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Úvod  

 
Studiu procesů odehrávajících se v mozku byla 

v poslední době věnována značná pozornost, nicméně ne-
znalost podstaty řady biochemických dějů celé studium 
značně komplikuje. Sledování koncentrace neurotransmi-
terů a jejich metabolitů by mohlo přispět k objasnění celé 
řady biochemických dějů. Nejdůležitější tzv. modulační 
katecholamin  dopamin (DA)  se podílí na regulaci nála-
dy, učení, spánku, pozornosti, odměny, vzniku deprese, 
Parkinsonovy choroby a schizofrenie. Dopamin je považo-
ván za hlavní neuropřenašeč při vzniku adikce, která se 
projevuje zvýšením koncentrační hladiny dopaminu a jeho 
metabolitů v mozkovém centru Nucleus Accumbens (NA). 
DA je metabolizován enzymem catechol-O-methyl-
transferasou (COMT) anebo enzymem monoaminoxidasou 
(MAO) na kyselinu homovanilovou (HVA), 3-methoxy-
tyramin (3-MT) a 3,4-dihydroxyfenyloctovou kyselinu 
(DOPAC). Koncentrační hladiny DA a jeho metabolitů 
přesně vystihují chování dopaminergního systému a po-
skytují tak informace o enzymatické aktivitě v mozku.  

Vzorky mikrodialyzátu, jejichž složení koresponduje 
se složením extracelulárního prostředí konkrétního mozko-
vého centra, umožňují monitorování koncentračních profi-
lů látek in vivo v průběhu různých biochemických dějů. 
Pro stanovení DA a jeho metabolitů v mikrodialyzátech se 
používá řada analytických technik17, např. spojení chro-
matografie s flourescenční (FL), chemiluminescenční 
(CL), ultrafialovou (UV) a elektrochemickou (EC) detekcí. 
Kapalinová chromatografie spojená s elektrochemickým 
detektorem se v oblasti neurověd stala velice populární. 
Ačkoliv tato technika byla úspěšně aplikována v řadě pra-
cí, vyznačuje se několika nedostatky, a to zejména dlou-
hým časem analýz a identifikací sledovaných látek jen na 
základě porovnání retenčních časů se standardy. Jednou 
z možností jak zvýšit selektivitu a senzitivitu analýzy, je 
použití kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní 
spektrometrií (HPLC-MS/MS). 

V současné době se na ilegálním trhu s drogami vy-
skytuje mnoho nových syntetických látek, jejichž mecha-
nismus účinku na dopaminergní systém nebyl zcela objas-
něn. Znalost mechanismu působení drog je velice důležitý 

pro charakterizaci jejich toxicity a adiktivity, ale i pro vý-
běr vhodného antidota při intoxikaci organismu. Velice 
populární drogou se stala látka označovaná jako 2C-B (= 
4-bromo-2,5-dimethoxyfenylethylamin), která se prodává 
jako náhražka extáze (3,4-methylendioxymetamfetamin, 
MDMA), ovšem má zcela odlišné vlastnosti, které však 
ještě nebyly důsledně prozkoumány. Jiným příkladem je 
metamfetamin (MA), který můžeme zařadit mezi „stálice“ 
na trhu s drogami, a jehož ovlivnění dopaminergního sys-
tému bylo prokázáno. Otázkou u MA a dalších návyko-
vých látek však zůstává ovlivnění dopaminergní neuro-
transmise při prenatální expozici.  

Předkládaná práce se zabývá vývojem nové, vysoce 
účinné a selektivní metody pro in vivo monitorování DA 
a jeho metabolitů (HVA, 3-MT a DOPAC) ve vzorcích 
mikrodialyzátů odebraných z mozkového centra Nucleus 
Accumbens (NA) potkanů po aplikaci MA a 2C-B. Vyvi-
nutá metoda se skládá ze separační části (lyofilizace), která 
je určena k zakoncentrování DA a jeho metabolitů, a sa-
motné HPLC-MS analýzy.  

 
 

Experimentální část 
 
Odběr mikrodialyzátu  

 
Odběr mikrodialyzátu byl prováděn pomocí implanto-

vané kanyly MAB 4.15 IC [Agn Tho`s AB, Švédsko] 
2 mm nad NA. Do kanyly byla zavedena mikrodialyzační 
sonda MAB 4.15.2.Cu [Agn Tho`s AB, Švédsko], která 
byla promývána artificiální cerebrospinální tekutinou  
ACSF (147 mM NaCl, 1,3 mM CaCl2, 0,9 mM MgCl2 
a 4,0 mM KCl ve vodě (pH 6,57,0)) o průtoku 2 l min1. 
Vzorek byl vždy odebírán po dobu 20 min do připrave-
ných plastových mikrozkumavek obsahující 15 l 0,1 M 
HCl a 10 pg vnitřního standardu (deuterovaný standard  
DA.HCl-d4). Před aplikací drogy byly vždy nejprve ode-
brány 3 vzorky (pro stanovení základní hladiny DA a jeho 
metabolitů). Po  aplikaci drogy byly změny hladin analytů 
monitorovány po dobu 180 min.   

 
Zakoncentrování vzorku 

  
Zakoncentrování vzorku probíhalo s využitím mrazo-

vého sušení (lyofilizace) na přístroji Labconco Free Zone 
po dobu 12 h. Kondenzační spirála lyofilizátoru byla chla-
zena na teplotu 47 °C a tlak se v zařízení po hodině ustá-
lil na 9 kPa. Vzorek během lyofilizace byl udržován při 
absenci světla. Vzorek po lyofilizaci byl rozpuštěn v 10 l 
methanolu a analyzován metodou LC-ESI-MS/MS. 

 



Chem. Listy 104, s38s41 (2010)                                                                                                                              Cena Merck 2010 

s39 

LC/MS analýza 
  
Pro vlastní analýzu bylo použito spojení vysokoúčin-

né kapalinové chromatografie s  hmotnostním spektromet-
rem (Varian 1200 L, USA). Chromatografické dělení látek 
bylo realizováno na koloně Gemini (C18, 110 Å, 5 m, 
15  2 mm) s předkolonkou Gemini (Phenomenex, USA) 
a s mobilní fází o složení methanol (A) a vodný roztok 
kyseliny octové (pH 2) (B) při gradientovém uspořádání 
(0:004:59 min 95% B; 5:0014:59 70% B; 15:0015:59 
70% B; 16:0019:59 95% B; od 20:00 95% B) o průtoku 
150 l min1. Nastřikovaný objem vzorku na kolonu byl 
5 l.  

Trojitý kvadrupól, kterým byl vybaven hmotnostní 
spektrometr, umožnil použití vysoce citlivého a selektivní-
ho „Selective Reaction Monitoring“ modu (SRM). Jeho 
principem je izolace specifického iontu analytu na prvním 
kvadrupólu, který je následně podroben kolizně-
indukované disociaci (CID) na druhém kvadrupólu 
a charakteristický produktový ion je pak detegován na 
kvadrupólu třetím. Podmínky na hmotnostním spektromet-
ru byly optimalizovány z hlediska dosažení maximální 
citlivosti stanovení na následující hodnoty: napětí na kapi-
láře 65 V (ESI+) a 70 V (ESI), tlak kolizního plynu 
(argon) využívaného pro kolizně-indukovanou disociaci 
(CID) 0,2 Pa. Kolizní energie jako výsledek série optimali-
začních experimentů jsou uvedeny v následující tabulce I 
pro každý jednotlivý analyt. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Dopamin a jeho metabolity jsou známy jako málo 

stabilní látky4, proto bylo nezbytné zjistit jejich chování 
při laboratorní teplotě (25 °C) v matrici ACSF a v použité 
mobilní fázi, tj. za podmínek jejich zpracování. Stabilita 
látek byla stanovena NMR analýzou, která byla realizová-
na na přístroji Bruker AVANCE III 600 MHz 
(600,23 MHz for 1H, Bruker). V průběhu stabilitní studie 
(doba jednoho experimentu 2 dny) nebyla pozorována 

Tabulka I 
Monitorovací reakce analytů a kolizní energie 

Analyt 
  

CID kolize 
[m/z    →  m/z] 

Kolizní energie 
[eV] 

DA.HCl 137  →   91 17,5 
DA.HCl-d4  141  →  123 17,5 
HVA  181  →  122  17,0 
3-MT.HCl  168  →  151 11,5 
DOPAC  167  →  122    8,5 

Tabulka II 
Validační parametry pro DA.HCl a jeho metabolity  HVA, 3-MT.HCl a DOPAC 

Lyofilizace - LC-ESI-MS/MS 
DA.HCl       11,4  11,8      88,2      0,07    0,08 
HVA       10,1  11,7      88,5      0,08    0,09 
3-MT.HCl      13,9  14,1      86,1      0,09    0,11 
DOPAC       11,9  11,4      88,6      0,08    0,09 

SPE - LC-ESI-MS/MS 
DA.HCl       13,6  18,3      80,6      0,10    0,12 
HVA       13,5  20,6      79,2      0,16    0,17 
3-MT.HCl      15,3  16,8      82,5      0,11    0,13 
DOPAC       14,6  21,3      77,7      0,18    0,19 

Stripování dusíkem - LC-ESI-MS/MS 
DA.HCl       17,6  13,4      85,3      0,08    0,09 
HVA       15,5  13,0      87,8      0,09    0,10 
3-MT.HCl      18,3  16,9      83,7      0,11    0,13 
DOPAC       19,4  12,4      88,0      0,09    0,10 

LC-ECD 
DA.HCl       10,2    7,3      94,7      8,9  10,4 
HVA       12,6    6,2      95,8    13,9  18,2 
3-MT.HCl        9,3    5,5      96,0    12,8  16,3 
DOPAC         9,9    6,6      95,1    13,2  17,7 

Substance   Přesnost Správnost  Výtěžnost   LOD     LOQ 

   RSD [%]   RE [%]     [%]  [pg/40 μl] [pg/40 μl] 
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degradace HVA a DOPAC. Pro DA a 3-MT byla stanove-
na rychlost poklesu koncentrace 0,100,15 % za hodinu. 
DA a 3-MT lze stabilizovat jejich převedením na příslušné 
hydrochloridy, které se po přidání kyseliny chlorovodíko-
vé tvoří okamžitě. Z tohoto důvodu byl roztok ACSF 
s analyty v průběhu experimentální studie jímán do mikro-
zkumavky obsahující 15 l 0,1% kyseliny chlorovodíkové.  

Analýza mikrodialyzátu klade značné nároky na pou-
žité analytické metody hned z několika důvodů: 1) velice 
nízká koncentrace (femto- či pikogramy na mililitr) analy-
tů v ACSF roztoku; 2) malý objem analyzovaných vzorků 
(40 l) a 3) přítomnost velkého množství solí v ACSF. 
Z těchto důvodů byly před samotnou HPLC/MS analýzou 
sledované látky separovány a zakoncentrovány. Jako kon-
centrační metody byly testovány lyofilizace, SPE (extrakce 
na pevné fázi) s využitím SPE PerfectPure C18 tip 
(Eppendorf, Německo) a stripování dusíkem. Vyvinuté 
metody skládající se z koncentračního kroku a následné 
HPLC/MS analýzy byly porovnány s kapalinovou chroma-
tografií spojenou s elektrochemickým detektorem 
(HPLC ESA 582 pump a ESA CoulArray 5600A multi-
electrode array detector se čtyřmi pracovními elektroda-
mi). Získaná validační data všech analytických metod byla 
statisticky vyhodnocena a jsou uvedena v tab. II.  

Vyvinutá analytická metoda skládající se z koncen-
trační metody  lyofilizace a HPLC-MS/MS analýzy byla 
použita pro experimentální studii při sledování změn kon-
centrací DA, HVA, 3-MT a DOPAC v mozku ve vzorcích 
mikrodialyzátu po akutní aplikaci MA a 2C-B. Vzorky 
byly získávány z Nucleus Accumbens u prenatálně expono-
vaných potkanů danou návykovou látkou (5 mg kg1, s.c.). 
Vzorky byly sbírány 180 min po akutním podání MA, 
nebo 2C-B (1 mg kg1, s.c.). Typický průběh závislostí 
koncentrace DA a jeho metabolitů na čase po podání MA 
je znázorněn na obr. 1. Vyšší bazální koncentrace DA, 
HVA, 3-MT a DOPAC byly nalezeny jak pro MA, tak 
i pro 2C-B u prenatálně exponované skupiny potkanů. 
Hladiny DA, HVA, 3-MT a DOPAC se měnily ve stejném 
časovém okamžiku v souladu s mechanismem účinků da-
ných návykových látek.   

 
 

Závěr 
 
Předkládaná práce se zabývá vývojem analytické 

metody pro in vivo stanovení koncentrace DA a jeho meta-
bolitů v mozku. Navržená metoda se skládá 
z mikrodialyzačního odběru vzorku z Nucleus Accumbens 
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Obr. 1. Koncentrační závislost DA (A), HVA (B), 3-MT (C) a DOPAC (D) před a po aplikaci MA; ● MA prenatálně exponovaná 
skupina, ○ kontrolní skupina 
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a analytické metody, která kombinuje lyofilizační zakon-
centrování vzorku s hmotnostně spektrometrickým stano-
vením neurotransmiterů po akutním podání návykové lát-
ky (metamfetaminu a 2C-B). Navržená metoda byla opti-
malizována ve snaze postihnout co největší množství para-
metrů jak na straně odběru vzorku a zacházení s ním, tak 
na straně jeho zpracování a následného analytického stano-
vení. Vyvinutá metoda byla následně testována na animál-
ní studii, jejímž úkolem bylo objasnit mechanismus účinku 
a adikci látky 2C-B a MA při prenatální expozici jedinců 
po akutní aplikaci drogy. Realizovaná studie umožnila 
vyslovit domněnku, že aplikace drog ze skupiny budivých 
aminů v průběhu prenatálního vývoje vede k ovlivnění 
dopaminergního sytému v mozku  potomků a to jak vyšší-
mi bazálními koncentracemi dopaminu, tak jeho vyššími 
fyziologickými koncentracemi v Nucleus Accumbens, což 
by mohlo být interpretováno jako vyšší predispozice 
k vytváření adikce na návykové látky uvedeného typu. 

 
Autoři by chtěli poděkovat Grantové agentuře České 

republiky (GA ČR P303/10/0580) a Ministerstvu Školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT 223 100001) za finanční 
podporu. 
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