
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA CHEMICKÁ 

FACULTY OF CHEMISTRY 

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE 

INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY 

STUDIUM DOSTUPNOSTI ANTIBIOTIK V PŮDĚ 
STUDY OF THE AVAILABILITY OF ANTIBIOTICS IN SOIL 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 

Bc. Michala Hroncová 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Veronika Řezáčová, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2020 



 
 

 

 
  

Zadání diplomové práce 

Číslo práce: FCH-DIP1388/2019 Akademický rok: 2019/20

Ústav: Ústav fyzikální a spotřební chemie   
Studentka: Bc. Michala Hroncová   
Studijní program: Chemie pro medicínské aplikace   
Studijní obor: Chemie pro medicínské aplikace   
Vedoucí práce: Ing. Veronika Řezáčová, Ph.D.   
  

Název diplomové práce: 
Studium dostupnosti antibiotik v půdě 

Zadání diplomové práce: 
1. Literární rešerše na téma výskytu a chování antibiotik v půdě. 
2. Výběr konkrétních antibiotik a modelových i reálných půdních systémů. 
3. Provedení experimentů týkajících se dostupnosti antibiotik a analýza získaných vzorků. 
4. Přehledné zpracování a zhodnocení výsledků. 

Termín odevzdání diplomové práce: 7.5.2020: 
Diplomová práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto 

zadání je součástí diplomové práce. 

 
              

 Bc. Michala Hroncová Ing. Veronika Řezáčová, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 
        

 student(ka) vedoucí práce vedoucí ústavu 

  

 
             

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. 
 V Brně dne 31.1.2020         

Děkan 

 
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno 



3 
 

ABSTRAKT 
 
Diplomová práca je zameraná na stanovenie tetracyklínov, sulfónamidov a fluorochinolónov 
v pôde. Jedná sa o antibiotiká ako tetracyklín, chlórtetracyklín, oxytetracyklín, ciprofloxacín, 
trimetoprim, sulfametaxazol a sulfadiazín, ktoré sú v dnešnej dobe často používané ako 
veterinárne liečivá. Vzhľadom na to, že pôda je komplexná matrica a obsahuje mnoho zložiek, 
ktoré môžu narušovať detekčný signál analytov, bolo potrebné použiť pri metóde SPE kolónku 
MAX, ktorá zbavuje analyty od fulvinových a humínových kyselín a kolónku HLB. Konečná 
analýza analytov bola uskutočnená pomocou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou 
detekciou (LC-MS). Metóda bola použitá i na reálne vzorky pôdy, ktorá bola dodaná 
z ÚKZUSu.  

ABSTRACT 
The diploma thesis is focused on the determination of tetracyclines, sulfonamides and 
fluoroquinolones from soil. Antibiotics such as tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline. 
ciprofloxacin, trimethoprim, sulfamethaxazole and sulfadiazin were selected due to frequent 
use in veterinary medicine. Due to the fact that the soil is a complex matrix and contains many 
components that can interfere with the detection signal of analytes, it was necessary to use the 
MAX column in the SPE method, which removes fulvic aned humic acid from analytes and the 
HLB column Final analysis of the analytes was performed by liquid chromatography with mass 
detesction (LC-MS). The method was also used for real soil samples, which were delivered 
from ÚKZUS. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Sulfónamidy, tetracyklíny, fluorochinolóny, antibiotika, kvapalinová chromatografia, 
hmotnostná spektrometrická detekcia, extrakcia pevnou fázou, pôda, fulvinové kyseliny 

KEYWORDS 
Sulfonamides, tetracyclines, fluoroquinolones, antibiotics, liquid chromatography, mass 
spectrometric detection, solid phase extraction, soil, fulvic acid 
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1. ÚVOD 
Antibiotiká používané v humánnej, ale i vo veterinárnej medicíne sa vyrábajú už pomerne 
mnoho rokov. Od roku 1950 sa ale veterinárnym zvieratám pridávali antibiotiká už i do krmiva 
a tento spôsob používania antibiotík sa stal celosvetovým trendom. Tento trend má dopad na 
životné prostredie v podobe environmentálnych problémov dnešnej doby, a to z dôvodu, že 
tieto antibiotiká nie sú často podávané len za účelom terapie, ale hlavne na podporu a stimuláciu 
rastu [1].   
 V súčasnosti je používaných viac ako 150 druhov antibiotík, pričom vo svete je produkcia 
veterinárnych antibiotík štvornásobne vyššia ako výroba humánnych antibiotík [2].  
Predmetom záujmu budú antibiotiká, ktoré sa využívajú vo veterinárnej medicíne, medzi ktoré 
patria fluorochinolóny (ciprofloxacín), sulfónamidy (sulfametaxazol, sulfadiamín) a 
tetracyklíny (oxytetracyklín, chlortetracyklín, tetracyklín) [3]. 
 Veterinárne liečivá sa dostávajú do pôdy prevažne hnojením a aplikovaním kalu.  Určité 
druhy antibiotík nie sú stráviteľné gastrointestinálnym traktom zvierat, a tak sa do pôdy 
dostávajú často i v nezmenenej štruktúre. Tým, že sa tieto molekuly dostávajú do 
pôdy, ovplyvňujú mikrobiálne spoločenstvá v tejto zložke životného prostredia. Pri 
nadmernom zavádzaní živočíšneho materiálu obsahujúceho veterinárne antibiotiká do pôdy, 
môže dochádzať až k tomu, že sa budú zvyšovať  antibioticky rezistentné gény baktérií a môže 
to vyvolať rezistenciu (dokonca i multirezistenciu) ľudských patogénov. Pričom rezistencia 
môže viesť až k ohrozeniu antibiotickej liečby pre ochorenia bakteriálneho pôvodu [2]. 
 Cieľom tejto práce je v teoretickej časti poukázať na environmentálne problémy 
vychádzajúce z nesprávneho podávania antibiotík zvieratám a následným používaným 
biologického odpadu zvierat. Konkrétnou praktickou časťou je optimalizácia prípravy vzoriek 
pre stanovenie vybraných antibiotík metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou 
detekciou. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

 Antibiotiká 
Antibakteriálne lieky sú látky organického charakteru. Tieto látky sú bakteriostatické, čiže 
inhibujú rast baktérií a ich metabolickú aktivitu, alebo baktericídne, čo znamená, že môžu 
dokonca usmrcovať iné mikroorganizmy. Nemali by však škodiť ľudským bunkám. Medzi 
typické bakteriostatické liečivá zaraďujeme tetracyklíny a sulfónamidy. Charakteristickými 
zástupcami baktericídnych liečiv sú β-laktamy a aminoglykozidy [3; 4; 5]. 
 Antibiotiká (ATB) môžu byť produkované mikroorganizmami alebo môžu byť vyrobené 
syntetickou cestou. V dnešnej dobe sa antibiotiká už vyrábajú semisynteticky. 
 Antibiotiká sa v praxi používajú na liečbu infekčných ochorení nielen ľudí ale i zvierat. 

2.1.1 História 
V 18. storočí sa využívali medikamenty, ktoré vo svojom základe obsahovali síru, arzén a ortuť. 
Až v 19. storočí Paul Ehrlich, nemecký lekár a chemik, ktorý si kládol za cieľ vyvinúť liečivá, 
ktoré budú usmrcovať baktérie bez známok nebezpečnosti na ľudský organizmus, vytvoril 
spolu so svojím žiakom S. Hatom prípravok Salvarsan (firemný názov). Jeho základom bol 
arzefamín. Táto zlúčenina sa využívala pri liečbe syfilisu. 
 Na konci 19. storočia došlo k ďalším objavom, kde Gerhard Domagk vynašiel sulfónamidy 
a zaviedol ich do klinickej praxe. 
 K najdôležitejšiemu objavu ale nakoniec došlo až v roku 1940, kedy skupina vedcov 
vychádzala z objavu Alexandra Fleminga, ktorý pozoroval, že pleseň Penicillinum notatum 
tvorí zlúčeninu, ktorá zabíja baktérie. Týmto vedcom sa podarilo látku odseparovať a vytvoriť 
tak prvý antibiotický liek – penicilín. 
 V roku 1943 sa Selmanovi Abrahamovi Waksmanovi podarilo objaviť streptomycín. 
 Do polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia sa pre antibiotiká používal i názov 
chemoterapeutiká. Dnes sa ale s pojmom chemoterapeutiká stretávame pri liečbe 
onkologických ochorení [4; 6]. 

2.1.2 Klasifikácia antibiotík 
Antibiotiká rozdeľujeme podľa rôznych kritérií:  

A. Podľa vzniku antibiotika:  

 Prírodné 

 Syntetické 

B. Podľa účinku: 

 Baktericídne  

 Bakteriostatické 

C. Podľa rozsahu pôsobenia: 

 Úzkospektrálne 

 Širokospektrálne 
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D. Podľa prostredia, v ktorom sú rozpustné: 

 Hydrofilné 

 Lipofilné 

E. Podľa chemickej štruktúry: 

 Penicilíny 

 Cefalosoríny 

 Sulfónamidy 

 Tetracyklíny 

 Imidazoly 

 Β-laktamy 

 Makrolidy 

 Amfenikoly 

 Nitrofurany  

 Fluorochinolóny atd 

F. Podľa cieľového miesta: 

 Antibiotiká poškodzujúce bunečnú stenu baktérií 

 Antibiotiká pôsobiace na bunečnú membránu baktérií 

 Antibiotiká inhibujúce nukleové kyseliny 

 Antibiotiká pôsobiace na ribozómy 

 Oxidačne pôsobiace antibiotiká 

 Antibiotiká inhibujúce jednotlivé metabolické dráhy [6] 

Na obrázku 1 je prehľadne znázornené rozdelenie podľa cieľového miesta. 

 
 Obrázok 1: Miesta pôsobenia antibiotík 
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2.1.3 Farmakokinetika 
Farmakokinetika je oblasť farmakológie, ktorá sa zaujíma o osud liečiva v organizme. Popisuje 
adsorpciu, distribúciu, metabolizmus a elimináciu [6]. 

2.1.3.1 Adsorpcia 
S pojmom absorpcia a vstrebávanie úzko súvisia nasledujúce farmakokinetické výrazy: 
biologická dostupnosť, maximálna koncentrácia (cmax) a doba, ktorá je potrebná na dosiahnutie 
maximálnej koncentrácie (tmax) [6]. 
 Pod pojmom biologická dostupnosť sa rozumie podiel liečiva, ktorý sa dostane do krvného 
obehu z celkového množstva podaného antibiotika. Pri tomto deji sa hodnotí i rýchlosť, akou 
je liečivo transportované do krvi [6]. 
 U maximálnej koncentrácií je dôležité, aby mala vyššiu hodnotu ako MIC (minimal 
inhibitory concentration). Tento výraz sa často spája s hodnotou tmax, teda časom, v ktorom 
dosiahne antibiotikum svoje maximum [6]. 
 Proces adsorpcie (vstrebávania) je zložený z prieniku liečiva do organizmu, konkrétne do 
krvného riečiska, a je definovaný ako % dávky, ktoré sa doň dostane. U liečiv, ktoré sa 
podávajú intravenózne by mala byť biologická dostupnosť 100%. Liečivá, ktoré sú podané 
napr. orálne, prechádzajú cez gastrointestinálny trakt (GIT), a teda časť liečiva sa vstrebáva, 
a tým pádom je i biologická dostupnosť nižšia [6; 7]. 
 Pri požití lieku perorálne sa hodnotia mnohé aspekty, ktoré môžu mať určitý vplyv na 
podanie určitej látky. Niektoré antibiotiká sa môžu podávať na lačno, pretože sa tak dobre 
vstrebávajú. Niektoré sa musia podávať s potravou, iné nemôžu byť kombinované s určitými 
druhmi potravinami. Napr. pri liečbe tetracyklínmi nie je doporučená mliečna potrava, pretože 
tetracyklíny spolu s Ca2+ a Mg2+ vytvárajú cheláty, ktoré sa potom v organizme nedokážu 
vstrebať [6; 7]. 

2.1.3.2 Distribúcia lieku 
Keď sa antibiotikum dostane do organizmu, nezostáva len v krvnom riečisku, ale distribuuje sa 
do ďalších tkanív. Pre distribúciu liečiv sa využíva výraz distribučný objem, ktorý 
charakterizuje objem liečiva, ktorá sa dostane do buniek a tkanív. Podľa typu distribúcie 
môžeme antibiotiká rozdeliť do troch kategórií. Prvá skupina je charakteristická tým, že 
antibiotiká sa silne viažu na sérové bielkoviny a najväčšiu koncentráciu týchto antibiotík teda 
nájdeme v intravaskulárnej tekutine a do iných tkanív neprenikajú. Do druhej skupiny patria 
antibakteriálne liečivá, ktoré sú distribuované do extracelulárnej tekutiny. Do tejto skupiny 
môžeme zaradiť hlavne β-laktamy a aminogylkosidy. Antibiotiká v týchto dvoch skupinách sú 
antibiotiká hydrofilné. Tetracyklíny, makrolidy a fluorochinolóny patria do tretej skupiny, 
ktorých najväčšia koncentrácia sa nachádza práve v bunkách a tkanivách, a v krvi je len 
minimálna. Tieto skupiny antibiotiká patria medzi lipofilné [6; 7]. 

2.1.3.3 Metabolizmus 
Enzýmy, ktoré sú prítomné v organizme, resp. v krvi a v tkanivách zasahujú do molekúl liečiv 
rôznymi reakciami. Najčastejšie spomínanými reakciami sú dealkylácia, acetylácia, hydrolýza, 
oxidácia či redukcia. Metabolizmus nielen antibiotík, ale celkovo liečiv, končí v pečeni. 
V pečeni sú prítomne enzýmy označované P-450. Pre túto skupinu enzýmov sa využíva tiež 
názov hemoproteíny a ich cieľom sú lipofilné látky. Tieto látky musia enzýmy 
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pretransformovať tak, aby sa stali lepšie rozpustnými vo vode kvôli eliminácii z organizmu  
[6; 7]. 

2.1.3.4 Eliminácia 
Eliminácia predstavuje proces odstránenia ATB z organizmu. Podľa pohľadu ju môžeme deliť 
následovne: 

- rozdelenie podľa orgánov, ktorými sa liečivo vylučuje:  
a) Renálna eliminácia 
b) Biliárna eliminácia 
c) Pľúcna eliminácia 

 
- rozdelenie eliminácie podľa spôsobu, ako sa organizmus liečiva zbavuje: 
a) Exkrečná eliminácia 
b) Metabolická eliminácia [6] 

Na obrázku 2 je zobrazená závislosť plazmatickej koncentrácie na čase. 

 
Obrázok 2: Eliminácia liečiva v priebehu času pri intravenóznom a perorálnom podaní [6] 

 
Veľkosť eliminácie sa určuje podľa tzv. clearance (CL). Cleareance je pomer rýchlosti 
eliminácie liečiva a jeho koncentrácie v krvi – viď vzťah 1 [8].  
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2.1.3.5 Biologický polčas 
Biologickým polčasom (t1/2) sa myslí čas, pri ktorom koncentrácia liečivého prípravku v krvi 
klesne presne na polovicu. Tento dej je sprevádzaný tromi fázami u antibiotík podaných 
intravenózne, (pri inom podaní je proces komplikovanejší). Prvou fázou, ktorá nastáva pri 
podaní liečiva a trvá, až kým podané liečivo nemá rovnakú koncentráciu v tkanivách a v krvi, 
sa nazýva alfa fáza eliminácie. Pri tejto fáze sa liečivo vylučuje z organizmu renálne alebo 
žlčou. Po niekoľkých desiatkach minút sa dostávame do fáze beta, ktorá je aj fázou, kde sa 
určuje biologický polčas. Ďalšou fázou je gama fáza, v ktorej dochádza k vylučovaniu liečiva 
do tkanív [6; 7; 9]. Proces je schematicky uvedený na obrázku 3. 

 
Obrázok 3: Osud liečiva v organizme pri intravenóznom podaní [6] 

Biologický polčas je pomerom distribučného objemu a clearance a jeho jednotkou je hodina – 
viď vzťah 2. Čím kratší je biologický polčas, tým rýchlejšie sa antibiotikum dostáva von 
z organizmu. [6; 7; 9]. 
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možné antibiotický účinok rozdeliť do troch kategórií: MAC, MIC, MBC. 
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Tento parameter nie je prakticky využiteľný, pretože metóda je náročná i na štandardizovanie  
[10]. 
 MIC (minimal inhibitory concentration) je najnižšia koncentrácia, ktorá je schopná 
inhibovať rast či množenie baktérií. MIC je hlavným ukazovateľom účinnosti ATB a platí, čím 
je nižšia hodnota MIC, tým je ATB účinnejšie. MIC sa stanovuje tak, že na Petriho misky je 
nanesený biologický materiál pacienta a na toto médium sú vkladané antibiotické disky. Podľa 
inhibičnej zóny, ktorá sa okolo antibiotického disku objaví, je možné určiť, či je dané 
antibiotikum odolné alebo účinné na určité mikroorganizmy. Jej jednotkou je mg/l alebo mg/kg 
[6; 9]. 
 MBC (minimal bactericidal concentration) charakterizuje najnižšiu koncentráciu ATB, ktorá 
dokáže usmrtiť baktérie, a to v μg/ml alebo mg/l. Tento parameter sa v praxi tiež väčšinou 
nestanovuje [6; 7; 9]. 

2.1.5 PK/KD 
Spojením poznatkov farmakokinetiky a farmakodynamiky môžeme špecifikovať tri druhy ATB 
vzhľadom na ich účinok: 

1) Účinok závislý na čase (t MIC) 
2) Účinok závislý na množstve ATB (c MIC) 
3) Účinok závislý na čase aj na koncentrácií AUC (MIC) 

 Do prvej skupiny sú radené antimikrobiká, ktoré závisia na intervale, v ktorom je množstvo 
ATB nad MIC. Ideálne by sa koncentrácia liečiva behom liečby mala pohybovať 
v štvornásobku MIC. Do tejto skupiny sa začleňujú hlavne β-laktamy.  
 U druhej skupiny je dôležité, aby koncentrácia daného ATB bola až desaťnásobnou 
hodnotou MIC. V tomto prípade ide o závislosť, kde je dôležitá vysoká koncentrácia ATB aj 
keby mala trvať len krátky čas. Pri tejto skupine dochádza k postantibiotickému efektu (PAE), 
čiže k efektu, ktorý sa vyznačuje účinnosťou liečiv pri poklesnutí koncentrácie pod MIC. 
Presnejšie, je to doba vylúčeného ATB pri ktorej sú baktérie ešte stále pod vplyvom antibiotík 
a nemnožia sa. Tieto dve skupiny pôsobia baktericídne [7; 11]. 
 Antibiotické látky, u ktorých účinok závisí i na koncentrácií, i na čase, majú kratší 
postantibiotický efekt. Pri tejto skupine je dôležitejšia celková expozícia ako množstvo  
a dávkovanie (látka môže byť podaná nárazovo alebo vo viacerých dávkach s menšími 
koncentráciami). Tieto antimikrobiálne látky sú bakteriostatické a patria sem napr. tetracyklíny 
[7]. 

2.1.6 Antibiotická rezistencia a perzistencia 
Antibiotická rezistencia znamená, že jednotlivé mikroorganizmy sú odolné voči niektorým 
druhom antibiotika.  
 Najbežnejšou rezistenciou je tzv. primárna alebo tiež prirodzená rezistencia, pri ktorej 
dochádza k rezistencií celého druhu mikroorganizmov na daný druh ATB. Existujú mnohé 
dôvody tejto necitlivosti a jedným z najčastejších je to, že baktérie nemajú určité kompartmenty 
na reakciu s ATB [12]. 
 Sekundárnu rezistenciu dokážeme získať v priebehu liečby alebo môže byť následkom 
predchádzajúcej liečby, preto sa v literatúre označuje aj ako získaná [11]. 
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 Rezistencia skrížená sa vyznačuje odolnosťou mikroorganizmov súčasne na viaceré 
antibiotiká. Je dôležité uviesť, že tieto antibiotiká sa podobajú v mechanizme účinku, chemickej 
štruktúre atď. Pri tejto rezistencií je zaužívaný pojem obojstranná skrížená rezistencia, pri ktorej 
všetky baktérie, ktoré majú imunitu na jedno antibiotikum budú mať imunitu i na druhé ATB 
[9; 11]. 
 Na rozdiel od predchádzajúceho typu, existuje aj rezistencia na antibiotiká, ktoré nemusia 
byť podobné, a jedná sa o multirezistenciu (združenú rezistenciu) [9; 12]. 
 Perzistencia je dej, pri ktorom nastáva vyštiepenie buniek v bakteriálnych spoločenstvách, 
pričom sa zníži ich metabolická dráha a sú v dormanentnom (spiacom) stave, a sú tak odolné 
voči antimikrobiálnym látkam. Tento stav nastáva vtedy, keď bakteriálne populácie cítia náhlu 
zmenu, pri ktorej sa potrebujú ochrániť a po prečkaní tejto „katastrofy“ dokážu vytvoriť novú 
bakteriálnu populáciu so zhodnými vlastnosťami tej predošlej [6].  
 Nadbytočné, a tiež nesprávne používanie ATB vedie k rezistencií a perzistencií.  

 Tetracyklíny 
Túto skupinu radíme medzi širokospektrálne antibiotiká. Ich účinok je zameraný na 
grampozitívne, gramnegatívne, aeróbne baktérie atd. Tetracyklíny majú lipofilný charakter. 
Klinicky dôležitými zástupcami tetracyklínov sú doxycyklín a minocyklín [7; 9]. 
 Štruktúra tetracyklínov je zložená zo štyroch šesťčlenných cyklov (viď Obrázok 4). Tieto 
antibiotiká sú vo veterinárnej medicíne často využívané ako rastové faktory a dodnes sa 
v niektorých krajinách podávajú hlavne zvieracím mláďatám [13].  

 

 

Obrázok 4: Štruktúra doxycyklínu 

 Tetracyklíny patria medzi antibiotiká, ktoré pôsobia a ničia ribozómy baktérií bez toho, aby 
ničili ribozómy eukaryotné. Je to z dôvodu, že sa líšia hlavne svojou veľkosťou, pričom 
ribozómy eukaryotov sú väčšie a majú sedimentačnú konštantu 80S. Sedimentačná konštanta 
bakteriálnych ribozómov je len 70S a tieto bakteriálne ribozómy sú zložené z dvoch 
podjednotiek – 30S a 50S. Väčšiu podjednotku tvoria rôzne proteíny, z nich najdôležitejší je 
enzým peptildyl-transferáza. Úlohou 30S je čítanie informácie z mRNA, zatiaľ čo 50S má za 
úlohu spájať aminokyseliny jednotlivých tRNA do jedného reťazca peptidu [6].  
 Proteosyntéza prebieha pomerne rýchlo, len za jednu minútu sa dokáže vytvoriť zhruba  
300-450 aminokyselín v tomto peptidovom reťazci [13; 14]. 
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 Tieto antibiotiká môžu narúšať mitochondriálne ribozómy, ktoré sa podobajú na bakteriálne 
[6]. 
 Tetracyklíny majú tlmivý vplyv na tvorbu IgG a IgM protilátok a spomaľuju blastickú 
transformáciu lymfocytov [9]. 
 Mechanizmus účinku tetracyklínov je založený na prieniku bunkou a následným naviazaním 
sa na podjednotku 30S v blízkosti akceptorového miesta, čím sa zabraňuje naviazaniu tRNA 
[15; 16].  
 Tetracyklíny sú metabolizované čiastočne. Vstrebávajú sa v gastrointestinálnom trakte, 
vylučujú sa obličkami alebo žlčou. Ich biologický polčas je 6-8 hod. 30-70 % z podanej dávky 
antibiotika je v nezmenenej forme vylučovaný močom. 

 Mechanizmy rezistencie tetracyklínov: 

A) Eflux antibiotika – V bunečnej membráne sa nachádzajú tzv. efluxové pumpy a niektoré 
z nich dokážu vypudzovať antibiotiká z bakteriálnej bunky. Eflux bol preukázaný 
u gramnegatívnych i u grampozitívnych baktérií [6; 7]. 

B) Protekcia (ochrana) ribozómu – Je tvorená na základe syntézy zvláštnych 
ribozomálnych bielkovín a na tvorbe týchto bielkovín sa podieľa minimálne 11 génov. 
Bielkoviny zabraňujú antibiotikám vstup do miesta A v ribozóme [6; 7]. 

 Ostatné mechanizmy rezistencie sú skôr vzácne, ale môžu byť spôsobené napr. zmenou 
porínov, zmenou rRNA alebo enzymtickou inaktiváciou antibiotika atd. [17; 18].  
 Najväčšia rezistencia na antibiotiká tohto typu je pre črevné baktérie a to nielen u ľudí ale 
i u zvierat [6]. 

 Sulfónamidy 
Štruktúra sulfónamidov je podobná kyseline para-aminobenzoovej. Sulfónamidy sú zložené 
z benzolového jadra s aminoskupinou a sulfamidovou skupinou (viď Obrázok 5) [11]. 
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Obrázok 5: Štruktúra sulfónamidu 

 Sulfónamidy boli v minulosti radené pod chemoterapeutiká, pretože boli vyrábané len 
chemickou cestou. Sulfónamidy sa delia podľa toho, či sa dobre vstrebávajú 
v gastrointestinálnom trakte (GIT) alebo tie, ktoré sa neabsorbujú vôbec. Tiež ich môžeme 
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rozdeliť podľa dĺžky trvania účinku, či podľa rýchlosti eliminácie na krátkodobé, dlhodobé, 
veľmi dlhodobé alebo stredne dlhodobé. Biologický polčas sa líši, u krátkodobých 
sulfónamidov je 8 hod., zatiaľ čo pri dlhodobých to je až 24-48 hod. U sulfalénu je to 65 hod 
a sulfadoxínu až 5 dní [6; 11].  
 Sulfónamidy sú antibiotika zasahujúce do mechanizmu kyseliny listovej. Kyselina listová 
a jej deriváty sú veľmi dôležitou súčasťou baktérií a eukaryotných buniek. Ako koenzým sa 
využíva kyselina tetrohydrolistová. Jej úlohou je prenášať jednouhlíkové skupiny medzi 
molekulami a tým umožňuje syntézu aminokyselín a tiež ich degradáciu. 
 Tým, že sa podobajú na para-aminobenzoovú kyselinu (PABA), ktorá je dôležitým 
substrátom pre kyselinu listovú, dokážu inhibovať dihydropteroát-syntetázu alebo  
dihydrofolát-reduktázu [6]. 

 Mechanizmy rezistencie sulfónamidov: 

A) Mutácia génov – Ide o mutáciu génov enzýmov dihydropteroát-syntetáza  
a dihydrofolát-reduktáza, prenášané plazmidmi. Tento prenos bol viditeľný hlavne 
u enterobaktérií [19]. 

B) Nadprodukcia PABA – Zvýšenie koncentrácie PABA má za následok rezistenciu 
k danému antibiotiku [14]. 

 Fluorochinolóny 
Fluorochinolóny majú baktériostatický účinok a patria medzi širokospektrálne antibiotiká. Ich 
základ nepochádza z prírodných antibakteriálnych látok, boli od začiatku vyrábané len 
chemickou cestou. Ich účinok je závislý na koncentrácií [20]. 
Štruktúra fluorochinolónov je zložená z dvoch kondenzovaných aromatických kruhov, mnoho 
prípravkov vychádza z 4-chinolon-3-karboxylovej kyseliny (viď Obrázok 6). Pri štruktúre 
chinolónov je dôležitým parametrom substituent, ktorý je naviazaný na 4-chinolóne, pretože od 
tohoto substituentu sa odvíjajú ďalšie vlastnosti antibiotika. Je možné uviesť, že substitúcia na 
atóme dusíka zlepšuje antibiotický účinok. Prítomnosť C-3 je dôležitou súčasťou, pretože 
vďaka tomuto uhlíku sa viažu chinolóny na enzým gyráza, prítomného v baktériách. Atóm 
fluóru je významným prostriedkom na gramnegatívne baktérie. Pri pripojení ďalšieho atómu F 
na štruktúru by sa zlepšilo vstrebávanie liečiva v GIT, ale za cenu zvýšenej fytotoxicity [6]. 
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Obrázok 6: Štruktúra fluorochinolónov 
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 Ako už bolo spomenuté, mechanizmus účinku fluorochinolónov spočíva v inhibícií 
topoizomeráz, konkrétne sa jedná o topoizomerázu II (gyrázu) a topoizomerázu IV. Tieto 
antibiotiká sa radia medzi skupinu, ktorá pôsobí na nukleónové kyseliny. Enzým gyráza má 
veľmi dôležitú úlohu, a to otáčať DNA do tvaru superzávitnice, čím je zaopatrená činnosť 
delenie bunky. Gyráza a topoizimeráza IV majú podobnú štruktúru, pričom topoizomeráza IV 
duplikuje DNA. Pri gramnegatívnych baktériách sa využíva k väzbe gyráza a pri 
grampozitívnych je využívaná skôr topoizomeráza IV [6]. 

 PAE týchto ATB je rozdielny u gramnegatívnych a grampozitívnych baktériách, pričom 
u gramnegatívnych trvá 2 hodiny a u grampozitívnych iba 1 hod [14]. 

 Mechanizmy rezistencie fluorochinolónov: 

A) Zmena cieľového miesta – Gyráza i topoizomeráza IV je tvorená vlastnými 
podjednotkami. Pri gyráze sú to podjednotky GyrA a GyrB  a pri topoizomeráze 
hovoríme o ParE a ParC. Odolnosť voči atibiotikám nastáva hlavne mutáciou GyrA 
a ParC [6]. 

B) Zmena porínov – Má za následok zníženie permeability bunečnej steny [6]. 

C) Eflux – Zasahuje pseudomonády, enterobaktérie atd. [6]. 

D) Ochrana gyrázy a topoizomerázy IV – Táto ochrana je zabezpečená pomocou proteínov 
Gnr, ktoré sa podobajú nukleovej kyseliny DNA. Tým, že sa naviažu na enzým, 
zabraňujú vstupu fluorochinolónov [17; 21].  

 Vstup antibiotík do životného prostredia 
Veterinárne antibiotiká (VA) vstupujú do životného prostredia cez procesy výroby liekov, 
zavádzaním živočíšneho odpadu do pôdy (hnojením) a pasúcimi sa zvieratami [1].   
 V životnom prostredí je zasiahnutá najviac voda (povrchová i podzemná) a pôda. Tieto 
systémy sú navzájom prepojené, pretože antibiotiká, ktoré sa dostanú do pôdy, sú 
transportované z pôdy do vodného ekosystému a do systému rastlín a naopak [1]. 
 Väčšina VA nie je stráviteľná tráviacim systémom, a tým pádom sa vylučuje do prostredia 
ako materská zlúčenina. Až 75 % antibiotík sa vylučuje ako nezmenená a stále aktívna 
zlúčenina. Niektoré štúdia uvádzajú, že je to až 90 %. Niektoré metabolity sa po čase môžu stať 
neaktívnymi a ich množstvo v živočíšnom odpade analyticky nejde stanoviť. Sú to napr. 
acetylované metabolity. Ďalším mechanizmom, ktorý môže nastať je, že antibiotikum sa po 
vylúčení môže znova transformovať na pôvodnú zlúčeninu [1].  
 Rýchlosť vylučovania antibiotika po podaní zvieratám závisí od mnoho faktorov, a to od 
množstva látky podanej zvieraťu, od živočíšneho druhu, ktorému je antibiotikum podané, od 
postupu podávania antibiotika, od polčasu rozpadu VA [1].  
 Polčasy rozpadu sa zásadne líšia od druhu antibiotika. β – laktamy sa rozložia v priebehu 
niekoľkých hodín až dní v závislosti od vlhkosti pôdy a sú nachádzané v pôde len v nízkych 
koncentráciách. Polčas rozpadu sulfonamidov je pomerne krátky a to 2-10 dní, pričom 
tetracyklíny alebo fluorochinolóny pretrvávajú v pôde niekoľko mesiacov až rokov.  
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Je dokázané, že polčas mnohých antibiotík sa zvyšuje pri nižších teplotách a v tme, takže 
antibiotiká, ktoré sú transportované do hlbších vrstiev pôdy, sú odolnejšie [1; 2]. 
 Koncentrácie veterinárnych antibiotík sa v pôde vyskytujú od niekoľkých nanogramov až 
po miligramy na kilogram pôdy, pričom najvyššie koncentrácie sa nachádzajú v pôdach, ktoré 
sa ošetrujú hnojom [1].  
 Ďalšou možnou cestou, ako sa VA dostávajú do pôdy, je cez vydychovaný vzduch zvieraťa 
vo forme prachu [1].  

2.5.1 Faktory interakcie veterinárnych antibiotík s pôdou 
Biologická aktivita antibiotík je riadená fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Jednotlivé látky 
podobného charakteru preto môžu mať v určitom prostredí rovnaký osud a správanie. Mnoho 
antibiotík má iónové vlastnosti, ktoré sú dôležité na sorpciu v pôde. Sorpčný mechanizmus je 
hlavným procesom, ktorý transportuje liečivo do pôdy. Sorpcia týchto veterinárnych antibiotík 
je, okrem iných parametrov, závislá i na pH. Tetracyklíny môžu byť zastúpené podľa pKa 

v troch rôznych formách. Existujú ako katiónové, zwitteriónové alebo aniónové druhy a sú teda 
sorbované v závislosti na pH. Sulfónamidy vykazujú zníženie sorpcie so zvýšením pH pôdy. 
Pri fluorochinolónoch sú mechanizmy oveľa náročnejšie, preto je náročné predvídať ich 
environmentálne správanie len na základe fyzikálno-chemických vlastností. Biologická 
dostupnosť nezávisí len od pH, ale i od obsahu organického uhlíka alebo typu pôdy alebo 
klimatických podmienok [22]. 
 Okrem sorpčného mechanizmu môže dochádzať i k degradácií antibiotík v pôde. Tieto 
antibiotiká sa môžu transformovať do pôdy vďaka biotickým a abiotickým reakciám. Medzi 
abiotické reakcie patria fotochemické transformácie a chemicky sprostredkované transformácie 
ako napr: hydrolýza, oxidácia a redukcia. K fotodegradácií sprostredkovanej humínovými 
látkami dochádza hlavne na povrchu pôdy. Opakovanou aplikáciou hnoja alebo biosolidov sa 
zvyšuje sorpčná schopnosť liečiva v pôde, pričom dochádza k inhibícií degradácie [23].  
 Posledným mechanizmom, ktorým sa štúdie zaoberajú, je lúhovanie. Vylúhovateľnosť 
antibiotík závisí od fyzikálno-chemických vlastností, od klimatických podmienok a použitia 
organického odpadu. Väčšina antibiotík ostáva na povrchu pôdy a len niektoré z nich, vďaka 
klimatickým podmienkam – dažďu, sa dostávajú hlbšie do pôdy [23]. 

2.5.2 Vplyv antibiotík na pôdne mikroorganizmy a ich dopad na ľudské zdravie 
Pôdne mikroorganizmy sú veľmi dôležitou zložkou pôdy, pretože ich funkciou je predovšetkým 
udržiavanie kvality pôdy, zohrávajú úlohu pri obrate organických látok, uvoľňovaní živín 
a zabezpečujú úrodnosť pôdy. Navyše mnoho mikroorganizmov inhibuje rast patogénov. 
Homeostáza pôdy môže byť narušená rôznymi faktormi: pesticídmi, ťažkými kovmi, toxickými 
uhľovodíkmi a v dnešnej dobe často i antibiotikami. Vysoká antimikrobiálna aktivita antibiotík 
v pôde ovplyvňuje zloženie mikrobiálnych spoločenstiev, čo môže mať za následok zmeny 
ekologickej funkčnosti pôdneho systému [24].  
 Prostredníctvom týchto zmien v pôdnych spoločenstvách dochádza k ohrozeniu aj 
fytospoločenstiev. Často je kontaminovaná zelenina, ktorá je v úzkom spojení s pôdou. Sú to 
plodiny ako napr.: zemiaky, mrkva, zeler, šalát, ale i kukurica a paradajky. Pri konzumácií 
zeleniny, ktorá je kontaminovaná antibiotikami dochádza k riziku zdravia ľudí.  
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Ľudia konzumáciou nadobúdajú rezistenciu k určitým druhom antibiotík, a tým pádom 
dochádza k ohrozeniu liečby chorôb bakteriálneho charakteru [23].  
 Na obrázku 7 je schematicky znázornené vzájomné ovplyvňovanie zložiek po použití VA. 

 

Obrázok 7: Osud VA v životnom prostredí 

 Metódy stanovenia veterinárnych antibiotík 

2.6.1 Extrakcie 
Extrakcie sú veľmi dôležitou súčasťou prípravy vzorky k analýze. Pred samotným stanovením 
organických zlúčenín pomocou metódy LC-MS je potrebné analyt izolovať, aby 
chromatografické stanovenie nerušili prímesi. Extrakciou by mali byť získané analyty 
v dostatočnej koncentrácií, ktorá je potrebná na nasledovnú analýzu.   
 Pri stanovení antibiotík sa využíva SPE extrakcia – extrakcia tuhou fázou [25].  

2.6.1.1 Extrakcia na tuhú fázu – SPE 
SPE je metódou na prípravu vzoriek, ktorá je čoraz viac populárna. Je to vďaka jej dobrým 
vlastnostiam, ku ktorým nepochybne patrí to, že na túto extrakciu nie je používané tak veľké 
množstvo organických rozpúšťadiel ako je to u extrakcii kvapalina – kvapalina. K ďalším 
výhodám patrí rýchlosť a jednoduchosť metódy, a tiež práca s malými objemami vzoriek. Pri 
tejto extrakcií sa uplatňuje rovnováha medzi kvapalnou fázou a tuhou fázou. Látka, resp. analyt, 
má najsilnejšiu interakciu k sorbentu než ostatné zložky vzorky [26]. 

Postup SPE má niekoľko krokov, ktoré sú schematicky zobrazené na obrázku 8: 

A) Predúpravou kolóny, tzv. kondicionáciou sa sorbent aktivuje ešte pred samotnou 
extrakciou analytu. Aktiváciou sorbentu sa rozumie prepláchnutie kolónky tak, aby 
sorbent ostal zmočený kondicionačným rozpúšťadlom. Následne je použité 
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rozpúšťadlo, ktoré sa vzorke podobá, aby bolo upravené vhodné prostredie na nanášanie 
vzorky [25]. 

B) Dávkovanie vzorky na kolónku. Správnym výberom sorbentu dochádza k špecifickým 
interakciám na rozhraní sorbent - analyt. Skupina látok, ktorá je dôležitá pre ďalšie 
stanovenie je naadsorbovaná na nosiči, zatiaľ čo ostatné látky prechádzajú kolónkou. 
Celý systém je zapojený do vodnej vývevy a v sklenenej nádobe je potrebný pretlak, 
ktorý sa zaisťuje čerpadlom. Prietok by nemal prekročiť rýchlosť 5 ml/min [25; 27].   

C) Premývanie sa uskutočňuje pomocou rozpúšťadiel, v ktorých nie sú analyty rozpustné. 
Dôvodom, prečo sa tento krok realizuje, je dostatočné premytie zbytkov, ktoré 
v nasledovnej analýze nie sú žiadané. 

D) Pri poslednom kroku, elúcii, sú používané elučné činidlá, ktoré vymývajú analyzovanú 
zložku zo sorbentu. Po vymývaní sa rozpúšťadlo odparuje do sucha pod dusíkom 
a analyt je tak upravený a vhodný pre chromatografickú analýzu. 

 

Obrázok 8: Postup SPE 

 V SPE sa využívajú kolónky podobné injekčným striekačkám bez piestu, ktoré sú naplnené 
sorbentami. V novšej forme sa využívajú i vo forme diskov (tenké membrány z teflónu).  
Sorbenty používané pri tejto extrakcii sa podobajú sorbentom v kolónach kvapalinovej 
chromatografie. Rozdiel medzi týmito sorbentami je v zrnitosti. SPE využíva sorbenty s väčšou 
zrnitosťou. Tieto nosiče sa používajú rôzne a sú zvolené na základe stanovovaného analytu. 
Existujú nepolárne nosiče, nosiče vysoko polárne, sorbenty ionexového typu, špecifického 
polárneho typu, a samozrejme, sorbenty i nosiče vhodné na sorbciu liečiv a drog. Množstvo 
sorbentu je závislé od veľkosti kolónky (disku) a od množstva vzorky [25].  

2.6.2 Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou detekciou 
Na stanovenie VA v životnom prostredí, bola vybraná metóda LC-MS. Táto metóda pozostáva 
z dvoch techník LC-MS. Inštrumentácia kvapalinovej chromatografie siaha od zásobných fľiaš, 
čerpadla až po kolónu, ktorá je hlavnou súčasťou celej chromatografie. Z kolóny sa 
odseparované analyty dostávajú k hmotnostnej spektrometrii (mass spectrometry – MS), kde 
pokračujú cez iónový zdroj, analyzátor až do detektoru.  
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 Táto schéma je zobrazená na obrázku 9. Jednotlivá inštrumentácia je popísaná nižšie.  
 Výhody prepojenia týchto dvoch techník spočívajú v lepšej identifikácií látok v rámci jednej 
analýzy. Pomocou kvapalinovej chromatografie sa izolujú látky a v hmotnostnej spektrometrii 
sú zmerané hmotnostné spektrá jednotlivých zložiek zmesi.  

 
Obrázok 9: Schéma LC-MS 

2.6.3 Kvapalinová chromatografia (LC) 
LC je dnes jednou z najvyužívanejších techník používaných na analýzu chemických zlúčenín. 
Technika je dobre aplikovateľná na látky tepelne nestále, silne polárne, vysokomolekulárne 
prírodné alebo syntetické polyméry. Využívaná je hlavne v oblastiach klinickej a biochemickej 
analýzy, pri stanovení liečiv, pri skúmaní životného prostredia atď. [25]. 

2.6.3.1 Separácia 
LC separuje látky na základe interakcií vzorky so stacionárnou fázou pričom je unášaná 
v kolóne fázou mobilnou. Distribúcia látok pri migrácií závisí od rozdielnych afinít 
jednotlivých zložiek, čo sa prejavuje v rôznych časoch. Tento jav sa na chromatograme 
prejavuje v ideálnom prípade jednotlivými oddelenými píkmi. Stacionárnou fázou používanou 
v LC je tuhý organický polymerný sorbent často chemicky modifikovaný, zatiaľ čo mobilná 
fáza je zastúpená kvapalnou zložkou.  
 Veľkou výhodou je možnosť voľby stacionárnej fáze i mobilnej fáze, na rozdiel od plynovej 
chromatografie (GC). Je teda možné vyberať z množstva variant podľa povahy analytu, 
dostupných stacionárnych fází. Vybraná kombinácia SF a MF sa nazýva chromatografický 
systém  [25].  

  

 

 

Čerpadlo Kolóna Dávkovač 

detektor analyzátor 
Iónový 
zdroj 
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Separačné mechanizmy a delenie: 

1) Adsorpčná chromatografia – Chromatografia založená na systéme normálnych fáz. 
Separácia látok prebieha v kvapalnej mobilnej fáze a pevnej stacionárnej fáze. 
Najpoužívanejšou stacionárnou fázou je anorganický polárny adsorbent, napr. silikagél.  
Látky, ktoré sú polárnejšie sú v systéme zadržiavané dlhšie a opúšťajú kolónu ako 
posledné.   

2) Rozdeľovacia chromatografia – Chromatografia na systéme obrátených fáz. Distribúcia 
látok v kvapalnej mobilnej fáze a kvapalnej stacionárnej fáze, ktorá modifikuje povrch 
sorbentu. Stacionárna fáza je nepolárna alebo mierne polárna (silikagél) a sepáracia 
prebieha opačne ako u adsorpčnej chromatografie.  

3) Chromatografia iónovej výmeny – Separačným mechanizmom sú elektrostatické 
interakcie medzi molekulami separovaných látok a stacionárnou fázou silikagél, ktorý 
obsahuje náboj) . Mobilnou fázou sú pufry. Retencia separovaných zložiek rastie 
v závislosti na počte nábojov. 

4) Chromatografia založená na sieťovom efekte – Do tejto skupiny radíme gélovú 
permeačnú chromatografiu, ktorej princípom je zachytávanie zložiek v póroch 
hydrofilného alebo lipofilného gélu v závislosti na veľkosti molekúl. Separácia látok 
prebieha na základe molekulových hmotností, prvé prejdú systémom 
vysokomolekulárne látky a posledné nízkomolekulárne látky. 

5) Afinitná chromatografia – Chromatografia založená na interakciách antigén – protilátka 
alebo inhibítor – enzým. Jeden z dvojice je viazaný na vhodný nosič ako ligand a druhý 
je do systému privádzaný vzorkou. 

6) HILIC – Používanou mobilnou fázou je voda a zmes organického modifikátoru, 
najčastejšie acetonitril. Stacionárnu fázu zastupuje silikagél, na ktorý je pripojená 
aminopropylová skupina. Stacionárna fáza je hydrofilná (viaže na seba vodu) a chová 
sa ako prenášač vody. Mobilná fáza obsahuje viac organickej zložky, čiže bude mať 
menšiu polaritu  [25]. 

2.6.3.2 Inštrumentácia 
Chromatograf je zložený zo zásobných fliaš, odlyňovača mobilnej fázy, vysokotlakového 
čerpadla, dávkovacej slučky, predkolóny, chromatografickej kolóny a detektora. Detektory sú 
popísané v kapitole hmotnostná chromatografia [25]. 
 Zásobné fľaše, obvykle 4 s objemom 1 liter, sú spojené s odplyňovačom mobilnej fáze kvôli 
odstráneniu plynnej zložky, ktorá nesmie narúšať analýzu [25].  
 Najpoužívanejšími čerpadlami v súčasnej dobe sú čerpadlá s malým objemom a rýchlou 
frekvenciou pracovných cyklov. Pracujú s dvomi piestnymi komorami v sériovom usporiadaní, 
kde druhý piest má polovičný objem prvého piestu. Tlačením na prvý piest sa naplní prvou 
polovicou druhý piest a druhá polovica potečie na kolónu. Úlohou čerpadla je, aby separácia 
prebiehala s čo najmenšími pulzmi. Dodávanie mobilnej fáze pomocou čerpadla je rozdielne 
pri gradientovej elúcií a pri elúcií izokratickej. Pri izokratickej elúcií sa mobilná fáza nemení 
počas celého merania. Pri gradientovej elúcií sa zloženie mobilnej fázy mení [26; 28]. 
 Dávkovanie analytu prebieha pomocou dávkovacej slučky alebo automatického dávkovača 
a musí byť rýchle, precízne, vzorka nesmie byť privádzaná v pulzoch a nesmie narúšať tok 
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mobilnej fázy. Na dávkovanie sa využíva 6 cestný ventil, ktorý pracuje v dvoch módoch. Prvý 
mód sa označuje ako ,,load“, pri ktorom v kroku ,,loop“ je nadávkovaná vzorka pomocou 
striekačky a mobilná fáza prechádza z pumpy do kolóny. Následne sa slučka prepne o 60° na 
tzv. pozíciu ,,inject“ ručne alebo automaticky. V tomto móde dochádza k tečeniu mobilnej fázy 
so vzorkou na kolónu. Automatický dávkovač prepicháva septá jednotlivých vialiek uložených 
v prístroji [29].  
 Kolóna je hlavnou súčasťou celej chromatografie. Pred kolónu je zavedená tzv. predkolóna, 
ktorá má analyt prečistiť od nečistôt. Kolóna s predkolónou sú uložené v termostate, aby bolo 
možné teplotu kontrolovať kvôli reprodukovateľnosti výsledkov. V kolóne potom prebieha 
separácia jednotlivých zložiek analyzovanej vzorky. Štandardná kolóna má tvar trubice 
s priemerom 4 – 6 mm a dĺžke 5 – 30 cm a je vyrobená väčšinou z nerezovej oceli. Na analýzu 
partikulárnych častíc sa používajú kolóny, ktoré majú priemer 1,7-5 μm, mikrokapiláry 

dosahujú priemer 1 mm, kapilárne kolóny 300 μm a nanokapiláry majú 100 μm. Dobré 

vlastnosti kolóny by sa mali vyznačovať v separácií s vysokou účinnosťou, mali by byť 
zhotovené z odolného materiálu kvôli používaniu vysokých tlakov v metóde a mali by 
vykazovať reprodukovateľné výsledky (pri kolónach rovnakých výrobcov) [25]. 
 Materiál, ktorým sú kapiláry plnené sú najčastejšie silikagély, ktoré sa využívajú neupravené 
alebo naopak modifikované (naviazanie polárnych skupín alebo nepolárnych) [25]. 

2.6.4 Hmotnostná spektroskopia (MS) 
MS patrí medzi fyzikálno-chemické separačné techniky, ktoré prevádzajú vzorku na ionizovanú 
plynnú fázu a tieto ióny potom separuje na základe hodnoty podielu hmotnosti a náboja. Zápis 
tohto podielu (m/z) je zobrazený na hmotnostnom spektre – výstupe z MS. Jednotlivé kroky 
v MS sú sprevádzané najskôr odparením vzorky (vzorka z kolóny LC), nasledovnou ionizáciou 
v iónovom zdroji odkiaľ vzorka prechádza do analyzátora a je detekovaná pomocou detektora 
a spektrum je systémom prenesené do počítača [25]. 

2.6.4.1 Ionizačné techniky 
Pre látky v kvapalnom skupenstve sa využívajú najčastejšie ionizačné techniky – elekrosprej 
(ESI), chemická ionizácia za atmosferického tlaku (APCI) a fotoionizácia za atmosferického 
tlaku (APPI).  
 ESI je jednou z najvýznamnejších techník v poslednom čase a jej schéma je zobrazená na 
obrázku 10. Patrí medzi mäkké ionizačné techniky. Princíp tejto metódy je založený na zmene 
kvapalnej fázy do fázy plynnej, do tzv. aeorosólu nasledovne: v kapiláre prúdi roztok vzorky 
a je na ňu privádzaný elektrický obvod. Pri zvyšovaní odporu dôjde v kapiláre k redistribúcií 
náboja, pričom sa záporné ióny primknú k stene kapiláry a meniskus kvapaliny sa preťahuje do 
Taylorovho kužeľa. Z konca kužeľa vypadávajú kvapky do priestoru s intenzívnym 
elektrickým poľom, kde je privádzaný i sušiaci plyn s teplotou 300°C, pri ktorej sa z kvapiek 
odparuje rozpúšťadlo a kvapky sa zmenšujú. Pri zmenšovaní kvapiek dochádza k priblíženiu sa 
kladných nábojov, ktoré sa od seba odpudzujú až nastane Coulombická explózia, pri ktorej sa 
z kvapôčky stanú ióny [29; 30]. 
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Obrázok 10: Princíp elektrospreja 

 V ionizačnej technike APCI je roztok vzorky privádzaný do kapiláry, ktorá má vysokú 
teplotu (350-500°C), pri ktorej dochádza k vyparovaniu. Takto odparený aerosól sa dostáva do 
API zdroja, kde dochádza k ionizácií vzorky pomocou koronovej elekródy, na ktorú je vložené 
napätie. Korónový výboj ionizuje pary rozpúšťadla, ktoré ďalej ionizujú molekuly analytu. 
Ióny, ktoré vznikli, sú ďalej smerované do analyzátoru. Využívaný je tu i sušiaci plyn, zväčša 
dusík (N2), ktorý rozbíja nekovalentné klastre. Táto technika sa používa na stanovenie málo 
polárnych látok [29; 30]. 
 APPI patrí medzi najnovšie ionizačné techniky. Táto technika je veľmi podobná technike 
APCI, ale namiesto korónovej elektródy sa využíva UV lampa, ktorá emituje fotóny do 
priestoru odparenej vzorky [25].  

2.6.4.2 Analyzátory 
Analyzátor plní funkciu rozdelenia iónov na základe pomeru hmotnosti a náboja. K rozdeleniu 
môže dochádzať rôznymi mechanizmami a princípmi [25]. 
 Najčastejšie využívaným analyzátorom je kvadrupólový analyzátor. Kvadrupól sa skladá zo 
štyroch tyčí, pričom dve protiľahlé sú spojené elektricky a pôsobí na nich striedavé 
a jednosmerné napätie. Ióny, ktoré sa dostali z iónového zdroja preletia medzi tyčami 
a vzhľadom k napätiu sa začnú k tyčiam odpudzovať a priťahovať, a tým vytvoria krúživý 
pohyb (viď Obrázok 11). Výhody tohto analyzátoru sú v používaní kontinuálneho režimu, 
nenáročnosti a i vo veľkosti (zmestí sa do menších prístrojov) [25].  
 Ďalším z často využívaných analyzátorov je iónová pasca (3D), ktorá sa podobá kvadrupólu. 
Jedná sa o trojelektródový systém s jednou prstencovou a dvomi krycími elektródami. Medzi 
eletródami je priestor – pasca, do ktorej sa ióny dostanú pomocou striedavého napätie na 
prstencovej el.. Hélium, ktoré je do systému privádzané, ochladí jednotlivé ióny za zníženia 
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rýchlosti pohybu a následne môže dochádzať k skenovaniu systému. Pracuje teda v cykloch: 
napustenie iónov, schladenie a skenovanie. Prednosťou tohto analyzátoru je malý rozmer [25]. 
 Trojitý kvadrupól je využívaný v tandemových technikách MS/MS na analýzu zlúčenín 
naviazaných na biologických matriciach. Ako napovedá názov, je zložený z troch kvadrupólov, 
z nich prvý prenáša a urýchľuje vybrané ióny k druhému kvadrupólu. Druhý kvadrupól pracuje 
ako kolízna cela, v ktorej je vyšší tlak a ióny reagujú s neutrálnym plynom. Tretí kvadrupól plní 
funkciu izolácie zvolených fragmentov [30]. 
 Analyzátor doby letu (time of flight-TOF) disponuje najjednoduchším prevedením. Je to 
trubica, cez ktorú sú ióny urýchlené (majú rovnakú kinetickú energiu) a ich hmotnosť sa 
analyzuje vzhľadom na čase letu. Jeho vylepšenie je pomocou reflektronu. Znamená to, že na 
konci trubice je vložené zrkadlo a toto zrkadlo odráža jednotlivé ióny po skoro rovnakej 
trajektorií. Prínos je v tom, že sa predĺži čas preletenia iónov v trubici a dochádza tak 
k lepšiemu rozlíšeniu [30]. 
 Do cyklotrónu (analyzátor s Furierovou transformáciou - FTMS) sa nachytávajú ióny. Jedná 
sa o celu, ktorá má štyri elektródy, pričom dve protiľahlé vždy spolupracujú (vysielače 
a prijímače).V cele je konštantné magnetické pole, vďaka ktorému ióny cirkulujú dookola. 
Následne sú exitované rezonančnými frekvenciami, ktoré sú vkladané na excitačné elektródy, 
pričom na snímačoch tak vykazujú signál, ktorý je pomocou Furierovej transformácie 
prevedený na hmotnostné spektrum [25]. 
 Orbitrap je ďalším používaným analyzátorom a jeho prevedenie spočíva v nadávkovaní 
iónov pozdĺž osy z a ióny začnú vykonávať krúživý pohyb okolo pasce s frekvenciou príslušnou 
ich hmotností. Je podobná ako FTMS, nie je ale potrebné intenzívne magnetické pole [25]. 

 
Obrázok 11: Nákres kvadrupólu a pohyb iónov [31] 

2.6.4.3 Detektory 
Funkciou detektoru je previezť tok iónov na merateľnú veličinu. Najvyužívanejším detektorom 
v dnešnej dobe je elektronásobič, pri ktorom ión dopadá na konverznú dynódu. Tento ión má 
vlastnú kinetickú energiu, ktorou vyrazí z dynódy elektrón a tento elektrón je urýchlený 
k protiľahlej dynóde, a to tak, aby vyrazila ďalšie dva elektróny. Toto násobenie iónov prebieha 
na diskrétnych dynódach. V metóde sú využívané i tzv. kontinuálne dynódy, ktoré majú tvar 
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trubičky, v ktorej je celá vnútorná stena pokrytá vrstvou polovodiča, na ktorej vzniká 
potenciálový spád. Tieto kontinuálne dynódy majú výhodu v tom, že vďaka prebiehajúcemu 
procesu v trubičke sa minimalizoval chemický šum [25].  

2.6.4.4 Vákuový systém 
V MS sa využíva vákuový systém, ktorý má dva stupne, na udržiavanie kvalitného vákua. Prvý 
stupeň je tvorený olejovou rotačnou vývevou s rotujúcimi lamelami. Druhý stupeň je zastúpený 
buď difúznou vývevou alebo turbomolekulárnou vývevou, ktoré je možné vidieť na obrázku 12. 
Princíp difúznej vývevy spočíva v tom, že dole sa nachádza zahrievacie teliesko, kde sa 
privádza olej k varu a tento olej sa parami dostáva do trubíc, v ktorých, vzhľadom na to, že sú 
chladnejšie, prebieha kondenzácia pár. Olej kondenzáciou steká naspäť dole a celý cyklus sa 
opakuje. Výhodou tejto vývevy je, že nemá pohyblivú časť, avšak jeho nevýhodou je, že olej 
môže i zhorieť.  
 Turbomolekulárna výveva je zložená z lopatiek, ktoré sa rýchlo otáčajú a zrážajú molekuly 
plynu do zošikmenia. Výhodou je vysoký výkon a nevýhodou je občasné vymieňanie rotoru 
[25].  

 
Obrázok 12: Difúzna a turbomolekulárna výveva 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 Použité chemikálie 
 Acetonitril (ACN) for HPLC, Fischer Scientific 

 Methanol (MeOH), VWR Chemicals 
 Kyselina mravčia 98%, Sigma-Aldrich 
 Hydrogénfosforečnan disodný dihydrát p.a., Fluka 

 Dihydrogénfosforečnan draselný, Lachema 

 Kyselina citrónová monohydrát p.a., Lach:ner 

 Na2EDTA, Lach:ner  

 Milli-Q voda 

Na prípravu štandardných roztokov liečiv boli používané tieto látky: 
 Tetracycline (TC), Sigma-Aldrich 
 Chlortetracycline hydrochlorid (CTC), Sigma-Aldrich 
 Oxytetracycline hydrochlorid (OTC), Fluka 
 Sulfamethaxazole (SMX), Sigma-Aldrich 
 Sulfadiazine (SDIA), Sigma-Aldrich 
 Trimetoprim (TMP), Sigma-Aldrich 
 Ciprofloxacine (CIP), Sigma-Aldrich 

Na optimalizáciu metódy boli použité tieto fulvinové kyseliny: 

 XR2FK 
 RB33FK 
 A15wFK 
 H85FK 
 B660FK 

- podrobnejšie informácie k jednotlivým vlastnostiam a zloženiu fulvinových kyselín: 
Tabuľka 1 a v Tabuľka 2 

 Na stanovenie antibiotík v pôde bola vybraná pôda, ktorá bola dodaná z Ústredného 
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva (ÚKZÚZ) v Brne. Na stanovenie bola 
vybraná orná pôda. ktorej vlastnosti sú uvedené v tabuľke (Tabuľka 3). 
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Tabuľka 1: Zloženie fulvinových kyselín 

Fulvinové kyseliny 
C H N O S C/N A280  A4/A6 

% 
 

80 mg/L   

A15wFK 50,29±0,04 5,44±0,02 0,89±0,01  n.d. 56,6 1,30 11,45 
B660FK 49,89±2,38 4,66±0,01 1,77±0,01  n.d. 28,3 1,48 10,8 
H85FK 47,99±0,06 4,16±0,01 0,72±0,01  n.d. 66,2 2,23 15,9 
RB33FK         

XR2FK       2,19 12,9 
 
Tabuľka 2: Vlastnosti fulvinových kyselín 
Fulvinové kyseliny Aromaticita Hydrofilnosť/Hydrofóbnosť Biologická aktivita 
A15wFK 0.41 1.22 1.02 
B660FK 0.37 1.35 1.58 
H85FK 0.59 1.04 2.70 
RB29FK 0.22 1.02 0.58 
XR2FK 0.61 0.47 2.18 

 

 
Tabuľka 3: Vlastnosti pôdy

 
Percentuálne 
zastúpenie 

častíc  
< 0,01 mm 

Výmenné 
pH 

Prístupný 
fosfor 

(mg/kg) 
(Mehlich 3) 

Oxidovateľný 
uhlík Cox (%) 
(referenčná 

metóda) 

Obsah 
prijateľnej 

medi (mg/kg) 
(0,43 M HNO3) 

Obsah 
prijateľného 

zinku (mg/kg) 
(0,43 M HNO3) 

Celkový obsah 
medi (mg/kg) 

(lúčavka 
kráľovská) 

Celkový obsah 
zinku (mg/kg) 

(lúčavka 
kráľovská) 

Orná 
pôda 
 4010 

35,8 5,28 28 1,46 9,96 8,23 35,625 76,05 
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 Prístroje, zariadenia, pomôcky 
Meranie reálnych a modelových vzoriek prebiehalo na prístrojoch, ktoré sú uvedené v tomto 
odseku:  

 kvapalinový chromatograf Agilent 1100 Series  
- kolóna Luna® Omega C18, ( veľkosť častíc 3μm; 100 x 2,1 mm) 
- hmotnostný spektrometer Agilent, 6320 Series (Ion Trap LC/MS)  
- infúzna pumpa kdS 9100, kdScientific, USA 

 SPE extraktor, BAKER, spe-12G, SUPELCO, Visiprep 
 SPE kolónky, Oasis HLB a Oasis MAX  
 vybavenie pre sušenie N2, Evaterm, Labicom  
 analytické váhy Kern 770 
 ultrazvuk Teson 4, Tesla 
 pH meter Thermo Scientific, Orion star A215 
 prístroj na prípravu Milli-Q vody Millipore Academic 
 cenrifuga NF 800 
 trepačka 
 bežné laboratórne vybavenie 

Namerané dáta boli vyhodnotené pomocou nasledovných programov:  
 Microsoft Office Excel 2010 
 DataAnalysis for 6300 Series Ion Trap LC/MS (version 4.0. Bruker Daltonik GmbH) 
 QuantAnalysis for 6300 Series Ion Trap LC/MS (version 4.0. Bruker Daltonik GmbH) 

  Vlastnosti štandardov 

Tetracyklín  
- sumárny vzorec: C22H24N2O8 
- molekulová hmotnosť Mr = 444,435 
- štruktúrny vzorec: viď Obrázok 13 

Obrázok 13: Štruktúrny vzorec tetracyklínu 

- vlastnosti: kryštalický prášok žltej farby bez zápachu, nepatrne rozpustný vo vode 
a v alkohole  
 Stabilitu tetracyklínov z veľkej časti ovplyvňujú faktory z enviromentálneho 
prostredia: pH, teplota, prítomnosť O2 a tiež skutočnosť, že tetracyklíny majú tendenciu 
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vytvárať komplexy s rôznymi katiónmi kovov a epimerizujú sa na C4 za vzniku  
4 – epimérov. V kyslom prostredí dochádza ku vzniku anhydrotetracyklínov v polohe 
C6 a tiež k jeho epimérom. V alkalickom prostredí sa hydroxylová skupina v polohe C6 
mení na formu izo – tetracyklínov, kde patrí i terranoová kyselina. Podrobnejšie 
degradujúce substancie sú uvedené v tabuľke 4. 

Chlortetracyklín hydrochlorid 
- sumárny vzorec: C22H23ClN2O8·HCl 
- molekulová hmotnosť Mr = 515,34 
- vlastnosti: žltý prášok rozpustný vo vode, alkohole 
- podlieha epimerácií na C4 
- štruktúrny vzorec: viď Obrázok 14 

 

Oxytetracyklín hydrochlorid 
- sumárny vzorec: C22H24N2O9·HCl 
- molekulová hmotnosť Mr = 496,90 
- štruktúrny vzorec: viď Obrázok 15 
- vlastnosti: kryštalický prášok žltej farby, dobre rozpustný v alkohole 
- podlieha epimerácií, ale nie tak ochotne ako TC a CTC kvôli OH skupine na C5 

 

HCl 

HCl 

Obrázok 14: Štruktúrny vzorec chlórtetracyklín hydrochloridu 

Obrázok 15: Štruktúrny vzorec oxytetracyklín hydrochloridu 
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Tabuľka 4: Tetracyklíny a produkty ich degradácie, sumárny vzorec a [M+H]+ 

 Antibiotiká Sumárny 
vzorec 

[M+H]+ 

Tetracyklíny 

Tetracyklín (TC) C22H24N2O8 445.1611 

Anhydrotetracyklín* C22H22N2O7 427.1505 

N-desmethyl-isotetracyklín* C21H22N2O8 431.1454 

N-didesmethyl-isotetracyklín* C20H19N2O8 416.1220 

Terranoová kyselina* C12H10O6 251.0556 

Chlórtetracyklín C22H23ClN2O8 479.1221 

Anhydrotechlórtetracyklín* C22H21ClN2O7 461.1116 

N-desmethyl-iso-chlórtetracyklín* C21H21ClN2O8 465.1065 

N-didesmethyl-iso- chlórtetracyklín * C20H19ClN2O8 451.0908 

Oxytetracyklín C22H24N2O9 461.1560 

*produkty degradácie tetracyklínov 

 

Sulfametaxazol 
- sumárny vzorec: C10H11N3O3S 
- molekulová hmotnosť Mw= 253,28 
- štruktúrny vzorec: viď Obrázok 16 
- vlastnosti: biely kryštalický prášok, dobre rozpustný v alkoholoch, prakticky 

nerozpustný vo vode 
  

Obrázok 16: Štruktúrny vzorec sulfametaxazolu 
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Sulfadiazin 
- sumárny vzorec: C10H10N4O2S 
- molekulová hmotnosť Mw= 250, 278  
- štruktúrny vzorec: viď Obrázok 17 
- vlastnosti: biela až nažltlá kryštalická látka, rozpustná v alkohole a vo vode 

Trimetoprim 
- sumárny vzorec: C14H18N4O3 
- molekulová hmotnosť Mw= 290,3 
- štruktúrny vzorec: viď Obrázok 18 
- vlastnosti: biely prášok rozpustný v alkohole 

Ciprofloxacin 
- sumárny vzorec: C17H18FN3O3 
- molekulová hmotnosť Mw=331,346 
- štruktúrny vzorec: viď Obrázok 19 

Obrázok 17: Štruktúrny vzorec sulfadiazínu 

Obrázok 18: Štruktúrny vzorec trimetoprimu 
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- vlastnosti: biely prášok, nerozpustný v alkohole, dobre rozpustný v zriedených 
kyselinách 

 Postupy stanovenia analytov 

3.4.1 Príprava vzoriek 
Boli navážené 2g pôdy a naspajkované zmesou všetkých antibiotík o koncentrácií 0,5 μg/ml. 
Bol pridaný MeOH a vzorky boli nechané vyparovať sa pri laboratórnej teplote cez noc. 
 Tento postup sa ukázal ako nevhodný, a preto bolo potrebné optimalizovať SPE metódu, 
ATB boli naspajkované až do hotového extraktu z pôdy. 

3.4.2 Extrakčné metódy 
Pôda je komplexná matrica a jej extrakcia, a následné stanovenie rôznych typov analytov patria 
medzi viackrokové a časovo náročnejšie postupy. Pôda je pevná matrica, v ktorej môže mnoho 
faktorov ovplyvňovať sorpciu ATB. Ďalšou problematickou skutočnosťou sú veľmi nízke 
koncentrácie a prítomnosť možných interferujúcich látok. 
 K pripraveným vzorkám sa pridalo 10 ml extrakčného tlmivého roztoku. Tabuľka 5 zhrňuje 
jednotlivé použité pufry. Každá vzorka bola 20 minút trepaná na trepačke a 10 minút 
sonifikovaná v ultrazvuku. Neskôr sa vzorky nechali scentrifugovať pri 6000 rpm 10 minút 
a supernatant bol dekantovaný do čistej kadičky. Extrakcia bola vždy ešte jedenkrát 
zopakovaná. Keďže sa v supernatante ešte často nachádzali malé nečistoty, supernatant bol 
prefiltrovaný a uložený v chladničke.  
 
Tabuľka 5: Zloženie pufrov a ich pH 

Zloženie pufru pH 

McIlvainov pufer* 3,00 

McIlvainov pufer + prídavok Na2EDTA 3,05 

MeOH: 0,1M kyselina citrónová (1:1) 2,80 

0,025 M KH2PO4: ACN (1:1) + prídavok 0,1M kyselina citrónová 3,80 

* 0,2 M Na2HPO4 + 0,1M kyselina citrónová  

Obrázok 19: Štruktúrny vzorec ciprofloxacínu 
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3.4.3 SPE  
Na izoláciu analytov bola použitá metóda SPE – extrakcia tuhou fázou. Pred stanovením 
reálnych vzoriek bola navrhnutá optimalizácia metódy s rozpúšťadlami ACN a MeOH. 
Vzhľadom na výsledky bol vybraný MeOH ako vhodnejšie rozpúšťadlo na stanovenie 
sulfónamidov, tetracyklínov a fluorochinolónov.  Pre túto extrakciu boli použité kolónky Oasis 
HLB a bola i uskutočnená extrakcia v spojení kolóniek Oasis HLB a MAX. Zostavenie je 
možné vidieť na obrázku 20. 
 K vopred pripraveným vyextrahovaným vzorkám pôdy (20 ml) bola pridaná destilovaná 
voda, aby celkový objem dosahoval 400 ml. Na analyty boli skúšané viaceré postupy SPE, ktoré 
sa líšili v prostredí alebo v elúciií. Na základe výsledkov vyšiel najlepšie vybraný postup, ktorý 
bol použitý pre kolónky Oasis HLB a MAX a je podrobne popísaný v Tabuľka 6. Aktivácia, 
nanesenie vzorky, premytie a vysušenie bolo realizované cez obe kolónky. Následne bola MAX 
odstránená a analyty boli eluované už len z kolónky HLB pomocou MeOH:HCOOH 9:1 
a zakoncentrované spôsobom uvedeným v tabuľke 6. 

Tabuľka 6: Postup na stanovenie analytov pomocou kolónky Oasis HLB/ MAX 

Aktivácia kolónky 
5 ml MeOH 

5 ml milli-Q 

Nanesenie vzorky 400 ml vzorky 

Premytie kolónky 5 ml milli-Q 

Vysušenie kolónky 30´ vákuum 

Elúcia analytov 10 ml MeOH: HCOOH 9:1 

Proces zakoncentrovania 
Sušenie pomocou N2 do úplného vyparenia 

Rozpustenie v 1 ml MeOH: HCOOH 9:1 
 

3.4.4 Identifikácia sledovaných analytov 
Stanovenie analytov prebiehalo na vysokoúčinnom kvapalinovom chromatografe Agilent 1100 
Series. Na stanovenie tetracyklínov, sulfónamidov a fluorochinolónov bola vybraná kolóna 
Luna® Omega C18, veľkosť častíc 3 μm. Analýza prebiehala pomocou hmotnostného 
spektrometra s ionizáciou elektrospreja (ESI) a ako analyzátor bola využívaná iónová pasca. 
 Zariadenie je zobrazené na obrázku 21. Podmienky merania kvapalinovej chromatografie sú 
zobrazené v tabuľke 7 a hmotnostného spektormetra v tabuľke 8. Na obrázku 22 sú zobrazené 
spektrá analytov a v tabuľke 9 sú zhrnuté m/z retenčné časy analytov. 
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Obrázok 20: SPE metóda reálnych vzoriek, naľavo nanášanie vzorky, napravo elúcia 

Obrázok 21: Zariadenie LC/MS 
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Tabuľka 7: Podmienky merania kvapalinovej chromatografie 

 
Tabuľka 8: Podmienky hmotnostného spektrometra 

Tlak zmlžovača 25 psi 

Teplota sušiaceho plynu 350°C 

Prietok sušiaceho plynu 10 l/min 

Napätie na kapiláre 2489 V 

Rozsah skenu 50-600 m/z 

Ionizačný mód Pozitívny 

Nástrek vzorky 5 μl 

Teplota kolóny 30°C 

Mobilná fáza ACN + 0,1% HCOOH 

Typ elúcie Gradientová elúcia 

Doba analýzy sledovaných analytov 15 min 

Celková doba analýzy 23 min 
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Tabuľka 9: Analyty, m/z a retenčné časy 
Analyt m/z RT [min] 

Tetracyklín 445,44 8,6 

Chlórtetracyklín 479,88 9,0 

Oxytetracyklín 461,43 8,1 

Sulfametaxazol 254,28 10,2 

Sulfadiazin 251,28 5,2 

Trimetoprim 291,32 7,3 

Ciprofloxacín 332,35 8,6 
 

Obrázok 22: Chromatogram sledovaných analytov 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA  

 Optimalizácia metódy 
Keďže je stanovenie tetracyklínov, fluorochinolónov a sulfonamidov prítomných v pôde 
náročné a v skutočnosti ešte málo vyskúmané, bolo potrebné optimalizovať celý proces 
merania. Podmienky, ktoré sa využívali pri meraní vychádzali z odbornej publikácie [32]. 
 Pri overovaní postupu podľa [32] bol zistený výrazný nesúlad a preto bola optimalizácia 
potrebná pri výbere vhodného rozpúšťadla pre štandardné roztoky, výber vhodného prostredia 
pre stanovenie analytov, a tiež upravovanie celkových podmienok metódy SPE.  
 Pred samotnou optimalizáciou metódy stanovenia ATB v pôde boli ešte zrealizované pokusy 
na to, ako fulvinové kyseliny, ktoré sú súčasťou pôdy, ovplyvňujú vybrané analyty. 

4.1.1 Výber rozpúšťadla pre štandardné roztoky 
Sulfónamidy, tetracyklíny a fluorochinolóny sa od seba v podstate dosť odlišujú, čo sa týka 
fyzikálnych a chemických vlastností. Preto je potrebné prihliadať na to, v čom je ich vhodné 
rozpúšťať. Všetky antibiotiká okrem ciprofloxacínu boli rozpustené v MeOH. Ciprofloxacín sa 
rozpúšťa v kyslom prostredí a bol rozpustený v 0,01M kyseline mravčej. Tieto rozpúšťadlá boli 
v začiatkoch práce vybrané z dôvodu vhodnosti použitia i pri následnej analýze LC/MS. 
Stanovenie v roztoku MeOH však nemalo úspešné výsledky, a tak boli nakoniec všetky ATB 
rozpustené v prostredí, ktoré tvorila zmes acetonitrilu: 0,01M kyseliny mravčej v pomere 1:1.  
Pre toto meranie boli najskôr využívané vzorky o koncentrácií 0,5 µg/ml. Táto koncentrácia 
bola vhodná na stanovenie analytov v modelových prostrediach. Avšak v reálnych vzorkách sa 
ukázalo, že koncentráciu je potrebné zvýšiť, pretože pri koncentrácií 0,5 µg/ml nebolo 
dosiahnutých uspokojivých výsledkov, a tak sa koncentrácia zvýšila na 1 µg/ml. Pre zistenie 
účinnosti danej varianty metódy bolo potrebné zostrojiť kalibračnú krivku (ďalej len KK).  
KK bola zostavená analýzou siedmych kalibračných roztokov, ktoré obsahovali všetky analyty 
v koncentračnom intervale 0,001-1,0 µg/ml.  
 Rovnice kalibračných kriviek a korelačný koeficient sú uvedené v tabuľke 10. 
 
Tabuľka 10: Rovnice kalibračných kriviek a korelačný koeficient analytov 
ATB Kalibračná krivka Korelačný koeficient 

Tetracyklín y = 60945902.2 x + (-)2163474.8 0.9900 

Oxytetracyklín y = 9912422.9 x + (-)202393.9 0.9889 

Chlórtetracyklín y = 21111460.4 x + (-)505951.8 0.9944 

Trimetoprim y = 301415834.03 x + 16972189.3 0.9940 

Sulfametaxazol y = 75800732.9 x + 3040463.4 0.9969 

Sulfadiazín y = 43694605.8 x + 2258526.9 0.9963 

Ciprofloxacín y = 213051994.2 x + 679311.4 0.9993 
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 Vplyv fulvinových kyselín  
Humínové látky vznikajú rozkladom biomasy, a teda sa prirodzene nachádzajú v pôde ako 
súčasť organickej hmoty. Podľa extrahovateľnosti zásadami a kyselinami sa delia na humínové 
kyseliny, humín a fulvinové kyseliny, a odlišujú sa od seba chemickou štruktúrou 
a molekulovou hmotnosťou. Fulvinové kyseliny majú vo svojej štruktúre vysoký obsah 
karboxylových skupín (-COOH), vyšší než u humínových kyselín. Vodné roztoky týchto 
kyselín majú pH 2,6-2,8 [33]. 
 Vzhľadom na to, že sú prirodzenou súčasťou pôdy, bolo vhodné zistiť, či ovplyvňujú 
detekčný signál analytov v LC/MS. Bolo skúmaných viacero typov fulvinových kyselín 
v rôznych koncentráciách. Boli použité fulvinové kyseliny: XR2FK, RB33FK, A15wFK, 
H85FK, B660FK, ktorých charakteristika je uvedená v Tabuľka 2. Boli pripravené roztoky 
s rôznou koncentráciou fulvinových kyselín, a to: 1 mg/l; 10 mg/l a 100 mg/l. K pripraveným 
roztokom fulvinových kyselín boli pridané antibiotiká o koncentrácií 0,5 μg/ml. Takto 
pripravené roztoky FA s ATB boli merané na prístroji LC/MS. 
 Z viacerých prípadov bol potvrdený náš predpoklad, a to, že čím bola väčšia koncentrácia 
fulvinových kyselín, tým viac ovplyvňovala signál a narúšala odozvu antibiotík. Ako príklad je 
v grafe uvedené antibiotikum sulfametaxazol, ktoré bolo pridané do fulvinovej kyseliny 
A15wFK. V koncentrácií 1 mg/ml ovplyvňovala signál fulvinová kyselina najmenej, pretože 
intenzita signálu bola vyššia ako pri koncentráciách 10 mg/ml a 100 mg/ml (viď Obrázok 23). 

 Na obrázku 24 sú zahrnuté všetky antibiotiká o koncentrácií 0,5 µg/ml v roztokoch 
fulvinových kyselín o koncentrácií  10 mg/l. Najmenej ovplyvňovala signál H85FK a najviac 
zase XR2FK. Tieto dve FA sa významne líšia v parametre ,,hydrofilnosť/hydrofóbnosť“.  
Je teda patrné, že zloženie a vlastnosti FA majú vplyv na stanovenie. H85FK svojimi 
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Obrázok 23: Graf vplyvu prítomnosti FA na stanovenie sulfamtaxazolu 
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chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami najmenej ovplyvnila stanovenie, zatiaľ čo chemické 
zloženie XR2FK spôsobilo to, že analyty boli vysoko ovplyvnené a vykazovali tým menší 
signál. V grafe je ešte možnosť vidieť, že chlórtetracyklín je veľmi citlivý na prostredie, pretože 
jeho stanovenie v roztokoch FA XR2FK a A15WFK nebolo úspešné. Ďalším predpokladom je, 
že tetracyklíny často podliehajú epimerácií za určitých podmienok, a tým pádom je náročnejšie 
ich stanovenie. 
 Z výsledkov analýz je ďalej pozorovateľné, že antibiotikum trimetoprim je najmenej 
ovplyvňovaný všetkými fulvinovými kyselinami. Vo výsledku to môže znamenať, že TMP je 
stabilné antibiotikum i v kyslých podmienkach prostredia. Tento predpoklad sa po 
nasledujúcich pokusoch potvrdil, pretože trimetoprim bol najlepšie stanovený akýmkoľvek 
postupom oproti ostatným antibiotikám. 
 Všetky FA teda ovplyvnili stanovenie ATB. V ich prítomnosti boli odozvy (signál 
odpovedajúci ATB) v jednotkách až desiatkach % pôvodného. 

 Optimalizácia podmienok extrakcie tuhou fázou (SPE) 
Pretože je pôda komplexná matrica a antibiotiká v nej sa nachádzajú v nízkych koncentráciách, 
bolo potrebné nájsť optimálnu techniku prípravy vzoriek na stanovenie spomínaných analytov. 
Pred stanovením reálnych vzoriek bola separácia antibiotík najprv skúmaná na modelových 
vzorkách bez pridanej pôdy. 
 Boli vybrané štyri extrakčné prostredia. Tieto extrakčné postupy boli zvolené tak, aby nimi 
bolo možné stanoviť všetky skupiny antibiotík – fluorochinolóny, sulfónamidy a tetracyklíny. 
Bolo dôležité, aby boli v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami zlúčenín.  
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 Na analýzu tetracyklínových antibiotík je potrebné brať v úvahu, že dokážu v pôde 
jednoducho vytvárať väzby  s iónmi Mg2+, ale i s Ca2+. Tetracyklíny majú schopnosť dostať sa 
do formy zwitteriónov, čo znamená, že majú súčasne kladný i záporný náboj a dokážu sa 
naviazať  na katióny a anióny častíc v pôde. Tento charakter majú tetracyklíny v rozmedzí pH 
3-8. Vytvorené komplexy môžu nepriaznivo ovplyvniť analýzu, čo sa môže vyriešiť pridaním 
ďalšieho chelatačného činidla EDTA – ethylendiamintetraoctovej kyseliny, ktorá pomáha pri 
odstránení komplexov.  
Fluorochinolóny sa v neutrálnom prostredí taktiež formujú do zwitteriónov a ich rozpustnosť 
je veľmi náročná. Sulfónamidy obsahujú vo svojej štruktúre karboxylovú skupinu  
(pKa 5,5 – 6,3) a jednu alebo viac amínových skupín (pKa 7,6 – 9,3), ktoré sú pozitívne nabité 
v kyslom prostredí [33]. 
 Ak sa vychádza z týchto faktov, bolo potrebné zvoliť pufry, ktoré by mali kyslé pH. 
Nakoniec bol zvolený samotný McIlvainov pufer, a ako ďalšia varianta McIlvainov pufer spolu 
s Na2EDTA, ktorý mal napomôcť stanoveniu tetracyklínov. Ďalší pufer, ktorý bol skúmaný, sa 
použil MeOH s kyselinou citrónovou v pomere 1:1. A poslednou variantou bol fosfátový pufer 
s prídavkom kyseliny citrónovej a ACN tiež v pomere 1:1. Zloženie pufrov a ich pH sú zhrnuté 
v tabuľke 5. Do jednotlivých pufrov boli naspajkované antibiotiká o koncentrácií 0,5 µg/ml 
a k nim bola do 200 ml pridaná milli-Q voda. Pripravené analyty boli aplikované na kolónky 
HLB. Nakoniec bol vybraný pufer, ktorý mal podľa výsledkov z LC-MS najlepšiu odozvu.  

4.3.1 Vybrané postupy SPE 
Boli skúmané viaceré postupy SPE metódy, ktoré sa líšili nielen iným pufrom, ale i typom 
rozpúšťadla pri aktivácií kolónky alebo pri zachycovaní eluátu.  

4.3.1.1 Výber prostredia 
Na začiatku bola metóda SPE 1 robená na základe podmienok uvedených v tabuľke 11 no tento 
postup sa ukázal ako nevhodný a bol vyskúšaný ďalší postup, ktorý je uvedený v tabuľke 12. 

Tabuľka 11: Postup pri stanovení SPE 1 

Aktivácia kolónky 
5 ml MeOH 

5 ml milli-Q 

Nanesenie vzorky 200 ml vzorky (prostredie pH = 3,0) 

Premytie kolónky 5 ml milli-Q 

Vysušenie kolónky 30´ vákuum 

Elúcia analytov 10 ml acetonitrilu 

Proces zakoncentrovania 
Sušenie pomocou N2 do úplného vyparenia 

Rozpustenie v 1 ml acetonitrilu 
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Tabuľka 12: Postup pri stanovení SPE 2 

Aktivácia kolónky 

5 ml MeOH 

5 ml milli-Q 

5 ml McIlvainov pufer (pH = 3,0) 

Nanesenie vzorky 200 ml vzorky (prostredie pH = 3,0) 

Premytie kolónky 5 ml milli-Q 

Vysušenie kolónky 30´ vákuum 

Elúcia analytov 10 ml MeOH 

Proces zakoncentrovania 
Sušenie pomocou N2 do úplného vyparenia 

Rozpustenie v 1 ml MeOH 

 Výsledky v tomto prípade vyšli priaznivejšie. V grafe (Obrázok 25) na ose x sú vyznačené 
jednotlivé pufry, ktoré boli na optimalizovanie použité. Tie sú uvedené v tabuľke 13. Z grafu 
je možné vidieť, že najúčinnejšou metódou bolo použitie McIlvainového pufra spolu 
s prídavkom Na2EDTA a podobné výsledky vykazoval i MeOH  s prídavkom kyseliny 
citrónovej. Práca nakoniec pokračovala s pufrom č. 2.  

Tabuľka 13: Zloženie použitých pufrov a ich pH 
Označenie na ose x Zloženie pH 

1 McIlvainov pufer 3,00 
2 MeOH:kyselina citrónová 0,1M 1:1 2,70 
3 McIlvainov pufer + 100 μl Na2EDTA  0,1M 3,05 
4 Fosfátový pufer+ 2,5 ml 0,1M kyselina citrónová: ACN 1:1 3,80 
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Obrázok 25: Vplyv pufrov na výťažnosť SPE 
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 V grafe nie sú uvedené výsledky pre oxytetracyklín kvôli vysokým falošným pozitívnym 
výsledkom, ktoré mohli vzniknúť na základe toho, že tetracyklíny nie sú stále za určitých 
podmienok a môžu epimerovať, a tým pozitívne navýšiť jednotlivé výsledky. 
 Tieto stanovenia prebiehali len cez HLB kolónku, v ktorej je adsorbent  
s hydrofilno-lipofilnou rovnováhou. Tento sorbent je vhodný pre kyslé, zásadité i neutrálne 
analyty. 

4.3.1.2 Optimalizácia metódy s McIlvainovým pufrom + Na2EDTA 
Vzhľadom na to, že predošlé výsledky vyšli tak, že najväčšiu účinnosť mal McIlvainový pufer 
s  Na2EDTA, výskum pokračoval ďalej s použitím tohto pufru a bolo potrebné optimalizovať 
ďalšie kroky. 
 Na zakoncentrovanie bola použitá kolónka HLB spolu s kolónkou MAX. Hlavným 
dôvodom, prečo sa používa i táto kolónka je, že pri extrakcií analytov sa potrebujeme zbaviť 
humínových a fulvinových látok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú detekčný signál analytov. 
 V článku [32]  na stanovenie týchto konkrétnych analytov bola použitá kolónka SAX, ktorej 
náplňou je kvartérny amín – trimethylaminopropyl naviazaný na silikagéli. 
Trimethylaminopropyl je v SAX kolónke ako kladne nabitý ión, ktorý pri kontakte s roztokom 
vymieňa alebo priťahuje aníóny a jeho pKa je > 14, čo umožňuje to, že naviazaná funkčná 
skupina sa nabije pri všetkých pH. V tejto diplomovej práci bola použitá kolónka MAX, ktorá 
je SAX veľmi podobná, sorbentom je tiež trimethylaminopropyl a kolónka je silne 
aniónomeničová. Rozdielom je len hodnota pKa > 18, čiže je silnejšia na zachytávanie kyselín, 
čo by malo mať priaznivý vplyv.  
 Cez obe kolónky bol použitý rovnaký postup ako len cez kolónku HLB. Postup je uvedený 
v tabuľke 14. 

Tabuľka 14: Postup metódy SPE 3 

Aktivácia kolónky 

5 ml MeOH 

5 ml mili Q 

5 ml McIlvainov pufer (pH = 3,0) 

Nanesenie vzorky 200 ml vzorky (prostredie pH = 3,0) 

Premytie kolónky 5 ml mili Q 

Vysušenie kolónky 30´ vákuum 

Elúcia analytov 10 ml MeOH 

Proces zakoncentrovania 
Sušenie pomocou N do úplného vyparenia 

Rozpustenie v 1 ml MeOH 
 
 Výsledky z tohto merania, však neboli vôbec priaznivé, a tak bolo potrebné metódu ďalej 
upraviť. Práca ďalej pokračovala s koncentráciou analytov, ktorá bola zvýšená na 1 μg/ml. 
Okrem zvýšenia koncentrácie bola metóda ďalej upravená zvýšením pH prostredia, a to tak, 
aby sa pH čo najviac podobalo na  pH pôdy. Tiež boli použité viaceré typy elučných roztokov. 
Tieto postupy sú uvedené v tabuľke 15 a tabuľke 16. 
 Vzorka sa nanášala na kolónky len v objeme 20 ml. Dôvodom bolo, že v prostredí nebolo 
použité žiadne organické rozpúšťadlo, a tým pádom nebolo potrebné vzorku riediť.  
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Tabuľka 15: Postup metódy SPE 4 

Aktivácia kolónky 

5 ml MeOH 

5 ml milli-Q 

5 ml McIlvainov pufer (pH = 3,0) 

Nanesenie vzorky 20 ml vzorky (prostredie pH =5,3) 

Premytie kolónky 5 ml milli-Q 

Vysušenie kolónky 30´ vákuum 

Elúcia analytov 10 ml MeOH 

Proces zakoncentrovania 
Sušenie pomocou N2 do úplného vyparenia 

Rozpustenie v 1 ml MeOH 
 
Tabuľka 16: Postup metódy SPE 5 

Aktivácia kolónky 

5 ml MeOH 

5 ml milli-Q 

5 ml McIlvainov pufer (pH = 3,0) 

Nanesenie vzorky 20 ml vzorky (prostredie pH =5,3) 

Premytie kolónky 5 ml milli-Q 

Vysušenie kolónky 30´ vákuum 

Elúcia analytov 10 ml MeOH : kyselina mravčia 1:1 

Proces zakoncentrovania 
Sušenie pomocou N2 do úplného vyparenia 
Rozpustenie v 1 ml MeOH : kyselina 
mravčia 1:1 

 Výsledky z LC-MS ukázali, že predpoklad o navýšení pH nebol správny, a tak na reálne 
vzorky bolo ďalej použité prostredie s pH 3 a 4. Taktiež bolo zistené, že elúcia analytov 
pomocou MeOH a kyseliny mravčej dosahovala úspešnejšie výsledky.  

 Reálne vzorky 
Keďže optimalizácia metódy nepriniesla uspokojivé výsledky, no z časových dôvodov bolo 
potrebné pokračovať. Bolo pristúpené k nižšie uvedeným krokom, ktoré boli na extrakciu 
reálnych vzoriek pôdy použité. 
 Na začiatku boli navážené 2 g pôdy, ku ktorej sa pridali extrakčné prostredia. Boli vyskúšané 
ďalšie štyri prostredia, ktoré tentokrát obsahovali väčšie množstvo EDTA za predpokladu 
lepšieho odstránenia komplexov (hlavne u tetracyklínov). Keďže pri optimalizácií bolo zistené, 
že prostredie o vyššom pH (pH=5) nebolo priaznivé, na reálne vzorky bolo použité prostredie 
pH 3 a 4, pretože kyslejšie prostredia sú vhodnejšie na stanovenie tetracyklínov, 
fluorochinolónov a sulfónamidov. Extrahovalo sa do 10 ml 1% EDTA roztoku 
v McIllvainovom pufri a do 1% EDTA v McIllvainovom pufri s MeOH v pomere 1:1. Takto 
pripravené vzorky boli 20 minút trepané na trepačke, 10 minút sonifikované a následné 
zcentrifugované pri 6000 rpm 10 minút. Prostredie bolo po extrakcií potrebné prefiltrovať. 
Tento postup bol zopakovaný ešte jedenkrát. Po extrakcií bolo získaných teda 20 ml roztoku 
pôdneho prostredia. Pre zistenie vplyvu pôdy na stanovenie sledovaných ATB boli  
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do vyextrahovaného roztoku pridané analyty a tieto vzorky boli merané priamo pomocou 
LC/MS bez použitia metódy SPE. 
 Metóda SPE prebiehala cez kolónky HLB a MAX. K aktivácií kolónky bolo použité 5 ml 
MeOH, 5 ml Milli-Q. Potom nasledovalo nanášanie vzorky, ktorá bola z 20 ml doplnená  
na  objem 400 ml Milli-Q vodou. Kolónky boli premyté 5 ml Milli-Q a následne sušené 30 
minút vákuom. Z výsledkov, ktoré boli získané v priebehu práce bolo jasné, že elúcia do MeOH 
okysleného HCOOH je priaznivá, tak sa táto elúcia ponechala i pri reálnych vzorkách. 
 Vzhľadom na to, že z predošlých meraní ale dochádzalo k zdĺhavému odparovaniu 10 ml 
MeOH:kyselina mravčia 1:1, keďže bol v eluáte veľký obsah vody, na reálne vzorky bol 
použitý eluát 10 ml MeOH:kyselina mravčia 9:1. Vzorky boli zmerané na LC/MS prístroji. 
 Schéma celého procesu i s jednotlivými variantami extrakčných pufrov je zobrazená  
na obrázku 26. 
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Obrázok 26: Schéma stanovenia analytov z pôdy 
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Obrázok 27: Porovnanie SPE metód 

 Prvý poznatok z výsledkov je ten, že vyššie množstvo EDTA určite pomohlo k lepším 
výsledkom pri porovnaní s množstvom použitým pri predchádzajúcich optimalizačných 
krokoch, kde boli použité len veľmi malé koncentrácie EDTA.  
 Z grafu (Obrázok 27) je možné vidieť, že vz 3 (1% EDTA v McIllvainovom pufri o 
pH=3:MeOH 1:1) a vz 4 (1% EDTA v McIllvainovom pufri o pH=4 : MeOH 1:1) mali lepšiu 
výťažnosť než bez použitia MeOH. Predpokladom je, že MeOH napomáha svojimi  
fyzikálno – chemickými vlastnosťami udržiavať ATB a môže to byť i tým, že eluát mal rovnaké 
zloženie (MeOH). 
 Je viditeľné, že i pH má veľký vplyv na stanovenie liečiv z pôdy. Pre stanovenie je 
vhodnejšie kyslejšie prostredie, teda pH=3.   
 Najlepšie výsledky dosahovalo liečivo trimetoprim. Bolo potvrdené, že táto metóda nie je 
vôbec vhodná na stanovenie SMX ani SDIA, tak ako bolo uvedené v článku. V grafe nie je 
uvedený pre vysoké pozitívne výsledky oxytetracyklín. Tieto falošne pozitívne výsledky môžu 
byť dané tým, že tetracyklíny sa pomerne ľahko epimerizujú.  
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5 ZÁVER 
Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie liečiv, konkrétne tetracyklínov, sulfónamidov 
a fluórochinolónov v pôde. Tieto antibiotiká boli vybrané z toho dôvodu, že sú v dnešnej dobe 
veľmi často požívanými vo veterinárnej medicíne. Do pôdy sa dostávajú kalom alebo hnojením 
často i v nezmenenej forme a môžu meniť mikrobiálnu zložku v pôdach. Aplikáciou hnoja do 
pôdy dochádza často ku kontaminácií zeleniny, a následne k možnému poškodeniu zdravia 
ľudí. Konzumáciou takýchto plodín sa vystavujeme tiež rezistencií k určitým druhom 
antibiotikám, čo môže viesť k neschopnosti liečiť niektoré bakteriálne ochorenia. 
 Konkrétnym cieľom práce bolo optimalizovať metódu prípravy vzoriek metódou SPE. Na 
toto stanovenie bola použitá kolónka typu Oasis MAX, ktorá má predovšetkým za následok 
odstrániť humínové a fulvinové kyseliny, ktoré sa bežne nachádzajú v pôde a rušia detekčný 
signál analytov. Taktiež bola použitá kolónka typu Oasis HLB, pomocou ktorej boli zachytené 
analyty, a následne z nej eluované. Na optimalizáciu boli použité rôzne prostredia, ktoré sa 
odlišovali fyzikálno – chemickými vlastnosťami. Optimalizácia bola uskutočnená  
v štyroch rôznych prostrediach, v ktorých bolo zistené, že McIllvainov pufer s EDTA má 
najlepšie výsledky, a tak optimalizácia ďalej pokračovala s týmto zložením.  
 Ďalej bolo zistené, že na extrakciu mali veľký vplyv i rôzne hodnoty pH. Zatiaľ čo pri 
vyšších hodnotách pH nebolo dosiahnutých uspokojivých výsledkov, pri nižších hodnotách, 
konkrétne pH=3, boli výsledky priaznivejšie. V ďalších krokoch bolo zistené, že i elučné 
prostredie má veľký vplyv na výsledky. S použitím acetonitrilu, ako elučného činidla, sme 
nedosiahli priaznivé výsledky. MeOH sa ukázal byť na stanovované liečivá lepšou voľbou. 
Problémom ale bolo, že s týmto elučným činidlom vychádzali len tetracyklíny, a tak bola 
k MeOH pridaná kyselina mravčia. Výsledky s týmto elučným činidlom boli najlepšie.  Napriek 
tomu, že táto optimalizácia nepriniesla uspokojivé výsledky, bolo pristúpené k analýze 
s reálnymi vzorkami, avšak s určitými zmenami.  
 Na reálnych vzorkách bol použitý McIllvainov pufer, ale s väčšou koncentráciou EDTA. 
Ukázalo sa, že EDTA určite napomáha k tomu, aby analyty nevytvárali komplexy a zlepšovala 
tak výsledky stanovenia. Najlepšia výťažnosť zo štyroch testovaných pufrov pre SPE na 
reálnych vzorkách bola pozorovaná pri použití 1% EDTA v McIllvainovom pufri:MeOH 1:1. 
Táto metóda bola vhodná pre trimetoprim, tetracyklín a i ciprofloxacín, avšak nebola vôbec 
vhodná na sulfonamidy, pretože tie nevykazovali žiadny signál. V prípade tetracyklínov už boli 
výsledky pomerne falošne navýšené, čo mohlo spôsobiť to, že tetracyklíny často epimerizujú 
za určitých podmienok.  
 Na vlastné stanovenie sa používala technika kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou 
detekciou LC-MS. Na separáciu bola zvolená kolóna Luna® Omega C18 s veľkosťou častíc 
3μm. Ako analyzátor sa používala iónová pasca. Detekcia analytov prebiehala na hmotnostnom 
detektore.  
 Na záver je treba uviesť, že i cez radu vyskúšaných ciest pre jednotlivé kroky SPE, ktorým 
základ tvoril článok [32], nebolo dosiahnutých uspokojivých výsledkov, a je túto metódu 
potrebné ďalej optimalizovať. Pre ďalšiu experimentálnu prácu by som odporučila zvážiť, či 
by nebolo vhodné, resp. taktiež finančne únosné, využitie odlišných postupov a pufrov pre 
jednotlivé skupiny antibiotík.    
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK  

ACN acetonitril 
APCI chemická ionizácia za atmosferického tlaku 
API chemická ionizácia 
APPI fotoionizácia za atmosférického tlaku 
ATB antibiotiká 
AUC plocha pod koncentračnou krivkou (area under curve) 
CL clearance 
CPX ciprofloxacín 
CTC chlórtetracyklín 
DNA deoxyribonukleová kyselina 
EDTA kyselina etyléndiamíntetraoctová 
ESI elektrosprej 
FTMS Fourierová transformácia spojená s hmotnostnou spektroskopiou 
GC plynová chromatografia (gas chromatography) 
GIT gastrointestinálny trakt 
IgG imunoglobulíny G 
IgM imunoglobulíny M 
LC kvapalinová chromatografia 
LC-MS spojenie kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou chromatografiou 
MAC minimálna antibakteriálna koncentrácia 
MBC minimálna baktericídna koncentrácia 
MeOH metanol 
MF mobilná fáza 
MIC minimálna inhibičná koncentrácia 
mRNA mediátorová ribonukleová kyselina 
MS hmotnostná chromatografia 
MS/MS tandemová technika spojenie hmotnostnej chromatografie s hmotnostnou 

chromatografiou 
OTC oxytetrayklín 
PABA paraaminobenzoová kyselina 
PAE postantibitický efekt 
PK/KD farmakokinetika/farmakodynamika 
pKa disociačná konštanta 
SDIA sulfadiazín 
SF stacionárna fáza 
SMX sulfametaxazol 
SPE extrakcia na tuhej fáze 
TMP trimetoprim 
TOF analyzátor doby letu (time of flight) 
TTC tetracyklín 
tRNA transferová ribonukleová kyselina 
UV ultrafialové žiarenie 
VA veterinárne antibiotiká 
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Príloha 1: Hmotnostné spektrum sulfadiazínu 

Príloha 2: Hmotnostné spektrum trimetoprimu 
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Príloha 3: Hmotnostné spektrum tetracyklínu 
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Príloha 5: Hmotnostné spektrum chlórtetracyklínu 
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