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AIMS: The goal of the present study was to examine the

ability of colour chemical tests used to test ecstasy tablets

for the presence of 3,4-methylenedioxymethamphetamine

(MDMA) and of rapid immunodetection kits to detect se-

lected compounds referred to as new synthetic drugs

(NSDs). METHODS: A total of 24 compounds, including

some typical illegal drugs of abuse, were examined.

RESULTS: As expected, the use of the Marquis, Mecke,

Mandelin, and Simons reagents produced various colour

reactions of NSDs. In several cases, however, cross-

-reactions between various NSDs and traditional drugs of

abuse (e.g. MDMA or amphetamine) were observed.

Immunodetection kits showed almost no sensitivity to

NSDs, and cross-reactions were observed only for two sub-

stances (PMMA and á-MT). CONCLUSIONS: The results

of these tests make it evident that it is necessary to develop

new group-specific rapid detection kits that will make it pos-

sible to detect the vast majority of NSDs.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: NOVÉ SYNTETICKÉ DROGY (NSD) – TESTOVÁNÍ – DETEKCE – BAREVNÉ REAKCE – RYCHLÉ

IMUNODETEKÈNÍ KITY – MARQUIS – MECKE – SIMONS – MANDELIN, MEFEDRON – 4-MMC – EXTÁZE – MDMA

CÍLE: Cílem práce bylo otestovat schopnost barevných
chemických testù, jež se používají k orientaènímu testová-
ní drogy extáze na pøítomnost 3,4-methylendioxymetam-
fetaminu (MDMA), a rychlých imunodetekèních kitù dete-
kovat vybrané zástupce nových syntetických drog (NSD).
METODY: Celkem jsme otestovali 24 látek vèetnì nìkte-
rých klasických drog. VÝSLEDKY: Barevné reakce NSD
s èinidly Marquis, Mecke, Mandelin a Simons daly dle oèe-
kávání rùzné barevné výsledky, avšak v øadì pøípadù byly

barevné reakce zkøížené mezi rùznými NSD a i klasickými
drogami (napø. s MDMA èi amfetaminem). Imunodetekèní
testy pak na NSD témìø nereagovaly, zkøížená reakce byla
pozorována pouze u dvou látek (PMMA, á-MT). ZÁVÌRY:

Na základì tìchto dat je zcela zjevné, že je potøeba vyvi-
nout nové rychlé detekèní kity se skupinovou specifitou,
které umožní zachytit výraznì vìtší množství vybraných
NSD.
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� 1 ÚVOD
V souèasné dobì se setkáváme s masivním nárùstem popu-

larity nových syntetických drog, které jsou obsaženy jednak

v tabletách vydávaných za drogu extázi (3,4-methylendio-

xymetamfetamin, MDMA), jednak jsou v nebývalé míøe do-

stupné pøes internet a dokonce i v kamenných obchodech

(Kuchaø, 2010a). Mezi tyto látky patøí pøedevším syntetické

piperaziny, kathinony, nové deriváty fenylethylaminu

a tryptaminu, aminoindany, pyrovalerony a syntetické ka-

nabinoidy (Páleníèek et al., 2004; Páleníèek, 2010). Do sou-

èasnosti je naprosté minimum informací o úèincích tìchto

nových látek na èlovìka a o jejich metabolismu, jsou zde

i zásadní problémy s jejich detekcí, ať již ve vzorku drogy, èi

v biologickém materiálu (Kuchaø, 2010b).

Mezi nejèastìjší rekreaèní drogu užívanou v prostøedí

taneèní hudby svého èasu patøila všude v západním svìtì

droga extáze (Fišerová & Páleníèek, 2001; Páleníèek & Šust-

ková, 2003). Již témìø od poèátku jejího masivního rozšíøe-

ní v 80. letech minulého století a na vrcholu její obliby na

pøelomu tisíciletí se v tabletách vydávaných za extázi vy-

skytovalo urèité množství jiných syntetických drog s úèinky

více èi ménì podobnými MDMA (Parrott, 2004) (pøíklady

v tabulce 1). Výskyt nìkterých z tìchto látek, napøíklad

2,5-dimethoxy-4-bromoamfetaminu (DOB), paramethoxy-

amfetaminu (PMA) èi 4-methylthioamfetaminu (4-MTA)

byl témìø vždy provázen závažnými intoxikacemi èi úmrtí-

mi (Baliková, 2005; EMCDDA, 1999; EMCDDA, 2003; Jo-

hansen et al., 2003). Vzhledem k tomu, že uživatelé si chtìli

být jisti, jakou drogu v tabletì užívají, byla vyvinuta øada

rùzných orientaèních chemických detekèních kitù založe-

ných na rychlé barevné reakci látek / drog s èinidlem. Tyto

kity mohly velmi orientaènì indikovat, zdali v tabletì vydá-

vané za drogu extázi mùže být obsažena látka MDMA nebo

nìco jiného. Mezi nejbìžnìjší èinidla, která se v této souvis-

losti používala (a používají) patøí Marquis reagent, Mecke

reagent, Mandelin reagent a Simons reagent (Australian

Government – Department of Health and Ageing, 2006;

Murray et al., 2003). Jedná se o velmi nespecifické reakce,

pøi kterých mohou èinidla zkøíženì reagovat s øadou dalších

látek, pøièemž mìly svùj omezený smysl pouze v dobì, kdy

vìtšina tablet vydávaných za extázi skuteènì obsahovala

látku MDMA nebo její nejbližší analoga (na pøelomu tisíci-

letí to bylo v ÈR více než 80 % všech analyzovaných vzorkù)

(www.lf3.cuni.cz/drogy; Páleníèek & Fišerová, 2001).

Druhým zpùsobem rychlé orientaèní detekce, jež se po-

užívá pøedevším k detekci látek v biologickém materiálu,

jsou komerènì dostupné rychlé imunodetekèní kity

„rapid test“ (dají se použít i pro látky jako takové)

(Posthuma-Trumpie et al., 2009). Tyto kity jsou vìtšinou

zamìøeny na detekci bìžnì se vyskytujících tradièních drog

(zejména amfetaminy vèetnì MDMA, kokain, opiáty, ben-

zodiazepiny, kanabinoidy) a mají své využití také ve zdra-

votnictví (Cone, 1985) nebo napøíklad pøi dopravních kon-

trolách øidièù. Imunochemické metody jsou založeny na se-

lektivní reakci rùznì specifické protilátky a antigenu za

tvorby imunokomplexu. V našem pøípadì je antigenem hle-

daná omamná nebo psychotropní látka (OPL). Ve všech

tìchto testech je klíèová protilátka, která musí splòovat ce-
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Tabulka 1 /Table 1
Pøíklady syntetických drog zjištìných v tabletách extáze

Examples of synthetic drugs detected in ecstasy tablets

MDMA 3,4-methylendioxymetamfetamin

MDA 3,4-methylendioxyamfetamin

MDEA 3,4-methylendioxyetylamfetamin

MBDB N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin

PMA para-methoxyamfetamin

PMMA para-methoxymetamfetamin

2C-B 2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)ethylamin

2C-I 2-(2,5-dimethoxy-4-jodfenyl)ethylamin

2C-E / Europa 2-(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)ethylamin

2C-T-7 2-[2,5-dimethoxy-4-(propylthio)fenyl]ethylamin

2C-T-2 2-[2,5-dimethoxy-4-(ethylthio)fenyl]ethylamin

4-MTA 4-methylthioamfetamin

DOB 2,5-dimethoxy-4-bromamfetamin

5-MeO-DiPT / foxy / metoxy foxy 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamin

DXM dextrometorfan

Ketamin (RS)-2-(2-chlorofenyl)-2-methylamino-cyclohexan-1-on

PCP / fencyklidin 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin



lou øadu vlastností. Pøedevším se jedná o specifitu ke kon-

krétní vybrané sledované látce èi skupinì látek, která ovliv-

òuje možnost falešnì pozitivní reakce. Napøíklad protilátka

na metamfetamin mùže dát ve stejné koncentraci pozitivní

reakci i na MDMA, protože se protilátka váže na tu èást mo-

lekuly, která je naprosto totožná (Poklis et al., 1993). Na-

opak, drobná strukturní zmìna ve vazebné èásti molekuly

mùže zpùsobit negativní výsledek testu napø. pro pseudoe-

fedrin. Pøi porovnání struktury NSD a tradièních drog, pro

které jsou dostupné komerèní testy, zjistíme, že v drtivé vìt-

šinì je vazebné místo u NSD strukturnì odlišné (kathinony,

syntetické kanabinoidy, piperaziny). Tento fakt má za ná-

sledek, že s vysokou pravdìpodobností nebudou komerèní

protilátky vykazovat pozitivní reakci na NSD.

Cílem práce bylo tedy podrobit nìkolik zástupcù z no-

vých syntetických drog z rùzných skupin jednak barevným

orientaèním testùm, jež jsou používány pro orientaèní tes-

tování drogy extáze, a souèasnì otestovat dostupné rychlé

imunodetekèní kity, jež jsou používány pro detekci bìžných

drog v biologickém materiálu.

� 2 METODIKA

� 2 / 1 Testované substance
Testovali jsme celkem 24 rùzných substancí – NSD a nìko-

lik kontrolních substancí z øad omamných a psychotropních

látek (OPL):

• fenylethylaminy: amfetamin (AMPH); 3,4-methylendi-

oxymetamfetamin (MDMA), paramethoxymethamfetamin

(PMMA); 4-bromo-2,5-dimethoxyfenylethylamin (2C-B);

2,5-dimethoxy-4-bromoamfetamin (DOB); mezkalin,

• piperaziny: benzylpiperazin (BZP); m-chlorofenyl-

piperazin (mCPP); 3-trifluoromethylfenylpiperazin

(TFMPP); 4-methoxyfenylpiperazin (MeOPP),

• tryptaminy: psilocin; á-methyltryptamin (áMT),

• disociativní anestetika: ketamin; fencyklidin (PCP),

• kathinony: methylon (bk-MDMA); mefedron (4-MMC);

4-methylethkathinon (4-MEC), pentedron,

• aminoindany: 3,4-methylendioxyaminoindan (MDAI),

• pyrovalerony: 3,4-methylendioxyprovaleron (MDPV),

• benzofurany: 6-(2-aminopropyl)benzofuran (6-APB),

• syntetické kanabinoidy: kanabidiol (CBD);

naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (1-pentyl-3-

(1-naftoyl)indol) (JWH-018); 2-(2-metoxyfenyl)-1-(1-pen-

tylindol-3-yl)etanon (1-pentyl-3-(2-metoxyfenylacetyl)in-

dol) (JWH-250).

Všechny použité látky byly v èistotì 95 % a více, 6-APB

v koncentraci cca 70 % (analyzováno pomocí plynové chro-

matografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Dále jsme

otestovali preparát s názvem Kamikadze zakoupený pro-

støednictvím internetových stránek. Složení tohoto produk-

tu dle GC-MS bylo: mefedron + MDPV + 4-MEC.

� 2 / 2 Barevné reakce
Pro barevné reakce byla použita následující èinidla:

• Marquis reagent – pøipraveno ze 100 ml koncentrované

kyseliny sírové (98%) a 5 ml 40% formaldehydu,

• Mecke reagent – pøipraveno jako roztok 1g kyseliny

selenièité (H2SeO3) ve 100 ml koncentrované kyseliny

sírové,

• Mandelin reagent – suspenze 1g vanadiènanu amonné-

ho (NH4VO3) ve 100 ml koncentrované kyseliny sírové

(98%),

• Simons reagent
• pøíprava Simons I: 1g nitroprusidu sodného (rozpuštì-

no v 50 ml destilované vody s 2 ml acetaldehydu,

• pøíprava Simons II: 0,5g uhlièitanu sodného (Na2CO3

v 100 ml destilované vody.

Na keramické teèkové destièky bylo naneseno do kaž-

dé jamky nepatrné množství (do 1 mg) èisté látky (drogy)

a pøidáno 40 µl èinidla. V pøípadì Simons reagent byl nejpr-

ve pøidán roztok Simons I a v druhém kroku pak Simons II.

Barevná reakce byla fotografována v nìkolika intervalech

od podání èinidla.

� 2 / 3 Imunodetekèní kity
Pro experiment byly zvoleny komerèní „rapid testy“ od vý-

robce Syntron Bioresearch (typové oznaèení QuikPac II

OneStep) s deklarovanými cut-off koncentracemi jednotli-

vých analytù:

• kit amfetamin (AMP) – cut-off 500 ng/ml (amfetamin),

600 ng/ml (MDA),

• kit metamfetamin (METH) – cut-off 500 ng/ml (met-

amfetamin, MDMA, 3,4-MDEA),

• kit THC – cut-off 50 ng/ml (11-nor-Ä-8-THC-9-COOH,

11-nor-Ä-9-THC-9-COOH),

• kit benzodiazepiny (BZD) – cut-off 200 ng/ml (prùmìr,

hodnoty mezi 40–750 ng/ml),

• kit methadon (MET) – cut-off 300 ng/ml (methadon),

• kit kokain (COC) – cut-off 150 ng/ml (kokain, benz-

oylekgonin),

• kit opiáty (MOR) – cut-off 300 ng/ml (morfin, heroin, ko-

dein a metabolity – hydromorfon, morfin-3-â-D-gluku-

ronid), 200 ng/ml (6-acetylmorfin, ethylmorfin),

• kit barbituráty (BAR) – cut-off 200 ng/ml

(sekobarbital).

Dále byly pøipraveny roztoky NSD a kontrolních OPL

jako standardù o pøesné koncentraci 100 µg/ml. Jako roz-

pouštìdlo byla použita destilovaná voda, popø. 10% ethanol.

Ze zásobních roztokù bylo odebráno 100 µl vzorku (tj.

10 000 ng látky) a naneseno na testovací jamku „rapid tes-

tu“, po 5 minutách byl odeèten výsledek testu. Testy byly

provedeny s ohledem na strukturní podobnost NSD a anti-

genù komerèních „rapid testù“. To znamená, že u syntetic-
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kých kanabinoidù (JWH) mìlo smysl zkoušet pouze proti-

látku na THC. V pøípadì pozitivní reakce byla stanovena

mez detekce dané látky.

� 3 VÝSLEDKY

� 3 / 1 Barevné testy
Všechny testované látky s nìkterým z chemických èinidel

daly pozitivní barevnou reakci. Reakce rùzných látek však

byly èasto velmi podobné, a to i u zcela strukturnì odlišných

substancí. Výsledky testù jsou pøehlednì zobrazeny v obráz-

ku 1 A/B. Preparát Kamikadze, jenž je smìsí tøí látek, také

vykazoval barevnou reakci se všemi èinidly (obrázek 2).

� 3 / 2 Reakce s imunodetekèními kity
V drtivé vìtšinì pøípadù nebyla docílena pozitivní reakce

ani pøi extrémním množství nanesené látky (c =100 µg/ml).

V ojedinìlých pøípadech byl stanoven velmi vysoký detekè-

ní limit, ve dvou pøípadech vyšší než 10 000 ng/ml (tj.

10 mg/l), což s vysokou pravdìpodobností zasahuje do oblas-

ti toxických koncentrací. Nadto detekce v biologickém vzor-

ku, napø. v barevné moèi, by mohla být ménì zøetelná

a mohla být posunuta k ještì vyšší mezi detekce. Jediný po-

zitivní výsledek byl u 6-APB, který má stejnou strukturu

vazebné èásti na protilátku jako MDMA. Z nejdùležitìjších

skupin NSD, což jsou kathinony, syntetické kanabinoidy

a piperaziny, nebyla zaznamenána jediná pozitivní reakce.

Experimentální data jsou shrnuta v tabulce 2.

� 4 DISKUZE
U chemických detekèních kitù (barevné reakce) jsme proká-

zali, že vìtšina NSD reagovala s nìkterým z èinidel. V øadì

pøípadù byla tato reakce zcela nespecifická, napøíklad stej-

nou reakci s Marquis reagent daly amfetamin a MDAI nebo

2C-B a DOB, s Mecke reagent pak stejnou reakci s MDMA

dávaly látky MDAI a 6-APB apod. Tyto testy navíc nemají

schopnost odlišit, zdali je v tabletì/droze pøítomno více lá-

tek nebo pouze jedna. Výpovìdní hodnota tìchto testù je te-

dy minimální a v dnešní dobì, kdy je v øadì pøípadù pøítom-

no v prodávaných NSD více látek najednou (viz napø. testo-
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Tabulka 2 /Table 2
Reakce látek s imunodetekèními kity. N oznaèuje negativní reakci, v pøípadì pozitivní reakce je stanovena mez detekce. Zkratky jednotlivých testù jsou

vysvìtleny v kapitole 2 / 3

Reactions of substances with immunodetection kits. N stands for a negative reaction. A detection threshold is determined for positive reactions. The

abbreviations for the tests are explained in Section 2 / 3

Analyt Použitý test

amfetamin sulfát (standard) kit AMP (cut-off 500 ng/ml)

MDMA hydrochlorid kit METH (cut-off 500 ng/ml)

PMMA hydrochlorid kit AMP – N, kit METH (cut off > 10000 ng/ml)

Meskalin hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N

bk-MDMA hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N

CBD kit THC – N

mCPP hydrochlorid kit BZD – N, kit COC – N, kit MOR – N, kit MET – N, kit BAR – N

ketamin hydrochlorid kit BZD – N,kit COC – N, kit MOR – N, kit MET – N, kit BAR – N

DOB hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N

2-CB hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N

áMT kit AMP (cut off > 10000 ng/ml), kit METH – N

TFMPP hydrochlorid kit BZD – N, kit COC – N, kit MOR – N, kit MET – N, kit BAR – N

JWH – 018 kit THC – N

JWH – 250 kit THC – N

BZP hydrochlorid kit BZD – N, kit COC – N, kit MOR – N, kit MET – N, kit BAR – N

5-MeOPP kit BZD – N, kit COC – N, kit MOR – N, kit MET – N, kit BAR – N

MDAI hydrochlorid kit AMP – N

pentedron hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N

mefedron hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N

MDPV hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N

6-APB hydrochlorid kit AMP (cut-off 500 ng/ml), kit METH - N

4-MEC hydrochlorid kit AMP – N, kit METH - N
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Obr. 1A/B / Fig. 1A/B
Barevné reakce NSD a kontrolních OPL s testovacími èinidly. Zkratky jsou uvedeny v textu v kapitole 2 / 1

Colour reactions of NSDs and control psychoactive substances with test reagents. Abbreviations are explained in Section 2 / 1

Obr. 2 / Fig. 2
Barevné reakce produktu Kamikadze (složení: mefedron + MDPV + 4-MEC)

Colour reactions of the Kamikaze product (composition: mephedrone + MDPV + 4-MEC)



vaný preparát Kamikadze), tento zpùsob zcela pozbývá

smyslu.

V pøípadì imunochemických komerèních detekèních

kitù, které jsou aktuálnì na trhu k dispozici pro testování

pøítomnosti tradièních drog a nìkterých jiných OPL (léèiv),

jsme také prokázali jejich minimální použitelnost pro zjiš-

ťování výskytu NSD. V drtivé vìtšinì pøípadù nebyla pozi-

tivní reakce ani pøi extrémním množství nanesené látky

(c = 100 µg/ml). Pouze ve dvou pøípadech byla zjištìna mez

detekce s hodnotou nad 10 µg/ml, což velmi pravdìpodobnì

odpovídá oblasti toxických koncentrací, ne-li fatálních. Je-

diný pozitivní výsledek byl zjištìn u 6-APB, který má stej-

nou strukturu vazebné èásti na protilátku jako MDMA.

Z nejdùležitìjších skupin NSD, což jsou kathinony, synte-

tické kanabinoidy a piperaziny, nebyla pomocí tìchto ko-

merèních kitù zaznamenána jediná pozitivní reakce. Zjištì-

ný výsledek je dán tím, že komerèní protilátky byly vyvinu-

ty s cílem úzké specifity pro tradièní drogy, v dobì, kdy se ve

spoleènosti vyskytovala mnohem menší variabilita nelegál-

ních drog.

Vzhledem k faktu, že NSD pøedstavují dnes desítky až

stovky látek s rùznou chemickou strukturou, je tøeba vyvi-

nout nové zpùsoby rychlé orientaèní detekce. Ideálním øeše-

ním je vyvinout takové detekèní kity, které reagují specific-

ky na vybranou skupinu látek. Nabízí se zde alternativa vy-

vinutí nových imunochemických kitù, které by tyto

požadavky v praxi splòovaly. Pøi výrobì stávajících imuno-

chemických kitù se z velké èásti využívají vysoce specifické

monoklonální protilátky. Výhodnìjším øešením je vyvinout

takové sety, jež budou obsahovat protilátky, které budou

skupinovì specifické, to znamená, že budou pozitivnì reago-

vat na vybranou skupinu, napøíklad syntetické kanabinoi-

dy (typ JWH), kathinony (typ mefedron) atd. V tomto pøípa-

dì lze s výhodou využít polyklonálních protilátek, které jsou

ze své podstaty ménì specifické pro individuální látky

a vhodnìjší pro skupinovou specifitu.

� 5 ZÁVÌR
Stávající detekèní kity založené na barevných reakcích che-

mického èinidla s drogou ani komerèní imunochemické ra-

pid testy nejsou schopny spolehlivì zachytit èi detekovat

a identifikovat NSD. Vzhledem ke stálému nárùstu a rozšiøo-

vání škály nových drog ve spoleènosti je tøeba vyvinout nové

detekèní kity, které budou schopny detekovat vybrané struk-

turní typy skupin NSD, a najdou tak uplatnìní pøi rychlém

orientaèním testování, které bude využitelné v diagnostice in-

toxikací ve zdravotnictví, pøi kontrolách bezpeènosti dopravy,

výkonu povolání a v toxikologických laboratoøích.
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