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1. Úvod 

 

Biologicky aktivní látky jsou sloučeniny povahy od anorganických molekul, 

malých organických molekul až po biologické makromolekuly (např. oligopeptidy). 

Biologická aktivita je podmíněna charakteristickou interakcí s cílovou strukturou 

v daném organismu, která vyvolá příslušnou biologickou odezvu. Tento charakteristický 

rys je důležitý mimo jiné pro léčiva, jež jsou významnou podskupinou biologicky 

aktivních látek. Mimo klasické kontaminanty životního prostředí jako polyaromatické 

uhlovodíky, polychlorované bifenyly, insekticidy jako DDT atp. se v posledních dvou 

dekádách stahuje pozornost i na ostatní biologicky aktivní látky, včetně léčiv, jako na 

nově se objevující polutanty životního prostředí. Absence regulace vstupu do složek 

životního prostředí, neefektivní eliminace společně se špatnou odbouratelností 

některých sloučenin, způsobuje stále zvyšující se trend výskytu těchto látek v životním 

prostředí. 

Ačkoli jsou léčiva přítomna ve vodách již od počátků jejich průmyslové výroby, 

v pitné vodě byla nalézána zřídka. Důvodem byl poměrně nízký podíl získávání vody 

z povrchových zdrojů a nízká spotřeba léčiv. Spotřeba však neustále celosvětově stoupá. 

Denně jsou zužitkována obrovská množství stovek různých typů léčiv. Nejčastější jde 

o léčiva ze skupiny antibiotik, analgetik, nesteroidních antiflogistik, hormonů. Mimo 

typická humánní léčiva se jedná i o látky z řad veterinárních léčiv, kosmetických 

přípravků, látek obsažených v tabákových výrobcích atp. Účinné látky těchto sloučenin 

v lidském těle projdou metabolismem, část z nich však zůstane ve své aktivní, 

nemetabolizované podobě. Ty se pak prostřednictvím odpadních vod dostávají do 

čistíren, kde se v rámci procesu čištění v mnohých případech odstraní pouze částečně, 

nebo vůbec. Dalším možným způsobem znečištění vody těmito sloučeninami jsou 

průsaky ze špatně zabezpečených skládek, zemědělská produkce, průmyslová výroba 

a další. Koncentrační hladiny biologicky aktivních látek v prostředí a jejich negativní 

vliv na ekosystém se začal monitorovat teprve nedávno. Už nyní je ale jasné, že 

například zvýšená spotřeba antibiotik vede k negativnímu ovlivnění bakteriální 

mikroflóry odpadních vod, ta pak vede k nižší efektivitě procesu čištění. Antibiotika 

pak pronikají do životního prostředí ve zvýšené míře a dochází k vzniku rezistence 

patogenních organismů vůči těmto sloučeninám. 
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Studium výskytu biologicky aktivních látek a analýza jejich obsahu ve složkách 

životního prostředí nabývá stále na významu. Pro tyto účely je důležité, vyvinout 

dostatečně citlivou, rychlou a přesnou analytickou metodu. Spojení hmotnostní 

spektrometrie s chromatografickými metodami tyto podmínky splňuje. Tento systém je 

schopný stanovovat extrémně nízké koncentrační hladiny léčiv často ve složitých 

matricích ať už v kapalném nebo pevném uskupení. V odpadních, povrchových 

i podzemních vodách. I přes velkou rozmanitost fyzikálně-chemických vlastností 

a struktury léčiv je možné patřičnou úpravou chromatografických podmínek spolu 

s přesnosti hmotnostní detekce identifikovat obrovské množství sloučenin.  

Pro účely této diplomové práce byly odebrány vzorky z řeky Labe a jeho přítoků 

v různých časových období. V minulosti byla řeka Labe jednou z nejvíce znečištěných 

řek ve střední Evropě vůbec. Příčinou byla četnost průmyslových objektů na jeho toku 

a nedostatečná legislativa nakazující čištění průmyslových a odpadních vod při 

vypouštění do vod povrchových. V dnešní době se podmínky, za kterých je možné 

vypouštění odpadních vod a vod průmyslových velice zpřísnily. Nicméně, na omezení 

vstupu biologicky aktivních látek, konkrétně léčiv, různými zdroji do životního 

prostředí zatím neexistuje žádná zákonná regulace. 
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2. Cíl práce 

 

Cílem práce bylo na základě již publikovaných zahraničních vědeckých článků 

a databáze AISLP vybrat biologicky aktivní látky vhodné pro stanovování systémem  

LC-MS/MS. Zahrnout do měření další biologicky aktivní látky, již na pracovišti 

stanovované. Optimalizovat metodu pro příslušné sloučeniny a tu pak aplikovat na 

reálné vzorky povrchových vod.  
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3. Teoretická část 

 

3.1 Biologicky aktivní látky 

 

Biologicky aktivní látky jsou všechna chemická individua nebo jejich směsi 

ovlivňující životní pochody organismů. Jsou to látky anorganické a organické povahy. 

Jejich analýza neodmyslitelně patří k výzkumné činnosti v biologii, lékařství či 

environmentálních oborech. Do široké skupiny biologicky aktivních látek, lišících se 

svou chemickou strukturou, fyzikálně chemickými vlastnostmi a biologickou aktivitou 

spadají mimo jiné i léčiva. V léčivých přípravcích se nacházejí účinné látky, nebo jejich 

směsi, jejichž biologické vlastnosti jsou dány jejich farmakologickým účinkem. Léčivé 

přípravky jsou technologicky zpracované do lékových forem a podávané lidem či 

zvířatům. Pro léčivé látky a léčivé přípravky se používá souhrnný název – léčivo. 1 
 

3.1.1. Léčiva 

3.1.1.1 Klasifikace léčiv 

 

Kategorizace léčiv podléhá různým kritériím. Dle textu učebnice Farmaceutické 

chemie, určené pro studující farmacie, systematika podléhá primárně funkčnímu 

(klasifikace léčiv podle charakteru a druhu jejich použití) a sekundárně třídícímu 

hledisku.  Tato klasifikace koresponduje s dnes běžně používaným rozdělením léčiv v 

rámci jejich anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATC). 2 

Podle ATC klasifikace jsou léčiva dělena do skupin podle cílového orgánu či 

systému a terapeutických, farmakologických a chemických vlastností. 2, 3 
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3.1.1.2 Farmakokinetika 

 

Pohyb léčiva v lidském těle je složitý proces, který podléhá fyzikálně 

chemickým zákonitostem (rozpustnost ve vodě a tucích, acidobazické vlastnosti, 

molekulová hmotnost, struktura molekuly, atp). Základní farmakokinetické děje 

(ADME) jsou adsorpce rozpuštěného léčiva do krve a plazmy, distribuce léčiva z 

krevního řečiště do cílových tkání a orgánu, biotransformace a exkrece. 4 

Obecně je biotransformace dvoustupňová. V první fázi dojde k oxidaci, redukci 

nebo hydrolýze. Ve druhé fázi pak dochází ke vzniku konjugátu. Obě tyto reakce vedou 

ke vzniku vysoce polárních metabolitů, které jsou následně vylučovány močí. Tento 

proces je biodegradační. V opačném případě, kdy z neúčinné nebo málo účinné látky 

vznikají látky aktivní, jde o proces bioaktivační. Některá léčiva zůstávají 

nemetabolizovaná (např. lithium, penicilin G, gentamicin aj.). 5 

 

3.1.2. Biologicky aktivní látky v prostředí 

 

Ke klasickým polutantům, jako jsou pesticidy, polycyklické aromatické 

uhlovodíky, polychlorované bifenyly atp, přibývají nepovinně monitorované, nově se 

objevující kontaminanty. Mezi zástupce těchto látek se řadí mimo jiné i farmaka. Jako 

biologicky aktivní látky pravidelně vstupují do prostředí. Jejich užívání je celosvětové. 

Ačkoli toxicitě a bezpečnosti léčiv je věnována velká pozornost, jejich vliv na životní 

prostředí je jen málo prostudován. 6, 7 

 

3.1.2.1. Biologicky aktivních látky ve vodách 
 

Některé biologicky aktivní látky rezistentní k biodegradaci mohou perzistovat 

(např. karbamazepin, diklofenak). Jejich distribuce mezi složky prostředí, transport a 

rychlost transformace závisí rovněž na jejich fyzikálně-chemických vlastnostech. Nesmí 

být opomenut poměr mezi hydrofilitou a lipofilitou sloučenin. Lipofilní látky mají větší 

tendenci kumulovat se v prostředí. V povrchových vodách lze tyto látky detekovat na 

sedimentech. Jako učebnicový příklad lze uvést dříve užívaný insekticid DDT. 8 

 



11 
 

Po podání a metabolismu jsou biologicky aktivní látky vylučované do odpadních 

vod v různých podobách.  Příkladem léčiv vylučovaných v nezměněné formě jsou 

diuretika  furosemid, hydrochlorothiazid nebo také beta-blokátor atenolol. 9, 10 

Na výskyt biologicky aktivních látek v povrchových vodách se poukazuje 

v mnohých zahraničních studiích. Jedním z důvodů výskytu těchto sloučenin v 

povrchových vod jsou čistírny odpadních vod STW, STP (z anglické literatury  sewage 

treatment works nebo sewage treatment plants), kde jsou tyto látky často nedostatečně 

eliminovány a poté je možné detekovat v povrchových vodách (řeky, jezera a moře) 

v řádových koncentracích od ng/l po µg/l. 6 V této souvislosti dochází i ke znečištění 

vod podzemních. Dalším zdrojem znečištění jsou neadekvátně zajištěné skládky 

odpadu, chov hospodářských zvířat, zemědělská činnosti, kdy se tekutá 

hnojiva dostávají do půdy, nebo přímo do povrchových vod. 9, 11 

Nejfrekventovanějšími skupinami biologicky aktivních látek z řad léčiv, která 

prošla procesem čištění a následně se vyskytla v povrchových vodách, na různých 

místech po celém světě, jsou antibiotika, antacida, steroidy, antidepresiva, analgetika, 

antipyretika, beta-blokátory, léky na snižování cholesterolu, sedativa a stimulanty. 9 

V některých publikacích se dokonce uvádí nález detekovatelného množství 

biologicky aktivních látek v pitné vodě, což jen ukazuje na nedostatečnou efektivitu 

čistíren vod. Efektivní koncentrace léčiv, z hlediska působení na lidský organismus, 

jsou vysoce nad limitem detekce v pitných vodách nicméně fakt, že jsou farmaka 

detekovatelná v pitné vodě, je minimálně zarážející. 12 

Ačkoli koncentrace residuí biologicky aktivních látek ve vodném prostředí je 

příliš nízká na to, aby představovala akutní riziko pro člověka, ostatní necílové 

organismy mohou být citlivé k jednotlivým residuím nebo ke kombinaci vzájemně se 

potencujících léčiv stejného nebo podobného mechanismu účinku. 10 
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Obrázek 1.: Osud léčiv v životním prostředí 

 

3.2 Ekotoxikologie 

 

Ekotoxikologie je vědní obor sledující vliv škodlivých látek na ekosystém. 

Ekotoxicita je jednou ze základních charakteristik chemických látek. Předmětem 

ekotoxikologických studií jsou necílové organismy, které mají podobné metabolické 

pochody, receptory nebo biomolekuly jako člověk či zvíře, pro které je léčivo cíleno. 

Studie se zabývají akutním a chronickým efektem aktivních látek vylučovaných do 

prostředí. Mezi sledovanými parametry jsou růstový index a reprodukční poměr. 

Podrobněji o ekotoxikologii u vybraných skupin látek. 13 

Jak bylo uvedeno výše, jedním z důvodů výskytu biologicky aktivních látek ve 

vodách je nedostatečná funkčnost čistíren odpadních vod. Nicméně i dnes existují 

regiony, či celé země, kde absence těchto zařízení způsobuje mnohem větší problémy 

v souvislosti s životním prostředím a případnými zdravotními riziky. 

 Procesy, které mohou podstoupit biologicky aktivní látky v čistírnách 

odpadních vod v závislosti na konkrétní technologii: 
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1. Degradace na nízkomolekulární látky (jako oxid uhličitý nebo voda).  

2. Tvorba aktivovaného kalu, jako nevyhnutelného odpadu při čištění odpadních 

vod.  

3. Eliminace původních látek přeměnou na příslušné konjugované formy 

a konverze na hydrofilní produkt, který zkracuje dobu potřebnou k čištění.  

Nízký adsorpční koeficient aktivních substancí nedostatečně odstraňuje tyto 

látky z vodního prostředí a nebrání jim v přestupu přes STP do povrchových vod. 11, 13 

 

Zvláštní pozornost je věnována čistírnám vod v nemocničních zařízeních, kde je 

zapotřebí brát na zřetel zvýšená spotřeba nejen léčiv, ale i např. diagnostických agens. 13 
 

3.3 Způsoby odstranění biologicky aktivních látek z vod 

 

Doposud neexistuje zákonná regule, která by udávala maximální povolené 

množství farmak ve vodách v závislosti na dopadu na životní prostředí. Na základě 

opatření European Union Water Framework DirectiveProduces se každé čtyři roky 

aktualizuje seznam, v němž jsou uváděny nově objevující se kontaminanty – léčiva. 9 

 

Odstranění farmak pomocí čistíren vod  

Obecně se v čistírnách vod STP využívá: primárně fyzikálně chemického čistění 

vody, sekundárně procesu aktivovaného kalu, kdy dochází k odstranění biologicky 

aktivního materiálu mikroorganismy. Tato technika má omezené použití vzhledem 

k množství organických látek, které se neustále zvyšuje. Tyto aktivní látky dokonce 

mohou inhibovat jejich mikrobiální aktivitu. 9 

V primární fázi fyzikálně chemického procesu se některá léčiva odstraňují 

v usazovacích nádržích, kde se zachytávají jemné nerozpuštěné látky. Sloučeniny jako 

je ibuprofen, naproxen, sulfamethaxozol a kontrastní léčivo iopromid, rozpustné 

v polárních rozpouštědlech, ve vodě zůstávají. Biologickým čištěním v sekundární fázi 

je eliminováno okolo 30-75 procent protizánětlivých léčiv a antibiotik. 14 Také 

odstranění např. tricyklického antiepileptika karbamazepinu čistírnami vod je 

nedostatečné. 15 

Terciárním čištěním se voda dočišťuje a eliminuje se zde dusík, ionty, fosfor, 

těkavé organické látky a patogeny. 9 
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Chlorace vody, stále nejpoužívanější a nejúčinnější dezinfekční metoda 

v závěrečné fázi čištění odpadních vod, nese jisté riziko spojené s tvorbou toxicky 

významných biologicky aktivních látek. U aktivních aromatických sloučenin 

obsažených ve vodách dochází reakcí benzenového jádra navázaného různými 

substituenty a chloru k umocnění reakce za vzniku různých produktů. Studie, které se 

zabývaly odstraněním acetaminofenu, aktivní složky léčiva paracetamolu, ukazují, že 

reakce této látky s chlórem, vede k tvorbě řady produktů, z nichž byly dva 

identifikovány jako toxické. Mnohem silnějším oxidačním činidlem je oxid chloričitý, 

který nereaguje s amoniakem nebo chlorovanými organickými látkami, což je výhodou 

s ohledem na chuť, vůni a tvorbu toxických organochlorovaných toxických látek. 

Nevýhodou jsou pak vyšší pořizovací náklady. 16. 

V následující tabulce č. 1. jsou uvedeny koncentrace léčiv z rozdílných 

terapeutických skupin před a po tom co prošla čistírnami vod.  Je zde patrná neefektivní 

eliminace většiny studovaných látek. 17 
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Skupiny léčiv Detekovaná látka WWTP 

před 

vstupem 

(ng/L) 

WWTP po 

vstupu 

(ng/L) 

Analgetika a proti zánětlivá 

léčiva 

Etoprofen 451 318 

 Naproxen 99 108 

 Ibuprofen 516 266 

 Diklofenak 250 215 

 Acetaminofen 10194 2112 

Léky na snižování lipidů Bezafibrát 23 10 

 Klofibrát 72 28 

 Gemfibrozil 155 120 

Antiepileptika Karbamazepin 420 410 

Antacida Ranitidin 188 135 

Antibiotika Azithromycin 152 96 

 Metronidazol 80 43 

 Sulfamethoxazol. 590 390 

 Trimethoprim 1172 290 

Beta-blokátory Atenolol 400 395 

 Sotalol 185 167 

 Propranolol 290 168 

 

Tabulka č. 1. Koncentrace léčiv z rozdílných skupin před a potom co prošla různými 

čistírnami vod, ukazující na neefektivitu těchto čistíren. 17 

 

 

Konvenčním způsobem čištění vod není možné zcela odstranit tak obrovské 

množství biologicky aktivních, organických mikropolutantů, obsažených v městských 

odpadních vodách. Cílem je dosažení maximální efektivity a specificity čistícího 

procesu, který by měl splňovat zvyšující se nároky legislativy na kvalitu vod. 
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Adsorpce na aktivovaný uhlík 

Tento proces čištění využívá adsorpce látek nebo směsí rozpuštěných ve vodě na 

vysoce porézní adsorbent (nejznámějším je aktivní uhlí). Rozlišujeme dva typy 

adsorpce. Chemisorpci a fyzikální adsorpci, která je oproti chemisorpci dějem rychlým, 

z pohledu termodynamiky exotermním dějem, založeným na působení van der 

Waalsových sil. Adsorpcí na aktivovaný uhlík nevznikají toxické či farmakologicky 

aktivní látky ale na druhou stranu je to proces dělící, kontaminanty se odstraní, ale 

nezlikvidují 9 

Procesy chemické oxidace  

Novější technologické procesy využívají chemickou oxidaci k degradaci 

organických polutantů. Vývojem těchto metod byla vytvořena souhrnná skupina 

takzvaných pokročilých oxidačních technik AOP (z anglického advance oxidation 

processes). Všechny tyto reakce jsou založeny na tvorbě volných radikálů (HO•, O2
•, 

HO2
•) zejména vysoce reaktivního radikálu hydroxylového HO•. Atak hydroxylového 

radikálu na organickou látku je velice rychlý, jedná se o reakci druhého řádu. Je 

neselektivní, což přináší velké výhody pro čištění odpadových vod s různými druhy 

biologicky aktivních látek. Techniky jsou založeny na různých reakčních systémech. 

Procesy využívají ozon, gama záření, fotolýzu, fotokatalytickou oxidaci. Činidla pro 

tvorbu hydroxylového radikálu (H2O2, O3 ) jsou pro běžné čištění vod relativně drahá. 

Širšímu použití brání ekonomický aspekt. 9, 18 
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3.4 Stanovení biologicky aktivních látek 

 

3.4.1. Přímé spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie (HPLC/MS) 

 

Přímá kombinace chromatografických a spektrálních metod je v současné dobře 

nejúčinnějším nástrojem pro identifikaci a strukturní analýzu. Tyto metody se využívají 

také pro stanovení biologicky aktivních látek o koncentracích nižších než ng/l. Často ve 

spojení s extrakcí na tuhou fázi SPE (z anglického solid-phase extraction). Nejprve se 

směs látek separuje vhodnou separační technikou a na detektoru pak získáme potřebnou 

strukturální informaci. V aplikacích určených pro stanovení aktivních látek se nejvíce 

využívá kombinace plynové a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí či 

tandemovou hmotnostní detekcí. Spojení GC/MS (GC/MS/MS) má omezené použití 

v případě méně těkavých látek bez jejich předchozí derivatizace. Vzhledem k polaritě 

a kyselosti některých biologických látek je, sice technicky náročnější, ale více rozšířené 

spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Spojení těchto systémů bylo 

v minulosti technicky složité. Rozdíl tlaků mezi hmotnostním analyzátorem (například 

kvadrupól či iontová past 10 3 Pa) a analyzovanými vzorky vstupující do iontové zdroje 

za atmosférického tlaku 10 5 Pa byl obrovský. Převedení analyzovaných látek do plynné 

fáze a odstranění nadbytku mobilní fáze byl hlavním problémem spojení systému 

HPLC/MS. 19, 20 

 

Obrázek č. 2.: Zjednodušené schéma hmotnostního spektrometru 
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3.4.1.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 

Separační techniky 

Obecně jsou separační techniky založené na rovnovážné distribuce složek mezi 

dvě fáze. Složka má tendenci pronikat do fáze, kde se sníží její chemický potenciál. 

V chromatografických separačních metodách je vzorek unášen mobilní fází přes fázi 

stacionární, kde je zadržován podle různých interakcí, nebo dále unášen. Tímto 

způsobem se látky separují. Podle skupenství mobilní fáze jsou buď kapalinové, nebo 

plynové chromatografické systémy. Vezmeme-li v potaz účinnost, je v kapalinové 

chromatografii nižší příspěvek molekulární difúze složky díky velké viskozitě. Ve van 

Deemterově rovnici je jej možno zanedbat. V plynové chromatografii je možné 

zanedbat příspěvek převodu odporu hmoty v mobilní fázi. V kapalinové se projeví a 

sčítá se s příspěvkem odporu proti převodu hmoty ve stacionární fázi. Klasické 

uspořádání pomalu nahrazují vysokoúčinné a ultra účinné systémy. 21 

 

Obecné schéma kapalinového systému  

Mezi součásti kapalinového chromatografu patří.:  

• Zásobník mobilní fáze.  

• Vysokotlaké čerpadlo, moderní přístroje umožňují pracovat s tlaky až 60MPa. 

Schopné pracovat ve dvou různých modech. V gradientové a isokratické eluci.  

• Dávkovací zařízení. Drtivá většina moderních přístrojů využívá temperovaných 

autosamplerů.  

• Dále pak kolony, u kterých je podstatná schopnost odolávat relativně vysokým 

tlakům. Účinnost separace, pracovní tlak a délka kolony se úměrně zvyšují 

s délkou kolony a neúměrně s rostoucímu průměru částic.  

• V neposlední řadě jsou to různé typy detektorů, vybírané podle specifických 

nebo obecných vlastností separovaných látek. 22 
 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (z anglického HPLC, High 

performance-liquid chromatography) je ve spojení s hmotnostní detekcí stále 

používanější technikou ve farmacii, biologii, potravinářství a životním prostředí.  

Mnoho látek je uspokojivě separováno v HPLC systémech používající kolony 

s částicemi velikosti 3-5  µm. Nicméně, pro konvenční HPLC je separace složitější 
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matrice značně obtížná. Účinnost a rychlost analýzy je v moderních aplikacích středem 

zájmu. Zkrácených časů analýz lze dosáhnout zmenšením délky kolony, zvětšení 

průtoku, použití monolitických kolon, zvýšení teploty (použití HTLC, z anglického 

High temperature-liquid chromatography). Trend zmenšování poloměru částic zaručuje 

rychlou analýzu a vysokou účinnost avšak problémem u konvenčních metod bylo 

podstatné zvýšeni zpětného tlaku. Podle van Deemterovi rovnice, která ukazuje na vztah 

mezi lineární průtokem a výškovým ekvivalentem teoretického patra (z anglického 

Height equivalent to Theoretical Plate HETP), se zmenšováním poloměru částic snižuje 

HETP a zvyšuje účinnost. Řešení přišlo spolu s vytvořením systému, který je schopen 

pracovat při vyšším tlaku s částicemi okolo 2 µm. Jedná se o ultra účinnou kapalinovou 

chromatografii (z anglického UPLC, Ultra-performance liquid chromatography).  U 

UPLC systémů, stejně jako u konvenčních HPLC systémů, se používají UV-VIS, 

fluorescenční a hmotnostní detektory. 23 
 

3.4.1.2 Hmotnostní spektrometrie 

 

Hmotnostní spektrometrie je fyzikálně-chemická metoda pro určování hmot 

volných molekul nebo částic, které je nutno převést na kladné nebo záporné ionty. 

Hmotnostní spektrometr je pak iontově optické zařízení, které ionty vytvoří nebo je 

emituje do plynného stavu a z plynné směsi molekul jejich nenabitých fragmentů 

a iontů separuje nabité částice podle poměru hmotnosti a náboje fragmentu m/z. 

Registrací molekulárních a fragmentovaných iontů se získá záznam zvaný hmotnostní 

spektrum, který je charakteristický pro danou látku, podle typu ionizace a způsobu 

měření. Organická hmotnostní spektrometrie je velmi univerzální a je využívána 

k charakterizaci látek od nízkomolekulárních, které jsou za laboratorní teploty plynné až 

po vysokomolekulární, přibližně do hmoty 300 kDa. Základními součástmi 

hmotnostního detektoru jsou iontový zdroj, hmotnostní analyzátor a detektor(y), 

registrační zařízení, systém zavádění vzorků, vakuový systém a počítač. 24 
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Iontových zdrojů a jejich modifikací je celá řada. Máme iontové zdroje, pracující 

za atmosférického tlaku a ve vakuu. Výjimečná situace nastává například v případě 

MALDI, ionizace laserem za účastni matrice (z anglického Matrix-assisted laser 

desorption/ionization), které pracuje ve vakuu i při atmosférickém tlaku. Dnes mají 

největší praktický význam techniky.: 

Elektronová ionizace. Řadí se k nejstarším a nejlépe prostudovaným způsobům 

ionizace. Jedná se o “nejtvrdší“ ionizační techniku. Ve spojení s GC/MS se nabízí 

možnost využití rozsáhlých knihoven.  

Systémy využívající ionizaci za atmosférického tlaku. Patří mezi ně techniky, 

které znamenaly naprostý průlom ve spojení HPLC/MS: 

• Ionizace elektrosprejem, ESI (z anglického Electro Spray Ionization). 

• Chemická ionizace za atmosférického tlaku, APCI (z anglického 

Atmospheric-pressure chemical ionization).  

• Fotoionizace za atmosférického tlaku APPI (z anglického Atmospheric-

pressure photoionization).  

Ionizační techniku vybíráme podle různých kritérií jako je těkavost, molekulová 

hmotnost, tepelná stabilita látky, volba polarity ionizace.  

 

Hmotnostní analyzátor slouží k rozdělení iontů podle jejich poměru m/z. Je 

umístěn za iontový zdroj, kde byly neutrální molekuly převedeny na ionty. Analyzátory 

je možné rozdělit v zásadě na čtyři skupiny, tj. sektorové (magnet a elektrostatický 

analyzátor), kvadrupólové (kvadrupólový hmotnostní filtr, iontová past, IT 

z anglického, Iont Trap), průletové (TOF, z anglického Time Of-Flight) a odvozené od 

principu uchovávání iontů. 22, 24, 25 

 

3.4.1.3 Příklady aplikací pro biologicky aktivní látky ve vodách 

 

Farmaka jsou pravidelně uvolňována do prostředí různými cestami. Jsou cílem 

zájmu environmentálních studií jako kontaminanty s fyzikálně chemickými vlastnostmi 

podobnými škodlivým xenobiotikům.  

Monitorování odpadních i pitných vod si žádá metodu s nízkými detekčními 

limity, která je schopná mimo jiné určit přesnou molekulovou hmotnost která je nutná 

pro určení struktury. Hmotnostní analyzátory v uspořádání TOF a Q-TOF jsou schopny 
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měřit s přesností méně než 5 ppm. 22 Na rychlost analýzy poukazuje studie, při které 

byla skupina léčiv patřící do různých terapeutických skupin (analgetika, antibiotika, 

beta blokátory, léky na snižování cholesterolu) identifikována v povrchové a odpadní 

vodě během 10 minut pomocí UPLC-Q-TOF-MS. 26 

Použitím systému QqQ LC/MS/MS (trojitý kvadrupól s tandemovou hmotnostní 

detekcí, z anglického Triple-quadrupole) bylo dosaženo času analýzy cca 4 minuty. Pro 

významné pesticidy (simazin, atrazin, pentachlorfenol,…) s limity detekce 

v rozmezí 0,11-7,8 ng/l. 27 

 

3.5 Biologicky aktivní látky v Labi a jeho přítocích 

 

Řeka Labe je po Dunaji a Rýnu třetí nejdelší řekou ve střední Evropě. Pramení 

v Krkonoších, protéká Německem a ústí do Severního moře. Je 1091 km dlouhá s 

rozlohou 148 268 km². Díky průmyslovým koncernům na území České republiky a 

vypouštění velkého množství neupravených odpadních vod v bývalé NDR (Německá 

demokratická republika), byla v minulosti řeka Labe jednou z nejvíce znečištěných 

vodních toků v centrální Evropě. V důsledku různých opatření (např. modernizace 

čistíren vod, omezení provozu mnoha průmyslových objektů atp.) se přísun 

kontaminantů do vody zredukoval a došlo ke zlepšení ekologických podmínek. 

Příkladem může být návrat lososů do českých řek. 9 

Existuje pouze omezené množství informací o znečištění řeky Labe biologicky 

aktivními látkami.  

Monitorováním Labe a jeho přítoků se zabývala i Německá výzkumná skupina 

v letech 1998-2002. Rámec studie zahrnoval monitorování různých sloučenin v Labi od 

jeho pramene po město Hamburg. Vzorky byly odebírány nejprve od Česko-

Německých hranic od obce Schmilka (včetně přítoků). Další odběry se uskutečnily na 

různých místech od pramene Labe po jeho ústí do Severního moře. 9 

Vzorky byly přefiltrovány a zakoncentrovány SPE. Analýza byla provedena 

prostřednictvím GC/MS nebo LC/MS/MS. 28 

První odběr přinesl pozitivní nálezy u devíti léčiv z různých indikačních skupin 

(nesteroidní antirevmatika, antibiotika, léky na snižování cholesterolu a antiepileptika). 

Limit kvantifikace metody byl stanoven mezi 20-50 ng/L. Do těchto limitů nespadala 

farmaka z řad beta blokátorů, cytostatik, bronchiálních antispasmolytik ani hojně 
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užívaná kyselina acetylsalicylová. Detekován byl např. ibuprofen v koncentračním 

rozmezí 20-70ng/l podobně jako antibakteriální chemoterapeutikum sulfomethoxazol 

(c=70 ng/l). 7, 9 

O rok později byla studie zaměřena na léčiva a metabolity při odtoku z čistíren 

vod.  Koncentrace byly zjišťovány pro analgetikum fenazon, isopropylfenazon, 

paracetamol a metabolity analgetika metamizolu (N-acetyl-4-aminoantipyrin AAA, N-

formyl-4-aminoantipyrin FAA, N-methyl-4-aminoantipyrin MAA). Obecně jsou až na 

acetaminofen, který je snadno biologicky odbouratelný, tato léčiva a metabolity 

odstraňována čistírnami vod neefektivně. Metabolit MAA byl v České republice 

nalezen ve velkém množství ve vzorkovacích oblastech Valy (368 ng/L) a Klavary (97 

ng/L). Stejně jako metabolity AAA a FAA. Dalším významný náleze acetaminofenu, 

nehledě na jeho dobrou odbouratelnost, byl na místě Klavary o koncentracích 39 ng/L a 

na ústí řeky Bíliny (c=65 ng/L). Nálezy metabolitů AAA (939 ng/L) a FAA (803 ng/L) 

byly z celého vzorkovacího území na Labi největší v místě Schmilka. Zdrojem tak 

vysokých koncentrací látek na území České republiky mohl být pravostranný přítok 

Labe, řeka Bílina, do níž se v oblasti průmyslového Ústí nad Labem vypouští čistírna 

odpadních vod.  7 

 

Závěrečná studii ukázala, že koncentrace perzistujících metabolitů měla stoupající 

tendenci. Významné množství léčiv diklofenaku, fenoprofenu, indometacinu  

a naproxenu, bylo nalezeno ve většině vzorkovacích oblastech. 7 Koncentrační hladiny 

vybraných látek na území České republiky jsou uvedeny v následující tabulce č. 2.: 
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“< Hodnota pod hladinou kvantifikace“ 

Tabulka č. 2. Koncentrace léčiv v řece Labi a jeho přítocích v ng/l (2000) 7 

 

 Koncentrace léčiv, metabolitů a dalších biologicky aktivních látek mohou být 

považovány za indikátory znečištění způsobené lidskou činností. Výsledky studií 

potvrzují výskyt biologicky aktivních látek v upravených vodách, mající za následek 

zvýšenou hladinu farmak v Labi a jeho přítocích.  
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AAA 193 232 170 97 95 196 <20 698 183 325 64 

Bezafibrate <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Kys.klofibrová  3 3 <1 <1 <1 <1 <1 16 2 2 <1 

Diklofenak 11 9 5 4 6 16 <1 69 3 <1 <1 

FAA 344 629 109 68 86 131 <50 707 101 153 <50 

Fenoprofen <2 3 5 <2 <2 <2 <2 3 54 2 4 

Gemfibrozil 5 8 <2 6 5 7 <2 27 <2 <2 4 

Ibuprofen 24 12 13 8 8 11 <2 146 6 <2 <2 

Indometacin 13 <5 <5 <5 <5 7 <5 60 <5 <5 <5 

Isopropylfenazon 5 5 4 3 3 4 <2 9 3 9 4 

Naproxen 4 4 1 1 <1 1 <1 32 1 <1 <1 

Paracetamol 14 7 10 6 <5 12 <5 66 8 <5 6 

Phenazon 17 21 26 22 38 46 <10 30 11 11 <1 
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Obrázek č. 3.: Mapa řeky Labe z České republiky do Německa 7 

 

3.6 Spotřeba léčiv v České republice 

 

Nejvíce používanou a doporučenou metodou pro zjišťování spotřeby léčiv je 

ATC/DDD metodologie. V této práci byla ke zvolení vhodných léčiv použita databáze 

AISLP (automatizovaný informační systém léčivých přípravků), která obsahuje údaje 

o spotřebě zveřejněné ve Věstníku SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). V databázi 

AISLP jsou léčiva tříděna podle ATC klasifikace a jsou uvedeny spotřeby jednotlivých 

úrovní ATC. 29 

Spotřeba léčiv úzce souvisí s jejich obsahem ve vodách. Data čerpaná z veřejné 

databáze SÚKL za 3. čtvrtletí roku 2013 ukazují, že největší dodávky pro lékárny nebo 

jiná zdravotnická zařízení připadají na anatomickou skupinu C (kardiovaskulární 

systém). Nejvýznamnější jsou dodávky přípravků C9 (léčiva ovlivňující renin-

angiotenzinový systém). Na druhém a třetím místě jsou skupiny N (nervový systém) 

a A (trávicí trakt a metabolismus). 29 
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3.7 Významné (vybrané) skupiny látek ve vtahu k prostředí – 

ekotoxikologie 

 

Nesteroidní protizánětlivé léky: Jsou to látky slabě kyselé povahy působící 

reverzibilně nebo ireverzibilně jako inhibitory jedné nebo obou izoforem enzymu 

cyklooxygenázy. Ten se podílí na syntéze různých forem prostaglandinů z arachidonové 

kyseliny. 30 Cyklooxygenázový enzym, podobný lidské formě tohoto enzymu, byl 

nalezen u ryb, dělá z nich tedy potencionální cíl kontaminantů vodního prostředí. 

Diklofenak je mezi nesteroidními antiflogistiky léčivo s nejvyšší zjistitelnou akutní 

toxicitou, pozorovanou již od 100 mg/l. Ibuprofen je další z řad těchto léčiv 

s dokumentovanou chronickou toxicitou. Ve Španělské studii byl nález ve vodách 

opouštějící čistírnu vod o koncentracích, které dosahovaly až hodnot 28 µg/l. Díky 

prokazatelné chronické toxicitě může i tato látka představovat reálnou hrozbu pro 

necílové organismy. Nicméně, efekt chronické expozice na lidské zdraví je doposud 

neznámý. 13 Široce užívaný paracetamol (acetaminofen) je slabý inhibitor 

cyklooxygenázového enzymu, jehož vedlejší efekt je spojován s tvorbou 

hepatotoxických metabolitů (N-acetyl-p-benzochinonimin – v případě nízkých hodnot 

jaterního glutathionu). 31 Toxicitní testy byly prováděny na řasách, vodních blechách - 

dafniích, rybích embryích, luminiscenčních bakteriích a nálevnících. Autoři různých 

studií uvádějí výskyt paracetamolu ve vodách prošlých čistírnou odpadních vod pod 20 

ng/L ale i 4,3 µ/L 32,33 V povrchových vodách pak může hodnota dosáhnout až 78,2 

µg/L, což je koncentrace řádově vyšší než subterapeutická koncentrace léčiva. Proto 

může acetaminofen znamenat reálnou hrozbu pro necílové organismy. 13,34,35 Celecoxib 

(celebrex) přípravek pomáhající mírnit bolest a zánět způsobený osteoartrózou, 

revmatoidní artritidou nebo ankylozující spondylitidou je téměř nerozpustný ve vodě. 

Může se tedy velice snadno adsorbovat na sediment. 36 

 

Léčiva na snižování hladiny lipidů: Modulační léky, zacílené na metabolismus 

tuků, snižování cholesterolu a triacylglycerolů v krvi, jsou v dnešní rozvíjející se době 

masivně předepisovány.  Farmaka patřící do této terapeutické třídy se dělí na dvě hlavní 

skupiny: statiny a fibráty. Fibráty jsou amfifilní karboxylové kyseliny indikované 

převážně na snižování hladiny triacylglycerolů v krvi. Předlohovou strukturou byla 

kyselina klofibrová a od ní pak odvozené ostatní fibráty: bezafibrát, fenofibrát, 
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gemfibrozil.  Fibráty tvoří skupiny látek nejčastěji detekovanou v prostředí. Pro 

bezafibrát byla dle studií zjištěna EC50 u ryb o koncentraci 5,3 µg/l (EC50 je střední 

účinná, efektivní koncentrace zkoušené látky, mající za následek úhyn nebo snížení 

růstů vybraného mikroorganismu o 50%). U kyseliny klofibrové to pak byla EC50 o 

hodnotě 40 µg/l a pro gemfibrozil EC50 o hodnotě 0,9 µg/l. Fenofibrát vykazoval EC50 

přibližně 7,6 µg/l. 37 

 

Antibiotika: Patří do terapeutické skupiny, kde ochrana lidského zdraví 

a narušení životního prostředí spolu úzce souvisí. Velký problém je s rozvojem 

rezistenčního mechanismu bakterií, který může mít negativní dopad na veřejné zdraví 

důsledkem snížení efektivnosti léčebných procesů. Výskyt velmi nízkých koncentrací 

antibiotik pak může významně přispět k tomuto nebezpečnému trendu. Antibiotika 

mohou být klasifikována jako toxická ve vztahu k mikroorganismům (EC50 pod 50 

mg/l) a k řasám (EC50 mezi 0,1 mg/l a 1 mg/l). Řasy vykazují vysokou senzitivitu vůči 

antibakteriální agens, jak vyplývá z měření růstové inhibice. 38, 39 V případě drobných 

obratlovců, například ryb, vystavených nízkým koncentracím antimikrobní látky nebyl 

toxický efekt potvrzen. 

 

Pohlavní hormony: Vysoce účinné biologicky aktivní látky s velikým 

terapeutickým efektem už při malé dávce. V dnešní době jsou nejčastěji předepisovány 

jako orální kontracepce. Nepřímo se podílejí na zvyšování hormonů ve vodním 

prostředí. Estrogeny jsou nejčastěji se vyskytující pohlavní hormony v prostředí. Jak 

v přirozené tak syntetické formě, mohou působit jako hormonální disruptory vazbou na 

specifické receptory necílových organismů (bezobratlé, ryby, plazy, ptáky a savce). 

Estrogeny u ryb zasahují do různých fyziologických funkcí. Jako jsou reprodukce, 

sekrece gonadotropinu, tvorba kostí a homeostáza vápníku. 40 

 

Antiepileptika: Hrají svojí úlohu v centrální nervové soustavě a to ve snižování 

celkové neuronové aktivity. Blokací sodíkových kanálů, například karbamazepinem 

nebo umocnění inhibičního efektu kyseliny γ-aminomáselné, GABA (z anglického 

gamma-aminobutyric acid), například benzodiazepinem. Ukázalo se, že karbamazepin 

je látka pro potkany karcinogenní, zatímco pro ostatní savce se mutagenní účinek 

nepotvrdil. Gabapentin, látka řazená k antiepileptikům III. generace, analog γ-

aminomáselné kyseliny, působí posílením GABA-ergní transmise. V závislosti na jeho 
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struktuře je pravděpodobnost adsorpce na sediment velice nízká. V životním prostředí 

existuje ve formě obojetného iontu. 41,42 

 

Beta-blokátory: Jsou to kompetitivní inhibitory beta-adrenergních receptorů. 

Tlumí některé funkce sympatického nervového systému. U ryb, stejně jako u ostatních 

obratlovců působí betablokátory v srdci, ledvinách, játrech a v reprodukčním systému. 

Dlouhodobější expozice látkami z této terapeutické skupiny má na ryby akutně toxický 

vliv. U betablokátoru atenololu byla dle studií zjištěna EC50 u bezobratlých živočichů 

při hodnotách 30µg/l, u nadololu při 110 µg/l a u propranololu kolem 0,244 µg/l.  13,37 

 

Antidepresiva: Serotonin-5-hydroxytryptamin je důležitý neurotransmiter 

v hormonálním a neuronovém mechanismu. Podílí se na různých regulačních 

a endokrinních funkcích. Má za úkol udržovat optimální hladinu serotoninu pomocí 

syntézy z biochemických prekurzorů. Účastní se procesů souvisejících se změnou nálad. 

Celá řada léčiv ovlivňuje hladinu serotoninu. Např. selektivní inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu SSRI (z anglického selective serotonin reuptake inhibitors) jako 

fluoxetin, paroxetin, sertalin. Jejich častější výskyt v prostředí, i při nízkých 

koncentracích, může mít neblahý vliv na vodní organismy.  43 

 

Antineoplastika: Látky vytvořené za účelem zabíjet buňky s nadměrnou 

proliferační aktivitou, jako ty v patologickém kancerogenním procesu. Dá se očekávat 

vliv i na jiné rostoucí eukaryontní organismy. 44 Farmaka z této terapeutické skupiny 

vykazují mutagenní, genotoxické, teratogenní, fetotoxické vlastnosti. Jsou z 14-53 

procent po podání vylučována močí ve své původní podobě. 45 

 

Inhibitory protonové pumpy (proton pump inhibitors – PPI) patří mezi nejčastěji 

předepisovaná léčiva. Léky z této skupiny ireverzibilně blokují funkci enzymu H+-K+-

ATPázy, označovaného jako protonová pumpa. Tento enzym je zodpovědný za přenos 

vodíkových protonů do lumen žaludku a tím je zvyšována kyselost žaludečních šťáv. 

Mezi nejznámější zástupce PPI patří omeprazol a lansoprazol. V případě často 

předepisovaného omeprazolu, je ve vzorcích povrchových vod doporučováno 

identifikovat jeho metabolity. Konkrétně OM5, OM7c, OM7d, OM10, OM11a, OM14a, 

a OM14b. 46 
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Nikotin a jeho nejdůležitější metabolit kotinin jsou často detekované polutanty 

životního prostředí. Zabývají se jimi mnohé studie zaměřené na biologicky aktivní látky 

ve vodních zdrojích. Nikotin byl používán jako insekticid již od 15. století. Díky jeho 

toxicitě bylo jeho použití značně omezeno. Nikotin byl označen jako jeden ze tří 

nejvýznamnějších polutantů s ohledem na potenciální ekotoxikologii a výskyt 

v čistírnách odpadních vod. Významným zdrojem nikotinu je mimo jiné kumulace 

cigaretových nedopalků v kanalizaci. 47 

 

Sledováním farmak a biologicky aktivních látek v prostředí se věnují studie po 

celém světě. Výzkum jejich potenciální škodlivosti na ekosystémy a zdraví člověka, 

využívá data z chronických ekotoxických testů. Ty jsou aplikované na různé trofické 

druhy, jako jsou bakterie, řasy, korýši, ryby a ostatní. 13,37 
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4. Experimentální část 

 

4.1 Výběr cílových biologicky aktivních látek 

 

Výběr stanovovaných farmak byl proveden podle několika kritérií: 

• Spotřeba/prodej jednotlivých terapeutických skupin a farmaceutických 

přípravků. 

• Jejich fyzikálně chemické chování (polarita, rozpustnost ve vodě), degradabilita 

a perzistence při čistících procesech v čistírnách vod.  

 

V následujícím grafu č. 4. jsou vyobrazené nejčastější nálezy farmak z roku 2010. 

V tabulce č. 3 jsou pak uvedeny spotřeby nejčastěji distribuovaných léčiv za rok 2012. 

 

 

 

Obrázek č. 4.: Příklad výskytu léčiv v ng/l v odběrovém Labi Valy v r. 2010 29 
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ATC klasifikace Počty balení Spotřeby DDD DDD/t.o/d 

 A 37 475 462 753 102 208 195,6002 

Omeprazol A02BC01 3 117 348  149 768 273 38,8987 

Lansoprazol A02BC03 687 314  23 252 264 6,0392 

Metformin A10BA02 3 638 127 96 554 806 25,0778 

Kyselina 

askorbová 
 1 190 685 63 453 864  16,4806 

 B 23 111 242 731 001 756 189,861 

 C 58 267 896 2 265 703 469 588,462 

Furosemid C03CA01 1 676 344 104 489 263 27,1386 

Metoprolol C07AB02 2 982 764 93 927 486 24,3954 

Betaxolol C07AB05 1 116 201  61 981 172 16,0981 

Bisoprolol C07AB07 1 970 134 41 566 077 10,7958 

Amlodipin C09BB04 2 385 374 180 977 685 47,0046 

Ramipril C09AA05 2 964 664 246 865 473 64,1174 

Simvastatin C10AA011 1 320 793 38 276 803 9,9415 

Atorvastatin C10AA05 3 558 768 195 691 245 50,8261 

 D 13 625 606 2 862 055 0,7434 

Klotrimazol D01AC01 1 233 587   

 G 9 103 974 415 751 467 107,9815 

 H 5 440 671 174 395 546 45,2951 

 J 14 692 532 79 119 416 20,2896 

 L 2 629 544 41 160 648 10,6905 

 M 23 443 245 302 758 774 78,6343 

Diklofenak M01AB05 2 382 269 38 589 129 10,0431 

Ibuprofen M01AE01 9 189 489 124 660 854 32,3777 

Alopurinol  M04AA01 2 259 402 38 252 583 9,9352 

 N 47 242 925  554 852 586 144,1026 

Tramadol N02AX02 1 756 000 16 526 494  4,2924 

Paracetamol, 

kombinace kromě 

psycholeptik 

N02BE51 4 584 645 8 946 416 2,3236 

Paracetamol, 

kombinace 

s psycholeptiky 

N02BE71 1 202 812 3 883 882 1,0087 

Gabapentin N03AX12 414 613 5 182 513 1,3460 

Karbamazepin N03AF01 393 086 5 170 200 1,3430 

Kyselina N03AG01 408 611 8 260 923 2,1456 
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valproová 

Alprazolam  N05BA12 1 827 629 28 065 120 7,2892 

Zolpidem N05CF02 2 135 535 60 466 517 15,7047 

Citalopram N06AB04 1 138 325 36 295 088 9,4268 

Sertalin N06A206 1 156 035  43 525 474 11,3047 

 P 204 934 1 587 679 0,4124 

 R 31 398 123 497 986 236 129,3399 

Xylometazolin R01AA07 3 376 509 39 609 191 10,2875 

Theofilin R03DA04 1 409 257 37 780 128 9,8125 

Ambroxol R05CB06 2 709 917 12 577 324 3,2667 

Cetirizin R06AE07 1 238 846 47 667 166 12,3804 

 S 6 617 789 58 330 466 15,1499 

 V 7 030 995 751 738 0,1953 

Tabulka č. 3.: Spotřeby nejčastěji distribuovaných léčiv za rok 2012 

 

4.1.1. Vybrané biologicky aktivní látky  
 

Skupina A (Trávicí ústrojí a metabolismus)  

• A02 (Antacida, antiulceróza, antiflatulencia): lansoprazol, omeprazol 

Skupina C (Kardiovaskulární systém)  

• C07 (Beta blokátory): acebutolol, atenolol, betaxolol, metoprolol, sotalol 

• C09 (ACE inhibitory, samotné): enalapril  

• C10 (Prostředky snižující hladinu lipidů v séru): bezafibrát, fenofibrát, 

gemfibrozil, klofibrová kyselina.  

Skupina G (Urogenitální systém a pohlavní hormony) 

• G03 (Pohlavní hormony a léky ovlivňující genitální systém): 

levonorgestrel 

Skupina M (Muskuloskeletární systém)  

• M01 (Antirevmatik a protizánětlivých léčiv): celecoxib 

Skupina N (Nervová soustava)  

• N02 (Analgetika): paracetamol 

• N03 (Antiepileptika): gabapentin, karbamazepin.  

Nikotin a jeho hlavní metabolit kotinin.  
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4.2 Experimentální podmínky analýzy 

 

Použité přístroje a zařízení 

• Tandemový hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupólu WATERS 

Premier XE s vakuovým systémem, kolizním plynem (Ar > 99,9 %) a 

s generátorem dusíku (>95%) 

• Kapalinový chromatograf WatersAcquity UPLC + autosampler s chlazením 

vzorku + termostat kolon (chlazení i topení) + 4 přepínač kolon, kolony 

s předkolonkami VanGuard a příslušenstvím   

• Kolona Waters HSS T-3, 100 x 2,1 mm; 1,7  µm 

• Laboratorní sklo, mikrostříkačky a plastové stříkačky  

• Stříkačkové membránové filtry 0,2 µm regenerovaná celulózou 

 

Použité chemikálie 

• Methanol LC-MS, Chromasolv, Fluka 

• Voda kvality pro HPLC-MS, SG Water s TOC měřením 

• Kyselina octová, LC-MS, Fluka 

• Octan amonný, LC-MS, Fluka 

• Standardy stanovovaných látek: 

Eur. Reference Standards; Betaxolol, Levonorgestrel 

Fluka; Acebutolol hydrochlorid, Bezafibrát, Celekoxib, Fenofibrát, Gemfibrozil, 

Kotinin, Klofibrová kyselina 

Dr.Ehrenstorferd; Atenolol, Enalapril maleate, Karbamapezepin, Lansoprazol, 

Metoprolol, Nikotin, Omeprazol, Sotalol,  

Toronto Research Chemicals; Gabapentin 

Chromadex: Acetaminofen 
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4.2.1. Příprava standardů 

 

Látky byly naváženy s přesností na dvě desetinná místa a rozpuštěny v 1 ml 

methanolu. Výsledná koncentrace jednotlivých standardů – 10 mg/ml byla dále použita 

na přípravu směsného roztoku o koncentraci 10 ng/µl v methanolu. Tento směsný 

roztok byl použit na přípravu kalibrační řady. Kalibrační řada 5, 10, 20, 50, 100, 250, 

500, 1000, 2000 ng/l byla připravena rozředěním koncentrovaného roztoku standardu 

10 000 ng/l roztokem dvouprocentního methanolu s 5mM octanem amonným. 

 

4.2.2. Chromatografické podmínky 

 

Pro separaci daných farmak byl použit chromatografický systém UPLC Acquity 

při teplotě kolonového termostatu 40 °C. Objem nástřiku na kolonu byl 250 µl. 

Pro nejúčinnější separaci stanovovaných látek byl použit gradient uvedený 

v tabulce č. 4. Složení mobilní fáze: fáze A 5mM octan amonný v methanolu a jako 

fáze B dvouprocentní methanol s 5mM octanem amonným. Obě fáze byly v rámci 

optimalizace zkoušeny s přídavkem aditiva 0,02%ní  kyseliny octové. 

 

Analýza Březen 2014 

 

Mobilní fáze: fáze A, methanol + 5mM octan amonný + 0,02procentní kyselina octová; 

fáze B, dvouprocentní methanol + 5mM octan amonný + 0,02procentní kyselina octová 

Kalibra ční roztok: Kalibrační řada 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ng/l byla 

připravena rozředěním koncentrovaného roztoku standardu 10 000 ng/l roztoku 

dvouprocentní methanolu s 5mM octanem amonným. 

Příprava vzorků: Vzorky byly převedeny do vialek (950 µl) spolu s 100 mM octanem 

amonným v methanolu. Pro další výpočty byl vždy připraven ještě vzorek s přídavkem 

10 µl směsného standardu. 

 

Analýza Duben 2014 

 

Mobilní fáze: fáze A, methanol + 5mM octan amonný; fáze B, dvouprocentní methanol 

+ 5mM octan amonný.  
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Kalibra ční roztok: Kalibrační řada 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ng/l byla 

připravena rozředěním koncentrovaného roztoku standardu 10 000 ng/l roztoku 

dvouprocentního methanolu s 5mM octanem amonným. 

Příprava vzorků: Vzorky byly převedeny do vialek (950 µl) spolu s 400 mM octanem 

amonným v methanolu. Pro další výpočty byl vždy připraven vzorek s přídavkem 10 µl 

směsného standardu.  

 

Čas (min) Průtok (ml/min) A % B%  Křivka  

0 0,250 0,1 99,9 počáteční 

3 0,250 0,1 99,9 6 

4 0,250 40 60 11 

9 0,250 75 25 6 

11,4 0,250 99,9 0,1 6 

13,8 0,250 99,9 0,1 11 

14,2 0,300 99,9 0,1 6 

14,8 0,3 99,9 0,1 6 

16,5 0,25 0,1 99,9 1 

25,0 0,00 0,1 99,9 11 

Tabulka č. 4. : Gradient mobilní fáze 
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4.2.3. Podmínky MS/MS detekce 

Nastavení hmotnostního detektoru pro analyzovaná léčiva je uvedeno v tabulce 

č. 5. Při ladění látek byly nalezeny optimální hodnoty pro napětí na vstupu do 

hmotnostního detektoru (CV, z anglického Cone Voltage), které ovlivňuje intenzitu 

vzniku prekurzorových iontů a pro kolizní energii (CE, z anglického Colision Energy), 

jenž ovlivňuje míru fragmentace prekurzorových iontů. Tato energie byla 

optimalizována pro dva nejintenzivnější MRM přechody. Hodnoty přechodů pro 

jednotlivá léčiva a další parametry nastavení jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

 

 ESI + ESI - 

Kapilára (kV) 3,5 1,5 

Kona (V) - * - 

Extraktor (V) 3 3 

RF čočka (V) 0,1 0,1 

Teplota iontového zdroje (°C)  120 120 

Desolvatační teplota (°C) 350 350 

Průtok dusíku konou (L/Hr) 100 100 

Průtok desolvatační plynu (L/Hr)  700 700 

Průtok Ar kolizní celou (ml/min) 0,2 0,2 

LM 1 Rozlišení  12,5 12,5 

HM 1 Rozlišení  12,5 12,5 

Iontová Energie 1 0,5 0,5 

Vstup (Entrance) 2 -2 

Colizní energie  - ** - 

Výstup  2,0 2,0 

LM 2 Rozlišení 12,5 12,5 

HM 2 Rozlišení 12,5 12,5 

Iontová energie 2 3,0 3,0 

Detektor-fotonásobič (V) 670 675 

Tabulka č. 5.:Parametry MS/MS detektoru 

*Optimalizace pro každou látku ** Optimalizuje se pro každý přechod 
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Látka 

 

MRM 

 

Dwelltime 

 

Ionizace 

 

CV 

(V) 

 

Prekurzorový 

ion (Da) 

 

CE 

(eV) 

 

Produktový ion 

(Da) 

 1       

Acetaminofen  0,010 ESI + 28 151,8 16 

22 

110,0 

93,0 

Atenolol  0,010 ESI + 27 267,0 20 

25 

189,0 

144,0 

Sotalol  0,010 ESI + 19 273,0 12 

18 

255,0 

213,0 

 2       

Gabapentin  0,010 ESI +  23 172,0 12 

12 

154,0 

136,0 

Kotinin  0,010 ESI + 30 177,04 20 

20 

145,9 

97,9 

 3       

Nikotin  0,010 ESI + 22 162,0 14 

24 

131,8 

116,8 

Metoprolol  0,01 ES + 28 ? ? ? 

     ? ? ? 

Acebutolol  0,005 ESI + 30 337,0 18 

23 

318,9 

115,8 

 4       

Enalapril  0,023 ESI + 27 377,0 20 

40 

234,0 

116,8 

 5       

Karbamazepin  0,010 ESI + 32 237,2 21 

24 

194,1 

179,0 

Betaxolol  0,012 ESI + 32 308,0 22 

22 

116,0 

97,9 

Omeprazol  0,010 ESI + 20 346,0 12 

20 

197,8 

150,8 

Bezafibrát  0,010 ESI +  22 362,0 15 

27 

316,0 

138,8 
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Tabulka č. 6. Specifické nastavení MS/MS pro analyzovanou skupinu léčiv 

 

 

Látka  
 

MRM  
 

Dwelltime 
 

Ionizace 
 

CV 

(V) 

 

Prekurzorový 

ion (Da) 

 

CE 

(eV) 

 

Produktový ion 

(Da) 

 6       

Klofibrovákys.   0,033 ESI -  15 213,0 16 126,8 

     213,0 10 85,9 

Celekoxib  0,005 ESI + 46 381,92 28 361 

     381,92 26 302,5 

 7       

Lansoprazol  0,010 ESI + 14 370,0 12 251,9 

     370,0 30 118,8 

 8       

Levonorgestrel  0,010 ESI + 29 313,0 17 

28 

245,1 

109,0 

Celekoxib  0,010 ESI +  46 382,0 28 

40 

362,0 

281,0 

 9       

Gemfibrozil  0,010 ESI + 14 251,0 6 

12 

233,0 

129,0 

 10       

Fenofibrát  0,010 ESI + 24 361,0 31 

52 

139,0 

111,0 
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Obrázek č. 5. Příklad ladícího reportu pro Betaxolol 
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4.2.3.1 Napětí na kapiláře 

 

Dalším krokem optimalizace bylo nalézt ideální hodnotu napětí na kapiláře. 

Pro porovnání byl zkoušen vliv změny napětí na odezvy u tří různě koncentrovaných 

standardů (50 ng/L, 500 ng/L a 2000 ng/L). Z původní hodnoty 0,7 kV pro ESI + a 

3,5 kV pro ESI -, která byla původně použita, bylo na základě výsledků vybráno napětí 

3,5 kV pro ESI + a 1,5 kV pro ESI -. V následující tabulce č. 7 jsou uvedeny pro 

názornou ukázku hodnoty napětí a odezvy pro různě koncentrované cílové analyty 

 

   Plocha píku   Plocha píku 

Acebutol 50 ng/l 1,5 kV 10901,731 500 ng/l 1,5 kV 73 251,359 

  3,5 kV 15 853,903  3,5 kV 113 990,922 

  4,5 kV 11 914,215  4,5 kV 77 897,938 

Bezafibrate 50 ng/l 1,5 kV 2 560,143 500 ng/l 1,5 kV 23 514,988 

  3,5 kV 3 913,818  3,5 kV 37  157,078 

  4,5 kV 2 785,791  4,5 kV 24 743,451 

Omeprazol 50 ng/l 1,5 kV 5207,847 500 ng/l 1,5 kV 51 379,758 

  3,5 kV 8232,04  3,5 kV 79 743,961 

  4,5 kV 5017,963  4,5 kV 55 712,641 

Lansoprazol 50 ng/l 1,5 kV 3 395,596 500 ng/l 1,5 kV 37 370,602 

  3,5 kV 6 136,81  3,5 kV 61 484,965 

  4,5 kV 4 111,302  4,5 kV 43 807,594 

Gemfibrozil 50 ng/l 1,5 kV 2 652,626 500 ng/l 1,5 kV 24 684,551 

  3,5 kV 3 819,264  3,5 kV 34 779,434 

  4,5 kV 2 874,349  4,5 kV 27 140,684 

Enalapril 50 ng/l 1,5 kV 10 870,437 500 ng/l 1,5 kV 110 999,383 

  3,5 kV 14 471,988  3,5 kV 157 451,672 

  4,5 kV 8 605,870  4,5 kV 106 120,102 

Tabulka č. 7. Vliv hodnoty napětí na kapiláře na odezvy vybraných látek 
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4.2.3.2 Matriční efekt 

Biologicky aktivní látky jsou ve vodách obecně zastoupeny ve stopovém 

množství. Při jejich stanovování často dochází ke kvalitativnímu a kvantitativnímu 

ovlivnění přítomnou matricí. Tento matriční efekt je závislý na aspektech, jako jsou tok 

mobilní fáze, typ analytu a prostředí, ve kterém dochází k ionizaci.  

Byla připravena kalibrační řada standardů v DI vodě (SG voda) a v reálné vodě 

(vzorek obrán z přehrady Josefův Důl). Byl pozorován vliv matrice, který se na odezvy 

jednotlivých látek podílel různým způsobem. Na některé látky neměl matriční efekt vliv 

téměř žádný (celekoxib, acetobutolol, lansoprazol) u některých z nich došlo vlivem 

matričního efektu dokonce k podpoře ionizace (například u betaxololu při koncentraci 

500 ng/l došlo ke změně odezvy z 20 000 plochy píku v SG vodě na 45 000 v reálné 

vod). 

 

4.2.3.3 Změna chromatografických píků v závislosti na změně Dwell time 

Tvar a velikost píku byl postupně zkoumán v závislosti na změně 

„pozorovacího“ času (20, 50, 100 ms) mezi jednotlivými přechody u koncentrací 50 

ng/l a 2000 ng/l. Na obrázcích č. 6 a 7 je patrná změna tvaru a plochy píku v závislosti 

na hodnotě „pozorovacího“ času pro Betaxolol. 

20 ms 50 ms 100 ms 

 

 

Obrázek č. 6. Změna pozorovacího času pro Betaxolol c=50 ng/l 

 

20 ms 50 ms 100 ms 
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 Obrázek č. 7. Změna pozorovacího času pro Betaxolol c=50 ng/l  

 

Pro ostatní látky byl efekt pozorovacího času na tvar a velikost píku podobný. Se 

vzrůstající hodnotou pozorovacího času byl tvar píku změněn spolu s narůstající 

hodnotou plochy píku, která byla patrná na první pohled.   
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5. Výsledky a diskuze 

Odběr vzorků byl zajištěn odběrovou skupinou pracoviště Povodí Labe, s.p.. Pro 

srovnání byly použity vzorky z různých toků v rámci Povodí Labe na území České 

republiky.  

• Limit detekce LOD (z anglického, Limit od detection) byl vypočítán z poměru 

signál k šumu a opakovatelnosti nástřiku.  

• Na výpočet koncentrací byla použita metoda standardního přídavku. 

• Použitý vzorec 23:  

Ukázka kalibrační řady pro vzorky 

Analyt Kalibrační křivka Korelační 

koeficient (r) 

Korelační 

Koeficient (r2) 

LOD* 

(ng/l) 

Acetobutol 83,27x+917,50 0,994 0,988 10 

Lansoprazol 47,05x-10,77 0,997 0,995 10 

Bezafibrát 31,11x+225,78 0,997 0,994 10 

Omeprazol 53,54x-1,74 0,998 0,996 10 

Betaxolol 16,01x-90,09 0,995 0,990 50 

Nikotin 0,79x-33,32 0,987 0,974 1000 

Celekoxib 9,85x-101,69 0,994 0,989 100 

Enalapril 134,38x-41,23 0,999 0,998 10 

Klofibrová k. 0,46x-2,44 0,983 0,967 500 

Gemfibrozil 37,20x+76,68 0,997 0,995 10 

Levonorgestrel 17,87x-11,52 0,996 0,992 50 

Fenofibrát 30,26x+83,41 0,998 0,997 10 

Kotinin 4,72x+12,50 0,997 0,993 100 

Atenolol 0,3246x+1,1839 0,995 0,991 10 

Metoprolol 0,0571x+0,0024 0,996 0,992 10 

Sotalol 0,5384x+2,3700 0,996 0,992 10 

Acetaminofen 1,4300x+2,7052 0,995 0,991 20 

Karbamazepin 0,3979x+0,1898 0,998 0,995 10 

Gabapenin 1,7685x+2,2845 0,996 0,992 20 
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Ukázka kalibrační řady pro vzorky 

Analyt Kalibrační křivka Korelační 

koeficient (r) 

Korelační 

Koeficient (r2) 

LOD* 

(ng/l) 

Acetobutol 96,74x+421,60 0,995 0,991 5 

Lansoprazol 35,15x+4,80 0,998 0,996 20 

Bezafibrát 36,69x+213,04 0,995 0,991 10 

Omeprazol 37,96x-55,99 0,998 0,997 20 

Betaxolol 32,25x-88,89 0,998 0,997 20 

Nikotin 1,59x-1,72 0,995 0,990 500 

Celekoxib 8,28x-139,72 0,991 0,983 100 

Enalapril 156,70x-375,66 0,999 0,998 5 

Klofibrová k. 0,65x-8,06 0,995 0,991 1000 

Gemfibrozil 33,03x-11,86 0,999 0,998 20 

Levonorgestrel 17,89x-59,88 0,998 0,996 100 

Fenofibrát 35,79x+19,12 0,996 0,993 20 

Kotinin 5,92x+5,57 0,998 0,997 100 

Atenolol 0,3246x+1,1839 0,995 0,991 10 

Metoprolol 0,0571x+0,0024 0,996 0,992 10 

Sotalol 0,5384x+2,3700 0,996 0,992 10 

Acetaminofen 24,84x + 80,85 0,992 0,985 20 

Karbamazepin 210,56x+322,66 0,995 0,990 5 

Gabapenin 1,13x + 13,31 0,989 0,978 10 

 

5.1 Analýza vzorků reálných vod 

 

Do tabulek jsou uvedeny analyty nad limitem detekce/kvantifikace 

s opakovatelností (při každé analýze byla zjišťována koncentrace všech analytů 

obsažených ve směsném standardu).  
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Březen 13.3.2014 

Léčivo 

(koncentra

ce ng/l) 
L

ab
e 

D
eb

rn
é 

L
ab

e 

V
al

y 

L
ab

e 
L

ys
á 

n
ad

 L
ab

em
 

L
ab

e 

O
bř

ís
tv

í 

L
ab

e 

V
el

ké
 

B
ře

zn
o 

L
ab

e 

D
ěč

ín
 

L
ab

e 

S
ch

m
ilk

a 

P
B

 
K

ra
lic

ký
 

p
o

to
k 

L
u

ži
ck

á 

N
is

a
 

Acebutolol - - - - - - - -  

39,1 

 

 

Léčivo 

(koncentrace ng/l) 

Acetaminofen Gabapentin Sotalol Atenolol Metoprolol Karbamazepin 

Labe Debrné 27 108 22 <10 13 24 

Labe HK 68 261 15 29 27 34 

Labe Kolín 68 261 42 18 44 48 

Labe Valy 34 355 15 18 54 37 

Labe Lysá n.L. 30 378 50 30 51 39 

Labe Obříství 32 265 37 27 55 31 

Labe Velké 

Březno 

28 396 13 18 38 57 

Labe 

Děčín 

21 371 39 33 57 60 

Labe  

Schmilka PB 

28 400 50 21 47 36 

Labe 

Schmilka LB 

33 457 43 11 53 34 

Labe 

Beřkovice 

24 391 21 10 78 50 

Labe  

Nučnice 

20 404 73 12 47 44 

Labe Loubí 34 402 50 18 34 57 
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Březen 21.3. 

Léčivo  

(koncentrace ng/l) 

Acebutolol Bezafibrát Betaxolol Gemfibrozil Kotinin 

Svratouch - - - - - 

Kněžna - 64 - - - 

Cidlina Luková 13 9 - - 33 

Cidlina Sany - 8 - 45 - 

Doubrava Zábor 12 - - 20 56 

 

Březen 28.3. 

Léčivo  

(koncentrace 

ng/l) A
ce

b
u

lo
l 

B
ez

af
ib

rá
t 

B
et

ax
o

lo
l 

G
em

fib
ro

-

zi
l 

K
o

tin
in

 

K
ar

b
am

a-

ze
p

in
 

G
ab

ap
en

-t
in

 

A
ce

ta
m

i-
 

n
o

fe
n 

Svratouch - - - - - - - - 

Kněžna - 65 - - - 7,9 - - 

Cidlina 

Luková 

13 8 - - - 94 - 189 

Cidlina Sany - 8 - 45 46 56 413 128 

Dobrava 

Zábor 

12 24 - 20 43 87 - - 

Kralický 

potok 

22 70 24 59 139 138 104 559 
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Duben 4.4. 

Léčivo  

(koncentrace ng/l) 

Karbamazepin Gabapentin Acetaminofen Metoprolol 

Labe Děčín 35 243 - - 

Labe Litoměřice - - - - 

Labe Loubi - - - - 

Labě Hřensko/ 

Schmilka P.B. 

- - 67 35 

Labe Hradec  

Králové 

16,2 134 35 33 

Obříství 22 - 16 22 

Labe Derbné - 25 - - 

 

 

5.2 Dosud publikované hodnoty biologicky aktivních látek v 

porovnání s naměřenými údaji 

 

5.2.1. Antiepileptika 

5.2.1.1 Karbamazepin 

Léčivo vůbec s nejčastějšími nálezy ve vzorcích povrchových vod. Zmiňované 

v mnoha publikacích s touto tématikou. Přibližně 72 procent orálně podaného 

karbamazepinu je absorbováno, zatímco 28 procent je uvolněno v nezměněné podobě 

stolicí. Jeho hlavní metabolity (0,11-dihydro-10,11-expoxycarbamazepine, CBZ-

epoxide) a (trans-10,11-dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, CBZ-diol) jsou stejně 

aktivní jako dceřiné léčivo. Studie by se tedy měly zaměřit i na identifikaci jeho 

nejdůležitějších metabolitů.  

Odpadní vody prošlé čistírnami odpadních vod jsou důležitou vstupní cestou, 

jakou se karbamazepin dostává do vodního prostředí. V publikaci, která shromažďovala 

informace o jeho výskytu v odtocích z čistíren odpadních vod po celém světě 

(WWTP) (Evropa, Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, Severní Korea) je 

uvedena průměrná koncentrační hladina kolem 3200 ng/l s nejvyšší dosaženou 

hodnotou až 6300 ng/l. 48  Na Evropském kontinentu, to byly pak koncentrační hladiny 

na území Francie 1200 ng/l a 980 ng/l (různá odběrová místa), Řecka 1030 ng/l, Itálie 
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300 ng/l a 500  ng/l, Švýcarska 870 ng/l. Analýza byla provedena na systému GC-MS. 
49 Ve vzorcích povrchových vod byly podle očekávání koncentrační hladiny nižší. 

Nejvyšších detekovaných hodnot bylo dosaženo v Berlíně 1075 ng/l. 48 Na našem území 

bylo z naměřených výsledků dosaženo nejvyšší koncentrace v malém přítoku Labe – 

v Kralickém potoce 138 ng/l. Obecně lze říci, že detekovatelné hodnoty karbamazepinu 

byly téměř ve všech vzorcích Labe a jeho přítoků. 

 

5.2.1.2 Gabapentin 

Gabapentin se vylučuje ze systémového oběhu renální exkrecí ve své nezměněné 

podobě. Není v lidském organismu metabolizován. To souvisí i s jeho působením ve 

vodném prostředí. Jeho koncentrace byla v naměřených výsledcích v řece Labi druhá 

nejvyšší. Na odběrovém místě Schmilka (levý přítok) 457 ng/l. V zahraniční publikaci 

informující o výskytu tohoto léčiva ve velkých řekách Walsu – Taff a Ely, byly 

koncentrační hladiny od 15 ng/l po 969 ng/l. I zde byl použit systém UPLC-MS, 

nicméně za použití techniky SPE. 10,50 

 

5.2.2. Analgetika 

5.2.2.1 Paracetamol 

Léčivo metabolizované z převážné části v játrech konjugací s kyselinou 

glukuronovou (55%) a kyselinou sírovou (35%). Metabolity jsou vylučovány ledvinami, 

močí. Asi jen 2-5 procent původního léčiva je vylučováno v nemetabolizované podobě. 

I přes to jsou nálezy paracetamolu ve vzorcích povrchových vod vysoké. Nálezy 

paracetamolu byly téměř ve všech přítocích Labe i v samotném Labi. Nejvyšších hodnot 

bylo pak opět dosaženo v Kralickém potoku a to 559 ng/l. Španělská studie, ve které 

byla vyvinuta metoda na stanovování léčiv z různých terapeutických skupin, ve vodách 

prošlých čistírnou odpadních nemocničních vod, tuto teorii potvrzuje s nálezy 

paracetamolu až 16,02 µg/l. Byl zde použit chromatografický systém LC-MS-MS 

s předúpravou vzorku pomocí SPE. 10 
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5.2.3. Betablokátory 

 Eliminace většiny betablokátorů je zajištěna skrze metabolismus jater a/nebo 

renální exkreci v nezměněném stavu. Zatímco lipofilní betablokátory, například  

propranolol, jsou vylučovány z větší části jako metabolity, více hydrofilní zástupci této 

skupiny jako atenolol, nadolol, sotalol jsou výhradně eliminovány v nezměněné podobě 

močí. Metoprolol je z větší části vylučován metabolismem jater. Méně než 5 procent 

léčiva odchází jako nezměněný produkt močí, zbytek je přeměňován na metabolity, 

které nevykazují žádnou aktivitu mateřského léčiva. U acebutololu je situace taková, že 

renální eliminace probíhá asi z 30-40 procent. Zbytek připadá na nerenální mechanismy, 

které zahrnují vylučování žlučí, stolicí atp. Rozsáhly před systémový metabolismus 

(first-passt efekt), má za následek vznik primárního metabolitu diacetololu, který 

vykazuje stejnou aktivitu jako původní léčivo. Betaxolol je primárně metabolizován 

v játrech. Přibližně 15 procent podané dávky léku je eliminováno ve své nezměněné 

podobě. Vzniklé metabolity mají zanedbatelný klinický účinek. 51 I přes to, že řada 

zástupců ze skupiny betablokátorů vstupuje do povrchových vod z větší části ve své 

neaktivní formě, nálezy této terapeutické třídy nebyly zanedbatelné. Z vybraných léčiv 

to byl betaxolol s nejvyšší koncentrační hladinou 24 ng/l (Králický potok), sotalol 73 

ng/l (Labe Nučnice), acetobutolol 39,1 ng/l (Lužická Nisa), metoprolol 78 ng/l(Labe 

Beřkovice), atenolol 29 ng/l (Labe, Hradec Králové). Není pochyb, že spotřeba 

betablokátorů stoupá. Německá studie, zabývající se stanovováním betablokátoru a β – 

sympatomimetik v odpadních vodách, uvádí koncentrace betablokátorů (metoprolol, 

sotalol, atenolol) nad 2 µg/l. 52 

 

5.2.4. Prostředky snižující hladinu lipidů v séru 

Fibráty jsou vzhledem k  zvýšenému výskytu civilizační chorob, jako metabolický 

syndrom – spojený s diabetem druhého typu, ischemická choroba srdeční atp., plošně 

předepisována. Bezafibrát a gemfibrozil zástupci fibrátů odvozených od kyseliny 

klofibrové s nejvyššími koncentračních hladinami v Kralickém potoku (70 ng/l a 59 

ng/l). Bezafibrát je téměř kompletně absorbován po orálním požití a metabolizován 

v játrech. V případě gemfibrozilu je kolem 70 procent orálně podané dávky vylučováno 

močí, nejvíce ve formě konjugátu s kyselinou glukuronovu. V nemetabolizované formě 

se vylučují pouze asi dvě procenta. 49 
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Ostatní biologicky aktivní látky byly pod hladinami detekce a stanovitelnosti. 

Byla vybrána velice široká skupina léčiv s různými fyzikálně chemickými vlastnostmi. 

Pro některé nebyly pravděpodobně vhodně vybrané chromatografické podmínky. 

Veškerá analytická měření probíhala bez předešlého zakoncentrování vzorku (SPE), 

které by do budoucna mohlo zvýšit citlivost metody.  
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6. Závěr 

 

V této diplomové práci bylo k analýze ve vzorcích povrchových vod (Labe a 

jeho 

přítoky) vybráno celkem 19 léčiv z různých terapeutických skupin. Látky byly vybrány 

na základě jejich roční spotřeby v České republice dostupné z databáze AISLP a dosud 

publikovaných vědeckých prací.  

 Pro separaci látek byl použit kapalinový chromatograf Waters Acquity UPLCE 

s kolonou Waters HSS T-3. 100 x 2,1 mm; 1,7 µm. Po optimalizaci chromatografických 

podmínek byl vybrán vhodný gradient a mobilní fáze (fáze A: methanol + 5mM octan 

amonný; fáze B: dvouprocentní methanol + 5 mM octan amonný; s přídavkem 

0,02procentní kyseliny octové). Pro identifikaci látek byl pak použit tandemový 

hmotnostní detektor na principu trojitého kvadrupólu WATERS Premier XE. V rámci 

optimalizace MS detekce byly nalezeny optimální hodnoty pro napětí na vstupu do 

hmotnostního detektoru (CV, z anglického Cone Voltage), které ovlivňuje intenzitu 

vzniku prekurzorových iontů a pro kolizní energii (CE, z anglického Colision Energy), 

jenž ovlivňuje míru fragmentace prekurzorových iontů. Tato energie byla 

optimalizována pro dva nejintenzivnější MRM přechody. Dalším krokem optimalizace 

bylo nalézt ideální hodnotu napětí na kapiláře, vliv matričního efektu a změna 

chromatografických píků v závislosti na změně Dwelltime. Limity detekce pro 

jednotlivá léčiva se pohybovaly v rozsahu 5-1000 ng/l. 

V průběhu samotné analýzy byly vzorky reálné vody upravovány pouze filtrací, 

bez jiného případného zakoncentrování. Pozitivní nálezy (opakovatelnost, limit detekce) 

léčiv s nejvyššími koncentračními hladinami v místech: 

acetaminofen (559 ng/l, Králický potok), acetobutolol (40 ng/l, Lužická Nisa), 

atenolol (33 ng/l, Labe Děčín), betaxolol (24 ng/l Králická potok), bezafibrát (65 ng/l, 

Kněžna), gemfibrozil(59 ng/l Králický potok), gabapentin (457 ng/l Labe LB 

Schmilka), karbamazepin (138 ng/l Králický potok), kotinin (139 ng/l, Králický potok), 

metoprolol (78 ng/l, Labe Beřkovice), sotalol (73 ng/l, Labe Nučnice).  

Obecně byly vyšší hladiny vybraných látek nalézány v menších přítocích řeky 

Labe. Samotný tok řeky Labe není znečištěn do takové míry jako jeho menší přítoky. 
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7. Seznam použitých zkratek 

 

HPLC – high-performance liquid chromatography 

MS – mass spectrometry 

UPLC – ultra performance liquid chromatography 

AISLP – automatizovaný informační systém léčivých přípravků  

ATC – anatomicko-terepauticko-chemická klasifikace léčiv  

ADME – adsorpce distribuce metabolismus exkrece 

STP – sewage treatment plants 

STW -  sewage treatment works 

AOP – advance oxidation processes 

SPE – solid-phase extraction 

GC – gas chromatography 

HETP – height equivalent to theoretical plate 

MALDI – matrix-assisted laser desorption/ionization 

ESI – electro spray ionization 

APCI – atmospheric-pressure chemical ionization 

APPI - atmospheric-pressure photoionization 

TOF – time of flight 

QqQ LC/MS/MS – trojitý kvadrupól s tandemovou hmotnostní detekcí 

AAA – N-acetyl-4-aminoantipyrin 

FAA – N-formyl-4-aminoantipyrin 

MAA – N-methyl-4-aminoantipyrin 

SÚKL – státní ústav pro kontrolu léčiv  

DDD – definované denní dávky  

EC50 – střední účinná (efektivní) koncentrace   

GABA – kyselina γ-aminomáselná 

SSRI – selective serotonin reuptake inhibitors 
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HPLC-MS stanovení biologicky aktivních látek v Labi 

 

 

Biologicky aktivní látky vstupují do životního prostředí různými cestami. Ve formě 

pesticidů, kosmetických přípravků a v neposlední řadě jako léčiva a jejich metabolity. 

Tyto sloučeniny se klasifikují jako nově vznikající kontaminanty. Se zvyšující se 

spotřebou biologicky aktivních látek stoupá jejich koncentrace v prostředí. Je nutné 

sledovat jejich vliv na jednotlivé složky ekosystému a sledovat jejich koncentrační 

hladiny. 

Tato práce byla vypracována ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe. 

V experimentální části je popsána nově vyvinutá metoda, aplikovaná na stanovení 

vybraných biologicky aktivních látek systémem UPLC-MS/MS ve vzorcích 

povrchových vod. Tato metoda byla zařazena do rutinního provozu laboratoře. Z 

celkového počtu 19 sloučenin se u 10 z nich pohybovaly koncentrace nad limity 

detekce. Biologicky aktivní látky nalezené v nejvyšších koncentracích acetaminofen 

(559 ng/l, Králický potok), gabapentin (457 ng/l Labe LB Schmilka), kotinin (139 ng/l, 

Králický potok). 
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HPLC-MS determination of active biological compounds in Elbe river 

 

Biologically active compounds have a various ways to enter environment. They can 

occur as pesticides, cosmetics and pharmaceutics and their metabolites. Such 

compounds are classified as environmental contaminants. There is a increased 

environmental concentration connected with increasing consumption of biologically 

active compounds. There is a urgent need to follow the effect on the different parts of 

ecosystem and levels of biologically active compounds. 

  

This work was prepared during the cooperation with Povodí Labe state enterprise. 

A novel analytical method was described in the experimental part of this thesis. I was 

employed to evaluate biologically compounds levels in the surface water samples. This 

method is now routinely used. 10 out of 19 evaluated compounds reached 

concentrations higher than LOD. Acetaminophene (559 ng/l, Králický stream), 

gabapentine (457 ng/l Elbe, LB Schmilka), cotinine (139 ng/l, Králický potok) were the 

biologically active compounds with the highest found concentrations. 
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