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Činnost ÚSKVBL

Registrace a schvalování veterinárních léčiv a 
související činnosti

Inspekce v oblasti výroby a distribuce 
veterinárních léčiv

Laboratorní kontrola veterinárních léčiv a 
přípravků na trhu

Monitoring reziduí cizorodých látek 

v potravinách živočišného původu



Národní referenční laboratoř pro 
rezidua veterinárních léčiv (ÚSKVBL)

Úřední kontrola zákazu používání látek 
nepovolených při výkrmu hospodářských zvířat

hormonálně účinné látky
steroidy, stilbeny
beta-agonisté
thyreostatika

zakázaná léčiva 
chloramfenikol
nitroimidazoly
nitrofurany



Monitoring reziduí 
nepovolených látek 

Matrice: moč, sval, mléko, vejce, med, játra, ledvina, 
krmivo, krevní sérum, srst, peří
Zvířata (živá i poražená): skot, prasata, drůbež, ryby …

odběr vzorků v chovech i na jatkách

Analytické metody:
složitá příprava vzorku
LC-MS/MS, GC-MS, GC-MS/MS 

nezpochybnitelné výsledky

Stanovované koncentrace: 
µg/kg, ng/kg



Stanovení steroidních hormonů

Vyhodnocení nálezu reziduí steroidů:

syntetické (ethinylestradiol, methyltestosteron)

 důkaz nelegálního podání zakázané látky

přirozené (testosteron, nortestosteron)

?     



Stanovení steroidních hormonů
ve formě jejich esterů

Účinné látky jsou v hormonálních 
přípravcích ve formě svých esterů

př. testosteron-dekanoát

Estery se v organismu hydrolyzují 
na anabolicky účinné volné 
hormony

př. testosteron

Nález esteru (přirozeného) steroidu ve tkáních potravinového zvířete 
je průkazem nelegálního použití hormonálně účinné látky.



Stanovení esterů steroidů 
v krevním séru 

Krátkou dobu po podání lze původní formu účinné 
látky - esteru - stanovit v krevním séru / plazmě. 

Hydrolýza esteru probíhá velmi rychle, proto je 
nutné stanovovat koncentrace v řádu

pg/ml.
Komplexní matrice.

Požadovaná citlivost se blíží limitu instrumentace. 

Nepolární části molekul se sorbují na plastové nebo 
aktivní povrchy.

Použití deuterovaných vnitřních standardů.



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  analyty  «
testosteron propionát

testosteron benzoát

testosteron fenylpropionát

testosteron isokapronát

testosteron cypionát

testosteron enanthát

testosteron dekanoát

nortestosteron propionát

nortestosteron benzoát

nortestosteron fenylpropionát

nortestosteron cypionát

nortestosteron dekanoát



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  příprava vzorku  «

primární extrakce 2 ml krevního séra do acetonitrilu s 0,5 % 
kyselinou mravenčí

disperzivní SPE SupelTM QuE Z-Sep (Phospholipid polymer 
sorbent) ve skleněné zkumavce  

sekundární extrakce do terc-butylmethyletheru

čištění na kolonách alumina (AL2O3) aktivity II v nevodném 
prostředí

filtrace PTFE 0,2 µm



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  příprava vzorku  «
Porovnání výtěžnosti při použití SPE kolonek v polypropylenovém 
kontejneru oproti dispersnímu uspořádání extrakce na tentýž sorbent ve 
skleněné zkumavce:

Analyte
HybridSPE®-Phospholipid 

columns

SupelTM QuE Z-Sep SPE 

in dispersive design

testosterone propionate 40 % 74 %

nortestosterone propionate 31 % 56 %

testosterone benzoate 44 % 71 %

nortestosterone benzoate 43 % 73 %

nortestosterone phenylpropionate 41% 68 %

testosterone isocaproate 43 % 81 %

testosterone cypionate 33 % 88 %

nortestosterone cypionate 34 % 88 %

testosterone enanthate 36 % 91 %

testosterone decanoate 23 % 57 %

nortestosterone decanoate 19 % 72 %



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  měření  «

Agilent LC 1260 – QQQ 6495

Poroshell 120 EC-C18 , 2.7 µm (2.1 x 150 mm + předkolona 2.1 x 5 mm)  

Gradient mobilní fáze:
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80%

100%

0 5 10 15 20
min.

acetonitril + 0.05 % kys. mravenčí + 
1 mM fluorid amonný

50% acetonitril + 0.05 % kys. mravenčí 
+ 1 mM fluorid amonný

Výrazné zlepšení ionizace !



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  chromatogramy  «

12.5 pg/ml



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  chromatogramy  «

12.5 pg/ml



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  validační parametry  «

Analyte
Correlation 

coefficient R2

RSD % 

(50 pg mL-1)

RSD %    

(25 pg mL-1)

testosterone propionate 0.9973 12.6 14.2

nortestosterone propionate 0.9964 17.6 12.5

testosterone benzoate 0.9964 9.4 11.4

nortestosterone benzoate 0.9946 10.9 8.8

nortestosterone phenylpropionate 0.9982 12.8 7.8

testosterone isocaproate 0.9971 19.0 7.6

testosterone cypionate 0.9981 10.1 17.7

nortestosterone cypionate 0.9986 15.4 22.6

testosterone enanthate 0.9970 16.1 14.9

testosterone decanoate 0.9982 7.8 13.0

nortestosterone decanoate 0.9971 5.1 26.0



Stanovení esterů steroidů v krevním séru 

»  citlivost  «

CCα Limit rozhodnutí dle Rozhodnutí Komise 2002/657/EC

CCβ Detekční schopnost
MDL Method Detection Limit dle EPA

Analyte
CCα 

(pg mL-1)

CCβ    

(pg mL-1)

MDL 

(pg mL-1)

testosterone propionate 13.6 22.9 3.2

nortestosterone propionate 17.0 28.2 6.9

testosterone benzoate 9.9 16.4 3.2

nortestosterone benzoate 16.8 28.3 10.5

nortestosterone phenylpropionate 16.0 26.9 9.3

testosterone isocaproate 16.6 27.6 7.7

testosterone cypionate 15.0 24.8 3.9

nortestosterone cypionate 14.0 23.1 7.1

testosterone enanthate 14.6 24.6 6.4

testosterone decanoate 12.3 20.4 9.5

nortestosterone decanoate 12.8 21.2 12.5



Děkujeme za pozornost.


