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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou léčiv v životním prostředí. 

Stanovovaná skupina léčiv, β-blokátory patří mezi celosvětově nejvíc rozšířená farmaka, 

jejichž koncentrace ve složkách životního prostředí neustále roste. Tato skupina léčiv je 

často používaná k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, jakými jsou hypertenze, arytmie a 

angina pectoris. Sledování koncentrace β-blokátorů ve vodních systémech je důležitá 

vzhledem k prokázané akutní a chronické toxicitě vůči vodním organizmům. Tato práce je 

především zaměřená na optimalizaci analytické metody pro stanovení cílových analytů této 

skupiny léčiv. Sledovanou matricí byla odpadní voda z velkokapacitní čistírny odpadních vod 

(ČOV) Brno-Modřice.  Izolace analytů ze vzorků odpadní vody, byla provedena metodou 

extrakce na tuhou fázi (SPE). Pro finální analýzu bylo využito vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC) s UV-VIS detekcí pomocí diodového pole (DAD) a hmotnostního 

spektrometru (MS). Cílovými analyty byli atenolol, metoprolol a bisoprolol. 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis discusses the issue of pharmaceuticals in the environment. β-blockers 

are one of the most prescribed medications with the most frequent detection in the 

environment. These compounds are clinically important drugs used to cure cardiovascular 

disorders such as hypertension, arrythmia and angina pectoris. Due to their acute and 

chronic toxicity towards aquatic organisms it is important to monitor the concentrations 

levels. This study is focused on optimization of analytical method to determine these 

compounds. The matrix examined was a waste water from a waste water treatment plant 

(WWTP) Brno-Modřice. A solid-phase extraction (SPE) was used for the isolation of analytes 

in a waste water samples. A method of high performance liquid chromatography (HPLC) with 

the UV-VIS detection using a diode array detector (DAD) and mass spectrometry (MS) was 

used. Target analytes were atenolol, metoprolol and bisoprolol. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Betablokátory, atenolol, metoprolol, bisoprolol, extrakce tuhou fází, ultra-vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie, odpadní voda, UV-VIS detekce pomocí diodového pole, 

hmotnostní spektrometrie. 
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performance liquid chromatography, UV-VIS detection using diode array detector, mass 
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1 Úvod 
Z důvodu stoupající celosvětové produkce a spotřeby léčiv, začala léčiva pronikat do všech 

složek životního prostředí. S tím se prohlubuje zejména jejich negativní dopad na životní 

prostředí. Protože není možné obchod s léčivy úplně zastavit, je nutné zamezit alespoň jejich 

neuváženému prodeji a nekontrolovatelnému šíření do životního prostředí.  

Nejvíce zatíženou složkou ekosystému je vodní prostředí. Většina požitých léčiv lidský nebo 

zvířecí organismus nedokáže odbourat a ty se potom následně dostávají do odpadních vod. 

Proto je třeba vodu čistit a zároveň sledovat účinnost tohoto čistícího procesu. 

Mezi často používaná léčiva patří β-blokátory, které jsou jednou z hlavních indikačních 

skupin léků v kardiologii a byly již u některých z nich prokázány toxické účinky na vodní 

organizmy. Proto je důležité sledovat jejich koncentrace v odpadních vodách a pokud možno 

vylepšovat stávající analytické metody pro jejich stanovení [1]. 

Tato práce je zaměřená na optimalizaci metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

(HPLC) s UV-VIS detekcí diodového pole (DAD) a hmotnostního spektrometru (MS) pro 

identifikaci i kvantifikaci β-blokátorů. Za cílové analyty byly vybrány atenolol, metoprolol a 

bisoprolol. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Léčiva 

2.1.1 Definice léčiv 

Léčivá látka je účinná složka léčivého přípravku (léčiva). Pojem léčivo je definován 

legislativou České republiky, konkrétně zákonem č.378/2007 Sb. Je to látka, která má 

léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, případně ji lze 

použít za účelem obnovy, úpravy a ovlivnění fyziologických funkcí organismu [2]. 

Léková forma definuje úpravu léčiv vhodnou pro přívod léčiva do organismu pro léčebné 

využití. Podle způsobu podání dělíme lékové formy na enterální (podání prostřednictvím 

trávící trubice) a parenterální (podání mimo trávící trubici). Nejčastější enterální cesta je 

podání per os (ústy). Tímto způsobem se podávají tablety, prášky v kapslích a roztoky. Per 

rectum (konečníkem) se podávají čípky. Mezi parentální lékové formy patří injekce, infuze, 

inhalované plyny nebo lékové formy aplikované zevně jako masti, krémy, zásypy a náplasti 

aj. [3]. 

2.1.2 Historie léčiv 
Lidé již od nepaměti hledali způsob, jak odvrátit nemoci a ulevit si od bolesti. Nejdříve byly 

pro tento účel využívány rostliny. V průběhu historie se pomocí pozorování hromadili a 

zaznamenávali poznatky o jejich účinku na zdraví. Později byl člověk schopen účinné látky 

z těchto rostlin extrahovat a zakoncentrovávat. Využívání výhradně přírodních rostlin 

v Evropě trvalo zhruba do 16. století. Takto vzniklá léčiva se označují jako léčiva první 

generace. 

Počátky chemických léčiv jsou spojeny s rozvojem alchymie v období příchodu renesance. 

Látky chemického původu začaly být využívány stejně jako látky přírodní a byly položeny 

základy iatrochemie, která předcházela moderní farmakologii. Iatrochemie k léčbě pacientů 

využívala anorganických léčiv, především sloučeniny antimonu a rtuti. 

Na konci 18. století bylo dosaženo izolace mnoha anorganických látek z přírodního materiálu 

jako glycerolu, kyseliny benzoové, jablečné, vinné a močoviny. Také izolace morfinu z opia 

přinesla velký rozvoj farmaceutické chemii. 

V průběhu 19. století napomohl rychlý rozvoj chemie i farmaceutickému průmyslu. Objevila 

se první organická léčiva, jako inhalační anestetika diethylether a chloroform. Chemická 

léčiva vyráběná a aplikovaná v období iatrochemie nebo za prudkého rozvoje organické 

chemie se označují jako léčiva druhé generace. 

Za počátek skutečného farmaceutického průmyslu se považuje syntéza antipyretika 

fenazonu v roce 1883. Došlo ke změně přístupu k hledání nových léčiv. Cílenou obměnou 

struktury sloučenin jsou vzniklé sloučeniny přírodního, nebo syntetického původu o známém 

biologickém účinku považovány za léčiva třetí generace. 

V polovině 20. století se začaly syntetizovat a testovat látky, jejichž účinky byly pouze 

předpokládané. Farmaka, jejichž struktura byla navržena s využitím korelačních vztahů mezi 

strukturou a biologickou aktivitou sloučenin, se označují jako léčiva čtvrté generace [4]. 

2.1.3 Klasifikace léčiv 
Pro řádnou klasifikaci léčiv je třeba mít jednotné názvosloví, které musí být jednoduché a 

jednoznačné. Chemické názvosloví se pro svou složitost využívá velmi omezeně. Světová 

zdravotnická organizace (WHO, World Health Organization) zavedla mezinárodní 

nechráněné názvy (INN, International Nonproprietary Name), které mají identifikaci 

farmaceutických látek usnadnit. Každý INN název je jedinečný a celosvětově uznávaný [5,6]. 
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2.1.4 Léčiva v životním prostředí 
Léčiva vstupují do životního prostředí nejčastěji prostřednictvím odpadních vod v průběhu 

jejich výroby, jako průmyslový odpad a při spotřebě v medicíně jak u lidí, tak u zvířat. Léčiva 

jsou ve vodách přítomna v relativně nízkých koncentracích (v rozmezí ng/l a μg/l). Vzhledem 

k jejich neustálému průniku do vodního prostředí mohou mít nepříznivé účinky na organismy. 

Zatím nejsou všechny nežádoucí účinky těchto látek na vodní ekosystém a člověka při 

dlouhodobé expozici známy, a to především proto, jak komplikované a časově náročné je 

tyto účinky sledovat. Z Obrázku č.1 vyplývá, že konečným recipientem farmak je nejčastěji 

vodní prostředí [7]. 

 

Obrázek 1 Cesta léčiv životním prostředím [8] 

2.2 Čistírny odpadních vod 
Čistírny odpadních vod jsou technologická zařízení, ve kterých se shromažďují odpadní vody 

za účelem odstranění nebezpečných chemických látek. Odpadní vody obsahují chemické 

látky a mechanické nečistoty rozličného charakteru, a proto je třeba zařadit několik způsobů 

čištění, kterými odpadní voda postupně prochází. Při předčištění a mechanickém čištění 

dochází k oddělení mechanických nečistot. Následuje biologické čištění chemických látek 

pomocí aktivovaného kalu obsahujícího živé organismy. Někdy je zařazeno ještě chemické 

dočištění [9]. 

2.2.1 ČOV Brno-Modřice 
Čistírna odpadních vod v Brně – Modřicích zajišťuje čištění odpadních vod v Brně a okolí. Na 

čistírnu jsou napojena ještě další města jako Modřice, Kuřim, obce Žalešice, Česká u Brna, 
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Bedřichovice, Ostopovice, Šlapanice, Lipůvka, Moravské Knínice, Ponětovice, Rozdrojovice 

a Podolí. Celkový počet ekvivalentních obyvatel (EO) napojených na ČOV je 490 000. 

Čistírna využívá klasického dvoustupňového čištění, s mechanickým a biologickým stupněm 

s chemickým dočištěním. Na začátku se nachází nádrž, která chrání ČOV proti přetížení 

v případě přívalových dešťů. Technologická linka zahrnuje lapač štěrku a písku vybavený 

zařízením pro separaci tuku. Dále voda postupuje do jedné z šesti usazovacích nádrží, kde 

dochází k sedimentaci a oddělení primárních kalů. Po mechanickém čištění následuje 

anaerobní defosfatace a denitrifikace. Následuje aktivace v  oxické aktivační nádrži 

s jednobublinnou aerací, odkud voda míří do dosazovací nádrže. Část vyčištěné vody 

pokračuje do chlorovny, kde je upravena na vodu užitkovou. Zbytek jde do recipientu, kterým 

je v tomto případě řeka Svratka [10].  

 

Obrázek 2 Blokové schéma ČOV v Brně – Modřicích [10] 

 

2.3 Sympatolytika 
Sympatolytika jsou léky tlumící činnost sympatického nervového systému. Přímým 

působením blokují adrenergní reakce nebo nepřímo ovlivňují děje v nervovém zakončení. 

Rozdělujeme je na alfa a beta sympatolytika, a to podle toho, které receptory blokují. Látky 

přímo blokující adrenergní receptory α se označují jako α-sympatolytika, látky blokující 

adrenergní receptory β  se označují jako β-sympatolytika, neboli β-blokátory.  

Mezi nepřímo působící sympatolytika zařazujeme tyto tři skupiny látek: 

- Falešné prekurzory – látky, které organismus použije pro syntézu neplnohodnotného 

neurotransmiteru (alfa-methyldopa) 

- Látky vedoucí k depleci katecholaminů – způsobují vyčerpání noradrenalinu z vezikul 

buňky a zároveň blokují jeho příjem (reserpin) 

- Látky blokující uvolňování katecholaminů z nervových zakončení – látky tlumící 

uvolňování neurotransmiteru z nervového zakončení (guanetidin, guanadrel a 

bretylium). 
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Nepřímá sympatolytika nejsou v dnešní době až na výjimky terapeuticky využívána. 

Využívají se však pro experimentální účely [11,12]. 

2.3.1 Atenolol 

 

Obrázek 3 Strukturní vzorec atenololu  

- 4-(2-Hydroxy-3-((1-methylethyl)amino)propoxy)benzeneacetamide 

- C14H22N2O3 

- Mr = 266,336 g/mol 

- CAS 29122-68-7 

- Bílý krystalický prášek snadno rozpustný v methanolu i ethanolu [13,14]. 

2.3.2 Metoprolol 

 

 

Obrázek 4 Strukturní vzorec Metoprololu 

- 1-(isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol 

- C15H25NO3 

- Mr = 267,364 g/mol 

- CAS 37350-58-6 

- Bílý krystalický prášek hořké chuti, snadno rozpustný v methanolu, částečně 

rozpustný v ethanolu [13,14]. 
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2.3.3 Bisoprolol 

 

Obrázek 5 Strukturní vzorec bisoprololu 

- (RS)-1-(4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol 

- C18H31NO4 

- Mr = 325,45 g/mol 

- CAS 66722-44-9 

- Bílý krystalický prášek rozpustný v methanolu [13,14]. 

 

2.4 Metody stanovení léčiv 

2.4.1 Odběr vzorků 
Vzorkování má zásadní význam pro získání správných a přesných výsledků. Jakákoli chyba, 

ke které dojde při vzorkovacím procesu je neodstranitelná, a proto je třeba dbát na přesné 

dodržení všech postupů. Vzorky se odebírají do skleněných nádob z tmavého skla; 

vhodnější je používat skleněné nádoby z důvodu sorpce některých léčiv na polyethylenové 

stěny plastových vzorkovnic [15]. Úprava a zpracování vzorků značně závisí na fyzikálně 

chemických vlastnostech daných léčiv. Metoda EPA 1694 doporučuje provádět extrakci do 

48 hodin po odběru vzorku. V případě, že vzorek obsahuje pevné částice, je třeba ho ještě 

před extrakcí přefiltrovat [16]. 

2.4.2 Extrakce tuhou fází 
Hladiny koncentrace léčiv jsou ve vodných vzorcích většinou moc nízké pro přímé 

vstřikování do chromatografického systému. Proto je třeba vzorky nejdříve zakoncentrovat. V 

současné době se při zpracovávání vodných vzorků využívá extrakce tuhou fází (SPE, Solid-

phase extraction), na rozdíl od extrakce kapalina-kapalina (LLE, Liquid-liquid extraction), 

která se využívala dříve. Výhodou této techniky je nižší spotřeba často toxických organických 

rozpouštědel [17,18]. 

Jsou známy dva hlavní principy pro izolaci a přečištění vzorků. Do sorbentu se adsorbují 

matricové rušivé složky vzorku, zatímco analyty procházejí sorbentem. Případně je možné 

rušivé složky nechat projít přes sorbent, naše sloučeniny na sorbent zachytit a následně 
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eluovat. První postup je vhodný pouze v případě, pokud se ve vzorku vyskytuje sledovaná 

složka ve vysoké koncentraci.  

Obecný postup pro SPE zahrnuje kondicionaci sorbentu, kdy dochází k aktivaci jeho 

povrchu. Přes sorbent prochází kapalný vzorek a analyzovaná složka se zachytává na 

povrchu sorbentu. Následuje promytí kolonky od zachycených nečistot a eluce analytu, 

prováděná elučním činidlem, kdy dojde k jeho uvolnění z povrchu sorbentu [19]. 

 

Obrázek 6 Princip SPE [20] 

2.4.3 Kapalinová chromatografie 
Pro analýzu je optimální kapalinová chromatografie. Analyzovaný vzorek v kapalném stavu 

je aplikován do soustavy dvou vzájemně nemísitelných fází, z nichž jedna je stacionární 

(nepohyblivá) a druhá mobilní (pohyblivá). Stacionární fáze u HPLC je umístěna v nerezové 

koloně ve formě pevných částic jednotné velikosti, mezi kterými protéká mobilní fáze, čímž je 

zajištěna co největší plocha mezifázového rozhraní, na kterém může probíhat přestup 

analytů mezi fázemi. Vzorek se aplikuje na začátek kolony, přičemž se rozděluje mezi 

stacionární a mobilní fází na základě distribuční konstanty KD. 

𝐾𝐷 =
𝑐𝑠
𝑐𝑚

 

Kde cm a cs jsou rovnovážné koncentrace v mobilní a stacionární fázi. Distribuční konstanta 

se mění v závislosti na fyzikálně-chemických vlastnostech stacionární fáze, mobilní fáze a 

sledovaných analytů.  
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K separaci dochází na základě různých rychlostí analytu v systému. Ta je za stejných 

podmínek pro každou látku charakteristická a čas, za který projde kolonou, se nazývá 

retenční čas (Rt). Čím je vyšší hodnota KD, tím má látka větší afinitu ke stacionární fázi a 

v koloně bude zadržována déle. 

Zařízení pro kapalinovou chromatografii můžete vidět na obrázku č. 7; skládá se ze 

zásobních lahví s rozpouštědly pro mobilní fázi, odplyňovače mobilní fáze, čerpadla mobilní 

fáze, dávkovače vzorku, kolony naplněné stacionární fází, detektoru a vyhodnocovacího 

zařízení. 

 

Obrázek 7 Kapalinový chromatograf 

Množství analytu se vypočítá z plochy píku generovaného počítačem, a to na základě 

odezvy detektoru umístěného na konci kolony [21]. 

2.4.4 Detektory v kapalinové chromatografii 
Za chromatografickou kolonou je umístěn detektor, který zaznamenává rozdíly v signálu 

mezi průchodem mobilní fáze a mobilní fáze obsahující zkoumaný analyt. Ideální detektor by 

měl umožnovat detekci všech typů látek s vysokou citlivostí a lineární odezvou. Zároveň 

umožňuje pracovat v co nejširším rozmezí, aniž by byl příliš citlivý ke změnám teploty, tlaku 

a průtoku mobilní fáze. Takový ideální detektor však v praxi bohužel neexistuje, reálné 

detektory se těmto podmínkám jen přibližují. Ve spojení s HPLC se nejčastěji používá 

detektor UV-VIS s diodovým polem (DAD), fluorescenční detektor (FLD) a hmotnostně 

spektrometrický detektor (MS) [21,22]. 
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2.4.4.1 Spektrometrické UV/VIS detektory 

Tento typ detektorů je stále využíván pro svou univerzálnost. Dochází k měření absorbance 

eluátu vycházejícího z kolony. Stanovované látky musí absorbovat záření v rozsahu 190-800 

nm. Rozeznáváme čtyři hlavní typy těchto detektorů lišících se konstrukcí. Jedná se o 

detektory s fixní vlnovou délkou (jako zdroj slouží rtuťová výbojka), s měnitelnou vlnovou 

délkou (je možné měnit mezi několika předem danými vlnovými délkami), 

s programovatelnou vlnovou délkou (vlnová délka se dá měnit v určitém rozmezí i v průběhu 

analýzy) a s diodovým polem (snímají celé spektrum v reálném čase v průběhu analýzy) 

[21,22]. 

2.4.4.2 Detektory s diodovým polem 

Největší výhodou detektorů s diodovým polem je možnost snímat absorpci eluátu na celém 

spektru vlnových délek v každý moment analýzy. Záření ze zdroje se po průchodu měrnou 

celou rozkládá na holografické mřížce. Jednotlivé vlnové délky se měří pomocí pole fotodiod, 

z nichž každá jednotlivá fotodioda měří změnu absorbance na velmi úzkém rozsahu 

vlnových délek, většinou 1 nm. Fotodiody jsou spojeny s kondenzátory, které se po dopadu 

záření na fotodiodu vybijí. Velikost proudu potřebného pro opětovné dobití kondenzátoru se 

ukládá do paměti vyhodnocovacího zařízení (PC). Sekvence nabíjení a vybíjení se velmi 

rychle opakuje, což umožňuje v průběhu několika milisekund za průtoku mobilní fáze získat 

celé absorpční spektrum a dává nám mimo jiné také informace o retenčním čase [21,22]. 

 

Obrázek 8 Schéma detektoru s diodovým polem [23] 

2.4.4.3 Fluorescenční detektory 

Detektory využívající fluorescence se vyznačují vysokou citlivostí. Jsou vysoce selektivní, 

protože je není možné využít k měření nefluoreskujících látek. Měří sekundární emisní 

záření, které vydává látka po absorpci primárního excitačního záření. Záření dopadá na 

fotonásobič, který poskytuje proud úměrný toku emitovaného záření. Fotonásobič je umístěn 

kolmo na zdroj záření, aby byl před ním chráněn. Jako zdroj se využívají rtuťové nebo 

xenonové výbojky s interferenčními filtry, které zajišťují monochromatické záření [21,22]. 

2.4.4.4 Hmotnostně spektrometrický detektor 

Hmotnostní spektrometrie (MS) je analytická metoda založená na interakcí iontů a polí, 

konkrétně pole elektrického a magnetického. Nejpoužívanějšími ionizačními technikami ve 

spojení s kapalinovou chromatografií jsou ionizace elektrosprejem (ESI), ionizace za 
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atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI). Následuje 

separace založena na rozdílném poměru hmotnosti a náboje v kvadrupólu nebo iontové 

pasti. Jako detektor slouží nejčastěji elektronový násobič. U chromatografických metod je 

zvlášť výhodné využití hmotnostní detekce, která nám kromě údajů z chromatogramu 

poskytne hmotnostní spektra eluovaných látek. Výsledná technika označovaná jako LC/MS 

se díky značné separační schopnosti, vysoké selektivitě a citlivosti stala velice populární při 

stanovování organických látek [22,24]. 

2.4.4.5 Stanovení léčiv pomocí LC-MS nebo LC-MS/MS 

Existuje několik metod zaměřených na analýzu léčiv v environmentálních vzorcích. Nejčastěji 

využívanou metodou pro stanovení těchto analytů je kapalinová chromatografie ve spojení s 

hmotnostní spektrometrií (LC-MS), případně kapalinová chromatografie s tandemovou 

hmotnostní detekcí  (LC-MS/MS). K propojení LC a MS dochází pomocí ionizace 

elektrosprejem (ESI), který při analýze léčiv pracuje v pozitivním nebo negativním módu, 

podle preference vzniku iontů. Jedná se o výkonnou techniku pro analýzu farmak, s vysokou 

citlivostí a selektivitou [25,26]. 

 

Obrázek 9 Typický výstup měření pro LC-MS [27]  

Pro kvalitní analýzu je třeba nejdříve provést efektivní HPLC separaci.  Stacionární fází pro 

LC-MS nebo LC-MS/MS separaci je nejčastěji kolona C18 s reverzní fází. Jako mobilní fáze 

se využívají směs vody s anorganickým modifikátorem (kyselina octová, mravenčí, acetonitril 

nebo methanol [24,24]. 

Spojení kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem můžete vidět na 

obrázku č.10. 
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Obrázek 10 Vlevo kapalinový chromatograf, vpravo připojený hmotnostní spektrometr 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Přístroje a pomůcky 
- Analytické váhy HR-EC, A&D Instruments, Japonsko 

- pH metr inoLab 730, WTW Series, WTW Neměcko 

- Přístroj pro přípravu milli-Q vody Millipore, Academic 

- Filtr skleněná vlákna MN GF 3, 55mm 

- SPE extraktor Baker, model spe – 12G, s vakuovou pumpou, Barmany, Co., USA 

- Vakuová pumpa KNF LAB LABOPORT 

- Přístroj pro sušení pod dusíkem Evaterm, LABICOM s. r. o. 

- SPE kolonky Oasis® HLB (60 mg) Extraction Cartridge, Waters, USA 

- kapalinový chromatograf Agilent 1 100 Series, Agilent, USA 

- detektor hmotnostní spektrometr Agilent 6300 Ion Trap, Agilent, USA 

- kolona Kinetex 2.6µm C18 100A HPLC Column 150 x 2.1 mm, Phenomenex, USA 

- Běžné laboratorní sklo a pomůcky 

3.2 Použitý software ke zpracování dat 
- MS Excel 2016 

- MS Word 2016 

- ChemStation for LC & LC/MS Systems, version 32.1, Agilent, USA 

- ChemSketch, ver. 10.0, ACD/Labs, Kanada 

3.3 Použité chemikálie a standardy 

3.3.1 Chemikálie 

- Deionizovaná voda upravená přístrojem Milli-Q® Academic firmy Millipore o 

specifické vodivosti 0,055 µS/cm při teplotě 24°C 

- Methanol HPLC Gradient Grade, čistota ≥ 99,8 %, J. T. Baker®, Nizozemsko 

- Acetonitril Gradient Grade for HPLC, čistota ≥ 99,9 %, Sigma-Aldrich, Německo 

- Kyselina mravenčí  ≥ 98 %, Sigma Aldrich, Německo 

3.3.2 Standardy β-blokátorů 

- Atenolol, čistota ≥ 98 %, Sigma-Aldrich, Německo 

- Metoprolol tartrát, čistota ≥ 98 %, Sigma-Aldrich, Německo 

- Bisoprolol hemifurát, čistota ≥ 98 %, Sigma-Aldrich, Německo 

- Atenolol D7, čistota ≥ 97 %, Sigma-Aldrich, Německo 

- Propranolol D7, čistota ≥ 98 %, Sigma-Aldrich, Německo 

- Trimethoprim D9, čistota ≥ 98 %, Sigma-Aldrich, Německo 

3.4 Sledované analyty 
Za cílové analyty byly zvoleny β-blokátory. Ty byli zvoleny proto, že se jedná o hojně 

využívaná léčiva a jejich monitorování v životním prostředí je nezbytné z důsledku akutní a 

chronické toxicity na vodní organismy. Ze skupiny β-blokátorů byli zvoleny konkrétně 

atenolol, metoprolol a bisoprolol. 

3.5 Analyzovaná matrice 
Odpadní voda byla odebraná z velkokapacitní ČOV Brno – Modřice, na přítoku a na odtoku. 
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3.5.1 Odběr vzorků 
Po dobu 12 dnů (1.4 až 12.4.2019) byly odebírány vzorky na přítoku i na odtoku z ČOV 

Brno – Modřice. Vzorky byli odebrány do vzorkovnic z tmavého skla o objemu 1 l a 

analyzovány do 24 hodin od jejich odběru. 

 

Obrázek 11 Letecký pohled na velkokapacitní čistírnu odpadních vod Brno – Modřice [10] 

3.5.2 Filtrace 
Ihned po transportu do laboratoře jsme vzorky přefiltrovali přes kruhový filtrační papír na 

filtrační aparatuře pomocí membránové vývěvy. 

 

Obrázek 12 Filtrační aparatura 
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3.5.3 Interní standardy 
Po filtraci jsme nadávkovali 100 μl interních standardů do každého vzorku v kádinkách a 

nechali 30 minut odstát pro ustálení rovnováhy. 

3.5.4 SPE 
Následovala extrakce tuhou fází (SPE) na kolonkách Oasis HLB (60 mg) od firmy Waters. 

Nejdříve bylo třeba aktivovat sorbent pomocí 6 ml methanolu a 6 ml milliQ vody. Následovalo 

100 ml vzorku v případě přítoku a 200 ml vzorku pro odtok. Po skončení jsme každou 

kolonku propláchli 3 ml MilliQ vody a nechali 20 minut sušit proudem vzduchu. Nakonec 

proběhla eluce 10 ml methanolu do 12 ml vialek. 

 

Obrázek 13 SPE extrakce 

3.5.5 Sušení pod dusíkem 
Eluát byl odpařen pod proudem dusíku při teplotě 40°C. Odparek ve vialce byl následně 

rozpuštěn v 1 ml roztoku směsi MilliQ a methanolu (30:70 MeOH:MQ). 
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Obrázek 14 Sušení pod dusíkem 

3.6 Finální analýza 

3.6.1 HPLC 
Pro finální analýzu byl použit kapalinový chromatograf (HPLC) Agilent 1 100 Series 

s kolonou Kinetex C18, 150 x 2.1 mm, s velikostí částic 2,6µm. Chromatografické podmínky 

byli předem připraveny a ověřeny konzultantkou Ing. Pavlínou Landovu. Bylo však třeba je 

ještě upravit pro naše vlastní analyty a konkrétní měření. 

  Tabulka č.1: Optimalizované chromatografické podmínky 

Mobilní fáze:   A: acetonitril     

      
B: 0,01M roztok HCOOC v milliQ 
vodě 

Gradient mobilní fáze: do 0,2 min 5%A     

    pak nárůst do 13,6 minuty na 70% A 

    setrvání do 15 minuty na 70% A 

    nárůst na 98% A do 15,5 minuty 

    držení do 18,5 minuty   

    pokles zpět na 5% A do 20 minuty 

    ponechání dalších 14 minut   

Nástřik:     2 µl       

Průtok mobilní fáze: 0,22 ml/min     

Teplota:     40°C       

Délka analýzy:   34 minut       
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Charakteristickou kvalitativní vlastností sledovaných analytů je retenční čas (Tabulka č. 2) 

Tabulka č.2: Retenční časy vybraných β-blokátorů 

  Retenční čas (min) 

Atenolol   4,1 

Atenolol D7  4,0 

Metoprolol  10,0 

Trimethoprim D9  8,7 

Bisoprolol  11,2 

Propranolol D7    11,6 

 

 

Obrázek 15 Chromatogramy standardů v miliQ vodě za daných podmínek 
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3.6.2 HPLC-MS/MS 
Analyty po průchodu chromatografickou kolonou pokračovaly přes elektrosprej (Tabulka č.3) 

do iontové pasti, kde jsme detekovali prekurzorový ion sledovaného léčiva (Obrázek č.16), 

který se dále rozbíjel na produktové ionty (Obrázek č.17). U každého iontu byla třeba zvolit 

amplitudu takové velikosti, aby vznikli alespoň dva fragmenty a zároveň se tyto fragmenty 

dále štěpili co nejméně. Amplitudy pro jednotlivé a sledované fragmenty viz. (Tabulka č.4).  

Tabulka č.3: Nastavení iontového zdroje 

  Ionizace elektrosprejem   

Napětí na kapiláře:     3500 (V) 

Průtok sušícího plynu:   7 (l/min) 

Teplota:       325 (°C) 

Zmlžovač:     15 (psi) 

 

 

Obrázek 16 Prekurzorový ion Atenololu 

Tabulka č. 4: Nastavení MS/MS pro vlastní léčiva 

Léčivo Prekurzorový ion Amplituda V Produktové ionty 

Atenolol 267,1 0,87 225 + 190 

Atenolol D7 271,1 0,89 226 + 190 

Metoprolol 268,1 0,9 116,1 + 191 

Trimethoprim D9 300,2 0,9 234 + 123 

Bisoprolol 326,2 0,7 116,1 + 222 

Propranolol D7 267,1 0,87 189 + 117,1 
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Obrázek 17 Sledované fragmenty Atenololu 

Hmotnostní spektra ostatních iontů a jejich fragmentů viz. Přílohy. 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Stanovení β-blokátorů 
Vybrané β-blokátory byli stanovovány ve vzorcích odpadní vody ČOV Brno – Modřice. Pro 

vlastní vyhodnocení a zpracování naměřených výsledků bylo třeba připravit kalibrační křivky.  

4.1.1 Kalibrační křivky 
Pro kvantitativní vyhodnocení všech β-blokátorů byli sestrojeny kalibrační křivky s pomocí 

předem přidaných vnitřních standardů. Pro každé léčivo byl použit standard s pokud možno 

co nejvíce podobnými vlastnostmi. U Atenololu to byl deuterovaný Atenolol D7. V případě, že 

deuterované standardy téhož léčiva nebyly k dispozici, využila se léčiva jiná. Pro Metoprolol 

to byl Trimethoprim D9 a u Bisoprololu Propranolol D7. Bylo připraveno osm roztoků o 

koncentracích 10, 25, 50, 100, 200, 300, 400 a 500 ng/ml. Kalibrační bod o koncentraci 400 

ng/ml byl z důvodu příliš velké odchylky z rovnice kalibrační přímky vynechán. Sestavené 

kalibrační křivky sledovaných β-blokátorů můžete vidět na obrázcích 18,19 a 20. 
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Obrázek 18 Kalibrační křivka Atenololu 

 

Obrázek 19 Kalibrační křivka Metoprololu 
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Obrázek 20 Kalibrační křivka Bisoprololu 

4.1.2 Posouzení účinnosti ČOV 
Pro posouzení účinnosti ČOV Brno – Modřice při odstraňování β-blokátorů z odpadních vod 

byla stanovována jejich koncentrace na přítoku i na odtoku. V grafech (Obrázek č. 21, 22 a 

23) můžete vidět naměřené koncentrace ve vodě v období od 2.4.2019 do 12.4.2019 pro 

jednotlivá léčiva. I když se první vzorky odebraly 1.4.2019, tak vodě trvá jeden den, než 

čističkou projde, tudíž by u prvního odtoku chyběl příslušný přítok a data pro zpracovanou 

vodu by byla posunuta o jeden den. Proto je přítok 1.4.2019 porovnáván s odtokem ze 

2.4.2019.  

Účinnost ČOV můžeme vyjádřit jako úbytek jednotlivých β-blokátorů po procesu čištění. 

U Atenololu žádný znatelný úbytek pozorován nebyl, naopak se u něj některé dny jeho 

koncentrace ještě zvýšila; to však mohlo být způsobeno uvolněním léčiva z pevné matrice při 

procesu čištění. Metoprolol a Bisoprolol byly z čistírny odstraněny až z 80 %. U Bisoprololu 

byl problém některý dny koncentraci vůbec stanovit, pravděpodobně proto, že jeho odezva 

nebyla ani při kalibraci lineární a v odtoku byly jeho koncentrace byli extrémně nízké. 
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Obrázek 21 Koncentrace Metoprololu na přítoku a odtoku ČOV Brno - Modřice 

 

 

Obrázek 22 Koncentrace Atenololu na přítoku a odtoku ČOV Brno - Modřice 
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Obrázek 23 Koncentrace Bisoprololu na přítoku a odtoku ČOV Brno - Modřice 
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5 ZÁVĚR 
V rámci této bakalářské práce byla řešena problematika stanovení léčiv v odpadních vodách. 

Z důsledku aktuálního dlouhodobého nárůstu produkce a spotřeby léčiv se se jedná o velmi 

diskutované téma v oblasti enviromentálních věd, zvláště pak z hlediska negativních dopadů 

léčiv přítomných ve složkách životního prostředí na ekosystém. Byla sledována léčiva ze 

skupiny β-blokátorů, konkrétně Atenolol, Metoprolol a Bisoprolol. 

Vzorky odpadní vody byly odebrány v ČOV Brno – Modřice, která zajišťuje čištění vod pro 

Brno a okolí. Odběr probíhal v datech od 1.4.2019 – 12.4.2019, vždy byly odebrány vzorky 

na přítoku i na odtoku. 

Pro stanovení β-blokátorů byla jako vhodná metoda vybrána vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (HPLC – MS/MS), což je rychlá a 

dostatečně citlivá analytická metoda. Pro izolaci a zakoncentrování sledovaných analytů byla 

využita extrakce tuhou fází (SPE). 

V rámci experimentu byly optimalizovány chromatografické podmínky pro jednotlivé analyty. 

Tento optimalizovaný postup stanovaní byl úspěšně aplikován na reálných vzorcích 

odpadních vod. Pro snadnější identifikaci byla při analýze využita metoda standardního 

přídavku.  

Naměřené výsledky získané v průběhu měření bakalářské práce byly kvantitativně 

vyhodnoceny. Byli prokázány koncentrace Metoprololu v µg/l, koncentrace Atenololu a 

Bisoprololu se pohybovali o řád níže, a to ve stovkách ng/l. Největší problém u stanovení 

vykazoval Bisoprolol, protože se jeho koncentrace na odtoku u tří dnů nepodařilo stanovit 

pravděpodobně proto, že si s ním čistící proces poradil nejlépe a jeho koncentrace byli na 

odtoku nejmenší.  

V závěru jsme posoudili účinnost ČOV Brno – Modřice při odstraňování β-blokátorů 

z odpadních vod. Zjistili jsme, že účinnost se pro jednotlivá léčiva výrazně liší. Zatímco u 

Atenololu koncentrace na přítoku a odtoku pouze kolísala, u Metoprololu a Bisoprololu 

účinnost dosahovala až 80% účinnosti odstranění léčiva z odpadní vody.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

ČOV  čistírna odpadních vod 

 

DAD  detektor diodového pole (Diode Array Detector) 

 

FLD  fluorescenční detektor (Fluorescence Detector) 

 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid 

Chromatography) 

 

INN mezinárodní nechráněný název (International Nonproprietary Names) 

 

LC  kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography) 

 

MS  hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry) 

 

SPE  extrakce tuhou fází (Solid Phase Extraction) 

 

UV/VIS ultrafialová až viditelná oblast spektra (Ultra Violet/VISsible) 

 

WWTP  čistírna odpadních vod (Waste Water Treatment Plant) 

 

LC-MS  kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (Liquid 

Chromatography - Mass Spectrometry) 

 

LC-MS/MS kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (Liquid 

Chromatography with Tandem Mass Spectrometry) 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Příloha 1: HPLC – MS/MS 
 

 

Obrázek 24 Prekurzorový ion Atenololu D7 

 

Obrázek 25 Prekurzorový ion Bisoprololu 
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Obrázek 26 Prekurzorový ion Metoprololu 

 

Obrázek 27 Prekurzorový ion Propanololu D7 
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Obrázek 28 Sledované fragmenty Atenololu D7 

 

Obrázek 29 Sledované fragmenty Bisoprololu 
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Obrázek 30 Sledované fragmenty Metoprololu 

 

Obrázek 31 Sledované fragmenty Propanololu D7 
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Obrázek 32 Sledované fragmenty Trimethoprimu D9 
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