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ALFABETYCZNY WYKAZ AKRONIMÓW  

AD   Zaburzenia afektywne 

  (ang. Affective Disorders)  

AAS    Atomowa spektrometria absorpcyjna 

  (ang. Atomic Absorption Spectrometry) 

ATR  Technika osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia  

(ang. attenuated total reflectance)  

BGE   Bufor separacyjny 

  (ang. Background Electrolyte) 

BRIDGE  Globalne badania poprawiające diagnostykę i edukację zaburzeń afektywnych 

dwubiegunowych  

  (ang. Bipolar Disorders Improving Diagnosis Guidance and Education) 

CE   Elektroforeza kapilarna 

  (ang. Capillary Electrophoresis) 

CE-MS  Elektroforeza kapilarna sprzężona ze spektrometrią mas 

  (ang. Capillary Electrophoresis coupled with Mass Spectrometry) 

CV   Współczynnik zmienności 

  (ang. Coefficient of Variation) 

ChAD  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe  

  (ang. Affective Bipolar Disorder) 

ChAJ   Depresja nawracająca 

  (ang. Major Depressive Disorder) 

DBS   Mikroinwazyjna metoda suchej kropli krwi 

  (ang. Dried Blood Spot) 

DI-SPME Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej prowadzona bezpośrednio z matrycy próbki 

  (ang. Direct Immersion-Solid Phase Microextraction) 

DLLME  Dyspersyjna mikroekstrakcja ciecz-ciecz 

  (ang. Dispersive Liquid-Liquid. Microextraction) 

DSM-5TM  Diagnostyczno-statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych, edycja 5 

(ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

EE   Wydajność ekstrakcji 

  (ang. Extraction Efficiency) 

EMA   Europejska Agencja Leków 

  (ang. European Medicines Agency) 

FAAS   Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu  

  (ang. Flame Atomic Absorption Spectrometry) 

FDA  Agencję Żywności i Leków 

  (ang. Food and Drug Administration) 

FTIR   Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera  

(ang. Fourier transform infrared spectroscopy) 

GC  Chromatografia gazowa 

(ang. Gass Chromatography) 
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GC-MS  Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas 

  (ang. Gas Chromatography coupled with Mass Spectrometry) 

HCA  Hierarchiczna analiza skupień 

  (ang. Hierarchical Cluster Analysis) 

Hct   Hematokryt 

  (ang. Hematocrit) 

HPLC   Wysokosprawna chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas 

  (ang. High-Performed Liquid Chromatography) 

HPLC-MS Wysokosprawna chromatografia cieczowa 

  (ang. High-Performed Liquid Chromatography with Mass Spectrometry) 

HS-SPME Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej prowadzona z fazy nadpowierzchniowej 

  (ang. Head-Space Solid Phase Microextraction) 

ICD-11  Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób – rewizja 11 

  (ang. International Classification of Diseases, 10th Revision)  

ICP  Plazma indukcyjnie wzbudzona  

  (ang. Inductively Coupled Plasma) 

ICP-MS  Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej 

  (ang. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 

LC-MS  Chromatografia cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas 

  (ang. Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry)  

LPD  Leki przeciwdepresyjne 

(ang. Antidepressants) 

LLE   Ekstrakcja ciecz-ciecz 

  (ang. Liquid-Liquid Extraction) 

MAE   Ekstrakcja wspomagana promieniowaniem mikrofalowym 

  (ang. Microwave-Assisted Extraction) 

MAOIs  Iinhibitory monoaminooksydazy 

  (ang. Monoamine Oxidase Inhibitors) 

ME  Efekt matrycy 

  (ang. Matrix Effect) 

MS   Stabilizatory nastroju 

  (ang. Mood Stabilizer)  

M-SPME  Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej z ochronną membraną  

(ang. Membrane-Solid Phase Microextraction) 

NDRIs   Inhibitory wychwytu zwrotnego norepinefryny i dopaminy 

  (ang. Norepinephrine-Dopamine Reuptake Inhibitors) 

NRIs   Inhibitory wychwytu zwrotnego norepinefryny 

   (ang. Norepinephrine Reuptake Inhibitors) 

NI   Leki normotymiczne I generacji 

  (ang. First-generation mood stabilizers) 

NII   Leki normotymiczne II generacji 

  (ang. Second-generation mood stabilizers) 

PCA  Analiza głównych składowych 

  (ang. Principal Component Analysis) 
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RE    Błąd względny 

  (ang. Relative Error) 

SARIs  Inhibitory antagonistów i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny  

(ang. Serotonin Antagonists and Reuptake Inhibitors) 

SPE  Ekstrakcja do fazy stacjonarnej 

  (ang. Solid Phase Extraction) 

SPME  Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej 

  (ang. Solid Phase Microextraction) 

SNRIs   Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i norepinefryny 

  (ang. Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) 

SSRIs   Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

  (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) 

SWGTOX  Naukowa Grupa robocza ds. Toksykologii Sądowej  

  (ang. Scientific Working Group for Forensic Toxicology) 

TCAs   Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

  (ang. Tricyclic Anitdepressants) 

TeCAs   Czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

  (ang. Tetracyclic Anitdepressants) 

TRD   Depresja lekooporna 

   (ang. Treatment-Resistant Depression) 

TQ ICP-MS  Spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej  

z potrójnym kwadrupolem 

 (ang. Triple Quadrupol Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 

UAE   Ekstrakcja wspomagana promieniowaniem ultradźwiękowym 

  (ang. Ultrasound-assisted Extraction) 

WHO    Światowa Organizacja Zdrowia 

  (ang. World Health Organization) 
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ZAŁOŻENIA I CELE BADAŃ 

Głównym założeniem niniejszej dysertacji była ocena stężeń leków stosowanych  

w farmakoterapii, w próbkach krwi pobranych od pacjentów z chorobą dwubiegunową, 

depresją i depresją lekooporną. W tym celu wyznaczono konkretne zadania, które 

obejmowały:  

1) porównanie najczęściej stasowanych metod ekstrakcji oraz wybór optymalnej techniki 

umożliwiającej izolację z krwi wybranych leków o różnych właściwościach, 

klasyfikowanych do grup: SSRIs, SNRIs, TCAs, TeCAs, SARIs, NI oraz NII; 

2) opracowanie mikroinwazyjnej, przyjaznej dla pacjenta metodologii pobierania próbki 

krwi (metoda suchej kropli krwi) połączonej z analizą przy zastosowaniu 

elektroforezy kapilarnej sprzężonej ze spektrometrią mas, zapewniającej izolację 

i identyfikację wybranych leków stosowanych w terapii zaburzeń nastroju; 

3) opracowanie metody mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w celu izolacji wybranych 

leków z krwi i ich identyfikacji przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas; 

4) przeprowadzenie procesu walidacji nowoopracowanych metod i wykorzystanie ich do 

analizy próbek rzeczywistych grup pacjentów, pod kątem oznaczenia stężenia 

stosowanych leków, w celu weryfikacji i monitorowania prowadzonej farmakoterapii.  

W niniejszej rozprawie uwagę zwrócono także na biomarkery, a tym samym na 

metody umożliwiające wstępną diagnozę zaburzeń afektywnych. Założone zadania 

obejmowały: 

1) zastosowanie nowoczesnego i ultraczułego spektrometru mas z jonizacją  

w plazmie indukcyjnie wzbudzonej z potrójnym kwadrupolem, w celu oceny poziomu 

stężenia cynku i miedzi we krwi pobranej z grupy kontrolnej i pacjentów; 

2) opracowanie metodologii umożliwiającej wstępną diagnozę choroby afektywnej na 

podstawie analizy dyskryminacyjnej włosów pacjentów, jak i grupy kontrolnej, przy 

użyciu spektroskopii w podczerwieni (ATR-FTIR). 
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WPROWADZENIE 

Otyłość, choroby układu krążenia i oddechowego, nowotwory, AIDS, to jedne  

z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych XXI. wieku. Przez pojęcie choroby 

cywilizacyjne należy rozumieć schorzenia o charakterze globalnym, do których powstania 

i rozprzestrzeniania przyczynił się rozwój cywilizacji. Aktualne badania pokazują wzrost 

chorób również na tle psychicznym. Zaburzenia nastroju, a szczególnie choroba afektywna 

jednobiegunowa, stanowi coraz większy problem i jest uznawana za kolejną chorobę XXI. 

Objawy zaburzeń nastroju nie tylko utrzymują się przez bardzo długi czas, ale również 

mają duże prawdopodobieństwo remisji. Według Światowej Organizacji Zdrowia  

(ang. WHO, World Health Organization) depresja dotyka około 260 milionów ludzi na 

całym świecie [1]. Co więcej, choroby afektywne są trudne do zdiagnozowania,  

a co za tym idzie nieodpowiednie leczenie lub jego brak, mogą zwiększać ryzyko 

wystąpienia nawrotu choroby, lekooporności, a nawet samobójstw. Istotnym aspektem jest 

zatem monitorowanie poziomu stężenia leków w trakcie farmakoterapii pacjentów  

z zaburzeniami nastroju. Umożliwia to wstępną weryfikację, czy pacjent stosuje się do 

zaleceń lekarza, czy przyjmuje przepisane preparaty oraz czy dawka leku jest 

wystarczająca do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego.  

Potrzeba ciągłego doskonalenia metod oceny poziomów leków psychotropowych 

w trakcie farmakoterapii pacjentów z zaburzeniami nastroju, stanowi główne zadanie 

badawcze niniejszej rozprawy. Dotyczy opracowania nowatorskich metodologii 

monitorowania leków w klasycznym materiale biologicznym jakim jest krew. 

Innowacyjność stanowi połączenie odrębnych technik ekstrakcyjnych takich jak 

mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (ang. Solid Phase Microextraction, SPME), czy 

ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym z mikroinwazyjną metodą 

suchej kropli krwi jako etap pobierania partii krwi. Dopełnienie stanowi połączenie  

i zwalidowanie wyżej wymienionych metod z różnymi instrumentami analitycznymi 

takimi jak chromatografia cieczowa czy elektroforeza kapilarna sprzężona ze 

spektrometrią mas. Zwieńczeniem poruszanej tematyki, jest weryfikacja opracowanych 

metodologii w praktycznych badaniach klinicznych, analizując próbki rzeczywiste 

pobrane od pacjentów ze stwierdzoną chorobą afektywną. Opracowane metody 
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umożliwiające identyfikacje i określenie poziomu stężenia leków psychotropowych  

w ramach niniejszej pracy doktorskiej przełożą się na rozwój szybkich, tanich oraz 

mobilnych narzędzi do monitorowania substancji leczniczych w materiale biologicznym. 

Innowacyjność niniejszej pracy polega na powiązaniu badań toksykologiczno-

analitycznych oraz biochemicznych. 

Drugim ważnym aspektem, praktycznie na równi z monitorowaniem 

farmakoterapii pacjentów jest też wstępna diagnoza choroby. Zaburzenia afektywne to nie 

tylko szeroko pojęte zespoły depresyjne, ale też zespoły hipomaniakalne, maniakalne bądź 

mieszane. Charakteryzują się gwałtowną zmianą nastroju, zaburzeniami ludzkich emocji, a tym 

samym zmienną aktywnością społeczną. Z uwagi na wzrastającą ich popularyzację, wzrasta 

również świadomość ludzi na istnienie i rozróżnianie chorób afektywnych jednio 

dwubiegunowych. Lekarze w ścisłej współpracy z naukowcami, prowadzą nieustanne badania nad 

weryfikacją, rozróżnieniem i postawieniem właściwej diagnozy w przypadku pacjentów  

z chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową [2,3]. Dlatego kolejny poruszany problem 

badawczy w niniejszej rozprawie doktorskiej, dotyczy oceny poziomów wybranych 

markerów zaburzeń nastroju we krwi pacjentów. W tym celu wykorzystano nowoczesny  

i ultraczuły spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie wzbudzonej z potrójnym 

kwadrupolem (TQ ICP-MS). Co więcej podjęto też próbę analizy dyskryminacyjnej 

włosów pacjentów jak i grupy kontrolnej, do różnicowania choroby afektywnej.  

Proponowana tematyka badań doktorskich jest wciąż aktualna i zdecydowanie ma 

wartość naukową szczególnie w dziedzinie nauk medycznych i chemicznych. 

Charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością w dziedzinach psychiatrii, chemii oraz 

toksykologii. Badania zrealizowane we współpracy pomiędzy Kliniką Psychiatrii 

Dorosłych Collegium Medicum UJ, a Wydziałem Chemii UJ w Krakowie 

prawdopodobnie przyczynią się do poprawy jakości i skuteczności metod monitorowania 

farmakoterapii jak i samej wstępnej diagnozy zaburzeń nastroju. 
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1. ZABURZENIA AFEKTYWNE 

Zaburzenia nastroju odnoszą się do nadrzędnej grupy zaburzeń afektywnych  

(ang. Affective Disorders, AD) definiowanych według poszczególnych typów epizodów 

nastroju i ich przebiegu w czasie. Charakteryzują się zmianą nastroju, napędu 

psychoruchowego, emocji i regulacji rytmów biologicznych kluczowych w prawidłowym 

funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, a tym samym zmienną aktywnością społeczną. 

Zaburzenia afektywne można sklasyfikować jako depresja nawracająca (ang. Major 

Depressive Disorder, ChAJ), jak również zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ang. 

Affective bipolar disorder, ChAD) [3,4].  

Obecnie szacuje się, że problem zaburzeń afektywnych dotyczy około 45 milionów 

ludzi na całym świecie [5]. Choroby afektywne są trudne do zdiagnozowania ze względu 

na (zazwyczaj) dominujący epizod depresji, który niekiedy jest mylnie odbierany jako 

ChAJ. Wynikiem jest błędna diagnoza, a także prawdopodobieństwo pojawienia się 

nawrotu choroby, chorób somatycznych, kosztów ekonomicznych, indywidualizacji,  

a nawet samobójstw. Naukowcy, w ścisłej współpracy z lekarzami, nieustannie prowadzą 

badania nad rozróżnieniem choroby afektywnej jednobiegunowej, gdzie występują 

epizody depresyjne, od zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, gdzie pojawiają się 

zarówno epizody depresyjne jak i maniakalne (w podtypie I choroby) lub hipomaniakalne 

(w podtypie II). 

Bazując na najnowszych wersjach diagnostyczno-statystycznym podręcznika 

zaburzeń psychicznych (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

DSM-5TM) [6] oraz kryteriach diagnostycznych opracowanych w ramach 

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ang. International Classification of Diseases, 

ICD-11) [7] w Tabeli 1. przedstawiono klasyfikację zaburzeń afektywnych oraz kody wraz 

z odpowiadającymi im zaburzeniami psychicznymi i behawioralnymi. 
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   Tabela 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-11. [6,7] 

Kod Typ choroby  Objawy 

F00-F99 Zaburzenia psychiczne i behawioralne 

F30-F39 Zaburzenia nastroju (afektywne) 

F30.0 Epizod maniakalny 

F30.0 

F30.1 

Hipomania • nadmierna wielomówność 

• brak koncentracji 

• nastawienie wyższościowe 

• opóźnienie psychoruchowe 

• zmniejszona potrzeba snu 

• przyśpieszony tok myślenia 

• wzmożona aktywność społeczna 

Mania bez objawami psychotycznymi 

F30.2 Mania z objawami psychotycznymi 

F30.8 Inne epizody maniakalne 

F30.9 Epizod maniakalny nieokreślony 

F31 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe (ChAD) 

F31.0 ChAD - epizod hipomaniakalny • na przemian występujące 

objawy epizodu maniakalnego  

i depresyjnego 
F31.1 ChAD - epizod maniakalny bez 

objawów psychotycznych 

F31.2 ChAD - epizod maniakalny  

z objawami psychotycznymi 

F31.3 ChAD – łagodny epizod depresyjny 

F31.4 ChAD - epizod ciężki epizod 

depresyjny bez objawów 

psychotycznych 

F31.5 Ciężki epizod depresyjny z objawami 

psychotycznymi 

F31.6 Epizod mieszany 

F31.7 ChAD - remisja 

F31.8 Inne ChAD 

F31.9 ChAD nieokreślone 

F32 Epizod depresyjny 

F32.0 Epizod depresji łagodny • anhedonia 

• zmiana masy ciała 

• bezsenność lub hipersomnia 

• opóźnienie psychoruchowe 

• zmęczenie lub utrata energii 

• zmniejszona zdolność myślenia 

lub koncentracji 

• niska samoocena 

F32.1 Epizod depresji umiarkowany 

F32.2 
Epizod depresji ciężki, bez objawów 

psychotycznych 

F32.3 
Epizod depresji ciężki, z objawami 

psychotycznymi 

F32.8 Inne epizody depresyjne 

F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony 

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające 

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii 

F41 Inne zaburzenia lękowe 

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne 
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1.1. Choroba afektywna dwubiegunowa  

Choroba afektywna dwubiegunowa (ang. Affective Bipolar Disorder, ChAD), 

inaczej zwana psychozą maniakalno-depresyjną, to złożone zaburzenie 

neuropsychiatryczne, które charakteryzuje się okresowymi zmianami epizodu depresji  

i manii [5, 8]. Co więcej, ChAD można sklasyfikować na I II typ. Obecnie wyróżnia się 

około piętnaście rodzajów choroby afektywnej dwubiegunowej typu I, m.in.: zaburzenie 

z aktualnym epizodem maniakalnym, hipomaniakalnym lub mieszanym. Każdy  

z epizodów może być określony jako łagodny, umiarkowany lub ciężki. W przypadku 

diagnozy choroby I typu obserwuje się występowanie jednego (lub więcej) epizodu 

maniakalnego lub mieszanego, w obrębie co najmniej dwóch tygodni. Epizod mieszany to 

równoczesne występowanie objawów z obu biegunów (np. obniżony nastrój ze wzmożoną 

energią i napędem) [5].  

Choroba afektywna dwubiegunowa typu II jest definiowana poprzez występowanie 

jednego lub więcej epizodów hipomaniakalnych i co najmniej jednego epizodu 

depresyjnego. U pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą typu II nigdy wcześniej nie 

obserwowano epizodu maniakalnego bądź mieszanego. Aktualnie można wyodrębnić 

dziesięć rodzajów choroby afektywnej dwubiegunowej typu II. Są to m.in.: zaburzenia 

z aktualnym epizodem hipomaniakalnym lub depresyjnym, o określonym nasileniu [7]. 

Trafne rozpoznanie i odpowiednie leczenie w przypadku chorób afektywnych 

niekiedy bywa problematyczne. Zgodnie z klasyfikacją DSM-5TM [6] 

i ICD-11 [7] w przypadku diagnozy choroby maniakalnej należy stwierdzić obecność co 

najmniej trzech z siedmiu objawów, takich jak: nadmierna gadatliwość, brak koncentracji, 

zawyżone poczucie własnej wartości, zmniejszona potrzeba snu, przyśpieszony tok 

myślenia, wzmożona aktywność socjalna/seksualna, bądź głębokie zaangażowanie  

w czynności przyjemne, mogące spowodować przykre następstwa. Dodatkowo, aby 

zaburzenie zostało sklasyfikowane jako epizod manii, taki stan u pacjenta musi trwać co 

najmniej siedem dni. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zagrożone jest życie pacjenta lub 

innych osób [3].  

W ChAD może wystąpić również zespół hipomaniakalny, który stosunkowo różni 

się od epizodu manii. Cechuje się mniej nasilonymi objawami, utrzymującymi się przez 

cztery dni - łagodne podwyższenie nastroju, zwiększona aktywność, szybka mowa, wzrost 
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popędu seksualnego, rozproszenie uwagi oraz lekkomyślne zachowanie. Należy też 

podkreślić, że choroba afektywna u każdego przebiega inaczej - ze względu na osobniczo 

zmienny charakter pacjentów [4]. 

Epizod depresyjny w ChAD charakteryzuje się okresem niemal codziennej depresji 

utrzymującej się co najmniej dwa tygodnie. Postawienie diagnozy wymaga stwierdzenia 

przynajmniej pięciu wymienionych objawów, m.in.: depresyjny nastrój, anhedonia, 

zmiana masy ciała, trudności ze snem (bezsenność lub hipersomnia), opóźnienie 

psychoruchowe, zmęczenie lub utrata energii, zmniejszona zdolność myślenia lub 

koncentracji, niska samoocena, a także myśli samobójcze [4]. 

1.2.  Choroba afektywna jednobiegunowa 

Choroba afektywna jednobiegunowa (ang. Major Depressive Disorder, ChAJ), 

inaczej nazywana zaburzeniem depresyjnym nawracającym, definiowana jest jako 

nawracające epizody depresji. Szacuje się, że problem depresji dotyka około 264 milionów 

ludzi na całym świecie [9]. Ma ona wiele odmian, może współwystępować z innymi 

zaburzeniami i przybierać różne postaci o odmiennej etiologii. Aktualnie choroba 

afektywna jednobiegunowa dzieli się na trzy grupy obejmujące: epizod nawracającej dużej 

depresji, zaburzenia dystymiczne oraz zaburzenia depresyjne nieokreślone [10]. 

Nawracające zaburzenie depresyjne obejmuje powtarzające się epizody 

depresyjne, których średnia długość nieleczonych epizodów wynosi niekiedy  

sześć miesięcy. Diagnoza epizodu depresji wymaga stwierdzenia co najmniej pięciu 

objawów takich jak: depresyjny nastrój, anhedonia, zmiana masy ciała, trudności ze snem 

(bezsenność lub hipersomnia), opóźnienie psychoruchowe, nadmierne poczucie winy, 

nawracające myśli o śmierci, zmęczenie lub utrata energii, a także zmniejszona zdolność 

myślenia lub koncentracji [11]. Dystymia charakteryzuje się stałym lub nawracającym 

obniżeniem nastroju. Obserwowane objawy są łagodniejsze niż w epizodzie dużej depresji. 

W celu zdiagnozowania dystymii, wyżej wymieniony stan musi utrzymywać się przez dwa 

lata. Mogą wystąpić objawy normalnego nastroju, jednak nie trwają one dłużej  

niż dwa tygodnie (u dzieci i młodzieży możliwy jest stan rozdrażnienia, który trwa przez 

około rok) [9]. 
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Kolejny typ choroby afektywnej jednobiegunowej dotyczy pacjentów, u których 

występują objawy depresji niespełniające kryteriów epizodu dużej depresji czy dystymii. 

Do grupy nieokreślonych zaburzeń depresyjnych można zaliczyć m.in.: 

przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne charakteryzujące się objawami depresyjnymi, 

powtarzającymi się regularnie przez rok w ostatnich dniach cyklu menstruacyjnego. 

Nasilenie jest na tyle duże, że utrudnia pracę zawodową i wpływa na relacje rodzinne. 

Dodatkowo, do tego typu zaburzeń przypisana jest mała depresja czy depresja sezonowa, 

wynikająca z jesienno-zimowego pogorszenia samopoczucia i obniżenia nastroju. Osoby 

z depresją „zimową” skarżą się na spadek energii, wzmożony apetyt, a także większe 

zapotrzebowanie na sen. Objawia się ona krótkotrwałymi zaburzeniami 

charakterystycznymi dla epizodu dużej depresji, jednak czas ich trwania jest krótszy 

i waha się od dwóch dni do dwóch tygodni, minimum raz w miesiącu przez ostatni rok [9].  

1.3.  Depresja lekooporna 

Istnieją pacjenci z zaburzeniami afektywnymi, u których, pomimo 

przeprowadzenia dwóch lub więcej kuracji, nie obserwuje się remisji choroby. Jest to tzw. 

depresja lekooporna (ang. Treatment-resistant Depression, TRD). Mimo postępu, jaki 

dokonał się w zakresie farmakoterapii, wyniki badania STAR*D (ang. Sequenced 

Treatment Alternativesto Relieve Depression, STAR*D) [12] pokazują, iż u ok. 50% 

pacjentów z depresją, w przebiegu ChAJ nie następuje remisja, po praktycznie dwóch 

właściwie przeprowadzonych terapiach. W celu identyfikacji czynników mogących 

wywołać zjawisko oporności na leczenie, konieczna jest dokładna i systematyczna ocena 

kliniczna stanu chorego [13].  

1.4. Trudności w diagnostyce zaburzeń afektywnych  

Diagnoza stawiana jest najczęściej na podstawie wywiadu medycznego i analizy 

obrazu klinicznego pacjenta. Granica pomiędzy brakiem a wystąpieniem schorzenia bywa 

trudna do weryfikacji i jest niejednokrotnie uwarunkowana czynnikami społeczno-

kulturowymi, co skutkuje nieobiektywnym rozpoznaniem choroby. Przykładowo, 

trudności w diagnostyce różnicowej mogą być spowodowane występowaniem epizodu 

depresji, zarówno w ChAD, jak również w ChAJ. Wykazano również, że u osób 
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z rozpoznaniem ChAD typu I objawy depresyjne utrzymują się przez około 32%, 

natomiast u pacjentów z ChAD typu II – przez około 50% życia pacjenta z chorobą. 

Współczynnik konwersji diagnozy z ChAJ na ChAD wynosił aż 32,8% [14].  

Globalne badania BRIDGE (ang. Bipolar Disorders Improving Diagnosis 

Guidance and Education, BRIDGE) wykazały, że u około 47% pacjentów  

ze zdiagnozowaną ChAJ zaobserwowano pewne cechy dwubiegunowości. Istnieje zatem 

potrzeba udoskonalania metod właściwej diagnozy wśród pacjentów cierpiących na 

zaburzenia afektywne. Błędna diagnoza może wpłynąć na przebieg leczenia, rozwój i czas 

choroby, narażając pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia [15].  

Diagnostyka medyczna umożliwia rozpoznanie choroby na podstawie objawów 

oraz wyników z badań dodatkowych, do których zaliczamy ocenę poziomów wybranych 

biomarkerów schorzenia. Biomarker to wskaźnik biologiczny, który obiektywnie 

zmierzony, dostarcza informacji na temat różnego typu zjawisk czy procesów 

fizjologicznych (patologicznych), zachodzących w organizmie. Zastosowanie 

biomarkerów laboratoryjnych w badaniach podstawowych i klinicznych jest jedną  

z najpowszechniejszych koncepcji, która jest rozwijana i udoskonalana we wszystkich 

możliwych kierunkach. Ocena poziomu stężenia biomarkerów w celach diagnostycznych 

winna charakteryzować się wysoką czułością, swoistością, niskimi kosztami oznaczeń,  

a pobieranie materiału do analiz powinno być mało inwazyjne. W przypadku zaburzeń 

afektywnych potencjalne markery choroby to: poziom stężenia cynku i miedzi [16,17]. 

1.4.1. Cynk i miedź – markery zaburzeń afektywnych 

Ocena poziomu stężenia cynku oraz miedzi w materiale biologicznym to jedne 

z najbardziej obiecujących metod diagnozy zaburzeń afektywnych. Liczne prace naukowe 

podkreślają role cynku jako markera chorób afektywnych. M. Islam i in. [18] 

przeprowadzili badania, gdzie odnotowano niższy poziom stężenia cynku we krwi 

u pacjentów ze zdiagnozowaną ChAJ: 0,92 ± 0,02 mg/l - w porównaniu do grupy 

kontrolnej: 1,09 ± 0,02 mg/l. Podobne wnioski płyną z pracy M. Siwka i in. [19], gdzie 

przebadano grupę 129 pacjentów, grupę kontrolną – 50 osób. Ostatecznie, stężenie cynku 

we krwi osób zdrowych wynosiło 0,98 mg/l, a u osób chorych w epizodzie depresyjnym 

(niezależnie od typu ChAD): 0,83 mg/l. W badaniu tym wykazano również, że pacjenci,  
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u których stwierdzono trwający epizod maniakalny, bądź hipomaniakalny w ChAD typu 

I, cechują się niższym stężeniem cynku w surowicy (0,95 mg/l), a pacjenci z ChAD typu 

II wyższym (1,07 mg/l) [19].  

Dotychczas, u osób cierpiących na ChAD i ChAJ, przeprowadzono tylko nieliczne 

badania próbek krwi - pod względem poziomu stężenia miedzi. Wyniki nie są 

jednoznaczne. Można jedynie wnioskować, iż pacjenci będący w trakcie epizodu 

depresyjnego mają znacząco podwyższony poziom stężenia miedzi we krwi. Odmienne 

wyniki opisał w swojej pracy Siwek i in. [20], które wykazały, że średnie stężenie tego 

pierwiastka we krwi pacjentów, przed rozpoczęciem leczenia, równało się 1,18 mg/l, a po 

farmakoterapii - 1,04 mg/l. W grupie kontrolnej średnie stężenie miedzi wynosiło 1,19 

mg/l. 

Istotne jest zatem opracowywanie innowacyjnych technik oznaczania stężenia 

poziomu cynku i miedzi w celu rozróżniania zaburzeń afektywnych. W badaniach 

biomarkerów niezbędna jest wysoka wartość precyzji i czułości. Zakres oznaczalności 

pierwiastków śladowych (izotopów stabilnych oraz promieniotwórczych) zarówno 

z uwzględnieniem ogólnej ich zawartości, jak również pod kątem występowania ich 

specjacyjnych form w materiale biologicznym, powinien być możliwie jak najniższy. 

Aktualny przegląd literaturowy obrazuje, iż najczęściej stosowane do oznaczania 

śladowych ilości pierwiastków są techniki analityczne, takie jak: atomowa spektrometria 

absorpcyjna (ang. Atomic Absorption Spectrometry, AAS) oraz atomowa spektrometria 

absorpcyjna z atomizacją w płomieniu (ang. Flame Atomic Absorption Spectrometry, 

FAAS). Ogromny potencjał w oznaczaniu stężeń biomarkerów można zaobserwować także 

w przypadku badań z wykorzystaniem spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie 

indukcyjnie sprzężonej (ang. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS). 

Umożliwia ona szybką analizę wielopierwiastkową, przy jednocześnie dużej czułości, 

dokładności, precyzji oznaczeń oraz niskich granicach wykrywalności. Ciekawym 

rozwiązaniem jest także technika ICP-MS z potrójnym kwadrupolem (ang. Triple 

Quadrupol Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, TQ ICP-MS). Do tej pory 

technika TQ ICP-MS nie została wykorzystana do oceny stężenia biomarkerów zaburzeń 

afektywnych. Być może, dzięki stosowaniu tej nowatorskiej techniki analitycznej, 

otrzymane wyniki będą jednoznaczne, a różnicowanie choroby afektywnej jedno-  
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i dwubiegunowej będzie w rezultacie łatwiejsze. Przyczyni się to do poprawy jakości  

oraz skuteczności leczenia pacjentów cierpiących na zaburzenia afektywne, a przede 

wszystkim zwiększy ich szanse na normalne życie. Istotny aspekt stanowi zatem 

opracowywanie metod oznaczania markerów biologicznych, różnicujących zaburzenia 

afektywne na podstawie badań laboratoryjnych - przy zastosowaniu czułych 

i precyzyjnych technik instrumentalnych.  
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2. FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH 

Istnieje wiele udokumentowanych metod terapii zaburzeń afektywnych, które 

bazują na leczeniu farmakologicznym i pozafarmakologicznym. Występuje także ogromna 

szansa na remisję choroby, przy równoczesnym prowadzeniu farmakoterapii 

i psychoterapii. Psychoterapia to tzw. terapia poznawczo-behawioralna, oparta na 

regularnym kontakcie międzyludzkim, która może być prowadzona w formie terapii 

indywidualnej lub grupowej. Natomiast farmakoterapia to leczenie z wykorzystaniem 

odpowiednich farmaceutyków. Najczęściej wprowadzane są tutaj leki przeciwdepresyjne 

(ang. Antidepressants, LPD) [21,22].  

W Polsce obowiązują standardy leczenia zaburzeń afektywnych. Określają nie 

tylko czas trwania poszczególnych faz leczenia, ale także podają propozycje dotyczące 

wyboru LPD, w zależności od postaci klinicznej choroby. W przypadku ChAJ oraz chorób 

jej pokrewnych, wykorzystuje się głównie substancje czynne, które hamują wchłanianie 

zwrotne neuroprzekaźników (serotoniny, norepinefryny czy dopaminy) przez neurony.  

Z tego powodu substancje lecznicze są klasyfikowane pod kątem ich budowy chemicznej, 

bądź selektywności wobec receptorów lub transporterów różnych neuroprzekaźników 

[21]. Preparaty pierwszego rzutu - citalopram, sertralina, paroksetyna, czy fluoksetyna, to 

leki LPD z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny  

(ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI). Pozostałe przepisywane 

farmaceutyki zaliczamy do grupy: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjne (ang. 

Tricyclic Anitdepressants, TCAs), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny 

i norepinefryny (ang. Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors, SNRIs), 

antagonistów i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. Serotonin Antagonists 

and Reuptake Inhibitors, SARIs), inhibitorów monoaminooksydazy (MAOIs, ang. 

Monoamine Oxidase Inhibitors), czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (ang. 

Tetracyclic Anitdepressants, TeCAs), inhibitorów wychwytu zwrotnego 

norepinefrynyidopaminy (ang. Norepinephrine-Dopamine Reuptake Inhibitors, NDRIs) 

oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego norepinefryny (ang. Norepinephrine Reuptake 

Inhibitors, NRIs) [22,23].  
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W przypadku ChAD terapia jest znacznie utrudniona ze względu zmienne 

występowanie stanów depresyjnych i maniakalnych. Istotny problem stanowi zatem 

skuteczne i prawidłowe leczenie depresji występującej w przebiegu ChAD. Najczęściej 

stosowane preparaty w farmakoterapii tego zaburzenia, to leki normotymiczne, zwane 

potocznie stabilizatorami nastroju (ang. Mood Stabilizer, MS). Ich główne zadanie  

to stabilizacja wahań epizodów depresyjnych i maniakalnych, a także zapobieganie ostrym 

nawrotom choroby. Farmaceutyki normotymiczne można pogrupować, ze względu na czas 

ich wdrożenia, na leki I generacji (NI) oraz leki II generacji (NII). Do leków z grupy NI 

można zaliczyć m.in. karbamazepinę oraz sole litu (np. węglan litu), które jako jedne 

z pierwszych preparatów stosowano w terapii ChAD [24].  

W farmakoterapii depresji lekoopornej można wyróżnić tzw. leczenie skojarzone. 

Jest to jednoczesne zastosowanie leków przeciwdepresyjnych i leków m.in. 

normotymicznych I lub II generacji, w celu wzmocnienia efektu przeciwdepresyjnego.  

W ostatnich latach odnotowano także remisje choroby poprzez dodatek soli litu. 

Najnowsze badania wskazują natomiast wysoką skuteczność stosowania ketaminy lub 

esketaminy jako środka wspomagającego, najczęściej w terapii depresji lekoopornej. Co 

więcej, ogromny potencjał wykazuje ketamina, także w przypadku terapii ChAD [25,26]. 

W niniejszej dysertacji wykorzystano leki z grupy SSRIs, TCAs, SNRIs, TeCAs, 

SARIs, NI oraz NII, które były lub dalej są najczęściej stosowane i ogólnie dostępne  

w farmakoterapii zaburzeń afektywnych. W Tabeli 2. i 3. przedstawiono ich 

charakterystykę – wzór sumaryczny, masę, pKa, LogP, dawkę terapeutyczną, jak również 

toksyczną.
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Tabela 2. Charakterystyka wybranych farmaceutyków stosowanych w terapii zaburzeń afektywnych [27].  

Lek (skrót) 
Wzór 

sumaryczny 
[M+H]+ * pKa LogP 

Dawka terapeutyczna 

[mg/l] 
Dawka toksyczna 

[mg/l] 

SSRIs – Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

Citalopram (Cit) C21H21FN2O 325,1722 9,50 3,74 0,02 – 2,00 0,5 

Fluoksetyna (Flu) C17H18F3NO 310,1413 10,3 4,05 0,10 – 0,45 2,0  

Fluwoksamina (Fluw) C15H21F3N2O2 319,1621 8,70 1,34 0,05 – 0,25 0,6 

Paroksetyna (Par) C19H20FNO3 330,1494 9,90 3,95 0,01 – 0,25 0,3 

Sertralina (Ser) C17H17Cl2N 306,0807 9,48 5,29 0,05 – 0,50 1,6 

       

TCAs – Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

Amitryptylina (Ami) C20H23N 278,1903 9,40 2,18 0,15 – 0,30 0,5 

Nortryptylina (Nort) C19H21N 264,1747 10,1 4,51 0,10 – 0,25 0,5 

Imipramina (Imi) C19H24N2 281,2012 9,53 4,47 0,15 – 0,30 0,5 

Dezypramina (Dez) C18H22N2 267,1856 10,4 4,90 0,07 – 0,25 0,5 

Klomipramina (Klo) C19H23ClN2 315,1622 8,98 5,19 0,02 – 0,25 0,4 

 * masy jonów macierzystych wyznaczono wykorzystując program Compass IsotopePattern. 
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Tabela 3. Charakterystyka wybranych farmaceutyków stosowanych w terapii zaburzeń afektywnych – cd. [27]. 

Lek (skrót) 
Wzór 

sumaryczny 
[M+H]+ * pKa LogP 

Dawka terapeutyczna 

[mg/l] 
Dawka toksyczna [mg/l] 

SNRIs – Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i norepinefryny 

Duloksetyna (Dul) C18H19NOS 298,1256 10,02 4,23 0,02 – 0,12 2,5 

Wenlafaksyna (Wen) C17H27NO2 278,2110 10,09 3,28 0,20 – 75,0 1  

TeCAs - Czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

Mirtazapina (Mir) C17H19N3 266,1667 7,10 3,30 0,02 – 0,30 1 

SARIs – Antagoniści i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

Trazodon (Tra) C19H22ClN5O 372,1605 6,14 3,20 0,50 – 2,50 4 

NI – Leki normotymiczne I generacji 

Lamotrygina (Lam) C9H7Cl2N5 256,0170 5,70 2,50 1,50 – 15,0 15 

Karbamazepina (Kar) C15H12N2O 237,1021 7,00 2,45 4,00 – 12,0 15 

NII - Leki normotymiczne II generacji 

Aripiprazol (Ari) C23H27Cl2N3O2 448,1548 6,71 4,50 0,10 – 0,45 - 

Kwetiapina (Kwe) C21H25N3O2S 384,1733 3,30 2,80 0,02– 0,90 1,8 

Olanzapina (Ola) C17H20N4S 313,1475 5,00 4,09 0,05 – 0,1 0,2 

* masy jonów macierzystych wyznaczono wykorzystując program Compass IsotopePattern. 
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3. MATERIAŁ BIOLOGICZNY 

W celu opracowania innowacyjnych metod skutecznych w terapeutycznym 

monitorowaniu stężenia leków, oprócz charakterystyki przedmiotu – zaburzeń 

afektywnych i leków – ważna jest również znajomość pozyskiwanego i analizowanego 

materiału. W ocenach klinicznych najczęściej wykorzystuje się zarówno podstawowy 

(krew), jak i alternatywny (włosy, ślina) materiał biologiczny. Badania doświadczalne 

wykonywane w niniejszej pracy dotyczą analizy próbek krwi i włosów pacjentów 

cierpiących na zaburzenia afektywne. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wyżej 

wymienionych materiałów biologicznych. 

3.1. Krew  

Krew jest niezwykle istotnym elementem ludzkiego organizmu. Odpowiada m.in. 

za utrzymanie homeostazy, wydalanie produktów końcowych przemiany materii, a także 

za procesy odżywcze komórek, transport tlenu, hormonów i innych substancji pomiędzy 

komórkami. Jest też jednym z podstawowych materiałów biologicznych stosowanych  

w rutynowych badaniach. Krew jest płynną tkanką złożoną z elementów morfotycznych 

stanowiących mniej niż 50% całkowitej objętości – erytrocytów (krwinki czerwone), 

leukocytów (krwinki białe) i trombocytów (płytki krwi). Resztę stanowi osocze, czyli 

płynna część, w której zawieszone są wymienione wyżej komórki [28]. 

Obecnie wyróżniamy trzy typy pobieranej krwi - żylną, tętniczą i włośniczkową. 

W diagnostyce laboratoryjnej zazwyczaj wymagana jest większa objętość krwi, a zatem 

pobierana jest krew żylna - najczęściej poprzez bezpośrednie nakłucie żył kończyn 

górnych. Krew włośniczkowa pobierana jest głównie w pediatrii i geriatrii, z opuszka 

palca serdecznego lub środkowego, dolnej części małżowiny usznej, bądź  

z pięty (w przypadku badania noworodków). Objętość pobranej krwi jest znacznie 

mniejsza w porównaniu do objętości pobranej krwi żylnej, dlatego główne zastosowanie 

znalazła w badaniach przesiewowych noworodków, glukozy, mleczanu i gazometrii [28]. 

Każdą pobraną partię krwi przechowuje się w czystych fiolkach bez/z środkami 

hamującymi (np. heparyną) lub przyspieszającymi (np. trombiną) krzepnięcie krwi. 

Najczęściej wykorzystywane antykoagulanty to: heparyna, EDTA-K2 (K3), cytrynian sodu 

bądź fluorek sodu. Pobrane próbki krwi są przechowywane w odpowiednich lodówkach, 
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zamrażarkach lub inkubatorach. Niemniej jednak, wskazane jest wykonywanie analiz 

zaraz po dostarczeniu do laboratorium pobranego materiału biologicznego. Stabilność 

stężenia ksenobiotyków może się znacznie wahać. Szybki transport oraz krótki czas 

przechowywania materiału zwiększa wiarygodność uzyskanych wyników testów 

laboratoryjnych [28]. 

3.2.  Włosy 

Włosy to tzw. alternatywny materiał biologiczny, składający się szczególnie  

z białek (65–95%): keratyny, glicyny, treoniny i wielu innych. W skład włosa wchodzi 

również: woda (15–35%), tłuszcze (1–9%), oraz różnorodne minerały (<1%), które tworzą 

fizyczną barierę w bezpośrednim otoczeniu, chroniąc powierzchnię skóry głowy przed 

ekspozycją na różnorodne warunki środowiskowe [29].  

Włosy różnią się długością, szerokością i kształtem. Jego długość rozciąga się od 

korzenia lub cebulki osadzonej w mieszku włosowym. Włosy dorosłego człowieka mają 

średnicę około 20–180 μm i zazwyczaj rosną do długości około 90 cm. Wszystko zależy 

od naskórka, kory i rdzenia włosa, które odpowiadają za jego kształt i strukturę. Rdzeń jest 

luźno upakowanym, nieuporządkowanym obszarem w pobliżu centrum jego. Otoczony 

jest korą, która z kolei otulona jest naskórkiem, czyli warstwą martwych, nakładających 

się na siebie komórek, tworzących warstwę ochronną wokół włosa [30].  

Ostatnie lata pokazują, że takie próbki stają się coraz bardziej pożądanym 

materiałem biologicznym. Na podstawie analizy włosa można identyfikować różne 

substancje np. tytoń, narkotyki, które były używane w ciągu kilku ostatnich miesięcy,  

a nawet lat. W porównaniu z krwią czy moczem, takie substancje są wykrywalne jedynie 

w ciągu kilku dni – nie po miesiącu. Z tego powodu analiza włosów znajduje zastosowanie 

w wykrywaniu substancji psychotropowych, jak i terapeutycznym monitorowaniu 

przyjmowanych leków. Co więcej, na podstawie analizy włosów można określić stężenie 

mikroelementów. Podwyższona zawartość niektórych pierwiastków może sugerować 

obecność choroby we wczesnym stadium rozwoju. Włosy stanowią zatem wiarygodny, 

długoterminowy wskaźnik potrzebny do oceny stężenia mikroelementów, a tym samym 

diagnozy potencjalnych schorzeń [31,32].
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4. METODY POBRANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK KRWI 

Krew pobierana jest najczęściej w sposób klasyczny, czyli bezpośrednio z żył 

kończyn górnych. Dobrą alternatywę stanowi mikroinwazyjna metoda suchej kropli krwi 

(ang. Dried Blood Spot, DBS), która polega na pobraniu próbki krwi poprzez ukłucie palca 

i jej aplikacji w postaci kropli na podłoże wybranej karty DBS.  

3.1. Mikroinwazyjna metoda suchej kropli krwi 

W ostatnim czasie odnotowano wzrost zainteresowania metodą DBS, szczególnie 

w nowoczesnych badaniach analitycznych. Swoje zastosowanie znalazła także 

w analizach z zakresu toksykologii sądowej i klinicznej m.in. do terapeutycznego 

monitorowania stężenia leków [33–37], testach HIV [38,39], eksperymentach 

farmakokinetycznych i screeningowych leków [40], a także badaniach przesiewowych 

noworodków [41]. 

Szerokie zastosowanie metody DBS wiąże się z licznymi zaletami, np. szybką 

i łatwą metodyką aplikacji krwi, którą można wykonać nawet w warunkach domowych. 

Co więcej, w porównaniu z podstawowymi metodami (pobieranie krwi z dołu 

odłokciowego), materiał biologiczny pozyskiwany jest w sposób mikroinwazyjny, zaś 

ilość/objętość badanego materiału jest mniejsza niż 50 μl. Kolejne zalety to niewątpliwie 

łatwy transport próbek oraz możliwość przechowywania gotowych kart DBS – dzięki 

szybkiej adsorpcji krwi na powierzchni filtracyjnej kart DBS [42,43]. Można zatem 

przypuszczać, iż owa metoda może być dobrą alternatywą w przypadku pozyskiwania 

materiału biologicznego do terapeutycznego monitorowania m.in. pacjentów  

z zaburzeniami afektywnymi. W przyszłości badania powinny koncentrować się na 

oznaczeniu gamy leków psychotropowych oraz parametrów krwi (np. morfologia krwi, 

elektrolity), przy zastosowaniu proponowanej metody suchej kropli krwi. 

Z drugiej strony należy również zwrócić uwagę na pewne ograniczenia 

metody DBS. Istnieje duże prawdopodobieństwo skażenia próbek podczas 

nieprawidłowego pobierania materiału biologicznego. Ilość pobranego treści jest 

niewielka, co pozwala na wykonanie przeważnie tylko jednej analizy. Również efekt 

hematokrytu ma wpływ na wynik analizy. Na podstawie poziom hematokrytu  

(ang. Hematocrit, Hct) określana jest lepkość krwi, a tym samym właściwości dyfuzyjne 
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kropli krwi. Wartość Hct zależy od ilości czerwonych krwinek oraz osocza. Jest to 

zdecydowanie najważniejszy parametr charakteryzujący dyfuzję krwi na kartach DBS, 

nadając kształt, rozmiar plamek oraz czas schnięcia próbek. Ilość wyekstrahowanego 

z podłoża analitu również zależy od poziomu Hct. Krew o wysokim poziomie Hct 

zaaplikowana na kartę DBS zajmie mniejsze pole powierzchni. Przeciwnie jest 

w przypadku próbek o niskim poziomie Hct - kropla krwi zajmie większe pole powierzchni 

[44].  

W literaturze można spotkać różnorodne rozwiązania technologiczne 

umożliwiające wykonanie analizy próbek o różnym, a czasem nieznanym poziomie 

hematokrytu. Najczęściej spotykanym sposobem jest wycinanie krążków o takiej samej 

powierzchni, na które następnie jest aplikowany materiał biologiczny, co zapewnia 

adsorpcję stałej objętości próbki. Stosuje się także mikrokapilary pokryte 

antykoagulantem, włączenie etapu sonikacji do procedury ekstrakcji próbki lub 

zastosowanie modelu matematycznego [45,46].  

W niniejszej pracy wykorzystano nową strategię kalkulacyjną Majdy i in. [33], 

którą można zastosować do oznaczania substancji psychoaktywnych w próbkach krwi, bez 

znajomości poziomów hematokrytu. Strategia polega na przeliczaniu stężenia na bazie 

pola powierzchni aplikowanej kropli krwi. W pierwszej kolejności należy zaaplikować 

krople krwi na wybraną kartę DBS i pozostawić do wyschnięcia. Następnie, należy 

zmierzyć średnicę (poziomą oraz pionową) plamy krwi oraz wyznaczyć średni promień 

powierzchni plamy. Kolejny etap polega na obliczeniu objętości krwi w wyciętych 

dyskach, na podstawie których istnieje możliwość wyliczenia stężenie leków  

w analizowanych próbkach, posiłkując się krzywą kalibracyjną dla wyliczonych objętości 

krwi [33].  
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3.1.1. Podłożę metody DBS 

 Nieodłączny element niniejszej metody stanowią karty DBS. Wykonane są  

z matrycy niecelulozowej (filtr z mikrowłókna szklanego) lub celulozowej (bibuła 

filtracyjna) o określonej wielkości porów i grubości, na podłoże której aplikowana jest 

pobrana krew w postaci kropli. Najczęściej wykorzystywane są karty FTA Classic, FTA 

Micro, FTA Mini, Whatman 903, bądź FTA DMPK A/B/C [47]. Rysunek 1. zawiera 

przykładowe karty DBS firmy Whatman (A) oraz sposób pobierania i aplikacji krwi (B). 

 

Rysunek 1. Wybrane kraty firmy Whatman: FTA DMPK C (A-a), FTA Classic (A-b), FTA Mini  

(A-c) oraz FTA Micro (A-d) oraz sposób pobierania partii krwi poprzez ukłucie palca i aplikacja 

kropli na wybrana kartę DBS (B) [47]. 

 

Każda karta ma odrębne właściwości fizyko-chemiczne, dlatego ważnym aspektem 

jest odpowiedni jej dobór w zależności od specyfikacji planowanych badań.  

Do najistotniejszych należy zaliczyć: wielkość porów, gramaturę, a także zdolność 

wchłaniania aplikowanej substancji. Przykładowo, Villanelli i in. [48] zastosowali karty 

Whatman 903 do oznaczania ilościowego fenytoiny, która stosowana jest w leczeniu 

padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Również Weber i in. [49] 

wykorzystali karty Whatman 903 do oznaczania citalopramu, mirtazapiny i risperidonu, 

stosowanych w terapii chorób afektywnych. 

Różne Karty FTA DMPK typu A, B i C zastosował w badaniach 

farmakokinetycznych Lee i in. [38]. Oznaczali pochodne benzodiazepin i ich metabolitów 

we krwi. Różnica pomiędzy kartami A/B/C dotyczy impregnacji. Karty FTA klasy A i B 
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są pokryte wskaźnikiem, który umożliwia przeprowadzenie analizy próbek bezbarwnych, 

takich jak mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy czy osocze. Są także nasączone odpowiednimi 

substancjami, które powodują lizę (rozpuszczenie) komórek oraz denaturację białka, 

chronią również kwasy nukleinowe przed utlenieniem i uszkodzeniami spowodowanymi 

promieniowaniem UV. Z kolei karty FTA klasy C nie są impregnowane chemicznie, co 

sprawdza się w analizach biocząsteczek na bazie białka, a zatem analizy krwi [38].  

3.1.2. Procedura DBS  

Główna idea metody DBS to mikroinwazyjna metodologia pobierania materiału 

biologicznego. Procedura rozpoczyna się zatem od nakłucia palca i aplikacji kropli na 

powierzchnię karty DBS. W dalszej kolejności następuje etap suszenia kart DBS, gdyż 

jedynie dobrze wysuszone karty mogą być przechowywane i transportowane. Czas 

schnięcia próbki zależy w szczególności od papieru filtracyjnego, z którego wykonana jest 

karta DBS oraz od objętości naniesionej krwi. Suszenie kropli krwi w temperaturze 

pokojowej (15 – 22°C) trwa zazwyczaj od 1,5 do 3 godzin. Dopiero po całkowitym 

wysuszeniu próbki, z karty wycina się odpowiednią liczbę krążków o znanej średnicy, 

wykorzystując specjalistyczny pneumatyczny lub ręczny wycinak dostosowany do kart 

DBS. Średnica tarczy krążków wycinaka jest mniejsza, niż średnica całego punktu 

aplikacji krwi, co umożliwia pomiar objętościowy [34]. Przykładowy zestaw do wycinania 

próbek przedstawiono na Rysunku 2. 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Zestaw do ręcznego wycinania krążków krwi z kart DBS [50]. 

 

Tak przygotowane krążki z zaaplikowaną krwią poddaje się ekstrakcji, w celu 

wyizolowania oznaczanych analitów z matrycy. Na koniec, otrzymany roztwór zostaje 

poddany dalszej obróbce i analizie, przy wykorzystaniu odpowiednich technik 

separacyjnych, takich jak: chromatografia cieczowa czy gazowa [51]. 
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3.1.3. Techniki separacyjne w połączeniu z metodą DBS 

Dotychczas opublikowane badania pokazują skuteczność połączenia metody DBS 

z różnymi czułymi i selektywnymi technikami separacyjnymi. Niniejsze postępowanie 

stosuje się jako etap pobrania partii krwi, która w wyniku dalszych czynności zostaje 

poddana ekstrakcji w celu wyizolowania analitów z matrycy. Najczęściej wykorzystuje się 

ekstrakcję ciecz-ciecz (ang. Liquid-Liquid Extraction, LLE), ekstrakcję wspomaganą 

promieniowaniem ultradźwiękowym (UAE, ang. Ultrasound-assisted Extraction), a także 

ekstrakcję wspomaganą promieniowaniem mikrofalowym (ang. Microwave-Assisted 

Extraction, MAE). Jako odczynnik ekstrakcyjny najczęściej stosuje się rozpuszczalnik 

organiczny lub mieszaninę wodno-organicznych rozpuszczalników. Używanie mieszanin 

rozpuszczalników o dużej zawartości wody w połączeniu z rozpuszczalnikami 

organicznymi (metanol, acetonitryl) może skutkować koekstrakcją polarnych związków  

z matrycy krwi, a w konsekwencji - tłumieniem lub wzmocnieniem sygnału 

przedstawianym jako tzw. efekt matrycy [52]. 

Najczęściej metoda DBS łączy się z chromatografią cieczową sprzężoną ze 

spektrometrią mas (ang. Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry,  

LC-MS). Innowacyjne połączenie pobierania i analizy próbek biologicznych zastosowano 

m.in. do oznaczania leków sercowo-naczyniowych [26], analizy benzodiazepin i ich 

metabolitów [38], oraz wybranych leków psychotropowych [53,54].  

Zaraz po LC-MS kolejną skuteczną techniką instrumentalną w połączeniu z DBS 

jest chromatografia gazowa, która została wykorzystana m.in. do identyfikacji 

walproinianu sodu u pacjentów z padaczką [35]. Co więcej, przetestowano także 

połączenie elektroforezy kapilarnej (ang. Capillary Electrophoresis, CE) z metodą DBS 

m.in. w badaniach przesiewowych noworodków pod kątem aminokwasu (fenyloalaniny) 

w diagnozie fenyloketonurii [55].  

Niemniej jednak brakuje metody, która łączy zalety metody DBS (etap 

przygotowania próbki) z elektroforezą kapilarną sprzężoną ze spektrometrią mas  

(ang. Capillary Electrophoresis coupled with Mass Spectrometry, CE-MS). Jest wiele 

korzyści płynących z zastosowania CE-MS, m.in.: wysoka skuteczność separacji, dobra 

selektywność oraz krótki czas pomiaru. Ponadto, mała objętość dozowanych próbek 

i niskie zużycie odczynników są zgodne z zasadami zielonej chemii [56]. Wadą 
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elektroforezy kapilarnej jest słaba powtarzalność oznaczeń w porównaniu z techniką 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Parametr ten można jednak łatwo poprawić, 

np. poprzez zastosowanie bardzo czułego detektora, jakim jest spektrometr mas [57].  
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4. TECHNIKI IZOLACJI WYBRANYCH LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH 

Istotny element w opracowywaniu metod analitycznych w badaniach kliniczno-

diagnostycznych stanowi wybór odpowiedniej techniki ekstrakcyjnej. Obecnie, 

szczególny nacisk stawia się na techniki ekstrakcyjne zgodne z zasadami zielonej chemii. 

Według Armenta i in. [58] powinna ona bazować na miniaturyzacji, automatyzacji, 

zmniejszeniu kosztów analizy i eksploatacji rozpuszczalników, niewielkiej ilość badanej 

próbki, a także unikaniu akumulacji toksycznych odpadów [58].  

Aktualny przegląd literaturowy pokazuje, iż większość dotychczasowych badań 

bazuje na ekstrakcji LLE, UAE oraz MAE. Ekstrakcja LLE charakteryzuje się 

uniwersalnością i nie wymaga stosowania niekiedy kosztownej aparatury.  

Remane i in. [59] opisali ekstrakcję LLE jako szybką i prostą procedurę, która umożliwiła 

izolację 119 leków z odrębnych grup – w tym z grupy SSRI i SNRI. Pomimo tego 

ekstrakcja LLE posiada pewne ograniczenia. Niewłaściwie dobrane rozpuszczalniki, które 

powinny umożliwić izolację analitów z matrycy, mogą spowodować denaturację lub 

kontaminację, a zatem doprowadzić do zanieczyszczenia próbek, a tym samy do 

sfałszowania wyniku badania [60]. 

Ekonomiczne i proste w obsłudze są niewątpliwie metody: UAE i MAE. Co więcej, 

w pewnym stopniu są zautomatyzowane, dzięki czemu można kontrolować temperaturę  

i czas ekstrakcji, co jest korzystne w badaniach zawierających termolabilne związki.  

W przypadku ekstrakcji MAE i UAE możliwe jest jednoczesne przygotowywanie wielu 

próbek [61,62]. 

Coraz częściej, oprócz ekstrakcji LLE, UAE, MAE do izolacji analitów z matrycy 

biologicznej stosuje się także zaawansowane techniki, takie jak ekstrakcja do fazy 

stacjonarnej (ang. Solid Phase Extraction, SPE) [63,64], mikroekstrakcja do fazy 

stacjonarnej (ang. Solid-Phase Microextraction, SPME) [65,66], czy dyspersyjna 

mikroekstrakcja ciecz-ciecz (ang. Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, DLLME) 

[67]. W badaniach doktorskich wykorzystano technikę SPME, dlatego w dalszym 

podrozdziale przedstawiono krótką charakterystykę i procedurę niniejszej metody. 
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5.1. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej 

Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (ang. Solid Phase Microextraction, SPME) 

polega na wykorzystaniu cienkiego włókna szklanego lub kwarcowego pokrytego 

sorbentem, posiadającego zdolność do adsorpcji analitu, znajdującego się zarówno w fazie 

stałej, ciekłej, bądź gazowej. Metoda ta jest ciekawą alternatywą dla klasycznych technik 

przygotowania materiału biologicznego do analizy próbek o małej objętości oraz 

ograniczonej ilości rozpuszczalników [68,69]. 

Metoda SPME umożliwia analizę próbek lotnych za sprawą ekstrakcji do fazy 

stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (ang. Head-Space Solid Phase Microextraction, 

HS-SPME). Włókno umieszcza się nad próbką zawierającą związki lotne [70].  

W kolejnych latach opracowano włókna SPME z ochronną membraną  

(ang. Membrane-Solid Phase Microextraction, M-SPME), które skutecznie ograniczają 

adsorpcję zanieczyszczeń w badaniach próbek zawierających nielotne anality  

i interferenty o dużej masie cząsteczkowej [66,71]. Obecnie najczęściej stosuje się 

mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej (ang. Direct Immersion-Solid Phase 

Microextraction, DI-SPME) poprzez wprowadzenie włókna do próbki ciekłej, 

zawierającej anality [72]. 

Wzrost zainteresowania techniką SPME spowodowany jest przede wszystkim 

uproszczoną procedurą, którą można łatwo zautomatyzować. Krótki czas ekstrakcji 

analitów i dostępność włókien o różnej polarności to kolejne zalety tej metody. Ponadto, 

miniaturyzacja zestawu do ekstrakcji umożliwia również znaczne zmniejszenie objętości 

próbki potrzebnej do przeprowadzenia analizy. Skutkuje to ograniczeniem eksploatacji 

rozpuszczalników, co jest zgodne z zasadami zielonej chemii [70]. To właśnie dzięki 

wykorzystaniu DI-SPME, HS-SPME czy M-SPME istnieje możliwość izolacji analitów 

o różnych właściwościach z matrycy biologicznej, takiej jak krwi, szpiku kostnego czy 

tkanki.  

Metoda SPME posiada również pewne ograniczenia m.in. wysoki koszt włókien 

oraz ograniczony czas ich użytkowania. W niektórych przypadkach, w wyniku działania 

wysokiej temperatury, może nastąpić degradacja składników próbki lub sorpcja 

zanieczyszczeń, co może zaburzyć stan równowagi pomiędzy próbką a sorbentem.  

Co więcej, metoda SPME nie pozwala na ekstrakcję związków silnie i nieodwracalnie 
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związanych z fazą stacjonarną niektórych składników matrycy np. erytrocytów  

w przypadku krwi [70,71].  

5.1.1. Procedura SPME 

Podstawą metody SPME jest proces adsorpcji i desorpcji. W pierwszym etapie 

dochodzi do adsorpcji analitów obecnych w matrycy, przez sorbent znajdujący się na 

powierzchni włókna, aż do osiągnięcia stanu równowagi. Ten proces można 

przeprowadzić w trybie HS-SPME (mikroekstrakcja z fazy nadpowierzchniowej) lub  

DI-SPME (mikroekstrakcja bezpośrednio z próbki). Drugi etap to proces desorpcji 

związanego analitu. W przypadku mikroekstrakcji z fazy nadpowierzchniowej istnieje 

możliwość wprowadzenia włókna SPME bezpośrednio do dozownika chromatografu 

gazowego. Następuje tam desorpcja termiczna, a oznaczany analit jest transportowany  

ze strumieniem gazu nośnego bezpośrednio do kolumny. Zostało to przedstawione na 

Rysunku 3. [66].  

Rysunek 3. Proces mikroekstrakcji do fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME) [projekt własny]. 
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Jeżeli oznaczenie wykonywane jest metodą chromatografii cieczowej lub 

elektroforezy kapilarnej (najczęściej mikroekstrakcja bezpośrednio z próbki), to włókna 

SPME umieszcza się w rozpuszczalniku desorpcyjnym w celu uwolnienia z niego 

analitów. Następnie, desorbowany analit, za pomocą fazy ruchomej lub innego 

rozpuszczalnika, jest wprowadzana do kolumny/kapilary – Rysunek 4. [73,74]. 

 

Rysunek 4. Proces mikroekstrakcji bezpośrednio do próbki (DI-SPME) [projekt własny]. 

 

 

Ze względu na swoje liczne zalety, jak i uproszczoną procedurę obejmującą proces 

adsorpcji i desorpcji, metoda SPME znalazła szerokie zastosowanie w analizie lotnych 

i ciekłych substancji. Możliwość połączenia SPME z innymi technikami analitycznymi 

spowodowała wzrost zainteresowania tą metodą ekstrakcji szczególnie w badaniach 

środowiskowych [75], żywności [76,77], toksykologicznej [78], klinicznych czy 

biomedycznych [79]. Warto zatem w przyszłości wykorzystać metodę SPME w celu 

izolacji leków przeciwdepresyjnych z odrębnych grup, stosowanych w farmakoterapii 

zaburzeń afektywnych. 
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5.1.2. Techniki separacyjne w połączeniu z techniką SPME 

Oznaczanie analitów wyekstrahowanych z matrycy biologicznej za pomocą 

techniki SPME odbywa się najczęściej przy użyciu metod chromatograficznych. 

Kompatybilność SPME z różnymi technikami instrumentalnymi to kolejna zaleta 

niniejszej metody ekstrakcyjnej [80]. Początkowo, SPME było używane wyłącznie  

w połączeniu z chromatografią gazową (ang. Gass Chromatography, GC) i chromatografią 

gazową ze spektrometrią mas (ang. Gas Chromatography coupled with Mass 

Spectrometry, GC-MS) [81,82]. Z biegiem czasu zaczęto łączyć SPME z chromatografią 

cieczową połączoną ze spektrometrią mas (ang. Liquid Chromatography coupled with 

Mass Spectrometry, LC-MS). Wykorzystano ją m.in. do oznaczania wybranych leków 

psychotropowych - Imi, Dez, Klo i Nort w osoczu [83], bądź innych leków 

psychotropowych stosowanych także w farmakoterapii zaburzeń afektywnych m.in. Ami, 

Kar, Cit, Klo, Dez, Flu, Flu, Imi, Par, Wen, Zol – we krwi i szpiku kostnym [84].  

Ciekawe badania przeprowadził także Luiz i in. [85]. Autorzy połączyli technikę 

SPME z ultrawysokosprawną chromatografią cieczową z podwójnym kwadrupolem do 

identyfikacji Klo, Kwe, Ola i ich metabolitów w osoczu.  

Mimo licznych badań dotyczących wykorzystania mikroekstrakcji do fazy 

stacjonarnej, nie opracowano jak dotąd metody wykorzystującej tę technikę do analizy 

jakościowej i ilościowej leków, które były lub aktualnie są najczęściej stosowane  

w farmakoterapii chorób afektywnych.  
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6. BAZA DOŚWIADCZALNA  

6.1. Substancje wzorcowe  

W badaniach ilościowych zastosowano metodę wzorca wewnętrznego (IS), dlatego 

jako wzorce wewnętrzne dla oznaczanych substancji wybrano ich deuterowane 

odpowiedniki. Zarówno substancje wzorcowe i deuterowane zakupiono w firmie Lipomed 

AG (Arlesheim, Szwajcaria) w stężeniu wyjściowym 1 mg/ml. Wszystkie substancje 

przechowywano w lodówce w temperaturze -20°C zgodnie z zaleceniami producenta.  

W Tabeli 4. zestawiono leki oznaczane w niniejszej dysertacji, wraz z przypisanymi 

wzorcami deuterowanymi, a także przypisany im akronim. W przypadku niektórych leków 

wzorce wewnętrzne dopasowano na podstawie zbliżonej masy molowej substancji. 

Tabela 4. Spis oznaczanych analitów wykorzystanych w niniejszej rozprawie doktorskiej wraz  

z dopasowanym wzorcem deuterowanym i akronimem. 

Nazwa leku Akronim Przypisany wzorzec deuterowany Akronim  

Amitryptylina  Ami Amitryptylina-d3 Ami-d3 

Aripiprazol Ari Paroksetyna-d6 Par-d6 

Citalopram Cit Paroksetyna-d6 Par-d6 

Dezypramina Dez Amitryptylina-d3 Ami-d3 

Duloksetyna Dul Wenlafaksyna-d6 Wen-d6 

Fluoksetyna Fluo Fluoksetyna-d6 Fluo-d6 

Fluwoksamina Fluw Fluoksetyna-d6 Fluo-d6 

Imipramina Imi Wenlafaksyna-d6 Wen-d6 

Karbamazepina Kar Karbamazepina-d10 Kar-d10 

Klomipramina Klo Fluoksetyna-d6 Fluo-d6 

Kwetiapina Kwe Paroksetyna-d6 Par-d6 

Lamotrygina Lam Karbamazepina-d10 Kar-d10 

Mirtazapina Mir Amitryptylina-d3 Ami-d3 

Nortryptylina Nor Amitryptylina-d3 Ami-d3 

Olanzapina Ola Fluoksetyna-d6 Fluo-d6 

Paroksetyna Par Paroksetyna-d6 Par-d6 

Sertralina Ser Fluoksetyna-d6 Fluo-d6 

Trazodon Tra Paroksetyna-d6 Par-d6 

Wenlafaksyna Wen Wenlafaksyna-d6 Wen-d6 
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6.1.1. Sporządzanie roztworów pośrednich 

W niniejszej rozprawie oznaczano stężenie terapeutyczne analitów (niższe 

zakresy), dlatego przed przystąpieniem do badań sporządzono roztwory pośrednie leków 

- Ami, Ari, Cit, Dez, Dul, Fluo, Fluw, Imi, Kar, Klo, Kwe, Lam, Mir, Nor, Ola, Par, Ser, 

Tra, Wen - i wzorców wewnętrznych Ami-d3, Fluo-d6, Kar-d10, Par-d6, Wen-d6. W tym 

celu dla każdego badanego analitu i wzorca wewnętrznego sporządzono roztwór pośredni  

o stężeniu 500 ng/ml, poprzez rozcieńczenie metanolem roztworu wyjściowego o stężeniu  

1 mg/ml. Następnie, w zależności od oczekiwanego stężenia analitu w danym 

eksperymencie, z roztworów pośrednich pobierano odpowiednie objętości  

i odparowywano przy użyciu koncentratora próżniowego w temperaturze 60°C.  

W zależności od etapu badań, do tak przygotowanych próbek zawierających suche 

pozostałości analitów dodawano odpowiednią objętość: fazy ruchomej (analizy  

z wykorzystaniem techniki LC-MS), buforu separacyjnego (optymalizacja buforu 

separacyjnego i analizy z zastosowaniem techniki CE-MS) bądź krwi na etapie 

optymalizacji metody ekstrakcji. 

6.1.2. Sporządzanie próbek modelowych do optymalizacji BGE 

Próbki modelowe niezbędne do przeprowadzenia optymalizacji buforu 

separacyjnego (BGE) w analizach z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej (rozdział 8.2. 

oraz 8.3.) sporządzono poprzez odpipetowanie do fiolek z ciemnego szkła (pojemność  

4 ml) po 20 μl roztworu o stężeniu wyjściowym 1 mg/ml. Następnie uzupełniano 

acetonitrylem bądź metanolem. Otrzymano w ten sposób roztwory pośrednie o stężeniu 

500 ng/ml dla każdego analitu. W dalszej kolejności z roztworów pośrednich pobierano 

do probówki (objętości 1 ml), po 50 μl roztworu, dodając 450 μl wybranego BGE  

i wirowano przy użyciu wirówki typu Vortex przez 2 min. Na koniec przenoszono 50 μl 

badanej próbki do fiolki typu PCR i ponownie wirowano przed pomiarem w temperaturze 

pokojowej przy użyciu mikrowirówki (5 min., 14 800 obr./min.). Tak przygotowane 

roztwory analizowano przy użyciu CE-MS. 
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6.2.   Odczynniki i materiały 

W toku prowadzonych badań wykorzystywano odczynniki takie jak: 

❖ acetonitryl, 2-propanol, metanol, n-heksan, tetraboran sodu dziesięciowodny 

(borax) - czystość >99,9% (Sigma-Aldrich, USA); 

❖ octan etylu, kwas mrówkowy, kwas octowy - czystość >99,9% (Merck, Niemcy); 

❖ wodorotlenek sodu - czystość >99,9% (Fluka Analytical, Niemcy); 

❖ azot techniczny - czystość 90-99% (Air Products, Polska); 

❖ woda ultraczysta (18,2 MΩ∙cm, TOC<5 ppb) otrzymywana w pracowni przy 

użyciu systemu Milli-Q Plus (Merck-Millipore, Bedford, USA). 

 

Materiały wykorzystywane w niniejszych badaniach to: 

 

❖ karty DBS firmy Whatman FTA DMPK C (Sigma-Aldrich, USA); 

❖ włókna krzemionkowe C18 SPME-LC o grubości powłoki 45 μm i długości 

pokrycia włókna 1,3 cm (Merck; Niemcy);  

❖ fiolki typu Eppendorf o objętości 500, 1500 i 5000 μl (Eppendorf AG, Niemcy); 

❖ fiolki typu Falcon 15 ml (Nest Biotechnology, Chiny);  

❖ strzykawki 2,5 i 5 ml (Hamilton, USA); 

❖ chusteczki bezpyłowe Kimtech (Kimberly-Clark Corporation, USA); 

❖ fiolki plastikowe (1,5 ml) z gumowymi koreczkami do elektroforezy kapilarnej 

(Beckman-Coulter, USA);  

❖ insertki 200 μl (VWR, Polska); 

❖ fiolki płaskodenne (1,5 ml) do chromatografii cieczowej z dopasowanymi 

koreczkami (VWR, Polska); 

❖ filtry PTFE, rozmiar porów 0,45 μm (VWR, Polska); 

❖ szklane buteleczki z ciemnego szkła o pojemności 4 ml i 50 ml (VWR, Polska); 

❖ mikroprobówki typu PCR (VWR, Polska). 
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6.3.  Materiał biologiczny 

W niniejszej pracy analizowano klasyczny materiał biologiczny - krew, a także 

alternatywny – włosy. Próbki pozyskane zarówno od grupy kontrolnej jak i pacjentów, 

były pobierane przez wykwalifikowany personel medyczny. Krew pobrano z żył kończyn 

górnych do fiolek zawierających antykoagulant – EDTA-K2. Oznaczono umownym 

kodem [PK(nr) - Pacjenci, WK(nr) – Wolontariusze] i przechowywano w lodówkach  

w temperaturze -20°C. 

Próbki włosów pobierano z części potylicznej głowy (ok. 2-3 cm od skóry głowy). 

Następnie czyszczono według procedury Kim i in. [86] i umieszczano w falkonach 

oznaczonych przyjętym kodem [PW(nr) - Pacjenci, WW(nr) – Wolontariusze]. Zarówno 

próbki włosów jak i krwi, były pobierane w tym samym czasie.  

Na etapie optymalizacji parametrów ekstrakcyjnych, a także w procesie walidacji 

stosowano próbki modelowe wykorzystując krew ludzką wolną od badanych analitów 

pozyskaną z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. 

Procedura przygotowania próbek modelowych polegała na dodaniu znanych objętości 

badanych analitów do próbek krwi wolnych od analitów. Wszystkie próbki 

przechowywano w temperaturze -20°C.  

Procedury badawcze przeprowadzono zgodnie z regułami Deklaracji Helsińskiej 

(zgoda Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego nr. 1072.6120.302.2018 z dnia 

22 listopada 2018 r. z uwzględnieniem przedłużenia zgody do 31 grudnia 2021 r.). 

6.3.1. Grupa kontrolna i badana 

Grupę kontrolną (n=110) stanowili ochotnicy spełniający kryterium włączenia do 

badania, natomiast grupę badaną (n=40) pacjenci Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokładne kryterium włączenia  

i wykluczenia do badań przestawiono w Tabeli 5. 
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Tabela 5. Kryterium włączenia i wyłączenia do badania w grupie kontrolnej i badanej. 
 

Kryterium włączenia Kryterium wyłączenia 

Grupa 

kontrolna 

• osoby zdrowe, pomiędzy 18 - 65 

rokiem życia; 

• osoby z niestwierdzoną depresją, 

depresją lekooporną bądź 

chorobą afektywną 

dwubiegunową; 

• osoby nie leczone 

farmakologicznie lekami 

przeciwdepresyjnymi oraz 

normotymicznymi; 

• osoby zdolne do podpisania 

świadomej zgody. 

• osoby niepełnoletnie bądź osoby 

powyżej 65 r.ż.; 

• osoby ze stwierdzoną depresją, 

depresją lekooporną bądź chorobą 

afektywną dwubiegunową; 

• osoby stosujące leki 

przeciwdepresyjne, leki 

normotymiczne; 

• osoby z ciężkimi chorobami 

somatycznymi, uzależnione; 

• kobiety w ciąży; 

• osoby niezdolne do wyrażenia 

świadomej zgody. 

Grupa 

badana 

• pacjenci Kliniki Psychiatrii 

Dorosłych CM UJ, pomiędzy 18 - 

65 r.ż.; 

• pacjenci ze stwierdzoną depresją, 

depresją lekooporną bądź chorobą 

afektywną dwubiegunową; 

• pacjenci w trakcie farmakoterapii 

z wykorzystaniem leków 

przeciwdepresyjnych i 

normotymicznych; 

• osoby zdolne do podpisania 

świadomej zgody. 

• osoby niepełnoletnie bądź pacjenci 

powyżej 65 r.ż.; 

• pacjenci leczeni innymi lekami, 

które mogą wpłynąć na 

farmakokinetykę badanych 

substancji; 

• pacjenci z ciężkimi chorobami 

somatycznymi i uzależnione; 

• kobiety w ciąży; 

• osoby niezdolne do wyrażenia 

świadomej zgody. 

  

W toku badań, zarówno w przypadku pobierania próbek krwi oraz włosów w grupie 

badanej czy kontrolnej, nie zaobserwowano bezpośrednich efektów ubocznych. Pacjenci 

nieprzerwanie kontynuowali farmakoterapię zaburzeń afektywnych. W Tabeli 6. 

zestawiono dane statystyczne grupy kontrolnej i badanej, z uwzględnieniem podziału na 

płeć i informacje dotyczące stosowanych używek. Natomiast w Tabeli 7. przedstawiono 

charakterystykę farmakoterapii pacjentów – substancje lecznicze, dawki oraz 

częstotliwość przyjmowanych leków. 
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Tabela 6. Charakterystyka statystyczna grupy kontrolnej i badanej. 

  Grupa kontrolna (n=110) Grupa badana (n=40) 

  
Kobiety 

(n=85) 

Mężczyźni 

(n=25) 

Kobiety 

(n=25) 

Mężczyźni 

(n=15) 

Rodzaj 

włosów 

farbowane 45 0 13 1 

niefarbowane 40 25 12 14 

Kolor włosów 

Blond 26 4 6 3 

Brązowe 33 7 3 2 

Siwe 2 3 6 8 

Szatyn 14 5 6 0 

Rude 3 0 1 0 

Czarne 2 5 1 1 

inne 5 1 2 1 

Alkohol 
Tak 40 20 0 3 

Nie 45 5 25 12 

Papierosy 
Tak 21 13 8 7 

Nie 64 12 16 8 

Środki 

odurzające 

Tak 2 1 1 0 

Nie 83 24 24 15 

 

Każdy uczestnik przed włączeniem do badania otrzymał informację na temat celu 

i przebiegu eksperymentu, a także został poinformowany o możliwościach wykorzystania 

wyników tych badań do celów naukowych bez podawania danych osobistych, 

umożliwiających zidentyfikowanie chorego (patrz: Załącznik I). Po wyrażeniu wstępnej 

zgody każdy uczestnik był zobligowany do wypełnienia odpowiednio przygotowanego 

kwestionariusza, w którym dobrowolnie podawał informacje na temat płci, wieku, stadium 

choroby, rodzaju przyjmowanych leków, dawce i częstotliwości ich przyjmowania, a także 

o stosowaniu używek takich jak alkohol, papierosy i środki odurzające (patrz: Załącznik 

II), wyrażenia pisemnej zgody na udział w badaniu (patrz: Załącznik III) i przetwarzanie 

danych osobowych (patrz: Załącznik IV). W przypadku osób z zaburzeniami afektywnymi, 

świadoma zgoda była pozyskiwana przez lekarza psychiatrę. 
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Tabela 7. Charakterystyka farmakoterapii pacjentów – rozpoznanie choroby, substancje lecznicze, dawki 

oraz częstotliwość przyjmowanych leków. 

Kod pacjenta* Leki Dawka 

[mg] 

Częstotliwość 

zażywania 

leku 

Kod pacjenta* Leki Dawka 

[mg] 

Częstotliwość 

zażywania 

leku 

PK/W_1 (F33)  Tra 150 0-0-1 PK/W_22 (F33)  Mir 30 1-0-1 

Wen 75 1-0-0 PK/W_23 (F32)  Dul 60 1-0-0 

PK/W _2 (F33)  Ser 50 0-0-1 PK/W_24 (F33)  Ser 50 1-0-0 

Tra 150 2-0-0  Tra 50 1-0-0 

PK/W_3 (F33)  Wen 75 1-0-0 PK/W_25 (F33)  Ser 50 1-0-0 

PK/W_4 (F33)  Ser 50 0-0-1  Kwe 25 1-0-1 

PK/W_5 (F33)  Wen 150 1-0-0 PK/W_26 (F31)  Lit 250 1-0-2 

PK/W_6 (F33)  Dul 60 1-0-0 PK/W_27 (F33)  Ser 50 2-0-0 

 Tra 150 0-0-1 PK/W_28 (F31)  Kwe 400 0-0-1 

PK/W_7 (F31)  Mir 15 1-0-0 PK/W_29 (F33)  Wen 150 1-0-0 

 Wen 75 1-0-0 PK/W_30 (F33)  Ola 5 0-0-1 

PK/W_8 (F41)  Ser 100 1-0-0  Ser 100 1-0-0 

 Tra 150 0-0-1 PK/W_31 (F32)  Flu 10 2-0-0 

PK/W_9 (F31)  Dul 30 1-0-1  Tra 150 0-0-1 

PK/W_10 (F31)  Ser 50 1-1-0 PK/W_32 (F33)  Ser 100 1-0-1 

 Ola 5 0-0-1 PW_33 (F33)  Ser 100 1-0-1 

PK/W_11 (F33)  Ser 50 1-1-0 PK/W_34 (F32)  Dul 60 1-0-0 

PK/W_12 (F31)  Dul 60 1-0-0  Ola 5 1-0-1 

 Kwe 25 1-0-1  Lit 25 1-0-0 

PW_13 (F33)  Lit 25 1-0-2 PK/W_35 (F32)  Dul 30 1-0-1 

PK/W_14 (F41)  Ser 50 1-0-0 PK/W_36 (F31)  Ami 10 1-0-1 

PK/W_15 (F33)  Tra 75 0-0-1.33  Lam 100 1-0-2 

 Wen 75 2-0-0 PK _37 (F32)  Tra 150 1-0-1 

PK/W_16 (F33)  Mir 30 0-0-1  Dul 60  1-0-0 

 Kwe 75 1-0-0 PK/W_38 

(F32/F41)  

Tra 150 1-0-1 

 Wen 150 1-0-0 PK/W_39  

(F32/F41)  

Dul 30 1-0-1 

PK/W_17 (F40) Ser 50 2-1-0 Lam 50 1-0-1 

PK/W_18 (F41)  Wen 75 1-0-0 Tra 300 0-0-0.5 

PK/W_19 (F31)  Par 20 1-0-0 PK/W_40 (F32)  Ola 5 1-0-2 

PK/W_20 (F61)  Cit 10 1-0-0  Ser 50 1-0.5-0 

 Kwe 200 0-0-1  Tra 300 0-0-0.5 

PK/W_21 (F33)  Dul 30 1-0-1     

 Flu 10 1-0-1     

 Tra 150 0-0-1     
*Klasyfikacja choroby według ICD-10. Symbole: PK/W –próbki krwi i włosów; PK –próbki krwi; PW – próbki włosów. 
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6.4. Aparatura pomiarowa 

Badania zaprezentowane w niniejszej pracy doktorskiej wykonano w Zespole 

Analiz Sądowych i Klinicznych, w Pracowni Chemii Sądowej, Wydział Chemii UJ. 

Poniżej przedstawiono opis wykorzystywanej aparatury wraz z parametrami metody oraz 

pozostały sprzęt laboratoryjny. 

 

6.4.1. Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (LC-MS) 

Chromatografia cieczowa jest jedną z technik instrumentalnych stosowanych  

w analizie badanej grupy farmaceutyków. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem 

ultrawysokosprawnego chromatografu cieczowego, UltiMate 3000 RS (Dionex, 

Sunnyvale, CA, USA), sprzężonego ze spektrometrem mas MicroTOF-Q II ze źródłem 

jonów typu elektrospray (ESI) (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy). Chromatograf 

cieczowy wyposażono w automatyczny podajnik próbek oraz termostatowaną kolumnę 

chromatograficzną Hypersil Gold Phenyl, ThermoScientific (Bruker Daltonics, Bremen, 

Niemcy) o wymiarach 50 mm x 2,1 mm, 1,9 μm (grubość ziarna: 1,9 μm; Thermo 

Scientific, Bremen, Niemcy). Natomiast spektrometr mas typu Q-TOF zawierał analizator 

kwadrupolowy połączony z występującą po nim celą kolizyjną oraz analizatorem czasu 

przelotu. Do spektrometru podłączano również pompę strzykawkową, umożliwiającą 

kalibrację detektora TOF stosując klaster mrówczanu sodu - 10 mM mrówczanu sodu 

w mieszaninie izopropanolu i wody (1:1, v/v), zgodnie z zaleceniami firmy Bruker.  

Gradientowy przepływ fazy ruchomej wraz z pozostałymi parametrami 

chromatograficznymi ustalono w oparciu o publikację Majdy i in. [33]. Faza ruchoma 

zawierała 0,1% kwas mrówkowy w wodzie ultraczystej (A) i acetonitrylu (B). Obydwa 

eluenty przepływały przez kolumnę z szybkością 0,4 ml/min. w 35°C, według programu 

gradientowego (B): 0 min. − 5%; 14 min. – 70%; 16,5 min. – 5%; 20 min. − 5%. Objętość 

nastrzyku analizowanej próbki wynosiła 10 μl. 

Pomiary MS przeprowadzono według parametrów: tryb jonizacji – pozytywny; 

napięcie kapilary – 4,5 kV; ciśnienie nebulizatora – 2,5 bar; przepływ gazu osuszającego 

– 5,5 l/min.; oraz temperatura gazu osuszającego – 200°C. Detekcję MS przeprowadzono 
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na podstawie intensywności otrzymanych sygnałów w zakresie obejmującym wartości 

[M+H]+ analitów (ok. 237–337 m/z) oraz otrzymanych ich czasów retencji.  

Do sterowania aparaturą LC-MS, a także zbierania i przetwarzania danych 

wykorzystano następujące programy komputerowe: 

❖ Chromeleon 6.8 (Dionex, Sunnyvale, CA, USA) - obsługa chromatografu 

cieczowego;  

❖ Compass IsotopePattern (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy) - wyznaczenie mas 

jonów macierzystych [M+H]+; 

❖ DataAnalysis 4.0 and QuantAnalysis 2.0 (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy) - 

jakościowa i ilościowa analiza danych pomiarowych;  

❖ HyStar 3.2 (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy) - obsługa HPLC-MS. 

 

6.4.2. Elektroforeza kapilarna sprzężona ze spektrometrią mas (CE-MS)  

Pomiary przeprowadzono wykorzystując aparat do elektroforezy kapilarnej PA 800 

Plus Pharmaceutical Analysis System (Beckman-Coulter, Brea, CA, USA) sprzężony ze 

spektrometrią mas typu MicroTOF II (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy) ze źródłem 

jonizacji elektrospray (ESI) i analizatorem czasu przelotu (TOF). Instrument CE 

każdorazowo sprzężono z MS przy użyciu odpowiedniego adaptera zewnętrznego 

detektora dla kapilary CE (Beckman Coulter, Brea, CA, USA) i zestawu CE ESI-MS 

Sprayer Kit (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). Proces rozdzielania 

prowadzono w kapilarze krzemionkowej - średnica wewnętrzna 75 μm, długość całkowita 

100 cm, przez 25 minut przy napięciu +30 kV. Temperaturę ustawiono na 25°C (kapilara)  

i 15°C (przechowywanie próbki). Próbki dozowane były w sposób hydrodynamiczny: 

ciśnienie 4,83 kPa przez 6 s. Pompa strzykawkowa dostarczała ciecz osłonową do źródła 

ESI, z szybkością 180 μl/h (mieszanina izopropanol/H2O, 1:1, (v/v) z 0,2% kwasem 

mrówkowym). 

Detekcję MS prowadzono w trybie jonizacji dodatniej, widma zbierano w zakresie 

mas 100–1450 m/z. Warunki źródła jonów ESI były następujące: ciśnienie nebulizatora: 

0,4 bar; napięcie kapilarne: 4500 V; szybkość przepływu suchego gazu: 0,4 l/min. 

podgrzany do 180°C. Na czas kalibracji MS do spektrometru podłączano również pompę 
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strzykawkową, umożliwiającą kalibrację detektora TOF stosując klaster mrówczanu sodu 

- 10 mM mrówczanu sodu w mieszaninie izopropanolu i wody (1:1, v/v), zgodnie  

z zaleceniami firmy Bruker. 

Każdorazowo przed każdą serią pomiarową, w celu aktywacji grup silanolowych, 

kapilarę kondycjonowano kolejno: 0,1 M wodorotlenkiem sodu, wodą, metanolem, wodą, 

BGE, przez 5 min, pod ciśnieniem 137,90 kPa. Pomiędzy pojedynczymi pomiarami 

płukano kapilarę według procedury: woda (2 min.; 172,37 kPa), 1 M wodorotlenek sodu 

(0,5 min.; 10,34 kPa), woda (0,5 min.; 172,37 kPa), metanol (0,5 min.; 206,84 kPa) oraz 

ponownie woda (0,5 min.; 172,37 kPa). Na koniec serii pomiarowej kapilarę 

przepłukiwano kolejno: metanolem (5 min.; 137,90 kPa), wodą (5 min.; 137,90 kPa), a 

także powietrzem (2 min.; 137,90 kPa).  

Dodatkowo każdy roztwór stosowany do kondycji, a także testowane bufory BGE, 

którym wypełniono fiolki do CE, przed wykorzystaniem w fazie testowej, odgazowano 

przy użyciu wirówki (5 min.,10 000 obr./min, 19°C). 

Podczas badań, do obsługi sprzętu oraz analizy danych pomiarowych 

wykorzystano następujące oprogramowanie:  

❖ Compass IsotopePattern (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy) - wyznaczenie mas 

jonów macierzystych [M+H]+; 

❖ DataAnalysis 4.0 and QuantAnalysis 2.0 (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy) - 

jakościowa i ilościowa analiza danych pomiarowych;  

❖ Karat32 (Beckman-Coulter, Brea, CA, USA) – obsługa systemu CE; 

❖ MicroTOFcontrol (Bruker Daltonics, Bremen, Niemcy) – obsługa systemu MS. 
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6.4.3. Spektrometr mas z jonizacją w indukcyjnie wzbudzonej plazmie z potrójnym 

analizatorem jonów (TQ ICP-MS) 

Pomiary poziomu stężenia miedzi i cynku opisane w rozdziale 16.1., 

przeprowadzono za pomocą spektrometru Thermo Scientific Icap TQ ICP-MS. 

Monitorowano jony miedź-63 oraz cynk-56. Kalibrację metodą serii wzorców, 

sporządzono wykorzystując wzorzec wielopierwiastkowy Merck XVI. Pomiar stężenia 

cynku i miedzi wykonano w trybie dyskryminacji energii kinetycznej, z użyciem helu.  

Parametry metody TQ ICP-MS były następujące: nebulizator - MicroMist 

nebulizer 0,2 ml/min.; gaz nośny – argon; komora ciśnieniowa - chłodzona do 2,6°C; 

przepływ gazu w nebulizerze - 1 l/min.; przepływ gazu chłodzącego plazmę (100% argon) 

- 14 ml/min.; przepływ gazu (100% hel) w trybie dyskryminacji energii kinetycznej (KED) 

- 0,8 l/min.; czas mierzenia analitów - 0,1 s; moc plazmy - 1548,5 W; rozdzielczość  

Q1 – normalna. 

 

6.4.4. Spektrometr w podczerwieni z przystawką diamentową  

Pomiary widm FTIR wykonano stosując spektrofotometr Thermo Scientific  

z wykorzystaniem jednoodbiciowej przystawki wykonanej z diamentu. Dla każdej próbki 

wykonano po trzy widma, w celu zminimalizowania błędu. W niektórych przypadkach 

była konieczność wykonania większej liczby powtórzeń. Widma zmierzono w zakresie od 

4000–650 cm-1, przy rozdzielczości 2 cm-1, a każde widmo było średnią z 32 skanów. 

Przed wykonaniem pierwszego pomiaru wykonywano pomiar tła. Przed badaniem nowej 

próbki, przystawkę ATR oczyszczano 98% roztworem etanolu, w celu usunięcia 

ewentualnych pozostałości po poprzedniej próbce.  

Do obsługi spektrometru, rejestracji i analizy otrzymanych widm wykorzystano 

oprogramowanie Thermo Electron’s OMNIC 9. Wstępną obróbkę widm obejmującą 

korekcję linii bazowej, normalizację (normalizację wektorów) i pochodną (pierwszego  

i drugiego rzędu) przeprowadzono na wszystkich widmach przed zastosowaniem metod 

chemometrycznych. Analizę danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania OPUS 

oraz RStudio (wersja 3.6.1) z pakietem ChemoSpec 6.1.0. 
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6.5.  Drobny sprzęt laboratoryjny  

W niniejszych badaniach wykorzystano także drobny sprzęt laboratoryjny taki jak: 

❖ automatyczne pipety nastawne z jednorazowymi końcówkami (Sartorius, Polska); 

❖ koncentrator próżniowy: Concentrator plus - Eppendorf AG (Hamburg, Niemcy);  

❖ przyrząd do przycinania kapilar z diamentowym ostrzem (Agilent Technologies, 

CA, USA); 

❖ system mikrofalowy MARS 5 (CEM, Matthews, USA) wyposażony w 24 naczynia 

Xpress®PFA (75 ml); 

❖ system oczyszczania wody Mili-Q Plus (Merck-Milipore, Bedford, USA); 

❖ termomikser typu Thermal Shake Touch - VWR (Radnor, PA, USA);  

❖ wirówka Allegra X-30R z chłodzeniem (Beckman-Coulter, CA, USA); 

❖ wirówka laboratoryjną Microfuge 16 (Beckman-Coulter, CA, USA); 

❖ wycinak Harris Micro Punch o średnicy 6 mm (Whatman, United Kingdom); 

❖ wytrząsarka typu Vortex: Digital Vortex Mixer - VWR (Radnor, PA, USA). 
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7. PARAMETRY WALIDACYJNE  

Walidacja metody analitycznej to proces eksperymentalnego potwierdzenia 

wiarygodności nowoopracowanej metody. Należy ją wykonać każdorazowo, gdy 

opracowano nową bądź zmodyfikowano ówczesną metodę analityczną. Co więcej, jeśli 

podczas kontroli jakości metoda wykazywała zmienność parametrów, bądź gdy metoda 

może zostać wykorzystana w innym laboratorium za pomocą innego sprzętu, również 

należy przeprowadzić proces walidacji [87]. 

W badaniach klinicznych, w celu weryfikacji jakości rutynowo stosowanych oraz 

opracowanych metod analitycznych, wykorzystywane są protokoły walidacyjne, m.in. 

określone przez Agencję Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) 

[88], bądź Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) [89]. 

W przypadku analiz toksykologiczno-sądowych najczęściej bazuje się na wytycznych 

Naukowej Grupy roboczej ds. Toksykologii Sądowej (ang. Scientific Working Group for 

Forensic Toxicology, SWGTOX) [90].  

Ze względu na medyczno-chemiczny charakter badań, w niniejszej pracy 

doktorskiej wykorzystano protokoły walidacyjne oparte na wytycznych EMA i SWGTOX. 

Wszystkie parametry walidacyjne zostały wyznaczone w oparciu o sygnał analityczny, 

czyli powierzchnię względną pików pochodzących od pola powierzchni pod pikiem dla 

analitu (IA) i jego wzorca wewnętrznego (IIS). Najważniejsze parametry walidacyjne, które 

wyznaczano to m.in. liniowość, wartości LOD i LOQ, precyzję oznaczeń, dokładność  

i efekt matrycy. 

a) liniowość 

Liniowość metody określa wprost proporcjonalną zależność sygnału analitycznego 

do stężenia analitów. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano jako model 

kalibracyjny, metodę najmniejszych kwadratów, która umożliwia optymalne dopasowanie 

prostej do wybranych punktów, a tym samym wyznaczenie równania regresji liniowej. 

Oznaczona krzywa kalibracji obejmowała cały zakres pomiarowy. Jako wskaźnik 

dopasowania prostej przyjęto współczynnik determinacji R2.  
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b) granica wykrywalności i oznaczalności 

Granica wykrywalności (LOD) to najniższe stężenie substancji, które można 

wykryć przy użyciu danej metody analitycznej. Podobnie, granica oznaczalności (LOQ) 

określa najniższe stężenie substancji, które można oznaczyć ilościowo daną metodą 

analityczną, z założoną precyzją i dokładnością. W niniejszym opracowaniu granicę 

wykrywalności oraz granicę oznaczalności obliczono na podstawie Równania 1. 

oraz Równania 2. 

LOD =  
3,3 ∙ SDx 

𝑎
       (1) 

LOQ =  
10 ∙ SDx 

𝑎
       (2) 

gdzie:  

a – współczynnik kierunkowy prostej,  

SDx – odchylenie standardowe sygnału analitycznego wyznaczone dla najniższego stężenia 

z krzywej kalibracyjnej.   

c) precyzja oznaczeń     

Powtarzalność i odtwarzalność metody można określić na podstawie precyzji 

oznaczeń w ciągu dnia i między dniami, wyrażanej jako współczynnik zmienności (ang. 

Coefficient of Variation, CV) – Równanie 3. Określana jest na bazie obliczonego 

odchylenia standardowego oznaczeń na trzech poziomach stężeń: niskim, średnim a także 

wysokim. 

. 

CV =
SD 

x̅
∙ 100 %        (3) 

gdzie:  

x̅ – średnia arytmetyczna z próby, 

SD – odchylenie standardowe z próby. 

  

Według przyjętych kryteriów [88–90] wartość CV nie powinna przekraczać 20% 

dla próbki o najniższym stężeniu i 15% dla roztworów o wyższym stężeniu. 
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d) dokładność metody 

Dokładność metody uzyskanego wyniku oznaczenia w porównaniu z wartością 

teoretyczną wyznaczono jako błąd względny (ang. Relative error, RE) na podstawie 

Równania 4. 

RE =
Cd−Ct 

Ct
∙ 100 %        (4) 

gdzie:  

C𝑑 – doświadczalnie wyznaczone stężenie analitu w próbce,  

C𝑡 – teoretyczne stężenie analitu w próbce.  

 

Według przyjętych kryteriów akceptacji [88–90] dokładność metody dla 

poszczególnych analitów na każdym z badanych poziomów powinna zawierać się 

w przedziale 80% - 120%.  

e) efekt matrycy 

Efekt matrycy (ang. Matrix Effect, ME) to parametr walidacyjny istotny przy 

zastosowaniu metod instrumentalnych sprzężonych ze spektrometrem mas. Istnieje ryzyko 

wystąpienia zjawiska tłumienia lub wzmocnienia jonizacji analitów spowodowane obecnością 

innych związków wchodzących w skład matrycy próbki. W niniejszej rozprawie ME 

wyznaczono na trzech poziomach stężeń – niskim, średnim oraz wysokim, wykorzystując 

procedurę zaproponowaną przez Matuszewskiego i in. [52]. Porównano sygnał pochodzący 

od analitu przygotowanego na bazie stosowanej matrycy (𝐼𝐼) do sygnału pochodzącego od 

analitu przygotowanego bez matrycy próbki (𝐼𝐼𝐼) – Równanie 5. 

 

ME =
 II

III
∙ 100 %         (5) 
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8. ETAP I – OCENA POZIOMÓW STĘŻEŃ LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH  

Biorąc pod uwagę potrzebę ciągłego poszukiwania innowacyjnych metod, w toku realizacji 

badań doktorskich opracowano nowe metodologie MAE/LC-MS, DBS/MAE/CE-MS oraz 

SPME/LC-MS. Podstawę opracowanych technik stanowił mikroinwazyjny sposób pobierania partii 

krwi – metoda DBS. Jako metody ekstrakcji ostatecznie wybrano ekstrakcję MAE i SPME, których 

główną zaletą jest możliwość izolacji analitów z małej objętości próbki biologicznej. Co więcej,  

ze względu na miniaturyzację czy redukcję odczynników organicznych, proponowane metody 

ekstrakcji idealnie wpisują się w wytyczne zielonej chemii, co dodatkowo podkreśla ich potencjał. 

W badaniach wykorzystano również elektroforę kapilarną, która gwarantuje przede 

wszystkim automatyzację procesu oraz wysoki stopień separacji składników analizowanej próbki. 

Ze względu na niewielkie objętości używanych w trakcie pomiarów odczynników, technika  

CE także również jest zgodna z zasadami zielonej chemii. 

Najważniejszym założeniem niniejszego rozdziału jest opracowanie nowych, 

mikroinwazyjnych i przyjaznych środowisku metod, które z powodzeniem mogą zostać 

wprowadzone do rutynowo stosowanych analiz próbek pacjentów z chorobą ChAD i ChAJ.  
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8.1. BADANIA WSTĘPNE – WYBÓR METODY EKSTRAKCJI  

Istotny aspekt w oznaczaniu poziomów stężeń leków w materiale biologicznym stanowi 

wybór odpowiedniej metody ekstrakcji. Celem niniejszego badania wstępnego było zatem 

przetestowanie i wybór optymalnej techniki, porównując najczęściej używane  

i ogólnodostępne - LLE, UAE oraz MAE. W toku badań przetestowano też kilka mieszanin 

ekstrakcyjnych w celu znalezienia najlepszej, umożliwiającej ekstrakcję analitów  

z matrycy biologicznej. 

Wyniki badań omawiane w tym podrozdziale były przedmiotem niniejszej publikacji:  

M. Świądro, R. Wietecha-Posłuszny, D. Dudek, Effective extraction methodology for the 

isolation of antidepressants from human blood, Monatshefte Für Chemie - Chem. Mon. 151 

(2020) 1225–1230. doi:10.1007/s00706-020-02643-0 [91]. 

 

8.1.1. Przedmiot badań 

W badaniach wykorzystano tzw. „leki pierwszego rzutu”, stosowane w terapii zaburzeń 

nastroju z grupy SSRIs – Cit, Flu, Par, Ser – oraz z grupy SNRIs - Wen. Testowano kilka 

rozpuszczalników ekstrakcyjnych – heksan (MI), octan etylu (MII), oraz mieszaninę octanu 

etylu z heksanem (10:90, v/v) (MIII), mieszaninę 3-metylobutan-1-ol z heksanem (1:99, v/v) 

(MIV), chloroform (MV), a także mieszaninę 3-metylobutan-1-ol z acetonitrylem (1:1, v/v) 

(MVI). Próbki analizowano przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią 

mas (LC-MS). Dokładny opis aparatury i metody (wraz z odpowiednimi parametrami) 

przedstawiono w podrozdziale 6.4.1.  

8.1.2. Wybór metody ekstrakcji 

Badania rozpoczęto od sporządzenia roztworów Cit, Flu, Par, Ser oraz Wen o stężeniu 

100 ng/ml, analogicznie, jak zostało to opisane w rozdziale 6.1.1. Do tak przygotowanych 

próbek dodawano 300 μl krwi oraz 300 μl buforu boranowego (pH = 9,5), który sporządzano 

w większej ilości - zmieszano 50 ml roztworu boraksu (Na2B4O7 ∙ 10 H2O) o stężeniu 0,05 mol/l 

z 3,3 ml roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/l. Przygotowane w ten sposób próbki wymieszano 

przy użyciu wytrząsarki typu Vortex (przez 2 minuty) i poddano ekstrakcji LLE, UAE oraz 

MAE, testując rozpuszczalniki ekstrakcyjne (MI-MVI). Dla każdego testowanego 
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rozpuszczalnika przygotowywano po trzy próbki krwi zawierające oznaczane anality. 

Procedura ekstrakcji wyglądała następująco: 

a) Ekstrakcja LLE i UAE – do próbek krwi zawierających oznaczane anality dodawano 

każdorazowo 1 ml testowanej mieszaniny ekstrakcyjnej (MI-MVI). W przypadku ekstrakcji 

LLE, izolowano przy użyciu wirówki (10 min., 10 000 obr./min., 19°C), natomiast  

w ekstrakcji UAE próbki poddawano działaniu ultradźwięków (10 min., 25°C). 

b) Ekstrakcja MAE – przygotowane próbki krwi zawierające oznaczane anality przenoszono 

do naczyń teflonowych, dodając każdorazowo 3 ml testowanej mieszaniny ekstrakcyjnej 

(MI-MVI). Gotowe próbki poddawano ekstrakcji MAE przez 5 minut w temperaturze 

55°C, przy użyciu pieca mikrofalowego. Następnie, naczynia chłodzono, po czym ich 

zawartość przenoszono do zamykanych probówek o pojemności 5 ml, dodatkowo 

przemywając naczynia ekstrakcyjne dwukrotnie (0,5 ml) testowanym rozpuszczalnikiem.  

 

Dalsze czynności wykonywano analogicznie dla każdej ekstrakcji. Do wszystkich 

próbek dodano 1 ml 0,6 M NaOH, następnie wirowano (2 min., 10 000 obr./min., 19°C)  

i filtrowano za pomocą filtrów PTFE (0,25 μm). Na koniec supernatant przenoszono do 

probówek o pojemności 1,5 ml i odparowywano pod strumieniem azotu w temperaturze 40°C. 

Do suchej pozostałości dodawano 100 μl fazy mobilnej (acetonitryl:0,1% kwas mrówkowy 1:9; 

v/v) i odwirowywano przez 3 minuty, przy użyciu wirówki typu Vortex. Następnie całość 

przenoszono ilościowo do fiolek o pojemności 200 μl, umieszczano w aparacie i poddawano 

analizie chromatograficznej (LC-MS). 

Już na etapie przygotowania próbek (przed ekstrakcją) zauważono, że dodanie do krwi 

mieszaniny MV oraz MVI powodowało koagulację białka, co uniemożliwiłoby przejście przez 

kolejne etapy przygotowania materiału i analizę LC-MS. Z tego powodu w dalszych 

eksperymentach testowano jedynie rozpuszczalniki MI- MIV. Wyniki porównano na podstawie 

wydajności ekstrakcji (ang. Extraction Efficiency, EE,) jako ilorazu pola powierzchni piku 

analitu (IA) w stosunku do pola powierzchni piku wzorca deuterowanego (IIS) – Równanie 6. 

 

 𝐸𝐸 (%) =  
(

𝐼𝐴
𝐼𝐼𝑆

)𝐴

(
𝐼𝐴
𝐼𝐼𝑆

)𝐼𝑆

× 100 %     (6)  
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Uzyskaną wydajność ekstrakcji Cit, Flu, Par, Ser oraz Wen wyizolowanych z krwi, przy 

zastosowaniu ekstrakcji LLE, UAE, MAE, a także testowane mieszaniny ekstrakcyjne  

(MI-MVI) zestawiono w Tabeli 8. 

Tabela 8. Otrzymana wydajność ekstrakcji oznaczanych leków stosując ekstrakcję ciecz-ciecz (LLE), 

ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE), ekstrakcję wspomaganą promieniowaniem 

mikrofalowym (MAE) oraz testowane mieszaniny ekstrakcyjne – heksan (MI), octan etylu (MII), octanu 

etylu z heksanem (10:90,v/v) (MIII) i 3-metylobutan-1-ol z heksanem (1:99, v/v)(MIV). 

 

Analizując otrzymane wyniki, można zauważyć, iż wszystkie testowane mieszaniny 

ekstrakcyjne umożliwiają izolację analitów z krwi, ale z różną wydajnością. Na przykład Cit, 

Ser i Wen najlepiej są ekstrahowane po zastosowaniu mieszaniny MIV, w przeciwieństwie do 

Flu, którą wyizolowano z największą wydajnością, stosując czysty heksan - MI. Mieszanina MII 

najlepiej sprawdza się do izolacji Par ze krwi. 

Porównując techniki ekstrakcyjne, można również zauważyć, iż najlepszą wydajność 

ekstrakcji LLE i UAE osiągnięto, stosując mieszaninę MIV – LLE około 50,9%, zaś UAE około 

63,9%. Ekstrakcja MAE, MII umożliwia izolację leków z najlepszą wartością wydajności 

procesu na łącznym poziomie około 77,4%. Z tego powodu do dalszych badań jako potencjalnie 

najlepszą metodę ekstrakcji i mieszaninę ekstrakcyjną umożliwiającą izolację leków z grupy 

Technika 

ekstrakcji 

Mieszanina 

ekstrakcyjny 

Wydajność ekstrakcji (EE) [%] (n=5) 

Cit Flu Par Ser Wen 

LLE 

MI 33,0 ± 6,7 38,4 ± 3,4 58,5 ± 9,6 38,4 ± 1,9 40,1 ± 1,3 

MII 30,2 ± 2,5 35,4 ± 2,1 25,8 ± 1,7 29,8 ± 3,2 38,3 ± 1,1 

MIII 50,9 ± 4,8 45,1 ± 3,3 48,6 ± 5,9 51,3 ± 1,2 47,2 ± 5,4 

MIV 81,0 ± 3,8 36,0 ± 5,4 30,1 ± 6,0 38,1 ± 5,2 69,4 ± 4,0 

UAE 

MI 47,2 ± 2,9 23,9 ± 0,4 76,6 ± 1,4 57,0 ± 2,1 18,0 ± 1,3 

MII 56,3 ± 2,0 28,6 ± 1,1 13,6 ± 3,7 68,2 ± 0,8 24,5 ± 0,6 

MIII 26,5 ± 2,1 78,9 ± 2,1 19,7 ± 3,7 49,7 ± 1,9 69,3 ± 2,9 

MIV 62,4 ± 2,1 59,1 ± 1,3 44,2 ± 3,7 90,4 ± 0,3 63,2 ± 2,4 

MAE 

MI 26,9 ± 5,9 84,9 ± 2,2 34,0 ± 1,3 71,9 ± 1,4 76,4 ± 0,9 

MII 60,8 ± 3,2 81,4 ± 2,4 79,4 ± 1,8 77,2 ± 1,9 88,4 ± 4,3 

MIII 54,1 ± 1,2 73,2 ± 5,0 47,3 ± 2,7 56,9 ± 4,9 59,5 ± 2,2 

MIV 57,2 ± 2,3 81,0 ± 1,5 65,7 ± 3,6 73,8 ± 2,6 91,9 ± 3,7 
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SSRIs i SNRIs, wybrano ekstrakcję MAE w połączeniu z octanem etylu (MII). Rysunek 5. 

przedstawia chromatogram pozyskany na skutek analizy MAE/LC-MS próbek krwi, 

zawierających Cit, Flu, Par, Ser oraz Wen. 

Rysunek 5. Chromatogram oznaczanych leków: 1–wenlafaksyna, 2–citalopram, 3–paroksetyna, 

 4–fluoksetyna oraz 5–serotonina, otrzymany w wyniku zastosowania metody MAE/LC-MS. 

 

W celu sprawdzenia wiarygodności opracowanej metody MAE/LC-MS, 

przeprowadzono proces walidacji, zgodnie z wytycznymi protokołu walidacyjnego SWGTOX 

[90]. Wyznaczono zakres liniowości, granicę wykrywalności (LOD), granicę oznaczalności 

(LOQ) oraz precyzję (CV) w ciągu dnia i pomiędzy dniami, na podstawie wzorów opisanych 

w rozdziale 7. Otrzymane parametry walidacyjne dla metody MAE/LC-MS dla oznaczanych 

leków z grupy SSRIs i SNRIs przedstawiono w Tabeli 9.  

Tabela 9. Parametry walidacyjne wenlafaksyny (Wen), citalopramu (Cit), paroksetyny (Par), 

fluokestyny (Flu) i serotoniny (Ser), uzyskane w wyniku zastosowania metody MAE/LC-MS. 

Parametry 

walidacyjne 

Leki z grupy SSRIs i SNRIs 

Cit Flu Par Ser Wen 

Liniowość 

[ng/ml] 
LOQ - 300 

R2 0,9902 0,9876 0,9708 0,9820 0,9886 

LOD [ng/ml] 4,1  4,6  3,6  3,7  1,8  

LOQ [ng/ml] 13,5  15,3  11,9  12,3  5,9  

Precyzja [%]  

w ciągu dnia (n=9) 

pomiędzy dniami (n=27) 

 

6,8 

10,6 

 

4,7 

8,8 

 

9,6 

13,7 

 

7,9 

11,6 

 

8,6 

9,8 
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Uzyskane wyniki potwierdzają potencjał i wiarygodność wykorzystania ekstrakcji 

MAE i octanu etylu do izolacji z krwi leków z grupy SSRIs i SNRIs. Obliczone wartości LOD 

i LOQ wskazują na możliwość oznaczania analitów o niskim stężeniu. Precyzję określono na 

średnim poziomie stężeń równym 150 ng/ml, gdyż jest ono optymalne, tożsame z dawkami 

terapeutycznymi. Uzyskane wartości precyzji oznaczeń wynoszą w ciągu dnia około 9,6%,  

a pomiędzy dniami około 13,7%. Jest to zgodne z przyjętymi kryteriami protokołu SWGTOX, 

gdzie wartość precyzji powinna wynosić ± 15,0% [90]. 

Otrzymane wyniki przeprowadzonego procesu walidacji dla Cit, Flu, Par, Ser i Wen 

z krwi przy użyciu ekstrakcji MAE, wykazują wiarygodność, jak i potencjał nowoopracowanej 

metody. Z tego powodu, w ostatnim etapie, opracowaną metodę MAE/LC-MS wykorzystano 

do analizy próbek biologicznych pacjentów ze stwierdzoną chorobą afektywną. Przebadano 

losowo wybrane próbki osób zażywających Wen: PK_3, PK_5, PK_18 oraz PK_29. Jedna zaś 

próbka pochodziła od pacjenta PK_19, który zażywa Par. Dokładne dawki oraz częstotliwość 

farmakoterapii każdego pacjenta przedstawiono w Tabeli 7.  

Otrzymane stężenie i czas migracji dla oznaczanych analitów zestawiono w Tabeli 10. 

Tabela 10. Czasy migracji (tR), przy których zidentyfikowano anality oraz otrzymane stężenie 

w wyniku analizy metodą MAE/LC-MS, dla wenlafaksyny (Wen), citalopramu (Cit), paroksetyny (Par), 

fluokestyny (Flu) i serotoniny (Ser). 

 PK_3 PK_5 PK_18 PK_19 PK_29 

 lek Wen Wen Wen Par Wen 

tR [min] 3,84 ± 0,01 3,85 ± 0,01 3,84 ± 0,01 6,23 ± 0,01 3,88 ± 0,02 

Otrzymane stężenie 

[mg/l] 
0,29 ± 2,30 0,39 ± 2,00 0,26 ± 1,60 0,05 ± 1,30 0,04 ± 3,10 

 

Zakres terapeutyczny dla Par wynosi 0,01 – 0,25 mg/l, zaś dla Wen 0,20 – 75 mg/l. 

Otrzymane stężenia Wen w próbkach pacjentów PK_3, PK_5, PK_18 oraz PK_29 są zatem 

zgodne z dawką terapeutyczną. Podobne wnioski można zauważyć w przypadku PK_19 

stosującego Par. Można zatem przypuszczać, iż pacjenci stosują się do zaleceń lekarza  

i prawidłowo dawkują przepisane leki. Co więcej, opracowana metoda MAE/LC-MS 

umożliwia skuteczną izolację leków z wysoką wydajnością. Rysunek 6. przedstawia otrzymane 

chromatogramy, gdzie zidentyfikowano poszczególne leki, stosując metodę MAE/LC-MS. 
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Rysunek 6. Chromatogramy analizowanych próbek rzeczywistych PK_3, PK_5, PK_18 PK_29  

oraz PK_19 stosując zoptymalizowaną ekstrakcję wspomaganą promieniowaniem mikrofalowym 

(MAE): 1–wenlafaksyna, 3–paroksetyna. 

 

Niniejsze badania wstępne stanowią dobrą podstawę do opracowywania nowych metod 

terapeutycznego monitorowania leków psychotropowych (tj. u pacjentów z chorobą 

afektywną), a tym samym wykorzystania w analizach toksykologiczno-sądowych. Kolejny 

krok stanowi połączenie wybranej ekstrakcji MAE z mikroinwazyjną metodą pobierania krwi 

(BDS) oraz elektroforezą kapilarną sprzężoną ze spektrometrią mas (CE-MS).   
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8.2. OPRACOWANIE I ZASTOSOWANIE METODY DBS/MAE/CE-MS 

W ramach realizacji założonego celu, tj. opracowania innowacyjnych metod 

umożliwiających terapeutyczne monitowanie stężenia leków stosowanych w terapii zaburzeń 

afektywnych jako instrument analityczny wykorzystano rzadko stosowaną elektroforezę 

kapilarną sprzężoną ze spektrometrią mas (CE-MS). Technika ta, ze względu na sprzężony 

detektor mas, a zatem wysoką czułość, jest doskonałym rozwiązaniem do analizy mieszanin 

zawierających większe objętości oznaczanych analitów. Elektroforeza kapilarna gwarantuje 

także automatyzację procesu oraz wysoki stopień separacji składników analizowanej próbki. 

Należy podkreślić także, iż w porównaniu do technik chromatograficznych, elektroforeza 

zużywa niewielkie objętości odczynników – co nie tylko przekłada się na niższe koszty 

pojedynczej analizy, ale także na niewielką ilość odpadów, które należy poddać odpowiedniej 

procedurze utylizacji. Czyni to tę metodę właściwą z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Niewątpliwie CE jest to także technika niszcząca, a zatem wymagane jest wcześniejsze 

przygotowanie próbek. Ze względu na fakt, iż pobieranie krwi w sposób klasyczny niekiedy 

budzi lęk, poszukuje się mikroinwazyjnych rozwiązań pobierania matrycy biologicznej. Co 

więcej, w badaniach klinicznych niekiedy dostępna jest tylko niewielka objętość próbki 

biologicznej. Z tego powodu jako etap pobrania i przygotowania krwi zaproponowano 

mikroinwazyjną metodę DBS. Pobór materiału biologicznego następuje poprzez ukłucie palca, 

a objętość aplikowanej krwi na wybrane podłoże karty DBS nie przekracza 50 µl.  

Bazując na wcześniejszym doświadczeniu jako etap izolacji oznaczanych leków, 

wybrano ekstrakcję MAE, natomiast jako mieszaninę ekstrakcyjną – octan etylu. Wszystkie 

wyżej wymienione metody połączono w jedną metodologię DBS/MAE/CE-MS, która 

prawdopodobnie w przyszłości umożliwi ocenę stężenia leków przeciwdepresyjnych. 

Wyniki badań omawiane w tym podrozdziale były przedmiotem niniejszej publikacji:  

M. Świądro, P. Stelmaszczyk, R. Wietecha-posłuszny, D. Dudek, Development of a new method 

for drug detection based on a combination of the dried blood spot method and capillary 

electrophoresis, J. Chromatogr. B, Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 1157 (2020) 122339. 

doi:10.1016/j.jchromb.2020.122339 [34].  
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8.2.1. Przedmiot badań 

Do optymalizacji nowej metody łączącej mikroinwazyjną metodę DBS/MAE/CE-MS 

wybrano kilka leków z odrębnych grup. Ami i Imi należą do grupy TCAs, które dawniej 

rutynowo stosowano w farmakoterapii zaburzeń afektywnych. Cit jest przedstawicielem leków 

przeciwdepresyjnych z grupy SSRIs. Dodatkowo, wprowadzono do badań pochodną 

benzodiazepin o właściwościach przeciwdrgawkowych i przeciwlękowych – Tetrazepam (Tet). 

Dodano także Zolpidem (Zol), który posiada właściwości uspokajające i nasenne. Zarówno Tet 

jak i Zol to przykłady leków niekiedy dodatkowo przepisywanych osobom z zaburzeniami 

afektywnymi. 

Do izolacji oznaczanych leków z próbek krwi zastosowano wybraną we wcześniejszych 

badaniach ekstrakcję MAE oraz octan etylu, jako mieszaninę ekstrakcyjną. Przygotowane 

próbki analizowano przy zastosowaniu elektroforezy kapilarnej sprzężonej ze spektrometrią 

mas (CE-MS). Dokładny opis aparatury i metody (wraz z odpowiednimi parametrami) 

przedstawiono w podrozdziale 6.4.2.  

8.2.2. Wybór optymalnego buforu separacyjnego 

Badania rozpoczęto od optymalizacji buforu separacyjnego (ang. Background 

Electrolyte, BGE), ze względu na szereg parametrów wpływających na proces rozdzielenia 

składników mieszaniny, takich jak: środowisko próbki, sposób wprowadzania jej do kapilary, 

temperaturę czy napięcie. Przystąpiono zatem do określenia składu jakościowego i stosunku 

objętościowego mieszaniny BGE. Optymalizację składu buforu separacyjnego wykonano 

metodą jednej zmiennej niezależnej, wykorzystując modelowe roztwory zawierające wszystkie 

oznaczane anality, sporządzone według procedury opisanej w podrozdziale 6.1.2.  

W trakcie wyboru buforu separacyjnego rozważano dodatek acetonitrylu (ACN) lub 

metanolu (MeOH), zarówno do kwasu mrówkowego (HCOOH), jak również kwasu octowego 

(CH3COOH). Testowano także stężenia kwasów w zakresie 50, 100, 200 mM oraz objętość 

alkoholu - 10, 20, 30, 40%. Uzyskane elektroferogramy testowanych buforów porównywano 

wizualnie, zwracając szczególną uwagę na rozdzielenie maksimów pików pochodzących od 

poszczególnych analitów, czas w jakim zaszła separacja składników mieszaniny, intensywność 

pików i ich kształt.  
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Na podstawie analizy otrzymanych elektroferogramów, już na wstępie odrzucono BGE 

zawierający acetonitryl. Dodatek ACN do HCOOH, mimo że zdecydowanie skraca czas analizy 

(o około 5 min.), to nie identyfikuje wszystkich analitów. Istnieje możliwość oznaczenia 

jedynie Ami, Imi i Tet leków. Przeciwnie – piki pochodzące od wszystkich oznaczanych leków 

– zaobserwowano natomiast po dodaniu MeOH do CH3COOH. Obiecującym zatem roztworem 

BGE, umożliwiającym separację Imi, Ami, Flu, Cit, Tetr, Zol okazał się roztwór zawierający 

50 mM CH3COOH i MeOH w stosunku objętościowym 60:40. Dlatego też, dla wybranej 

wstępnie mieszaniny BGE porównano intensywności i kształty pików pochodzących od 

poszczególnych analitów dla próbek przygotowanych w buforze nierozcieńczonym, a także  

w 10-krotnie i 100-krotnie rozcieńczonym.  

 Ostatecznie, najlepszy efekt separacji Ami, Imi, Cit, Tet i Zol zaobserwowano dla 

próbki przygotowanej w 100-krotnie rozcieńczonym BGE, zawierającym 50 mM CH3COOH 

i MeOH (60:40, v/v). W tych warunkach możliwe było oddzielenie wszystkich oznaczanych 

leków pochodzących z odrębnych grup, co zostało przedstawione na Rysunku 7.  

 

Rysunek 7. Elektroferogram zarejestrowany dla mieszaniny oznaczanych leków: 1–amitryptylina,  

2–imipramina, 3–citalopram, 4–tetrazepam, 5–zolpidem, wykorzystując 100-krotnie rozcieńczony 

bufor separacyjny: 50 mM kwas octowy i metanol (60:40, v/v). 

 

8.2.3. Optymalizacja warunków instrumentalnych CE  

W ramach opracowania metody separacyjnej sprawdzono również niektóre warunki 

instrumentalne, które mogą wpływać na poprawę uzyskanych wyników. W ramach prowadzonych 

badań sprawdzono wpływ temperatury kapilary na otrzymane rezultaty. Testowano trzy 

wartości: 15ºC, 20ºC i 30ºC. Na podstawie analizy wizualnej zauważono, że w niższych 
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temperaturach dochodziło do wydłużenia czasu trwania procesu separacji oraz pogorszenia 

kształtu pików – braku symetrii. W miarę obniżania temperatury, w której utrzymywana jest 

kapilara, maleje prędkość migracji poszczególnych analitów. Wyższe temperatury powodują 

wzrost prędkości przepływu elektroosmotycznego, a tym samym zwiększenie prędkości 

migracji badanych analitów. W efekcie otrzymujemy krótszy czas pomiaru, przez co nie udaje 

się rozseparować wszystkich oznaczanych analitów. Ze względu na powyższe obserwacje  

za optymalną dla procesu separacji uznano temperaturę kapilary równą 15°C.  

8.2.4. Opracowanie metodologii DBS/MAE/CE-MS 

Kluczowy etap stanowiło połączenie mikroinwazyjnej metody pobierania partii krwi, 

z ekstrakcją MAE oraz selektywną techniką CE-MS. Próbki krwi przygotowano analogicznie, 

jak zostało to opisane w podrozdziale 6.1.1., poprzez odpipetowanie odpowiedniej objętości 

roztworów Ami, Imi, Cit, Tet i Zol, odparowanie i dodanie 100 µl krwi. Przygotowane 

mieszaniny krwi odwirowano przy użyciu wytrząsarki typu Vortex przez 2 minuty 

i aplikowano w postaci dwóch kropli (25 µl każda) - bezpośrednio na kartach FTA DMPK C. 

Przygotowane karty pozostawiano do wysuszenia przez 1,5 godziny w temperaturze 

pokojowej. Rysunku 8. przedstawia przykładowe karty DBS z zaaplikowaną kroplą krwi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Próbki krwi naniesione na karty DBS Whatman FTA DMPK C. 
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W eksperymencie wykorzystano krew o nieznanym poziomie Hct. Stężenie 

oznaczanego analitu jest adekwatne do poziomu Hct. Krew o wysokim poziomie Hct 

zaaplikowana na podłoże karty DBS zajmie mniejszą powierzchnię (mniejszy promień kropli 

krwi) na skutek większej objętości erytrocytów. W przypadku niskiego poziomu Hct plama 

krwi zajmie większe pole powierzchni na podłożu DBS, co spowoduje zmniejszenie stężenia 

analitu. Aby zniwelować efekt hematokrytu w przypadku próbek o nieznanym poziomie Hct, 

do optymalizacji metody użyto ten sam rodzaj krwi, a także zastosowano strategię obliczeniową 

zaproponowaną przez Majdę i in. [33]. Sugerowana metoda kalkulacyjna umożliwia 

wyznaczenie objętości wyciętej kropli z kart DBS, a tym samym objętości krwi, którą poddano 

dalszym etapom przygotowania próbki. W tym celu zmierzono, za pomocą elektronicznej 

suwmiarki, średnicę całej kropli krwi, która posłużyła do obliczenia całkowitego pola 

powierzchni pojedynczej plamy. Wyniki uzyskane dla pomiarów plam krwi, na etapie 

optymalizacji ekstrakcji, wynosiły: średnia średnica plamy: 7,90 ± 0,2 mm, powierzchnia 

krążka DBS: 97,55 ± 0,1 mm2, pole powierzchni wycięcia: 56,55 mm2, średnia objętość 

wycięcia: 30,10 ± 0,2 µl. 

Wysuszone i zmierzone plamy krwi wykorzystano do optymalizacji ekstrakcji 

wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym (MAE). W tym celu, w dalszej kolejności,  

za pomocą odpowiedniego wycinaka o średnicy 6 mm, wycięto po jednym krążku z kropli 

naniesionych na kartę. Umieszczano je w teflonowych naczyniach do ekstrakcji wspomaganej 

promieniowaniem mikrofalowym. Następnie, do naczyń dodano 1 ml wody, 1 ml roztworu 

o zadanej wartości pH, aby stworzyć odpowiednie środowisko podczas ekstrakcji i 3 ml 

wybranego środka ekstrahującego. Dokładny proces optymalizacji metody MAE 

przedstawiono w podrozdziale 8.2.5. 

Po zakończeniu ekstrakcji zawartość naczyń teflonowych przenoszono za pomocą 

lejków do probówek stożkowodennych o pojemności 5 ml, przemywając dwukrotnie 

mieszaniną ekstrakcyjną. Następnie, zawartość probówki wirowano (10 min., 10 000 obr./min., 

4°C). Z odwirowanych próbek odpipetowano po 3 ml fazy organicznej i przeniesiono do 

plastikowych probówek o pojemności 5 ml. W dalszej kolejności odparowywano 

rozpuszczalnik pod strumieniem azotu w temperaturze 40°C. Do suchej pozostałości dodawano 

50 μl zoptymalizowanego roztworu BGE i odwirowywano (10 min., 10 000 obr./min., 4°C). 

Na koniec, do fiolek typu PCR przenoszono po 40 μl roztworu i ponownie odwirowano, 
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wykorzystując mikrowirówkę (14 800 obr./min., 5 min.) - w celu usunięcia pęcherzyków 

powietrza utrudniających prowadzenie separacji. Tak przygotowane naczynia umieszczano  

w aparacie do CE-MS.  

Schemat postepowania w przypadku zastosowania metody DBS/MAE/CE-MS 

przedstawiono na Rysunku 9. 

 

Rysunek 9. Zoptymalizowana metoda łącząca metodę suchej kropli krwi (DBS), z ekstrakcją 

wspomaganą promieniowaniem mikrofalowym (MAE) i elektroforezą kapilarną sprzężoną ze 

spektrometrią mas (CE-MS). 
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8.2.5. Optymalizacja dodatku buforu w ekstrakcji MAE 

W badaniach wykorzystano ekstrakcję MAE i octan etylu - jako mieszaninę 

ekstrakcyjną. W celu lepszej izolacji analitów z matrycy biologicznej zoptymalizowano 

dodatek buforu, który spowoduje, iż związki ekstrahowane z krwi będą występowały 

w formie niezdysocjowanej, a tym samym będą przechodziły z większą wydajnością do fazy 

organicznej. Przetestowano serię próbek, stosując metodę DBS/MAE/CE-MS, dodając 

każdorazowo przed ekstrakcją do teflonowych naczyń 1 ml buforu o wartości pH: 6, 8, 9, 10 

lub roztwór 0,6 M NaOH (pH = 13,5).  

Uzyskane wyniki analizy próbek techniką CE-MS porównano, zwracając uwagę na 

ilość zarejestrowanych na elektroferogramie pików pochodzących od badanych analitów.  

Za najlepsze warunki środowiska fazy wodnej uznano warunki, dla których w wyniku analizy 

ekstraktu wykryto największą liczbę analitów. W Tabeli 11. zestawiono liczbę analitów 

wykrytych w ekstraktach dla danych wartości pH fazy wodnej dla octanu etylu. 

Tabela 11. Liczba wykrytych analitów w próbkach po ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem 

mikrofalowym (MAE) w zależności od wartości pH fazy wodnej. 

 Bez buforu pH=6 pH=8 pH=9 pH=10 pH=13,5 

Liczba oznaczonych 

analitów 
2 2 2 3 4 5 

 

W środowisku o pH w zakresie 6 – 8, w ekstraktach wykryto jedynie Tet i Zol. Leki te 

mają najmniejszą wartość stałej pKa spośród badanych analitów. W tych warunkach wartość 

pH jest większa od wartości pKa, więc związki te w roztworze znajdowały się w formie 

niezdysocjowanej i wykazywały większe powinowactwo do fazy organicznej. W przypadku 

zwiększenia wartości pH środowiska ekstrakcji do pH=9 i 10, zaobserwowano tożsame 

wyniki. Wykryto oprócz Tet i Zol również Cit, którego pKa jest równe 9,5. Pomimo tego, że 

w tym środowisku wartość pH nie przekracza wartości pKa tego leku, to ze względu na 

występującą w roztworze równowagę pomiędzy formą zdysocjowaną i niezdysocjowaną 

związku, w fazie organicznej obecne były cząsteczki niezdysocjowane Cit w takim stężeniu, 

które możliwe było do wykrycia w ekstrakcie.  

Najlepszy wynik zaobserwowano jednak w przypadku przeprowadzenia ekstrakcji 

MAE w środowisku o wartości pH=13,5, którą osiągnięto poprzez dodanie do naczyń 



8. Etap I – ocena poziomów leków psychotropowych 

68 

 

ekstrakcyjnych roztworu 0,6 M NaOH. W ekstraktach wykryto Ami, Imi, Cit, Tet i Zol. 

Wytworzenie środowiska mocno zasadowego podczas ekstrakcji badanych leków 

spowodowało, że wszystkie wymienione leki znajdowały się w przeważającej części 

w formie niezdysocjowanej, a tym samym wykazywały większe powinowactwo do fazy 

organicznej. W dalszych badaniach stosowano już tylko dodatek 0,6 M NaOH. 

8.2.6. Walidacja metody DBS/MAE/CE-MS  

W celu sprawdzenia wiarygodności nowoopracowanej metody DBS/MAE/CE-MS, 

przeprowadzono proces walidacji według wytycznych SWGTOX [90]. Wyznaczono 

liniowość, LOD, LOQ, precyzję wyników, dokładność, efekt matrycy, stabilność analitów, 

a także selektywność metody. Wyniki zestawiono w Tabeli 12. 

Analizując otrzymane parametry walidacyjne, można zauważyć, iż wartość LOD  

i LOQ, otrzymane w wyniku analizy CE-MS, są lepsze niż raportowane na skutek analizy 

za pomocą LC-MS [40, 55]. Nasuwa się zatem wniosek, iż CE-MS umożliwia oznaczenie 

analitów na jeszcze niższym poziomie wykrywalności i oznaczalności, co jest istotne  

w badaniach klinicznych i toksykologicznych.  

W przypadku wartości precyzji (CV) kryteria akceptacji ustalono na ±15,0% 

(±20,0% dla najniższego stężenia) [90]. Uzyskane wyniki wskazują, że dla analizowanych 

leków wartość precyzji pomiarów w ciągu dnia była mniejsza niż 9,43%, natomiast 

wartość precyzji pomiędzy dniami mniejsza niż 14,5% dla każdego analitu – Tabela 12. 

Są one zgodne z przyjętymi kryteriami. Tylko dla Tet wartość precyzji na poziomie 

średniego stężenia wyniosła 15,2%, co oznacza, iż proponowana metodologia może być 

skuteczna jedynie do jakościowej, a nie ilościowej analizy. W przyszłości można zatem 

zmodyfikować metodę DBS/MAE/CE-MS pod kątem Tet. 
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Tabela 12. Parametry walidacyjne metody DBS/MAE/CE-MS oznaczania wybranych leków: 

amitryptylina (Ami), citalopram (Cit), imipramina (Imi), tetrazepam (Tet) i zolpidem (Zol). 

Parametry 

walidacyjne 

Oznaczane anality 

Ami Cit Imi Tet Zol 

Liniowość 

[ng/ml] 
LOQ - 300 

R2 0,9884 0,9955 0,9876 0,9872 0,9980 

LOD [ng/ml] 1,76 9,15 2,01 14,7 6,26 

LOQ [ng/ml] 5,27 27,5 6,70 49,0 20,9 

tm [min] 14,2 ± 0,63 15,6 ± 0,96 14,4 ± 0,93 16,8 ± 0,37 15,5 ± 0,76 

Precyzja [%] w ciągu dnia (n=9) 

50 [ng/ml] 

150 [ng/ml] 

300 [ng/ml] 

6,11 

1,37 

1,54 

9,43 

3,34 

4,23 

3,73 

7,04 

1,42 

2,74 

1,35 

2,35 

9,36 

2,70 

1,31 

Precyzja [%] pomiędzy dniami (n=27) 

50 [ng/ml] 

150 [ng/ml] 

300 [ng/ml] 

11,8 

9,59 

9,14 

12,5 

7,16 

9,90 

14,5 

15,2 

13,3 

9,75 

5,59 

8,99 

11,7 

7,35 

3,26 

Efekt 

matrycy [%] 

(n=6) 

105,5 ± 3,6 100,0 ± 5,4 103,4 ± 6,3 99,8 ± 3,4 98,6 ± 4,3 

Dokładność [%] (n = 4)  

50 [ng/ml] 

150 [ng/ml] 

300 [ng/ml] 

98,8 

97,2 

105,4 

85,0 

95,6 

93,5 

94,5 

92,0 

101,2 

99,5 

99,5 

103,5 

94,5 

95,1 

94,3 

Stabilność [%](n = 9) 

7 dni 

14 dni 

100,8 ± 3,3 

95,7 ± 3,6 

101,6 ± 7,3 

96,8 ± 3,0 

95,3 ± 2,7 

94,4 ± 2,3 

95,7 ± 5,4 

95,5 ± 2,4 

99,6 ± 5,5 

96,9 ± 5,1 
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Zgodnie z kryteriami akceptacji, RE dla poszczególnych analitów (na każdym 

poziomie stężeń) powinna zawierać się w przedziale 80 - 120% [90]. Otrzymane wyniki 

metody DBS/MAE/CE-MS pokazują, iż RE mieści się w zakresie 85,0 – 105,4%, dlatego 

wyznaczoną dokładność można uznać za zadowalającą. Ponadto można stwierdzić, 

że uzyskane wyniki CV i RE, w przypadku zastosowania metody DBS jako etapu 

w procedurze przygotowania próbki krwi, były korzystniejsze dla leku z grupy 

benzodiazepin – TET, niż te opisane przez Woźniakiewicz i in. [57], u których CV dla 

TET na najniższym poziomie wynosiło około 7,9% (w ciągu dnia) i 3,9% (pomiędzy 

dniami). Autorzy również używali CE-MS i MAE. Wprowadzenie metody DBS wydaje 

się zatem mieć potencjał w przypadku oznaczania pochodnych benzodiazepin.  

Efekt matrycy (ME) wyznaczono dla sześciu różnych próbek krwi o nieznanym 

Hct, zgodnie z strategią kalkulacyjną próbek o nieznanym hematokrycie [33]. Zmierzono 

średnicę nakropionej plamy krwi. Następnie obliczono jej pole powierzchni w stosunku do 

pola powierzchni wycięcia dla każdej próbki. Wyniki uzyskane dla tych pomiarów były 

zbliżone do wyników uzyskanych dla krwi podczas walidacji. Wynosiły: średnia średnica 

kropli: 7,80 ± 0,2 mm, powierzchnia DBS: 97,59 ± 0,1 mm2, pole powierzchni wycięcia: 

56,55 mm2: średnia objętość wycięcia: 30,15 ± 0,2 µl.  

W celu stwierdzenia występowania efektu matrycy otrzymane wartości ME muszą 

odbiegać od akceptowalnej wartości ME, czyli 80 do 120%. Jak można zaobserwować, 

uzyskane wartości ME mieszczą się w przedziale 98,6 - 105,5%, co także wpisuję się 

w dopuszczalny zakres ME. Nie obserwuje się zatem interferencji pomiędzy analitami  

a matrycą, na skutek przeprowadzenia badań DBS/MAE/CE-MS. 

Stabilność oznaczanych analitów na kartach DBS zweryfikowano po 7 i po 14 

dniach. Oznaczone stężenia analitów w badanych próbkach wykazały, że trwałość próbek 

utrzymywała się przez co najmniej 14 dni. Odnotowano też, że wraz z wydłużeniem dni 

stężenie analitów delikatnie malało. W celu weryfikacji przypuszczenia należy  

w przyszłości przeprowadzić dodatkowe badania na stabilność analitów - przykładowo po 

upływie 30 lub 60 dni.  

W niniejszych badaniach sprawdzeniu poddano również selektywność metody.  

Do próbki zawierającej oznaczane anality dodano najczęściej stosowaną substancję – 
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acetaminofen (składnik paracetamolu) i poddano analizie, wykorzystując metodę 

DBS/MAE/CE-MS. Otrzymany elektroferogram przedstawiono na Rysunku 10. 

Rysunek 10. Elektroferogram zarejestrowany w wyniku analizy DBS/MAE/CE-MS dla 

mieszaniny leków: 1–amitryptylina, 2–imipramina, 3–citalopram, 4–tetrazepam, 5–zolpidem, oraz 

6–acetaminofen. 

 

Analizując otrzymany elektroferogram, można zauważyć, iż dodatek 

acetaminofenu różni się czasem retencji (około 23,5 min.) w porównaniu z oznaczanymi 

lekami. Można zatem wnioskować, iż proponowana metoda DBS/MAE/CE-MS jest 

selektywna, a dodawany acetaminofen nie interferuje z matrycą ani lekami, co umożliwia 

dobrą separację i identyfikację oznaczanych analitów.  

8.2.7. Próbki rzeczywiste 

Potencjał opracowanej metody DBS/MAE/CE-MS umożliwiającej izolację 

i oznaczenie Ami, Cit, Imi, Tet oraz Zol z krwi, zweryfikowano, analizując krew 

pozyskaną od pacjenta (PK_6) ze stwierdzoną chorobą afektywną, który oprócz Tra i Dul 

stosował zolpidem – 10 mg (rano).  

Jako dodatkowy aspekt postanowiono sprawdzić potencjał opracowanej metody 

DBS/MAE/CE-MS, także w analizach toksykologiczno-sądowych. Analizowano próbki 

krwi sekcyjnej (ZMS#I i ZMS#II), które potencjalnie zawierały oznaczane anality.  

Pozyskany materiał biologiczny przygotowano poprzez odpipetowanie 200 µl krwi 

do fiolek o pojemności 1,5 ml. Następnie dodawano 100 µl mieszaniny wzorów 

deuterowanych i wirowano na wytrząsarce typu Vortex przez 2 minuty. Tak przegotowaną 



8. Etap I – ocena poziomów leków psychotropowych 

72 

 

krew aplikowano po 25 µl na karty FTA DMPK-C. Kolejne czynności wykonywano 

zgodnie z opracowana metodą DBS/MAE/CE-MS. Biorąc pod uwagę, iż analizowano 

próbki biologiczne o nieznanym Hct, po wysuszeniu plamek krwi, zmierzono pole 

powierzchni powstałych plam. Zmierzone wartości pola powierzchni, średnicę kropli krwi, 

jak i wyniki analizy próbek rzeczywistych przedstawiono w Tabeli 13. Rysunek 11. 

przedstawia otrzymany w wyniku analizy DBS/MAE/CE-MS elektroferogram, obrazujący 

zidentyfikowane anality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11. Chromatogramy analizowanych próbek rzeczywistych: pacjenta PK_6 oraz próbek 

pośmiertnych ZMS#I i ZMS#II: 1–amitryptylina, 2–imipramina, 3–citalopram, 4–tetrazepam,  

5–zolpidem. 
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Tabela 13. Średnica plamy krwi pacjenta i próbek pośmiertnych, a także wynik analizy 

DBS/MAE/CE-MS - oznaczone anality wraz z wyznaczonym stężeniem.  

 PK_6 ZMS#I ZMS#II 

Średnia średnica kropli [mm]  7,32 7,99 8,17 

Powierzchnia kropli DBS [mm2] 84,17 100,28 104,74 

Pole powierzchni wycięcia [mm2]  56,55 56,55 56,55 

Średnia objętość wycięcia [µl] 33,60 28,20 26,99 

Zidentyfikowane leki Zol 
Imi 

Ami  
Imi 

Oznaczona masa [M+H]+ 308,177 ± 0,001 
281,201 ± 0,002 

278,194 ± 0,003 
281,202 ± 0,002 

tm [min] 14,7 ± 0,72 
14,1 ± 0,74 

14,4 ± 0,71 
14,2 ± 0,74 

Stężenie końcowe [mg/l] 0,06 ± 2,30 
0,23± 8,42 

0,19 ± 2,10 
0,38 ± 5,31 

 

Analizując otrzymane wyniki, można wnioskować, iż pacjent PK_6 stosuje się do 

zaleceń lekarza. Oznaczone stężenie jest zgodne z zakresem odpowiadającym niskiemu 

stężeniu terapeutycznemu dla Zol – 0,06 - 0,15 mg/l. Co więcej, lek ten był przyjmowany 

przed snem, natomiast krew do analizy pobrano następnego dnia. Po takim czasie stężenie 

tego leku we krwi może być niższe od stężenia terapeutycznego ze względu na jego 

metabolizm i eliminację z organizmu (biologiczny okres półtrwania Zol we krwi wynosi 

od 2 do 5 godzin) [27].  

Ciekawe wnioski można wyciągnąć także z analizy próbek materiału sekcyjnego. 

W przypadku próbki ZMS#I oznaczano Imi (stężenie 0,23 mg/l) i Ami (stężenie  

0,19 mg/l). Oba pokrywają się z zakresem terapeutycznym - w stężeniu zgodnym 

z poziomem terapeutycznym równym zarówno dla Ami jak i Imi: 0,15 – 0,3 mg/l. 

Wyklucza to zatem hipotezę przewidującą zgon na skutek przedawkowania tych leków. 

Natomiast analiza próbki ZMS#II niesie przeciwne wnioski. Oznaczone stężenie  

Imi - 0,38 mg/l, przekroczyło zakres terapeutyczny, osiągając niższy poziom toksyczny. 

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż zgon był spowodowany przedawkowaniem 

imipraminy.  
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8.2.8. Podsumowanie 

Opracowana metoda DBS/MAE/CE-MS spełnia wymagania stawiane analizie 

jakościowej i ilościowej. Zastosowanie ekstrakcji MAE umożliwia lepszą izolację 

analitów należących do różnych grup leków, z krwi zaaplikowanej na kartach DBS. 

Co więcej, próbki krwi będące na kartach DBS wykazują wysoką stabilność 

w temperaturze pokojowej, co znacznie obniża koszty przechowywania próbek. Ponadto, 

zaletą opracowanej metody jest to, że do analizy wymagana jest niewielka ilość pobranego 

materiału, co jest szczególnie ważne w przypadku próbek będących dowodami 

w postępowaniu sądowym. Na dodatek, metoda DBS/MAE/CE-MS ma ogromny 

potencjał w rutynowo stosowanych w badaniach klinicznych, zwłaszcza dla pacjentów 

przyjmujących analizowane leki w ramach terapii. Wyniki analiz próbek rzeczywistych 

wskazują na możliwość wykorzystania opracowanej metody DBS/MAE/CE-MS do 

badania wspomnianych leków - Imi, Ami, Flu, Cit, Tetr, Zol. Opracowana metoda ma 

także ogromny potencjał w analizach toksykologiczno-sądowych, co zostało potwierdzone 

badaniem próbek krwi sekcyjnych. 

  



8. Etap I – ocena poziomów leków psychotropowych 

75 

 

8.3. MODYFIKACJA OPRACOWANEJ METODY DBS/MAE/CE-MS  

W farmakoterapii zaburzeń afektywnych stosuje się leki z różnych grup np. SSRIs, 

SNRIs czy TCAs. Kluczowe jest zatem opracowywanie metod umożliwiających 

oznaczanie wszystkich leków, które były lub dalej są stosowane w terapii. Celem 

niniejszego rozdziału jest zmodyfikowanie opracowanej wcześnie metody DBS/MAE/CE-

MS umożliwiającej izolację i oznaczenie gamy analitów we krwi pobranej od pacjentów 

będących w trakcie farmakoterapii. 

8.3.1. Przedmiot badań 

W badaniach oznaczano leki należące do różnych grup: Ami, Ari, Cit, Dez, Dul, 

Flu, Fluw, Imi, Kar, Klo, Kwe, Lam, Mir, Nor, Ola, Par, Ser, Tra oraz Wen. Próbki 

przygotowywano na bazie procedury DBS/MAE/CE-MS opisanej w podrozdziale 8.2.4. 

Warunki pomiaru i parametry metody CE-MS zastosowano analogicznie, jak zostało to 

przedstawione w podrozdziale 6.4.2.  

8.3.2. Optymalizacja buforu separacyjnego 

Biorąc pod uwagę zwiększenie liczby oznaczanych analitów, należało ponownie 

zoptymalizować bufor separacyjny umożlwiający ich jednoczesną separację. Proces 

optymalizacji BGE przeprowadzono przy użyciu metody jednej zmiennej niezależnej, 

analogicznie, jak zostało to zrobione w badaniach opisanych w podrozdziale 8.3.2. 

Testowano mieszaniny: 50/100/200 mM HCOOH bądź CH3COOH, z dodatkiem ACN lub 

MeOH (10, 20, 30, 40%).  

W przypadku oznaczania mieszaniny leków pochodzący z odrębnych grup 

najlepszy efekt separacji zaobserwowano dla BGE - 100 mM kwas mrówkowy  

i acetonitryl w stosunku objętościowym 90:10. Zarejestrowane elektroferogramy 

obrazujące separację mieszaniny oznaczanych analitów przedstawiono na Rysunku 12.  

 

 



8. Etap I – ocena poziomów leków psychotropowych 

76 

 

 

Rysunek 12. Elektroferogramy otrzymane dla oznaczanych leków, wykorzystując metodę 

DBS/MAE/CE-MS: 1–dezypramina, 2–nortryptylina, 3–imipramina, 4–amitryptylina, 

5–klomipramina, 6–duloksetyna, 7–wenlafaksyna, 8–lamotrygina, 9–kwetiapina, 10–olanzapina, 

11–karbamazepina, 12–aripiprazol, 13–trazodon, 14–mirtazapina, 15–paroksetyna,  

16–fluwoksamina, 17–sertralina, 18–citalopram oraz 19–fluoksetyna. 
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 Opublikowane dotychczas prace wskazują, że nie ma jednego uniwersalnego 

buforu separacyjnego skutecznego w przypadku separacji wszystkich leków. Skład zależy 

od rodzaju analizowanej substancji, przykładowo: czy jest to lek o budowie trójcyklicznej, 

czy pochodna benzodiazepin. Madej i in. [92] w swojej publikacji przedstawili metodę 

pozwalającą na oznaczenie 14 leków psychotropowych, m.in. należących do grupy TCAs 

(Ami, Nor, Nort, Imi, Dez, Klo). Wybrany przez autorów BGE to 20 mM octan amonu  

z mieszaniną metanolu, acetonitrylu i kwasu octowego (49:50:1, v/v/v). Tsai i in. [93] 

zaprezentowali w swojej pracy użycie buforu fosforanowego z dodatkiem MeOH  

i dimetylosulfotlenku (DMSO) jako buforu separacyjnego do oznaczenia Ari we krwi 

ludzkiej. Każda grupa leków posiada więc swój BGE.  

Niniejsze badania są przykładem jednej z pierwszych prac opisujących 

optymalizację BGE dla leków pochodzących z różnych grup, takich jak SSRIs, SNRIs, 

TeCAs, TCAs. Porównując skład BGE użytych w wymienionych publikacjach z buforem 

zoptymalizowanym w niniejszej pracy, można stwierdzić, że procedura przygotowania 

wybranego w tym rozdziale buforu jest znacznie prostsza. Dodatkową zaletę stanowi 

zużycie mniejszej ilości odczynników chemicznych - co redukuje koszty metody CE-MS. 

Ponadto bufor 100 mM HCOOH : ACN (90:10 v/v) pozwala na analizę wielu leków  

z różnych grup w trakcie wykonywania jednego pomiaru, podczas gdy do analizy tych 

samych substancji w publikacjach Madej i in. [92] oraz Tsai i in. [93] zastosowano różne 

BGE. Opracowanie jednego buforu separacyjnego do oznaczenia 19 substancji 

przyjmowanych przez osoby cierpiące na zaburzenia afektywne powoduje pomniejszenie 

czasu pomiaru, upraszcza i ujednolica procedurę analizy dla większej ilości leków, jak 

również niweluje koszty. 

 

8.3.3. Walidacja metody DBS/MAE/CE-MS  

W celu sprawdzenia wiarygodności nowoopracowanej metody DBS/MAE/CE-MS 

przeprowadzono proces walidacji według wytycznych SWGTOX [90]. Wyznaczono 

liniowość, LOD, LOQ, precyzję wyników, dokładność, efekt matrycy, stabilność analitów, 

a także selektywność metody. Wyniki zestawiono w Tabeli 14. 
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Tabela 14. Parametry walidacyjne zmodyfikowanej metody DBS/MAE/CE-MS do oznaczania wybranych leków: olanzapina (Ola), trazodon (Tra), lamotrygina (Lam), 

mirtazapina (Mir), wenlafaksyna (Wen), kwetiapina (Kwe), karbamazepina (Kar), citalopram (Cit), fluwoksamina (Fluw), dezypramina (Dez), paroksetyna (Par), nortryptylina 

(Nor), imipramina (Imi), duloksetyna (Dul), amitryptylina (Ami), fluoksetyna (Flu), aripiprazol (Ari), sertralina (Ser) oraz klomipramina (Klo).  

Parametry 

walidacyjne 
Ami Nort Imi Dez Klo Cit Flu Fluw Par Ser Tra Dul Mir Wen Kar Lam Ari Kwe Ola 

Liniowość 

[ng/ml] 
LOQ - 300 

R2 0,9945 0,9969 0,9988 0,9949 0,9955 0,9986 0,9997 0,9954 0,9963 0,9942 0,9941 0,9975 0,9912 0,9975 0,9982 0,9842 0,9932 0,9911 0,9936 

LOD [ng/ml] 8,21 8,24 4,61 5,92 6,74 8,04 6,74 6,13 3,49 6,66 2,72 4,46 7,81 8,04 5,14 6,30 4,72 6,72 7,10 

LOQ [ng/ml] 27,4 27,5 15,4 19,7 22,5 26,8 22,5 20,4 11,6 22,2 9,1 14,9 26,0 26,8 17,1 21,0 15,7 22,4 23,7 

Precyzja [%] w ciągu dnia (n=9) 

50 [ng/ml] 13,7 9,90 4,68 17,2 8,47 5,57 9,61 4,39 3,23 6,99 11,9 3,66 5,25 5,05 13,8 10,9 6,98 2,76 3,17 

150 [ng/ml] 7,59 6,11 5,32 5,51 6,21 4,25 2,38 4,09 2,70 3,56 7,10 3,29 2,38 4,95 3,19 1,52 2,78 2,15 2,84 

250 [ng/ml] 5,88 2,48 4,67 4,70 7,24 2,29 6,04 2,76 2,24 5,78 2,93 2,93 4,61 4,62 7,35 7,87 5,38 1,85 6,06 

Precyzja [%] pomiędzy dniami (n=27) 

50 [ng/ml] 4,81 3,95 1,64 9,98 12,50 1,12 4,58 13,8 7,31 5,78 16,1 11,3 6,35 5,27 9,04 3,57 3,40 10,30 14,4 

150 [ng/ml] 6,84 8,98 6,49 11,2 9,54 2,40 8,54 10,8 9,63 3,56 6,94 2,97 4,60 3,95 6,18 1,20 12,8 6,01 7,79 

250 [ng/ml] 14,1 13,9 10,6 13,5 14,5 3,50 9,37 10,3 4,65 2,45 8,75 9,36 3,41 5,64 5,09 1,67 11,5 8,14 14,60 
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Analizując otrzymane parametry walidacyjne można wnioskować, iż 

zmodyfikowana metoda DBS/MAE/CE-MS jest wiarygodna. Wartości LOD i LOQ 

otrzymane przy zastosowaniu CE-MS potwierdzają możliwość oznaczenia wszystkich 

oznaczanych leków nawet na niskim poziomie wykrywalności i oznaczalności, co jest 

istotne w badaniach klinicznych. 

Otrzymana wartość precyzji w ciągu dnia na niższym poziomie (50 ng/ml) była 

mniejsza niż 17,2%, zaś na wyższym (250 ng/ml) wynosiła 7,87%, a wartość precyzji 

pomiędzy dniami mniejsza niż 14,5% dla każdego analitu. W przypadku precyzji 

pomiędzy dniami dla niższego stężenia uzyskana wartość wynosiła 12,50%, a dla 

wyższego - 14,60%. Wszystkie przedstawione wyniki są zatem zgodne  

z przyjętymi kryteriami.  

Weber i in. [49] oznaczali Cit, Mir i Risperidon, stosując jako etap pobrania 

i przygotowania matrycy, metodę DBS. Niemniej jednak analizę przeprowadzili  

za pomocą HPLC-MS. Otrzymali precyzję oznaczeń mniejszą niż 6,5% dla wszystkich 

związków. W niniejszych badaniach, stosując metodę DBS/MAE/CE-MS, uzyskano 

jeszcze lepszą precyzję Cit: 1,12–5,57%. W przypadku oznaczania i precyzji Mir 

obejmowała zakres 2,38–6,35%, a zatem była porównywalna do wyników przestawionych 

przez Webera. Można zatem przypuszczać, że CE-MS w połączeniu z metodą DBS wydaje 

się mieć potencjał w oznaczeniu Cit i Mir – leków z odrębnych grup, niż połączenie DBS 

z technikami chromatograficznymi.  

8.3.4. Próbki rzeczywiste 

W ostatnim etapie wykorzystano zmodyfikowaną metodę DBS/MAE/CE-MS do 

analizy próbek biologicznych pacjentów PK_1–PK_30 (bez PK_13) ze stwierdzoną 

chorobą afektywną. Otrzymane wyniki oznaczania Cit, Par, Ser, Tra, Dul, Mir, Wen, Kwe 

i Ola w próbkach pacjentów zestawiono na Rysunku 13., zaznaczając zakres terapeutyczny 

i toksyczny dla oznaczanych analitów. Dokładne dawki oraz częstotliwość farmakoterapii 

każdego pacjenta przedstawiono w Tabeli 7.  
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Rysunek 13. Zestawienie wyników uzyskanych w wyniku analizy DBS/MAE/CE-MS próbek 

rzeczywistych z uwzględnieniem zakresu terapeutycznego (zaznaczony jako zielony obszar) 

i toksycznego (czerwona linia). 

 

Analizując powyższe wykresy, można zauważyć, iż zmodyfikowana metoda 

DBS/MAE/CE-MS umożliwiła identyfikację leków stosowanych przez pacjentów. 

Większość oznaczonych stężeń znajduje się w zakresie terapeutycznym. Istnieją jednak 

przykłady próbek np. P_1, P_2, P_10, P_16 oraz P_20, gdzie oznaczone stężenie wynosiło 

poniżej dolnej granicy zakresu terapeutycznego. Najwięcej takich przypadków 
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zaobserwowano dla Wen. Należy jednak wziąć pod uwagę biologiczny okres półtrwania 

analitów, czas przyjęcia ostatniej dawki leku oraz czas pobierania próbek do badań. 

Co więcej, jeśli dawka, jaką otrzymuje pacjent wywołuje efekt kliniczny, a nie toksyczny, 

nie należy dążyć do osiągnięcia stężenia w oknie terapeutycznym. 

8.3.5. Podsumowanie 

W niniejszych badaniach, zmodyfikowano i przetestowano opracowaną 

metodologie DBS/MAE/CE-MS, w celu terapeutycznego monitorowania stężenia 

wszystkich leków należących do odrębnych grup, które były lub są stosowane w terapii 

zaburzeń afektywnych. Zarówno otrzymane parametry walidacyjne, jak i wyniki analizy 

próbek rzeczywistych pacjentów potwierdzają potencjał opracowanej metody. Co więcej, 

jest ona innowacyjna, gdyż przedstawiona praca jako jedna z pierwszych ukazuje wyniki 

oznaczania leków psychotropowych w próbkach krwi ludzkiej, których przygotowanie oparto 

na metodzie DBS w połączeniu z analizą CE-MS. 

Istnieją także pewne przypuszczenia, że zoptymalizowane parametry procesu 

ekstrakcji, jak również analizy CE-MS pozwolą na oznaczenie innych leków z grup SSRIs, 

TCAs, SNRIs, TeCAs, SARIs, NI oraz NII. Ciekawymi badaniami byłyby również 

analogiczne doświadczenia przeprowadzone na innym materiale biologicznym, np. ślinie. 
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8.4. OPRACOWANIE I ZASTOSOWANIE METODY DI-SPME/LC-MS  

Technika SPME pozwala na łatwą i szybką, ale jednocześnie selektywną ekstrakcję 

analitów ze złożonej matrycy biologicznej przy minimalnych nakładach na etapie 

przygotowania próbki. Metoda doskonale wpisuje się w zasady zielonej chemii, dzięki 

minimalnym wymaganym objętościom próbek i rozpuszczalników. Małe zużycie 

rozpuszczalników wraz z możliwością wielokrotnego użycia włókien wpływa również na 

całkowity koszt analizy. Z tego powodu, kolejnym zagadnieniem podejmowanym 

w niniejszej rozprawie jest opracowanie metody wykorzystującej innowacyjną technikę 

SPME w analizie jakościowej i ilościowej leków z różnych grup, wykazujących inne 

właściwości fizyko-chemiczne. Procedura SPME ma duży potencjał w jednoczesnej 

analizie wielu leków w złożonej matrycy biologicznej, co może nieść korzyści 

w terapeutycznym monitorowaniu leków we krwi pacjentów z chorobami afektywnymi.  

8.4.1. Przedmiot badań  

W badaniach oznaczano leki pochodzące z różnych grup stosowane w terapii 

zaburzeń afektywnych: Ami, Ari, Cit, Dez, Dul, Flu, Fluw, Imi, Kar, Klo, Kwe, Lam, Mir, 

Nor, Ola, Par, Ser, Tra oraz Wen. Do izolacji oznaczanych analitów z krwi wykorzystano 

ekstrakcję SPME. Analizę próbek wykonano przy użyciu chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS). Fazę ruchomą stanowiła mieszanina  

0,1% kwasu mrówkowego i acetonitrylu. Dokładny opis aparatury i metody (wraz  

z odpowiednimi parametrami) przedstawiono w podrozdziale 6.4.1. 

8.4.2. Metodologia DI-SPME/LC-MS  

Procedura mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) składała się z dwóch 

głównych etapów: adsorpcji i desorpcji. Przed przystąpieniem do właściwej części procesu 

konieczne było przeprowadzenie kondycji włókna, przy wykorzystaniu mieszaniny 

MeOH: woda (1:1, v/v). W tym celu włókna SPME umieszczano w fiolkach zawierających 

1,5 ml wspomnianego roztworu do kondycjonowania, następnie całość poddawano 

wytrząsaniu (45 min., 2200 obr./min.). Kolejno, włókna umieszczano w odpowiednich 

insertach zawierających 200 μl analizowanej krwi. Adsorpcję prowadzono w temperaturze 
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pokojowej (60 min., 2200 obr./min.). Zastosowanie insertek spowodowało redukcję ilość 

próbki potrzebną do wykonania analizy.  

Stosowany w niniejszych badaniach wariant mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej 

(DI-SPME) opiera się na bezpośrednim kontakcie włókna z próbką. W przypadku próbek 

biologicznych o skomplikowanej matrycy (np. krew, szpik kostny) istnieje konieczność 

wprowadzenia dodatkowego etapu, jakim jest mechaniczne oczyszczanie włókna po etapie 

adsorpcji oraz przemycie wodą ultraczystą, przez 5 sekund, przy użyciu wytrząsarki 

Vortex. Usuwano tym samym osadzone na powierzchni włókna elementy matrycy - na 

przykład włókna białkowe. Tak oczyszczone włókna poddano procesowi desorpcji. 

Umieszczano je w 1,5 ml fiolkach zawierających inserty wypełnione (200 μl) mieszaniną 

acetonitrylu, metanolu i 0,1% kwasu mrówkowego (2:2:1, v/v/v). Kolejno poddawano 

wytrząsaniu (30 min., 2200 obr./min.). Uzyskane w ten sposób substancje odparowywano, 

stosując wyparkę próżniową (50 min., 45°C). Po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika, 

do insertów dodano 50 μl fazy ruchomej (0,1% roztwor kwasu mrówkowego) oraz mieszano 

za pomocą wytrząsarki Vortex. Tak przygotowane próbki poddawano analizie LC-MS. 

Rysunek 14. zawiera schemat zastosowanej metodologii DI-SPME/LC-MS.  

 

Rysunek 14. Schemat wykorzystanej procedury DI-SPME. 
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8.4.3. Walidacja metody DI-SPME/LC-MS  

W celu sprawdzenia wiarygodności nowoopracowanej metody SPME/LC-MS 

przeprowadzono walidację w oparciu o wytyczne EMA [89] oraz FDA [88]. W ramach tej 

procedury określono: liniowość, LOD, LOQ, precyzję wyników otrzymanych  

w ciągu dnia i między dniami, a także selektywność dla analizowanego leku w obecności 

substancji odurzających. Otrzymane parametry walidacyjne zestawiono w Tabeli 15. 

Analizując otrzymane parametry walidacyjne, można zauważyć, iż dla większości 

badanych substancji współczynnik regresji liniowej R2 wyznaczonych krzywych wynosił 

powyżej 0,98, co dowodzi, że zależność otrzymanego sygnału analitycznego do stężenia 

analitu w badanej próbce krwi jest liniowa. Niższą wartość współczynnika R2 uzyskano 

tylko dla Mir, Lam, Ari i Ola, która nadal wynosiła powyżej 0,96, dlatego wszystkie 

otrzymane wartości R2 uznano za zadowalające. Co więcej, obliczone wartości LOD  

i LOQ mieszczą się odpowiednio w zakresie 0,05 – 4,29 [ng/ml] i 0,55 – 42,94 [ng/ml]  

i są co najmniej o jeden rząd wielkości niższe od teoretycznych wartości dawki 

terapeutycznej. Oznacza to, że proponowana metodologia ma ogromny potencjał 

w określaniu stężeń leków na poziomie terapeutycznym, jak również toksycznym. 

W sytuacji precyzji oznaczeń we wszystkich przypadkach nie przekracza ona 20% 

dla próbki o najniższym stężeniu (50 ng/ml) oraz 15% dla próbek o stężeniu 150 i 250 

ng/ml. Jest to zgodne z przyjętymi kryteriami, dlatego można uznać proponowaną 

metodologię za skuteczną i precyzyjną.  

W porównaniu do badań Majdy [84] można zauważyć, że dla oznaczanych 

badanych leków (Ami, Kar, Cit, Dez, Fluo, Imi, Nort, Par, Wen), pomimo uzyskania 

niższych współczynników determinacji R2, uzyskano niższe wartości LOD i LOQ. 

Wyznaczone współczynniki zmienności są jednak wyższe niż wartości w pracy Majdy.  

W badaniach przeprowadzonych w celu wyboru najlepszej techniki ekstrakcji do izolacji 

leków przeciwdepresyjnych przeprowadzone przez Świądro i in. [91] w przypadku 

związków Cit, Fluo, Par, Ser, Wen, uzyskano niższe współczynniki R2 oraz wyższe 

wartości LOD i LOQ, z wyjątkiem LOQ dla Ser. Wartość precyzji w ciągu dnia jak  

i pomiędzy dniami dla Cit, Par, Wen była wyższa niż w proponowanych badaniach. 
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Tabela 15. Parametry walidacyjne opracowanej metody DI-DPME/LE-MS do oznaczania wybranych leków: olanzapina (Ola), trazodon (Tra), lamotrygina (Lam), mirtazapina 

(Mir), wenlafaksyna (Wen), kwetiapina (Kwe), karbamazepina (Kar), citalopram (Cit), fluwoksamina (Fluw), dezypramina (Dez), paroksetyna (Par), nortryptylina (Nor), 

imipramina (Imi), duloksetyna (Dul), amitryptylina (Ami), fluoksetyna (Flu), aripiprazol (Ari), sertralina (Ser) oraz klomipramina (Klo).  

Parametry 

walidacyjne 
Ami Nort Imi Dez Klo Cit Flu Fluw Par Ser Tra Dul Mir Wen Kar Lam Ari Kwe Ola 

Liniowość 

[ng/ml] 
LOQ - 300 

R2 0,9907 0,9870 0,9952 0,9920 0,9958 0,9966 0,9922 0,9935 0,9979 0,9840 0,9837 0,9975 0,904 0,9978 0,9903 0,9750 0,9813 0,9960 0,9985 

LOD [ng/ml] 0,18 0,12 0,05 0,16 0,10 0,97 0,46 0,12 0,52 1,69 0,54 4,29 0,14 0,58 1,15 0,37 3,52 0,92 1,52 

LOQ [ng/ml] 1,84 1,23 0,55 1,58 0,95 9,74 4,63 1,24 5,20 16,85 5,38 42,94 1,39 5,82 11,46 3,72 35,61 9,15 15,53 

Precyzja [%] w ciągu dnia (n=9) 

50 [ng/ml] 12,55 9,03 7,39 16,70 8,90 10,23 8,44 1,93 16,61 5,80 9,20 6,04 19,60 3,47 12,20 7,54 14,85 16,24 10,94 

150 [ng/ml] 6,80 14,01 10,75 13,25 11,72 3,68 5,97 7,29 7,84 7,35 10,59 8,51 6,07 3,13 5,88 9,39 5,97 8,01 5,36 

250 [ng/ml] 5,27 8,87 12,78 11,63 8,58 6,14 12,38 1,21 13,85 11,08 13,38 11,04 8,31 9,53 4,09 1,85 4,36 12,62 13,41 

Precyzja[%] pomiędzy dniami (n=27) 

50 [ng/ml] 19,05 16,35 15,32 7,67 8,47 19,05 3,34 7,51 17,85 13,57 11,74 10,03 16,94 8,84 11,09 16,85 16,36 18,89 16,47 

150 [ng/ml] 10,88 14,93 12,97 13,85 13,24 10,88 1,57 11,40 11,69 12,11 7,63 3,67 12,58 5,69 5,23 14,30 10,56 9,16 7,61 

250 [ng/ml] 12,48 6,65 14,61 12,47 9,21 12,48 7,34 14,42 12,46 7,85 7,48 11,59 10,17 5,05 6,95 11,70 12,69 5,60 12,84 
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8.4.4. Próbki rzeczywiste  

W ostatnim etapie wykorzystano zmodyfikowaną metodę DI-SPME/LC-MS 

do analizy próbek krwi pobranych przyżyciowo od pacjentów z zaburzeniami nastroju. 

Przed pomiarem chromatograficznym, do próbek dodano 90 µl mieszaniny substancji 

wzorcowych. Następnie ekstrakcji i dalszej procedurze poddano DI-SPME, analogicznie, 

jak opisano w podrozdziale 8.4.2. Otrzymane wyniki oznaczania Ami, Cit, Flu, Par, Ser, 

Tra, Dul, Mir, Wen, Lam, Kwe i Ola w próbkach pacjentów PK_1 – PK_37 (bez PK_13 

oraz PK_33) zestawiono na Rysunku 15.  

Najczęściej przyjmowane przez pacjentów preparaty zawierały Tra, Ser, Wen 

i Dul. Sertralinę przyjmowało 14 pacjentów, najczęściej raz dziennie, rano lub wieczorem, 

głównie w dawce 50 lub 100 mg. Oznaczone stężenia Ser w próbkach pacjentów mieszczą 

się w zakresie terapeutycznym. W przypadku P_4, P_11 oraz P_30 poziom leku wskazuje, 

iż prawdopodobnie pacjenci zażyli leki przed pobraniem krwi. Otrzymane stężenia 

oznaczanych leków nie przekraczają jednak zakresu toksycznego. 

W przypadku Tra, 10 pacjentów przyjmowało lek rano w dawce 50, 75 bądź 150 

mg. W grupie pacjentów (P_6, P_21 i P_31), którzy przyjmowali Tra wieczorem w dawce 

150 mg, oznaczone stężenia tego leku mieszczą się w zakresie terapeutycznym. Wen 

respondenci (6 osób) przyjmowali rano w dawce 75 lub 150 mg. We wszystkich 

przypadkach stężenie przyjmowanych leków mieściło się poniżej okna terapeutycznego. 

Zawartość Mir w jednej z trzech próbek pacjentów mieściła się w zakresie 

terapeutycznym, a dla dwóch próbek była niższa od dawki terapeutycznej. Podobną 

sytuację, w której otrzymane stężenia znajdują się poniżej okna terapeutycznego, można 

odnotować u pacjenta P_36, który stosował preparaty zawierające Ami oraz pacjenta P_20, 

który stosował leki zawierające Cit. Analogiczny przypadek zaobserwowano w grupie 

pacjentów stosujących Dul. U 6 z 7 pacjentów otrzymane stężenia Dul wpisywały się w 

zakres terapeutyczny. Jedynie dla próbki P_12 uzyskany poziom przekraczał kilkukrotnie 

granice zakresu terapeutycznego, a nawet podchodził pod zakres toksyczny.  

Prawidłowe poziomy, które wpisują się w zakres terapeutyczny oznaczono także  

w grupie pacjentów stosujących Ola (P_30 i P_10), Lam (P_36), a także Par (P_19). 

W przypadku oznaczania Flu stężenie w próbce (P_31) przekraczało zakres terapeutyczny, 

natomiast dla próbki (P_21) znajdowało się poniżej okna terapeutycznego.  
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Rysunek 15. Zestawienie wyników uzyskanych w wyniku analizy DI-SPME/LC-MS próbek 

rzeczywistych, z uwzględnieniem zakresu terapeutycznego (zaznaczony jako zielony obszar)  

i toksycznego (czerwona linia). 
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Analizując otrzymane wyniki, można zauważyć, iż większość oznaczonych 

poziomów stężeń znajduje się poniżej dolnej granicy zakresu dawek terapeutycznych. 

Należy jednak zwrócić uwagę na biologiczny okres półtrwania analitu, czas przyjęcia 

ostatniej dawki leku oraz czas pobierania próbek do badań. Jeśli krew zostanie uzyskana 

rano, tuż przed przyjęciem kolejnej tabletki, poziom analitu we krwi może być niski,  

w zależności od metabolizmu i wydalania leku z organizmu. Stężenie, które wywoła efekt 

kliniczny u danego pacjenta, zależy od indywidualnych cech, takich jak wiek, metabolizm, 

choroby współistniejące, a także interakcje z innymi lekami lub substancjami, takimi jak 

papierosy czy alkohol. 

Istnieje również ryzyko pewnej niezgodności praktyki pacjentów z zaleceniami 

terapeutycznymi. Oznacza to, że pomimo wskazań przyjmowania jednej tabletki dziennie, 

pacjent zażywa kilka lub pomija dawkę. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na wahania 

stężenia analitu w organizmie pacjenta, co bezpośrednio przekłada się na efekt kliniczny. 

Z drugiej strony należy pamiętać, że nie należy dążyć do osiągnięcia stężenia w oknie 

terapeutycznym, jeśli dawka, jaką otrzymuje pacjent daje pożądany efekt kliniczny, przy 

możliwie najlepszej minimalizacji skutków ubocznych.  

8.4.5. Podsumowanie  

Opracowana metoda DI-SPME/LC-MS w prosty i szybki sposób umożliwiła 

ekstrakcję wszystkich oznaczanych leków z różnych grup: SSRIs, TCAs, SNRIs, TeCAs, 

SARIs, NI oraz NII. Otrzymane parametry walidacyjne, jak i efekty analizy próbek 

rzeczywistych pacjentów potwierdzają potencjał opracowanej metody. Wskazują one na 

możliwość wykorzystania tej techniki w rutynowych badaniach klinicznych. Metoda  

DI-SPME/LC-MS pozwoliła jednocześnie na ograniczenie zarówno zużycia toksycznych 

rozpuszczalników, jak i ilości badanej próbki, z zachowaniem wysokiej czułości oznaczeń. 

Metoda DI-SPME stanowi więc ciekawą alternatywę do innych technik ekstrakcji, takich 

jak MAE czy SPE powszechnie stosowanych do izolacji analitów z próbek biologicznych 

o złożonej matrycy.  

W przedstawionych badaniach technika DI-SPME po raz pierwszy została 

zastosowana w badaniach grupy leków stosowanych w farmakoterapii zburzeń 

afektywnych. 
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9. ETAP II – OCENA POZIOMÓW WYBRANYCH MARKERÓW 

Diagnoza choroby ChAD i ChAJ, ze względu na występowanie w obu przypadkach 

epizodu depresji, niekiedy bywa mylna. Wciąż poszukuje się nowych, mikroinwazyjnych 

metod umożliwiających skuteczną diagnozę. Aktualnie, ocena stężenia cynku oraz miedzi, 

jako biomarkera zaburzeń afektywnych, to jedna z najbardziej obiecujących form 

diagnozy. Istotne jest zatem opracowywanie innowacyjnych metod oznaczania, a także 

poszukiwania nowych biomarkerów, przy zastosowaniu nowoczesnych technik 

analitycznych. Biorąc to pod uwagę, drugą część niniejszej rozprawy doktorskiej 

poświęcono metodom diagnostycznym. Zostały poruszone dwa odrębne wątki. Pierwszy 

dotyczył identyfikacji śladowych ilości najistotniejszych mikroelementów, jakimi są: cynk 

i miedź we krwi pacjentów ze stwierdzoną chorobą ChAD i ChAJ, w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Badania posłużyły do oceny stężenia cynku i miedzi jako potencjalnych 

biomarkerów zaburzeń afektywnych. Do analizy wykorzystano nowoczesny spektrometr 

mas z jonizacją w indukcyjnie wzbudzonej plazmie z potrójnym analizatorem jonów  

(TQ MS-ICP).  

Kolejne przeprowadzone w tym zakresie badania dotyczą poniekąd poszukiwania 

markerów choroby - na podstawie badania włókien włosów, z wykorzystaniem 

spektroskopii FTIR-ATR oraz analizy chemometrycznej. FTIR-ATR umożliwia szybką 

i nieinwazyjną analizę materiału biologicznego. W połączeniu z metodami 

chemometrycznymi stanowi świetną podstawę do opracowania metod różnicujących. 

Główne założenie naukowe tej części rozprawy stanowi opracowanie potencjalnego testu 

do szybkiej i nieinwazyjnej analizy próbek włosów, w celu różnicowania pacjentów  

z chorobą afektywną.  
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9.1. OZNACZANIE POZIOMU CYNKU I MIEDZI  

Ocena poziomu cynku oraz miedzi jako biomarkera zaburzeń afektywnych, to 

jedna z najbardziej obiecujących metod diagnozy. Istotne jest zatem opracowywanie 

innowacyjnych technik oznaczania poziomów cynku i miedzi w celu rozróżniania 

zaburzeń afektywnych. W badaniach nad biomarkerami niezbędna jest wysoka precyzja 

i czułość, a zakres oznaczalności pierwiastków śladowych (izotopów stabilnych oraz 

promieniotwórczych), zarówno z uwzględnieniem ogólnej ich zawartości, jak 

i występowania ich specjacyjnych form w materiale biologicznym, powinien być możliwie 

jak najniższy. Przeprowadzenie takiej analizy wymaga więc odpowiedniej procedury 

przygotowania próbki bądź zastosowania zaawansowanej aparatury pomiarowej. Celem 

wykonania badania była analiza pierwiastków - cynku i miedzi - mających znaczenie  

w etiologii zaburzeń afektywnych. Analizę materiału biologicznego przeprowadzono  

z wykorzystaniem nowoczesnej i ultraczułej techniki spektrometrii mas sprzężonej  

z plazmą indukcyjnie wzbudzoną z potrójnym analizatorem jonów (TQ ICP-MS). 

Wyniki badań omawiane w tym podrozdziale były przedmiotem publikacji:  

M. Świądro, K. Ordon, M. Herman, D. Dudek, R. Wietecha-Posłuszny, Copper and Zinc 

as Potential Biomarkers of Mood Disorders and Pandemic Syndrome, Molecules. 27 

(2022) 1–10.doi.org/10.3390/molecules27010091 [94]. 

9.1.1. Przedmiot badań i procedura 

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem materiału biologicznego pobranego 

od 15 osób, sklasyfikowanych do grupy kontrolnej i 15 pacjentów.  

Badania rozpoczęto od odpipetowania 0,5 ml analizowanej krwi z grupy kontrolnej 

i badanej do naczyń teflonowych, służących do mineralizacji. Następnie dodawano 6 ml 

stężonego kwasu azotowego(V), naczynia przykryto szkiełkami zegarkowymi  

i pozostawiono na 20-30 minut, w celu zainicjowania reakcji. W tym czasie pokrywki od 

naczyń teflonowych dokładnie oczyszczono, aby zapobiec kontaminacji próbki 

zanieczyszczeniami z powietrza. Następnie umieszczono w nakrętkach naczynek 

odpowiednie membrany wraz z czujnikiem ciśnienia i temperatury.  

Proces mineralizacji przeprowadzono przy użyciu pieca mikrofalowego MARS 

5X, w trzech etapach: I - 8 minut, 160°C, 10 bar; II - 8 minut, 180°C, 12 bar; III - 11 minut, 
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200°C, 20 bar, po tym nastąpiło 30 minutowe chłodzenie. Po zakończonym procesie, 

mineralizat przeniesiono ilościowo do kolbek o pojemności 10 ml i dopełniono wodą 

dejonizowaną. Tak przygotowane próbki poddano analizie TQ ICP-MS. Dokładny opis 

aparatury i parametrów metody przedstawiono w podrozdział 6.4.3.  

9.1.2. Ogólne stężenie biomarkerów  

W pierwszej kolejności porównano otrzymane stężenie cynku i miedzi, 

uwzględniając płeć, a także informacje dotyczące fazy ChAD lub ChAJ, ewentualności 

palenia papierosów i picia alkoholu. Otrzymane stężenie miedzi we krwi pacjentów mieści 

się w zakresie 0,88 ± 0,13 mg/l, natomiast we krwi pobranej z grupy kontrolnej wynosi 

1,02 ± 0,24 mg/l. W przypadku cynku, oznaczone stężenie we krwi pacjentów stanowi 

4,97 ± 1,79 mg/l, zaś w grupie kontrolnej 3,75 ± 0,69 mg/l. W Tabeli 16. przedstawiono 

wyniki stężeń biomarkerów każdego z analizowanych kryteriów, zarówno dla grupy 

badanej jak i kontrolnej. 

Tabela 16. Wartości cynku i miedzi w grupie kontrolnej i pacjentów. Wyniki analizowano według 

kryteriów: płeć, palenie tytoniu, rodzaj choroby. Wyniki przedstawiono jako średnią ± odchylenie 

standardowe. 

Kryteria  
Średnia ± SD [mg/l] 

n Grupa badana n Grupa kontrolna 

Miedź 

Całkowite stężenie 15 0,88 ± 0,13 15 1,02 ± 0,24 

Płeć 
Kobiety 8 0,86 ± 0,12 9 1,07 ± 0,29 

Mężczyźni 7 0,91 ± 0,14 6 0,94 ± 0,13 

Papierosy 
Palący  6 0,94 ± 0,15 4 1,16 ± 0,27 

Nie palący 9 0,84 ± 0,10 11 0,97 ± 0,22 

Rodzaj choroby 
ChAD 4 0,84 ± 0,04 - * - * 

ChAJ 11 0,89 ± 0,15 - * - * 

Cynk 

Całkowite stężenie 15 4,97 ± 1,79 15 3,75 ± 0,69 

Płeć 
Kobiety 8 4,61 ± 2,05 9 3,76 ± 0,71 

Mężczyźni 7 5,38 ± 1,49 6 3,73 ± 0,74 

Papierosy 
Palący  6 5,07 ± 1,87 4 3,54 ± 0,81 

Nie palący 9 4,91 ± 1,86 11 3,82 ± 0,67 

Rodzaj choroby 
ChAD 4 4,91 ± 2,42 - * - * 

ChAJ 11 4,99 ± 1,65 - * - * 
* Brak danych, ponieważ tylko pacjenci zostali sklasyfikowani według typu choroby. 
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Aktualny przegląd literaturowy pokazuje, że nie ma jednoznacznie określonego 

stężenia miedzi, które jest uznawane za kryterium w diagnozie zaburzeń afektywnych. 

Przykładowo, Siwek i in. [95] przytoczyli badanie na grupie pacjentów przed i po 

farmakoterapii, w którym autorzy uzyskali średnie stężenie miedzi we krwi pacjentów, 

przed rozpoczęciem leczenia, wynoszące 1,18 mg/l, a po farmakoterapii 1,04 mg/l. 

Ponadto, w grupie zdrowych ochotników średnie stężenie miedzi wynosiło 1,19 mg/l. 

Można więc wnioskować, iż wyniki otrzymane w niniejszej pracy są zgodne z niektórymi 

badaniami opublikowanymi przez innych naukowców. Grupa kontrolna posiada wyższe 

stężenie miedzi we krwi niż grupa poddana farmakoterapii. 

Wyniki odrębne od prezentowanych w Tabeli 16., uzyskali Masner i in. [96], którzy 

oznaczyli miedź u pacjentów z ChAD i ChAJ na poziomie 1,14 ± 0,23 mg/l, podczas gdy 

w grupie kontrolnej: 0,94 ± 0,11 mg/l. Warto jednak zauważyć, że prowadzili badania na 

pacjentach, którzy nie przeszli farmakoterapii. Może to być jeden z ważnych powodów 

uzyskania wyników wskazujących na odwrotną zależność do tego badania: 0,88 ± 0,13 

mg/l dla grupy badanej i 1,05 ± 0,32 mg/l dla grupy kontrolnej. Zadowalające jest również 

to, że stężenia miedzi we krwi pacjentów i osób zdrowych mieściły się w ogólnie 

przyjętych normach, które wynoszą 0,75–1,5 mg/l [97].  

Niepokojący jest fakt, że w badanych grupach, stężenia cynku znacznie odbiegały 

od przyjętych norm (0,7–1,2 mg/l) [97]. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jest on 

pierwiastkiem, z którego powstaje wiele stopów stosowanych w przedmiotach 

codziennego użytku, m.in. klamki czy nożyczki. Co więcej, zaskakująco wysokie stężenie 

tego pierwiastka występuje w powietrzu, a także w kurzu domowym. Rasmussena i in. 

[98] przeprowadzili badanie kurzu domowego na zawartość metali takich jak miedź, cynk 

i nikiel. Badania wykazały bardzo wysokie średnie stężenie cynku w pyle wynoszące około 

793 μg/l. Ze względu na szeroką obecność tego pierwiastka w biosferze 

prawdopodobieństwo zanieczyszczenia próbek podczas analizy jest znacznie zwiększone.  

9.1.3. Stężenie biomarkerów ze względu na rodzaj schorzenia 

Głównym celem niniejszych badań było określenie śladowych ilości miedzi  

i cynku we krwi pacjentów z chorobą afektywną. W rezultacie, średni poziom stężenia 

miedzi w grupie pacjentów był niższy niż w grupie zdrowych ochotników, co można 
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zauważyć na Rysunku 16. We krwi pacjentów mieściła się ona w zakresie 0,88 ± 0,13 

mg/l, natomiast we krwi pobranej z grupy kontrolnej - 1,02 ± 0,24 mg/l. Ponadto, 

u pacjentów z ChAD zaobserwowano niższe poziomy miedzi, niż u pacjentów z depresją. 

We krwi pacjentów z rozpoznaniem ChAD średnie stężenie miedzi wyniosło 0,84 ± 0,04 

mg/l, natomiast we krwi pacjentów z ChAJ: 0,89 ± 0,15 mg/l.  

 

Rysunek 16. Różnice w stężeniu miedzi i cynku we krwi pacjentów z chorobą afektywną 

dwubiegunową (ChAD) oraz chorobą afektywną jednobiegunową (ChAJ), w porównaniu z grupą 

kontrolną. 

 

Analizując otrzymane wyniki można zaobserwować wysoki poziom miedzi 

u pacjentów z ChAJ w porównaniu z ChAD. Wynik ten został również potwierdzony 

w badaniu Styczeń i in. [2]. Stężenie miedzi we krwi, w grupie badanej było zdecydowanie 

niższe niż w kontrolnej. Podobne wyniki uzyskali inni naukowcy. W kolejnej publikacji 

Siwka i in. [99] autorzy wykazali, że pacjenci z ChAD mają niższy poziom miedzi we 

krwi, niż grupa kontrolna. Odmienne rezultaty obserwuje się przy porównywaniu poziomu 

cynku w badanych grupach. Wbrew hipotezie poziom cynku we krwi pacjentów okazał się 

istotnie wyższy niż w zdrowej grupie kontrolnej. 

W literaturze można znaleźć prace, w których przeprowadzono badania stężenia 

cynku u pacjentów z rozpoznaniem ChAD, z uwzględnieniem różnych jej typów,  

a uzyskany wynik porównywano z grupą kontrolną. Autorzy wykazali podwyższone 

stężenie cynku u pacjentów z ChAD w aktualnym epizodzie maniakalnym lub 

hipomaniakalnym - w porównaniu z grupą kontrolną. W badaniu tym nie rozróżniano 

pacjentów ze względu na rodzaj choroby afektywnej dwubiegunowej, pomimo tego jednak 
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średnie stężenie cynku we krwi również okazało się wyższe, niż w grupie kontrolnej [19]. 

Można wnioskować, że stan maniakalny lub hipomaniakalny można odróżnić od stanu 

depresyjnego, bazując na poziomie cynku. 

9.1.4. Stężenie biomarkerów uwzględniając płeć  

Analiza oznaczonych poziomów miedzi z uwzględnieniem podziału na płeć 

(Rysunek 17.) nie wykazała istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami. Jak widać 

w Tabeli 16., w próbkach pozyskanych od kobiet z grupy badanej otrzymane stężenie 

miedzi były niskie. Próbki mężczyzn, zarówno z grupy kontrolnej, jak i pacjentów, 

zawierały miedź w stężeniu około 0,9 mg/l. Podobne spostrzeżenia odnotowała w swoim 

badaniu Styczeń i in. [100], w którym przebadano grupę 114 pacjentów (86 kobiet i 28 

mężczyzn) oraz 50 osób (36 kobiet i 14 mężczyzn) z grupy kontrolnej. Nie zaobserwowano 

różnic pomiędzy otrzymanym stężeniem miedzi u mężczyzn z grupy kontrolnej  

i pacjentów. Zauważono jednak istotna różnicę w przypadku stężenia miedzi w próbkach 

kobiet – w grupie kontrolnej jest ono wyższe. Jest to zatem zgodne z wynikami 

otrzymanymi w badaniach niniejszej rozprawy doktorskiej.  

Można zaobserwować wzrost stężenia cynku w analizowanych próbkach - u kobiet 

i mężczyzn z grupy badanej. Podobną zależność (wysokie stężenie cynku w grupie 

kontrolnej u kobiet i mężczyzn) wykazano w pracy Masereijana i in. [101]. 

Rysunek 17. Różnice w stężeniu miedzi i cynku we krwi pacjentów i grupie kontrolnej  

w zależności od płci. 
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9.1.5. Stężenie biomarkerów uwzględniając palenie papierosów  

Dodatkowym aspektem, który wzięto pod uwagę w trakcie badań, było 

sprawdzenie wpływu palenia papierosów na poziom biomarkerów. Zaobserwowano 

ciekawą zależność, przedstawioną na Rysunku 18. Zauważono, że poziom miedzi w grupie 

kontrolnej i badanej jest uzależniony od palenia tytoniu. W próbkach krwi obu 

analizowanych grup osoby deklarujące palenie miały wyższe stężenie cynku i miedzi. 

W grupie kontrolnej - palenie: 1,26 ± 0,48 mg/l i niepalenie: 0,97 ± 0,22 mg/l, natomiast 

u pacjentów - palenie: 0,94 ± 0,15 mg/l i niepalenie: 0,84± 0,10 mg/l. Odwrotną zależność 

można zauważyć w przypadku uzyskanego stężenia cynku. W grupie kontrolnej 

odnotowano niższe wartości stężenia cynku zarówno w grupie kontrolnej, jak i badanej. 

Podobnych obserwacji dokonali autorzy innych badań, np. zespół Li [102] i Siwka [103]. 

Można wnioskować, iż stężenie miedzi i cynku było zdecydowanie wyższe u osób 

deklarujących palenie nałogowe, zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej. Minimalne 

różnice występują jedynie w przypadku stężenia cynku we krwi pochodzącej z grupy 

kontrolnej. 

 

Rysunek 18. Różnice w stężeniu miedzi i cynku we krwi pacjentów i grupie kontrolnej, względem 

przyjętego kryterium palenia papierosów. 
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9.1.6. Podsumowanie 

Opisane badania obejmują analizę poziomów potencjalnych biomarkerów, takich 

jak miedź i cynk, które są istotne w etiologii zaburzeń nastroju. Analizę materiałów 

biologicznych przeprowadzono najnowocześniejszą i ultraczułą techniką spektrometrii 

masowej sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie z potrójnym analizatorem jonów 

(TQ ICP-MS). Podsumowując uzyskane wyniki i uwzględniając ograniczenia tego 

badania, stwierdzono obniżone stężenie miedzi we krwi badanej grupy, co jest sprzeczne 

z przyjętą hipotezą. Być może, istotny wpływ na ten wynik miał fakt, że badana grupa 

pacjentów została poddana farmakoterapii, która przyczyniła się do normalizacji stężenia 

miedzi w ich organizmie. Pomimo zawyżonego stężenia cynku w badanych próbkach 

różnice w poszczególnych grupach utrzymały analogie poparte wynikami badań innych 

autorów. Wyższe poziomy cynku obserwowano u pacjentów z chorobą afektywną 

dwubiegunową niż w grupie kontrolnej. 

Warto podkreślić, że przeprowadzone badanie jest badaniem wstępnym, 

z wykorzystaniem innowacyjnej techniki TQ ICP-MS, która nie była dotychczas 

stosowana w badaniach nad potencjalnymi biomarkerami zaburzeń afektywnych. 

Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę potwierdzenia ich w przyszłych analizach, przy 

zwiększonej liczebności grup i z podziałem na dodatkowe kryteria. Być może 

zastosowanie innowacyjnej techniki TQ ICP-MS do tego typu analiz, pomoże wyjaśnić 

znaczenie miedzi, cynku i innych mikroelementów w zaburzeniach afektywnych. 
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9.2. WYKORZYSTANIE SPEKTROSKOPII ATR-FTIR DO RÓŻNICOWANIA 

ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH  

Głównym celem badania było opracowanie potencjalnie szybkiego 

i nieinwazyjnego testu umożliwiającego różnicowanie osób z zaburzeniami afektywnymi 

od osób, które nie deklarowały takich zaburzeń. Porównano włosy zebrane z grupy 

kontrolnej, jak i badanej, a następnie analizowano przy użyciu spektroskopii ATR-FTIR.  

9.2.1. Przedmiot badań i procedura 

W badaniach wykorzystano wszystkie zebrane próbki włosów – 40 od pacjentów  

z rozpoznaną chorobą afektywną oraz 75 próbek włosów z grupy kontrolnej. 

Pobierano je z części potylicznej głowy oraz odpowiednio przygotowywano. 

Włosy umyto zgodnie z procedurą zastosowaną i opisaną przez Kim et al. [86]. Procedura 

ta polegała na wytrząsaniu próbek włosów przez dwie minuty kolejno w metanolu, wodzie 

i ponownie w metanolu, przy czym każdy krok powtarzano dwukrotnie. Następnie próbki 

włosów suszono pod wyciągiem i odwirowywano (2 min, 4000 obr/min.).  

Ze względu na fakt, iż spektroskopia ATR-FTIR należy do technik nieniszczących, 

pomiar polegał jedynie na nałożeniu pasma włosów na kryształ, dokręceniu śruby do 

przystawki w celu wytworzenia jednolitego kontaktu próbki z kryształem  

i zarejestrowaniu widma w zakresie pomiarowym od 4000 cm-1 do 650 cm1. Dodatkowo, 

przed każdym nowym pomiarem widma próbki, przystawkę przemywano metanolem  

i rejestrowano widmo tła. Dokładny opis parametrów aparatury przedstawiono  

w podrozdziale 6.4.4. 

Badania rozpoczęto od wizualnej analizy otrzymanych widm. W dalszym kroku 

podjęto próbę analizy dyskryminacyjnej, stosując metody chemometryczne.  
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9.2.2. Analiza wizualna widm 

Włosy składają się głównie z keratyny, melaniny i cienkiej warstwy lipidów. 

Składniki te, ze szczególnym uwzględnieniem białek, są odpowiedzialne za specyficzne 

widmo ATR-FTIR włosów, umożliwiające ich rozróżnianie. Widmo białka charakteryzuje 

zwykle obecnością dziewięciu głównych pasm, tzw. pasm amidowych, które przypisane 

są odpowiednim drganiom - Tabela 17. 

Tabela 17. Przypisanie pasm charakterystycznych dla białek na widmie FTIR włosa na podstawie 

literatury [104,105]. 

Pasmo Położenie (cm-1) Rodzaj drgania 

Amidowe A 3300 N-H rozciągające 

Amidowe B 3100 N-H rozciągające 

Amidowe I 1690–1600 C=O rozciągające 

Amidowe II 1575–1480 C-N rozciągające; N-H zginające 

Amidowe III 1301–1229  C-N rozciągające; N-H zginające 

Amidowe IV 767–625  O=C-N zginające  

Amidowe V 800–640  N-H zginające poza płaszczyznę  

Amidowe VI 606–537  C=O zginające poza płaszczyznę 

C-H rozciągające 3060–2850 CH2 i CH3 rozciągające asymetryczne i 

symetryczne  

C-H zginające 1470–1400 CH2 i CH3 zginające 

 

Badania pokazują, że widma włosów pobrane od tej samej osoby są podobne, 

nawet jeśli włosy zostały pobrane z różnych części głowy [104]. Co więcej, istnieją pewne 

spekulacje, iż intensywna pielęgnacja włosów, dieta, a także stan zdrowia osoby, mogą 

uszkodzić strukturę białkową włosów, co może mieć odzwierciedlenie w widmie włosów. 

Potwierdzono, że widmo włosa rozdwojonego wyraźnie różni się od widma włosa 

normalnego. Stwierdzono również, że wiek i płeć dawcy próbki nie mają wpływu  

na widmo włosów [106].  

Opracowanie wyników rozpoczęto od analizy wizualnej uzyskanych widm 

włosów. Pięć z wyżej wymienionych pasm amidowych było wyraźnie widocznych  

na widmach analizowanych próbek włosów, zarówno pacjentów, jak i grupy kontrolnej. 

Występujące w zakresie 1690–1600 cm-1 pasmo amidowe I jest efektem głównie drgań 
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rozciągających C=O (70–80%) oraz posiada niewielki udział drgań N-H (10–20%). Pasmo 

amidowe II, zlokalizowane w zakresie 1575–1480 cm-1, pochodzi od drgań: 

rozciągających C-N (20–40%) i zginających N-H (40–60%). Pasmo amidowe III  

(1301-1229 cm-1) ma intensywność wyraźnie niższą, niż pasma amidowe I czy amidowe 

II, a jest wynikiem głównie drgań rozciągających C-H (40%) oraz zginających N-H (30%).  

Po drugiej stronie widma (3300–3100 cm-1) obserwowane są dwa pasma zwane 

amidowym A i amidowym B. To pierwsze jest nadtonem pasma amidowego II, a drugie 

jest powiązane z drganiami rozciągającymi N-H. Wszystkie pasma amidowe zawierają 

informacje o drugorzędowej strukturze białek i są wrażliwe na zmiany tej struktury. Dwa 

dodatkowe pasma, które obserwowano przy 3060–2850 cm-1 i 1470–1400 cm-1 pochodzą 

od drgań grup CH2/CH3. Za drgania grup CH2/CH3 mogą być odpowiedzialne dwa 

składniki włosów: lipidy (w łańcuchach węglowych) oraz białka (wewnątrz łańcuchów 

bocznych aminokwasów).  

W celu znalezienia potencjalnych różnic pomiędzy grupami, uśredniono widma 

każdej grupy. Uzyskane widma przedstawiono na Rysunku 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 19. Porównanie widm ATR-FTIR badanych grup włosów na podstawie średniej bez 

odchylenia standardowego. Widmo średnie grupy kontrolnej jest zaznaczone kolorem niebieskim, 

natomiast widmo średnie grupy badanej jest zaznaczone kolorem czerwonym. Dodatkowo, 

pomarańczową przerywaną linią zaznaczono obszary, w których zaobserwowano potencjalne 

zmiany. 
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 Dla widm średnich różnic między grupami nie obserwuje się, w zakresie głównych 

pasm - podstawowe pasma amidowe są prawie identyczne dla obu grup. Jak wspomniano 

wcześniej, pasma te są szczególnie wrażliwe na zmiany struktury drugorzędowej białek. 

Oznacza to, że różnice obserwowane w grupie badanej nie są związane ze zmianami tej 

struktury białek. Istnieją jednak dwa zakresy o wyraźnych różnicach między grupami 

kontrolną i badaną. W zakresie 3100–2800 cm-1 otrzymane widmo ma wyraźnie mniejszą 

intensywność w grupie badanej. W tym regionie zlokalizowane są głównie pasma 

rozciągające C-H oraz część pasma amidowego B. Druga różnica występuje w zakresie 

1470–1400 cm-1, który odpowiada drganiom deformacyjnym C-H. Przyczyna tych różnic 

może być taka sama, dlatego że w obu przypadkach zmiany dotyczą tych samych grup 

chemicznych: CH2 i CH3, które w białkach występują tylko w łańcuchach bocznych 

aminokwasów i nie są odpowiedzialne za żadne ważniejsze interakcje, typu wiązania 

wodorowe czy wiązania dwusiarczkowe. Obecność grup CH2/CH3 jest charakterystyczna 

również dla widm lipidów, co może sugerować niższe stężenie lipidów w grupie badanej, 

a tym samym sugerować podstawę różnicowania. Uśrednione widma w zakresach,  

w których zaobserwowano zmiany przedstawiono na Rysunku 20.  

 

Rysunek 20. Porównanie widm ATR-FTIR badanych grup włosów – średnia z wysokiego (A)  

i niskiego (B) zakresu widma, w którym zaobserwowano zmiany. Widmo średnie grupy kontrolnej 

jest zaznaczone kolorem niebieskim, natomiast widmo średnie grupy badanej jest zaznaczone 

kolorem czerwonym. 
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Włosy są specyficznym rodzajem matrycy biologicznej, a na strukturę białek włosa 

ma wpływ historia medyczna danej osoby. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia  

u osób z grupy kontrolnej epizodu depresji bądź silnych emocji, które mogą mieć taki sam 

wpływ na widma, jak te obserwowane w grupie leczonej. 

W efekcie przeprowadzonych badań zauważono potencjalne różnice na widmach 

włosów grup kontrolnej i badanej w zakresie 2800–3100 cm-1 oraz mniejsze różnice 

w zakresie 1460 cm-1. Zmiany te stanowią dobrą podstawę do opracowania testu do 

wstępnej diagnozy zaburzeń nastroju. W celu lepszego rozróżnienia widm przypisanych 

do grupy kontrolnej i badanej przeprowadzono analizę chemometryczną. 

9.2.3. Analiza chemometryczna  

Dla dotychczas uzyskanych widm ATR-FTIR, aby zapewnić bardziej obiektywne 

i szczegółowe analizy, przeprowadzono hierarchiczną analizę skupień (ang. Hierarchical 

Cluster Analysis, HCA) oraz analizę głównych składowych (ang. Principal Component 

Analysis, PCA).  

W wyniku analizy HCA otrzymano trzy dendrogramy – Rysunek 21. Pierwszy 

dendrogram (Rysunek 21.A.) wykonano dla widm wyjściowych po normalizacji, w celu 

sprawdzenia wpływu różnic w zakresach 3100–2800 cm-1 i 1470–1400 cm-1. Kolorem 

czerwonym oznaczono grupę pacjentów, natomiast niebieskim - grupę kontrolną. 

Dendrogram zawiera dwa główne skupienia – z przeważającym udziałem grup pacjentów, 

które oznaczono przerywaną czerwoną linią oraz z przewagą widm kontrolnych  

- zaznaczono przerywaną niebieską linią. Widać, że dane uzyskane dla grupy kontrolnej  

i badanej są częściowo wymieszane. Można jednak zaobserwować, że prawie wszystkie 

widma w skupisku po prawej stronie (niebieska przerywana linia) pochodzą z grupy 

kontrolnej. Co więcej, widma grupy badanej są sklasyfikowane bliżej siebie w swoim 

skupisku (czerwona przerywana linia). Wyniki te pokazują, że istnieje wyraźna różnica 

między częścią widm grupy kontrolnej i badanej, jednakże w niektórych przypadkach 

widma grupy pierwszej są ściśle związane z widmami grupy drugiej. 

Niektóre cechy spektralne są rzadko obserwowane na surowych widmach  

IR i możliwe do obserwacji dopiero po wstępnej obróbce opartej na pierwszej lub drugiej 

pochodnej [107,108]. Potwierdzają to dendrogramy uzyskane w wyniku analizy HCA 
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widm, po transformacji do pierwszej i drugiej pochodnej - odpowiednio na Rysunku 21.B 

i Rysunku 21.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21. Dendrogramy otrzymane po hierarchicznej analizie skupień przeprowadzonej dla 

widm włosów w zakresie częstotliwości: 3100–2800 cm-1 i 1470–1400 cm-1 – widmo wyjściowe  

z normalizacją wektorową (A); 3629–2798 cm-1 i 1707–1118 cm-1 – pierwsza pochodna widma 

z normalizacją wektorową (B); oraz 4000–400 cm-1 – druga pochodna widma z normalizacją 

wektorową (C). Kolor czerwony oznacza grupę pacjentów, kolor niebieski – grupę kontrolną. 
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Drugi dendrogram (Rysunek 21.B) uzyskano w wyniku analizy HCA 

przeprowadzonej dla pierwszej pochodnej widma z normalizacją wektorową, w zakresie 

wszystkich głównych pasm (3629–2798 cm-1 i 1701–1118 cm-1). Analizując otrzymany 

dendrogram, można zaobserwować dwa wyraźne skupiska. Skupisko zaznaczone 

niebieskimi liniami przerywanymi zawiera 39 widm grupy kontrolnej i tylko jedno widmo 

grupy badanej. Skupisko z drugiej strony dzieli się na dwie mniejsze gromady – czerwoną 

linią przerywaną zaznaczono skupisko obejmujące przeważającą część widm grupy 

badanej, natomiast niebieską przerywaną - widma 4 pacjentów i 25 widm z grupy 

kontrolnej. Oba te skupiska można uznać za jedynie częściowo niejednorodne w swoim 

rozdzieleniu. Jednakże, nawet biorąc pod uwagę tę heterogeniczność, godne uwagi jest to, 

że grupa badana jest praktycznie całkowicie wydzielona w jednym skupisku. Wyniki  

te również potwierdzają dużą niejednorodność grupy kontrolnej. 

Trzeci dendrogram (Rysunek 21.C) zawiera widma po wstępnej obróbce w oparciu 

o drugą pochodną z normalizacją wektorową w zakresie spektralnym 4000–400 cm-1. 

Otrzymany dendrogram potwierdza wnioski z poprzedniej analizy HCA przeprowadzonej 

z wykorzystaniem pierwszych pochodnych widm. Co więcej, przedstawia jeszcze lepsze 

rozdzielenie widm grupy kontrolnej i badanej. Skupisko oznaczone czerwonymi liniami 

przerywanymi zawiera tylko widma z grupy kontrolnej (26 widm), podczas gdy  

w skupisku oznaczonym niebieskimi liniami przerywanymi sklasyfikowano wszystkie 

widma z grupy badanej i jedynie kilka widm z grupy kontrolnej. Analiza widm po 

przekształceniu do drugiej pochodnej, uwzględniając cały badany zakres spektralny, daje 

najlepszy wynik rozróżnienia grupy kontrolnej i badanej oraz wskazuje na ogromny 

potencjał analizy włosów w diagnozie zaburzeń afektywnych. 

Drugą metodą chemometryczną zastosowaną w badaniu była analiza PCA. Jest to 

algorytm używany do zmniejszenia liczby zmiennych opisujących zbiór danych. Wykresy 

otrzymane w wyniku analizy PCA umożliwiają wizualne porównanie i interpretację 

danych. Punkty reprezentujące podobną cechę znajdują się blisko siebie, tworząc jedno 

skupisko. W przypadku braku podobieństwa punkty tworzą odrębne podgrupy. Wyniki 

PCA uzyskane w toku niniejszych badań przedstawiono na Rysunku 22. 
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Rysunek 22. Wykresy PCA uzyskane po analizie głównych składowych przeprowadzonej dla 

widm włosów w zakresie częstotliwości: 4000–400 cm-1 - druga pochodna (A); oraz 3700–2600 

cm-1 i 1800–900 cm-1 - druga pochodna (B). Kolor czerwony oznacza grupę pacjentów, kolor 

niebieski – grupę kontrolną. 

 

Analizując otrzymane wykresy PCA, można zaobserwować pewien nieznaczny 

podział grup wzdłuż drugiej składowej głównej (PC2). Widma grupy badanej mają niższe 

wartości PC2, podczas gdy dla widm grupy kontrolnej są one wyższe. Ponadto, można 

zauważyć, że dane otrzymane dla grupy badanej są bardziej skoncentrowane, co wskazuje, 

że ta grupa zawiera widma o większym podobieństwie. Z drugiej strony, rozrzut widm 

grupy kontrolnej jest większy, co potwierdza wskazywane wcześniej duże zróżnicowanie 

grupy kontrolnej. Można zatem ogólnie stwierdzić, iż PCA wykazało słabsze wyniki pod 

względem rozdzielania grup niż HCA. Niemiej jednak potwierdziło, że istnieją pewne 

różnice między grupą kontrolną i badaną oraz że grupa kontrolna jest znacznie bardziej 

niejednorodna. 
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9.2.4. Podsumowanie 

Przedstawione pilotażowe badania dotyczyły zagadnienia związanego z badaniem 

próbek włosów za pomocą spektroskopii ATR-FTIR w celu różnicowania grupy 

pacjentów ze stwierdzoną chorobą afektywną od grupy osób zdrowych. W toku analizy 

zmian w strukturze włosa nie stwierdzono zmian w pasmach pochodzących od białek 

budujących włos. Zaobserwowano jednak pewne zmiany w pasmach pochodzących od 

drgań grup CH2/CH3, w tym znaczny spadek intensywności w zakresie 

 ok. 2800–3100 cm-1. Warte uwagi są również mniejsze różnice obserwowane przy około 

1460 cm-1. Najprawdopodobniej zmiany te są wynikiem zmniejszenia zawartości lipidów, 

bądź niewielkimi zmianami strukturalnymi w białkach (łańcuchy boczne aminokwasów) 

w grupie badanej. Można zatem wnioskować, iż widma włosów pozwalają na wstępne 

rozróżnienie grupy kontrolnej od grupy pacjentów z zaburzeniami nastroju.  

Wnioski te potwierdzają wyniki analiz chemometrycznych przeprowadzonych 

metodami HCA i PCA. Obie zastosowane metody wykazały, że istnieją pewne różnice 

między grupą kontrolną a badaną. W szczególności analiza HCA, przeprowadzona dla 

drugich pochodnych widm, umożliwiła najlepszy rozdział grup. Należy jednak zaznaczyć, 

że wszystkie wykonane analizy wskazały na dużą niejednorodność widm próbek włosów 

dla grupy kontrolnej. Na tej podstawie trudno wnioskować, że zaburzenia nastroju  

są czynnikiem, który może jednoznacznie wpływać na strukturę włosów. Prawdopodobnie 

ma na to wpływ wiele czynników, takich jak wiek, genetyka, higiena czy poziom stresu  

w życiu codziennym.  

Podsumowując, przeprowadzone badanie przynosi wiele ciekawych wniosków. 

Dalsza analiza, jak i zwiększenie grupy badanej może pomóc w przygotowaniu szybkiego 

i łatwego testu diagnozowania zaburzeń afektywnych z włosów, z wykorzystaniem 

nieinwazyjnej i stosunkowo niedrogiej techniki ATR-FTIR.
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10. WNIOSKI KOŃCOWE 

W niniejszej dysertacji zrealizowano wszystkie założone na samym początku cele. 

W pierwszej kolejności dokonano oceny stosowanej farmakoterapii pacjentów na 

podstawie analizy próbek krwi, oznaczając stężenie wybranych leków z grupy SSRIs, 

SNRIs, TCAs, TeCAs, SARIs, NI, NII. Ocenę postawiono na podstawie wyników 

otrzymanych z nowoopracowanych metod, w których zastosowano mikroinwazyjną 

metodę suchej kropli krwi (DBS) i mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej (DI-SPME). 

Badania przedstawione w tej części niniejszej rozprawy podzielono na trzy etapy, które 

sukcesywnie realizowano, aby osiągnąć zamierzone cele. 

W pierwszej kolejności przetestowano najczęściej stasowane i ogólnie dostępne 

metody ekstrakcji, w celu znalezienia optymalnej techniki umożliwiającej izolację tzw. 

leków pierwszego rzutu, stosowanych w terapii zaburzeń nastroju. Motywacją do 

przeprowadzenia badań pilotażowych była chęć porównania najczęściej stosowanych  

i opisanych w literaturze naukowej technik ekstrakcji typu LLE, UAE i MAE. Co więcej 

każdy autor podawał różny rozpuszczalnik ekstrakcyjny co skłoniło nas do optymalizacji 

warunków ekstrakcji pod kątem wybranych leków z grupy SSRIs i SNRIs. 

Przeprowadzone badania dostarczyły informacji na temat wad i zalet stosowanych 

technik ekstrakcyjnych, zarówno pod kątem wydajności ekstrakcji, jak i czasu, i kosztów 

związanych z procedurą. Ostatecznie okazało się, iż optymalną do izolacji leków z grupy 

SSRIs i SNRIs jest technika ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym 

(MAE), która zapewnia izolację wszystkich oznaczanych analitów  

w krótkim czasie ekstrakcji. W połączeniu z chromatografią cieczową sprzężoną ze 

spektrometrią mas (LC-MS) ekstrakcja MAE umożliwiła skuteczną izolację i oznaczenie 

leków z wysoką wydajnością i czułością. Opracowana w niniejszej dysertacji metoda 

MAE/LC-MS została także wykorzystana do analizy wybranych próbek krwi pacjentów, 

co potwierdziło jej potencjał, wiarygodność i skuteczność. Opisane badania pilotażowe 

były zatem podstawą kolejnych eksperymentów, w których wykorzystano ekstrakcję MAE 

do izolacji analitów z krwi. 

Drugi etap badawczy dotyczył opracowania metody izolacji i oznaczenia 

rozszerzonej grupy leków (19 analitów) we krwi, które były lub dalej są stosowane  
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w farmakoterapii zaburzeń afektywnych, należących do odrębnych grup: SSRIs, SNRIs, 

TCAs, TeCAs, SARIs, NI oraz NII. Aktualnie najczęściej używaną metoda 

instrumentalną, stosowaną w przypadku identyfikacji leków z wyżej wymienionych grup, 

jest technika chromatografii cieczowej sprzężona ze spektrometrią mas (LC-MS).  

W niniejszej dysertacji postanowiono sprawdzić skuteczność elektroforezy kapilarnej 

sprzężonej ze spektrometrią mas (CE-MS). Technika ta charakteryzuje się małą objętością 

zużywanych rozpuszczalników, a tym samym niewielką ilością wykorzystywanych 

odczynników.  

Innowacyjnym aspektem w tej części dysertacji było połączenie techniki CE-MS 

z metodą suchej kropli krwi (DBS) jako etapu przygotowania materiału biologicznego. 

Technika ta oferuje mikroinwazyjny sposób pobierania krwi poprzez ukłucie palca. 

Wymagana jest także niewielka objętość (mniej niż 50 µl) badanej matrycy, która jest 

bezpośrednio aplikowana na karty DBS. Jest to dodatkowy atut tej metody – łatwe 

przechowywanie i transportowanie próbek DBS bez konieczności posiadania lodówek czy 

zamrażarek. Po odpowiednim przeszkoleniu krew może zostać pobrana w warunkach 

domowych. Jest to ciekawe rozwiązanie w pozyskiwaniu próbek do badań klinicznych 

w przypadku, gdy pacjent nie ma możliwości przybycia na badania m.in. do szpitala czy 

kliniki.  

Głównym wyzwaniem w zastosowaniu opisanego w dysertacji podejścia było 

połączenie wyżej wymienionych metod w jedną metodologię DBS/MAE/CE-MS, która 

ma zapewnić mikroinwazyjny sposób pobrania krwi w sposób przyjazny dla pacjenta, 

umożliwiający tym samym ich izolację i oznaczenie. Rozpoczęto od optymalizacji 

parametrów metody CE wraz z buforem separacyjnym, umożliwiającym separację 

wszystkich 19 analitów. Do izolacji leków z grupy SSRIs, SNRIs, TCAs, TeCAs, SARIs, 

NI oraz NII wykorzystano zoptymalizowaną w badaniach pilotażowych ekstrakcję MAE. 

Ze względu na użycie w badaniach próbek krwi o nieznanym hematokrycie, wprowadzono 

strategię kalkulacyjną - w celu zniwelowania efektu hematokrytu. Ostatecznie, 

opracowano metodologię DBS/MAE/CE-MS, którą poddano procesowi walidacji. 

Otrzymane wyniki potwierdziły precyzję i skuteczność metody, dlatego w dalszej 

kolejności wykorzystano ją do analizy próbek rzeczywistych. 
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Przeprowadzone badania wykazały, iż istnieje możliwość wyizolowania, a także 

oznaczenia 19 leków z próbki krwi o objętości 50 µl. Ilość zużytych materiałów oraz 

odczynników była niewielka, co jest zgodne z zasadami zielonej chemii. Końcowa analiza 

próbek rzeczywistych potwierdziła potencjał metody DBS/MAE/CE-MS, która może 

posłużyć do terapeutycznego monitowania stężenia leków u osób będących w trakcie 

terapii.  

Kolejny etap badawczy polegał na izolacji i oznaczeniu leków, przy zastosowaniu 

alternatywnej w stosunku do ekstrakcji MAE techniki mikroekstrakcji do fazy 

stacjonarnej, prowadzonej bezpośrednio z matrycy próbki (DI-SPME). Innowację 

stanowiło opracowanie i zastosowanie metody DI-SPME/LC-MS, która w prosty i szybki 

sposób umożliwiła ekstrakcję 19 leków z grup: SSRIs, SNRIs, TCAs, TeCAs, SARIs, NI 

oraz NII. W niniejszych badaniach technika DI-SPME po raz pierwszy została 

zastosowana w analizie próbek pacjentów ze stwierdzona choroba afektywną.  

Wnioski płynące z przeprowadzonego badania to niewątpliwie możliwość jej 

zastosowania w rutynowych analizach klinicznych. Metoda DI-SPME/LC-MS stanowi 

ciekawą alternatywę dla znanych technik ekstrakcyjnych, takich jak MAE czy SPE, 

powszechnie stosowanych do izolacji analitów z próbek biologicznych o złożonej matrycy. 

Procedura nie jest czasochłonna, umożliwia również uproszczenie pracochłonnych 

i skomplikowanych procesów izolacji analitów z matrycy biologicznej. Co więcej, metoda 

ta pozwoliła jednocześnie na ograniczenie zarówno zużycia toksycznych 

rozpuszczalników, jak i ilości badanej próbki z zachowaniem wysokiej czułości oznaczeń.  

Najistotniejszy aspekt w niniejszej dysertacji dotyczył ogólnej oceny stężenia 

leków w grupie pacjentów. Wynikiem tego wspomniane, nowoopracowane metody: 

MAE/LC-MS, DBS/MAE/CE-MS oraz DI-SPME/LC-MS zostały poddane procesom 

walidacyjnym oraz wykorzystane do analizy próbek rzeczywistych PK_1–PK_40 (bez 

P_13 i P_33). Należy zaznaczyć, że wszystkie zaproponowane metody zostały użyte do 

analizy próbek krwi należących do tej samej grupy pacjentów ze stwierdzoną chorobą 

afektywną. W Tabeli 18. (Załącznik V) zestawiono stężenia leków we krwi pacjentów, 

wyznaczone przy zastosowaniu nowoopracowanych metod.  

Większość oznaczonych poziomów stężeń w analizowanej matrycy znajduje się 

poniżej dolnej granicy lub w zakresie dawek terapeutycznych. Potencjalne różnice między 
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analizą krwi pacjentów stosujących te same leki mogą być spowodowane m.in. czasem 

pozyskania materiału do badań, jak również okresem przyjęcia ostatniej dawki leku przez 

pacjenta. Należy wziąć również pod uwagę biologiczny okres półtrwania analitu. Stężenie, 

które wywoła efekt kliniczny u danego pacjenta, zależy od indywidualnych cech, takich 

jak wiek, metabolizm, choroby współistniejące, a także interakcje z innymi lekami lub 

używkami. Niemniej jednak nie zaobserwowano przypadku pacjenta, u którego oznaczone 

stężenie przekroczyło zakres toksyczny.  

Wyniki otrzymane za pomocą opracowanych metod MAE/LC-MS, 

DBS/MAE/CE-MS oraz DI-SPME/LC-MS są zbliżone. Można zatem stwierdzić,  

iż wszystkie zaproponowane procedury przygotowania próbek i ich analizy niewątpliwie 

stanowią cenną alternatywę w badaniach klinicznych, w przypadku izolacji i oznaczania 

leków z SSRIs, SNRIs, TCAs, TeCAs, SARIs, NI oraz NII. W przyszłości mogą zostać 

wprowadzone do rutynowych metod terapeutycznego monitorowania leków. 

W drugiej części niniejszej dysertacji dokonano oceny stężeń biomarkerów 

istotnych w etiologii zaburzeń afektywnych - cynku i miedzi – we krwi pacjentów jak 

również w grupie kontrolnej. Motywacją do przeprowadzenia tych badań były 

niejednoznaczne wyniki dotychczas przeprowadzonych i opublikowanych w tym zakresie 

analiz. Można jedynie wnioskować, iż pacjenci będący w trakcie epizodu depresyjnego 

mają znacząco podwyższony poziom stężenia miedzi we krwi. W przypadku stężenia 

cynku literatura podaje konkretne wnioski, wskazujące, iż u osób ze stwierdzoną chorobą 

afektywna obserwuje się wzrost stężenia cynku. W wyniku tego podjęto próbę analizy krwi 

przy zastosowaniu najnowocześniejszego i ultraczułego spektrometru mas sprzężonego  

z plazmą wzbudzaną indukcyjnie z potrójnym analizatorem jonów (TQ ICP-MS). 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obniżone stężenie miedzi  

we krwi pacjentów, co jest sprzeczne z przyjętą hipotezą. Wpływ na wynik miał 

prawdopodobnie fakt, że badana grupa pacjentów została poddana farmakoterapii, która 

przyczyniła się do normalizacji stężenia miedzi w ich organizmie, natomiast otrzymane 

stężenia cynku były zgodne z przyjętą hipotezą, wynikającą z dotychczas opublikowanych 

badań. Wyższe stężenie cynku we krwi obserwowano u pacjentów z chorobą afektywną 

dwubiegunową niż w grupie kontrolnej. 
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Warto także podkreślić innowacyjność badań dzięki zastosowaniu techniki  

TQ ICP-MS, która nie była dotychczas wykorzystana do oceny poziomu stężeń markerów 

zaburzeń afektywnych. Niemniej jednak, uzyskane w tym badaniu wyniki z analizy 

niewielkiej grupy pacjentów wskazują na potrzebę potwierdzenia ich przy zwiększonej 

liczebności grup, z podziałem na dodatkowe kryteria. Być może zastosowanie 

innowacyjnej techniki TQ ICP-MS do tego typu analiz pomoże wyjaśnić znaczenie miedzi, 

cynku i innych mikroelementów w zaburzeniach afektywnych. Może być także podstawą 

do opracowania szybkiego testu diagnostycznego. 

Motywacją do przeprowadzenia kolejnych przedstawianych badań była potrzeba 

poszukiwania szybkich i nieinwazyjnych metod umożliwiających diagnozę zaburzeń 

afektywnych. Jest to szczególnie różnicowanie ChAD i ChAJ, w przypadku których 

występuje epizod depresyjny. Z tego powodu opracowano metodologię różnicowania 

choroby afektywnej na podstawie analizy włosów pacjentów oraz grupy kontrolnej. 

Pomiary wykonywano przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni (ATR-FTIR).  

W toku analiz zaobserwowano pewne zmiany w pasmach, w tym znaczny spadek 

intensywności w zakresie ok. 2800–3100 cm-1. Warte uwagi są również mniejsze różnice 

obserwowane przy około 1460 cm-1. Zmiany te są najprawdopodobniej wynikiem 

zmniejszenia zawartości lipidów, bądź niewielkich zmian strukturalnych w białkach 

(łańcuchy boczne aminokwasów) w grupie pacjentów. Można zatem wnioskować,  

iż widma włosów pozwalają na wstępne rozróżnienie grupy kontrolnej od grupy pacjentów 

z zaburzeniami nastroju. Powyższe wnioski zostały podparte wynikami analiz 

chemometrycznych, przeprowadzonych metodami HCA i PCA. Obie zastosowane metody 

wykazały, że istnieją pewne różnice między grupą kontrolną a badaną. W sposób 

szczególny to analiza HCA, przeprowadzona dla drugich pochodnych widm, umożliwiła 

najlepszy rozdział grup. Wnioski płynące z niniejszych badań są dobrą podstawą do dalszej 

pracy - w celu opracowania szybkiego i łatwego testu diagnozowania z włosów zaburzeń 

afektywnych, z wykorzystaniem nieinwazyjnej i stosunkowo niedrogiej techniki  

ATR-FTIR. 

Zaproponowane w niniejszej dysertacji metody umożliwiające ocenę stężenia 

leków jak i biomarkerów stanowią ciekawą alternatywę w rutynowo stosowanych 

analizach klinicznych.  
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Końcowe wnioski pracy można sformułować następująco:  

1) ekstrakcja wspomagana promieniowaniem mikrofalowym (MAE) w połączeniu 

z octanem etylu stanowi optymalną metodę izolacji wybranych leków z grupy SSRIs 

i SNRIs. Jako metoda MAE/LC-MS umożliwi oznaczenie analitów  

w materiale biologicznym pozyskanym od pacjentów m.in. do terapeutycznego 

monitorowania stężenia leków we krwi; 

2) opracowana metoda DBS/MAE/CE-MS umożliwia izolację i oznaczenie wybranych 

leków, które były lub nadal są stosowane w farmakoterapii zaburzeń afektywnych. 

Metoda DBS zapewnia mikroinwazyjny sposób pobierania niewielkiej ilości 

materiału biologicznego, co jest zdecydowanie bardziej korzystne u osób z osobniczo 

zmiennym nastrojem. Dodatkowo, zastosowanie CE-MS zdecydowanie redukuje 

ilość zużytych rozpuszczalników. Jest także pierwszą opracowaną metodą łączącą 

mikroinwazyjną metodę suchej kropli krwi z elektroforezą kapilarną; 

3) opracowana metoda DI-SPME/LC-MS pozwala na izolację i oznaczenie analitów 

z grupy 19 wybranych leków, z różnych grup stosowanych w farmakoterapii zaburzeń 

afektywnych w zakresie stężeń terapeutycznych i toksycznych. DI-SPME wymaga 

mniejszej objętości próbki i rozpuszczalników; 

4) wszystkie opracowane metody MAE/LC-MS, DBS/MAE/CE-MS i DI-SPME/LC-MS 

z powodzeniem mogą zostać wprowadzone do rutynowych analiz klinicznych; 

5) technika TQ ICP-MS ze względu na swoja wysoką czułość umożliwia oznaczenie 

biomarkerów (cynku i miedzi) o niskich stężeniach. Co więcej, proces mineralizacji 

niezbędny do przygotowania próbek nie jest czasochłonny i wymaga jedynie jednego 

odczynnika, co redukuje koszty; 

6) analiza dyskryminacyjna włosów przynosi wiele ciekawych wniosków. Zauważono 

potencjalne zmiany, które są podstawą do różnicowania zaburzeń afektywnych. 

Dalsza analiza, jak i zwiększenie grupy badanej, może pomóc w przygotowaniu 

szybkiego i łatwego testu diagnozowania zaburzeń afektywnych z włosów, 

z wykorzystaniem nieinwazyjnej i stosunkowo niedrogiej techniki ATR-FTIR. 

W grupie badanej znajdowały się osoby, u których w farmakoterapii stosowane są 

sole litu. Z tego powodu, przeprowadzono także dodatkowe badania (patrz. Aneks) 
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obejmujące: analizę in vitro umożliwiającą weryfikację interakcji litu na właściwości 

farmakodynamiczne wybranych leków oraz ocenę ich powinowactwa do receptora 

serotoninowego. Wnioski końcowe można sformować jako: 

❖ nie obserwuje się wpływu litu na wzrost powinowactwa testowanych leków 

(Olanzapiny i Risperonu) do receptora serotoniny,  

❖ zastosowanie soli litu przy jednoczesnej terapii Olanzapiną czy Risperidonem nie 

powoduje zmiany aktywności leku.  

Wnioski płynące z tej części pracy są intersujące, dlatego w przyszłości planowane jest 

poszerzenie zakresu niniejszych badań o analizę in vitro w przypadku m.in. receptorów 

dopaminowych czy serotoninowych 5HT6. 
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11. PERSPEKTYWY DALSZYCH BADAŃ 

Prezentowana rozprawa doktorska obejmuje doświadczenia wykonane na 

przełomie 4 lat. Wszystkie opisane badania zostały, bądź są w trakcie publikowania,  

co zdecydowanie niesie wkład w rozwój nauk chemicznych, toksykologicznych a nawet 

medycznych. Co więcej większość opisanych badań ma ogromny potencjał i stanowi dobrą 

podstawę do ich kontynuacji. Planuje się zatem w przyszłości przetestować proponowaną 

metodologię DBS/MAE/CE-MS w praktyce klinicznej, pobierając krew bezpośrednio  

z palca pacjentów. Jest to dobra alternatywa w porównaniu do klasycznych metod 

pobierania próbek krwi.  

Priorytet w kwestii kontynuowania badań rozpoczętych w ramach doktoratu, 

stanowi opracowanie nieinwazyjnego testu wstępnej diagnozy wykorzystując ATR-FTIR 

do analizy włosów. Przeprowadzone badania potwierdzają potencjał w odróżnianiu grupy 

badanej od kontrolnej. Należy jednak powiększyć grupę badana i ponownie wykonać 

analizy.  

W toku realizacji doktoratu powstał także pomysł opracowania szybkiego testu 

diagnostycznego na bazie markerów choroby – cynku i miedzi. Może to również przynieś 

wkład w diagnozę schorzeń.  
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12. ANEKS 

W grupie badanej były osoby, u których w terapii stosowano sole litu - węglan litu. 

Zastosowania terapeutyczne litu w medycynie są wyjątkowe i intrygujące. Lit, 

podstawowy pierwiastek może wykazywać skuteczność u wielu pacjentów z zaburzeniami 

afektywnymi. Z tego powodu przeprowadzono także badania obejmujące m.in. analizę in 

vitro umożliwiającą weryfikację interakcji litu na właściwości farmakodynamiczne 

wybranych leków oraz ocenę ich powinowactwa do receptora serotoninowego. Dodatkową 

motywacją do podjęcia badań w tym zakresie, było uzyskanie wiedzy na temat 

oddziaływania litu. Dotychczas opublikowane badania podkreślają, iż mechanizm 

działania soli litu jest wciąż nieznany. Ze względu na interdyscyplinarny charakter 

problemu badawczego, badania zostały przeprowadzone we współpracy z Polską 

Akademią Nauk w Krakowie.  

Wykonano test wiązania radioliganda, w celu weryfikacji aktywności soli litu - 

węglan litu i chlorek litu – z zastosowaniem Klozapiny, jako materiału referencyjnego, 

który wykazuje wysokie powinowactwo do receptora 5-HT7. Otrzymane wyniki 

zaprezentowano na Rysunku 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 23. Powinowactwo węglanu litu (Li2CO3), chlorku litu (LiCl) i Klozapiny do receptora 

serotoniny 5-HT7.  
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Klozapina wykazuje szeroki profil aktywności farmakologicznej i wysokie 

powinowactwo (Ki<10 nM) do szeregu receptorów m.in. serotoniny. W badaniu 

otrzymano parametr Ki równy 4,4140·10-8 [M], co również potwierdza wysokie 

powinowactwo do testowanego receptora 5-HT7.  

W przypadku soli litu wartość Ki wynosiła: dla Li2CO3 8,460·10307 , zaś dla LiCl 

0,06162 [M]. Na Rysunku 23., można zauważyć linie prostą dla analizowanych soli litu. 

Oznacza to, iż lit w żadnej postaci nie wiąże się z lekiem (Klozapiną), a dodatkowo też 

sam nie działa w przypadku receptorów serotoninowych 5-HT7. W związku z tym można 

wykluczyć jako potencjalny mechanizm działania litu na receptory serotoninowe 5-HT7. 

Nawet największe stężenie/dawka litu nie ma wpływu na analizowany receptor.  

Kolejnym etapem była ocena powinowactwa węglanu litu w terapii skojarzeniowej 

z innymi lekami – Olanzapiną i Risperidonem. Są to leki stosowane w farmakoterapii 

zaburzeń afektywnych. Przy czym dodatkowo wiadomo, iż Olanzapina ma słabe 

powinowactwo (parametr Ki równy 2.332·10-7), zaś Risperidon silne powinowactwo do 

receptora 5-HT7 (wysoka wartość Ki równa 7.873·10-9). Rysunek 24., przedstawia 

otrzymane wyniki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 24. Charakterystyka funkcjonalna węglanu litu z Olanzapiną i Risperidonem  

w stosunku do receptorów 5-HT7. 

Na Rysunku 24., można zauważyć, że jony litu znacznie nie wpływają na wzrost 

powinowactwa leków do receptora – wartość Ki dla Li2CO3 z Olanzapiną wynosił 

8,460·10307 [M], zaś w połączeniu z Risperidonem 7.178 · 10-9[M]. Jedynie w przypadku 
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Risperidonu można zauważyć wzrost powinowactwa przy niższych stężeniach. Dodatek 

litu przy jednoczesnej terapii Olanzapiną nie powoduje zmiany aktywności leku.  

 

Wnioski płynące z tej części dodatkowych badań można podsumować jako: 

❖ jony litu znacznie nie wpływają na wzrost powinowactwa testowanych leków 

(Olanzapiny i Risperonu) do receptora serotoniny,  

❖ zastosowanie soli litu przy jednoczesnej terapii Olanzapiną czy Risperidonem nie 

powoduje zmiany aktywności leku.  
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STRESZCZENIE 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) i jednobiegunowe (ChAJ) są zaliczane do 

chorób XXI w. Co roku obserwuje się przyrost liczby osób na nie cierpiących . Ważne jest zatem 

monitorowanie przebiegu terapii poprzez kontrolowanie stężenia stosowanych leków we krwi 

pacjentów. Niestosowanie się do zaleceń lekarza może spowodować nawrót choroby, koszty 

ekonomiczne, a nawet, w przypadku przedawkowania leków, do śmierci. Najważniejszym zatem 

założeniem niniejszej dysertacji jest opracowanie nowych, mikroinwazyjnych i przyjaznych 

środowisku metod, które z powodzeniem mogą zostać wprowadzone do rutynowo stosowanych 

analiz materiału biologicznego, pobranego od pacjentów z chorobą ChAD i ChAJ. Badania zostały 

podzielone na dwie części doświadczalne. Pierwszy etap skupiał się na uzyskaniu odpowiedzi 

dotyczących kompleksowych analiz substancji psychotropowych: czy istnieje możliwość 

opracowania mikroinwazyjnych i skutecznych metod analizy jakościowej, jak i ilościowej grupy 

leków stosowanych w farmakoterapii chorób afektywnych? W tym kroku opracowano 

innowacyjne metodologie łączące mikroinwazyjną technikę pobierania partii krwi pacjenta 

 – metodę suchej kropli krwi – z różnymi technikami ekstrakcyjnymi – ekstrakcją wspomaganą 

promieniowaniem mikrofalowym – jak również mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej. Materiał 

wykorzystywany w badaniach to krew pobrana od osób z grupy kontrolnej, jak również od 

pacjentów ze stwierdzoną chorobą afektywną. Całość dopełniła analiza instrumentalna, 

przeprowadzona z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, jak 

i elektroforezy kapilarnej sprzężonej ze spektrometrią mas. W ramach prowadzonych badań 

opracowano łącznie cztery metody, które każdorazowo poddano procesowi walidacji. 

Zwieńczeniem prac, a tym samym pierwszej części eksperymentalnej, było wykorzystanie każdej 

nowoopracowanej metody do oceny poziomu stężenia leków w próbkach rzeczywistych, 

pobranych od pacjentów będących w trakcie farmakoterapii zaburzeń afektywnych.  

 W drugim etapie badań podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy istnieje 

możliwość zróżnicowania choroby afektywnej na podstawie analizy pierwiastkowej cynku 

 i miedzi we krwi? W tym celu przeprowadzono analizę poziomu stężenia owych pierwiastków  

w grupie badanej i kontrolnej, wykorzystując nowoczesny spektrometr mas z jonizacją w plazmie 

indukcyjnie wzbudzonej z potrójnym kwadrupolem. Dodatkowo, drugim założonym celem, który 

wyklarował się w trakcie realizacji badań, było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy istnieje 

możliwość diagnozy choroby afektywnej na podstawie analizy włosa? Stosując spektroskopie 

FTIR-ATR podjęto próbę analizy dyskryminacyjnej włosów osób zdrowych i pacjentów ze 

stwierdzoną klinicznie choroba afektywną. 
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ABSTRAKT 

Bipolar disorders (BD) and unipolar disorders (MDD) are classified as diseases of the 21st 

century. Every year the number of people suffering from them increases. Therefore, it is important 

to monitor the course of therapy by controlling the concentration of drugs in the blood of patients. 

Failure to follow your doctor's instructions can result in relapse, economic costs, and even death in 

the event of drug overdose. Therefore, the most important assumption of this dissertation is the 

development of new, microinvasive and environmentally friendly methods that can be successfully 

introduced into routinely used analyzes of biological material collected from patients with bipolar 

disorder and MDD. Research was divided into two experimental parts. The first stage focused on 

obtaining answers regarding comprehensive analyzes of psychotropic substances: is it possible to 

develop microinvasive and effective methods of qualitative and quantitative analysis of  

a group of drugs used in the pharmacotherapy of affective disorders? In this step, innovative 

methodologies were developed combining the microinvasive technique of sampling a patient's 

blood, the dry blood drop method, with various extraction techniques, microwave assisted 

extraction, as well as microextraction to the stationary phase. The material used in the research  

is blood taken from the control group, as well as from patients with diagnosed affective disease. 

The whole analysis was completed by instrumental analysis conducted with the use of liquid 

chromatography coupled with mass spectrometry and capillary electrophoresis coupled with mass 

spectrometry. As part of the investigation, a total of four methods were developed, each time 

subjected to a validation process. The culmination of the work, and thus the first experimental part, 

was the use of each newly developed method to assess the concentration of drugs in real samples 

taken from patients undergoing pharmacotherapy of affective disorders. In addition to monitoring 

drug levels during therapy, an important aspect is the diagnosis of the disease itself.  

In the second stage of the investigation, an attempt was made to answer the question: is it 

possible to differentiate affective disorder based on the elemental analysis of zinc and copper in 

the blood? For this purpose, the analysis of the concentration of these elements in the study and 

control group was conducted, using a modern mass spectrometer with inductively excited plasma 

ionization with a triple quadrupole. In addition, the second assumed goal, which was clarified 

during the research, was to answer the question: is it possible to diagnose an affective disorder 

based on a hair analysis? Using FTIR-ATR spectroscopy, we attempted to discriminate the hair of 

healthy people and patients with clinically diagnosed affective disease. 
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ZAŁĄCZNIK IV – Informacja i zgoda o przetwarzaniu danych osobowych 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z art, 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński 

informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul, Gołębia 24, 

31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ, 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul, Gołębia 24, 30-007 

Kraków, pokój nr 31, Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj,edu,pl lub pod 

nr telefonu 12 663 12 25, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań naukowych 

dotyczących oceny poziomów leków psychotropowych i wybranych markerów w grupie 

pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną, na podstawie 

zgody, 

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w 

badaniu, Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 

badaniu, 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski 

Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat po zakończeniu 

badania,  

5. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba 

że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 

warunkach określonych w RODO, 

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych można wycofać osobiście stawiając się w sekretariacie 

Wydziału Chemii UJ, ul, Gronostajowa 2, Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych będzie brak możliwości udziału w badaniach, 
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7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania, 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje, 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik V 

137 

 

ZAŁĄCZNIK V – Zestawienie stężeń otrzymanych w wyniku analizy z wykorzystaniem 

nowoopracowanych metod: MAE/LC-MS, DBS/MAE/CE-MS, DI-SPME/LC-MS. 

Tabela 18. Zestawienie otrzymanego stężenia oznaczanych leków: amitryptylina (Ami), 

citalopram (Cit), fluoksetyna (Flu), paroksetyna (Par), sertralina (Ser), trazodon (Tra), duloksetyna 

(Dul), mirtazapina (Mir), wenlafaksyna (Wen), lamotrygina (Lam), kwetiapina (Kwe) i olanzapina 

(Ola) we krwi pacjentów, stosując nowoopracowane metody: MAE/LC-MS, DBS/MAE/CE-MS  

i DI-SPME/LC-MS. 

Kod 

pacjenta* 
Leki 

Oznaczone stężenie leków [mg/ml] 

MAE/LC-MS* DBS/MAE/CE-MS* DI-SPME/LC-MS* 

PK_1 Tra - 0,029 ± 1,1 0,030 ± 0,9 

Wen - 0,022 ± 0,8 0,021 ± 0,8 

PK_2 Ser - 0,220 ± 0,5 0,215 ± 0,7 

Tra - 0,219 ± 2,4 0,224 ± 2,0 

PK_3 Wen 0,290 ± 2,3 0,292 ± 1,9 0,291 ± 2,5 

PK_4 Ser - 1,362 ± 5,6 1,398 ± 4,9 

PK_5 Wen 0,390 ± 2,0 0,392 ± 1,2 0,396 ± 1,5 

PK_6 Dul - 0,642 ± 2,8 0,601 ± 2,5 

 Tra - 1,145 ± 4,4 1,161 ± 5,3 

PK_7 Mir - 0,042 ± 0,3 0,043 ± 0,3 

 Wen - 0,176 ± 0,8 0,178 ± 0,7 

PK_8 Ser - 1,519 ± 1,9 1,509 ± 2,6 

 Tra - 0,103 ± 0,8 0,110 ± 1,1 

PK_9 Dul - 0,910 ± 1,1 0,912 ± 0,9 

PK_10 Ser - 0,051 ± 0,4 0,052 ± 0,2 

 Ola - 0,087 ± 0,8 0,086 ± 0,5 

PK_11 Ser - 0,805 ± 1,5 0,809 ± 1,4 

PK_12 Dul - 2,095 ± 2,4 2,100 ± 2,0 

 Kwe - 0,014 ± 0,2 0,014 ± 0,1 

PK_14 Ser - 0,400 ± 2,0 0,399 ± 1,9 

PK_15 Tra - 0,682 ± 5,6 0,412 ± 5,3 

 Wen - 0,079 ± 0,1 0,078 ± 0,1 

PK_16 Mir - 0,017 ± 0,4 0,014 ± 0,5 

 Kwe - 0,051 ± 0,6 0,050 ± 0,5 

 Wen - 0,039 ± 0,2 0,041 ± 0,2 

PK_17 Ser - 0,313 ± 0,3 0,312 ± 0,2 

PK_18 Wen 0,260 ± 1,6 0,261 ± 0,9 0,260 ± 1,1 

PK_19 Par 0,050 ± 1,3 0,049 ± 0,9 0,047 ± 1,0 
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PK_20 Cit - 0,014 ± 0,1 0,015 ± 0,3 

 Kwe - 1,054 ± 0,3 1,051 ± 0,8 

PK_21 Dul - - 0,060 ± 0,2 

 Flu - - 0,041 ± 0,1 

 Tra - - 0,907 ± 1,7 

PK_22 Mir - - 0,012 ± 0,1 

PK_23 Dul - - 0,642 ± 1,3 

PK_24 Ser - - 0,500 ± 1,1 

 Tra - - 0,245 ± 1,6 

PK_25 Ser - - 0,159 ± 2,0 

 Kwe - - 0,062 ± 0,8 

PK_27 Ser - - 0,036 ± 0,2 

PK_28 Kwe - - 0,098 ± 1,3 

PK_29 Wen 0,041 ± 3,1 - 0,042 ± 0,1 

PK_30 Ola - - 0,068 ± 0,3 

 Ser - - 1,421 ± 1,6 

PK_31 Flu - - 1,791 ± 1,7 

 Tra - - 1,685 ± 2,4 

PK_32 Ser - - 0,371 ± 0,9 

PK_34 Dul - - 0,425 ± 0,4 

 Ola - - 0,098 ± 0,1 

PK_35 Dul - - 0,051 ± 0,1 

PK_36 Ami - - 0,020 ± 0,1 

 Lam - - 2,028 ± 1,3 

PK_37 Tra - - 0,410 ± 0,8 

 Dul - - 0,125 ± 0,4 

PK_38 Tra - - 0,156 ± 0,9 

PK_39 Dul - - 1,910 ± 2,3 

 Lam - - 2,055 ± 0,2 

 Tra - - 1,612 ± 1,0 

PK_40 Ola - - 0,053 ± 0,1 

 Ser - - 0,480 ± 1,0 

 Tra - - 2,240 ± 1,7 
* ”-„ oznacza, iż próbka nie została poddana analizie 


