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ABSTRAKT 
 Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou výskytu reziduí léčiv v životním 
prostředí. Studie se zaměřuje na vypracování optimální metody pro stanovení vybraných léčiv 
ze vzorků odebraných z vodního ekosystému a kalů z čistíren odpadních vod. Ze skupiny 
léčiv byla vybrána antibiotika, která patří mezi nejčastěji užívaná léčiva. Antibiotika přítomná 
ve složkách životního prostředí mají jako ostatní léčiva toxický vliv na organismy v něm 
žijící. V případě antibiotik však dochází navíc ke vzniku rezistence. Pro studii byla konkrétně 
zvolena sulfonamidová antibiotika, která se používají jak v humánní tak i ve veterinární 
medicíně. Byly vypracovány celkem tři optimalizované postupy pro stanovení vybraných 
analytů ve vzorcích povrchové vody, sedimentu a kalu. V rámci optimalizace byly zkoušeny 
čtyři typy extrakce, a to extrakce na tuhou fází, extrakce pomocí zvýšeného tlaku, mikrovlnná 
extrakce a ultrazvuková extrakce. Pro finální analýzu byla použita kapalinová chromatografie 
s dvěma detektory - detektorem diodového pole a hmotnostním spektrometrem.  
 Optimalizované metody byly aplikovány na reálné vzorky. Povrchová voda a sediment 
byly odebírány na dvou řekách (Svratka a Svitava), a to celkem na 31 odběrových místech. 
Kal byl odebírán na čistírně odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice po dobu osmi dnů. Pro 
vypracování ucelené studie byla přítomnost analytů sledována rovněž ve vzorcích rybí 
svaloviny. Vzorky ryb pocházely z řeky Svratky (před a za ČOV). Výskyt sulfonamidových 
antibiotik byl potvrzen ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky (µg.l-1), v sedimentu 
z obou sledovaných řek (µg.kg-1) a v kalu z ČOV (µg.kg-1). Ve vzorcích povrchové vody 
z řeky Svitavy a  ve vzorcích ryb nebyla léčiva detekována, případně se jejich koncentrace 
nacházela pod limitem detekce.               
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ABSTRACT 
 This work is based on the occurrence of drug residues in the environment. This study is 

focused on the development and optimization methods for determination of selected drugs in 
the surface water, aquatic sediment and sewage sludge from waste water treatment plant. 
From the group of drugs were chosen antibiotics. Antibiotics presented in the environment 
can  cause adverse effects including toxic effects, immunity disorders and indirect 
bioalteration effects. Sulfonamide antibiotics, which are used in the treatment of urinary and 
respiratory tract infections as well as in the treatment of other infectious diseases, were 
chosen as a target compounds. Three optimized analytical methods for determination of 
sulfonamide antibiotics were developed. For the optimization of extraction were tested: solid 
phase extraction, pressurized solvent extraction, microwave extraction and ultrasonic 
extraction. For the final analysis was used liquid chromatography with two detectors - diode 
array detector and mass spectrometer.  

These optimized methods were applied for the analysis of real samples. The surface water 
and sediment samples were collected from two Moravian rivers (the Svratka river and the 
Svitava river). Samples of sewage sludge were collected from waste water treatment plant 
Brno-Modřice. Fish samples from the Svratka river were also collected. It was observed that 
all the selected sulfonamide antibiotics are present in real sediment samples (µg.kg-1). 
Simultaneously presence of some target analytes in real surface water (µg.l-1) and in sewage 
sludge (µg.kg-1) samples has been confirmed. In samples of surface water from the Svitava 
river and in fish samples sulfonamide antibiotics were not detected or their concentrations 
were below the limit of detection.  
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1.  ÚVOD 
 
 Výskyt reziduí léčiv v  životním prostředí je jedním z  aktuálních environmentálních 
problémů. Nadměrné užívání léčiv, a to jak v humánní, tak také ve veterinární medicíně, je 
zásadním problémem moderní společnosti. Organismus totiž dokáže využít jen malou část 
účinných látek obsažených ve zkonzumovaných lécích. Po požití léčiv je organismem využita 
pouze jejich část. Zbytek odchází v nezměněné formě, případně v podobě metabolitů ven 
z těla, nejčastěji spolu s fekáliemi a močí. Riziko je spojeno především s  jejich nedokonalým 
odstraněním na čistírnách odpadních vod. Spolu s vyčištěnou vodou potom léčiva pronikají 
do životního prostředí. Jelikož se často jedná o látky biologicky aktivní a s nízkou 
biodegradabilitou, v životním prostředí působí svými negativními dopady na organismy 
v něm žijící. Léčiva se mohou vyskytovat téměř ve všech složkách životního prostředí (voda, 
půda, sedimenty, kal).  
 Mezi nejdůležitější skupinu léčiv a zároveň také hojně užívanou patří antibiotika. Používají 
se k prevenci a léčbě infekčních onemocnění u lidí i zvířat. Jejich spotřeba ve světě neustále 
narůstá. Na rozdíl od ostatních skupin léčiv (analgetika, hormony) není u antibiotik 
nejzávažnějším negativním efektem jejich toxicita, ale především vznik rezistence 
mikroorganismů. Mezi nejsledovanější antibiotika ve složkách životního prostředí patří 
zejména chinolony, nitroimidazoly, sulfonamidy a beta-laktamová antibiotika. Koncentrace 
v povrchových vodách se pohybují v řádech ng.l-1, v sedimentech pak v ng.kg-1 a v kalech 
dokonce až v mg.kg-1. 
 Předložená práce se zabývá výskytem sulfonamidových antibiotik, tj. jednou z nejstarších 
skupin antibiotik, ve složkách  životního prostředí. Je zaměřena zejména na jejich sledování 
v povrchové vodě,  sedimentech a  v  kalech z čistíren odpadních vod. Antibiotika byla 
z matrice (povrchová voda) extrahována a následně zakoncentrována pomocí extrakce na 
tuhou fází. Pro extrakci léčiv z pevných matric byly použity a ověřovány tři typy extrakce, 
a to extrakce ultrazvukem, mikrovlnná extrakce a extrakce za zvýšeného tlaku. Léčiva se 
v těchto matricích vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, a proto byla pro analýzu zvolena 
vysokoúčinná kapalinová chromatografie s  hmotnostním spektrometrem jako detektorem 
(LC/MS), která je při zjišťování přítomnosti léčiv v  biotických a environmentálních matricích 
v současnosti jednou z nejvíce používaných analytických metod. Optimalizované metody 
byly následně aplikovány pro stanovení analytů v reálných vzorcích povrchové vody, 
sedimentu, kalu a také rybí svaloviny.    
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Léčiva 
 Pojem léčiva velmi podrobně definuje zákon o léčivech. Stručně lze konstatovat, že za 
léčiva se považují léčivé látky nebo jejich směsi, případně léčivé přípravky určené k podávání 
lidem nebo zvířatům. Léčiva jsou velmi rozmanitou skupinou látek, jednotlivé lékové skupiny 
jsou prezentovány v tabulce 1 [1]. 
 Každý rok jsou lidskou společností používány tisíce tun léčiv, a to především z důvodů 
prevence a  léčby nemocí, pro zajištění ochrany před nechtěným otěhotněním a v důsledku 
snahy čelit stresům moderního života. Ve veterinární medicíně jsou ze skupin léčiv využívána 
hlavně antibiotika, hormony a léčiva proti parazitům. Léčiva lze proto charakterizovat jako 
látky, které jsou současnou společností kontinuálně vyráběny a užívány; proto je musíme 
považovat za látky, které neustále vstupují do životního prostředí. I přesto, že se v životním 
prostředí vyskytují v nízkých koncentracích, v dosud publikovaných studiích je uváděno, že 
i v takto nízkých koncentracích mohou mít negativní dopad na organismy v něm žijící. 
Značným problémem je také ta skutečnost, že některá léčiva jsou v životním prostředí 
perzistentní a dlouhodobě v něm přetrvávají [2, 3, 4]. 

Tabulka 1: Lékové skupiny [5] 

Lékové skupiny 
Analgetika Antiepileptika Antithyroidní látky Fytofarmaka Laxativa 
Anestetika Antiflogistika Antitusika Hepatika Myorelaxancia 
Antacida Antihemoroidalia Antiulceróza Hepatoprotektiva Neuroleptika 
Antiagregancia Antihistaminika Antivertiginóza Homeopatika Nootropika 
Antianemika Antihypertenziva Antivirotika Hypnotika Oftalmologika 
Antiarytmika Antikoagulancia Anxiolytika Hypotenziva Orální kontraceptiva 
Antiastmatika Antimigrenika Bronchodilatancia Cholagoga Psychofarmaka 
Antibiotika  Antimykotika Cytostatika Cholekinetika Trombolytika 
Antidepresiva Antiparkinsonika Dermatologika Choleretika Sedativa 
Antidiabetika Antipsychotika Diuretika Imunosupresiva Spasmolytika 
Antidiarhoika Antirevmatika Expektorancia Imunostimulancia Venofarmaka 
Antiemetika Antiseptika Fibrinolytika Kortikoidy Vazodilatancia 

2.2. Antibiotika a antimikrobní chemoterapeutika 
 Antibiotika a antimikrobní chemoterapeutika patří mezi  nejdůležitější a nejpoužívanější 
skupiny léčiv. Je známo, že antibiotika jsou produkována mikroorganismy (přírodní) se 
schopností inhibovat růst a množení jiných mikroorganismů. Naproti tomu antimikrobní 
chemoterapeutika jsou antibakteriální látky uměle syntetizované. Mezi těmito dvěma pojmy 
není v současné době velký rozdíl [1, 6, 7, 8]. Již po několik desetiletí se používají poměrně 
ve velkém množství k léčbě nebo prevenci různých infekčních onemocnění [9]. 
 V poslední době se stále častěji obrací pozornost odborníků i laické veřejnosti na výskyt 
antibiotik v životním prostředí. Pro pochopení problematiky antibiotik je vhodné si nejprve 
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připomenout jejich historii a jejich možné rozdělení do podskupin. Důležité jsou dále 
informace týkající se vlastností antibiotik; jedná se především o problematiku mechanismu 
jejich působení (farmakodynamika), nežádoucích projevů (toxicita, rezistence), osudu léčiva 
v organismu (farmakokinetika) a cyklu antibiotik v životním prostředí [1, 9, 10, 11, 12].        

2.2.1. Historie antibiotik 
 Samotná historie antibiotik sahá až do devatenáctého století. Louis Pasteur v roce 1877 
popsal antagonistické působení některých anaerobních bakterií na růst bacilu B. anthracis 
a poukázal na možnost využití tohoto poznatku v medicíně. Praktické aplikaci prvních 
známých antibiotik bránila však především jejich toxicita. Éra aplikace antibiotik byla proto 
nastartována až objevem penicilinu Alexanderem Flemingem v roce 1929. Na Flemingovu 
práci navázal Florey s Chainem, kteří se soustředili na vypracování kultivační metody, která 
by umožnila získat dostatečné množství penicilinu pro  léčbu lidí. Později se úspěšně podařilo 
vyléčit nemocné pacienty, což byl začátek průmyslové výroby penicilínu [1, 13, 14].    
 V roce 1936 anglický lékař Leonard Colebrook spolu se svými pracovníky dokázal, že 
prontosil i sulfonamid jsou účinnými léky při léčbě otravy krve. Tímto započala epocha 
sulfonamidů. Domagk a další vědci připravovali stále nové sulfonamidy, přičemž mnohé 
z nich měly ve srovnání se sulfanilamidem větší účinnost, širší antibakteriální spektrum 
a nižší toxicitu. Domagk dostal v roce 1939 za svoji vědeckou práci z oblasti medicíny 
Nobelovu cenu. Nutno upozornit na to, že některé ze sulfonamidů ve zkoušce času výborně 
obstály. Původní sulfanilamid a jeho bezprostřední nástupce sulfapyridin však byly nahrazeny 
bezpečnějšími a účinnějšími léčivy. Sulfonamidy znamenaly v každém případě první zásadní 
pokrok v boji proti infekčním chorobám, který vyvrcholil objevem a vývojem antibiotik [13, 
15]. 
  Další zásadní objevy v oblasti antibiotik byly učiněny ve 40. a 50. letech minulého století; 
jednalo se například o streptomycin (1944), bacitracin (1945), chloramfenikol (1947), 
chlortetracyklin (1948), erytromycin (1952) a mnoho dalších. Počet dodnes izolovaných 
a charakterizovaných antibiotik se odhaduje na stovky, avšak svoje využití v medicíně nalezla 
pouze malá část z těchto látek. Hlavním důvodem je již zmíněná vysoká toxicita [1, 14].    

2.2.2. Rozdělení antibiotik 
 Antibiotika jsou strukturně velmi rozmanité sloučeniny, které mohou být rozděleny 
do několika podskupin, jakými jsou např. sulfonamidy, makrolidy, beta-lactamová 
antibiotika, tetracykliny a mnoho dalších [16]. Lze je rozdělit na podkladě různých 
charakteristik, a to podle způsobu přípravy, podle místa účinku, podle léčebného použití, 
chemické struktury apod. [16, 17].    
 Podle způsobu přípravy dělíme antibiotika na: 

• přirozená - produkovaná přímo mikroorganismy 
• semisyntetická - připravovaná ze základní molekuly přirozeného antibiotika jeho 

chemickou obměnou 
• syntetická - připravená chemickou syntézou [17].    

 Dalším důležitým rozdělením je rozlišení antibiotik s bakteriocidním nebo 
s bakteriostatickým účinkem (viz tab. 2):  

• Antibiotika bakteriostatická inhibují růst a množení mikroorganismů. Bakteriostaticky 
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působí především ta antibiotika, která narušují proteosyntézu. 
•  Antibiotika bakteriocidní usmrcují mikroorganismy. Mezi ně patří například látky, 

které ovlivňují a narušují buněčnou stěnu nebo buněčnou membránu [8, 18].    
 Kromě toho můžeme antibiotika rozdělit podle místa účinku, a to na celková (perorální, 
parenterální) a  místní (lokálně aplikovaná) [17].    

Tabulka 2: Rozdělení antibiotik podle účinku – bakteriostatické vs. bakteriocidní [19]  

  ÚČINEK ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY 

bakteriostatický 
účinek 

sulfonamidy, makrolidy, tetracykliny, glycylcykliny, chloramfenikol, 
linkosamidy, oxazolidinony, streptograminy, imidazoly, antivirotika, 
antituberkulotika (některá)  

bakteriocidní 
účinek 

peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, aminoglykosidy, 
peptidy, glykopeptidy, nitroimidazoly, fluorochinolony, amfotericin B, 
antituberkulotika (některá) 

2.2.3. Mechanismus účinku antibiotik 
 Každé léčivo má svůj charakteristický mechanismus účinku, svá cílová místa působení 
v organismu [20]. Pro antibiotika existují různé mechanismy na mnoha místech v organismu, 
pomocí nichž tlumí růst bakterií; rovněž mohou působit více mechanismy najednou [7, 18, 
21]. Místem zásahu bývá např. bakteriální buněčná stěna, ribozomy, nukleové kyseliny, 
cytoplazmatická membrána a také děje vedoucí k syntéze kyseliny listové aj. [21]. Na základě 
mechanismu účinku se určuje spektrum účinků antibiotik a jejich aktivita. Dále se takto 
objasňuje účinek antibiotik na základě způsobu, kterým antibiotika zasahují do známých 
fyziologických nebo biochemických pochodů. Mechanismy účinku antibiotik lze rozdělit 
do několika skupin (viz tab. 3) [7, 18]. 

 Tabulka 3:  Rozdělení antibiotik podle mechanismu účinku [21] 

Mechanismus účinku Místo účinku Antibiotikum 

inhibice syntézy buněčné stěny Buněčná stěna 

beta-laktamová antibiotika 
vankomycin a teikoplanin 
fosfomycin 
bacitracin 

poškození funkce cytoplazmatické 
membrány 

Cytoplazmatická 
membrána 

polymyxiny 
amfotericin B 
azoly 

inhibice syntézy kyseliny listové Kyselina 
listová 

sulfonamidy 
trimetoprim 

inhibice syntézy nukleových kyselin Nukleové  
kyseliny 

chinolony 
rifampicin  
nitroimidazoly 

inhibice syntézy buněčných bílkovin Ribozomy 
 

chloramfenikol  
tetracykliny  
makrolidy  
klindamycin 
kyselina fusidová 
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2.2.3.1. Inhibice syntézy buněčné stěny 
 Bakterie mají cytoplazmatickou membránu krytou buněčnou stěnou, na rozdíl od buněk 
živočišných. Buněčná stěna je nezbytně nutná pro přežití mikroorganismu. Udržuje jeho tvar 
a zabezpečuje optimální nitrobuněčné prostředí (vysoký intracelulární tlak). U jednotlivých 
kmenů se buněčná stěna liší svou stavbou, tloušťkou i kvalitou [22].  
 Jedná se o mechanismus, při kterém dochází k poškození buněčné stěny nebo k inhibici 
tvorby některé z komponent. Tím je narušena funkce buněčné membrány, což může vést až 
k lýze buňky (bakteriocidní účinek) [22]. Tímto mechanismem účinkují např. β-laktamová 
antibiotika. Vážou se na enzymy zodpovědné za příčné propojení molekuly peptidoglykenů 
v bakteriální buněčné stěně. Tím je blokují a brání vzniku plně funkční bakteriální stěny. 
Vznikají tak buňky s defektní buněčnou stěnou, neschopné odolávat osmotickým změnám 
prostředí, což vede k lýze buňky a k buněčné smrti [7].   

2.2.3.2. Poškození funkce cytoplazmatické membrány 
 Dochází k poškození funkce cytoplazmatické membrány, což vede ke zvýšení permeability 
a k následnému narušení iontové rovnováhy buňky. Jedná se proto o účinnek bakteriocidní. 
Příkladem takto působících látek jsou polymyxiny a amfotericin B [7].   

2.2.3.3. Kompetitivní inhibice kyseliny listové  
 Kyselina listová je významným koenzymem, který bakterie syntetizují. Vyšší organismy 
neumí kyselinu listovou syntetizovat, a proto jsou závislé na jejím přísunu zvenčí. Kyselina 
listová se podílí na syntéze nukleových kyselin a v důsledku toho je nezbytná pro 
metabolismus bílkovin [1, 23]. Pro tvorbu kyseliny listové je nezbytná p-aminobenzoová 
kyselina. Léčiva působící kompetitivní inhibicí blokují zabudování kyseliny p-
aminobenzoové do koenzymů kyseliny listové. Do této skupiny antibiotik patří např. 
sulfonamidy [23].   

2.2.3.4. Inhibice syntézy nukleových kyselin  
 Látky inhibující syntézu nukleových kyselin můžeme rozdělit do dvou skupin: 

• inhibice DNA-gyrázy: DNA-gyráza je bakteriální enzym důležitý pro replikaci DNA. 
Mezi antibiotika blokující DNA-gyrázu  patří  např. antibiotika chinolová [1, 23].   

• inhibice RNA-polymerázy: Antibiotika působící inhibicí RNA-polymerázy se 
vyznačují poměrně značným stupněm toxicity, a to proto, že u tohoto účinku je 
minimální rozdíl mezi bakteriální buňkou a buňkou vyšších organismů [1, 23].   

2.2.3.5. Inhibice syntézy buněčných bílkovin  
 Jedná se o zásah do syntézy buněčných bílkovin, který má většinou bakteriostatický 
účinek. Účinkují takto například aminoglykosidy, chloramfenikol a tetracykliny. 
Aminoglykosidy způsobují tvorbu defektních proteinů a v bakteriální buňce se váží 
na ribozomy. Defektní proteiny potom nejsou schopny plnit svoji strukturální nebo 
enzymatickou funkci. Chloramfenikol blokuje na ribozomu enzym, který přenáší rostoucí 
peptidový řetězec k následující aminokyselině. Peptidový řetězec proto není k aminokyselině 
připojen a dochází tak k zastavení tvorby proteinů. Tetracykliny blokují přístup aminokyselin 
k ribozomům. Aminokyseliny nemohou být v důsledku toho spojovány s proteiny [7, 11].   
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2.2.4. Nežádoucí účinky antibiotik  
 Léčiva mají kromě svých příznivých, tj. žádoucích účinků, také účinky nežádoucí [20, 24]. 
Antiinfekční látky mohou poškozovat organismus. Děje se tak především v závislosti 
na jejich toxicitě, a to přímo nebo nepřímo. Kromě toho může dojít také k ovlivnění imunity 
organismu. Nadměrné a nevhodné podávání antiinfekčních léčiv vede rovněž k narůstání 
rezistence, k selekci multirezistentních kmenů a s tím spojené vážné poruše ekologické 
rovnováhy bakteriální flóry. Nežádoucí projevy můžeme rozdělit do čtyř hlavních skupin: 
projevy toxické, vliv na imunitu organismu, vznik rezistence na použité léčivo a nepřímé 
bioalterační projevy [24].   

2.2.4.1. Projevy toxické 
 Toxicita léčiv patří mezi nejzávažnější nežádoucí projevy. Lze se s ní setkat v podstatě 
u všech antibiotik. Snížená funkce některých orgánů, především jater a ledvin, zhoršuje 
eliminaci léku z organismu. Lék se následně kumuluje v séru a ve tkáních, což může mít za 
následek i počátek toxických projevů [20, 24]. U antibiotik mohou tyto projevy nastat jak po 
vysokých terapeutických dávkách, tak rovněž  po běžných dávkách. Mezi nejzávažnější 
toxické projevy vyvolané antibiotiky patří gastrointestinální, hematotoxické, hepatotoxické, 
nefrotoxické a  neurotoxické reakce. Téměř všechna antibiotika mohou vyvolávat 
gastrointestinální nežádoucí účinky, nejčastěji pak nevolnost, nauzeu, zvracení nebo průjem. 
Výskyt hematotoxických reakcí je vzácnější, s výjimkou poruch krvetvorby po podávání 
chloramfenikolu, kde je výskyt relativně častý. Frekvence hepatotoxických a nefrotoxických 
reakcí je značně kolísavá. Neurotoxické reakce se často nevyskytují [8, 24]. 

2.2.4.2. Vliv na imunitu organismu 
 Vliv antiinfekčních léčiv na imunitu organismu patří k řadě nežádoucích projevů, které 
mohou léky vyvolat v lidském organismu. Ukazuje se, že celý imunitní systém člověka je 
podáním antibiotik zasažen, a to buď přímo nebo nepřímo. Většina těchto poruch je 
charakterizována jako reakce alergické. Podle vlivu léčiva na imunologické reakce organismu 
je lze rozdělit na projevy hypersenzitivní a projevy imunoalterační. Projevy hypersenzitivní 
jsou diagnostikovány mnohem častěji. Projektivní funkce imunitního systému se za určitých 
okolností může změnit v reakci, která poškozuje organismus [24, 26]. 

2.2.4.3. Vznik rezistence na použité léčivo 
 Rezistence se definuje jako schopnost mikroorganismů odolávat účinku antimikrobních 
látek. Podle Světové zdravotnické organizace se jedná o schopnost bakteriální populace přežít 
účinek inhibiční koncentrace příslušného antimikrobního preparátu. Stupeň a rozsah 
rezistence je určován chemickou strukturou preparátu, skladbou bakteriální buňky a její 
schopností produkovat enzymy, které zapříčiňují destrukci antibiotika. Vůči některým 
druhům antibiotik se rezistence vytváří velmi rychle. Vývoj rezistence je spojen 
s průmyslovou výrobou antibiotik a jejich aplikací v humánní a veterinární medicíně. Existuje 
několik typů rezistence na základě vzniku a působení [7, 11, 24, 27, 28]. 
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• Typy rezistence 
 Rezistenci rozdělujeme na primární a sekundární: 

 Primární rezistence je rezistencí geneticky podmíněnou, a to bez ohledu na to, zda 
došlo k  předchozímu kontaktu bakterií s antibiotikem, nebo ne. Jedná se o přirozenou 
odolnost mikrobiálních druhů, které jsou mimo spektrum působnosti daného 
antibiotika. Příčinami tohoto působení mohou být např. nepropustnost zevní 
membrány, produkce inaktivních enzymů, necitlivost cílových struktur apod. [7, 21]. 

 Sekundární rezistence je rezistence získaná. Původně citlivé kmeny mikroorganismů 
se v přítomnosti antibiotik stávají rezistentními. Vzniká nejčastěji při dlouhodobé 
a nekontrolovatelné léčbě antibiotiky [7, 24]. 

 
 Rozlišujeme také pojmy zkřížená a sdružená rezistence:  

 Zkřížená rezistence představuje rezistenci mikroorganismů na léčiva sobě blízká, 
nejčastěji téže skupiny, vyznačující se podobnou chemickou strukturou a stejným 
mechanismem účinku [7, 21, 24]. 

 Sdružená rezistence vyjadřuje rezistenci mikroorganismů na antibiotika chemicky 
odlišná. Rezistence bakterií k  antimikrobním preparátům je způsobena řadou 
odlišných mechanismů [21, 24]. 

 
• Mechanismy vzniku rezistence 

 Mechanismy vzniku rezistence závisí na druhu bakterií a na vlastnostech antibiotika [21]. 
Necitlivost bakterií vůči léčivu s antibakteriálními účinky se může vyvinout několika 
způsoby: 

 Inhibicí antibiotik bakteriálními enzymy (např. betalaktamázy, metalobetalaktamázy, 
adenylázy, acetylázy, fosforylázy a transferázy). 

 Alterací bakteriální stěny vedoucí ke snížení permeability, kdy dochází ke znemožnění 
průniku antibiotika do bakteriální buňky, tj. k cílovému místu antibiotika. 

 Vznikem rezistence bakteriálním efluxem (tj. zvýšení vylučování antibiotika 
z bakteriální buňky). 

 Modifikací struktury cílového místa pro zasahující antibiotika. 
 Modifikací bakteriálního metabolismu (např. vznik rezistence u sulfonamidů 

a trimethoprimu) [8, 19, 24]. 
 

• Rozvoj rezistence 
 Existují různé důvody, v důsledku kterých může být nebo se může stát mikrobiální kmen 
necitlivý vůči účinné látce. Jsou to: 

 Selekce – v populaci bakterií je již od počátku přítomno několik rezistentních jedinců, 
kteří se v přítomnosti antibiotika mohou nerušeně rozmnožovat. Jedná se o primárně 
získanou chromozomální rezistenci. 

 Mutace – v průběhu podávání léčiva dochází k náhodným změnám genetického 
materiálu. Proces může probíhat pomalu, ale také velmi rychle. Jedná se o sekundárně 
získanou chromozomální rezistenci. 

 Adaptace – mikroorganismy se „naučí“ žít s antibiotikem beze změny genetického 
materiálu, např. indukcí enzymů (penicilin: penicilináza) 
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 Parasexuální mechanismy – pomocí těchto mechanismů může dojít k přenesení 
genetického materiálu z rezistentních jedinců na citlivé jedince. Jedná se o „infekční“ 
extrachromozomální rozvoj rezistence [8]. 

2.2.4.4. Nepřímé bioalterační projevy 
 Účinky vznikají zásahem antimikrobních léčiv do ekologické rovnováhy jednotlivých 
systémů makroorganismu, zásahem do metabolismu nebo zásahem do průběhu infekčního 
onemocnění a jeho projevů [24]. 

2.2.5. Osud léčiva v organismu  
 Hlavní úlohou léčiva v organismu je doputovat  z  místa podání ke specifickému místu, tj. 
k místu, kde jsou umístěny struktury zprostředkovávající účinek dané látky. Podané látky se 
v organismu rozdělují do tělových oddílů (především pak do plazmy, extracelulárních 
a intracelulárních prostor), které jsou od sebe odděleny bariérami různě propustnými 
pro odlišné látky. Léčivo musí nejprve projít řadou biologických membrán, než pronikne 
do systémové cirkulace [1, 7, 18]. Dalšími procesy, kterým je léčivo v organismu podrobeno 
jsou absorpce, tj. vstřebávání z  místa podání do systémového krevního oběhu, dále 
distribuce neboli rozdělení léčiv v  jednotlivých prostředích organismu, biotransformační 
přeměny léčiv a na závěr  jejich exkrece z organismu [1, 7, 18, 20].   

2.2.5.1. Průnik léčiv přes biologické membrány 
 Aby léčivo mohlo splnit svoji úlohu v organismu, musí nejprve dojít k jeho přestupu přes 
fosfolipidovou vrstvu buněčné membrány. Tento transmembránový transport je závislý 
na charakteru transportované látky. Většina léčiv má charakter elektrolytů. Léčiva jsou 
obvykle slabé kyseliny nebo slabé zásady, které mají ve vodném prostředí schopnost různě 
intenzivně ionizovat (disociovat). Přes membránu mohou léčiva pronikat pasivním nebo 
aktivním transportem [20].    
 Pasivní transport se děje difuzí probíhající ve směru koncentračního gradientu 
a nevyžaduje dodání energie [1, 7].   
 Aktivní transport je zprostředkovaný specializovanými membránovými strukturami, jakými 
jsou např. transportní proteiny, iontové kanálky apod. Transport může probíhat i proti 
koncentračnímu gradientu. K jeho uskutečnění je nezbytná energie, která se získává štěpením 
adenosintrifosfátu (ATP) [1].   

2.2.5.2. Absorpce 
 Absorpcí se léčivo dostává z  místa aplikace do krevního řečiště [8, 18]. Absorpce je 
ovlivněna fyzikálně-chemickými faktory, rozpustností a koncentrací léčiva, podmínkami 
v místě absorpce, průtokem krve v místě absorpce a velikostí absorpčního povrchu [29].   

2.2.5.3. Distribuce 
 Poté, co je léčivo absorbováno, dochází k jeho distribuci. Distribucí se nazývá rozdělení 
nebo rozprostření léčiva uvnitř v organismu. Léčivo je v organismu transportováno krví, a to 
buď jako volné, případně navázané na plazmatické bílkoviny [2, 18, 20].  Rychlost distribuce 
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je ovlivněna buď průtokem krve tkání nebo orgánem, nebo difuzí molekul z krve do tkání 
a orgánů [8]. 

2.2.5.4. Biotransformace 
 Na distribuci léčiva navazuje proces biotransformace. Během biotransformace se léčivo 
stává polárnější a v důsledku toho lépe vylučitelné z  organismu. Rozeznáváme dva stupně 
biotransformace, které označujeme jako fázi I a II metabolismu látek (viz obrázek 1) [7, 18].   
 Ve fázi I probíhá modifikace molekuly látky (oxidace, redukce, hydrolýza aj.; 
u sulfonamidů většinou dochází k oxidaci), čímž dojde ke zvýšení její hydrofility a následně 
také k jejímu snadnějšímu vyloučení z organismu. Ve fázi II dochází ke konjugaci látek nebo 
jejich metabolitů s  kyselinou glukuronovou a  sírovou. U sulfonamidů dochází nejčastěji 
k acetylaci, což vede rovněž ke zvýšení hydrofility látek a usnadňuje tak jejich vyloučení 
z organismu [7].  
 Při biotransformačním procesu dochází k  podstatné změně účinku látek. Velmi časté 
a žádoucí je, aby se změna struktury molekuly projevila snížením účinku i snížením toxicity 
látek. Existují však výjimky, kdy se biotransformací z  původně neúčinné látky vytvoří látka 
účinná, v některých případech i látka toxická [7]. Sulfonamidy jsou pomocí biotransformace 
nejčastěji převedeny na N1 a N4 deriváty, které nevykazují žádnou antimikrobní aktivitu [30].    

 
Obrázek 1: Biotransformační fáze ve vztahu k možným farmakokinetickým účinkům vzniklých 
metabolitů [20]  

 2.2.5.5. Exkrece  
 Posledním krokem souvisejícím s osudem léčiva v organismu je jeho exkrece. Dochází při 
ní k bioeliminaci léčiv a jeho metabolitů. Nejvýznamnější roli při vylučování většiny léčiv 
mají ledviny. Dalšími významnými vylučovacími orgány jsou trávicí trakt, plíce, případně se 
léčiva také vylučují slinami, slzami, potem nebo mateřským mlékem [17, 18, 20].   
 Vylučování antibiotik nebo jejich metabolitů se uskutečňuje zejména prostřednictvím 
ledvin [21]. Při snížené funkci ledvin dochází ke  hromadění nevyloučených léků 
v organizmu; tím se prodlužuje působení antibiotik a zvyšuje se riziko nežádoucích účinků. 
Sulfonamidy se kompletně eliminují močí, a to částečně v nezměněné formě nebo ve formě 
metabolitů [17, 18, 20].    
 Trávicím traktem se vylučují především látky bazického charakteru, např. alkaloidy a těžké 
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kovy. Plícemi se naopak vylučují zejména těkavé látky a plyny, např. inhalační anestetika. 
Některá léčiva mající lipofilní povahu pronikají také do mateřského mléka [18, 30]. 
  Většina léčiv, jak již bylo uvedeno, se vylučuje především močí a fekáliemi; takto následně 
pronikají do čistíren odpadních vod. Jak již bylo prokázáno v mnoha studiích, v čistírnách 
odpadních vod nedochází k  jejich kompletnímu odstranění, a proto mohou léčiva a jejich 
metabolity pronikat do jednotlivých složek životního prostředí [18, 30].   

2.2.6.  Léčiva v životním prostředí  
 Léčiva v životním prostředí prochází cyklem, který je rozdílný pro humánní a veterinární 
léčiva. Do životního prostředí vstupují z nejrůznějších zdrojů. Z těchto zdrojů pak mohou 
pronikat do jednotlivých složek životního prostředí. Zde může, nebo také nemusí docházet 
k jejich eliminaci. Léčiva tak mohou přetrvávat v životním prostředí a mohou mít nejrůznější 
efekty na organizmy, které v něm žijí [16].   
 Do životního prostředí pronikají nejrůznější skupiny léčiv; mezi nejvíce sledované 
a detekované skupiny léčiv patří především antibiotika, cytostatika a imunosupresivní léky, 
dále hormony, analgetika, anestetika a chlorofenoly [10, 16]. 
 V životním prostředí se především sledují, a to  z  důvodu nízké biodegradability, tyto 
skupiny antibiotik: chinolony, nitroimidazoly, sulfonamidy, beta-laktamová antibiotika aj. 
[31, 32]. V humánní medicíně jsou nejvíce používaná beta-laktamová antibiotika (50 – 70 %), 
sulfonamidová, makrolidová a fluoro-chinolonová antibiotika [2, 33].  

2.2.6.1. Cyklus léčiv v životním prostředí  

 Cyklus humánních léčiv  
 Na počátku cyklu humánních léčiv (viz obrázek 2) pronikají léčiva z exkrementů (moč, 
stolice) a  z  odpadů vzniklých při výrobě léčiv do stokového systému. Cyklus pokračuje 
vstupem léčiv na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde dochází pouze k částečné eliminaci léčiv 
[28, 31, 34, 35]. Léčivo v ČOV může být mineralizováno mikroorganismy na oxid uhličitý 
a vodu (např. peniciliny), avšak většinou tomu tak není a rezidua léčiv se mohou objevovat 
ve vyčištěné odpadní vodě nebo v čistírenském kalu [12, 31]. 
 Bude-li léčivo a jeho metabolity více či méně perzistentní a bude-li lipofilní povahy, dojde 
k  jeho zadržování v  čistírenském kalu. V případě, že se kal aplikuje na zemědělská pole, 
léčivo bude v důsledku toho rozptýleno na pole. Molekuly léčiv mají většinou alespoň jednu 
funkční skupinu, která jim umožňuje vázat se na pevné matrice; takto se z kalu dostávají 
do půdy. V půdě mohou způsobit vznik rezistence mikroorganismů zde přítomných. Léčiva, 
která jsou v půdě mobilní, mohou pronikat do podzemní vody, případně se vyluhovat 
do blízkého toku a toxicky působit na organismy vodního ekosystému [4, 36, 37].   
 Pokud bude léčivo a jeho metabolity perzistentní a velice polární, nebude se vázat na pevné 
částice, nebude zadrženo žádným procesem v ČOV, a proto snadno pronikne do vodního 
ekosystému, kde může působit toxicky na vodní organismy [4, 36, 37].   
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Obrázek 2: Cyklus humanních léčiv v životním prostředí [36]   

 Cyklus veterinárních léčiv 
 Začátek cyklu veterinárních léčiv (viz obrázek 3) je spojen s léčbou a prevencí nemocí 
dobytka, s jejich aplikací jako promotorů růstu živočišné výroby, kokcidiostatik pro drůbež 
a rovněž jsou aplikována na rybích farmách. Léky podávané zvířatům jsou po podání 
v organismu metabolizovány. Vzniklá směs léčiva a jeho metabolitů je z  organismu 
vyloučena především prostřednictvím moče a fekálií. Většina reziduí veterinárních léčiv se 
proto nachází ve výkalech a hnoji [12, 31, 38].   
 Léčiva mohou pronikat na ČOV, případně mohou být obsažena v zásobnících hnoje. Kal 
z ČOV a hnůj může být rozptýlen na pole. Léčiva se mohou také vyskytovat přímo na poli, 
kde léčená pasoucí se zvířata mohou přímo kontaminovat půdu močí a výkaly [12, 31].   
 Osud léčiva dále závisí na jeho mobilitě. Léčivo obsažené v půdě může způsobit rezistenci 
půdních mikroorganismů, případně může dojít k jeho vyluhování a léčivo tak pronikne až 
do vodního prostředí, kde může působit toxicky na vodní organismy [12, 28, 31, 38]. 
Vyčištěná voda z  ČOV může obsahovat rezidua léčiv a v důsledku toho ovlivňovat vodní 
organismy [12, 31].   
 Antibiotika jsou rovněž hojně používána v  akvakultuře, kde se často používají 
tetracykliny, sulfonamidy a chloramfenikol. Jsou aplikovány krmivem nebo přímým 
přidáváním do vody [28, 31, 34]. Při aplikaci léčiv na rybích farmách způsobem přímého 
přidávání do vody nejsou všechna léčiva rybami spotřebována. Pronikají tak bez problémů 
do vodního prostředí, kde se mohou usazovat zejména v sedimentech [12, 31, 38].    
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Obrázek 3: Cyklus veterinárních léčiv v životním prostředí [31]     

2.2.6.2. Zdroje antibiotik v životním prostředí 
 Antibiotika vstupují do životního prostředí v důsledku jejich používání v humánní, 
případně ve veterinární medicíně, dále z akvakultury a rostlinného zemědělství; dalšími zdroji 
může být jejich výroba a vzniklé odpady [ 31, 36, 40].  
 Léčiva v humánní medicíně jsou používána jak v nemocnicích, tak i v domácnostech. Je 
známo, že množství antibiotik, která se každoročně spotřebují, je značné. Graf 1 zobrazuje 
spotřebu jednotlivých skupin antibiotik v České republice v letech 2004 až 2008 [39].   

 

Graf 1: Spotřeba jednotlivých skupin antibiotik v ČR v letech 2004 – 2008 [39] 
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 Podle dat dodaných Evropskou federací pro zdraví zvířat v  roce 1999 vyplynulo, že 
v  Evropské unii a  ve  Švýcarsku použito celkem 13 216 tun antibiotik; z toho 65 % bylo 
aplikováno v humánní medicíně [16]. Po podání léku je léčivo absorbováno organismem 
a prostřednictvím metabolických reakcí, např. hydroxylací a hydrolýzou, dochází ke vzniku 
metabolitů léčiva (viz kap. 2.2.5.). Značná část antibiotik je však z organismu vyloučena 
v jeho původní formě, tzn. ve formě biologicky aktivní a prostřednictvím fekálií proniká na 
ČOV. Při procesu čištění odpadní vody nejsou léčiva zcela odstraněna, a proto se ČOV stává 
hlavním bodový zdrojem vstupu antibiotik do  životního prostředí; především následně 
vstupují do povrchové vody a dále do sedimentů [28, 41 - 44]. 
 Za další důležitý zdroj je považováno používání antibiotik k léčení a k prevenci nemocí ve 
veterinární medicíně. Jedná se především o aplikování kontaminovaného hnoje na pole. 
Antibiotika a jejich metabolity se v důsledku toho mohou vyskytovat v  půdě, v sedimentech, 
v povrchové, podzemní nebo dokonce i v pitné vodě [16, 28, 31, 34, 35]. Léčiva mohou být 
také využita jako anti-mikrobně aktivní látky, a to pro zlepšení příjmu živin absorbovaných 
trávicím traktem (růstové promotory). V Evropské unii a několika dalších státech, jako je 
např. Švýcarsko a Švédsko, bylo toto použití již zakázáno [16, 31, 32]. 
 Neméně významným zdrojem je akvakultura, což je hospodaření s vodními organismy, 
včetně ryb, měkkýšů, korýšů a vodních rostlin. Antibiotika oprávněná k  používání 
v akvakultuře jsou oxytetracyklin, florfenicol, premix, sarafloxacin, erythromycin, případně 
sulfonamidy s trimethoprimem  [45]. 
 Antibiotika se rovněž používají k ošetření ovoce, zeleniny a okrasných rostlin proti 
bakteriálním onemocněním. Dnes se nejvíce používá streptomycin s  oxytetracyklinem. Jedná 
se však pouze o malý rozsah [16].  

2.2.6.3. Výskyt antibiotik v životním prostředí  
 Antibiotika se mohou vyskytovat v odpadní, povrchové, podzemní i pitné vodě, dále pak 
v kalu, sedimentech a půdě [16]. 
 Výskytem antibiotik ve vodních ekosystémech se zabývalo již několik studií. Sledován byl 
především výskyt sulfonamidů a trimethoprimu [36, 46, 47, 49], makrolidů [36, 46, 49], 
tetracyklinů [47, 49], chinolonů a fluorochinolonů [46 - 49] a beta-laktamových antibiotik 
[49, 50]. Koncentrace antibiotik v odpadní vodě se pohybuje vesměs v µg/l, v povrchové vodě 
jsou pak hodnoty koncentrací nižší, tj. v ng/l [41, 51]. Z výsledků jedné z publikovaných 
studií vyplynulo [47], že antibiotika nebyla detekována v pitné vodě.  
 Humánní i veterinární antibiotika jsou přítomna i v sedimentech; identifikovány byly 
tetracykliny, sulfonamidy a makrolidy [54]. Koncentrace ve vodních sedimentech se pohybuje 
v jednotkách ng/kg [2]. Mezi další složky životního prostředí, ve kterých se zjišťují 
antibiotika, patří kal z  čistíren odpadních vod a půdy. V kalu byla například detekována 
sulfonamidová [52] a florochinolová [53] antibiotika. Jak již bylo řečeno, koncentrace 
antibiotik v kalu se pohybuje v jednotkách µg/kg [31], přičemž některá léčiva byla 
kvantifikována dokonce v koncentracích v mg/kg [56]. V půdách se jejich koncentrace 
pohybuje v jednotkách µg/kg [55].   
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2.2.6.4. Eliminace antibiotik ze životního prostředí 
 Stupeň eliminace léčiva je ovlivněn jeho vlastnostmi. Nepolární lipofilní léčiva a jejich 
metabolity jsou sorbovány na částice aktivovaného kalu. Polární léčiva jsou snáze rozpustná 
ve vodě, a proto zůstávají především ve vyčištěné vodě. Léčiva mohou být kompletně 
degradována a mineralizována, případně degradována pouze částečně. Z  literatury je známo, 
že eliminace léčiv se pohybuje v rozmezí 60 – 90 % [28, 36].  
 Eliminace organických látek v životním prostředí je výsledkem různých procesů. Tyto 
procesy mohou být biotické (biodegradace bakteriemi, houbami), nebo abiotické (sorpce, 
hydrolýza, fotolýza, oxidace a redukce).  
 Většina antibiotik nepodléhá biodegradaci za aerobních podmínek [57]. Některá antibiotika 
však podléhají biodegradaci za anaerobních podmínek (např. tylosin), jiná však ne (např. 
josamycin) [16]. 
  Sorpce antibiotik je závislá na fyzikálně-chemických vlastnostech antibiotika. Vázáním 
na částice nebo vytvářením komplexů může dojít ke snížení možnosti detekce látky a rovněž 
může docházet ke snížení antibakteriální aktivity. Antibiotika se mohou sorbovat na kal 
z ČOV (peniciliny, sulfonamidy) [10], na sedimenty (např. fluorochinolony), popřípadě na 
půdy (např. sulfonamidy) [16]. 
 Pokud jsou látky citlivé na světlo (např. tetracykliny, sulfonamidy, tylosin, chinolony), 
může být při eliminačním procesu velmi významná fotolýza. Data související s citlivostí 
antibiotik na světlo, vlhkost a teplotu, můžeme najít v medicínské a farmaceutické literatuře. 
Fotodegradace probíhá především v  čisté povrchové vodě. Účinnost procesu závisí 
na intenzitě záření a na frekvenci. Nekompletní fototransformace a fotodegradace může vést 
ke vzniku více či méně stabilních, případně více či méně toxických látek [16]. 
 Hydrolýza je další důležitou cestou nebiotické eliminace organických látek. Sulfonamidy 
a chinolony jsou rezistentní vůči hydrolýze, naopak beta-laktamová antibiotika podléhají 
hydrolýze [16]. 
 Pro eliminaci léčiv z  ČOV se jako vhodné metody jeví pokročilé oxidační procesy 
a membránové procesy (např. mikrofiltrace) [4]. Mezi pokročilé oxidační procesy se řadí 
homogenní a heterogenní fotokatalýza, založená na UV nebo viditelném záření, dále 
elektrolýza, ozonizace (při částečné ozonizaci může dojít k neúplné degradaci a tím ke vzniku 
vedlejších produktů, které mohou být více toxické než původní aplikovaná látka [58]), 
Fentonova reakce, případně ultrazvuk, ionizující záření, mikrovlny, pulzní plazma a použití 
železnanového činidla. Pro odstranění sulfonamidů je vhodnou metodou ozonizace, což se 
projevilo na experimentu s sulfamethoxazolem, který byl efektivně degradovaný pomocí 
ozonizace [59], případně polovodičová fotokatalýza [4] a Fentonova reakce (kompletní 
odstranění sulfamethoxazolu [60]) [4]. Podle nejnovějších studií lze sulfonamidová 
antibiotika odstranit z vody pomocí ireversibilní adsorbce na organofilní zeolity Y [61].  
 Pokud nedojde k  eliminaci kteroukoli z  výše prezentovaných cest, může docházet 
k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Nepříznivě ovlivněn může být především vodní 
a terestrický ekosystém; pokud léčiva proniknou do pitné vody, může být atakován také 
organismus člověka [16]. 
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2.2.6.5. Efekty antibiotik v životním prostředí 
 Rezidua léčiv a jejich metabolitů jsou převážně detekována v  životním prostředí 
ve stopových množstvích (ng/l, µg/l). Avšak i takto malé koncentrace mohou způsobovat 
různé nežádoucí efekty. V případě antibiotik často dochází ke vzniku rezistence populací 
patogenních bakterií. Mohou také  působit toxicky na prospěšné vodní a půdní bakterie [28, 
31, 40, 41]. Pokud proniknou do pitných vod, mohou způsobit alergické reakce (např. 
penicilinová antibiotika) [16]. 
 V procesu čištění odpadních vod dochází po mechanickém čištění k biologickému čištění. 
Jedná se o čištění odpadních vod využívající mikroorganismů, které rozkládají a odstraňují 
organické znečištění tak, že ho přeměňují na biologické vločky. Nejběžnějším způsobem 
biologického čištění odpadních vod je aktivace. Tzv. aktivovaný kal (směsná kultura 
mikroorganismů – bakterie, menší houby, plísně, kvasinky, vláknité mikroorganismy, 
protozoa, vířníci, hlístice) vytváří ve vodě volně suspendované vločky [62, 63]. Léčiva 
přítomná v  odpadní vodě negativně ovlivňují strukturu populace mikroorganismů 
v biologickém stupni čištění odpadních vod. Snížení druhové diverzity potom vede ke snížení 
efektivity procesu čištění (např. nitrifikace, methanogeneze) [16, 64]. Některá léčiva se 
mohou sorbovat na aktivovaný kal [62, 63]. 
 V povrchových vodách mohou negativně ovlivňovat organismy na jednotlivých trofických 
úrovních, kde mohou působit i toxicky [12, 35]. Výskyt antibiotik ve vodním ekosystému 
může mít negativní dopad na vodní řasy a  také může ovlivňovat jednotlivá vývojová stádia 
vodních organismů. Byly zkoumány i sekundární (vedlejší) vlivy reziduí antibiotik na ryby 
[65]. Vedlejší efekty na ryby nebyly jednoznačně prokázány, případně byly zjištěny při 
extrémně vysokých koncentracích, které jsou v životním prostředí nereálné [16]. 
 Antibiotika přítomná v sedimentech a v půdách mohou ztratit svoji antimikrobní aktivitu 
v důsledku vzniku vazeb s  částicemi sedimentu, případně vytvářením komplexů s některými 
ionty. Po přidání antibiotik do sedimentů byly pozorovány dočasné efekty ovlivňující redukci 
sulfátu [16].  

2.3. Sulfonamidy 
 Sulfonamidy patří mezi nejdéle známá protiinfekční chemoterapeutika. Významně se 
uplatňují při terapii infekcí močových cest, dýchacích cest a dalších infekčních 
onemocněních. Používání sulfonamidů v posledních letech klesalo. Pokles byl pravděpodobně 
způsoben vznikem rezistence mikroorganismů vůči těmto látkám a objevem novějších 
antibiotik. Spektrum uplatnění sulfonamidů znovu rozšířila možnost jejich kombinace 
s diaminopyrimidinovými deriváty (trimethoprim). Objev zesíleného terapeutického účinku 
uvedené kombinace léčiv měl za následek obnovení používání sulfonamidů při léčbě vážných 
infekčních onemocnění. Dnes sulfonamidy patří mezi široce aplikovaná humánní a veterinární 
antibiotika, využívaná pro prevenci i pro léčbu. Výhodou sulfonamidů je jejich nízká cena 
a široké spektrum aktivity. V některých zemích jsou dokonce přidávány do krmiv, protože 
působí jako promotory růstu. Česká republika však využívání léčiv jako promotorů růstu 
nepovoluje [7, 8, 18, 26, 66, 67]. 
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2.3.1. Chemická struktura  
 Sulfonamidy jsou deriváty paraaminobenzolsulfonamidu (sulfanilamidu). Obsahují 
benzenové jádro s aminoskupinou (NH2) a sulfonamidovou skupinou (SO2NH2). Základním 
sulfonamidem je sulfanilamid (viz obrázek 4), ze kterého různými substitucemi vznikají 
N-substituované deriváty. Jednotlivé deriváty mají odlišné působení a současně také odlišný 
výskyt nežádoucích účinků [21, 37, 43, 68].   
 Sulfonamidy jsou látky amfoterního charakteru, hodnota pH se pohybuje v rozmezí hodnot 
4,5 - 9. Díky N-H vazbě v sulfonamidové skupině se chovají spíše jako slabé kyseliny, které 
jsou polární a dobře rozpustné ve vodě [29, 67].   

 
Obrázek 4: Sulfonamidy, vzorce [69]   

2.3.2. Rozdělení sulfonamidů  
 Sulfonamidové přípravky lze rozdělit na látky pro místní a celkové použití.  

a) Pro místní použití: aplikují se lokálně, obvykle dermálně a mohou mít za následek riziko 
vzniku rezistence a alergií, např. sulfadiazin a sulfathiazol [37]. 

b) Pro celkové použití dělíme sulfonamidy, a to podle biologického poločasu na:  
 dlouhodobě působící sulfonamidy – např. sulfamethoxydin a sulfamaxol,  
 středně-dlouho působící sulfonamidy – např. sulfamethoxazol  
 krátkodobé sulfonamidy –  např. sulfafurazol [21, 37]. 

2.3.3. Mechanismus účinku  
 Mechanismus účinku sulfonamidů je dán podobností jejich struktury s kyselinou p-
aminobenzoovou. Mikroorganismy, na rozdíl od lidských a živočišných buněk, kyselinu p-
aminobenzoovou potřebují pro syntézu kyseliny listové. Kyselina p-aminobenzoová se 
zabudovává do molekuly kyseliny dihydrolistové a u mnoha bakterií je velmi potřebná 
k buněčnému dýchání a růstu [7, 8].   
 Sulfonamidová antibiotika působí tak, že kompetitivně vytěsňují kyselinu p-
aminobenzoovou (viz obrázek 5). Vytěsnění probíhá, jak již bylo prezentováno výše, 
na základě chemické podobnosti sulfonamidových antibiotik s kyselinou p-aminobenzoovou. 
Dochází k přednostnímu obsazování cílových míst sulfonamidy. V důsledku toho dochází 
rovněž k poklesu syntézy kyseliny dihydrolistové. Nedostatek kyseliny tetrahydroxylistové 
má za následek snížení syntézy purinů a tymidinu, nezbytných pro syntézu nukleových 
kyselin DNA a RNA. Snížení syntézy nukleových kyselin vyvolá bakteriostatický efekt [7, 8].   
 Důležité je zejména to, že sulfonamidy nepoškozují základní životní funkce zvířecích 
a lidských buněk. Je to dáno tím, že tyto buňky kyselinu listovou nesyntetizují, a proto se jim 
musí dodávat zvenčí ve formě vitamínu [7, 8].  
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Obrázek 5: Syntéza kyseliny dihydrolistové a její redukce na kyselinu tetrahydrolistovou [8]   

2.3.4. Farmakokinetika a dávkování 
 Vyjma sulfonamidů pro místní působení se sulfonamidy vesměs podávají perorálně. 
Po perorálním podání se z trávicího ústrojí dobře vstřebávají (více než 70 %). Maximální 
koncentrace v plazmě je dosažena již za 2-6 hodin. Z organismu se převážně eliminují močí, 
částečně v nezměněné formě a částečně také ve formě metabolitů (např. acetylované). 
Intervaly mezi jednotlivými dávkami se v závislosti na velice rozdílných eliminačních 
rychlostech pohybují v rozmezí od 8 hodin do 1 týdne (viz kapitola 2.3.2.) [8, 17, 18, 30].  
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2.3.5. Nežádoucí účinky 
 Nežádoucí účinky sulfonamidových antibiotik jsou většinou mírné a nenutí k přerušení 
terapie. Nejběžnější problémy při užívání léčiv lze shrnout do několika bodů:  

 Gastrointestiální potíže: u sulfonamidů je častý výskyt hepatitid, přičemž po zavedení 
novějších preparátů došlo k výraznému snížení tohoto onemocnění. Kromě toho může 
docházet k potížím, jako je nauzea, zvracení a poškození jater [26]. 

 Poškození ledvin: jedná se o problém především starších přípravků, které se musely 
podávat ve vysokých denních dávkách a byly, stejně jako jejich metabolity, ve vodě 
špatně rozpustné. Ve sběrných kanálcích, v kalichách, v pánvičce i v močovodech 
mohly vytvářet ledvinové krystaly [26]. 

 Alergické reakce: sulfonamidy mohou vyvolat alergie s  kompletním spektrem 
alergických příznaků; často se jedná o kožní projevy [26]. 

 Poruchy krvetvorby: u dříve používaných sulfonamidových přípravků byly 
pozorovány myokarditidy, které s největší pravděpodobností vznikaly na alergickém 
podkladě [26]. 

 Vliv na respirační systém: při léčbě sulfonamidy je za hlavní závažnou komplikaci 
považována pulmonální infiltrace s eozinofilií [26]. 

 Lékové interakce: sulfonamidy mohou zesílit účinnost perorálních antidiabetik 
(derivátů sulfonylmočoviny) a kumarinových derivátů [8, 24, 37].   

2.3.6. Použití sulfonamidů  
 Sulfonamidy se používají při bakteriálních infekcích, převážně ve formě kombinovaných 
přípravků, nejčastěji s trimethoprimem [8, 18]. Často se používají také jako veterinární léčiva. 
V Evropské Unii jsou pátou nejrozšířenější skupinou veterinárních antibiotik. Ve Velké 
Británii a v Nizozemí jsou dokonce na druhém místě [38].   
 Dnes se používá při léčbě především KOTRIMOXAZOL (kombinace sulfametoxazolu 
s trimethoprimem v poměru 5:1). Kotrimoxazol je léčebný přípravek podávaný ve formě 
tablet, který je určený k perorální léčbě infekcí způsobených infekčními původci citlivými na 
trimethoprim a sulfamethoxazol. Jedná se především o infekce horních a dolních cest 
dýchacích, pneumonie způsobené Pneumocystis, infekce ušní, krční a nosní, infekce ledvin 
a močových cest, infekce ženských i mužských genitálií, infekce gastrointestinálního traktu, 
sanace bacilonosičů Salmonella typhi, infekce kůže a měkkých tkání [8, 18, 70].   
 Dalšími používanými léčivy jsou: 

 BISEPTOL (kombinace léčiv trimethoprim a sulfamethoxazol), forma podání -  
tableta [71]. 

 IALUGEN (kombinace sulfadiazin, stříbrná sůl), jedná se o krém a gázové polštářky, 
který je určen k profylaxi a léčbě infikovaných kožních ran, odřenin a popálenin [71].   

 SALAZOPYRIN (obsahuje sulfasalazin), podáván ve formě tablet, aplikován při léčbě 
revmatoidní artritidy, mírné až středně těžké proktokolitidy (ulcerózní kolitida) 
a Crohnově chorobě [71]. 

 SULFASALAZIN (obsahuje sulfasalazin), podáván ve formě tablet. Používán 
například při léčbě Crohnovy choroby, při léčbě revmatoidní artritidy a juvenilní 
revmatoidní artritidy [71]. 

 SULPHACETAMID (obsahuje sulfacetamid), podáván ve formě očních kapek [71]. 
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 SUMETROLIM (kombinace léčiv trimethoprim a sulfamethoxazol), léková forma je 
sirup. Podávání přípravku Sumetrolim je indikováno v případech infekcí vyvolaných 
patogeny, které jsou na tuto kombinaci citlivé, především pak při léčbě infekce 
horních a dolních dýchacích cest, gastrointestinální infekce, infekce ledvin 
a močových cest, infekce pohlavních orgánů, infekce kůže a podkoží [71]. 

 HYPOTYLIN (obsahuje kombinaci sulfonamidů). Podáván ve formě tablet. Používá 
se při léčbě hypertenze. Metipamid je sulfonamidové diuretikum, které se vyznačuje 
výrazným antihypertenzním účinkem a mírným přechodným diuretickým účinkem. 
Předpokládá se, že na antihypertenzním účinku se kromě diuretického působení podílí 
především přímý účinek na hladké svalstvo cév. Výsledkem je snížení reaktivity cévní 
stěny a pokles periferní cévní rezistence. Účinek nastupuje rychle a není provázen 
ortostatickou hypotenzí. Metipamid nemá nepříznivý vliv na metabolizmus lipidů 
[71].   

 SULFACOX (sulfadimidin) používá se na léčení kokcidióz u holubů, ptáků 
a kožešinové zvěře [71] 

2.3.7. Charakteristika vybraných sulfonamidů 

2.3.7.1. Sulfathiazol (STZ) 

 Sulfathiazol neboli 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid (obrázek 6) je určen pro 
lokální aplikaci. Používá se především v dermatologii u infikovaných popálenin, odřenin, 
omrzlin a bércových vředů. Lokální aplikace s sebou nese riziko vzniku vzdálených rezistencí 
a alergizace [7, 36].   

 
Obrázek 6: Vzorec sulfathiazolu [68] 

2.3.7.2. Sulfapyridin (SPY) 

 Sulfapyridin neboli 4-amino-N-pyridin-2-ylbenzensulfonamid (obrázek 7) lze také použít 
jako antibakteriální léčivo, avšak jeho rozpustnost je velmi závislá na pH. Může proto dojít 
ke krystalizaci v krvi nebo v moči [69].   

 
Obrázek 7: Vzorec sulfapyridinu [34] 
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2.3.7.3. Sulfamethazin (SMZ) 
 Sulfamethazin neboli 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid je široce 
používaný jako veterinární léčivo [7]. Jeho vzorec je zobrazen na obrázku 8.   

 
Obrázek 8: Vzorec sulfamethazinu [34] 

2.3.7.4. Sulfamerazin (SMR) 
 Sulfamerazin neboli 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid  je zobrazen 
na obrázku 9 [69].   

 
Obrázek 9: Vzorec sulfamerazinu [69] 

2.3.7.5. Sulfamethoxazol (SMX) 
 Sulfamethoxazol neboli 4-amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)-benzensulfonamid (obrázek 
10) působí bakteriostaticky  a  je představitelem středně dlouhodobě působících sulfonamidů. 
Používá se k  léčení urogenitálních infekcí a nejčastěji se podává v kombinaci 
s trimethoprimem 5:1 jako Kotrimoxazol [3]. Působí proti citlivým formám Streptococcus, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemophilus influenzae. Běžně se používá při léčbě 
močových infekcí. Dále může být také použit při léčbě toxoplazmózy [69].   

 
Obrázek 10: Vzorec sulfamethoxazolu [68] 
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2.3.7.6. Sulfacetamid (SAA) 
 Sulfacetamid neboli N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]acetamid (obrázek 11) se používá při 
léčení infekcí močového traktu a jako sodná sůl pro oční infekce [70]. 

 
Obrázek 11: Vzorec sulfacetamidu [68] 

2.3.7.7. Sulfadiazin (SDI) 
  Sulfadiazin neboli 4-amino-N-pyrimidin-2-yl-benzenesulfonamide (obrázek 12) je 

sulfonamidové chemoterapeutikum, které se používá v kombinaci s pyrimethaminem k léčbě 
toxoplasmózy [70]. 

 
Obrázek 12: Vzorec sulfadiazinu [51] 

2.4. Metody stanovení léčiv  
 Pro vlastní analýzu léčiv z environmentální matrice je nezbytné nejprve tyto analyty 
izolovat, tzn získat. léčiva z  jednotlivých složek životního prostředí (povrchová voda, 
sedimenty, půda, odpadní voda, kal apod.). Ze vzorkované lokality se odebere reprezentativní 
vzorek do vhodných vzorkovnic. Zajistí se příslušné podmínky pro přepravu vzorku 
do laboratoře, kde následně probíhá preanalytická úprava vzorku. V případě pevných vzorků 
(kal, sedimet, půda) následují po usušení, homogenizaci a přesítování extrakční kroky. 
Získaný extrakt je poté přečištěn pomocí SPE kolonek a léčiva mohou být stanovena pomocí 
kapalinové chromatografie, případně po derivatizaci plynovou chromatografií. Nejčastěji 
používané postupy pro stanovení léčiv z pevných vzorků jsou uvedeny na obrázku 13. 
V případě zjišťování léčiv ve vzorcích vody následuje po přefitrování pouze krok SPE 
extrakce a dále již jen zvolená separační analytická metoda [72, 73].  



   - 31 - 
 

 
Obrázek 13: Postup nejčastěji používaných analytických metod pro stanovení léčiv z pevných matric 
podle [74] 

2.4.1. Odběry vzorků a jejich příprava  
 Odběr vzorku znamená odborné odebrání vzorku, které musí být prováděno předepsaným 
způsobem tak, aby odebraný vzorek byl reprezentativní a dostatečně velký. Vzorkování je 
třeba provádět velmi pečlivě a především je nutné zamezit kontaminaci, nebo ztrátám analytu. 
Správné vzorkování je základní podmínkou pro úspěšné provedení analýz a představuje 
rozhodující krok vhodný k získání spolehlivých výsledků. Chyba způsobená vzorkováním se 
může na celkové nejistotě výsledků podílet až 85 % [75]. 
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2.4.1.1. Odběr povrchové vody a sedimentu  
 Povrchové vody jsou velmi důležitou složkou životního prostředí, a proto je jejich 
vzorkování velmi důležité. Požadavky na vzorkování se liší podle charakteru povrchové vody 
(vody tekoucí, stojaté). Pro toky zpravidla požadujeme, aby místo odběru reprezentovalo celý 
průtočný profil. Pro odběr jsou v tomto případě vhodná místa s  turbulentním prouděním. 
Vzorek se v tomto případě odebírá v proudnici v místě, kde protéká nejvíce vody. Zpravidla 
se odebírá jako vzorek hladinový (tj. vzorek od hladiny cca 30 cm). K odběru jsou vhodné 
mosty nebo vorové propusti. Pokud se odebírá vzorek ze břehu, je u širších toků nutno přesně 
definovat břeh [76, 77]. 
 Při vzorkování nádrží rozhoduje kromě velikosti nádrže také účel vzorkování. Vzorky se 
odebírají jednak u břehu a dále by se měl provádět odběr z lodě v příčném i podélném profilu. 
U hlubších nádrží se kromě hladinového vzorku odebírají i vzorky hlubinné [76, 77]. 
 Místo odběru sedimentu se určuje v rámci předběžného návrhu, avšak přesná lokalizace se 
musí provádět až v terénu. Bod odběru je vybírán se zřetelem na možnosti vlastního 
vzorkování a závisí především na účelu požadované analýzy [76, 77]. 
 K odběru vzorku slouží odběrové zařízení, tzv. vzorkovač. Pro uchovávání vzorku se 
používají vzorkovnice, a to skleněné nebo plastové. Vzorkovač i vzorkovnice musí být 
z takového materiálu, který nesmí ovlivnit složení vzorku ve stanovovaných parametrech. 
Dalšími požadavky kladenými na vzorkovač jsou spolehlivost, robustnost, snadná údržba 
a obsluha, včetně jeho čištění. Vzorkovnice slouží k uchovávání vzorku, a proto musí být 
rezistentní vůči vzorku a jeho složkám. K odběru vzorku povrchové vody se mohou použít 
vzorkovače, případně lze odebrat vzorek přímo do vzorkovnice. Způsob odběru sedimentu 
závisí na požadavcích analýzy. Pro jednotlivé druhy sedimentů je potom doporučován vhodný 
vzorkovač (např. pro jílový sediment je vhodný jádrový vzorkovač a pro pískový sediment lze 
použít drapáky i jádrové vzorkovače). Dalšími typy vzorkovačů, které se často používají, jsou 
mrazící nebo shrabovací vzorkovače [76, 77]. 
 Při odběru je důležité popsat podmínky odběru (čas, teplota vzduchu, teplota vody, 
povětrnostní podmínky, jevy na hladině, průtok, vodní stav), u sedimentů navíc ještě stav 
sedimentu a případnou nadměrnou produkci vodních makrofyt. Na místě odběru se provádí 
senzorická stanovení: barva a pach vody, průhlednost a zákal [76, 77]. 
 Vzorky by měly být v co nejkratší době dopraveny do laboratoře a analýza by měla být 
zahájena do 24 hodin. Během transportu by měla být zajištěna teplota v rozmezí 2-6 °C, 
vzorkovnice musí být těsně uzavřené a nejlépe naplněné až po okraj. V laboratoři by vzorky 
měly být skladovány při teplotě cca 4 °C a musí být chráněné před světlem. Pokud se analýza 
nezahájí do 24 hodin, je možné je zakonzervovat a stanovit později (zpravidla do jednoho 
měsíce). Konzervace může být docílena snížením teploty nebo pomocí chemikálií [76, 77].   

2.4.1.2. Odběr odpadní vody a kalu 
 Odebrat reprezentativní vzorek odpadní vody je, a to v porovnání s povrchovými vodami, 
velmi obtížné. Problémem je zejména nehomogenita této matrice a dále ta skutečnost, 
že složení odpadní vody kolísá v čase a prostoru. Musí se proto přesně specifikovat kroky 
ovlivňující reprezentativnost vzorku, tj. druh vzorku, místo a bod odběru vzorku, doba 
a četnost odběru vzorků, typ vzorku (bodový, směsný) a způsob odběru (manuálně, 
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automatickým dávkovačem, děličem vzorku). Odebráním směsného vzorku se získají údaje 
o průměrných hodnotách v daném dni. Dělené vzorky jsou vhodnější, lze pozorovat vývoj 
jednotlivých hodnot v různých denních a nočních hodnotách [78, 79]. 
 Odběr vzorku se nejčastěji provádí na přítoku a na odtoku z čistírny odpadních vod. Mnoho 
provozovatelů větších ČOV odebírá vzorky i v  průběhu procesu čištění, případně 
na kanalizační síti. Pro zjišťování množství léčiv přítomných v odpadní vodě postačuje 
vzorky odebírat na přítoku a na odtoku z čistírny odpadních vod. Problematičtější je přitom 
odběr na přítoku, kde odpadní voda představuje značně nehomogenní matrici. Místo pro 
odběr vzorku se musí vybírat velmi opatrně. Na odtoku z ČOV je odběr vzorku již méně 
problematický [50, 72, 73, 79]. 
 Vzorky lze odebírat manuálně přímo do vzorkovnic, případně s pomocí naběráku, nebo 
automaticky. Pro odběr vzorku se v současné době často využívá automatických odběrných 
zařízení, jejichž výhodou je opakovatelnost, dále možnost odebírat vzorek buď nepřetržitě, 
případně v přesně daných časových intervalech. Pokud použijeme automatický vzorkovač, je 
nutné dbát na to, aby byl vzorkovač umístěn ve středu toku a ve vhodné hloubce tak, aby 
nenasával ani sedimenty ze dna ani plovoucí materiál z povrchu toku. Vzorky se odebírají ve 
dvanácti nebo dvaceti čtyř hodinových intervalech [50, 79]. 
 Pro odběr vzorků se používají odběrové láhve (skleněné vzorkovnice). Každá vzorkovnice 
by měla být označena štítkem, aby nemohlo dojít k záměně, měla by být zcela naplněna 
a těsně uzavřena. Transport a skladování se provádí v chladícím zařízení při teplotě 4 °C. Pro 
odběr vzorků kalu platí podobné  podmínky jako při odběru odpadní vody [50, 55, 79, 80]. 

2.4.1.3. Pasivní vzorkování 
 Pasivní vzorkování je technika založená na volném toku molekul vzorkované látky ze 
vzorkovacího média do média sběrného, vyvolané snahou po dosažení rovnovážné 
koncentrace vzorkované látky v obou médiích. Proces trvá až do dosažení rovnovážného 
stavu, případně do ukončení vzorkování operátorem. Princip pasivního vzorkování je založen 
na samovolném proudění vzorkovaného média kolem pasivně vystaveného sběrného zařízení. 
Pasivní vzorkování poskytuje informace o dlouhodobé úrovni kontaminace. Hlavními 
výhodami pasivních vzorkovačů jsou především jejich jednoduchost, nízká cena a nízké 
provozní náklady, snadná manipulace, nezávislost na zdroji energie, ekonomická výhodnost, 
vzorkování po celé období expozice. Naopak nevýhodou je jejich nižší citlivost a vyšší 
detekční limity, možné interference s jinými polutanty a obtížnější kvantifikace [81].  
 Pasivní vzorkovače dělíme na: 

 Rovnovážné (např. SPME, SBSE) – dochází k ustálení rovnováhy analytu mezi 
matricí vzorku a pevnou fází, analyty jsou zachyceny přímo sběrným médiem; 
vyznačuje se krátkou dobou expozice a malou kapacitou sorbentu. 

 Integrativní (např. SPMD, POCIS) – zařízení schopná pohlcovat analyty z plynné 
nebo kapalné fáze; proces je řízen fyzikálními procesy (difúze, permeace), 
vzorkovací a sběrné médium jsou od sebe odděleny polopropustnou membránou 
nebo jinou difúzní bariérou (pro jednosměrný tok analytu); vyznačují se dlouhou 
dobou expozice. Při vzorkovaní není dosaženo rovnováhy [81]. 

 Pro pasivní vzorkování léčiv se především používá pasivní vzorkovač POCIS (Polar 
Organic Chemical Intergrative Sampler) viz obrázek 14, dále pak SPMD (Semipermeable 
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Membrane Device) viz obrázek 15 a SPME (Solid Phase Microextraction) viz obrázek 16 [82, 
83]. POCIS  je zařízení, které je určené ke sledování koncentrací hydrofilních polutantů 
(především již zmíněná farmaceutika a pesticidy). Výhodou je univerzálnost celého systému, 
kdy do jednoho koše můžeme umístit dohromady vzorkovací média SPMD i POCIS, čímž je 
umožněno použití této techniky pro stanovení širšího spektra polutantů [81, 82].  

 
Obrázek 14: Polar Organic Chemical Integrative Sampler (POCIS) [82] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Pasivní vzorkovač SPMD [82]          Obrázek 16: Pasivní vzorkovač SPME [84] 

2.4.2. Extrakce  
 Léčiva jsou separována z pevné fáze (kalu, sedimentu) nejčastěji Soxhletovou extrakcí [86] 
nebo sonikací (USE) [87]. Dalšími možnými způsoby separace jsou extrakce rozpouštědlem 
podporovaná tlakem (PSE) [55, 88–91] nebo mikrovlnná extrakce (MAE) [92–94]. Po 
separaci léčiv následuje jejich zakoncentrování, a to pomocí několika různých metod, např. 
extrakce tuhou fází (SPE), extrakce kapalina - kapalina a  gelová permeační chromatografie. 
Preferována je převážně extrakce tuhou fází, protože se jedná o velmi rychlou metodu, která 
není náročná na množství organických rozpouštědel. Další možná, avšak méně často 
používaná metoda, je gelová permeační chromatografie (GPC) [55]. U sulfonamidových léčiv 
se rovněž využívá extrakce kapalina - kapalina [67, 85], která však má menší význam než 
výše zmíněná SPE [28, 35, 38, 40, 50, 72, 85]. 

2.4.2.1. Soxhletova extrakce 
 Difúze extrahované látky tuhou fází je pomalá, a proto je extrakce tuhých látek obvykle 
zdlouhavá. Dává se proto přednost kontinuální extrakci, např. v Soxhletově extraktoru. 
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Extrakce v Soxhletově přístroji je jednoduchá. Slouží také jako referenční metoda při vývoji 
a optimalizaci nových extrakčních metod. Při Soxhletově extrakci se upravený vzorek umístí 
do patrony, která se vloží do Soxhletova nástavce. Ten se spojí s baňkou obsahující extrakční 
činidlo a na nástavec se připojí chladič. Baňka s rozpouštědlem se následně zahřívá pomocí 
vodní lázně, případně topného hnízda. Rozpouštědlo se začne vařit a jeho páry se zachytí na 
chladiči a kondenzují zpět do patrony. Hlavní nevýhodou tohoto způsobu extrakce je 
především dlouhá doba extrakce (24 – 48 hodin) a velká spotřeba rozpouštědel. Pro zjišťování 
množství některých léčiv v environmentálních matricích je tato metoda nevhodná, protože při 
vyšších teplotách může dojít k rozkladu léčiva [97, 98]. 

2.4.2.2. Extrakce ultrazvukem 
 Extrakci je možno podpořit ultrazvukem. Frekvence ultrazvuku se pohybuje v rozmezí 1 – 
16 kHz. Zvukové vlny jsou mechanické vibrace, které ke svému přenosu potřebují hmotu. 
Pevná látka v kapalině způsobuje, a to při průchodu ultrazvukových vln, vznik proudění 
v kapalině, přičemž proudy jsou velice rychlé. Proudy naráží do pevné látky a umožňují tak 
průnik rozpouštědla do vzorku [99, 100]. Používají se dva typy zařízení pro ultrazvukovou 
extrakci, tj. ultrazvukové lázně a ultrazvukové sondy. Do ultrazvukové lázně se umísťuje 
vzorek s rozpouštědlem. Naopak ultrazvuková sonda je do analyzovaného vzorku zasunuta. 
Pro extrakci sulfonamidů pomocí ultrazvuku je vhodné použít rozpouštědlo, jako je methanol 
a aceton, popřípadě jejich směsi [51, 97]. 

2.4.2.3.  Extrakce rozpouštědlem podporovaná tlakem 
  Značného urychlení extrakce můžeme dosáhnout použitím extrakce rozpouštědlem 
podporované tlakem, při které dochází ke zvýšení teploty a tlaku. Schéma PSE systému je 
znázorněno na obrázku 17. S vyšší teplotou roste rozpustnost extrahovaných látek 
v organických rozpouštědlech a zrychluje se transport hmoty. Dochází ke zlepšení kontaktu 
analytu s rozpouštědlem a průběh extrakce může být rychlejší a s použitím menšího množství 
rozpouštědla. Pro PSE extrakci lze optimalizovat tyto parametry: množství vzorku, typ, objem 
a průtok rozpouštědla, tlak, extrakční dobu a počet cyklů [97, 101]. Při extrakci 
sulfonamidových antibiotik pomocí PSE je používáno jako extrakční rozpouštědlo směs vody 
a methanolu (popř. acetonitrilu) v různých procentuálních poměrech [54, 55] nebo čistého 
methanolu [103]; teplota se obvykle zvyšuje na 60 – 100 °C, tlak se pohybuje přibližně 
v řádech 107 Pa, doba extrakce jednoho cyklu je 5 - 10 minut, počet cyklů 2 - 3 [51, 55, 102, 
103]. 
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Obrázek 17: Schéma základního typu PSE systému [podle 104] 

2.4.2.4. Mikrovlnná extrakce 
 Použití mikrovlnné extrakce je další možností aplikovanou pro izolaci léčiv z pevné 
matrice. Mikrovlnná energie je neionizující záření o frekvenci 300 – 300 000 MHz. 
Způsobuje molekulární pohyb migrací iontů a rotací dipólů. Mikrovlnným ohřevem 
rozpouštědel, která jsou v kontaktu s tuhým vzorkem, dochází k podpoření extrakce. Vzorek 
s extrakčním rozpouštědlem je umístěn do speciální nádoby, nejčastěji vyrobené z teflonu, 
který neabsorbuje záření. Je zapotřebí, aby mikrovlny zahřály vzorek, ale ne nádobu, ve které 
je vzorek umístěn [105]. Jako extrakční rozpouštědla se používají polární kapaliny nebo směs 
polárních a nepolárních kapalin, protože pouze polární sloučeniny absorbují mikrovlnné 
záření [96, 97]. Schéma mikrovlnného systému je znázorněno na obrázku 18.  

 
Obrázek 18: Schéma mikrovlnného systému [podle 105] 

2.4.2.5. Extrakce tuhou fází 
 Extrakce tuhou fází je v současné době nejrozšířenější technika dostupná pro rychlou 
a selektivní přípravu vzorku. Je využívána pro stanovení léčiv ve vodách jak povrchových, 
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tak také odpadních. Lze ji použít i při zjišťování množství léčiv v kalu nebo v sedimentu. 
Léčiva jsou zpravidla v těchto matricích obsažena ve velmi nízkých koncentracích a rovněž se 
zde vyskytuje velké množství interferujících látek. Je proto nezbytné získaný extrakt 
zkoncentrovat a přečistit. Pomocí SPE lze zajistit všechny potřebné kroky, což znamená, že je 
možné  extrakt (popř. vzorek vody) rychle a efektivně zkoncentrovat a přečistit [55]. 
 Podstatou SPE je zachycení molekul látky na tuhém sorbentu, přes který protéká vzorek. 
Při extrakci je využito chemických vlastností molekul, což má za následek, že molekuly 
jsou v důsledku působení mezimolekulárních interakcí zachyceny sorbentem. Používá se 
v případě očekávaných nízkých koncentrací analytu v matrici, případně tehdy, když vysoká 
koncentrace interferujících látek znemožňuje přímé stanovení [106, 107]. 
 Extrakce SPE je velmi jednoduchou technikou. Základem je použití extrakčních kolonek 
o nejrůznějších velikostech a náplních sorbentu, které jsou převážně na bázi chemicky 
modifikovaných částic silikagelu. Na sorbenty se mohou vázat jak polární, tak také nepolární 
látky, případně ionty. Pro stanovení léčiv (včetně sulfonamidových antibiotik) jsou vesměs 
používány sorbenty na bázi kopolymeru divinylbenzenu a divinylpyrrolidinu, které jsou 
známy jako kolonky Oasis HLB (tj. kolonky s vyváženými hydrofilně – lipofilními 
vlastnostmi) [41, 65, 73, 85, 108–112]. Tyto kolonky dokáží současně extrahovat kyselá, 
neutrální a zásaditá léčiva při neutrálním pH. Dále mohou být použity kolonky Strata-X 
(obsahující n-vinylpyrrolidone) [85], popřípadě Oasis HCX [65, 107, 113, 114]. 

Proces extrakce se skládá ze čtyř kroků (viz obrázek 19): 
1. krok Kondicionace kolonky:  

Prvním krokem je provedení solvatace kolonky. Aby mohl být analyt zadržen 
částicemi silikagelu, je nezbytné smočení pevné fáze. V případě stanovení 
sulfonamidových antibiotik je kolonka obvykle promývána methanolem nebo jeho 
směsí s  vodou [102, 108, 109, 111, 112], dále okyselenou deionizovanou vodou 
[102], slabým roztokem kyseliny chlorovodíkové [111, 115], případně slabým 
roztokem kyseliny mravenčí v acetonu nebo v methanolu [65]. Po provedení 
solvatace se kolonka nasytí čistým rozpouštědlem analytu [107, 113]. 

2. krok Aplikace vzorku: 
Do kolonky se nanese vzorek a nechá se protékat kolonkou. V průběhu procesu se 
analyt z větší části odděluje od matrice. Hodnoty průtoku vzorku kolonkou se 
pohybují obvykle v rozmezí 2 – 5 ml/min. Po aplikaci vzorku se kolonka několik 
minut suší vzduchem [107, 113]. 

3. krok Promytí sorbentu:  
Hlavním účelem tohoto kroku je odstranění interferujících složek, aniž by byl 
eluován analyt. Pro sulfonamidy jsou vhodnými promývací roztoky deionizovaná 
voda, okyselená deionizovaná voda, případně slabý roztok methanolu (≈ 5%) 
[111]. Následně dochází k odstranění vody pomocí podtlaku [102, 112, 115]. 

4. krok Eluce analytu: 
Jedná se o závěrečný krok extrakce. Dochází ke znovuzískání analytu z extrakční 
kolonky pomocí promytí kolonky rozpouštědlem, které eluuje sorbované analyty. 
Eluát je jímán do vhodné jímací nádoby. Sulfonamidová antibiotika se nejčastěji 
eluují pomocí čistého methanolu, popřípadě jeho směsi s vodou [102, 108, 109, 
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112, 115], případně směsí methanolu s  kyselinou mravenčí nebo acetonu 
s kyselinou mravenčí [65]. Dále je možné pro eluci použít také směs 
dichlormethanu s acetonem (3 : 2) [111] nebo zředěnou kyselinu trifluoroctovou 
v methanolu [41].   

 
 Průtok vzorku vedeného přes kolonku je možné urychlit dvěma metodami, a to přetlakem 
na vstupu (čerpadlem, injekční stříkačkou) nebo podtlakem na výstupu (připojeným vakuem).  
  Extrakce SPE umožňuje velké množství kombinací sorbent - rozpouštědlo, čímž je 
zajištěna vysoká selektivita této metody. Největší a současně nejdůležitější výhodou SPE 
extrakce, v porovnání s  extrakcí kapalina – kapalina, je snížení spotřeby organických 
rozpouštědel, která jsou často řazena mezi látky toxické ničící nejen ozonovou vrstvu, ale jsou 
i jinak nebezpečné. Při použití SPE extrakce se lze vyhnout celé řadě problémů, které jsou již 
tradičně spojovány výhradně s extrakcí kapalina - kapalina [114]. 

 
Obrázek 19: Postup extrakce tuhou fází [113] 

2.4.3. Vlastní stanovení  

 Na základě poznatků získaných z literatury jsou léčiva převážně stanovována kapalinovou 
chromatografií (LC) [48, 49, 66, 72, 73, 102, 111, 115], plynovou chromatografií (GC) [116-
120] nebo pomocí elektromigračních metod [121–123].  
 Nejčastěji se používá kapalinová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií 
[48, 49, 66, 73, 102, 111], která nahradila v minulosti velmi často používanou UV detekci 
[72]. Velmi se také začíná rozšiřovat nová HPLC technologie, nazývaná UPLC (nebo 
UHPLC, ultra performance liquid chromatography), která využívá novou generaci kolon. 
Tyto kolony jsou tvořené výhradně malými částicemi z hybridních materiálů (průměr 1,7 µm 
a umožňují pracovat za mnohem vyšších tlaků, a to až 15 000 psi. V důsledku toho dochází ke 
zkrácení doby analýzy a ke zmenšení potřebných objemů mobilních fází [124]. 
  Po úpravě vzorků derivatizací je možné pro vlastní stanovení použít i plynovou 
chromatografii, často ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC/MS nebo GC/MS/MS). 
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Pokud by byly zjišťovány  sulfonamidy, převádí se N1-methylací na N1-methyl deriváty. 
Derivatizace se provádí vesměs reakcí s diazomethanem [116, 117].  Pro stanovení antibiotik 
se nejčastěji používá HP5-MS kolona [118–120]; dále jsou v literatuře jako vhodné kolony 
prezentovány také kolony HP Ultra 2 [116, 118] a HP-1 [125]. Pro stanovení sulfonamidů se 
používají nejen MS detektory, ale lze použít i detektor elektronového záchytu nebo 
atomový emisní detektor [116].  
 Pro některá léčiva je vhodné stanovení pomocí kapilární zónové elektroforézy (CZE), 
nejčastěji pak ve spojení s MS, MS/MS a dokonce s MS/MS/MS. I pro stanovení sulfonamidů 
lze aplikovat elektromigrační metody, především pak kapilární zónovou elektroforézu. Při 
stanovení léčiv metodou CZE je značnou výhodou snížení objemu použitých kapalin a menší 
počet použitých vzorků, než je tomu u LC [121–123]. 

2.4.3.1. Kapalinová chromatografie 
 Kapalinová chromatografie je používána k  separaci směsí látek, které jsou netěkavé, 
případně málo těkavé a termicky labilní. V případě kapalinové chromatografie hraje aktivní 
roli zejména mobilní fáze. Mobilní fáze je tvořena kapalinou, jako stacionární fáze mohou být 
využity různé systémy pevné nebo kapalné fáze [126]. Mezi stacionární fází naplněnou 
v koloně a mobilní fází procházející kolonou dochází k dělení směsí látek. Pro účinnou 
separaci je nezbytné pracovat při vysokém tlaku [127]. Základní části kapalinového 
chromatografu jsou uvedeny na obrázku 20.  

 
Obrázek 20: Schéma LC [128] 

 Mobilní fáze je ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii čerpána vysokotlakým 
čerpadlem, jež musí umožňovat konstantní bezpulzní tok mobilní fáze o malé rychlosti (0,1 – 
10 ml/min), a to vše za vysokého tlaku až 40 MPa. Tok se obvykle pohybuje od 0,2 ml/min 
[110] do 1 ml/min [55, 126, 127]. 
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 V zásobních lahvích jsou umístěna rozpouštědla, která jsou používána jako mobilní fáze. 
Pomocí směšovacího zařízení lze s využitím zásobníků těchto rozpouštědel připravovat směs 
kapalin stálého složení nebo řídit změny ve složení výsledné mobilní fáze v průběhu separace 
[128]. Na základě poznatků z literatury lze konstatovat, že pro stanovení sulfonamidových 
antibiotik jsou vhodnými mobilními fázemi zředěné slabé kyseliny, např. octová, šťavelová a 
mravenčí, a to spolu s acetonitrilem [55, 65, 102, 108, 110–112] nebo s methanolem [51, 
109]. 
 Pro dávkování roztoku vzorku se dnes převážně využívá autosampler [28, 126, 127]. 
Objem nástřiku vzorku se uvádí obvykle okolo 5 µl  - 25 µl [55, 102]. 
 Kolony pro LC jsou ocelové trubice (obrázek 21), dlouhé až 30 cm, s vnitřním průměrem 
2 – 8 mm, které jsou naplněné stacionární fází. Pro separaci léčiv je vhodné použít 
chromatografii na obrácených fázích (mobilní fáze je polárnější než fáze stacionární). Jako 
vhodné kolony pro stanovení antibiotik se v  literatuře uvádí kolony na bázi silikagelu 
s chemicky navázanou fází C18, popřípadě C8 a iontově výměnné kolony [28, 50, 126, 127]. 
Z literatury je známo, že pro stanovení sulfonamidových antibiotik se nejčastěji používají 
kolony s chemicky navázanou fází C18 [41, 51, 55, 73, 108, 110, 111, 129], např. XDB C18 
[108], SB C18 [129] a Ultra C18 [108]; velikost částic se pohybuje od 2,5 µm [73] do 5 µm 
[55, 102, 108, 129], teplota kolony je uváděna převážně v rozmezí od 15 °C [73] do 30 °C 
[55, 110–112, 129]. 

 

Obrázek 21: Schéma kolony pro LC [130] 

 Na detektory pro LC jsou kladeny vysoké požadavky. Mezi ty nejdůležitější patří nízké 
detekční limity (v řádech µg/l až ng/l), reprodukovatelnost a linearita odezvy, nezávislost 
odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci a detekce všech oddělených 
složek (univerzálnost) [127]. Velmi často používanými detektory pro stanovení léčiv metodou 
LC byly UV detektory typu diodového pole (DAD), případně fluorescenční detektor (FLD). 
V současné době je nejvhodnějším a stále více využívaným systémem spojení kapalinové 
chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC/MS) nebo s tandemovou hmotnostní 
spektrometrií, a to nejčastěji ve spojení s elektrosprejem jako ionizační technikou (LC–
ESI/MS) [28, 37, 38, 50, 55, 72, 109, 112, 129].  
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• Fotometrický a spektrofotometrický detektor 
 Registruje absorbanci eluátu protékajícího kyvetou o vnitřním objemu 10 µl a menším. 
Kvantitativní vyhodnocení je založeno na Lambert-Beerově zákoně, který vyjadřuje vzájemný 
vztah mezi tloušťkou absorbující vrstvy (l), koncentrací absorbující složky (c) a vlastní 
velikostí absorpce, vyjádřenou jako absorbance (A): 

 

kde ε je molární absorpční koeficient (l/mol/cm). Přístroje mohou být buď s jednou pevnou 
vlnovou délkou, nejčastěji 254 nm. Kromě toho jsou využívány přístroje s možností vymezit 
vlnové délky pomocí spektrálních filtrů, přístroje s plynule se měnící vlnovou délkou, a to 
v rozsahu 190 - 400 (600) nm, vybavené mřížkovým monochromátorem, nebo přístroje 
umožňující volit nejvhodnější pracovní vlnovou délku, a to ze spektra snímaného v průběhu 
celé analýzy fotodiodovým polem.  
 U detektorů diodového pole se záření přicházející ze zdroje po průchodu štěrbinou, čočkou, 
clonou a měrnou celou detektoru spektrálně rozkládá holografickou mřížkou, takže na každou 
z fotodiod dopadá zářivý tok o určité vlnové délce, který je zeslabený absorpcí v cele 
detektoru. Každá fotodioda je spojena s kondenzátorem, který je předem nabitý na určitou 
hodnotu. Fotoelektrický proud vznikající po dopadu záření na diodu vybije kondenzátor. 
V další fázi se kondenzátory nabíjí a měří se proud, který je potřebný na dobití příslušných 
kondenzátorů. Velikost tohoto proudu se ukládá do paměti řídící jednotky. Spektrální 
rozlišení je dáno počtem diod na poli, který se pohybuje od 512 do 1024 diod. Výhodou je 
univerzálnost, citlivost a především použitelnost v gradientových technikách [126, 127]. Tyto 
detektory se často používají pro analýzu léčiv;  je to dáno tím, že umožňují splnit všechny 
požadavky farmaceutické analytiky (identifikace, kontrola čistoty, stanovení obsahu) 
v jednom kroku [127]. Jsou velmi vhodné také pro stanovení sulfonamidů, jejichž optimální 
vlnová délka pro měření je 254 nm [129], 260 nm [37, 55] 270 nm [28] nebo 280 nm [112].   
 

•  Fluorescenční detektor  
 Tento typ detektoru se používá k detekci látek vykazujících fluorescenci nebo látek, jejichž 
deriváty fluoreskují. Fluorescence je definována jako schopnost látek absorbovat ultrafialové 
záření a následně vysílat záření o vyšší vlnové délce. Vysílané záření se měří fotonásobičem, 
kolmo na směr vstupujícího záření. Detektor je vysoce selektivní a je vhodné ho kombinovat 
s fotometrickým detektorem [131, 132].  
 Fluorescenční detektor je rovněž vhodnou alternativou detektoru pro stanovení 
sulfonamidových antibiotik. Samy o sobě nejsou tyto látky fluoreskující, avšak fluoreskují 
jejich deriváty. Derivatizační reakce probíhá snadno a vznikající deriváty jsou 
pyrrolidinového typu [133]. Pro sulfonamidy je vhodná excitační vlnová délka 400 nm [131, 
132], případně 405 nm [133] a emisní vlnová délka 485 nm [133] a 500 nm [28, 41, 112, 127, 
134]. 
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• Hmotnostní spektrometr  
 Spojení hmotnostního spektrometru s kapalinovou chromatografií je dnes již zcela rutinní 
záležitostí. Problémy (zejména nekompatibilita mobilní fáze, velký objem plynu 
produkovaného výparem mobilní fáze), které spojení těchto technik provázelo, byly úspěšně 
vyřešeny. Významný byl především příchod tzv. měkkých ionizačních technik [67, 128, 135-
137].   
 
 Měkké ionizační techniky, tj. ionizace elektrosprejem (ESI), chemická ionizace za 
atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI), patří dnes mezi 
nejčastěji používané při LC-MS. Přičemž lze konstatovat, že ESI je vhodné používat pro 
středně polární až iontové sloučeniny a je vhodná pro systém s obrácenými fázemi, APCI je 
vhodná pro sloučeniny málo až středně polární, APPI je možné použít při analýze nepolárních 
látek. Při analýze léčiv se proto především používá elektrosprej (jedná se o propojení LC-ESI-
MS), a to v  pozitivním iontovém módu [28, 35, 41, 50]. Schéma elektrospreje je znázorněno 
na obrázku 22. Analyt rozpuštěný ve vhodném eluentu je přiveden kovovou kapilárou, 
na kterou je vloženo vysoké napětí (3 – 5 kV). Na výstupu z kapiláry vznikají za pomoci 
zmlžujícího plynu kapičky nesoucí velké množství nábojů na povrchu [138].  Odpařováním 
rozpouštědla dochází ke zmenšení velikosti kapiček a ke zvyšování hustoty náboje, až při 
dosažení kritické hodnoty dochází k tzv. Coulombické explozi, tj. k rozpadu na menší 
kapičky, s rozdělením původních nábojů [126, 140, 141]. Opakování tohoto procesu vede až 
k uvolnění kvazimolekulárních iontů [138].  

 

Obrázek 22: Schéma ionizace elektrosprejem  [139] 

  
 Po ionizaci dochází k rozdělení iontů podle jejich poměru m/z (hmotnost/náboj), a to 
pomocí hmotnostních analyzátorů, které jsou umístěny za intovým zdrojem. Mezi nejčastěji 
používané hmotnostní analyzátory pro stanovení antibiotik se v literatuře objevují: kvadrupól 
[67, 102], iontová past [73, 137] a analyzátor doby letu [65]. 
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Iontová past (obrázek 23) je tvořena třemi elektrodami, z nichž jedna je kruhová a dvě 
jsou vyklenuté do prostoru kruhu. Ionty jsou pulzně přivedeny do pasti. Vhodnými poměry 
napětí vloženého na kruhovou a dvě koncové elektrody jsou ionty zadržny uvnitř pasti. 
Postupnou změnou těchto napětí jsou ionty podle jejich m/z vypuzovány na detektor 
výstupním otvorem. Do pasti se zavádí helium jako tzv. tlumící plyn, protože tlumí oscilace 
v ose z, čímž se dosáhne významného zvýšení rozlišení a zlepšení záchytu iontů [138].  

 

Obrázek 23: Schéma iontové pasti [139] 

Kvadrupólový analyzátor (obrázek 24): separace iontů se uskutečňuje průchodem iontů 
mezi čtyřmi kovovými tyčemi kruhového průřezu. Na dvě protilehlé je vloženo kladné 
stejnosměrné napětí a na zbývající dvě záporné stejnosměrné napětí; na všechny čtyři tyče je 
superponováno vysokofrekvenční střídavé napětí. Ion je přiveden do středu osy kvadrupólu 
a začne oscilovat. V daný časový okamžik je pro určité hodnoty jednotlivých veličin stabilní 
pouze jeden ion s určitou hodnotou m/z. Plynulou změnou hodnot stejnosměrného napětí 
a amplitudy jsou postupně propouštěny na detektor všechny ionty [138].  Hmotnostní 
spektrum lze získat velmi rychle, není vyžadováno vysoké vakuum, má však menší rozsah 
měřitelných hmotností a nižší rozlišení [140]. 

 
Obrázek 24: Schéma kvadrupólového analyzátoru [139] 
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Analyzátor doby letu (obrázek 25) představuje pulzní hmotnostní analyzátor. Ionty jsou 
nejdříve velmi krátkým pulzem urychleny na vstupu do evakuované analyzátorové trubice. 
Poté se měří čas, za který se dostanou k detektoru; podle toho se následně určí poměr m/z. 
Ionty s menší hodnotou m/z o stejné kinetické energii se pohybují rychleji v oblasti bez pole, 
takže se rychleji dostanou k detektoru. Skenování je velice rychlé [138]. 
 

  

Obrázek 25: Schéma analyzátoru doby letu [139] 

 Poměr m/z je důležitým parametrem, který slouží k identifikaci sledované látky. Lze ho 
získat buď přímým nástřikem standardu analytu do hmotnostního spektrometru nebo je možné 
tuto hodnotu najít v literatuře. Tabulka 4 shrnuje údaje rodičovských a dceřinných iontů 
sulfonamidových antibiotik, které jsou uváděné v literatuře. 

Tabulka 4: Rodičovské a dceřiné ionty uvedené v literatuře [83] 

Léčivo Rodičovský iont (m/z) Dceřiný iont (m/z) 
Sulfathiazol 256 156 
Sulfapyridin 250 156 
Sulfamerazin 265 156 
Sulfamethazin 279 186 
Sulfamethoxazol 254 156 
Sulfacetamid 215 156 
Sulfadiazin  251 156 

 
 Pro stanovení sulfonamidových antibiotik je v literatuře často zmiňované použití spojení 
LC-MS. Souhrn metod je uveden v tabulce 5. Jsou zde vždy vypsány mobilní fáze, použitá 
kolona, metoda ionizace a analyzátor. Ve všech uvedených případech je pro ionizaci použit 
elektrospej. Analyzátorem je nejčastěji trojitý kvadrupol a nebo iontová past. 
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Tabulka 5: Různé metody pro stanovení sulfonamidových antibiotik pomocí LC/MS získané 
z literárních zdrojů  

 

 

 

 LC/MS metody pro stanovení sulfonamidových antibiotik 
Mobilní fáze Kolona  Ionizace Analyzátor  Literatura  

 20mM CH3COONH4 
    (0.1% formic acid; pH 3) 

 20mM CH3COONH4  
    (v 2:1 CH3CN:MeOH) 

MS-C18  
(2.1 × 250 mm) 

ESI 
trojitý 

kvadrupol 
[83] 

 0,2 % HCOOH 
 MeOH  
 ACN 

C18 
(2.1 × 150 mm) 

ESI kvadrupol [111] 

 1 % HCOOH v H2O 
 1 % HCOOH  v MeOH 

C18 
(2 x 125 mm) 

ESI 
trojitý 

kvadrupol 
[89]  

 0,1 M HCOOH  
 ACN 

C-18 ISIS 
(2 ×125 mm)  

ESI 
trojitý  

kvadrupól 
[156] 

 1 mM CH3COOH 
 1 mM CH3COOH v ACN 

C18 Gravity 
 (2 ×125 mm) 

ESI 
trojitý  

kvadrupol 
[55] 

 0,1 % HCOOH  
 ACN 

C18 
2.1 ×50 mm 

ESI iontová past [73] 

 0,1 % HCOOH  
 MeOH  

Synergi Hydro RP  
2 x 50 mm 

ESI 
trojitý  

kvadrupol 
[47] 

 H2O okyselená  
    CH3COOH (pH 2,8) 

 ACN 

Kromasil 100 C18 
(4,6 mm x 250 

mm) 
ESI - [56] 

 Voda 
 0,1 % HCOOH v MeOH 

C18 
2.1 ×50 mm 

ESI kvadrupol [49] 

 20 mM CH3COONH4 
 ACN 

Phenylhexyl 
3.0 × 150 mm  

ESI - [65] 

 0,1 % HCOOH v H2O 
 0,1 % HCOOH v ACN 

Hydrosphere C18 
150 × 4.6 mm 

ESI iontová past [137] 
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3.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

3.1. Přístroje, zařízení, software  
 Analytické váhy HR-120, A&D Instruments, Japonsko 
 Ultrazvuková vodní lázeň, typ Teson 4, Tesla, ČR 
 Přístroj pro zrychlenou extrakci rozpouštědlem onePSE (Applied Separations, USA) 
 Přístroj pro mikrovlnnou extrakci Multiwave 3000, Anton Paar, Německo 
 Rotační vakuová odparka RVO Büchi Rotavapor R-205 s vodní lázní B-490 

a s elektronickým řízením vakua V-800, Laboratortechnik AG, Švýcarsko  
 SPE kolonky: Supelclean ENVI-18, 6 ml, Supelco, USA  
 Filtry ze skleněných mikrovláken (glass microfibre filtres) GFC, 55 mm, Whatman, 

England 
 Cronus Syringe Filter PTFE, 13 mm 0,45 µm, Labicom, UK 
 Kapalinový chromatograf Agilent 1100 Series, Agilent, USA 
 Kolona ZORBAX Eclipse XDB-C18, velikost 2,1 x 150 mm, velikost částic 3,5 µm 
 Kolona ZORBAX Eclipse XDB-C8, velikost 2,1 x 150 mm, velikost částic 3,5 µm 
 Hmotnostní detektor – 6320 Series Ion Trap LC/MS Agilent, USA 
 Detektor diodového pole: zdrojem světla je deuteriová a wolframová lampa, 1024 

fotodiod, vlnový rozsah 190 až 950 nm, programovatelná šířka štěrbiny 1 až 16 mm 
 Běžné laboratorní vybavení 

3.2. Používané chemikálie a standardy 

3.2.1. Chemikálie 
 Kyselina mravenčí, Riedel – de Haen, Sigma – Aldrich, GmbH, PA 
 Methanol, pro HPLC, Lach-Ner, Neratovice, ČR 
 Ultračistá (MilliQ) voda 

3.2.2. Standardy 

 Sulfathiazol, čistota ≥ 99 %, Sigma–Aldrich 

 Sulfapyridin, čistota ≥ 99 %, Sigma–Aldrich 

 Sulfamethazin, čistota ≥ 99 %, Sigma–Aldrich 

 Sulfamethoxazol, čistota ≥ 99 %, Sigma–Aldrich 

 Sulfamerazin, čistota ≥ 99 %, Sigma–Aldrich 

 Sulfacetamid, čistota ≥ 98 %, Sigma–Aldrich 

 Sulfadiazin, čistota ≥ 99 %, Sigma–Aldrich 

3.2.3 Vnitřní standardy 
 Sulfamethoxazole-d4, chemická čistota: 98 %, isotopická čistota: 99 %, Toronto 

Research Chemistry Inc. (TRC) 
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 N-Acetyl-sulfamethoxazole-d4, chemická čistota: 98 %, isotopická čistota: 99 %, TRC 
 Sulfathiazol-d4, chemická čistota: 98 %, isotopická čistota: 99 %, TRC 

3.3. Sledovaná matrice 
 Povrchová voda odebraná z řek Svitavy a Svratky 
 Sediment odebraný z řek Svitavy a Svratky 
 Vyhnilý odstředěný kal z Městské velkokapacitní ČOV Brno-Modřice 
 Rybí svalovina (Jelec tloušť); ryby byly odloveny z řeky Svratky, před a za ČOV 

Brno-Modřice 

3.4. Sledované analyty 

3.4.1.  Sulfathiazol 
 Chemicky: 4-amino-N-(thiazol-2-yl)benzensulfonamid. 
 Mr = 255, 31  
 Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek. Nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný 

v 96% ethanolu, prakticky nerozpustný v dichlormethanu. Rozpouští se v roztocích 
alkalických hydroxidů a ve zředěných minerálních kyselinách [143, 144]. 

 Lokální sulfonamidové chemoterapeutikum [145]. 

3.4.2. Sulfapyridin 
 Chemicky: 4-amino-N-pyridin-2-ylbenzensulfonamid 
 Mr = 249,29 
 Velmi málo rozpustný ve vodě [146]. 
 Podáván v malých dávkách při některých dermatitidách [145]. 

3.4.3. Sulfamethazin 
 Chemicky: 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid 
 Mr = 278,33 
 Nažloutlý prášek rozpustný v methanolu, diethyletheru, mírně rozpustný ve zředěných 

minerálních kyselinách a velmi mírně rozpustný ve vodě [146, 147]. 
 Součást trojsložkové směsi sulfonamidů [145]. 

3.4.4. Sulfamethoxazol 
 Chemicky: 4-amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid. 
 Mr = 253,28 
 Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Prakticky nerozpustný ve vodě, rozpustný 

v acetonu, mírně rozpustný ve zředěných roztocích hydroxidu sodného a zředěných 
kyselinách [143, 148]. 

 Spolu s trimethoprimem tvoří součást cotrimoxazolu [145]. 

3.4.5. Sulfamerazin 
 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid 
 Mr = 264,305  
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 Součást trojsložkové směsi sulfonamidů [145]. 

3.4.6. Sulfacetamid 
 N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]acetamid 
 Mr = 214.243  
 Používá se při léčení infekcí močového traktu a jako sodná sůl pro oční infekce [145]. 

3.4.7. Sulfadiazin 
 4-amino-N-pyrimidin-2-yl-benzensulfonamid 
 Mr = 250,278  
 Sulfonamidové chemoterapeutikum. V kombinaci s pyrimethaminem se používá 

k léčbě toxoplasmózy [145]. 

3.5. Vnitřní standardy 

3.5.1. Sulfamethoxazole-d4 
 Chemicky: 4-amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)(benzen-d4)sulfonamid 
 Molekulární vzorec: C10H7D4N3O3S 
 Mr = 257,3 
 Světle žlutý prášek s bodem tání 162-165 °C. Rozpustný v DMSO a v methanolu. 

Chemická čistota 98 %, Isotopická čistota 99 % [149]. 

3.5.2. N-Acetyl-sulfamethoxazole-d4 
 Chemicky: N[4-[[(5-methylisoxazol-3-yl) amino]sulfonyl]phenyl]acetamid 
 Molekulární vzorec: C12H9D4N3O4S 
 Mr = 299,34 
 Žlutohnědý prášek s bodem tání 225-228 °C. Rozpustný v DMSO a těžko rozpustný 

v methanolu. Chemická čistota 98 %, Isotopická čistota 99 % [149]. 

3.5.3. Sulfathiazol-d4 
 Chemicky: 4-amino-N-(thiazol-2-yl)benzensulfonamid-d4. 
 Molekulární vzorec: C9H5D4N3O2S2 
 Mr = 259,34  
 Zcela bílý prášek s bodem tání 195-197 °C. Rozpustný v DMSO a v metanolu [149]. 

3.6.  Pracovní postupy 

3.6.1. Odběry vzorků a jejich úprava 

3.6.1.1.  Vzorky povrchové vody 
 Vzorky povrchové vody byly odebrány na dvou řekách, a to na řece Svitavě a řece Svratce. 
Byl zpracován plán vzorkování, kde byla přesně stanovena odběrová místa, množství 
odebraného vzorku a uvedeny analyty, které budou sledovány.  
 Odběr byl proveden z řeky Svratky 30. 3. 2011 a z řeky Svitavy 3. 4. 2011. Spolu 
s odběrem byl zpracován protokol o  odběru, který především obsahoval přesné GPS 
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souřadnice odběrových míst (viz obrázek 26), vlastnosti vody (teplotu, pH, pach) a informace 
o počasí. Vzorky byly odebírány pomocí hloubkového vzorkovače. Všechny odebrané vzorky 
byly dopraveny do laboratoře a zpracovány do 24 hodin.  
 
 

 

Obrázek 26: Místa odběru povrchové vody a sedimentu z řek Svitavy a Svratky 

3.6.1.2.  Vzorky sedimentu 
Vzorky sedimentu byly odebrány obdobně jako vzorky povrchové vody. Místa odběru jsou 

uvedena na obrázku 26. Sedimenty byly odebrány na toku řeky Svratky dne 16. 10. 2011 a na 
toku řeky Svitavy dne 23. 10. 2011. Celkem bylo odebráno 31 vzorků sedimentů, které byly 
v plastových vzorkovnicích dopraveny do laboratoře. Při laboratorní teplotě byly vysušeny do 
konstantní hmotnosti a  gravimetricky u nich byla stanovena sušina. Před extrakcí byly vzorky 
sedimentu rozdrceny v třecí misce s tloučkem a přesítovány pomocí sít o velkosti ok 0,6 cm.  

3.6.1.3.  Vzorky ryb 
Odlov ryb (Jelec tloušť) byl proveden odbornými pracovníky povodí Moravy, kteří jsou na 

tuto činnost akreditováni. Ryby byly odloveny z řeky Svratky před a za ČOV Brno-Modřice.  

3.6.1.4.  Vzorky kalu  
Vzorky kalu pocházely z ČOV Brno-Modřice (viz obrázek 27). Vzorky byly odebrány 

příslušným pracovníkem ČOV ve období od 5. 3. do 14. 3. 2012, vždy v 7:00 hodin ráno. 
Jednalo se o vysušený kal bez úpravy vápnem. V případě potřeby byl kal rozdrcen tloučkem 
v třecí misce. Po přesítování přes síto o velikosti ok 0,6 mm, byly vzorky připraveny pro 
extrakci.  
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Obrázek 27: ČOV Brno - Modřice 

3.6.2. Izolace analytů 

3.6.2.1. Extrakce na tuhou fázi  

 Metoda použitá pro extrakci vzorků povrchové vody a přečištění extraktů získaných ze 
vzorků sedimentů, kalů a ryb: 

 Typ SPE kolonky:   ENVI–18 SPE Tubes 
 Kondicionace kolonky:  2 ml 0,1 M kyseliny mravenčí v methanolu 

     2 ml 5% methanolu 
 Aplikace vzorku:    300 ml povrchová voda, 5 ml extrakt 
 Sušení proudem vzduchu:  5 minut 
 Promytí sorbentu:    2 ml 5% methanolu 
 Eluce analytu:   4 ml 0,1 M kyseliny mravenčí v methanolu 
 Zahuštění pod dusíkem na 0,5 ml.  

 

 
Obrázek 28: Přístroj pro extrakci na tuhou fází s kolonami ENVI-18 SPE Tubes 



   - 51 - 
 

3.6.2.2. Extrakce za zvýšeného tlaku 
 Metoda použitá pro stanovení analytů z reálných vzorků: 

 Množství vzorku:  15 g  
 Extrakční činidlo:  MeOH 
 Počet cyklů:   2 
 Doba statické fáze:  7 min 
 Proplach rozpouštědlem:  2 min 
 Teplota extrakce:   40°C  
 Tlak:    6 MPa  pro vzorky sedimentu 
 Teplota extrakce:   40°C  
 Tlak:    14 MPa pro vzorky kalu 
 Teplota extrakce:   40°C  
 Tlak:    12 MPa pro vzorky ryb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 29: Přístroj pro extrakci za zvýšeného tlaku onePSE, Applied Separations, USA 
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3.6.2.3. Mikrovlnná extrakce 
 Metoda ověřovaná pro stanovení sulfonamidů léčiv ve vzorcích sedimentu a kalu: 
 

 

 

 

 
Obrázek 30: Přístroj pro mikrovlnnou extrakci  

              Multiwave 3000, Anton Paar 

3.6.2.4. Extrakce ultrazvukem 
Metoda ověřovaná pro stanovení antibiotik ve vzorcích sedimentů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Obrázek 31: Ultrazvuková vodní lázeň,  
           typ Teson 4, Tesla, ČR 

 Rozpouštědlo: 
methanol  
acetonitril 

 Množství vzorku: 2 g 

 Objem rozpouštědla: 15 ml 

 Výkon:  800 W 

 Teplota: 115 °C 

 Doba zahřívání: 10 minut 

 Doba statické fáze: 10 minut 

 Doba chlazení: 40 minut 

 Rozpouštědlo 
methanol  
acetonitril 

 Množství vzorku 15 g 

 Objem rozpouštědla 20 ml 

 Doba extrakce 20 minut 
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3.6.2.5. Rotační vakuová odparka 
 Tlak:   337 mBar  
 Teplota vodní lázně:  40 °C 
 Počet otáček:   40-50 ot.⋅min-1 

 

 
Obrázek 32: Rotační vakuová odparka RVO Büchi Rotavapor R-205 s vodní lázní B-490 

a s elektronickým řízením vakua V-800 

3.6.3. Analýza vzorků a standardů 
 Kapalinový chromatograf: HPLC Agilent 1100 Series. 
 Analytická kolona:   ZORBAX Eclipse XDB-C18; 2.1 x 150 mm; 3.5 mm;  

   ZORBAX Eclipse XDB-C8; 2.1 x 150 mm; 3.5 mm 
 Detektory:  DAD 1024 bit diode array, rozpětí vlnových délek 190 - 950 nm 

   Hmotnostní spektrometr Agilent 6320 Series, Ion Trap LC/MS 
 

 
Obrázek 33: Kolony ZORBAX Eclipse XDB-C18 a XDB-C8 
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Obrázek 34: HPLC Agilent 1100 Series s DAD detektorem a hmotnostní spektrometr Agilent 6320 
Series 

Tabulka 6: Chromatografické podmínky analýzy pro LC/DAD a LC/MS 

Nástřik  1 µl  
Mobilní fáze 0,01 M HCOOH, MeOH 
Průtok mobilní fáze 0,15 ml/min pro C18; 0,2 ml/min pro C8 
Teplota kolony 20°C 
Gradient  t0 = 30 % methanolu, t3 = 40 % methanolu,  

t6 = 80 % methanolu, t10 = 100 % methanolu 
Vlnová délka 270 nm 
Doba analýzy 25 minut; 20 minut 

Tabulka 7: Parametry sledovaných analytů pro LC/MS 

Léčivo 
Retenční čas (min) Rodičovský iont 

(m/z) Kolona C18 Kolona C8 

Sulfacetamid 3,6 3,3 215 
Sulfadiazin 4,4 3,6 251 
Sulfathiazol 4,6 4,2 256 
Sulfapyridin 5,1 4,6 250 
Sulfamerazin 5,9 4,9 265 
Sulfamethazin 8,4 6,6 279 
Sulfamethoxazol 11,5 9,3 254 
Sulfathiazol-d4 4,4 3,9 258 
Sulfamethoxazol-d4 11,4 9,2 256 
N-Acetyl sulfamethoxazol-d4 13,1 11,2 298 
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Tabulka 8: Podmínky hmotnostní spektrometrie 

tlak zmlžovače 20 psi 
průtok sušícího plynu 10 l/min 
teplota sušícího plynu 350 °C 
napětí na kapiláře 3500 V 
ionizační mód pozitivní 
rozsah skenovaných hmot 100 – 500 m/z 
cílová hmota 250 m/z 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE  

4.1. Optimalizace podmínek na LC  
 
 Pro stanovení sulfonamidových antibiotik pomocí LC byla použita kolona ZORBAX 
Eclipse XDB-C18 (2,1 x 150 mm, 3,5 µm velikost částic), na níž byla provedena optimalizace 
metody. Z důvodu poškození této kolony byla později nahrazena kolonou ZORBAX Eclipse 
XDB-C8 (2,1 x 150 mm, 3,5 µm velikost částic).  
 Optimalizace léčiv sulfathiazol, sulfapyridin, sulfamerazin, sulfamethazin, sulfamethoxazol 
probíhala nejprve pomocí DAD detekce a teprve poté pomocí MS detekce, kde byl soubor 
léčiv rozšířen o sulfacetamid a sulfadiazin. 

4.1.1  Optimalizace podmínek na LC/DAD  

4.1.1.1. Kolona ZORBAX Eclipse XDB-C18 
 Jako mobilní fáze bylo použito několik systémů: byla zkoušena jednak kombinace 
acetonitrilu s 0,01 M HCOOH a jednak kombinace methanolu s 0,01 M HCOOH. Obě 
kombinace mobilní fází se ukázaly být vhodné; nakonec byla vybrána jako optimální 
kombinace methanolu s 0,01 M HCOOH, při které byly získány ostřejší píky byly a také byla 
nepatrně vyšší odezva. 
 Rovněž byly ověřovány různé průtoky mobilní fáze, a to od 0,1 do 0,2 ml/min; jako 
nejvhodnější byl zvolen průtok 0,15 ml/min.  
 Dále byly zkoušeny různé gradienty mobilní fáze, přičemž jako nejvhodnější se projevil 
gradient uvedený v grafu 2. Vykazoval nejdokonalejší separaci píků a při tomto gradientu  
byly píky rovněž symetrické, úzké a nechvostovaly.  

 
Graf 2: Zvolený gradient mobilní fáze 

 Teplota kolony byla na základě literatury stanovena na 20 °C, vlnová délka detekce 
270 nm. Celková doba analýzy činila 25 minut. Nástřik v případě optimalizované metody byl 
u modelových vzorků vždy 1 µl, pro reálné vzorky činil 5 µl. Zvolené optimální podmínky 
jsou uvedeny v tabulce 9 a chromatogram získaný za optimálních podmínek je prezentován na 
obrázku 35; retenční časy jednotlivých léčiv jsou potom uvedeny v tabulce 10. 



   - 57 - 
 

 Tato kolona byla použita při optimalizaci metody pro stanovení sulfonamidů ve vzorcích 
povrchové vody a následně byly pomocí ní proměřeny reálné vzorky povrchové vody.   

Tabulka 9: Optimální chromatografické podmínky pro LC/DAD 

Mobilní fáze 0,01 M kyselina mravenčí, methanol 
Průtok mobilní fáze 0,15 ml/min 
Gradient mobilní fáze t0 = 30 % methanolu, t3 = 40 % methanolu,  

t6 = 80 % methanolu, t10 = 100 % methanolu 
Teplota kolony 20 °C 
Vlnová délka detekce 270 nm 
Celková délka analýzy 13 + 12 minut  

 

Obrázek 35: Chromatogram za optimálních podmínek, C18 

Tabulka 10: Retenční časy léčiv, při použití LC/DAD a kolony ZORBAX Elipse XDB-C18 

Léčivo Retenční čas (min) 
Sulfathiazol 4,6 
Sulfapyridin 5,1 
Sulfamerazin 5,9 
Sulfamethazin 8,4 
Sulfamethoxazol 11,5 

4.1.1.2. Kolona ZORBAX Eclipse XDB-C8 
 Kolona C18 byla v průběhu zpracovávání dizertační práce zaměněna za kolonu C8. Jednalo 
se o kolonu ZORBAX Eclipse XDB-C8 (2,1 x 150 mm, 3,5 µm velikost částic). Na koloně 
C8 byly nastaveny stejné chromatografické podmínky jako na koloně C18; byl však zvýšen 
průtok mobilní fáze, a to na 0,2 ml/min. Celková doba analýzy se tak zkrátila na 20 minut 
(11 + 9 min).  Chromatogram  získaný za těchto optimálních podmínek je uveden na obrázku 
36 a retenční časy léčiv jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Obrázek 36: Chromatogram za optimálních podmínek, C8 

Tabulka 11: Retenční časy léčiv, při použití LC/DAD a kolony ZORBAX Elipse XDB-C8 

Léčivo Retenční čas (min) 
Sulfathiazol 4,2 
Sulfapyridin 4,6 
Sulfamerazin 4,9 
Sulfamethazin 6,6 
Sulfamethoxazol 9,3 

 

4.1.2.  Optimalizace podmínek na LC/MS 
 Poté, co byla nalezena vhodná metoda pro stanovení léčiv pomocí LC/DAD, byla 
ověřována tato metoda ve spojení s hmotnostním spektrometrem (LC/MS). Pro hmotnostní 
detekci sledovaných analytů byl použit hmotnostní spektrometr Agilent 6320 Series, Ion Trap 
LC/MS s iontovým zdrojem elekrosprejem a sférickou iontovou pastí jako analyzátorem. 
Na základě literární rešerše byla zvolena pozitivní ionizace.  
 Nejprve byla proměřena hmotnostní spektra jednotlivých analytů metodou přímého 
nástřiku (spektra viz. příloha). Příslušné poměry m/z pro jednotlivá léčiva jsou uvedeny 
v kapitole 3.6.3. Standardy o koncentraci 100 µg.ml-1 byly rozpuštěny v roztoku 0,1 M 
kyseliny mravenčí v methanolu. Pro jednotlivé sledované sulfonamidy byla také zjištěna 
jejich fragmentace pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie (MS2). Při fragmentaci 
vznikaly totožné fragmenty (m/z) 156, 108 a 92, viz obrázek 37. Tento jev je způsoben 
podobností struktury jednotlivých analytů.  
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Obrázek 37:  Fragmentace molekul sulfonamidů [142] 

 

 Po přímém nástřiku byly vzorky standardů změřeny. Byla použita optimalizovaná metoda 
LC/DAD.  Rozsah skenovaných hmot byl na základě přímého nástřiku zvolen v rozmezí 100 
– 500 m/z a sledovaná hmota byla 250 m/z. Měření bylo, stejně jako v případě přímého 
nástřiku, voleno v pozitivním ionizačním módu. Napětí v kapiláře bylo nastaveno na 3500 V, 
průtok sušícího plynu byl 10 l.min-1 a tlak zamlžovače na 20 psi. V jednom směsném vzorku 
byly proměřeny deuterované sulfonamidy, které pak sloužily jako vnitřní standardy při 
stanovování léčiv v reálných vzorcích. Chromatogram je zobrazen na obrázku 38, přičemž 
koncentrace standardů byla zvolena 500 ng.ml-1. V druhém směsném vzorku byly proměřeny 
všechny vybrané analyty viz obrázek 39, koncentrace analytů byla vždy 400 ng.ml-1.  

 

 
Obrázek 38: Hmotnostní spektra deuterovaných sulfonamidů, c=500 ng.ml-1 
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Obrázek 39: Hmotnostní spektra všech stanovovaných sulfonamidů 400 ng.ml-1 

 

4.2. Extrakční metody 
 
 Volba vhodné extrakční metody pro izolaci analytu je nezbytnou součástí postupu pro 
stanovení sulfonamidových antibiotik. Pro extrakci antibiotik z vodní matrice se nejčastěji 
používá extrakce na tuhou fázi, kdežto při práci s pevnou matricí je nutné zvolit jinou 
extrakční metodu. Zařazení kroku SPE je v případě pevných matric především spojeno 
s přečištěním extraktu.  
 Použitá metoda SPE pro sulfonamidová antibiotika vychází z článku [150]. V rámci 
dizertační práce byla tato metoda ověřována pro větší objemy vzorku vody a zkoušena na 
dvou typech kolon ENVI–18 SPE Tubes (s 0,5 g sorbentu; s 1 g sorbentu), vždy beze změny 
pH a se změnou pH vzorku.  
 Pro pevné matrice (sediment, kal, rybí svalovina) byly vybrány celkem tři extrakční 
metody, a to zrychlená extrakce rozpouštědlem (PSE), mikrovlnná extrakce (MAE) a extrakce 
ultrazvukem (USE) (viz obrázek 40). Jako první byly pro všechny tři matrice hledány 
optimální podmínky metody PSE, následně byla pro sediment a kal ověřována MAE a na 
závěr bylo zkoušeno sediment extrahovat pomocí USE. Účinnosti metod byly prověřeny na 
základě výpočtu výtěžnosti léčiv. Ta byla prováděna pomocí přídavků standardů, které byly 
přidány do předem přečištěné matrice. Výtěžnost byla vypočtena podle následující vzorce: 
   

100(%) ⋅=
R
XV         (1) 

 V– výtěžnost analytu;  X – získané množství analytu z naspikovaného vzorku; R – původní 

množství analytu přidaného do vzorku.  
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Obrázek 40: Extrakční metody použité pro stanovení léčiv z jednotlivých matric 

 Pro samotnou analýzu, a to při zjišťování vhodné extrakční metody, byl vždy použit 
vysokoúčinný kapalinový chromatograf s  detektorem diodového pole. Pro stanovení  
výtěžností byla použita vybraná sulfonamidová antibiotika (sulfathiazol, sulfapyridin, 
sulfamethazin, sulfamethoxazol, popř. sulfamerazin) ve vyšších koncentračních hladinách.  
 Extrakce byly vždy provedeny minimálně 3krát, z důvodu stanovení základních 
statistických parametrů; vždy byla vypočtena směrodatná odchylka (S), a to pomocí funkce 
SMODCH v programu Microsoft Excel.  
 Nejprve byly připraveny kalibrační závislosti pro všechna zvolená léčiva. Následně byla 
optimalizována SPE metoda. Teprve po optimalizování SPE metody bylo přikročeno 
k extrakčním metodám pro pevné matrice podle výše uvedeného pořadí.  

4.2.1. Kalibrační závislosti léčiv 
 Pro jednotlivá léčiva byly sestrojeny kalibrační závislosti. Pomocí těchto závislostí byla 
zjišťována účinnost metody. Koncentrace pro sestrojení  kalibračních závislostí byly zvoleny 
tak, aby vyhovovaly zvoleným hladinám koncentrací při vyhodnocování výtěžností na DAD 
detektoru.  

4.2.1.1. Kolona ZORBAX Eclipse XDB-C18 
 Kalibrační závislosti sulfonamidů jsou znázorněny v grafu 3. Lineární rozsah byl zvolen 
v rozsahu 10 – 50 mg.l-1. Linearita byla u všech sledovaných léčiv vyšší než 0,99. Detekční 
limity se pohybovaly v rozmezí od 0,09 – 0,11 mg.l-1, a to v závislosti na analytu. Rovnice 
regrese a  limity detekcí pro všechna sledovaná léčiva, zjišťovaná pomocí kapalinové 
chromatografie s detektorem diodového pole, jsou uvedeny v tabulce 12. 
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Graf 3: Kalibrační závislosti sulfonamidů pro kolonu C18 

Tabulka 12: Rovnice regrese, koeficient determinace, mez detekce a mez stanovitelnosti jednotlivých 
léčiv pro měření prováděné na koloně C18 

Léčivo Rovnice regrese R2 
LOD 

(mg.l-1) 
LOQ 

(mg.l-1) 
sulfathiazol y = 29382 x – 50,40 0,9979 0,1075 0,3584 
sulfapyridin y = 37836 x – 80,34 0,9999 0,0793 0,2642 

sulfamethazin y = 37463 x – 73,77 0,9979 0,0869 0,2897 

sulfamethoxazol y = 35990 x – 72,42 0,9982 0,0905 0,3015 

sulfamerazin y = 26091 x – 18,72 0,9982 0,0919 0,3064 

4.2.1.2. Kolona ZORBAX Eclipse XDB-C8 
 Kalibrační závislosti sulfonamidů jsou znázorněny v grafu 4. V tabulce 13 jsou uvedeny 
získané rovnice regrese a koeficient determinace, která byla u všech sledovaných léčiv vyšší 
než 0,99 a limity detekce a stanovitelnosti. Meze detekce se pohybovaly v rozmezí od 0,06 – 
0,07 mg.l-1, v závislosti na analytu. Lineární rozsah byl zvolen 10 – 100 mg.l-1.  
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Graf 4: Kalibrační závislosti sulfonamidů pro kolonu C8 

Tabulka 13: Rovnice regrese, koeficient determinace, mez detekce a mez stanovitelnosti jednotlivých 
léčiv pro měření prováděné na koloně C18 

Léčivo Rovnice regrese R2 
LOD 

(mg.l-1) 
LOQ 

(mg.l-1) 
sulfathiazol y = 50024 x –132,40 0,9959 0,0726 0,2421 
sulfapyridin y = 55905 x + 73,35 0,9985 0,0564 0,1911 

sulfamethazin y = 53423 x + 39,24 0,9954 0,0602 0,1944 

sulfamethoxazol y = 53000 x + 21,09 0,9981 0,0629 0,0341 

sulfamerazin y = 54129 x – 4,34 0,9976 0,0577 0,1925 
 

4.2.2. Extrakce tuhou fází  
 Extrakce léčiv z povrchové vody vyžadovala krok zakoncentrování a přečištění, který byl 
realizován pomocí SPE. Metoda SPE byla rovněž začleněna do postupu extrakce léčiv ze 
vzorků kalů, sedimentů a ryb. V případě těchto matric byla metoda SPE zařazena pro  
přečištění získaných extraktů před samotnou analýzou.  
 SPE postup, který byl zvolen pro stanovení sulfonamidových antibiotik ze vzorků, byl 
převzat z předchozích výzkumů, jak již bylo výše uvedeno. Postup a kolony použité v této 
práci jsou uvedeny v tabulce 14. Cílem tohoto pokusu bylo najít nejvhodnější objem vzorku 
vody, dále vybrat kolonu, při které bude dosaženo vyšší výtěžnosti při stanovení léčiv a také 
prokázat vliv pH vzorku na účinnost metody.  
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Tabulka 14: Ověřovaný postup SPE metody 

Typ SPE kolonky 
ENVI–18 SPE Tubes, 0,5 g sorbentu 
ENVI–18 SPE Tubes, 1 g sorbentu 

Kondicionace kolonky 
2 ml 0,1 M kyseliny mravenčí v methanolu 
2 ml 5% methanolu 

Aplikace vzorku dle množství vzorku 
Sušení proudem vzduchu 5 minut 
Promytí sorbentu 2 ml 5% methanolu 
Eluce analytu 4 ml 0,1 M kyseliny mravenčí v methanolu 

 
 V rámci pokusu byly připraveny modelové vzorky vody o objemu 10, 50, 100, 200, 300, 
400 a 500 ml (všechny vzorky byly připraveny 3x). Do modelových vzorků bylo přidáno 
stejné množství standardů vybraných léčiv (sulfathiazol, sulfapyridin, sulfamerazin, 
sulfamethazin a sulfamethoxazol) a to tak, aby výsledná koncentrace léčiv byla 40 mg.l-1, což 
je koncentrace, která je výborně viditelná na DAD detektoru. V tomto experimentu byla 
použita kolona ZORBAX Eclipse XDB-C18.  
 Celkem byly připraveny čtyři sady modelových vzorků, a to dvě sady s úpravou pH a dvě 
sady bez úpravy pH. V případě úpravy pH bylo do modelového vzorku přidáno tolik kyseliny 
mravenčí, aby pH v modelovém vzorku bylo nižší (pH = 3). Modelové vzorky vody se 
nechaly protéci přes SPE kolony, za výše uvedených podmínek. Dále byla dodržována ta 
zásada, aby vždy jedna sada modelových vzorků s úpravou a jedna sada bez úpravy pH byla 
testována na SPE kolonce s množstvím sorbentu 0,5 g a 1 g.  

4.2.2.1. SPE kolona ENVI–18 SPE Tube; 6 ml; 0,5 g 
 Jako první byla testována kolona ENVI-18 SPE Tube; 6 ml s nižším množstvím sorbentu 
(0,5 g). Kolona byla použita pro dvě sady vzorků, jednu bez úpravy pH a druhou s úpravou 
pH.   

 A) Vzorky bez úpravy pH 
 Na zvolené SPE koloně byly stanoveny výtěžnosti jednotlivých léčiv v modelových 
vzorcích vody bez úpravy pH, a to v závislosti na různých objemech vzorku. Hodnoty, které 
byly v rámci experimentu získány, jsou uvedeny v tabulce 15.  
 Z prezentovaných hodnot lze vyčíst, že u všech léčiv většinou dochází se zvyšováním 
množství vzorku k poklesu jejich výtěžností. U sulfathiazolu, sulfapyridinu a sulfametazinu 
klesly výtěžnosti pod 90 %, již při nanesení 50 ml vzorku na SPE kolonu. Pro sulfamerazin 
byly výtěžnosti při 10, 50 a 100 ml naneseného vzorku na SPE kolonu vyšší než 90 %, avšak 
při dalším zvyšování naneseného vzorku již výtěžnosti klesly pod 60 %. U sulfamethoxazolu 
byly výtěžnosti vyšší než 95 %, a to i při nanesení 200 ml vzorku na SPE kolonu. Při dalším 
zvyšování objemu naneseného vzorku výtěžnosti postupně klesaly.  
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Tabulka 15: Účinnost SPE metody vyjádřená jako výtěžnost léčiv  

Číslo  
vzorku 

Množství  
vzorku (ml) 

Výtěžnost léčiv (%)* 

STA SPY  SMR SMZ  SMX 
A1-3 10 100,7 ± 0,2 99,1 ± 0,1 100,0 ± 0,1 103,4 ± 0,1 99,9 ± 0,1
A4-6 50 85,7 ± 1,4 71,8 ± 1,3 109,4 ± 0,2 89,5 ± 1,4 96,0 ± 1,6
A7-9 100 48,9 ± 1,5 51,0 ± 1,3 96,6 ± 3,1 90,1 ± 2,5 96,5 ± 2,9

A10-12 200 23,6 ± 0,1 26,0 ± 1,3 55,7 ± 0,9  90,3 ± 0,3 95,5 ± 1,0
A13-15 300 14,4 ± 0,5 17,1 ± 0,3 41,3 ± 1,0 76,7 ± 1,0 76,1 ± 1,3
A16-18 400 10,1 ± 0,1 12,8 ± 0,1 32,4 ± 0,3 60,1 ± 0,7 57,6 ± 0,4
A19-21 500 6,9 ± 0,2 9,9 ± 0,2 26,8 ± 0,3 47,8 ± 0,4 45,0 ± 0,3

* průměrná hodnota vypočtená ze tří paralelních měření ± směrodatná odchylka 

 Hodnoty získané měřením jsou přehledně znázorněny v grafu 5; z tohoto grafu je zřejmé,  
že výtěžnosti všech léčiv se  s přibývajícím objemem vzorku snižují. Výtěžnosti léčiv 
sulfathiazolu a sulfapyridinu vykazují postupně klesající tendenci, přičemž nejvyšší výtěžnost 
byla zaznamenána již při dávkování 10 ml vzorku, následně však při dalším zvyšování 
objemu vzorku docházelo k výraznému snižování výtěžností, a to až do objemu vzorku 
200 ml; potom se již hodnoty výtěžností snižovaly pozvolna. Hodnota výtěžnosti při 
nadávkování 500 ml vzorku byla nižší než 10 %. 
 Výtěžnosti sulfamerazinu mají podobný průběh, jako předchozí léčiva. Rozdíl je však při 
dávkování 50 ml vzorku, kdy došlo ke zvýšení výtěžnosti. Hodnota výtěžnosti při dávkování 
500 ml vzorku se pohybovala u tohoto léčiva cca 25 %. 
 Výtěžnosti léčiv sulfamethazin a sulfamethoxazol vykazují do objemu nadávkovaného 
vzorku 200 ml poměrně konstantní hodnoty, kdy se výtěžnosti pohybovaly kolem 90 až 
100 %. Při vyšších objemech vzorku dochází i v tomto případě k postupnému klesání 
výtěžností. Hodnota výtěžnosti při nadávkování 500 ml vzorku se pohybovala okolo 50 %. 
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Graf 5: Výtěžnosti léčiv při různých objemech modelového vzorku při použití ENVI-C18 SPE kolon; 
6 ml objem; 0,5 g sorbentu; bez úpravy pH vzorku 

B) Vzorky s úpravou pH 
Byly stanoveny výtěžnosti jednotlivých léčiv v závislosti na různých objemech vzorku 

vody na zvolené SPE koloně, prováděné s úpravou hodnoty pH vzorku. Průměrné hodnoty 
jsou prezentovány v tabulce 16 a jsou vypočteny ze tří paralelních stanovení. Z hodnot lze 
i v tomto případě vyčíst, že u všech léčiv většinou dochází, a to se zvyšováním množství 
vzorku, k poklesu jejich výtěžností. U sulfathiazolu, sulfapyridinu a sulfamerazinu byly 
vysoké výtěžnosti zaznamenány u vzorků vody o objemu 10 a 50 ml. Pro sulfametazinu bylo 
vysoce kvantitativních výtěžností dosaženo při nanesení 10, 50 a 100 ml vzorku vody na SPE 
kolonu. Při dalším zvyšování naneseného vzorku výtěžnosti postupně klesly. Sulfamethoxazol 
jako jediný, stejně jako v předchozím experimentu, vykazoval vysoké výtěžnosti i při 
nanesení 200 ml vzorku na SPE kolonu. Při dalším zvyšování objemu naneseného vzorku 
však výtěžnosti postupně klesaly.      

Tabulka 16: Účinnost SPE metody vyjádřená výtěžností léčiv   

Číslo  
vzorku 

Množství  
vzorku (ml) 

Výtěžnost léčiv (%) ± SD 

STA SPY  SMR SMZ  SMX 
B1-3 10 100,7 ± 0,2 99,1 ± 0,1 100,0 ± 0,1 103,4 ± 0,1 99,9 ± 0,1
B4-6 50 93,0 ± 1,4 105,1 ± 3,2 106,1 ± 2,8 106,5 ± 5,5 107,8 ± 3,8
B7-9 100 46,2 ± 0,6 67,6 ± 0,9 79,1 ± 0,7 108,0 ± 0,1 109,6 ± 0,1

B10-12 200 20,8 ± 0,9 38,7 ± 2,0 36,8 ± 1,8 93,5 ± 1,4 101,3 ± 0,3
B13-15 300 13,1 ± 0,1 29,5 ± 0,1 24,3 ± 0,1 68,6 ± 0,1 80,6 ± 0,3
B16-18 400 5,4 ± 0,7 21,5 ± 0,2 15,9 ± 1,1 41,0 ± 0,4 54,1 ± 0,2
B19-21 500 5,0 ± 1,1 19,7 ± 0,5 14,8 ± 1,9 35,3 ± 5,1 43,6 ± 1,5
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 V grafu 6 jsou pro přehlednost zobrazeny získané hodnoty, které jsou uvedené v předchozí 
tabulce. Je patrné, že výtěžnosti všech léčiv se s přibývajícím objemem vzorku snižují stejně, 
jako tomu bylo u vzorků bez úpravy pH. Výtěžnosti léčiv sulfathiazol, sulfapyridin 
a sulfamerazin mají postupně klesající průběh, protože s přibývajícím objemem vzorku vody  
dochází k poklesu výtěžností. Nejvyšší výtěžnost byla zaznamenána při dávkování malých 
množství vzorku (10 a 50 ml). Při dalším zvyšování objemů vzorku docházelo k výraznému 
snižování výtěžností až do objemu vzorku 200 ml, následně se hodnoty výtěžností snižovaly 
pozvolna. Hodnoty výtěžností při nadávkování 500 ml vzorku byly nižší než 20 %. 
 Výtěžnosti léčiv vypočtené pro sulfamethazin a sulfamethoxazol mají poměrně konstantní 
hodnoty až do 200 ml dávkovaného vzorku, kdy se jejich hodnoty pohybovaly v rozmezí 90 
až 100 %. Při dalším zvyšování objemu začalo docházet k postupnému snižování výtěžností. 
Hodnota výtěžnosti při nadávkování 500 ml vzorku se pohybovala okolo 40 %. 

 
Graf 6: Výtěžnosti léčiv při různých objemech modelového vzorku při použití ENVI-C18 SPE kolon; 
6 ml objem; 0,5 g sorbentu; s úpravou pH vzorku  

4.2.2.2. SPE kolona ENVI–18 SPE Tubes, 6 ml, 1 g 

A) Vzorky bez úpravy pH 
Byly stanoveny výtěžnosti jednotlivých léčiv v závislosti na různých objemech vzorku, 

a to na SPE koloně, bez úpravy hodnoty pH vzorku. Průměrné hodnoty jsou prezentovány 
v tabulce 17 a jsou vypočteny ze tří paralelních stanovení.  U všech léčiv většinou se 
zvyšováním množství vzorku dochází k poklesu jejich výtěžností, avšak ke snižování 
účinností nedochází tak prudce, jako tomu bylo u prvních posuzovaných SPE kolon.  

U sulfathiazolu a sulfapyridinu byly vysoké výtěžnosti zjištěny při 10, 50 a 100 ml 
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naneseného vzorku na SPE kolonu. U sulfamerazinu byly vysoké výtěžnosti prokázány u 
vzorků o objemu 10, 50, 100 a 200 ml. Při analýze sulfametazinu a sulfamethoxazolu byly 
vyšší hodnoty výtěžnosti prokázány při všech ověřovaných objemech vzorku naneseného na 
SPE kolonu.  

Tabulka 17: Účinnost SPE metody vyjádřená výtěžností léčiv   

Číslo 
vzorku 

Množství  
vzorku (ml) 

Výtěžnost léčiv* (%) ± SD 

STA SPY  SMR SMZ  SMX 

C1-3 10 94,5 ± 1,6 101,1 ± 0,9 99,4 ± 1,6 104,2 ± 2,2 101,6 ± 2,1
C4-6 50 96,8 ± 0,3 103,7 ± 1,2 99,1 ± 2,6 103,9 ± 0,5 104,0 ± 0,7
C7-9 100 94,7 ± 6,9 102,3 ± 6,4 100,6 ± 2,8 99,1 ± 3,7 102,1 ± 2,4

C10-12 200 55,9 ± 0,4 86,5 ± 1,0 100,1 ± 0,6 93,9 ± 0,7 99,2 ± 0,6
C13-15 300 36,0 ± 0,3 65,4 ± 0,2 76,7 ±0,3 93,4 ± 0,4 98,9 ± 0,2
C16-18 400 30,1 ± 0,3 56,0 ± 0,9 64,0 ± 0,5 100,4 ± 0,8 101,8 ± 0,7
C19-21 500 23,4 ± 0,4 48,4 ± 0,5 47,8 ± 1,3 99,1 ± 0,1 97,2 ± 0,3

* průměrná hodnota vypočtená ze tří paralelních měření ± směrodatná odchylka 

  
 Z grafu 7 vyplývá, že výtěžnosti některých léčiv (sulfathiazol, sulfapyridin, sulfamerazin) 
se s přibývajícím objemem vzorku snižují, u jiných léčiv (sulfamethazin, sulfamethoxazol) se 
hodnoty v průběhu změny objemu liší jen nepatrně.  
 Výtěžnosti vypočtené pro sulfathiazol se při malých objemech vzorku pohybovaly v 
rozmezí 90 -100 %. Při dalším zvýšení objemu nanášeného modelového vzorku došlo 
k výraznému snížení výtěžností. Tento trend pokračoval až do aplikace 300 ml vzorku, potom 
se výtěžnosti začaly snižovat pozvolněji. Hodnota výtěžnosti se při nadávkování 500 ml 
vzorku pohybovala okolo 20 %. 
 Výtěžnosti vypočtené pro sulfapyridin a sulfamerazin byly poměrně konstantní (cca 90 – 
100 %), a to až do objemu 200 ml dávkovaného vzorku. Při dalším zvyšování objemu začalo 
docházet k postupnému snižování výtěžností. Hodnota výtěžnosti při nadávkování 500 ml 
vzorku byla těsně pod 50 %. 
 Pro všechny modelové vzorky vody o různém objemu měly výtěžnosti sulfamethazinu a 
sulfamethoxazolu také konstantní průběh. Hodnoty výtěžnosti se vždy při všech aplikovaných 
objemech pohybovaly od 90 až  do 100 %. 
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Graf 7: Výtěžnosti léčiv při různých objemech modelového vzorku při použití ENVI-C18 SPE kolon; 
6 ml objem; 1 g sorbentu; bez úpravy pH vzorku  

B) Vzorky s úpravou pH 
Byly stanoveny výtěžnosti jednotlivých léčiv v závislosti na různých objemech vzorku na 

zvolené SPE koloně s úpravou hodnoty pH vzorku. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 18. 
Hodnoty jsou značně podobné těm získaným bez úpravy pH. U sulfathiazolu byly 
kvantitativní výtěžnosti prokázány u vzorků o objemu 10 a 50 ml. Sulfapyridin a sulfamerazin 
vykazují kvantitativní výtěžnost při 10, 50 a 100 ml naneseného vzorku na SPE kolonu. Pro 
sulfametazin a sulfamethoxazol byly vysoké výtěžnosti zaznamenány při všech ověřovaných 
objemech naneseného vzorku na SPE kolonu, kromě objemu 500 ml.  

Tabulka 18: Účinnost SPE metody vyjádřená výtěžností léčiv   

Číslo 
vzorku 

Množství  
vzorku (ml) 

Výtěžnost léčiv* (%) 

STA SPY  SMR SMZ  SMX 
D1-3 10 94,5 ± 1,6 101,1 ± 0,9 99,4 ± 1,6 104,2 ± 2,2 101,6 ± 2,1
D4-6 50 95,3 ± 0,7 103,4 ± 0,9 97,0 ± 0,6 101,0 ± 1,5 103,5 ± 0,1
D7-9 100 92,8 ± 0,9 102,2 ± 0,1 97,6 ± 1,3 101,7 ± 0,2 103,3 ± 0,2

D10-12 200 48,6 ± 0,3 73,2 ± 10,1 82,2 ± 1,0 99,7 ± 0,6 101,6 ± 0,5
D13-15 300 29,8 ± 1,2 55,7 ±0,7 55,8 ± 0,6 100,1 ± 0,3 101,7 ±0,2
D16-18 400 21,1 ± 0,3 45,8 ± 0,2 39,5 ± 0,3 96,4 ± 0,4 99,6 ± 0,9
D19-21 500 8,9 ± 0,5 41,9 ± 0,4 37,6 ± 0,6 86,6 ± 2,4 86,5 ± 0,4
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 Hodnoty výtěžností léčiv jsou pro přehlednost znázorněny v grafu 8. Výtěžnosti léčiva 
sulfathiazol byly při malých objemech vzorku (10, 50, 100 ml) v rozmezí 90 až 100 %. Při 
dalším zvýšení objemu nanášeného vzorku došlo k výraznému snížení výtěžností. Tento trend 
pokračoval až do nanesení 300 ml vzorku, pak se výtěžnosti začaly snižovat pozvolněji. 
Hodnota výtěžnosti při nadávkování 500 ml vzorku byla pod 10 %. 
 Až do objemu 100 ml dávkovaného vzorku měly výtěžnosti léčiv sulfapyridin a 
sulfamerazin poměrně konstantní hodnoty (kolem 90 až 100 %). Při dalším zvyšování objemu 
začalo docházet k postupnému snižování těchto výtěžností. Hodnota výtěžnosti při 
nadávkování 500 ml vzorku se pohybovala okolo 45 %. 
 Také výtěžnosti léčiv sulfamethazin a sulfamethoxazol vykazují téměř konstantní průběh. 
Výtěžnosti se téměř při všech aplikovaných objemech pohybovaly od 90 do 100 %. Pouze při 
použití vzorku o objemu 500 ml došlo ke snížení výtěžností pod 90 %. 

 
Graf 8: Výtěžnosti léčiv při různých objemech modelového vzorku při použití ENVI-C18 SPE kolon; 
6 ml objem; 1 g sorbentu; s úpravou pH vzorku 

 4.2.2.3. Zhodnocení výsledků  
 V rámci výběru vhodné SPE kolony byly ověřovány celkem čtyři postupy. Výtěžnosti byly 
experimentálně zjišťovány na dvou SPE kolonách, ENVI 18 SPE Tube o množství sorbentu 
0,5 g, případně 1 g, vždy s úpravou a bez úpravy pH vzorku.  
 Bylo zjištěno, že pro analýzy vzorků vody o  vyšších objemech je kapacita SPE kolon 
s množstvím sorbentu 0,5 g nedostačující. Při úpravě pH bylo dosaženo vyšších výtěžností 
u všech zkoumaných léčiv, především však při dávkování modelového vzorku o objemu 50 
ml. U vyšších objemů modelových vzorků nanesených na tuto SPE kolonku byly výtěžnosti 
většiny léčiv velmi nízké, a to jak u vzorků s úpravou tak i bez úpravy pH.  
  SPE kolona s množstvím sorbentu 1 g měla podstatně vyšší výtěžnosti pro většinu léčiv, a 
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proto byla vyšší i účinnost SPE metody. V tomto případě byly výtěžnosti léčiv značně závislé 
na druhu stanovovaného léčiva a mírně závislé na pH. Výtěžnosti některých léčiv 
(sulfamethazin a sulfamethoxazol) se u všech aplikovaných objemů pohybovaly nad 85 %; 
v případě vzorku bez úpravy pH dokonce nad 93 %. Pro ostatní léčiva byly vypočteny nižší 
výtěžnosti. Pro objem vzorku 100 ml byly výtěžnosti léčiv u obou vzorků (s úpravou i bez 
úpravy pH) vyšší než 90 %, což jsou výsledky srovnatelné s výsledky prezentovanými 
v literatuře, dosažené pomocí HLB kolon [133]. Ve srovnání s kolonami C18 však byly 
získány vyšší hodnoty; literatura uvádí pro výtěžnost rozpětí hodnot 55 – 100 % [133], 
případně 34 – 90 % [102].   
 Na podkladě získaných výsledků lze konstatovat, že na kolonu s nižším množstvím 
sorbentu je vhodné nanášet menší objemy vzorků (10 – 50 ml), přičemž je vhodné upravit pH 
vzorku. Tuto kolonku lze proto doporučit pro práci s nižšími objemy (extrakty ze sedimentů, 
kalů a ryb). Při analýze vzorků s vyšším objemem (např. povrchová, odpadní voda) je třeba 
použít SPE kolonku s vyšším obsahem sorbentu. V tomto případě lze doporučit jako vhodný 
objem vzorku 200 – 300 ml vody, a to bez úpravy pH. Pomocí tohoto experimentu byla 
získána optimální metoda pro stanovení sulfonamidových léčiv z povrchové vody a optimální 
metoda pro pročištění extraktu z pevné matrice. Následně bylo přikročeno k hledání 
optimálních podmínek pro izolaci léčiv z pevných matric.    
 

4.2.3. Extrakce za zvýšeného tlaku 
 Nejprve byla zjišťována účinnost PSE extrakce pro všechny tři matrice (sediment, kal 
a rybí svalovinu). Bylo použito poznatků získaných z literatury [103] a z předchozí vědecké 
práce [150]. V tomto případě byl jako nejvhodnější extrakční rozpouštědlo používán 
methanol, doba statické fáze byla nastavena na 7 minut, proplach rozpouštědlem na 20 sekund 
a sušení dusíkem 2 minuty. V rámci experimentů prováděných při řešení dizertační práce se 
na přístroji měnily podmínky, tj. teplota nebo tlak. Ověřované kombinace jsou uvedeny 
v tabulce 19. 

Tabulka 19: Podmínky zkoušené při PSE  

Rozpouštědlo  methanol 
Počet cyklů 2 
Doba statické fáze  7 min 
Proplach rozpouštědlem 20 s 
Sušení dusíkem 2 min 
Teplota 40; 50; 60 °C 
Tlak 6; 10; 12; 14 MPa 

 
Vzorek byl homogenizován a přesítován. Do PSE patronky bylo kvantitativně převedeno 

cca 15 g vzorku smíchaného s 5 g hydromatrix. Vzorek byl následně extrahován za předem 
ověřených podmínek. Po skončení extrakce byla směs vzorku s hydromatrix vyjmuta 
z patronky a vysušena při laboratorní teplotě. Vzorek byl takto „očištěn“ a připraven pro 
použití v rámci experimentu potřebného pro zjišťování výtěžností léčiv v něm přítomných. 



- 72 - 
 

Vysušená směs vzorku a hydromatrix byla znovu převedena do extrakční patrony, do níž byl 
přidán standard vybraných léčiv o množství 100 µg. Extrakce potom probíhala při stejných 
podmínkách jako při „čištění“ vzorku. Extrakt byl odpařen na rotační vakuové odparce 
do sucha a znovu rozpuštěn v 0,1 % HCOOH o objemu 5 ml. Takto připravený vzorek byl 
připraven pro nanesení na SPE kolonu, kde byl přečištěn. Na  základě výsledků získaných 
pomocí analýzy na LC/DAD byla vyhodnocena účinnost metody.  

4.2.3.1. Vzorky sedimentu 

 Pro stanovení léčiv ve vzorcích sedimentu s využitím PSE metody pro izolaci analytů bylo 
celkem navrženo a vyzkoušeno dvanáct různých kombinací teplot a tlaků. Vzhledem ke 
skutečnosti, že sulfonamidy patří mezi tepelně nestabilní látky, byly zvoleny teploty 40, 50 
a 60 °C. Rozpětí tlaků bylo vybráno podle možností přístroje, a to v rozsahu od 6 až 
do 14 MPa. Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 20 a grafu 9.    

Tabulka 20: Účinnost PSE metody vyjádřená výtěžností léčiv ± směrodatná odchylka 

Tlak 
(MPa) 

Teplota 
(°C) 

Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3) (%) 
STA SPY SMZ SMX 

6 
40 64,6 ± 4,0 76,7 ± 2,3 80,1 ± 3,7 84,5 ± 2,3 
50 35,3 ± 1,9 53,9 ± 3,0 56,9 ± 4,2 56,5 ± 3,0 
60 38,0 ± 2,8 57,6 ± 1,7 62,0 ± 1,4 62,2 ± 1,9 

10 
40 43,0 ± 2,0 53,4 ± 1,0 50,9 ± 1,1 57,2 ± 3,3  
50 35,7 ± 1,8 51,5 ± 2,9 56,1 ± 1,7 55,0 ± 5,1 
60 42,9 ± 2,1 61,5 ± 1,9 65,5 ± 2,1 63,6 ± 1,4 

12 
40 68,5 ± 3,5 57,3 ± 4,5 53,5 ± 3,1 59,9 ± 3,7 
50 50,5 ± 4,2 51,5 ± 3,6 60,4 ± 4,0 62,2 ± 4,8 
60 51,9 ± 2,1 53,4 ± 3,0 63,6 ± 4,2 64,2 ± 3,9 

14 
40 45,6 ± 2,5 55,6 ± 3,7 64,0 ± 4,3 52,8 ± 3,1 
50 41,7 ± 2,8 54,0 ± 1,0 59,0 ± 2,1 48,4 ± 3,0 
60 44,0 ± 0,3 54,8 ± 1,8 62,1 ± 3,8 52,0 ± 0,9 

  
 Při stanovení sulfathiazolu bylo dosahováno výtěžností v rozmezí od 35 do 65 %, 
u sulfapyridinu od 52 do 77 %, sulfamethazinu od 51 do 80 % a sulfamethoxazolu od 48 
do 84 %. Z výsledků vyplynulo, že nejvhodnější kombinace tlaku a teploty bylo 6 MPa 
a 40 °C; v tomto případě byly dosažené výtěžnosti léčiv nejvyšší. V literatuře se nejčastěji 
uvádí, že nejvyšších výtěžností bylo dosaženo při použití tlaku 10 MPa [74, 88, 89, 103] 
a teplotě pohybující se v hodnotách 40 až 100 °C [74, 88, 89, 103].  Znamená to, že se 
zvyšujícím se tlakem a teplotou dochází převážně ke zvýšení účinnosti metody. Tyto 
poznatky tvrzení však nebyly v této práci potvrzeny, protože nejvyšších výtěžností bylo 
dosaženo právě při nejnižší zvolené teplotě. Tuto skutečnost je možné si zdůvodnit tak, že 
sledovaná léčiva jsou teplotně nestabilní látky a při vyšších teplotách degradují. Tento 
poznatek byl ověřen experimentem, který však ukázal, že se zvyšováním teploty dochází 
k velmi pomalé degradaci léčiv (viz. graf příloha ). 
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Graf 9: Výtěžnosti léčiv při změně teploty a tlaku při PSE extrakci  

 Proto byl jako optimální zvolen tlak 6 MPa a teplota 40 °C. Za těchto podmínek byla 
výtěžnost sulfathiazolu 65 %, sulfapyridinu 77 %, sulfamethazinu 80 % a sulfamethoxazolu 
84 %. U ostatních kombinací tlaků a teplot byly zjištěny nižší výtěžnosti, přičemž většinou se 
vypočtené hodnoty výtěžnosti pohybovaly nad 50 %, avšak vesměs nedosahovaly hodnoty 
70 %. Výtěžnosti uváděné v literatuře se pohybují, a to v závislosti na analytu, od 29 do 87 % 
[74, 88, 89, 103]. Pokud porovnáme výtěžností získané nově vyvinutým postupem 
s výtěžnostmi uváděnými v literatuře lze konstatovat, že tato metoda plně vyhovuje 
požadavkům pro stanovení sulfonamidových antibiotik.     

4.2.3.2. Vzorky kalu 
 Pro stanovení léčiv ve vzorcích kalů byl zvolen postup, který byl získán na základě 
výsledků při práci se vzorky sedimentu. Zároveň se vycházelo z literatury, kde byl převážně 
používán tlak 10 MPa, počet cyklů 1-3 [56, 88]. 
 Bylo ověřováno celkem osm kombinací teploty a tlaku; všechny tyto kombinace jsou 
uvedeny v tabulkách 21 a 22, kde jsou rovněž prezentovány vypočítané výtěžnosti 
a směrodatné odchylky. Extrakt kalu, pro jehož získání byla použita metoda PSE, byl vždy 
z důvodu zakalenosti přefiltrován. Jedna sada vzorků kalů byla přefiltrována pomocí 
skládaného papírového filtru (tabulka 21) a  druhá sada byla přefiltrována přes skládaný 
papírový filtr, do kterého bylo přidáno aktivní uhlí (tabulka 22). Následně bylo 
optimalizováno množství kalu potřebného pro extrakci.    

 A) Filtrace bez aktivního uhlí 
 Bylo prokázáno, že výtěžnosti léčiv v případě filtrace bez aktivního uhlí se pohybovaly pod 
50 % při všech ověřovaných kombinacích, kromě kombinace 40 °C a 14 MPa, u které byly 
vypočteny vyšší výtěžnosti (50 – 80 %), a to u všech léčiv kromě sulfamethoxazolu. 
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Směrodatné odchylky se pohybovaly v desetinách až jednotkách procent. Výsledky jsou pro 
přehlednost shrnuty do grafu 10. U sulfathiazolu bylo dosaženo výtěžnosti v rozmezí od 13 
do 53 %, sulfapyridinu 23 až 67 %, sulfamerazinu od 19 do 50 %, sulfamethazinu 19 až 53 % 
a sulfamethoxazolu od 38 do 83 %. 
 
Tabulka 21: Účinnost PSE metody vyjádřená výtěžností léčiv ve vzorcích kalu bez filtrace s aktivním 
uhlím při změnách teploty a tlaku  ± směrodatná odchylka 

Tlak 
(MPa) 

Teplota 
(°C) 

Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3) (%)  

STA SPY SMR SMZ SMX 

6 
40 40,8 ± 0,5 35,5 ± 1,1 32,4 ± 3,4 33,6 ± 2,7 61,3 ± 0,8
60 49,2 ± 1,4 51,0 ± 0,4 40,6 ± 1,5 43,7 ± 1,3 77,8 ± 0,8

10 
40 32,8 ±1,3 23,2 ± 1,5 18,5 ± 2,3 18,6 ± 5,5 48,0 ± 1,6
60 47,1 ±1,1 50,9 ± 1,7 34,3 ± 1,6 43,8 ± 1,5 78,1 ± 1,1 

12 
40 44,1 ± 1,1 42,5 ± 0,6 38,3 ± 1,3 34,0 ± 2,1 82,9 ± 1,2
60 18,7 ± 6,2 40,2 ± 6,9 41,6 ± 8,1 42,9 ± 7,4 46,8 ± 6,4

14 
40 53,0 ± 1,0 66,7 ± 0,3 50,4 ± 0,9 52,8 ± 0,1 79,8 ± 3,1
60 12,7 ± 3,2 33,4 ± 6,6 29,2 ± 7,3 42,8 ± 1,3 38,2 ± 3,1

 

Graf 10: Výtěžnosti léčiv ze vzorků kalů při použití PSE extrakce, bez filtrace aktivním uhlím 

 B) Filtrace s aktivním uhlí  
 Výtěžnosti léčiv při postupu obsahujícím filtraci s aktivním uhlím dosahovaly hodnot pod 
40 % u všech léčiv, kromě sulfamethoxazolu, a to při všech ověřovaných kombinacích teplot 
a tlaku. U sulfamethoxazolu se výtěžnosti pohybovaly v rozmezí 47 – 85 %, hodnoty 
směrodatných odchylek v desetinách až jednotkách procent. Výsledky jsou pro přehlednost 
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zpracovány do grafu 11. Pokud použijeme aktivní uhlí ve filtračním kroku, dochází ke 
značnému poklesu výtěžností. Lze proto předpokládat, že léčiva se z části zachycují na aktivní 
uhlí a v důsledku toho klesá jejich koncentrace v přefiltrovaném extraktu. 
 V grafu 12 jsou znázorněny rozdílné hodnoty výtěžností léčiv v případě použití aktivního 
uhlí a bez jeho použití. V některých případech došlo k poklesu výtěžností léčiv až o 46 %.  
Vzorek extraktu kalu byl sice po filtraci pomocí aktivního uhlí výborně přečištěn, avšak 
z důvodu ztráty analytů se od filtrace s aktivním uhlím upustilo. Vzorky kalu byly dále 
filtrovány pouze přes skládaný filtr.  

Tabulka 22: Účinnost PSE metody vyjádřená výtěžností léčiv ve vzorcích kalu s filtrací pomocí 
aktivního uhlí při změnách teploty a tlaku ± směrodatná odchylka 

Tlak 
(MPa) 

Teplota
(°C) 

Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3) (%) 

STZ SPY SMR SMZ SMX 

6 
40 24,7 ± 1,6 3,2 ± 2,9 14,0 ± 4,4 13,4 ± 3,2 46,7 ± 1,8 
60 37,6 ± 0,5 32,6 ± 0,5 28,6 ± 1,4 31,3 ± 2,4 80,6 ± 0,9 

10 
40 36,1 ± 1,6 23,6 ± 0,6 35,2 ± 2,0 26,1 ± 1,6 84,4 ± 2,3 
60 38,9 ± 1,8 27,9 ± 1,3 29,6 ± 3,6 31,6 ± 1,6 79,8 ± 0,7 

12 40 34,4 ± 2,3 11,1 ± 5,7 27,7 ± 3,2 24,5 ± 3,6 73,7 ± 1,0 
14 40 39,9 ± 2,1 21,1 ± 2,1 40,9 ± 1,5 34,6 ± 0,2 75,6 ± 1,3 

 

Graf 11: Výtěžnosti léčiv ze vzorků kalů při použití PSE extrakce, s filtrací aktivním uhlím 
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Graf 12: Porovnání výtěžností léčiv ze vzorků kalu pro PSE (teplota 40 °C a tlak 14 MPa) při filtraci 
bez a nebo s aktivním uhlí  

C) Množství vzorku kalu 
 Vzhledem k získaným výsledkům byla jako optimální zvolena kombinace teploty 40 °C 
a tlaku 14 MPa, při které bylo dosahováno nejvyšších výtěžností (od 50 do 79 %). Ve snaze 
získat ještě vyšší výtěžnosti, což by zaručilo ještě účinnější metodu, bylo přikročeno 
k optimalizování množství vzorku kalu.  
 Kromě již stanovených výtěžností pro 15 g vzorku a 5 g hydromatrix, byla ověřována směs 
10 g vzorku s 10 g hydromatrix a následně 5 g vzorku s 15 g hydromatrix. Výsledky jsou 
uvedeny v tabulce 23 a znázorněny v grafu 13.  

Tabulka 23: Účinnost PSE metody (tlak 14 MPa, teplota 40 °C) pro různé hmotnosti  vzorku 
vyjádřená výtěžnosti léčiv ve vzorcích kalu ± směrodatná odchylka 

Množství 
vzorku (g) 

Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3) (%) 

STZ SPY SMR SMZ SMX 
5 68,5 ± 1,2 38,0 ± 2,0 54,3 ± 0,6 54,6 ± 1,7 65,0 ± 1,0 

10 61,1 ± 2,7 32,8 ± 5,3 35,1 ± 6,2 46,2 ± 3,4 58,6 ± 3,6 
15 53,0 ± 1,0 66,7 ± 0,3 50,4 ± 0,9 52,8 ± 0,1 79,8 ± 3,1 
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Graf 13: Výtěžnosti léčiv vzorků kalů při PSE (tlak 14 MPa, teplota 40 °C) v závislosti na hmotnosti 
vzorku 

 Ze získaných výsledků vyplývá, že snížením množství extrahovaného vzorku nedochází ke 
zvýšení výtěžností. Nejvyšších výtěžností bylo dosaženo při původních 15 g vzorku a 5 g 
hydromatrix. Pozitivní změna výtěžností byla prokázána pouze u sulfathiazolu (až 69 %). 
Vzhledem k celému spektru analytů byla  jako optimální zvolena kombinace 15 g vzorku 
s 5 g hydromatrix, při které se výtěžnosti léčiv pohybovaly mezi 50 – 80 %, což jsou výsledky 
srovnatelné s hodnotami prezentovanými v literatuře, kde byla publikována následující 
rozmezí hodnot výtěžností: 55 – 100 % [90], 74 – 87 % [56], 39 – 67 % [88]. 

4.2.3.3. Vzorky rybí svaloviny   

 Metoda PSE byla aplikována také pro stanovení léčiv v rybí svalovině. Jako modelový 
vzorek byla použita svalovina ryby Jelec tloušť, odlovené ze soukromého rybníku, kde se 
nepředpokládal výskyt příslušných analytů. Sledované analyty nebyly ve vodním prostředí 
detekovány. V literatuře se při zjišťování obsahu antibiotik v rybách a vodních organismech 
používá nejčastěji svalovina odebíraná od pstruha [151], sumce, krevet a lososa [152]. Pro 
předúpravu vzorku je v literatuře obvykle popisována extrakce kapalinou. Ethylacetát [153], 
případně voda ve směsi s acetonitrilem [154], jsou používány jako extrakční činidla. V rámci 
tohoto experimentu byla ověřována metoda PSE.    
 Svalovina byla zvlášť v kádince rozmixována a zhomogenizována pomocí ručního mixeru. 
Poté byly odváženy cca 3 g a toto množství svaloviny bylo důkladně rozetřeno s 5,5 g 
hydromatrix ve třecí misce až na jemný prášek. Připravená směs byla převedena do PSE 
patrony a za předem zvolených podmínek byla provedena extrakce.  
 Po extrakci byly vialky naplněné extraktem vloženy do lednice. Po uplynutí 1 hodiny byl 
obsah vialek přefiltrován přes filtrační papír za účelem odstranění chladem sražených 
tukových částic a filtrát byl jímán do odpařovací baňky a odpařen na rotační vakuové odparce. 
Poté bylo do baňky přidáno 10 ml 0,1% HCOOH. Za zvýšené teploty a pomocí ultrazvuku 
bylo opět dosaženo rozpuštění odparku. Obsah odpařovací baňky byl přečištěn na SPE 
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kolonce. 
 Výsledky uvedené v tabulce 24 a grafu 14 ukazují, že nejvyšších výtěžností bylo dosaženo 
při kombinaci teploty 40° C a tlaku 12 MPa; 64 do 74 %. Při tlaku 6 a 10 MPa byly výtěžnosti 
nižší; při teplotách 60 °C přesahovaly 50 %, avšak při teplotě 40 °C (kromě tlaku 12 MPa) 
výtěžnosti klesly pod 50 %.      

Tabulka 24: Účinnost PSE metody vyjádřená výtěžnosti léčiv ve vzorcích ryb ± směrodatná odchylka 

Tlak 
(MPa) 

Teplota
(°C) 

Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3) (%) 
STZ SPY SMR SMZ SMX 

6 
40 11,7 ± 6,1 16,4 ± 6,9 17,0 ± 4,8 20,2 ± 6,1 16,5 ± 3,7 
60 56,0 ± 7,2 63,1 ± 3,4 55,4 ± 2,0 57,6 ± 7,1 49,9 ± 4,6 

10 
40 30,4 ± 5,0 37,0 ± 1,3 30,4 ± 3,5 37,1 ± 8,7 34,3 ± 6,7 
60 57,0 ± 5,3 63,1 ± 2,1 56,9 ± 3,7 56,3 ± 1,9 57,5 ± 3,6 

12 
40 64,2 ± 5,0 73,7 ± 2,4 58,6 ± 4,1 64,5 ± 3,3 67,8 ± 6,1 
60 60,3 ± 8,3 70,0 ± 4,4 57,5 ± 3,6 58,9 ± 3,8 65,9 ± 4,8 

  

 

Graf 14: Výtěžnosti léčiv ze vzorků ryb při použití PSE  

4.2.4. Mikrovlnná extrakce 

V rámci dizertační práce byla také ověřována mikrovlnná extrakce. Do extrakční patrony 
byly kvantitativně převedeny 2 g vzorku [92], které byly převrstveny 15 ml vybraného 
rozpouštědla. Celkem byla použita dvě extrakční činidla, methanol a acetonitril [93, 133], 
a to jak u vzorků sedimentů, tak i u vzorků kalů. Poté byly patrony uzavřeny a vloženy 
do mikrovlnné pece, kde byly extrahovány za zvolených podmínek, které jsou prezentovány 
v tabulce 25 a vychází z údajů publikovaných v literatuře [94, 133]. Po skončení extrakce byl 
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vzorek zfiltrován přes skládaný filtr, aby došlo k oddělení matrice a rozpouštědla. Matrice 
byla vysušena při laboratorní teplotě a byla použita pro stanovení výtěžnosti léčiv tak, že byla 
znovu převedena do extrakční patronky. Do patronky bylo přidáno 100 µg standardů léčiv 
a 15 ml rozpouštědla. Samotná extrakce pak probíhala za stejných podmínek, jako předchozí 
„čištění“ matrice. Po uplynutí doby extrakce byl vzorek zfiltrován přes skládaný filtr. Čistý 
extrakt byl následně odpařen na rotační vakuové odparce do sucha a znovu rozpuštěn v 0,1 % 
HCOOH o objemu 5 ml. Takto připravený vzorek byl připraven pro čištění na SPE kolonce.      

Tabulka 25: Podmínky zkoušené při MAE extrakci 

Rozpouštědlo 
methanol  
acetonitril 

Množství vzorku 2 g 
Objem rozpouštědla 15 ml 
Výkon  800 W 
Teplota 115 °C 
Doba zahřívání 10 minut 
Doba statické fáze 10 minut 
Doba chlazení 40 minut 

4.2.4.1. Vzorky sedimentu  
 Výtěžnosti izolace léčiv ze vzorků sedimentů, které byly získané mikrovlnnou extrakcí, 
jsou uvedeny v tabulce 26. Z hodnot zde prezentovaných je patrné, že vyšších koncentrací 
bylo dosaženo při použití methanolu jako extrakčního činidla, kdy se hodnoty výtěžností léčiv 
pohybovaly v rozmezí od 38 do 66 %. Výtěžnosti v případě použití acetonitrilu jako 
extrakčního činidla byly značně nižší, jejich hodnoty byly pod 40 %. Získané výsledky jsou 
názorně porovnány v grafu 15, ze kterého je pokles výtěžností léčiv při použití acetonitrilu 
jako extrakčního činidla patrný. Ve studiích prezentovaných v literatuře [92, 133] se velmi 
často používá jako extrakční činidlo právě acetonitril nebo kombinace acetonitrilu s vodou 
[95], přičemž výtěžnosti uváděné v literatuře jsou vyšší než 60 % [133], převážně v rozmezí 
od 50 do 93 % [92]. V našem případě však byly hodnoty výtěžnosti extrakce, a to s použitím 
acetonitrilu jako extrakčního činidla, pod 40 %. Naopak výtěžnosti léčiv izolované z matrice 
extrakčním činidlem methanolem, dosahovaly již výše zmíněných 66 %.  
 Pokud porovnáme výtěžnosti léčiv získané pomocí PSE metody (65 – 84 %) s výtěžnostmi 
dosaženými při MAE (38 – 66 %) je zřejmé, že PSE metoda je pro izolaci léčiv z dané 
matrice výhodnější, protože byly při jejím použití získány podstatně vyšší výtěžnosti.  
 
Tabulka 26: Účinnost MAE metody vyjádřená výtěžností léčiv ± směrodatná odchylka  

Rozpouštědlo 
 

Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3) (%) 
STZ SPY SMZ SMX SMR 

Methanol 37,9 ± 6,6 66,3 ± 5,3 55,3 ± 9,5 57,0 ± 7,6 56,7 ± 3,1 
Acetonitril 15,3 ± 1,8 37,4 ± 3,6 27,8 ± 4,2 36,3 ± 3,4 35,5 ± 4,0 
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Graf 15: Výtěžnosti léčiv ze vzorků sedimentů při použití mikrovlnné extrakce 

4.2.4.2. Vzorky kalu  
 Hodnoty výtěžnosti léčiv izolovaných pomocí mikrovlnné extrakce analytů ze vzorků kalů 
jsou uvedeny v tabulce 27 a přehledně znázorněny v grafu 16. Výtěžnosti léčiv se pohybovaly 
v rozmezí 26 – 49 %, pokud byl použit methanol jako extrakční činidlo; při použití 
acetonitrilu však nebyla výtěžnost vyšší než 21 %. V porovnání s PSE metodou (50 – 80 %) 
vykazuje MAE výrazně nižší účinnost. Za povšimnutí stojí také hodnoty směrodatných 
odchylek, které byly nepatrně vyšší (7 – 14 %), než při PSE (max. 8 %).  
 

Tabulka 27: Účinnost MAE metody vyjádřená výtěžností léčiv ± směrodatná odchylka 
Rozpouštědlo 
  

Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3)  (%) 
STZ SPY SMZ SMX SMR 

Methanol 25,8 ± 5,7 46,7 ± 8,3 49,3 ± 7,5 29,9 ± 8,1 47,4 ± 8,0 
Acetonitril 9,5 ± 6,7 20,8 ± 1,8 17,3 ± 1,5 13,2 ± 4,4 19,7 ± 2,7 
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Graf 16: Výtěžnosti léčiv ze vzorků kalu při použití mikrovlnné extrakce 

4.2.5. Ultrazvuková extrakce  
 Jako poslední extrakční metoda byla ověřována extrakce pomocí ultrazvuku. V rámci 
řešení dizertační práce byl založen experiment, kde byla tato metoda použita pro vzorky 
sedimentu a kalu. Doba extrakce, objem rozpouštědla a množství vzorku jsou prezentovány 
v tabulce 28, přičemž se vycházelo z poznatků získaných při řešení předešlé studie z dané 
oblasti [150]. Stejně jako u mikrovlnné extrakce byla ověřována celkem dvě rozpouštědla, 
a to methanol a acetonitril.  
 Vzorek o objemu 15 g byl převeden do kádinky, převrstven vybraným rozpouštědlem 
a umístěn do ultrazvukové vodní lázně. Po 20ti minutách byl vzorek z ultrazvukové lázně 
vyjmut a zfiltrován. Po oddělení matrice a rozpouštědla byla matrice při laboratorní teplotě 
vysušena. Takto „přečištěný“ vzorek byl znovu převeden do kádinky, kam byly přidány 
standardy stanovovaných léčiv (100 µg) a opět byl převrstven rozpouštědlem. Vzorek byl 
následně umístěn do ultrazvukové lázně a zvolenou dobu byl extrahován.   
 Po skončení doby extrakce byl vzorek zfiltrován přes skládaný filtr. Čistý extrakt byl 
odpařen na rotační vakuové odparce do sucha a znovu rozpuštěn v 0,1 % HCOOH o objemu 
5 ml. Takto připravený vzorek byl nanesen na SPE kolonku.      

Tabulka 28: Podmínky zkoušené při USE extrakci 

Rozpouštědlo 
methanol  
acetonitril 

Množství vzorku 15 g 
Objem rozpouštědla 20 ml 
Doba extrakce 20 minut 
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4.2.5.1. Vzorky sedimentu  
 Výtěžnosti vypočtené pro izolaci léčiv ze vzorků sedimentů pomocí ultrazvukové extrakce 
jsou uvedené v tabulce 29 a znázorněny v grafu 17. Z hodnot zde prezentrovaných je patrné, 
že vyšších koncentrací bylo dosaženo při použití methanolu jako extrakčního činidla, kdy se 
hodnoty výtěžností léčiv pohybovaly od 36 do 56 %. Výtěžnosti v případě použití acetonitrilu 
jako extrakčního činidla byly značně nižší, pohybovaly se pod 35 %. Směrodatné odchylky 
byly v rozmezí 5 – 16 %.  
  Výtěžnosti léčiv získané pomocí USE jsou při porovnání s výtěžnostmi dosaženými 
pomocí MAE (12 – 37 % pro acetonitril; 18 – 66 % pro methanol) celkově nižší, a to jak při 
použití methanolu, tak i při použití acetonitrilu jako extrakčního činidla.  
 

Tabulka 29: Účinnost USE metody vyjádřená výtěžností léčiv ± směrodatná odchylka 
Rozpouštědlo 

 
Průměrné výtěžnosti léčiv (n=3) (%) 

STZ SPY SMZ SMX SMR 
Methanol 40,5 ± 3,8 43,9 ± 8,2 56,4 ± 3,4 33,5 ± 3,2 39,5 ± 7,0 
Acetonitril 9,3 ± 4,0 29,5 ± 6,6 20,7 ± 4,8 34,4 ± 5,1 34,3 ± 8,8 

 
Graf 17: Výtěžnosti léčiv ze vzorků sedimentů při použití ultrazvukové extrakce 

4.2.5.2. Vzorky kalu  
 Na základě výsledků z předchozí publikace [150], kde bylo ověřeno několik postupů pro 
izolaci sulfonamidových antibiotik z kalu pomocí ultrazvuku, nebyly vzorky kalu pomocí 
USE v rámci této dizertační práce extrahovány. Předchozí experimenty byly zpracovány 
do tabulky 30. Z výsledků získaných v  těchto experimentech byla metoda s využitím 
ultrazvuku pro stanovení sulfonamidů ze vzorků kalů posouzena jako nevhodná. Matrice kalu 
byla velmi problematická. Výtěžnosti všech léčiv ve vzorcích kalu vždy výrazně poklesly. 
Tuto skutečnost lze přisuzovat možnému nasorbování léčiv na kal a jejich nedostatečné sorpci 
z matrice. Proces extrakce byl rovněž negativně ovlivněn přítomností neionogenních tenzidů. 
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Tabulka 30: Výtěžnosti sulfonamidů při použití USE extrakce [150] 

Rozpouštědla 
Výtěžnosti 

modelových vzorků
Výtěžnosti vzorků kalu 

čistý methanol - - 
methanol:voda (1:1) - < 5% 
25% methanol ±30 % - 
10% methanol 70 – 90 % - 
5% methanol 70 – 90 % < 20 % 
1% methanol 70 – 90 % STZ, SMX: 0 %; SPY 50%; SMZ 20 % 
ultračistá voda 80 – 100 % STZ, SMX: 0 %; SPY, SMZ: 20 % 
0,1 % HCOOH 90 – 100 % STZ, SMX: < 10 %; SPY, SMZ: ± 50 % 

  

4.3. Reálné vzorky 
 Jako reálné vzorky byly použity následující matrice: povrchová voda a sedimenty z řek 
Svitavy a Svratky, ryby z řeky Svratky a vysušený kal z ČOV Brno. Reálné vzorky byly 
zjišťovány pomocí výše uvedných optimalizovaných metod (stručně shrnuty v tabulce 31). 
Odběr vody byl proveden na jaře roku 2011. Vzorky sedimentu byly odebrány na podzim 
roku 2011, stejně jako vzorky ryb z řeky Svratky. Reálné vzorky kalu z ČOV byly odebírány 
v březnu roku 2012. 
 
Tabulka 31: Stručné shrnutí optimálních podmínek pro stanovení analytů ve vybraných matricích  

Matrice: Povrchová voda Sediment Kal Rybí svalovina 
Zvolená 
metoda  

SPE 
ENVI C-18,  1 g 

PSE PSE PSE 

Optimální 
podmínky 

bez úpravy pH 
0,1 M HCOOH  

v methanolu 
5% methanol 

MeOH; 2 cykly; doba stat. fáze 5 min; sušení 1min. 

tlak 6 MPa tlak 14 MPa tlak 12 MPa 

teplota 40 °C teplota 40 °C teplota 40 °C 
 
 Pro povrchovou vodu, sediment a kal byly navíc hodnoceny výtěžnosti izolace léčiv 
získané v nižších koncentračních hladinách, a to pro všechna sledovaná léčiva, s použitím 
hmotnostního spektrometru jako detektoru.   
 Výtěžnosti i reálné vzorky byly vyhodnoceny na základě externí kalibrace. Kalibrace byla 
provedena zvlášť pro vzorky povrchových vod na koloně C18 a zvlášť pro vzorky sedimentu, 
kalu a ryb na koloně C8.  
 Byly určeny meze detekce (LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ) pro jednotlivá léčiva podle 
následujích vzorců: 

)/(
.3

AsA
cLOD =  

)/(
.10

AsA
cLOQ =  
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kde c je nejnižší koncentrace analytu, která byla stanovena; A je plocha píku analytu při 
nejnižší koncentraci a AS je průměrná plocha píku šumu odečteného po celé délce 
chromatogramu.  
 Pro sledované analyty detekované ve vzorcích povrchové vody, sedimentu a kalu byly 
vypočteny relativní směrodatné odchylky (Sr):   

%100⋅=
x
SSr  , 

kde S je směrodatná odchylka; x je průměrná hodnota.   
 Pro sledování vlivu matričního efektu u vzorků povrchové vody a sedimentu byla 
připravena kalibrace v reálných vzorcích. V případě vzorků kalu byla pro vyhodnocení 
výsledků použita metoda přídavku standardu, a proto lze usuzovat na to, že byl eliminován 
vliv matrice.  

4.3.1. Kalibrace  
 Kalibrace standardů pro reálné vzorky povrchové vody a sedimentu byla provedena 
klasickým způsobem, tj. příprava kalibračních roztoků rozpuštěním standardů léčiv v 0,1 M 
HCOOH v methanolu, a dále jejich rozpuštěním přímo v matrici. Pro povrchovou vodu 
představoval vzorek matrice povrchovou vodu odebranou u pramene řeky Ponávky, kde se 
výskyt sulfonamidových antibiotik nepředpokládal. Vzorky povrchové vody byly separovány 
pomocí kolony ZORBAX Eclipse XDB-C18. Pro vzorky sedimentu byla matrice tvořena 
sedimentem, který byl předem přečištěn (kap. 4.2.3.). Vzorky sedimentu, kalu a ryb byly 
analyzovány pomocí kolony ZORBAX Eclipse XDB-C8.  
 
4.3.1.1. Kalibrace standardů pro reálné vzorky, kolona C18 
 Byla provedena kalibrace standardů léčiv (graf 18), a to pro nižší koncentrace. Lineární 
rozsah byl 100 – 5000 µg.l-1. Rovnice regrese jsou uvedeny v tabulce 32. Byly vypočteny 
limity detekce a kvantifikace. Limit detekce se pohyboval v rozmezí 0,24 – 2,44 µg.l-1 a limit 
kvantifikace v rozmezí 0,81 – 8,50 µg.l-1, v závislosti na léčivu.    
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Graf 18: Kalibrační závislosti sulfonamidových antibiotik, kolona C18 

Tabulka 32: Rovnice regrese a koeficient determinace jednotlivých sledovaných sulfonamidů a limity 
LOD a LOQ  

Léčivo Rovnice regrese R2 LOD 
(µg.l-1) 

LOQ 
(µg.l-1) 

sulfacetamid y = 37,13 x + 1 030 0,9961 2,55 8,50 
sulfadiazin y = 372,6 x – 3 365 0,9999 1,09 3,64 
sulfathiazol y = 234,2 x – 6 464 0,9994 1,79 5,98 
sulfapyridin y = 468,4 x + 215,2 0,9964 0,72 2,41 
sulfamerazin y = 385,6 x – 289,5 0,9986 0,92 3,06 
sulfamethazin y = 609,4 x – 7 392 0,9997 0,76 2,52 
sulfamethoxazol y = 513,1 x + 115,6 0,9998 0,24 0,81 

 
4.3.1.2. Kalibrace standardů v povrchové vodě, kolona C18 
 Kalibrace standardů léčiv za účelem posouzení matričního efektu byla provedena pomocí 
modelového vzorku reálné povrchové vody (300 ml), která byla odebrána u pramene řeky 
Ponávky, kde se výskyt sulfonamidových léčiv nepředpokládal. Vzorky povrchové vody pro 
sestrojení kalibračních závislostí byly pomocí SPE extrahovány shodným způsobem, jak 
následně reálné vzorky povrchových vod. Kalibrační závislosti sulfonamidů v matrici jsou 
prezentovány na grafu 19. Lineární rozsah pro kalibraci v povrchové vodě byl zvolen 
v rozmezí 100 – 1000 µg.l-1. Rovnice regrese jsou uvedeny v tabulce 33.  
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Graf 19: Kalibrační závislosti sulfonamidových antibiotik v matrici – povrchová voda, kolona C18 

Tabulka 33: Rovnice regrese a koeficient determinace jednotlivých sledovaných sulfonamidů 
v reálných vzorcích vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1.3. Kalibrace standardů pro reálné vzorky, kolona C8 
 Dále byla provedena kalibrace standardů léčiv (graf 20) pro oblast nižších koncentrací. 
Lineární rozsah byl v tomto případě zvolen v rozmezí 100 – 1000 µg.l-1. Rovnice regrese jsou 
uvedeny v tabulce 34. Rovněž byly vypočteny limity detekce a kvantifikace pro vzorky 
sedimentu a vzorky kalu (tabulka 34). Limit detekce se pro vzorky sedimentu pohyboval ve 
velmi širokém rozpětí, tj. mezi 30 – 390 ng.kg-1; totéž platilo také pro vzorky kalu, kde se 
hodnoty pohybovaly od 48 do 627 ng.kg-1. Také pro limit kvantifikace bylo rozpětí hodnot 
značně široké, a to pro vzorky sedimentu od 100 až po 1300 ng.kg-1  a pro vzorky kalu od 160 
až po 2090 ng.kg-1. 

Léčivo Rovnice regrese R2 

sulfacetamid y =  253,21 x + 1 193,1 0,9957 
sulfadiazin y =  903,99 x + 5 977,6 0,9775 
sulfathiazol y =  790,89 x – 6 614,4 0,9961 
sulfapyridin y = 2 989,6 x – 11 073 0,9981 
sulfamerazin y = 2 991,4 x + 3 150,2 0,9954 
sulfamethazin y = 5 527,0 x – 19 241 0,9974 
sulfamethoxazol y = 2 569,6 x – 8 323,4 0,9986 
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Graf 20: Kalibrační závislost  sulfonamidových antibiotik, kolona C8  

Tabulka 34: Rovnice regrese a koeficient determinace jednotlivých sledovaných sulfonamidů a limity 
LOD a LOQ metody 

Léčivo Rovnice regrese R2 
Sediment Kal 

LOD 
(ng.kg-1) 

LOQ 
(ng.kg-1) 

LOD 
(ng.kg-1) 

LOQ 
(ng.kg-1) 

sulfacetamid y = 460,5 x + 220,0 0,9989 390,0 1300 627,3 2090 
sulfadiazin y = 2 376 x + 215,6 0,9988 70,76 235,9 114,0 379,8 
sulfathiazol y = 1 538 x – 55,51 0,9991 97,92 326,4 157,7 525,6 
sulfapyridin y = 3 212 x – 844,4 0,9990 54,36 181,2 87,53 291,8 
sulfamerazin y = 3 661 x – 98,04 0,9998 47,85 159,5 77,06 256,9 
sulfamethazin y = 5 683 x + 574,6 0,9994 29,87 99,50 48,07 160,2 
sulfamethoxazol y = 3 150 x – 334,7 0,9995 50,93 169,7 82,02 273,4 
 
4.3.1.4. Kalibrace standardů v sedimentu, kolona C8 
 Rovněž byla provedena kalibrace standardů léčiv, a to v reálných vzorcích sedimentu. 
Získané kalibrační závislosti jsou uvedeny v grafu 21. Lineární rozsah koncentrací byl 
v tomto případě 100 – 1000 µg.l-1. Rovnice regrese a koeficienty determinace jsou uvedeny 
v tabulce 35.   
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Graf 21: Kalibrační křivky sulfonamidových antibiotik v matrici - sedimentu, kolona C8 

Tabulka 35: Rovnice regrese a koeficienty determinace jednotlivých sledovaných sulfonamidů 
v reálných vzorcích  

 Léčivo Rovnice regrese R2 

sulfacetamid y = 87,879 x + 8 745,3 0,9593 
sulfadiazin y = 740,37 x + 45 741 0,9752 
sulfathiazol y = 366,49 x + 41 591 0,9732 
sulfapyridin y = 1 457,9 x + 9 987,1  0,9939 
sulfamerazin y = 3 030,1 x + 36 477 0,9943 
sulfamethazin y = 2 637,3 x + 22 467 0,9990 
sulfamethoxazol y = 1 214,1 x – 33 667  0,9938 

4.3.1.5.  Kalibrace vnitřních standardů   

Do reálných vzorků vody a sedimentu byly přidány standardy deuterovaných sulfonamidů. 
Konkrétně byl do vody přidán sulfathiazol-d4 a N-acetyl sulfamethoxazol-d4, do sedimentu 
sulfathiazol-d4, sulfamethoxazol-d4 a N-acetyl sulfamethoxazol-d4. Kalibrační závislosti 
léčiv spolu s rovnicemi regrese a koeficienty determinace jsou uvedeny v grafu 22. 
Koncentrace deuterovaných sulfonamidů ve vzorcích byla vždy 200 µg.l-1.  
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Graf 22: Kalibrační závislosti deuterovaných sulfonamidových antibiotik 

4.3.2. Povrchová voda 

 V rámci posouzení úrovně kontaminace sulfonamidových antibiotik v životním prostředí 
byl proveden monitoring jejich výskytu ve dvou řekách, a to v povodí řek Svratky a Svitavy; 
v případě řeky Svitavy byly odběry prováděny vždy od jejího pramene až po její soutok 
s řekou Svratkou ve městě Brně a v případě řeky Svratky až do jejího ústí do vodní nádrže 
Nové Mlýny. Na řece Svratce bylo zvoleno celkem devatenáct odběrových míst, na řece 
Svitavě bylo odebráno celkem dvanáct vzorků.     
 Postup odběru je popsán v kapitole 3.6.1.1. Vzorky byly odebrány na jaře roku 2011. Jak 
již bylo uvedeno, vzorky byly zpracovány vždy do 24 hodin. Nejprve byly přefiltrovány 
pomocí filtru ze skleněných vláken a následně byly vzorky o objemu 300 ml naneseny na 
připravené SPE kolony. Na základě získaných výsledků o vhodnosti SPE kolon uvedených 
v této dizertační práci v kapitole 4.2.2., byly použity kolony ENVI C-18 o množství sorbentu 
1 g, a to bez úpravy pH, kdy byly vypočteny nejvyšší výtěžností (36 – 99 %). Použitý postup 
pro SPE extrakci je uveden v kapitole 3.6.2.1.  
 Byly sestrojeny kalibrační závislosti (4.3.1.) pro nižší koncentrace sulfonamidových 
antibiotik, které se podle poznatků z literatury reálně vyskytují v životním prostředí. Pomocí 
těchto kalibračních závislostí byla rovněž posouzena výtěžnost zvolené SPE extrakce pro tyto 
koncentrace léčiv, a to pro všechny zvolené analyty. Pro vlastní analýzu byla vždy použita 
kapalinová chromatografie (kolona C18) s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Podmínky 
této analýzy jsou prezentovány v kapitole 3.6.3.  
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4.3.2.2. Účinnost metody 
 Optimální výtěžnosti analytů pro SPE extrakce, které byly získané metodou LC/DAD,  
byly následně ověřeny také při nižších koncentracích, a to pro všechny zvolené analyty. 
Do modelového (destilovaná voda) a reálného vzorku (matrice povrchová voda) vody 
o objemech 300 ml bylo vždy přidáno 200 ng od každého léčiva a byla posuzována výtěžnost 
izolace analytů z matrice. 
  Modelové vzorky vody byly proměřeny z důvodu stanovení odchylek 10x. Výsledky 
výtěžností byly vypočteny pomocí kalibračních závislostí standardů léčiv.  
 Reálné vzorky povrchové vody, které sloužily především pro výpočet matričního efektu, 
byly proměřeny celkem 3x; pro výpočet výtěžností analytů byly použity kalibrační závislosti 
sulfonamidů v matrici. Souhrnně jsou tyto výsledky prezentovány v tabulkách 36 a 37. 
 Průměrné výtěžnosti léčiv se pohybovaly v rozmezí 35 – 94 % pro modelové vzorky vody 
a v rozmezí 58 – 101 % pro reálné vzorky povrchové vody. Vypočítané směrodatné odchylky 
byly  2 – 9 % pro modelové vzorky a 1 – 4 % pro reálné vzorky.   

Tabulka 36: Účinnost SPE metody v modelovém vzorku 

počet 
měření 

Výtěžnost (%) 

SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 
1 79,7 35,8 57,3 93,5 93,5 91,6 84,9 
2 58,5 35,4 43,2 94,3 98,2 85,2 78,1 
3 56,8 31,2 44,0 86,9 89,4 91,6 79,2 
4 69,7 35,8 39,2 94,5 97,2 84,9 77,9 
5 77,3 31,8 47,0 93,7 89,6 103,7 78,9 
6 71,9 38,5 38,1 93,4 77,6 94,4 82,0 
7 61,9 32,9 43,0 92,4 85,2 87,0 91,0 
8 56,2 38,0 48,2 93,8 81,6 103,6 80,6 
9 78,2 36,6 38,3 93,7 88,5 94,4 79,0 
10 70,4 38,5 42,0 89,9 94,8 101,8 83,0 

kontrola 3,7 4,1 0,9 1,0 0,3 0,6 0,4 
průměr 68,0 35,4 44,0 92,6 89,6 93,8 81,5 
 S (%) 9,1 2,7 5,7 2,4 6,7 7,2 4,0 
Sr (%) 13,4 7,5 13,1 2,6 7,5 7,7 5,0 

Tabulka 37: Účinnost SPE metody v matrici - povrchové vodě 

počet 
měření 

Výtěžnost (%) 

SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 
1 95,6 85,9 54,4 102,2 103,2 88,5 96,5 
2 99,3 80,5 56,1 94,2 100,8 91,9 97,9 
3 98,2 76,2 64,2 101,7 99,6 89,4 99,5 

průměr 97,7 80,9 58,3 99,3 101,2 89,9 98,0 
 S (%) 1,6 4,0 4,3 3,6 1,5 1,4 1,2 
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Výtěžnosti sulfonamidů v modelových a reálných vzorcích jsou znázorněny v grafu 23, ze 
kterého je patrné, že u sulfapyridinu, sulfamerazinu, sulfamethazinu a sulfamethoxazolu bylo  
v modelových vzorcích dosaženo výtěžností nad 80 %, u sulfacetamidu téměř 70 %, což lze 
označit za velmi dobrý výsledek. Problémová z hlediska izolace analytu byla léčiva 
sulfadiazin  a sulfathiazol, u kterých výtěžnosti klesly pod 50 %. Pokud však porovnáme tyto 
hodnoty s výtěžnostmi získanými při hodnocení matričního efektu (povrchová voda) je 
zřejmé, že všechna léčiva, kromě sulfathiazolu (58 %), dosahovala výtěžností nad 80 %.  

 

Graf 23: Výtěžnosti léčiv v modelovém vzorku a reálném vzorku 300 ml vody 

4.3.2.3. Matriční efekt 
Matriční efekt byl vypočítán přímo z hodnot odezvy detektoru získaných LC/MS analýzou, 

kde byly porovnány plochy píků. Hodnota matričního efektu byla získána podílem plochy 
píku léčiva stanoveného u reálného vzorku (ovlivněná matricí) s plochou píku léčiva 
z modelové vody (viz rovnice níže). Koncentrace, která byla přidaná do reálného a do 
modelového vzorku vody, činila vždy 400 ng.ml-1.   

 

%100
 vzorku modelovém píku v plocha

 vzorkureálnémvpíkuplocha% ⋅=ME  [155]  

 
Pokud je hodnota ME rovna 100 %, znamená to, že nebyl zjištěn žádný matriční efekt. 

Výsledky uvedené v tabulce 38 prezentují zjištěný vliv matričního efektu na stanovení 
antibiotik. Střední vliv matrice byl pozorován u sulfacetamidu a sulfathiazolu (70 – 75 %),  
sulfadiazin, sulfapyridin, sulfamerazin, sulfamethazin a sulfamethoxazol vykazovaly nízký 
vliv matrice (89 – 100 %).  
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Tabulka 38: Matriční efekt pro vzorky povrchové vody 

počet 
měření 

Matriční efekt (%) 
SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 

1 76,1 93,1 68,7 99,7 86,9 100,3 100,2 
2 71,4 98,2 59,0 92,7 92,1 85,3 100,5 
3 75,9 76,9 83,8 100,5 105,1 91,2 98,3 

průměr 74,5 89,4 70,5 97,6 94,7 92,3 99,6 
 S (%) 2,2 9,1 10,2 3,5 7,6 6,2 1,0 

  
4.3.2.4. Vzorky Svratka, Svitava  

 Svratka 
 Z celkového počtu devatenácti vzorků povrchové vody odebrané z řeky Svratky byl na pěti 
odběrových místech zaznamenán výskyt sulfonamidových antibiotik, a to o koncentraci na 
úrovni  jednotek µg.l-1. Konkrétně se jednalo o vzorky  odebrané před městem Štěpánov, před 
městem Veverská Bítýška, v městské části Brno-Jundrov a před ČOV v lokalitě Brno-
Modřice. Rovněž bylo prokázáno, že přítomnost  sulfonamidů byla detekována i na některých 
dalších lokalitách, avšak jejich koncentrace se vesměs pohybovaly pod mezí kvantifikace.  
 Z výsledků získaných při řešení tohoto experimentu vyplynulo, že sulfadiazin nebyl 
přítomen v  žádném z  analyzovaných vzorků. Také nebyly detekovány sulfacetamid 
a sulfathiazol, případně se vyskytovaly v koncentracích nižších než je jejich limit 
kvantifikace. Sulfapyridin byl detekován celkem ve třech vzorcích, a to v lokalitách Brno-
Jundrov, Brno-Modřice před ČOV a před městem Židlochovice; koncentrace se v těchto 
případech pohybovaly kolem hodnoty 3,6 µg.l-1. Sulfamerazin byl prokázán pouze ve dvou 
vzorcích povrchové vody, a to za městem Štěpánov a stejně jako sulfapyridin, byl zjištěn také 
v povrchové vodě odebrané v městské části Brno-Jundrov; koncentrace v tomto případě byly 
cca 3,1 µg.l-1. Sulfamethazin byl naopak detekován pouze v jedné z odběrových lokalit, a to 
v městské části Brno-Jundrov, kde byla stanovena koncentrace 2,72 µg.l-1; v dalších šesti 
vzorcích byly hodnoty koncentrace sulfamethazinu pod limitem kvantifikace. 
Sulfamethoxazol byl kvantifikován celkem ve dvou z odběrových lokalit, a to před Veverskou 
Bítýškou a v městské části Brno-Jundrov; koncentrace se v obou případech pohybovaly okolo 
hodnoty 1 µg.l-1. Výsledky tohoto experimentu jsou prezentovány v příloze v tabulce 47. 

 Svitava 
 V žádné z dvanácti odběrových lokalit na řece Svitavě nebyla kvantifikována sledovaná 
sulfonamidová antibiotika. Pouze ve třech lokalitách byla některá ze sledovaných  léčiv pod 
limitem kvantifikace, ve stopových množstvích. Jednalo se o odběrové místo před městem 
Svitavy; kde byla v rozmezí mezi LOD a LOQ detekována malá množství sulfamerazinu, 
sulfamethazinu a sulfamethoxazolu, dále před a za obcí Březová nad Svitavou, kde byl pod 
mezí kvantifikace identifikován sulfathiazol, sulfapyridin a sulfamerazin. Jak již bylo řečeno, 
konkrétní stopová množství těchto analytů nebylo možné kvantifikovat, protože se nacházela 
pod LOQ. Zjištění, že na toku řeky Svitavy nebylo kvantifikováno žádné ze sledovaných 
léčiv, může být zdůvodněno tou skutečností, že na řece Svitavě se vyskytuje řada čistíren 
odpadních vod, a to ve Svitavách, Letovicích, Blansku, v Adamově a v Brně. Skutečnost, že 
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byly identifikovány některé sulfonamidy pod mezí kvantifikace v prvním vzorkovaném místě, 
tj. před městem Svitavy, může být zdůvodněna tak, že vzorek vody byl odebrán v blízkosti 
Svitavského rybníka, kam se mohla dostat jakákoliv blíže neurčená kontaminovaná odpadní 
voda. Získané výsledky jsou prezentovány v příloze v tabulce 48. 

 Zhodnocení 
 Na obrázku 41 je ukázka chromatogramu reálného vzorku vody z odběrového místa Brno-
Jundrov, kde byla stanovena celkem čtyři sulfonamidová antibiotika (sulfapyridin, 
sulfamerazin, sulfamethazin, sulfamethoxazol). Koncentrace deuterovaných standardů se 
pohybovaly u  sulfathiazolu-d4 v rozmezí od 91 do 124 ng.ml-1, u N-acetyl sulfamethoxazolu-
d4 v rozmezí od 112 do 185 ng.ml-1. 
 

 

Obrázek 41: Reálný chromatogram pro odběrové místo Brno_J (řeka Svratka)  

 Závěrem lze proto konstatovat, že voda z  řeky Svitavy není kontaminovaná 
sulfonamidovými antibiotiky. Čistírny na jejím toku pravděpodobně dostatečně vyčistí 
odpadní vody z  měst, nemocnic a přilehlých vesnic, které potom při následném vypouštění 
do řeky Svitavy její povrchovou vodu nekontaminují. Avšak řeka Svratka je na svém toku 
postupně znečišťována sledovanými léčivy pocházejícími z různých zdrojů; především 
v oblasti Brno-Jundrov dochází k zvýšení koncentrace léčiv v říční vodě. Nedá se vyloučit ani 
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jejich další výskyt před čistírnou odpadních vod, kde se do řeky Svratky vlévá „čistá“ Svitava, 
a proto zde dochází ke snížení koncentrací léčiv přítomných v řece Svratce. Za čistírnou 
odpadních vod v městské části Brno-Modřice nebyla žádná ze sledovaných léčiv detekována, 
avšak dále v toku řeky Svratky dochází k další kontaminaci.  
 V zahraniční literatuře se uvádí, že ze skupiny sulfonamidových antibiotik se nejčastěji 
zjišťuje sulfamethoxazol, v některých studiích je uváděn ještě sulfamethazin a sulfathiazol 
(tabulka 39). Koncentrace sulfamethoxazolu prokázané v povrchové vodě dosahují hodnot až 
2000 ng.l-1, což bylo prezentováno ve studii pocházející z Austrálie. V materiálech 
publikovaných v  USA jsou uváděny koncentrace až 1900 ng.l-1. V evropských studiích 
zpracovaných v Lucembursku, Německu a Švýcarsku jsou prezentovány hodnoty v rozmezí 
50 – 80 ng.l-1. Hodnoty naměřené v rámci těchto studií jsou v porovnání s jinými publikacemi 
zpracovanými v Evropě vyšší, spíše se přibližují hodnotám zjištěným v USA a také v 
Austrálii.  

Tabulka 39: Sulfonamidová antibiotika v reálných vzorcích povrchové vody  

Antibiotikum  Koncentrace 
(ng.l-1) Země Literární zdroj 

Sulfonamidy 820 – 3780 ČR Dizertace  
Sulfamethoxazol až 480 Německo  [36]  
Sulfamethoxazol až 52 Německo  [46]  
Sulfonamidy až 80 Lucembursko [156] 
Sulfamethazin 54 Švýcarsko [157] 
Sulfamethoxazol 8 – 2000 Austrálie [47] 
Sulfamethoxazol až 1900 USA [158] 
Sulfamethoxazol až 450 USA [110] 
Sulfamethoxazol  
Sulfathiazol  

až 1000 
až 80 

USA [159] 

4.3.3. Sediment 

 V rámci dizertační práce byl ve stejných odběrových lokalitách, jak byla odebírána  
povrchová voda, vzorkován také sediment; tj. na řece Svratce a Svitavě. Celkem bylo 
odebráno 31 vzorků sedimentů, které byly dopraveny do laboratoře, kde byly vysušeny při 
laboratorní teplotě a gravimetricky u nich byla stanovena sušina (tabulka 49 v příloze).       
 Pro extrakci reálných vzorků byla na základě výsledků získaných v rámci této dizertační 
práce zvolena PSE extrakce. Postupováno bylo následovně: 15 g sušiny bylo smícháno 
s hydromatrix v poměru 3:1 a bylo kvantitativně převedeno do PSE patronky. Následně za 
optimálních podmínek probíhala extrakce. K pročištění vzorku pomocí SPE kolon ENVI C-18 
bylo použito množství sorbentu 0,5 g; hodnota pH byla upravována. Použitý postup pro SPE 
extrakci je uveden v kapitole 3.6.2.1.  
 Současně byly sestrojeny kalibrační závislosti pro nižší koncentrace sulfonamidových 
antibiotik (4.3.1.). Pomocí nich se ověřily výtěžnosti zvolené extrakční metody pro nižší 
koncentrace všech posuzovaných analytů. Pro vlastní analýzu byla vždy použita kapalinová 
chromatografie (kolona C8) s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Podmínky analýzy jsou 
prezentovány v kapitole 3.6.3.  
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4.3.3.1. Účinnost metody  

 Optimální výtěžnosti PSE metody získané pomocí LC/DAD byly následně ověřeny také 
pro nižší koncentrace a pro všechny zvolené analyty. Podmínky tohoto experimentu jsou 
uvedeny v kapitole 3.6.2.2. Použity byly následující podmínky, tlak 6 MPa a teplota 40 °C; za 
těchto podmínek se výtěžnosti pohybovaly v rozmezí 65 – 85 %. Pro zjišťování výtěžností 
bylo do vzorku přidáno vždy 200 ng každého léčiva.  
 Pro statistické zhodnocení byly výtěžnosti léčiv v sedimentu stanoveny 10krát. Postup byl 
zvolen stejný jako při zjišťování výtěžností při vyšších koncentracích (viz. kapitola 4.2.3.). 
Do „přečištěných“ vzorků sedimentu bylo přidáno 200 ng standardů léčiv a pro jejich izolaci 
z dané matrice byla použita PSE metoda. Následně byly, a to podle hodnot získaných 
měřením na LC/MS, vypočítány koncentrace léčiv pomocí kalibračních závislostí standardů 
(bez matrice). Získané výsledky jsou prezentovány v tabulce 40 a zobrazeny v grafu 24. 
Výtěžnosti se pohybovaly od 53 do 73 %; směrodatná odchylka dosahovala nejvýše hodnoty 
7,4 %.  

Tabulka 40: Účinnost PSE metody pro vzorky sedimentu 

počet 
měření 

Výtěžnost (%) 

SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 
1 51,6 58,1 55,8 66,6 60,0 77,0 76,6 
2 49,2 60,4 62,2 63,3 64,5 67,1 73,0 
3 55,8 68,8 57,8 65,9 64,7 68,0 75,4 
4 57,3 66,5 63,3 60,9 60,0 76,6 63,7 
5 51,4 69,0 58,5 68,0 63,5 76,0 74,0 
6 49,7 65,4 52,5 58,9 57,5 71,8 67,1 
7 54,6 61,6 60,7 65,2 54,9 80,2 62,4 
8 52,8 63,9 64,0 62,7 62,2 70,0 73,0 
9 50,6 66,3 62,6 61,1 60,5 76,4 70,4 
10 56,1 72,2 65,0 63,1 67,0 68,4 64,5 

kontrola  0,8 3,7 2,0 1,4 2,0 1,7 2,9 
průměr 52,9 65,2 60,2 63,6 61,5 73,1 70,0 
 S (%) 2,9 4,4 4,0 2,9 3,6 4,6 5,2 
Sr (%) 5,4 6,7 6,6 4,5 5,9 6,3 7,4 
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Graf 24: Výtěžnosti léčiv ve vzorcích sedimentu při PSE extrakci (40 °C a 6 MPa)  
 
 Kromě toho byla posuzována výtěžnost léčiv pro vzorky bez matrice a s matricí; vzorky 
bez matrice tvořila čistá hydromatrix. Kalibrační závislosti standardů byly použity pro 
výpočet výtěžností analytů ve vzorcích bez matrice (tabulka 41) a kalibrační závislosti 
sulfonamidů v matrici byly použity pro výpočet výtěžností v reálných vzorcích sedimentů 
(tabulka 42). 
 Průměrné výtěžnosti léčiv se pohybovaly v rozmezí 30 – 110 % pro vzorky bez matrice 
a v rozmezí 30 – 87 % pro vzorky s matricí. Vypočítané směrodatné odchylky dosahovaly 
hodnot 2 – 6 % pro vzorky bez matrice a 1 – 5 % pro vzorky s matricí.  
 

Tabulka 41: Účinnost PSE metody v modelovém vzorku (bez matrice) 

počet 
měření 

Výtěžnost (%) 

SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 
1 28,1 119,1 57,0 81,6 49,1 67,6 63,7 
2 31,8 107,9 61,1 91,2 60,3 63,4 60,5 
3 31,1 105,3 54,8 78,6 52,1 61,6 56,3 

průměr 30,3 110,8 57,6 83,8 53,8 64,2 60,2 
 S (%) 1,6 6,0 2,6 5,4 4,7 2,5 3,1 
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Tabulka 42: Účinnost PSE metody v reálném vzorku (v matrici) 

počet 
měření 

Výtěžnost (%) 

SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 
1 85,4 67,5 62,5 52,6 26,3 52,9 80,2 
2 88,3 64,8 71,2 48,4 24,2 59,8 68,8 
3 85,9 71,5 73,9 50,3 27,3 53,2 69,7 

průměr 86,5 67,9 69,2 50,4 25,9 55,3 72,9 
 S (%) 1,3 2,8 4,8 1,7 1,3 3,2 5,2 

 
 V grafu 25 jsou znázorněny a porovnány výtěžnosti léčiv ve vzorcích s matricí a bez 
matrice. Jak je zřejmé, jednotlivé výtěžnosti se od sebe liší. U některých léčiv (sulfacetamid, 
sulfathiazol a sulfamethoxazol) byly výtěžnosti vyšší při použití matrice, u ostatních léčiv 
tomu bylo naopak.  

 
Graf 25: Porovnání výtěžností léčiv ve vzorcích matrice a bez matrice 

4.3.3.2. Matriční efekt  
 Při zjišťování vlivu matrice (sedimentu) na množství analytů byla použita stejná metoda 
jako pro povrchovou vodu. Získané výsledky jsou prezentovány v tabulce 43. Vysoký vliv 
matrice vykazují léčiva sulfacetamid, sulfadiazin, sulfapyridin a sulfamethoxazol, střední vliv 
matrice byl pozorován u sulfathiazolu a sulfamethazinu (± 80 %). Pouze u sulfamerazinu byl 
prokázán nízký vliv matrice (90 %). Z výsledků jednoznačně vyplynulo, že u vzorků 
sedimentu je vliv matrice vyšší než u vzorků povrchové vody.   
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Tabulka 43: Matriční efekt pro vzorky sedimentu  

počet 
měření 

Matriční efekt (%) 
SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 

1 148,8 43,4 76,0 60,5 98,9 75,5 44,3 
2 135,0 46,3 77,7 50,0 74,7 90,6 39,5 
3 135,0 51,4 89,0 60,2 96,3 83,3 43,0 

Průměr 139,6 47,0 80,9 56,9 90,0 83,1 42,3 
 S (%) 6,5 3,3 5,8 4,9 10,9 6,2 2,1 

 
 4.3.3.3. Vzorky Svratka, Svitava 
 Z povodí řek Svratky a Svitavy bylo celkem analyzováno 31 vzorků sedimentu. Každý 
vzorek byl změřen třikrát. Spolu s  reálnými vzorky byla provedena zároveň kontrola ke 
každému z reálných vzorků a to tak, že sedimenty, které byly již použité ke stanovení 
koncentrací léčiv, byly znovu vysušeny. Po vysušení byly smíchány a bylo odebráno 20 g 
a následně extrahováno a analyzováno stejným postupem za stejných podmínek. Porovnání 
jednotlivých odezev detektoru na přítomnost sulfamerazinu pro standard, reálný vzorek 
a kontrolu je provedeno graficky na obrázku 42.  

 

Obrázek 42: Porovnání chromatogramů sulfamerazinu pro standard, reálný a kontrolní vzorek 

 Koncentrace léčiv v reálných vzorcích sedimentu jsou prezentovány v příloze v tabulkách 
50 a 51. V sedimentech z obou řek (Svratka, Svitava) byl častý výskyt hodnocené skupiny 
léčiv. Koncentrace se pohybovaly, a to v závislosti na místě odběru a druhu léčiva 
v desetinách až jednotkách µg.kg-1 sušiny. Nejčastěji detekovaným analytem byl sulfapyridin 
a sulfamerazin, které byly stanoveny celkem ve 22 vzorcích z  31 odebraných 
a analyzovaných vzorků. Nejméně častý výskyt byl zjištěn u sulfacetamidu (10 vzorků) 
a sulfamethazinu (11 vzorků). V grafech 26 a 27 jsou zobrazeny hladiny sulfonamidových 
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antibiotik. Z těchto grafů lze vyčíst celkovou kontaminaci vzorku sulfonamidovými 
antibiotiky. Vzorek odebraný před vodní nádrží Vír byl nejvíce kontaminovaným vzorkem 
z povodí řeky Svratky. V  povodí  řeky Svitavy byla nejvyšší koncentrace sulfonamidů 
prokázána ve vzorku odebraném za městem Blansko. Na obrázku 43 je zobrazen 
chromatogram reálného vzorku sedimentu odebraného před městem Tišnov.   

Do reálných vzorků sedimentů byly také přidávány deuterované standardy. Koncentrace 
sulfathiazolu-d4 se pohybovaly v  rozmezí od 103 do 121 ng.ml-1, sulfamethoxazolu-
d4 od 115 do 152 ng.ml-1, N-acetyl sulfamethoxazolu-d4 od 149 do 188 ng.ml-1. 
 

 

Graf 26: Hladiny sulfonamidových antibiotik ve vzorcích sedimentu z řeky Svratky vyjádřené jako 
celková kontaminace 
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Graf 27: Hladiny sulfonamidových antibiotik ve vzorcích sedimentu z řeky Svitavy vyjádřené jako 
celková kontaminace 

 



 

 

Obrázek 43: Chromatogram reálného vzorku sedimentu (Tišnov- před městem) 
 



4.3.4.  Kal  

 Byla provedena studie výskytu sulfonamidových antibiotik ve vzorcích kalů odebraných 
z ČOV. K extrakci byla použita optimalizovaná metoda uvedená v kapitole 3.6.2.2. Reálné 
vzorky byly odebírány z velkokapacitní čistírny odpadních vod Brno-Modřice na jaře roku 
2012.   

4.3.4.1. Účinnost metody  

 Do modelového vzorku 15 g upraveného kalu bylo přidáno 200 ng od každého léčiva 
a byla provedena extrakce. Po odpaření extraktu a jeho přečištění na SPE koloně byl do 
vzorku přidán standard o koncentraci 300 ng.ml-1. Standard byl do vzorku přidáván proto, že 
kal představuje velice složitou matrici a bylo obtížné identifikovat léčiva přímo. Zároveň tak 
došlo k  eliminaci vlivu matrice. Následně byly vzorky změřeny na kapalinovém 
chromatografu s MS detektorem; byla použita kolona C8.   
 Pro výpočet výtěžností byla použita kalibrace standardů (stejná jako u vzorků sedimentů). 
Vypočtené výtěžnosti, hodnoty směrodatné odchylky a relativní směrodatné odchylky jsou 
uvedeny v tabulce 44. Výtěžnosti jsou rovněž pro názornost zobrazeny v grafu 28. Nejvyšší 
průměrná výtěžnost byla získána u sulfathiazolu, a to téměř 80 %. Pro ostatní léčiva byly 
stanovené průměrné výtěžnosti nižší, pohybovaly se v rozmezí od 52 do 73 %. Relativní 
směrodatné odchylky dosahovaly hodnot od 5 do 14 %.    

Tabulka 44: Výtěžnosti PSE metody sulfonamidů pro vzorky kalů 

počet 
měření 

Výtěžnost (%) 

SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 
1 63,8 64,1 85,9 70,2 60,1 67,2 67,8 
2 53,8 48,2 79,4 66,8 64,3 75,2 71,9 
3 41,9 57,6 85,1 50,5 51,9 60,8 82,0 
4 55,3 45,6 81,5 69,3 63,5 58,6 75,4 
5 61,6 62,1 80,1 57,2 58,9 50,3 69,1 
6 49,4 59,4 72,7 59,4 54,3 65,2 62,5 
7 58,3 66,1 82,4 72,5 58,9 69,4 79,6 
8 44,1 60,4 73,6 68,3 50,4 62,3 62,8 
9 41,9 49,1 77,4 52,5 61,2 64,9 73,1 

10 53,3 52,6 80,2 70,6 49,7 74,1 81,9 
Průměr 52,3 56,5 79,8 63,7 57,3 64,8 72,6 
 S (%) 7,5 6,8 4,1 7,7 5,1 7,0 6,8 
Sr (%) 14,3 12,1 5,2 12,0 8,9 10,8 9,4 
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Graf 28: Výtěžnosti léčiv ve vzorcích kalu při PSE (40°C, 14MPa) 

4.3.4.2. Vzorky z ČOV Brno Modřice  

 Reálné vzorky kalu byly odebírány v období 5. 3. – 14. 3. 2012. Jednalo se o vzorky 
vysušeného kalu bez úpravy vápnem. Vzorky byly odebrány vždy v 7:00 hodin příslušnými 
pracovníky ČOV Brno-Modřice. Následně byly tyto vzorky přepraveny do laboratoře a ihned 
zpracovány podle optimalizované metody. Koncentrace léčiv, které byly stanoveny, jsou 
uvedeny v  příloze této dizertační práce, v tabulce 52. Pomocí grafu 29 jsou prezentovány 
hladiny sulfonamidových antibiotik ve vzorcích kalu, které jsou vyjádřené jako celková 
kontaminace. Ve vzorcích kalu byla identifikována pouze tři ze sedmi sledovaných 
sulfonamidových antibiotik, a to sulfacetamid, sulfadiazin a sulfathiazol. Kromě vzorku 
odebraného dne 14.3. byla některá z uvedených léčiv, případně všechna, ve vzorcích kalu 
stanovena.  
 Koncentrace sulfacetamidu se pohybovaly v rozmezí mezi 5,3 – 16,5 µg.kg-1, koncentrace 
sulfadiazinu v rozmezí 2,6 – 6,8 µg.kg-1 a  koncentrace sulfathiazolu dosahovaly až hodnoty 
8,8 µg.kg-1. 
 Na obrázcích 44 a 45 jsou zobrazeny chromatogramy reálných vzorků kalu. Obrázek 45 
obsahuje tři vyizolované m/z analytů sulfacetamid, sulfadiazin a sulfathiazol. 
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Graf 29: Hladiny sulfonamidových antibiotik ve vzorcích kalu z ČOV Brno Modřice vyjádřené jako 
celková kontaminace  

 

Obrázek 44: Chromatogram reálného vzorku z 8.3.2012 se standardním přídavkem 
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Obrázek 45: Chromatogram reálného vzorku odebraného  8.3.2012 

 Z literatury publikované v zahraničí vyplynulo (tabulka 45), že ve vzorcích kalu byla 
detekována především léčiva sulfamethoxazol a sulfapyridin [52, 103]. Koncentrace se 
pohybovaly v širokém rozmezí koncentrací, a to od desetin [88] přes desítky [103] až po 
stovky [52] µg.kg-1 sušiny. Toto široké rozpětí může být způsobeno různorodostí kalu, protože 
si musíme uvědomit, že kal je velmi složitá a komplikovaná matrice. Koncentrace získané 
v rámci této studie se nejvíce přibližují hodnotám pocházejícím ze Španělska [103], kde autoři 
Radjenović a kol. používali k izolaci analytů extrakci za zvýšeného tlaku; extrakční činidlo 
představoval methanol.  
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Tabulka 45: Sulfonamidová antibiotika v kalech  

Antibiotikum Koncentrace 
(µg.kg-1)(d.w.) Země Literární  zdroj 

Sulfonamidy 0,89 – 16,5 ČR Dizertace 
Sulfadiazin 
Sulfapyridin 
Sulfathiazol 
Sulfamethoxazol 

< LOQ Španělsko [56]  

Sulfonamidy  0,1 – 0,23 Španělsko [88] 
Sulfamethoxazol 0,6 – 21 Španělsko [103]  
Sulfamethoxazol 
Sulfapyridin 

34 – 113 
24 – 197 

Švýcarsko 
Německo [52] 

 

4.3.5.  Rybí svalovina 
      Pro zpracování komplexní studie výskytu sulfonamidů ve vodním ekosystému byl 
vypracován postup pro stanovení sulfonamidových antibiotik v rybí svalovině (kapitola 
4.2.3.3.); konkrétně se jednalo o rybu Jelec tloušť. Předpokládalo se však, že pokud se zde 
sulfonamidy budou vyskytovat, tak jejich koncentrace budou velmi nízké, pravděpodobně ve 
stopových až ultrastopových koncentracích. Na základě poznatků z  literatury se předpokládá, 
že léčiva se v rybách nekumulují, ale jsou částečně metabolizována, rozložena nebo 
vyloučena z organizmu. Přesto se výskytem léčiv v rybách některé studie zabývaly [151 – 
154], což byl také důvod zařazení této matrice pro hodnocení do této dizertační práce.  
 Svalovina byla odebrána z 5 kusů ryb odlovených před ČOV Brno-Modřice a z 5 kusů ryb 
odlovených za ČOV Brno-Modřice na řece Svratce. Ze svaloviny odebrané z každého kusu 
byly připraveny a analyzovány 3 vzorky. V konečném součtu se pak pracovalo s 30 vzorky 
rybí svaloviny. Informace o jednotlivých rybách, ze kterých byly odebrány vzorky, jsou 
uvedeny v příloze v tabulce 53. Ryby byly odloveny pouze na dvou místech, ve kterých byla 
očekávána zvýšená koncentrace vybraných analytů ve vodním prostředí, a proto zde byla 
i nejvyšší pravděpodobnost, že by analyty mohly být deponovány v rybí tkáni.  
 Celkem bylo k analýze připraveno 10 kusů čisté svaloviny (z 10 kusů ryb; 5 před ČOV, 
5 za ČOV), každá o hmotnosti alespoň 10 – 15 g. Extrakce probíhala za zvolených 
optimálních podmínek (teploty 40 ° C a tlaku 12 MPa) a vypočtené hodnoty výtěžnosti 
dosahovaly 64 – 74 %.  
 Léčiva nebyla v žádném ze vzorků rybí svaloviny prokázána. Výsledky analýzy proto 
potvrdily předpoklad, že léčiva nejsou v rybí svalovině deponována a kumulována.  

4.3.6.  Výskyt sulfonamidových antibiotik v životním prostředí  
  Ve vzorcích povrchové vody byla zjištěna přítomnost čtyř ze sedmi sledovaných léčiv, a to 
sulfapyridinu, sulfamerazinu, sulfamethazinu a sulfamethoxazolu. Ostatní léčiva nebyla 
detekována, případně se jejich koncentrace vyskytovaly pod limitem kvantifikace. U vzorků 
kalu byla situace odlišná. Ve vzorcích byla detekována jen tři léčiva, a to sulfacetamid, 
sulfadiazin a sulfathiazol. 
 Na základě výsledků získaných při zpracování této studie by se mohly sledované analyty 
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rozdělit do dvou skupin, a to na skupinu léčiv, která se pravděpodobně budou vázat na kal, 
a proto budou efektivněji zachycována v průběhu čistírenského procesu (sulfacetamid, 
sulfadiazin a sulfathiazol) a na skupinu léčiv, která budou z větší části setrvávat ve vyčištěné 
odpadní vodě a budou dále přecházet do vodního ekosystému (sulfapyridin, sulfamerazin, 
sulfamethazin a sulfamethoxazol). Protože ve vzorcích sedimentu byla detekována všechna 
sledovaná léčiva lze se domnívat, že v  sedimentech pravděpodobně dochází 
k zakoncentrování analytů. Situace je názorně zobrazena na grafu 30, kde jsou uvedeny 
maximální hodnoty koncentrací jednotlivých sulfonamidů v reálných vzorcích povrchové 
vody, sedimentu a kalu.      

 
Graf 30: Maximální hodnoty koncentrací sulfonamidových antibiotik stanovené v reálných  vzorcích  

 Tabulka 46 přehledně hodnotí výsledky získané v rámci této dizertační práce. Hodnoty jsou 
doplněny o nejnovější data (2010) získaná v dizertační práci (Lisá, 2011), kde se autorka 
mimo jiné zabývala také výskytem vybraných sulfonamidových antibiotik v odpadní vodě 
odebrané z ČOV Brno-Modřice.    
 Výsledky získané v rámci jedné studie prokázaly [160], že se na přítoku na ČOV běžně 
sulfonamidová antibiotika vyskytují, a to v koncentracích 3,56 - 26,09 µg.l-1. Na odtoku 
z ČOV však již většina sledovaných léčiv nebyla přítomna; byl detekován pouze sulfapyridin 
v koncentracích od 4,95 do 5,25 µg.l-1. Na podkladě ve studii prezentovaných výsledků lze 
konstatovat, že výše zmíněná ČOV je sice zdrojem kontaminace, avšak koncentrace 
sulfonamidů v odtokové vodě jsou velmi nízké a pohybují se vesměs pod limitem detekce.   
 Výsledky získané analýzou reálných vzorků povrchové vody a sedimentu, které byly 
odebrány před a za ČOV Brno-Modřice mohou potvrdit, že tato ČOV není hlavním zdrojem 
kontaminace vodního ekosystému sulfonamidovými antibiotiky. Zdroji, které mohou být 
zodpovědné za přítomnost sulfonamidů ve vodním ekosystému, mohou být např. nemocnice, 
zemědělská hospodářství, odpady a domácnosti. Proto je nezbytné přistupovat k aplikaci 
antibiotik zodpovědně a zbytečně je do životního prostředí nevnášet.     
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Tabulka 46: Sulfonamidová antibiotika v životním prostředí ČR 

Matrice 
Léčivo 

Povrch. voda 
(µg.l-1) 

Sediment 
(µg.(d.w.)kg-1) 

Kal 
(µg.(d.w.)kg-1) 

Odpadní voda [160] 
 (µg.l-1) 

Přítok  Odtok 
Sulfacetamid <LOQ 1,35 - 4,14 5,30 - 16,49 - - 
Sulfadiazin ND 0,34 - 1,28 2,62 - 6,77 

3,56 - 6,98 < LOD 
Sulfathiazol <LOQ 0,39 - 5,50 0,89 - 8,77 
Sulfapyridin až 3,78 0,20 - 7,30 ND 4,93 - 7,63 4,95 - 5,25 
Sulfamerazin až 3,59 0,30 - 2,81 ND < LOD < LOD 
Sulfamethazin 2,72 0,15 - 1,65 ND 5,45 - 7,29 < LOD 
Sulfamethoxazol  až 1,05 0,17 - 2,93 ND 8,37 - 26,09 < LOD 

 



   - 109 - 
 

5. ZÁVĚR 
 
 Cílem předložené dizertační práce bylo vypracovat optimalizovanou metodu pro stanovení 
vybraných antibiotik z  kapalných a pevných matric. Jako klíčové analyty byla vybrána 
sulfonamidová antibiotika, která se používají v humánní i ve veterinární medicíně. Hlavní 
analyzovanou matricí byla povrchová voda, sediment a kal. Na základě provedených 
optimalizací byly vypracovány celkem tři metody pro stanovení sulfonamidových antibiotik 
v různých matricích z vodního ekosystému. Navržené metody se převážně liší způsobem 
extrakce, vlastní analýza však probíhala vždy pomocí LC/MS.  
 Analytická metoda pro stanovení sulfonamidů v povrchových vodách je založena na SPE 
metodě, která je vhodná pro izolaci analytů z hodnocených matric. Vybrány byly SPE kolony 
ENVI C18 s obsahem sorbentu 1 g, u kterých byly prokázány nejvyšší výtěžnosti pro 
hodnocená léčiva. Optimální objem povrchové vody byl 300 ml, použitý pracovní postup 
nepředpokládal úpravu pH vzorku. Účinnost metody se při těchto podmínkách pohybovala 
v rozmezí 68 – 94 %. Nižší účinnost byla prokázána u sulfadiazinu (35 %) a sulfathiazolu 
(44 %). Opakovatelnost metody se pohybovala, a to v závislosti na analyzovaném léčivu, 
od 1 do 7 %. Koeficient determinace byl vždy vyšší než 0,996. Limity detekce se pohybovaly 
v rozmezí 0,2 – 2,6 µg.l-1 a limity kvantifikace v rozmezí 0,8 – 8,5 µg.l-1. 
 Pro vzorky sedimentu byla metoda izolace analytů složena z extrakce pomocí PSE 
a přečištění extraktu metodou SPE. Při PSE metodě byl použit jako extrakční rozpouštědlo 
methanol, optimální teplota byla 40 °C a optimální tlak 6 MPa. Přečištění extraktu probíhalo 
na SPE kolonách ENVI C18 s obsahem sorbentu 0,5 g. Účinnost zvolené metody se 
pohybovala v závislosti na léčivu mezi 53 – 73 %. Opakovatelnost metody byla v rozmezí 5 –
7 %, podle druhu analytu. Koeficient determinace byl vždy vyšší než 0,998. Limity detekce se 
pohybovaly od 30 do 390 ng.kg-1 a limity kvantifikace od 100 do 1300 ng.kg-1. 
 Pro vzorky kalu byla extrakce založena na PSE metodě a přečištění probíhalo rovněž 
pomocí SPE. Optimální teplota při PSE byla 40 °C a optimální tlak 14 MPa. Jako extrakční 
činidlo byl použit methanol. Účinnost metody se pohybovala v závislosti na druhu léčiva mezi 
52 – 80 %, opakovatelnost metody byla 5 – 14 % a koeficient determinace byl vždy vyšší než 
0,998. Limity detekce byly v rozmezí 48 – 627 ng.kg-1 a limity kvantifikace v rozmezí 160 – 
2090 ng.kg-1 

 
 Vypracované a optimalizované metody byly následně použity pro stanovení 
sulfonamidových antibiotik detekovaných v reálných vzorcích povrchové vody, sedimentu 
a čistírenského kalu. Aby byla studie komplexní, byla rozšířena o další matrici, kterou byla 
rybí svalovina. V případě vzorků povrchové vody a sedimentu bylo odebráno celkem 31 
vzorků, a to po celé délce řek Svitavy a Svratky, a proto lze předkládanou studii  posuzovat 
jako monitoring vodního ekosystému těchto řek. Kal byl po dobu osmi dnů odebírán z ČOV 
Brno-Modřice. Vzorky ryb byly odloveny pracovníky Povodí Moravy, kteří jsou pro tuto 
činnost akreditováni, přičemž pro odlov byla vybrána místa před a za ČOV Brno-Modřice.  
 Ve vzorcích povrchové vody z řeky Svratky byla na některých ze sledovaných lokalit 
detekována některá sulfonamidová antibiotika (sulfapyridin, sulfamerazin, sulfamethazin, 
sulfamethoxazol), v koncentracích 0,82 – 3,78 µg.l-1. Nejčastěji se sledované analyty 
vyskytovaly v okolí Brna, konkrétně v lokalitě Brno-Jundrov. Na toku řeky Svitavy nebyla 
žádná ze sledovaných léčiv detekována a identifikována.  
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 Byla prokázána přítomnost všech sledovaných léčiv ve vzorcích sedimentu v koncentracích 
v řádech desetin až jednotek µg.kg-1, v závislosti na konkrétním léčivu a místu odběru. 
Nejčastěji se ve vzorcích vyskytoval sulfapyridin a sulfamerazin. Naopak nejméně byl 
identifikován sulfacetamid a sulfamethazin.  
 Ve vzorcích kalu byla prokázána přítomnost celkem tří léčiv z  této skupiny antibiotik, a to 
sulfacetamidu, sulfadiazinu a sulfathiazolu. Koncentrace se pohybovaly v rozmezí 0,89 – 
16,5 µg.kg-1. Ve vzorcích rybí tkáně nebyla sulfonamidová antibiotika detekována. 
 
 Výsledky ucelené komplexní studie zaměřené na vodní ekosystém prokázaly nezbytnost 
sledování úrovně kontaminace také u jiných léčiv, například makrolidových antibiotik 
a cytostatik. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ATP Adenosintrifosfát 
ČOV Čistírna odpadních vod 
DAD Detektor diodového pole 
DNA Deoxyribonukleová kyselina 
ESI Ionizace elektrosprejem 

FLD   Fluorescenční detektor 
GPC Gelová permeační chromatografie 
HPLC Vysoko účinná kapalinová chromatografie 

LC/DAD Spojení vysoko účinné kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole 

LC/ESI/MS 
Spojení kapalinové chromatografie, ionizace elektrosprejem a hmotnostní 
spektrometrie 

LC/MS Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem 

MAE Mikrovlnná extrakce 
MS Hmotnostní spektrometrie 
POCIS Polar Organic Chemical Intergrative Sampler 
PSE Zrychlená extrakce rozpouštědlem 
RNA Ribonukleová kyselina 

SAA Sulfacetamid  
SBSE Stir Bar Sorptive Extraction 
SDI Sulfadiazin  
SMR Sulfamerazin 
SMX Sulfamethoxazol 
SMZ Sulfamethazin 
SO Směrodatná odchylka 
SPE Extrakce tuhou fází 
SPMD Semipermeable Membrane Device 
SPME Solid Phase Microextraction 
SPY Sulfapyridin 
STZ Sulfathiazol 
TOF Analyzátor doby letu 
UPLC Ultra performance liquid chromatography 
UV Ultrafialové záření 
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8. PŘÍLOHY 
Hmotnostní spektra stanovovaných analytů a tří deuterovaných sulfonamidů. 
 

 
Obrázek 46: Hmotnostní spektrum sulfacetamidu 

 
Obrázek 47: Hmotnostní spektrum sulfadiazinu 



   - 125 - 
 

 
Obrázek 48: Hmotnostní spektrum sulfathiazolu 

 
Obrázek 49: Hmotnostní spektrum sulfapyridinu 
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Obrázek 50: Hmotnostní spektrum sulfamerazinu 

 

Obrázek 51: Hmotnostní spektrum sulfamethazinu 
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Obrázek 52: Hmotnostní spektrum sulfamethoxazolu 

 
 

 
Obrázek 53: Hmotnostní spektrum sulfathiazolu-d4 
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Obrázek 54: Hmotnostní spektrum sulfamethoxazolu-d4 

 
Obrázek 55: Hmotnostní spektrum N-Acetyl sulfamethoxazolu-d4 
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Teplotní degradace léčiv 
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Graf 31: Teplotní degradace léčiv  
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Reálné vzorky povrchové vody 

Tabulka 47: Koncentrace sulfonamidů v reálných vzorcích povrchové vody odebrané z řeky Svratky 

Místo odběru 
řeka Svratka 

Koncentrace jednotlivých léčiv (µg.l-1) 
SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 

SVR_P ND ND ND ND ND ND ND 
SVR_Z <LOQ ND <LOQ ND <LOQ <LOQ ND 
JIM_P ND ND ND ND ND ND ND 
JIM_Z ND ND ND ND ND ND ND 
VIR_P ND ND ND ND ND ND ND 
VIR_Z ND ND ND ND ND ND ND 
ŠT_P ND ND ND ND ND ND ND 
ŠT_Z ND ND <LOQ ND 3,59 ± 0,29 ND <LOQ 
TŠ_P ND ND ND ND ND ND ND 
TŠ_Z ND ND ND ND ND ND ND 
VB_P ND ND <LOQ ND <LOQ <LOQ 0,82 ± 0,01 
VB_Z ND ND ND ND ND ND ND 
Brno_J ND ND <LOQ 3,66 ± 0,10 3,31 ± 0,27 2,72 ± 0,17 1,05 ± 0,09 
Brno_S ND ND <LOQ 3,78 ± 0,14 ND <LOQ <LOQ 
Brno_M ND ND ND ND ND ND ND 
RA_P ND ND ND ND <LOQ <LOQ <LOQ 
RA_Z ND ND ND ND ND <LOQ ND 
ŽI_P <LOQ ND ND 2,84 ± 1,44 <LOQ <LOQ ND 
ŽI_Z ND ND ND <LOQ <LOQ ND ND 
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Tabulka 48: Koncentrace sulfonamidů v reálných vzorcích povrchové vody odebrané z řeky Svitavy 

Místo odběru 
řeka Svitava 

Koncentrace jednotlivých léčiv (µg.l-1) 
SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 

SY_P ND ND ND ND <LOQ <LOQ <LOQ 
SY_Z ND ND ND ND ND ND ND 
BŘ_P  ND ND ND ND ND <LOQ ND 
BŘ_Z ND ND <LOQ <LOQ ND ND ND 
LET_P ND ND ND ND ND ND ND 
LET_Z ND ND ND ND ND ND ND 
BL_P ND ND ND ND ND ND ND 
BL_Z ND ND ND ND ND ND ND 
AD_P ND ND ND ND ND ND ND 
AD_Z ND ND ND ND ND ND ND 
Brno_P ND ND ND ND ND ND ND 
Brno_S ND ND ND ND ND ND ND 
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Sušina reálných vzorků sedimentu 

 

Tabulka 49: Sušina reálných vzorků sedimentu z řek Svratky a Svitavy 

SVRATKA  SVITAVA 
Odběrové 

místo 
Sušina 

(%)  
Odběrové 

místo 
Sušina  

(%) 
SVR_P 64  SY_P 62 
SVR_Z 71  SY_Z 71 
JIM_P 79  BŘ_P 77 
JIM_Z 61  BŘ_Z 51 
VIR_P 75  LET_P 53 
VIR_Z 76  LET_Z 57 
ŠT_P 77  BL_P 54 
ŠT_Z 59  BL_Z 75 
TŠ_P 65  AD_P 55 
TŠ_Z 62  AD_Z 67 
VB_P 71  Brno_P 58 
VB_Z 77  Brno_S 68 

Brno_J 68    
Brno_S 65    
Brno_M 67    

RA_P 58    
RA_Z 70    
ŽI_P 74    
ŽI_Z 76    
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Reálné vzorky sedimentu 

Tabulka 50: Koncentrace sulfonamidů v reálných vzorcích sedimentu odebraných z řeky Svratky  

Místo odběru 
řeka Svratka 

Průměrné (n=3) koncentrace jednotlivých léčiv (µg.(d.w.)kg-1) a směrodatné odchylky 
SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 

SVR_P ND <LOD <LOD ND ND ND ND 
SVR_Z 1,88 ± 0,25 1,11 ± 0,09 1,93 ± 0,19 0,45 ± 0,08 0,67 ± 0,01 ND ND 
JIM_P 1,36 ± 0,04 0,42 ± 0,01  0,65 ± 0,11 1,56 ± 0,12 1,27 ± 0,01 0,59 ±  0,13 ND 
JIM_Z <LOQ 0,71 ± 0,10 0,92 ± 0,25 1,18 ± 0,02 0,81 ± 0,11 0,58 ± 0,19 2,51 ± 0,05 
VIR_P 4,14 ± 0,24 0,62 ± 0,05 0,80 ± 0,07 4,48 ± 0,14 0,94 ± 0,06 0,36 ± 0,28 ND 
VIR_Z  2,38 ± 0,88 0,59 ± 0,02 0,73 ± 0,01 0,29 ± 0,02 0,83 ± 0,05 0,61 ± 0,26 0,94 ± 0,12 
ŠT_P <LOQ 0,43 ± 0,13 0,49 ± 0,17 0,70 ± 0,12 0,45 ± 0,04 0,45 ± 0,15 0,71 ± 0,11 
ŠT_Z <LOQ 0,44 ± 0,04 1,26 ± 0,69 0,56 ± 0,07 1,07 ± 0,18 ND 2,93 ± 0,17 
TŠ_P <LOQ ND <LOQ 7,64 ± 1,24 0,35 ± 0,01 ND 0,27 ± 0,03 
TŠ_Z <LOQ 0,34 ± 0,01 0,41 ± 0,12 0,77 ± 0,04 0,38 ± 0,03 ND 0,29 ± 0,04 
VB_P ND 0,35 ± 0,06 <LOQ 0,22 ± 0,04 0,62 ± 0,31 0,15 ± 0,01 <LOQ 
VB_Z ND ND <LOQ <LOQ 0,30 ± 0,01 ND <LOQ 
Brno_J ND 0,36 ± 0,07 <LOQ 0,20 ± 0,01 ND ND ND 
Brno_S ND ND <LOQ ND 0,66 ± 0,01 ND 0,17 ± 0,03 
Brno_M <LOQ ND ND <LOQ <LOQ ND ND 
RA_P  <LOD <LOQ 0,39 ± 0,18 0,35 ± 0,02 0,47 ± 0,05 0,28 ± 0,03 0,36 ± 0,11 
RA_Z  ND ND 0,50 ± 0,07 0,56 ± 0,14 0,89 ± 0,10 ND 0,65 ± 0,02 
ŽI_P ND <LOQ 0,46 ± 0,06 <LOQ 0,32 ± 0,02 ND 0,30 ± 0,03 
ŽI_Z <LOQ <LOQ 0,51 ± 0,17 0,23 ± 0,02 0,45 ± 0,02 0,30 ± 0,01 0,27 ± 0,08 
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Tabulka 51: Koncentrace sulfonamidů v reálných vzorcích sedimentu odebraných z řeky Svitavy 

Místo odběru 
řeka Svitava 

Průměrné (n=3) koncentrace jednotlivých léčiv (µg.(d.w.)kg-1) a směrodatné odchylky 
SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 

SY_P 1,52 ± 0,48 0,67 ± 0,04 1,89 ± 0,11 ND ND 1,65 ± 0,77 0,39 ± 0,01  
SY_Z ND 0,96 ± 0,01 <LOQ 4,19 ± 1,52 ND ND ND 
BŘ_P  ND ND ND 0,52 ± 0,05 ND 0,73 ± 0,17 0,35 ± 0,01 
BŘ_Z 2,52 ± 0,29 ND 5,50 ± 0,69 0,61 ± 0,04 ND 0,91 ± 0,23 0,41 ± 0,05 
LET_P ND 1,17 ± 0,12 1,99 ± 0,20 0,44 ± 0,13 1,12 ± 0,05 ND 0,27 ± 0,03 
LET_Z ND 1,35 ± 0,01 3,83 ± 0,13 <LOQ 2,81 ± 0,96 ND 0,52 ± 0,08 
BL_P 1,35 ± 0,26 ND ND ND 0,72 ±  0,03 ND ND 
BL_Z ND ND 1,69 ± 0,05 7,30 ± 0,03 1,59 ± 0,75 ND 0,38 ± 0,01 
AD_P ND 0,91 ± 0,11 ND ND 2,04 ± 0,86 ND ND 
AD_Z 2,07 ± 0,01 0,50 ± 0,02 2,49 ± 0,03 0,35 ± 0,05 1,11 ± 0,52 ND 0,50 ± 0,04 
Brno_P 1,63 ± 0,20 1,28 ± 0,09 2,47 ± 0,11 0,21 ± 0,06 ND ND ND 
Brno_S ND ND ND 0,84 ± 0,13 ND ND ND 
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Reálné vzorky kalu 

Tabulka 52: Koncentrace sulfonamidů v reálných vzorcích kalu z ČOV Brno-Modřice 

Datum  
odběru 

Koncentrace jednotlivých léčiv (µg.(d.w.)kg-1) 
SAA SDI STA SPY SMR SMZ SMX 

5.3.2012 8,70 ± 0,21 ND ND ND ND ND ND 
6.3.2012 13,49 ± 3,88 6,60 ± 2,54 0,89 ± 0,25 ND ND ND ND 
7.3.2012 16,49 ± 1,57 6,77 ± 1,01 8,77 ± 0,89 ND ND ND ND 
8.3.2012 14,40 ± 3,29 2,62 ± 0,71 1,12 ± 0,25 ND ND ND ND 
9.3.2012 12,21 ± 3,69 ND ND ND ND ND ND 
12.3.2012 9,03 ± 1,45 3,96 ± 0,40 1,32 ± 0,24 ND ND ND ND 
13.3.2012 5,30 ± 1,35 ND ND ND ND ND ND 
14.3.2012 ND ND ND ND ND ND ND 
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Vzorky ryb 

Tabulka 53: Základní informace o rybách, jejichž svalovina byla analyzována 
 

Lokalita 
Datum  výlovu Ryba  Délka  

(mm) 
Váha  

(g) 
Vnitřnosti  

(g) 
Gonády  

(g) 
Zdravotní 

 stav Pohlaví Stáří 

před ČOV  
(10.10. 2011) 

Jelec tloušť 345 490 30 20 dobrý F 6+ 
Jelec tloušť 274 230 12 5 dobrý F 4+ 
Jelec tloušť 321 390 12 5 dobrý F 4+ 
Jelec tloušť 205 210 5 2 dobrý M 4+ 
Jelec tloušť 255 180 14 7 dobrý F 4+ 

za ČOV       
(10.10. 2011) 

Jelec tloušť 318 480 65 12 vrtejš M 9+ 
Jelec tloušť 345 600 81 33 vrtejš F 6+ 
Jelec tloušť 299 420 77 10 dobrý M 7+ 
Jelec tloušť 230 140 8 4 dobrý M 4+ 
Jelec tloušť 240 180 16 3 vrtejš M 4+ 
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