jako kostka cukru. Tento výrobek byl vybrán pro experimentální práci kvůli 

jeho dostupnosti a snadné možnosti dávkování. Výrobcem je IRBIS, spol. s.r.o, 

se sídlem v České republice. Tablety jsou složeny z laktózy, aspartamu (19,5%), 

kroskaramelózy a L-leucinu [17].  

 

Obrázek 2. Obal od stolního sladidla Irbis sweet 

4.2 Coca-Cola 

 Společnost Coca-Cola vyrábí nízkoenergetické nealkoholické nápoje s kolovou 

příchutí a s nulovým obsahem kalorií. Ke slazení místo cukru jsou v tomto případě 

použita náhradní sladidla. V experimentální části byly použity dva typy limonád značky 

Coca-Cola slazené směsí sladidel obsahující aspartam: Coca-Cola Light a Coca-Cola 

Zero. Na obalu těchto výrobků není uveřejněno přesné množství obsaženého aspartamu. 

Jako garance nižšího obsahu je výčet velkého množství dalších látek. Výrobcem je 

Coca-Cola Company se sídlem v Atlantě, USA, výrobní závod Praha-Kyje [18]. 
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5. Experimentální část 

5.1 Metodická část 

SIFT-MS 

 Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS) je 

analytická metoda, která je založena na chemické ionizaci neutrálních molekul 

plynného vzorku třemi prekursorovými (reagentovými) ionty během přesně 

definovaného reakčního času. Hlavní výhodou SIFT-MS je kvantifikace plynné látky 

v reálném čase, s detekčním limitem 1 ppbv (parts per billion, volume) [19]. Schéma 

přístroje je na Obrázku 3.  

 

Obrázek 3. Schéma SIFT-MS 

Princip přístroje lze popsat následujícími kroky: 

1. Prvním krokem je vytvoření iontů ze směsi laboratorního vzduchu a vodní páry. 

Tato směs je ionizována v mikrovlnném rezonátoru. 

2. V následujícím kroku vybereme pomocí kvadrupólového hmotnostního filtru 



19 
 

jeden z 3 základních reagentových iontů. V našem případě se jedná o H3O
+ 

(m/z 19), NO+ (m/z 30) nebo O2
+ (m/z 32). Vybraný prekursorový ion dále 

postupuje do proudové trubice. Analyzovaný vzorek je přiváděn do proudové 

trubice vyhřívanou kapilárou.  

3. Celou trubicí proudí helium sloužící jako nosný plyn. Reakce mezi prekursory 

a vzorkem probíhá podle kinetiky prvního řádu. Rovnováha je posunuta ke vzniku 

produktů. Touto reakcí dochází k ionizaci analytu. 

4. Iontové produkty proudí do druhého hmotnostního filtru pracujícím na principu 

kvadrupólu. Zde jsou ionty rozděleny na základě jejich poměru hmotnosti částice 

k náboji (m/z). Výsledné iontové proudy jsou detekovány pomocí elektronového 

násobiče a jsou zasílány do počítače. 

SIFT-MS má 2 režimy zpracování a zobrazení výsledků:  

• full scan (FS) – detekce iontů v celém zadaném rozsahu m/z (všechny kladné 

částice detekovány na základě m/z)  

• multiple ion monitoring (MIM) – nutno vybrat požadované molekuly k měření, 

ostatní přístroj zanedbává – např.: měření methanolu v dechu [19]. 

Ionizace prekursory 

 Jak již dříve bylo zmíněno, v přístroji SIFT se používají 3 hlavní prekursorové 
ionty (H3O

+, NO+ a O2
+). Základním rysem těchto prekursorů je minimální interakce 

s majoritními složkami vzduchu (dusík, argon).  

H3O
+ – dochází k protonizaci analytu a následné tvorbě i několika vodních klastrů: 

H3O
+   +   M   →   MH+   +   H2O 

MH+   +   H2O   →   MH+(H2O) 

NO+ – ionizace může probíhat více způsoby, nejčastěji dochází k navázání celého iontu    

 NO+ na neutrální molekulu a vzniku aduktu:  

M + NO+ → M⋅NO+ 

O2
+ – nejčastěji reaguje přenosem náboje a vznikem molekulárního iontu M+, často 

 dochází k fragmentaci analyzované molekuly.  
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5.2 Stanovení methanolu technikou headspace 
u běžných nápojů obsahujících aspartam 

 V první fázi experimentální části byly změřeny technikou headspace běžné 

nápoje s obsahem aspartamu. Úkolem tohoto kroku bylo ověřit či vyloučit přítomnost 

methanolu nad vzorkem – průkaz těkavého metabolitu aspartamu. Ve 20 ml vialce 

s obsahem 20 tablet stolního sladidla Irbis sweet jsme měřili t ěkavost methanolu 

a dalších látek pomocí full scanu SIFT-MS. Jako druhý vzorek pro průkaz methanolu 

v nápoji byla změřena Coca-Cola Light o celkovém objemu 5 ml v čisté vialce. 

Hmotnostní spektra získaná headspace analýzou těchto nápojů jsou na Obrázku 4. 

5.3 Měření koncentrace methanolu v lidském dechu  

 Pro stanovení běžné hladiny methanolu v lidském dechu bylo provedeno měření 

u více osob, které se lišili stravovacími návyky, věkem a rychlostí metabolismu. 

Dvanáct zdravých jedinců z řad zaměstnanců, studentů a hostů Ústavu fyzikální 

chemie AV ČR bylo vyzváno k odběru dechu bez předchozí cílené konzumace potravin 

s obsahem aspartamu/methanolu. Všichni účastníci byli podrobně informováni o cíli 

projektu a protokolu experimentu. Podepsali formulář „Souhlas dobrovolníka s účastí 

ve výzkumném projektu“. 

 Každý dobrovolník byl označen identifikačním kódem a jeho osobní údaje byly 

zabezpečeny. Údaje o věku, pohlaví, kouření, výšce a váze dobrovolníků byly 

shromážděny ke každému vzorku anonymně (Příloha 3 – Dotazník pro respondenty). 

K výsledkům nemá přístup nepovolaná osoba. Experimenty byly provedeny v souladu 

se souhlasem uděleným etickou komisí PřF UK Praha (Příloha 1). 

5.3.1 Porovnání hladiny methanolu ve výdechu nosem a ústy  

 Po poskytnutí informovaného souhlasu byl dobrovolník požádán o 3 výdechy 

ústy a 3 výdechy nosem do přístroje Profile 3. Pro odběr výdechu byly použity 

jednorázové papírové náustky. Vzorek dechu byl analyzován v reálném čase a nebyl 

žádným způsobem odebírán ani uchováván. Hladiny výdechu nosem a ústy byly 

zaznamenány, porovnány a bylo určeno rozmezí, v kterém se vyskytují průměrné 

hodnoty vydechovaného methanolu bez závislosti na cíleně přidávaných složkách.
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Obrázek 4. Hmotnostní spektra headspace Coca-Coly Light a stolního sladidla Irbis sweet metodou SIFT-MS 
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5.4 Studie metabolismu aspartamu pomocí sledovaní 
změn koncentrace methanolu v lidském dechu  

Protokol měření koncentrace methanolu v lidském dechu 

 Cílem je ověření hypotézy, že aspartam je v lidském organismu metabolizován 

na methanol. Za tímto účelem bylo provedeno detailnější studium na 4 dobrovolnících 

v souladu se souhlasem uděleným etickou komisí PřF UK Praha. Hladina fyziologicky 

se vyskytujícího methanolu v jejich dechu byla sledována 1 hodinu s intervalem 

15 minut. Následně byl každému dobrovolníkovi podán nápoj s obsahem aspartamu. 

Změny hladiny methanolu v dechu byly sledovány 10 krát po požití tohoto nápoje, opět 

s intervalem 15 minut mezi jednotlivými fázemi měření. Během jednoho měření dechu 

byly vždy provedeny 3 výdechy ústy a 3 výdechy nosem do přístroje Profile 3. 

Koncentrace methanolu byla stanovena v každém jednotlivém výdechu a následně byl 

spočítán průměr pro 3 výdechy nosem nebo ústy. 

 V průběhu celého průběhu měření dobrovolníci nejedli a nepili jiné tekutiny 

kromě čisté vody.  

Průběh měření stolního sladidla Irbis sweet 

V první části byl použit napoj s velkým obsahem aspartamu. Pro tento účel bylo 

použito stolní sladidlo Irbis Sweet, které jsme rozpustili ve studené vodě. Množství 

rozpuštěného sladidla pro každého dobrovolníka odpovídalo jeho maximální přijatelné 

denní dávce. Na základě hodnoty ADI (Acceptable Daily Intake) pro aspartam 

40mg/kg tělesné hmotnosti [20] jsme přepočítali dávku sladidla pro každého 

dobrovolníka. 

mg jednom vaspartamu obsah 

 váha
ADI = (g) kadobrovolní pro sladidla dávka  

Obsah aspartamu v sladidle Irbis Sweet je 19,5% proto například pro dobrovolníka č. 1 

byla dávka sladidla vypočtena jako:  

dávka sladidla pro dobrovolníka č. 1 (g) = 40mg/kg · 80kg/0,195mg=16410 mg=16.4 g 

Dávky sladidla pro všechny dobrovolníky jsou uvedeny v Tabulce 3. 
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Tabulka 3. Dávka Irbis Sweet vypočtená podle tělesné hmotnost jedince 

Dobrovolník č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 

Hmotnost dobrovolníka, kg 80 70 65 100 

Výška dobrovolníka, cm 167 170 175 180 

BMI  28.7 24.2 21.2 30.8 

ADI aspartamu pro 

dobrovolníka, g 
3.2 2.8 2.6 4 

Dávka Irbis Sweet, g 16.4 14.3 13.3 20.5 

 

Teoretický obsah methanolu ve vydechovaném dechu 

 Pomocí Henryho konstanty bylo určeno, jaké maximální zvýšení hladiny 

methanolu se teoreticky dá očekávat v lidském dechu po požití nápoje s obsahem 

aspartamu. Teoretické zvýšení bylo spočítáno za předpokladu, že celé množství 

požitého aspartamu bude metabolizováno na methanol a  ten bude rozpuštěn v množství 

vody v celém těle. Obsah vody v lidském těle je typicky 60 % (rozsah od 45 % pro 

osoby s větším množstvím tuku v těle až po maximum 70 % pro jedince s velmi malým 

množstvím tuku). 

Proto látkové množství aspartamu:  n = m(g) / M(g/mol)  

Pro dobrovolníka č.1     n = 3.2/294 = 1.09·10-2 mol  

Za předpokladu že celé množství požitého aspartamu metabolizuje na methanol 

množství methanolu:     n_meth = 1.09·10-2 mol = 1.09·104 µmol 

Obsah vody v těle je 60 % z 80 kg = 48 L; 

Koncentrace methanolu c=1.09·104 / 48 = 227 µmol/L 

Henryho konstanta pro methanol (KI) = 220 mol/L/atm 

______________________________________________________________________ 

ppbv = c/KI × 1000 = 1032 ppbv 
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 Tato hodnota teoretického zvýšení koncentrace methanolu je, za předpokladu 

stejného poměrného zastoupení vody v těle, v popsaném experimentu stejná pro 

všechny dobrovolníky, protože povolená dávka sladidla byla stanovená na základě 

tělesné hmotnosti.  

Průběh měření s běžným nápojem 

 Pro analýzu množství vydechovaného methanolu jsme zvolili dva běžně 

dostupné a velice populární typy limonád s kolovou příchutí – Coca-Cola Light 

a Coca-Cola Zero. 1 litr tohoto nápoje byl konzumován nalačno. Jednalo se nám o co 

nejpřesnější porovnání vydechovaného methanolu v dechu před/po požití a v porovnání 

se stolním sladidlem.  

• SIFT-MS měření koncentrací vydechovaného methanolu 4x s intervalem 15 minut 

před konzumací nápoje.  

• Požití 1 litru Coca-Coly Light nebo Zero. 

• SIFT-MS měření koncentrací vydechovaného methanolu 10x po 15 minutách.  
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6. Výsledky 

 Ke stanovení koncentraci methanolu pomoci přístroje Profile 3 metodou SIFT-

MS byl použit primární iont H3O
+. Neutrální molekuly methanolu (M) reaguji 

s prekursorem H3O
+ za vzniku protonovaného iontu MH+ s poměrem hmotnosti k náboji 

m/z 33. Za přítomnosti vodní páry dochází k následnému vzniku vodních klastrů m/z 51 

a m/z 69. Přítomnost methanolu byla stanovena v headspace kolového nápoje a sladidla 

Irbis sweet (Obrázek 4). Také byla pozorována přítomnost limonenu v headspace koly. 

Normální fyziologická koncentrace methanolu 

 Měření klidové fyziologické hladiny methanolu v dechu se zúčastnilo 

12 dobrovolníků. Skupina dobrovolníků se skládala z 8 mužů a 4 žen ve věku od 18 do 

46 let (průměrný věk 24 let). Hodnota methanolu v dechu se pohybovala od 117 ppbv do 

398 ppbv (medián = 240 ppbv). Na Obrázku 5 je krabicový diagram fyziologické 

hladiny methanolu v dechu dobrovolníků, kde střední “krabicová“ část diagramu je 

ohraničena 1. a 3. kvartilem, a svislé úsečky (tzv. fousy) vyjadřují minimální 

a maximální pozorovanou koncentraci methanolu v dechu. V nižní časti obrázku 5 je 

graficky znázorněná distribuce normální fyziologické koncentrace methanolu v dechu 

12 dobrovolníků. 

 

 

Obrázek 5. Krabicový diagram a histogram normální fyziologické koncentrace 

methanolu v dechu 
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Vzhledem ke stravovacím návykům respondentů – kontinuálnímu přísunu 

aspartamu v minoritních dávkách – lze tuto hodnotu brát jako fyziologický výskyt 

methanolu v dechu. 

Koncentrace methanolu po požití sladidla 

Jak už bylo uvedeno v protokolu měření methanolu v dechu, každý dobrovolník 

provedl vždy 3 výdechy ústy a 3 výdechy nosem. Soubor těchto dat byl použit pro 

porovnání koncentraci methanolu v ústním a nosním dechu. Na Obrázku 6 je 

znázorněna závislost koncentrací methanolu vydechovaného nosem na koncentraci 

methanolu vydechovaného ústy. Korelace koncentrací methanolu pro oba způsoby 

vydechování je velice silná s tím, že koncentrace v ústech je mírně vyšší, což může být 

následkem působení bakterií v ústech.  
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Obrázek 6. Závislost methanolu při výdechu nosem na methanolu při výdechu ústy 

 Po konzumaci vypočítaného množství sladidla Irbis sweet koncentrace 

vydechovaného methanolu v dechu stoupala a maximální hodnota byla pozorována po 

30 minutách. Absolutní zvýšení hladiny methanolu v dechu bylo stanoveno pro každého 

dobrovolníka a jsou uvedené v Tabulce 4 spolu s počáteční koncentraci methanolu 

a teoretickou hodnotou. Také byl určen sklon klesaní koncentraci methanolu s časem 

(viz Obrázek 7) odpovídající rychlosti jeho odbourávání. Pro Dobrovolníka č. 1 

maximální hodnota koncentrace methanolu byla 1633 ppbv při výdechu ústy. Průměrná 

hodnota množství methanolu před požitím byla 344±30 ppbv a zvýšení ∆=1289 ppbv. 
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Obrázek 7. Časová závislost hladiny methanolu v dechu dobrovolníka č.1 před a po 

konzumaci sladidla Irbis sweet při výdechu ústy. Dávka sladidla byla požitá v čase 

0 min. Průměrná hladina methanolu před požitím byla 344 ppbv a nárůst množství 

methanolu v dechu, 1289 ppbv, byl pozorován po 30 min 

 

Tabulka 4. Koncentrace methanolu před konzumaci sladidla Irbis sweet, zvýšení 

hladiny methanolu v dechu po konzumaci sladidla a sklon klesaní koncentraci 

methanolu s časem pro každého dobrovolníka 

Dobrovolník č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 

Methanol před, ppbv 344 291 193 194 

Maximální koncentrace, ppbv 1633 1368 1184 1306 

∆ experimentální, ppbv 1289 1076 990 1112 

∆ teoretické, ppbv 1032 

Sklon v ppbv/min -6.7 -5.6 -4.7 -6.1 

Rychlost odbourávání 

vztažená k dávce aspartamu 

mg/min (Sklon*dávka/∆exp) 

18.2 14.6 12.3 21.9 
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 Všichni změření dobrovolníci vykázali nárůst množství methanolu v dechu při 

výdechu ústy minimálně o 800 ppbv po 30-45 min po požití dávky připraveného roztoku 

Irbis sweet s přesným množstvím rozpuštěného aspartamu (Obrázek 8).  
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Obrázek 8. Graf vytvořeného methanolu v dechu po požití Irbis sweet (IS)  

 

Průměrná hodnota množství methanolu před požitím je 291±35 ppbv výdechem 

ústy a nosem 248±16 ppbv. Koncentrace Coca-Coly Zero se v závislosti na čase od 

požití neměnila, rozmezí hodnot bylo 300-450 ppbv (Obrázek 9). 
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Obrázek 9. Graf porovnání dech/nos po požití Irbis sweet (IS) a Coca-Cola Zero (CCZ) 
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7. Diskuse 

 Aspartam je stále se častěji vyskytující sladící složka v potravinách, které denně 

požíváme ke konzumaci. Toto aditivum se nachází v nápojích s nízkoenergetickou 

hodnotou, žvýkačkách bez přidaného cukru, stolních sladidlech, šumivých tabletách 

s obsahem vitaminů atd. Cílem mé práce bylo upřesnit a ověřit množství 

vydechovaného methanolu po požití vybraných surovin s obsahem aspartamu. 

 Je důležité si uvědomit, že v lidském dechu se methanol vyskytuje fyziologicky. 

Jeho hodnoty se pohybují do 500 ppbv. Přítomnost methanolu jsme potvrdili změřením 

fyziologických hodnot methanolu u 12 zdravých jedinců. Medián naměřených hodnot 

pro respondenty byl 240 ppbv. Věkové rozmezí měřených dobrovolníků bylo v rozmezí 

18 až 46 let různého pohlaví, lišili se životním stylem a svými stravovacími návyky. 

V průběhu měření byly zajištěny pro všechny dobrovolníky stejné podmínky.  

 Pro měření konkrétních výrobků a jejich metabolický pochod v organismu byly 

zvoleny 2 typy nízkoenergetických limonád s kolovou příchutí s obsahem aspartamu. 

U obou vzorků po požití jednoho litru nápoje se vyšší hodnoty vydechovaného 

methanolu neprojevily ani po 2 hodinách od aplikace. Tato analýza prokázala, že 

jednorázová konzumace jednoho litru nápoje nalačno, který je především slazen 

aspartamem, nemá na zdravý lidský organismus negativní účinek. Neprokázala se však 

hypotéza, že jsme schopni takto metabolizovaný aspartam měřit pomocí sledování 

hladiny methanolu v dechu.  

 Pro přesné změření a zjištění schopnosti organismu v závislosti na čase přeměnit 

aspartam na methanol bylo zvoleno stolní sladidlo Irbis sweet od společnosti IRBIS 

s.r.o s 19,5% obsahem aspartamu na 220 tablet v jednom balení [17]. Na základě ADI 

jsme pro každého dobrovolníka rozpočítali vhodné množství tablet s ohledem na 

maximální doporučenou denní dávku na kilogram. Hodnoty vydechovaného methanolu 

se před požitím u všech dobrovolníků pohybovaly v rozmezí od 150 do 450 ppbv. 

Po požití aspartamu ve stolním sladidle se po 30-45 minutách zvedla hladina methanolu 

individuálně o více jak 800 ppbv. Nejvyšší dosažené hodnoty se během měření dosáhlo 

u dobrovolníka č. 1 a to obsahem methanolu v dechu z úst až 1633 ppbv a 1415 ppbv při 

výdechu nosem po 30 minutách. Podobně na tom byli i ostatní dobrovolníci. 

Dobrovolníci č. 3 a 4 také dosáhli nejvyššího zastoupení methanolu ve výdechu po 
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30 minutách. Dobrovolník č. 2 měl jako jediný nejvyšší nástup až po 45 minutách. 

Nicméně po 30 minutách se hodnoty pohybovaly nad 1000 ppbv (ústa – 1271 ppbv, nos 

– 1217 ppbv). Opožděný nástup maximální hodnoty může být zapříčiněn pomalejším 

metabolismem dobrovolníka č. 2. Zvýšený obsah methanolu v jednotce ppbv vypovídá 

o přeměně aspartamu v důsledku metabolických procesů v těle jednotlivce. Z  poklesu 

koncentrace methanolu v dechu v čase byla určena rychlost odbourávání methanolu 

vztažená k dávce aspartamu. 

 Experimentální výsledky pozorovaného zvýšení vydechované koncentrace 

methanolu velice dobře odpovídají jednoduchému kvantitativnímu modelu: z každé 

molekuly aspartamu vznikne molekula methanolu, methanol je vstřebán v trávicím 

systému a rozpuštěn v celkovém množství tělesné vody. Následný pokles koncentrace 

odpovídá poměrně pomalé detoxifikaci methanolu v nepřítomnosti ethanolu, který by 

aktivoval příslušné enzymy. Určité odchylky mezi modelem a experimentem (10 až 

20%) je možno vysvětlit nepřesností odhadu tělesné vody jako 60% z celkové 

hmotnosti a faktem, že se aspartam nestihne rozpustit rovnoměrně v celém objemu těla. 

Výsledky mají značnou vypovídající hodnotu a dokazují, že v organismu dochází 

k procesu přeměny aspartamu na methanol. 

 Podle výše zmíněných výsledků je zřejmé, že příjem nápojů značky Coca-Cola 

Light a Zero nemá škodlivý charakter. Nicméně z teoretického hlediska kontinuální 

dlouhodobé zvýšení příjmu aspartamu nad povolené denní množství by se mohlo na 

organismu podepsat. Tyto zvýšené hodnoty by již mohly vykazovat toxický charakter a 

ovlivňovat zdravotní stav jedince. 
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8. Závěr 
 V dnešní době je nutné sledovat vliv metabolitů potravinových aditiv na živý 

organismus. V důsledku jejich přidávání do běžně konzumovaných potravin a nápojů je 

možná interakce vznikajících látek s látkami fyziologicky se vyskytujícími v těle. 

Dlouhodobé účinky aditiv na organismus nejsou známy a jsou předmětem k dalším 

studiím.  

Výsledky této práce prokázaly přítomnost methanolu v dechu a zvýšení jeho 

koncentrace v závislosti na množství aspartamu přijatého z potravy. Naměřené hodnoty 

pod 450 ppbv lze brát jako fyziologicky se vyskytující množství methanolu v dechu 

člověka vzhledem ke stravovacím návykům a přítomnosti v potravě. 

Požití jednoho litru komerčně prodávaného nápoje slazeného aspartamem 

nevedlo k pozorovatelnému zvýšení koncentrace methanolu v dechu nad její klidovou 

fyziologickou hodnotu. Požití aspartamu v množství odpovídajícímu přípustné denní 

dávce vedlo až k čtyřnásobnému zvýšení koncentrace methanolu v dechu a tedy 

i k zvýšení možnosti jeho toxického působení.  

Prokázali jsme přeměnu aspartamu na methanol u člověka a jeho následné 

uvolňování v dechu ústy i nosem. Rizikovým faktorem této látky je nebezpečí 

potenciálního toxického účinku při extrémních dávkách na organismus. 
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10. Přílohy 

Příloha 1. Schválení etické komise 
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Příloha 2. Informovaný souhlas dobrovolníka 

Souhlas dobrovolníka s účastí ve výzkumném projektu 
 „T ěkavé metabolity potravinových aditiv a doplňků stravy“ 

Vážená paní, vážený pane. 

Ve spolupráci mezi Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR a 
Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze provádíme 
výzkum, jehož cílem je prozkoumat možnosti stanovení těkavých metabolitů 
přítomných v lidském dechu, které vznikají metabolismem potravinových aditiv a 
doplňků stravy. Výhodou této nově zkoumané metody je její nenáročnost a rychlost. 

Za tímto účelem bychom vás rádi požádali o několik výdechů do analytického 
přístroje a o jeden výdech do plastového sáčku po té co požijete standardní porci 
běžných potravin nebo nápojů. Pro odběr dechu budou použity hygienické jednorázové 
náustky. Vzorky budou označeny identifikačním kódem a osobní údaje dobrovolníků 
nebudou evidovány ani zpracovávány. Údaje o věku, pohlaví, kouření, výšce a váze 
dobrovolníků budou shromážděny ke každému vzorku anonymně. 

Podepsané formuláře "Souhlas dobrovolníka s účastí ve výzkumném projektu" 
budou archivovány po dobu 5 let. K výsledkům nebude mít přístup nepovolaná osoba. 

 

Za účast nebude respondentům vyplacena žádná odměna.  

 

Za výzkumný tým 

Mgr. Kseniya Dryahina, Ph.D. 

 

Potvrzuji tímto, že jsem byl(a) informován(a) o podmínkách studie a že jsem se 
dobrovolně rozhodl(a) pro účast na tomto projektu.  

Datum, jméno a podpis dobrovolníka  

………………………………………………………….. 
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Příloha 3. Dotazník pro respondenty 

Otázky pro dobrovolníky účastnící se experimentů 

*Povinné pole 

Pohlaví * 

 žena 

 muž 

Kolik je Vám let? * 

 

Kou říte?  

 ano 

 ne 

Uveďte prosím Vaši p řibližnou váhu 

 

Uveďte prosím Vaši p řibližnou výšku 

 

 

 


