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Úvod 
 
Výzkum v oblasti chemických věd a forenzního zkou-

mání je velmi rozsáhlý, neustále jsou vyvíjeny nové 
a efektivnější postupy s využitím moderních instrumentál-
ních metod jak identifikovat a stanovovat jednotlivé analy-
ty v rozmanitém spektru vzorků a matric. 

Jednou ze základních metod ve forenzní analýze je 
i hmotnostní spektrometrie (MS)1. Pro uvedené účely je 
zapotřetřebí použít takovou metodu, která poskytne rychlé 
a ekonomicky dostupné analýzy s co nejnižšími detekční-
mi limity. Chceme-li provádět rychlou analýzu in situ, lze 
s výhodou použít některou z desorpčních ionizačních tech-
nik. Ionizace desorpcí elektrosprejem (DESI) eliminuje 

úpravu vzorku a zjednodušuje samotnou analýzu.  
Účelem této práce je poskytnout metodu rychlého 

screeningu pro průkaz intoxikace biologicky aktivní látkou 
v krevní stopě s využitím DESI/MS. 

 
 

Experimentální část  
 
Veškerá měření byla provedena na hmotnostním 

spektrometru s iontovou pastí (LCQ, Thermo Finnigan, 
San Jose, USA), kde jako iontový zdroj sloužila modifiko-
vaná sprejovací část desorpčního nano-elektrospreje 
s  kovem pokrytou sprejovací kapilárou (PicoTip emitter 
GlassTip, ID = 2 ± 1 m; New Objectiv, Woburn, USA)2. 
Kapilára byla předem naplněna sprejovací kapalinou 
sestávající ze směsi acetonitrilu a vody v poměru 9:1 (v/v), 
modifikované kyselinou mravenčí (30 l/2 ml směsi) 
a následně na ni bylo vloženo sprejovací napětí v rozsahu 
+1,5 až +3,5 kV. Jako modelové látky byly použity kofein, 
efedrin (Sigma Aldrich, Praha) a nikotin (Merck, Praha). 
Uvedené modelové látky byly předem změřeny bez pří-
tomnosti matrice a byla získána hmotnostní (MS) a frag-
mentační (MS/MS) spektra, která sloužila k identifikaci 
zkoumaných látek v krevní matrici. Poté byly postupně 
naneseny na vzorkovací povrch samotná krevní matrice 
a krev obsahující známou koncentraci uvedených látek. 

Obr. 1. Hmotnostní spektrum plné krve s obsahem kofeinu  10 mg l-1 (Mr 195), nanesené na filtr ze skelných mikrovláken 



Chem. Listy 104, s52s53 (2010)                                                                                                                              Cena Merck 2010 

s53 

Jako desorpčního povrchu bylo využito filtrů ze skelných 
mikrovláken (typ Z7, střední velikost pórů 2,5 m, Merci, 
Praha), které vykazují lepší ionizační efekt ve srovnání se 
standardně používanými zdrsněnými skly3. Sprejovací 
médium je rozprašováno elektrosprejem na zkoumaný 
povrch, kde dochází k ionizaci a desorpci iontů analytu 
vlivem interakcí s ionty vzniklými v elektrospreji.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Z naměřených dat je patrné, že ionizace a desoprce 

závisí jak na struktuře samotného analytu, tak rovněž na 
složení sprejovací kapaliny. I když se detekční limity pro 
jednotlivé látky lišily (desoprce probíhala nejlépe 
v případě kofeinu a nikotinu), v analyzovaných vzorcích 
krve byly detegovatelné všechny uvedené látky na koncen-
trační hladině odpovídající 10 mg l1 plné krve. Přítomnost 
všech zkoumaných látek byla potvrzena fragmentačními 
spektry a jejich srovnáním s předem naměřenými MS/MS 
spektry čistých standardů. 

 
 

Závěr  
 
Použitá metoda je i přes své relativně vysoké detekční 

limity (např. oproti LC/MS a GC/MS) vhodná pro rychlý 
screening akutní i letální intoxikace vybranými látkami. 
Další postupy vedoucí ke snížení detekčních limitů budou 
předmětem dalšího studia.  
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Obr. 2.  Fragmentační MS/MS spektrum plné krve s obsahem kofeinu 10 mg l-1 (Mr 195). Spektrum se shoduje s MS/MS spektry 
získanými měřením čistých standardů 


