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Abstrakt
Metamfetamin, též pervitin, se řadí k syntetickým budivým drogám, také známým jako tzv. 
„amfetaminová stimulancia“. V České republice pervitin představuje druhou nejrozšířenější 
drogu a ročně jsou zde odhalovány stovky varen. Doposud není plně objasněn mechanismus 
jeho působení v těle. Jelikož se jedná o chirální látku, je možné provádět jeho analýzu 
nejen pomocí metod vibrační spektroskopie (infračervená a Ramanova spektroskopie), 
ale i pomocí metod chiroptických (vibrační cirkulární dichroismus a elektronový cirkulární 
dichroismus). Všechny uvedené metody analýzy jsou nedestruktivní, spolehlivé a citlivé. 
V rámci této práce budou uvedeny jak základní farmakodynamické a farmakokinetické 
vlastnosti, tak i  fyzikálně-chemické vlastnosti metamfetaminu, jeho historie, způsob 
výroby. Dále budou popsány možné techniky analýzy této drogy se zaměřením na vibrační 
a chiroptickou spektroskopii.
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Abstract
Methamphetamine, also known as pervitin, is in the class of the synthetic stimulative 
drugs, well known as amphetamine stimulants. Methamphetamine is the second most 
expanded drug in the Czech Republic and hundreds of drug labs are revealed every year. 
The mechanism of how methamphetamine aff ects a human body is still unclear. Since 
it’s chiral compound, it is possible to analyse it by vibrational spectroscopy (infrared 
and Raman spectroscopy) and even by methods of chiroptical spectroscopy (vibrational 
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circular dichroism and electronic circular dichroism). All these methods are non-
destructive, reliable and sensitive. This study is focused on main pharmacokinetic and 
pharmacodynamics properties, physical chemical properties of methamphetamine, its 
history and ways of syntheses. Additionally, possible techniques for analysis of this drug, 
with focus on vibrational and chiroptical spectroscopy, will be described.

Key words
methamphetamine, analysis, infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, electronic 
circular dichroism, vibrational circular dichroism

Historický kontext

Metamfetamin patří mezi nejrozšířenější drogy v  Evropě a  v  mnohých státech je 
považován za druhou nejužívanější drogu hned po marihuaně. Prvotní detailnější popsání 
syntézy pochází z roku 1919, kdy ho známý japonský farmakolog Akira Ogata syntetizoval 
z efedrinu1 (obr. 1), který byl několik let předtím izolován z rostliny Ephedra vulgaris.2

Obr. 1: Schéma redukce (pseudo)efedrinu na metamfetamin

Jako lék ve  formě hydrochloridu byl patentován v  roce 1920 a  byl uveden na  trh pod 
obchodním jménem „Methedrine“. Užívání tohoto léku postupně narůstalo, ve Velké Británii 
byl předepisován na poruchy nálad a deprese.3 Na konci 30. let byly zaregistrovány jeho 
vedlejší účinky, kdy zejména při dlouhodobém užívání způsoboval deprese, duševní potíže 
i závislost. Další převrat zaznamenal Methedrin v roce 1938, kdy byl vyráběn německou 
farmaceutickou společností pod obchodním názvem „Pervitin“. Pervitin v průběhu druhé 
světové války užívali zejména němečtí vojáci i civilisté za vidinou zlepšení koncentrace 
a výkonu. Byl podáván ve formě čokolády německým pilotům i tankistům pro potlačení 
ospalosti. Japonsko začalo metamfetamin vyrábět v roce 1941 a jeho užívání se rozšířilo 
i mezi japonské vojáky a piloty.4 Tablety metamfetaminu byly hojně podávány i americkým 
vojákům a po ukončení války se užívání drogy rozšířilo i mezi civilní obyvatelstvo, díky 
odprodeji velkých armádních přebytků metamfetaminu a amfetaminu.

K lékařským účelům byl amfetamin předepisován především v Evropě, na Dálném východě 
a  v  Severní Americe naopak převažoval metamfetamin. Z  důvodu vysoké poptávky 
po metamfetaminu a amfetaminu po 2. světové válce docházelo k rozšíření z ilegálních 
zdrojů, a to z domácích výroben nebo z dovozu výrobků ze zahraničí.
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V 60. letech bylo zaznamenáno rostoucí zneužívání metamfetaminu ve Velké Británii, kde byl 
předepisován pod obchodním názvem „Methedrin“ proti závislosti na kokainu. Methedrin 
se postupem času dostal na černý trh a způsobil tak revoluci v nitrožilním užívání. Na začátku 
80. let byl ilegálně vyráběný metamfetamin nahrazen sulfátem amfetaminu, a tak téměř
vymizel z britského trhu s drogami. Metamfetamin v České republice vyrábí malé skupiny
lidí především z efedrinu. V Roztokách u Prahy se nacházela jedna z největších továren
na výrobu efedrinu v Evropě. Teprve až jejím uzavřením v roce 2004 se výchozí surovinou
stává nejen efedrin, ale i pseudoefedrin. Ty jsou získávány z dostupných farmaceutických
přípravků s obsahem efedrinu nebo pseudoefedrinu, jako jsou Paralen Plus či Modafen.

Výroba metamfetaminu

Výroba metamfetaminu je snadná, neboť jeho syntéza zahrnuje většinou pouze 
jednostupňový chemický proces. Syntetizuje se nejčastěji redukcí ze dvou druhů prekurzorů 
– efedrinu nebo pseudoefedrinu. Je známá i  syntéza z  1-fenyl-2-propanonu (neboli
benzylmethylketonu = BMK), který se ale více využívá jako prekurzor při výrobě amfetaminu.5

Metamfetamin může být vyráběn pomocí celkem pěti metod, z  nichž v  Evropě jsou 
nejběžnější tři a vychází z efedrinu nebo pseudoefedrinu. Následuje redukční reakce –
lithium-čpavková metoda – kde je možné místo lithia použít i  kovový sodík, ale hrozí 
zde nebezpečí vzniku plynného vodíku.6 Další redukční metodou je metoda s využitím 
kyseliny fosforečné a jódu nebo redukce červeným fosforem a kyselinou jodovodíkovou, 
kdy může vznikat velmi nebezpečný meziprodukt. V případě přehřátí se vytvoří fosfan, 
který je přeměněn červeným fosforem na fosfor bílý, hořlavý na vzduchu. V tomto případě 
mohou vznikat rozsáhlé popáleniny i poleptání.7 Mezi další dva zbývající způsoby výroby 
metamfetaminu patří Leuckartova metoda8 a metoda redukční aminace, které využívají 
jako vstupní produkt BMK.9

Prekurzory efedrin a  pseudoefedrin se extrahují z  rostliny chvojníku čínského nebo 
se získávají chemickou syntézou. Tyto tři prekurzory se objevují na  seznamu Úmluvy 
OSN o  zákazu nezákonného obchodu s  omamnými a  psychotropními látkami z  roku 
1998 a  podléhají mezinárodní kontrole (Úmluva Organizace spojených národů proti 
nedovolenému obchodu s  omamnými a  psychotropními látkami z  roku 1988). Mezi 
největší producenty efedrinu a pseudoefedrinu patří Čína, Indie a Německo. 

Mezinárodně kontrolované prekurzory bývají často nahrazovány legálními chemickými 
látkami, jako je např. N-acetylpseudoefedrin acetát nebo přírodními výtažky z  rostliny 
Ephedra vulgaris (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzorech 
drog z roku 2004). 

Metamfetamin bývá vyráběn v místě přímé spotřeby a je často distribuován i do okolních 
států (obr. 2). Mezi hlavní země produkující metamfetamin patří Česká republika, kde 
bývá každoročně odhalováno mnoho zařízení na výrobu metamfetaminu, dále Slovenská 
republika a Lotyšsko. Česká a Slovenská republika zásobují zejména střední a západní 
Evropu na rozdíl od Lotyšska, odkud se metamfetamin šíří do skandinávských zemí.10 
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Obr. 2: Hlavní obchodní trasy metamfetaminu a zadržená zařízení na jeho výrobu v roce 
2008. Upraveno z cit.11

V roce 2016 bylo hlášeno v Evropě celkem 291 nelegálních varen metamfetaminu, z nichž 
261 bylo v České republice.12 Ve stejném roce bylo zaznamenáno v Evropě celkem 9 000 
záchytů metamfetaminu, které představovaly 0,5 tuny, většina z  toho byla zadržena 
v Německu, Norsku a České republice (obr. 3). 
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Obr. 3: Počet záchytů metamfetaminu, zachycené množství a trendy v roce 2016, převzato 
z cit.11

Chemické vlastnosti

Metamfetamin má jedno chirální centrum a bývá nejčastěji ve formě (S)-(+)-enantiomeru, 
který je aktivnější stimulant. Jedná se o bílý krystalický prášek ve formě soli, nejčastěji 
hydrochloridu, nahořklé chuti. Barva a velikost krystalů jsou úzce spjaty s jeho čistotou, 
objevuje se i nažloutlý či narůžovělý metamfetamin, který má nižší čistotu.

Způsoby aplikace

Podle způsobu aplikace do  lidského těla se může očekávaný účinek dostavit v  různé 
intenzitě i různém časovém intervalu. Orální užití patří mezi nejméně rizikové způsoby 
aplikace, neboť dochází k pozvolnému nástupu účinků v časovém intervalu 15–30 minut, 
díky tomu však tento způsob nebývá jeho uživateli nijak zvlášť vyhledáván. 

Další možnou aplikací drogy je kouření pomocí trubičky, kdy dochází k  inhalaci par 
vzniklých při zahřívání metamfetaminu v alobalu. Při této aplikaci nehrozí žádné nebezpečí 
přenosu infekčních onemocnění na rozdíl od aplikace injekční.
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Při intranasální aplikaci (neboli „šňupání“) se doba nástupu účinků pohybuje v rozmezí 
5–15 minut. Pervitin se vysype na rovnou plochu, vytvoří se z něj pruh, tzv. „čára“ nebo 
„lajna“, kterou uživatel nasaje pomocí krátkého brčka nebo stočené bankovky. Může 
docházet k  podráždění nosní sliznice, pálení či štípání a  při dlouhodobé aplikaci až 
k nevratnému poškození nosní sliznice. 

Nejméně užívaný způsob je tzv. rektální aplikace neboli aplikace do konečníku (lat. rectum), 
který zajišťuje rychlý nástup drogy, tj. do 30 sekund. Droga tak proniká do oběhu, aniž by 
prošla játry. Riziko této aplikace spočívá v možném přenosu hepatitidy, neboť droga bývá 
aplikována pomocí injekční stříkačky bez jehly.

Mezi nejoblíbenější a  zároveň nejnebezpečnější aplikaci patří intravenózní neboli 
nitrožilní aplikace. Tato aplikace je spjata s řadou rizik, a to zejména se vznikem abscesů 
v místě opakovaných vpichů, přenos infekčních onemocnění (hepatitidy a HIV) sdílením 
injekčního materiálu i riziko předávkování se. 

Farmakokinetika a metabolismus

Racemický metamfetamin je primárně metabolizován cytochromem CYP2D6. Jedná 
se o aromatickou hydroxylaci a N-demethylaci, které poskytují dva hlavní metabolity – 
para-hydroxymetamfetamin a  amfetamin. Amfetamin podléhá dalším metabolickým 
přeměnám na para-hydroxyamfetamin, fenylaceton, N hydroxyamfetamin a norefedrin13. 
Eliminační poločas metamfetaminu se pohybuje mezi 8 a 13 hodinami.14 Přibližně 43 % 
metamfetaminu je vylučováno močí v nezměněném stavu a 4–7 % je vylučováno ve formě 
amfetaminu.15,16 

Metamfetamin má stimulační účinky na nervovou soustavu: potlačuje únavu, ovlivňuje 
motoriku, navozuje pocit euforie, způsobuje rozšíření zornic (tzv. mydriázu), zvyšuje 
krevní tlak a pulz a může způsobovat i nechutenství. Díky své struktuře prochází snadno 
přes hematoencefalickou membránu a v centrální nervové soustavě zvyšuje koncentraci 
monoaminů – mediátorů neurotransmiterového systému (dopaminu, serotoninu 
a  noradrenalinu), a  to zejména v  cytosolu nervových buněk a  v  interneuronálních 
synapsích.

Inhibuje i  kyselinu monoaminovou (MAO), která zajišťuje biodegradace dopaminu. Při 
působení pervitinu dochází k blokaci mechanismu zpětného vychytávání dopaminu, což 
vede k mnohonásobnému zvýšení koncentrace a jeho vylití z presynaptického neuronu 
do synaptické štěrbiny. V tomto okamžiku začínají nastupovat psychostimulační účinky. 
Po určité době působení drogy v těle se projevuje dojezd neboli pád, který je způsoben 
vyčerpáním dopaminu a vede k nárůstu negativních pocitů a potřeby dalšího užití. Při 
vyčerpání dalších neurotransmiterů může vést k  tzv. klinické depresi, která se může 
projevovat až sebevražedným jednáním.17-19 
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Metamfetamin a jeho analýza pomocí vibračních 

a chiroptických metod

Vibrační spektroskopie je nedestruktivní metoda, která je založena na interakci studované 
látky s elektromagnetickým zářením, při které dochází ke změně vibrační energie molekul. 
Pod pojmem vibrace označujeme zejména periodické změny v délce vazeb mezi atomy 
a  také periodické změny úhlů mezi nimi. Mezi metody využívající nepolarizované 
elektromagnetické záření řadíme infračervenou (IR) spektroskopii a  Ramanovu 
spektroskopii. Metody využívající kruhově polarizovatelné záření označujeme souhrnně 
jako metody chiroptické a patří k nim zejména spektroskopie Ramanovy optické aktivity 
(ROA), vibrační cirkulární dichroismus (VCD) a elektronový cirkulární dichroismus (ECD).

Infračervená spektroskopie

Změna dipólového momentu molekuly je nutná k  tomu, aby mohl být daný vibrační 
přechod v molekule pozorován. Dochází k němu u velmi polárních skupin s významným 
rozdílem elektronegativit. IR spektroskopii dělíme podle vlnových délek excitačního záření 
na tři oblasti, a to na dalekou (FIR, z angl. far infrared), střední (MIR, z angl. middle infrared) 
a  blízkou (NIR, z  angl. near infrared). Oblast MIR, která se pohybuje v  rozsahu vlnočtů 
4000–400 cm-1, má největší význam pro identifi kaci látky a určení její chemické struktury. 

IR spektroskopie se využívá jak pro kvantitativní, tak i  pro kvalitativní analýzu, kdy 
přiřazujeme pásy charakteristickým vibracím daných funkčních skupin. Její výhodou oproti 
ostatním analytickým metodám je možnost měřit vzorky ve  všech třech skupenských 
stavech. Analýza pevného vzorku se provádí technikou difúzní refl ektance (DRIFT), kdy 
se vzorek smíchá s  velkým přebytkem transparentní matrice KBr a  následně se lisuje 
tableta.20 Používaná je i technika měření suspenze pevných vzorků v parafi novém oleji 
– Nujol.21 Pro analýzu kapalných vzorků jsou využívány kyvety z halogenidů alkalických 
kovů a solí alkalických zemin (především NaCl, KBr, CaF2, CsI, BaF2 atd.). Při měření roztoků 
je velmi důležitá volba vhodného rozpouštědla, které nesmí reagovat s  analyzovanou 
látkou a  nesmí významně absorbovat v  oblasti absorpce sledované látky. Voda tedy 
není vhodným rozpouštědlem. Pro silně absorbující kapalné vzorky, gely, pasty, viskózní 
kapaliny i pevné vzorky volíme techniku zeslabené totální refl exe (ATR), kdy při průchodu 
krystalem o vysokém indexu lomu dochází k totální vnitřní refl exi IR záření. Vzorek musí být 
v přímém kontaktu s měrným krystalem, aby došlo k průniku záření ve formě zeslabující 
se (evanescentní) vlny do vzorku. Plynné vzorky měříme pomocí skleněných válcovitých 
plynových kyvet s plnícími otvory s kohouty. 

IR spektroskopie je považována za  rychlou analytickou metodu při analýze nových 
psychoaktivních látek (NPS, z  angl. new psychoactive substances), kdy je identifi kace 
urychlena srovnáním naměřeného spektra s knihovnou spekter. Je využívána řadu let pro 
analýzu legálních i ilegálních drog.22,23 V oblasti rychlé analýzy drog a padělků se využívá 
i NIR oblast, kde nacházíme především kombinační a vyšší harmonické přechody molekul. 
Naměřená data jsou poté zpracovávána s využitím chemometrických metod.24,25 



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2019, ročník 4122

S vývojem IR spektroskopie s Fourierovou transformací (FT) se rozšířily metody forenzní 
analýzy z důvodu zrychlení analýzy a zvýšení její citlivosti. ATR-FTIR nachází své uplatnění 
např. v  Austrálii, kde metamfetamin patří mezi jednu z  nejvíce zabavovaných drog. 
Technika ATR-FTIR pro svou rychlost, robustnost a možnou mobilní instrumentaci může 
být využívána na letištních kontrolách při pátrání po nelegálním metamfetaminu.26

Pro analýzu metamfetaminu v moči byla v roce 1993 vyvinuta spřažená technika plynové 
chromatografi e a  IR (GC-FTIR), která je schopna identifi kovat drogu a  její metabolity 
ve velmi nízkých koncentracích, a to menších než 10 ng/ml (cit.)27.

Pro studium metamfetaminu bylo naměřeno IR absorpční spektrum na  spektrometru 
VCD s FT IFS-66/S vybaveného VCD/IRRRAS modulem PMA 37 (Bruker, Německo). Vzorek 
o koncentraci 100 g∙l−1 rozpuštěný v deuterovaném methanolu byl měřen v kyvetě CaF2 
BioCell (BioTools, Inc., USA) s optickou dráhou 27,3 μm (obr. 4). Vzorek metamfetaminu 
pochází z reálného záchytu Kriminalistického ústavu Policie České republiky.

Obr. 4: IR absorpční spektrum metamfetaminu v deuterovaném methanolu po odečtu 
rozpouštědla zobrazené ve spektrálním rozsahu 1800−1250 cm-1
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Ramanova spektroskopie

Ramanova spektroskopie je nedestruktivní analytická technika, kterou je možné využít 
především pro kvalitativní analýzu. Její princip je založený na  neelastickém rozptylu 
monochromatického záření z laserového zdroje. Při dopadu monochromatického záření 
o  frekvenci νo na  vzorek se jeho část rozptýlí, můžeme pozorovat elastický (pružný 
Rayleighův) a neelastický (nepružný Ramanův) rozptyl.28 Aby byla vibrace pozorovatelná 
v Ramanově spektru, musí docházet ke změně polarizovatelnosti molekul. Velmi intenzivní 
jsou zejména vibrace nepolárních funkčních skupin, a to především nepolárních skupin 
s násobnými vazbami.

Rozlišujeme dva typy Ramanovy spektroskopie – disperzní a s FT. Při měření na disperzních 
spektrometrech se rozděluje Ramanovo rozptýlené záření pomocí difrakční mřížky 
na jednotlivé vlnové délky, které následně dopadají na CCD detektor. Velkým problémem, 
se kterým se setkáváme, je nežádoucí fl uorescence vzorků, ke které dochází především při 
excitaci v zelené a modré oblasti viditelného záření. Jedná se o emisi záření silnější než 
vlastní Ramanův signál, která i při nízkých intenzitách může překrýt měřené Ramanovo 
spektrum. Využívají se lasery s excitační vlnovou délkou např. 780, 633, 532 a 473 nm. 
Druhým typem jsou FT spektrometry využívající excitační laser s vlnovou délkou 1064 nm, 
díky jemuž je často potlačena fl uorescence, neboť použití laseru s vyšší vlnovou délkou 
snižuje dodanou energii.29

Mezi pokročilejší metody Ramanovy spektroskopie patří povrchově zesílený Ramanův 
rozptyl (SERS, z angl. surface-enhanced Raman spectroscopy). V tomto případě je vzorek 
adsorbovaný na  povrchu plazmonického kovu a  dochází k  zesílení Ramanova signálu 
řádově až 105–106 (cit.30). 

Ramanova spektroskopie nachází uplatnění jak ve  farmacii při vývoji léčiv,31 tak i  při 
analýze NPS.32,33 Byla popsána i metoda využívající Ramanovu spektroskopii pro stanovení 
amfetaminů ve  vzorcích pouličních drog, kdy je vzorek rozpuštěn v  kyselém prostředí 
s  vnitřním standardem (NaH2PO4) a  následně kvantifi kován dvěma způsoby. První 
kvantifi kace byla provedena pomocí relativní výšky charakteristických signálů a vnitřního 
standardu a pomocí analýzy částečných nejmenších čtverců (PLS). Porovnání s výsledky 
z  kapalinové chromatografi e ukázaly, že Ramanova spektroskopie je schopná rychlé 
a nedestruktivní analýzy a stanovení nejen přesného obsahu účinné látky, ale i nečistot 
a přídavných látek ve vzorcích drog.34

Metoda Ramanovy spektroskopie s FT se osvědčila při analýze vzorků metamfetaminu 
v plastových obalech (polyethylenové nebo polypropylenové), které jsou běžně používány 
kriminalisty pro transport vzorků. Obaly nebylo nutné otevírat, při analýze byla jejich 
interference se vzorkem nízká (obr. 5).
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Obr. 5: FT-Ramanovo spektrum a) metamfetaminu, b) metamfetaminu zabaleného 
v polyethylenovém sáčku a c) polyethylenu, upraveno z cit.35

FT-Ramanova spektroskopie je schopna rozlišit mezi vzorky hydrochloridu metamfetaminu, 
sulfátu amfetaminu, hydrochloridu efedrinu a dalších strukturně příbuzných látek (obr. 6) 
rozpuštěných ve vodě či v roztoku NaCl. Detekční limit této metody odpovídal 1 % (w/w) 
(cit.).35
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Obr. 6: FT-Ramanova spektra strukturně příbuzných látek: a) hydrochlorid metamfetaminu, 
b) sulfát amfetaminu, c) hydrochlorid ethylamfetaminu, d) hydrochlorid methylefedrinu 
a e) hydrochlorid efedrinu, upraveno z cit.35

Studie z  roku 2017 ukázala, že je možné metamfetamin a  jeho metabolity v  moči 
analyzovat pomocí metody SERS. Analýza moči probíhala na  stříbrných čipech. Před 
samotnou analýzou byla do vzorků přidána 5% (w/w) kyselina dusičná, která dokázala 
oddělit vedlejší organické látky, které by byly schopné interferovat. Pomocí této techniky 
bylo možno analyzovat stopové množství 50 ng/ml (cit.).36

V  rámci této práce bylo naměřeno Ramanovo spektrum na  disperzním Ramanově 
spektrometru DXR Smart Raman (Thermo Scientifi c, USA) s excitační vlnovou délkou 780 
nm (obr. 7). Jedná se vzorek z reálného záchytu Kriminalistického ústavu Policie České 
republiky, který byl naměřen v pevném stavu.
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Obr. 7: Ramanovo spektrum metamfetaminu naměřené v pevném stavu

Cirkulární dichroismus

Cirkulární dichroismus (CD) využívá rozdílné absorpce levotočivého a  pravotočivého 
kruhově polarizovaného záření chirálními sloučeninami. Dělíme jej podle spektrální 
oblasti záření na ECD pracující v oblasti ultrafi alové a viditelné a na VCD, který naopak 
využívá oblast IR záření.37 

Spektrometry VCD jsou konstruovány ve  dvou typech uspořádání, a  to disperzní 
a  komerčně dostupné spektrometry s  FT. Mezi více používané patří právě VCD s  FT 
z  důvodu většího dopadu energie na  vzorek, neboť není spektrálně rozkládáno.38,39 IR 
záření vycházející z  interferometru je lineárně polarizováno pomocí polarizátoru a poté 
kruhově polarizováno fotoelastickým modulátorem (PEM). PEM využívá jako optický 
prvek anizotropní krystal, nejčastěji ZnSe. Kruhově polarizované záření prochází kyvetou 
se vzorkem až na  dusíkem chlazený polovodičový detektor (nejčastěji MCT detektor). 
Spektra VCD se většinou měří v MIR oblasti (2000–600 cm-1), kde jsme schopni zachytit 
charakteristické signály funkčních skupin chirálních látek. Měřenou veličinou je rozdíl 
absorbance ΔA = AL − AR, kde AL je absorbance pro levotočivé a AR pro pravotočivé kruhově 
polarizované záření. Hodnota A by měly ideálně ležet v intervalu 0,4–0,6.

Na spektrometrech VCD jsou měřeny nejčastěji kapalné vzorky, práškové vzorky proto 
bývají převáděny do  roztoku. Méně časté je měření práškových vzorků, které jsou 
připravovány a měřeny v tzv. homogenních fi lmech40 či v podobě suspenzí (Nujol). Měření 
spekter VCD probíhá v tzv. spektrálních oknech, v nichž rozpouštědla neabsorbují nebo 
absorbují málo. Jako rozpouštědla slouží nejčastěji deuterované látky, např. chloroform, 
alkoholy, dimethylsulfoxid, deuterium oxid atd. Měrné kyvety jsou vyráběny z KBr, CaF2 

nebo BaF2 a volba kyvety závisí na použitém rozpouštědle a požadované spektrální oblasti 
měření.
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Spektrometry ECD jsou disperzní a  jako zdroj záření slouží xenonová lampa, jejíž 
spektrální rozsah se pohybuje v intervalu 175–900 nm. Záření je rozkládáno pomocí dvou 
monochromátorů, které navíc zajišťují lineární polarizaci. Kruhově polarizované záření 
je modulováno stejně jako u VCD ve PEM a  je detegováno fotonásobičem. Pro měření 
ECD se používají pravoúhlé, válcové cely a skládané kyvety z taveného křemene. Optika 
i kyvetový prostor je profukován plynným dusíkem. Umožňuje díky své nízké absorpci 
v ultrafi alové oblasti měřit spektra až ke 175 nm a zabraňuje přechodu vzdušného kyslíku 
v ozon, který by mohl poškodit optiku přístroje. 

ECD se soustřeďuje zejména na látky v roztocích. Lze využít stejná rozpouštědla jako pro 
měření VCD, navíc i nedeuterovaná rozpouštědla, např. voda, která je ve spektroskopii 
VCD problematická z důvodu vysoké absorpce v MIR oblasti. Metamfetamin byl v roce 
2015 (cit.41) studován pomocí metody ECD, kdy se autoři soustředili zejména na určení 
enantiomerní čistoty vzorků. 

V rámci této studie bylo naměřeno spektrum ECD na spektrometru J-815 (Jasco, Japonsko) 
v křemenné kyvetě s optickou drahou 1 cm (obr. 8). Vzorek o koncentraci 1 mg/ml byl 
měřen v methanolu. Jedná se vzorek z reálného záchytu Kriminalistického ústavu Policie 
České republiky.

Obr. 8: Spektrum ECD metamfetaminu v methanolu zobrazené ve spektrálním rozsahu 
oblasti 230−350 nm
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Závěr

Metamfetamin je v  současnosti jednou z  nejvíce užívaných drog v  České republice. 
Počet problémových uživatelů stále narůstá a  stále neexistuje žádná schválená 
účinná farmakologická terapie závislosti na  metamfetaminu. Pomocí metod vibrační 
spektroskopie a metod chiroptických by bylo možné do budoucna detailněji studovat 
jeho strukturu, která je důležitá pro pochopení jeho působení v  lidském těle. V  rámci 
této práce byla naměřena spektra metamfetaminu pomocí Ramanovy a IR spektroskopie 
a spektroskopie ECD, které mohou být použity pro detailnější studium struktury této látky. 
Použité spektroskopické metody navíc zajišťují rychlou, účinnou a spolehlivou identifi kaci 
neznámých látek. 
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