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Abstract

Street samples of d-Desoxyephedrine hydrochloride –
metamphetamine hydrochloride, studied by XRD show in
majority of cases different relative intensities of diffraction
lines (200), (011), (002) and (120) in comparison with lev-
els tabulated in cards 14 – 0881 in PDF-2 database ICDD.
This fact makes difficult precise determination of this com-
pound by XRD.
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1-fenyl-2-methylaminopropan hydrochlorid, desoxyefed-
rin hydrochlorid, metamfetamin hydrochlorid, pervitin,
perník, je v souèasné dobì na èeském trhu nejfrekven-
tovanìjší návyková látka vyrábìná z pomìrnì snadno
dostupných surovin v ilegálních podmínkách. Jedná se o
látku s jedním chirálním uhlíkem v postranním øetìzci, viz.
obr. è. 1.

Mù�e být izolován ve dvou optických izomerech (-) a

(+), nebo v racemické smìsi. Vstupní surovinou pro výrobu
desoxyefedrinu hydrochloridu (metamfetaminu hydro-
chloridu) redukèními metodami je (-)-efedrin, (+)-pseudo-
efedrin, nebo jejich deriváty. Desoxyefedrin hydrochlorid
(metamfetamin hydrochlorid) takto vyrobený bývá (+)
izomer, který má asi 4x vìtší úèinek na centrální nervový
systém ne� (-) izomer, který vykazuje silnìjší kardiovas-
kulární efekt. Rozdíl ve fyziologickém úèinku je zpùsoben
rozdílnou interakcí se stereospecifickými receptory. Race-
mický desoxyefedrin hydrochlorid (metamfetamin hydro-
chlorid) vzniká nejèastìji kondenzací fenylacetonu a

metylaminu s následnou redukcí. Ze statistických pramenù
vyplývá, �e kromì cannabinoidù (marihuana a hašiš), je
desoxyefedrin hydrochlorid (metamfetamin hydrochlorid)
v souèasné dobì v ÈR nejmasovìji zneu�ívaná návyková
látka mezi støedoškoláky a vysokoškoláky, pøibli�nì 4x
více ne� heroin a kokain.

Desoxyefedrin hydrochlorid (metamfetamin hydro-
chlorid) ve formì (+) izomeru a racemát jsou látkami
uvedenými v pøíloze 5 zákona 167/1989 Sb. o návykových
látkách a o zmìnì nìkterých dalších zákonù ve skupinì
psychotropních látek, zaøazených do seznamu II podle
Úmluvy o psychotropních látkách, vyhláška è. 62/1998
Sb., co� obecnì je skupina psychostimulancií s vysokým ri-
zikem vzniku psychické závislosti.

Znalci z oboru zdravotnictví, odvìtví toxikologie, jsou
èasto �ádáni orgány èinnými v trestním øízení o provedení
analýz zadr�ených vzorkù ilegálnì pøipravených drog.
Kromì identifikace úèinných slo�ek jsou �ádáni i o jejich
kvantifikaci za úèelem zjištìní, zda byla naplnìna skutková
podstata nìkterého z tzv. drogových trestných èinù, nej-
èastìji diskutovaného trestného èinu podle § 187a trestního
zákona. Toho se dopustí ten, kdo bez povolení pøechovává
omamnou, nebo psychotropní látku, nebo jed v mno�ství
vìtším ne� malém. Jinými slovy kvalifikaèním rozhraním
mezi trestným èinem a pøestupkem je právì mno�ství dro-
gy dr�ené pro vlastní potøebu vyjádøené mno�stvím vìtším,
(menším), ne� malým. Nejvyšší státní zástupce stanovil
orientaèní mno�ství jednotlivých návykových látek, pova-
�ované ještì za mno�ství malé. Pro desoxyefedrin hydro-
chlorid (metamfetamin hydrochlorid) je toto mno�ství
maximálnì 0,5 g.

Toxikologické laboratoøe v ÈR provádìjí kvalitativní a
kvantitativní analýzy návykových látek chromatografic-
kými metodami. Spolupráce s laboratoøemi disponujícími
práškovou rentgenovou difrakèní analýzou skýtá mo�nost
rychlého roztøídìní velkého souboru zadr�eného materiálu.
Její pøedností je velmi rychlá a spolehlivá identifikace
anorganických pøímìsí, pøípadnì organických látek, které
jsou z hlediska svého toxikologického úèinku nevýznam-
né, hrají však významnou roli pøi posouzení koncentrace a
èistoty návykové látky. Èasto se v souboru dolièných pøed-
mìtù vyskytují látky, které nejsou pøímo návykovými
látkami, ale slou�í k jejich øedìní pøed distribucí. Jedná se
napø. o uhlièitan hoøeènato-vápenatý, glutamát sodný, glu-
kózu. V zabaveném materiálu lze najít i takové kuriozity,
jako napøíklad antibiotika (napø.cefadroxil monohydrát),
malíøskou hlinku a jiné. Dalším úkolem je pak stanovení
kvantitativního slo�ení jednotlivých vzorkù drog.
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Obr. 1. Desoxyefedrin hydrochlorid (metamfetamin
hydrochlorid)
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V analyzovaných vzorcích se jedná buï o èistý
desoxyefedrin hydrochlorid (metamfetamin hydro-
chlorid), nebo o èistý efedrin hydrochlorid a nejèastìji
o smìsi desoxyefedrinu hydrochloridu (metamfeta-
minu hydrochloridu) s øedící látkou. Nejvìtší podíl ve
sledovaných vzorcích však tvoøí smìsi desoxyefed-
rinu hydrochloridu (metamfetaminu hydrochloridu)
s efedrinem hydrochloridem. Pøi identifikaci desoxy-
efedrinu hydrochloridu (metamfetaminu hydrochlo-
ridu) a kvantitativním stanovení jeho podílu ve
smìsích však nastává jistý problém. Jako standard lze
pou�ít v tomto pøípadì pouze kartu PDF 14-881
patøící d-desoxyephedrinu hydrochloridu, proto�e
karta od (-) izomeru není k dispozici. Proto�e snahou
ilegálních vaøièù tìchto látek je pøipravit (+) izomer
z dùvodu jeho vyšší úèinnosti na centrální nervový
systém, oèekával se nález látek toto�ný se standardem
karty 14-881. Reálná situace je však taková, �e u
zadr�ených vzorkù oznaèených D16A, D16B, C1B
identifikovaných jako èistý desoxyefedrin hydro-
chlorid (metamfetamin hydrochlorid) odpovídají
polohy difrakèních linií standardu, ale intenzity
nejsilnìjších difrakèních linií jsou zcela typickým
zpùsobem pøehozeny, viz. obr. è. 2 a tab. è. 1.

Tento jev pak komplikuje kvantitativní výpoèet v
pøípadì smìsí. Pouze dva z pøibli�nì tøiceti sledo-
vaných zadr�ených vzorkù èistých desoxyefedrinù
hydrochloridù (metamfetaminù hydrochloridù) H1A,
13, vykazovaly pøibli�nou shodu v intenzitách s údaji
karty 14-881, obr. è. 3. Z výše uvedeného dùvodu
byly separovány pomocí kapilární elektroforézy èisté
(+) a (-) izomery a racemát v rùzném pomìru obou
optických izomerù desoxyefedrinu hydrochloridu
(metamfetaminu hydrochloridu). Separace byla pro-
vedena na pøístroji SpectraPHORESIS 100 s rych-
losnímajícím detektorem SpectraFOCUS (TSP)
v nepokryté køemenné kapiláøe o délce 75 cm (efek-
tivní délce 45 cm), a vnitøním prùmìru 75 m, pøi
vlo�eném napìtí 30 kV, vlnové délce 200 nm. Jako
základní elektrolyt byl pou�it 100 mmol.1-1 fosfát-
TRIS o pH 2.5, 25 mmol. 1-1 hydroxypropyl-
—cyklodextrin, viz obr. è. 4.

Rentgenové difrakèní záznamy èistých optických
izomerù (+) a (-) desoxyefedrinu hydrochloridu
(metamfetaminu hydrochloridu) jsou naprosto iden-
tické, viz. obr. è. 2 a 3 a tab. 1, vèetnì typické zámìny
intenzit linií oproti PDF kartì 14-881. Nelze je tedy
pomocí rentgenové difrakèí analýzy navzájem odlišit.
Otázkou také zùstává spolehlivost údajù PDF karty
14-881. I kdy� hodnoty vzdáleností mezimøí�kových
rovin a intenzit difrakèních linií karty 14-881 byly získány
filmovou metodou, nedá se pøedpokládat zámìna tak
výraznì odlišných relativních intenzit zmínìných linií
(200) I = 25 s linií (011) I = 100. Zde se nabízí otázka vlivu
pøípadné textury u vzorkù desoxyefedrinu hydrochloridu
(metamfetaminu hydrochloridu). Ta byla eliminována
pøípravou vzorkù pro mìøení rentgenové difrakce sypáním
do mìøících misek bez pou�ití pìchování a mìøením
v nìkolika pootoèených polohách. Jak plyne z obrázkù è. 2
a è. 3, kde jsou srovnány difrakèní záznamy èistých izome-
rù se zadr�enými vzorky z rùzných laboratoøí, ne v�dy je

tato nesrovnalost v intenzitách difrakèních linií tak
markantní. S tímto problémem je spjata spolehlivost kvan-
titativních výpoètù provedených z rtg. dat u smìsí desoxy-
efedrinu hydrochloridu (metamfetaminu hydrochloridu)
s øedícími látkami. Ovìøení kvantitativního stanovení z rtg.
dat bylo provedeno pomocí CHN elementární analýzy u
smìsi desoxyefedrinu hydrochloridu (metamfetaminu
hydrochloridu) s glukózou, která se nejèastìji pou�ívá
k øedìní drog. Výsledky elementární CHN analýzy a
výsledky získané z prùmìrné hodnoty nìkolika výpoètù z
rtg. difrakèních záznamù získaných nìkolika mìøeními
jsou v dobré shodì, viz tab. è. 3. V pøípadì smìsí desoxy-

(+)
desoxyefedrin
hydrochlorid
(metamfetamin
hydrochlorid )

d (Å) I

(-)
desoxyefedrinh
ydrochlorid
(metamfetamin
hydrochlorid)

d (Å) I

zadr�ený
vzorekD16a

d (Å) I

14-881d-desoxyephe
drin hydrochloridd

d(Å) I h k l

10.808 14 10.704 19 10.704 20 10.800 6 1 0 0

7.138 3 7.081 3 7.092 10 7.120 6 0 0 1

6.335 3 6.290 2 6.308 3 6.320 6 -1 0 1

6.075 8 6.042 6 6.050 9 6.070 45 1 1 0

5.638 5 5.609 3 5.616 8 5.630 6 1 0 1

5.398 100 5.372 100 5.379 100 5.400 25 2 0 0

5.120 22 5.096 15 5.102 37 5.110 100 0 1 1

4.796 2 4.775 1 4.786 2 4.791 10 -1 1 1

4.470 8 4.453 6 4.461 13 4.466 20 1 1 1

4.353 9 4.336 9 4.341 6 4.349 16 -2 1 0

4.062 1 4.051 1 4.058 1 4.061 2 2 0 1

3.897 3 3.880 2 3.883 5 3.892 6 -2 1 1

3.562 24 3.551 20 3.553 72 3.562 25 0 0 2

3.520 7 3.509 5 3.513 2 3.517 2 -1 0 2

3.480 7 3.466 4 3.472 1 3.475 65 1 2 0

3.391 8 3.378 8 3.378 3 3.388 6 -3 0 1

3.269 2 3.255 3 3.264 12 3.262 16 1 0 2

3.207 1 3.195 1 3.200 2 3.173 20 -1 2 1

3.175 7 3.167 5 3.167 15 3.162 2 -2 0 2

3.064 6 3.054 6 3.058 5 3.060 2 3 0 1

3.039 2 3.028 2 3.028 7 3.035 12 2 2 0

2.869 1 2.863 1 2.861 1 2.866 4 -2 2 1

2.828 3 2.819 4 2.823 8 2.824 2 3 1 1

2.729 1 2.717 1 2.721 2 2.724 4 2 2 1

2.637 6 2.629 8 2.631 6 2.635 4 -4 0 1

2.541 1 2.531 2 2.531 2 2.539 4 -1 2 2

2.440 2 2.433 3 2.437 3 2.439 6 1 2 2

2.426 1 2.418 2 2.423 1 2.424 1 4 0 1

Tabulka 1. Srovnání d, I hodnot standardù (+) a (-) izomerù
desoxyefedrinu hydrochloridu (metamfetaminu hydrochloridu) se
zabaveným vzorkem a s daty PDF karty 14-881.



efedrinu hydrochloridu (metamfetaminu
hydrochloridu) s efedrinem hydrochloridem,
co� jsou nejèastìji se vyskytující smìsi
v zadr�ených vzorcích, nemù�e elementární
CHN analýza poskytnout odpovídající
výsledek, proto�e molekuly obou látek se liší
pouze jedním atomem kyslíku. V tomto
pøípadì se však jedná o látky, které obì mají
psychotropní úèinky.

Otázkou tedy zùstává, co ve skuteènosti
zpùsobuje rùznost namìøených intenzit dif-
rakèních linií u nìkterých zadr�ených vzorkù
a èistých optických izomerù desoxyefedrinu
hydrochloridu (metamfetaminu hydrochlori-
du) oproti údajùm tabelovaným v kartì a
jakou látku reprezentují data karty PDF è.
14-881. Existují indicie naznaèující, �e by
popsané rozdíly v intenzitách difrakèních linií
studovaných vzorkù mohly zpùsobovat rùzné
zpùsoby pøípravy v rùzných ilegálních labo-
ratoøích. Tato problematika bude intenzivnì i
nadále studována v souvislosti s narùstajícím
celospoleèenským problémem.

Dìkuji Mgr. Janu Wallovi za grafické zpra-

cování obrázkù.
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Vzorek Výsledky z rtg.difrakce
Teorie CHN

pøedpokládané smìsi
%N %C %H

Výsledky CHN
mìøené smìsi
%N %C %H

Slo�ení dle CHN

9
Desoxyefedrin HCl 85%
(-) efedrin Hcl 15%

7.45 63.86 8.57 7.49 64.68 9.06
?
?

13 Desoxyefedrin HCl 7.54 64.68 8.68 7.78 61.96 9.68 -

19
Desoxyefedrin HCl 65%
glukóza hydrát 35%

4.79 54.35 8.11 4.11 50.68 8.88
45 - 60%
40 - 55%

Tabulka. 2. Srovnání kvantitativních výpoètù vybraných vzorkù z rtg. dat a elementární CHN analýzy.
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Obr. è. 3: Srovnání standardù (+) a (-) izomerù desoxyefedrinu.HCl se zabavenými vzorky
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Obr. è. 2: Srovnání standardù (+) a (-) izomerù desoxyefedrinu.HCl se zabavenými vzorky
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Obr. 4. CE separace enantiomer; metamfetaminu HCl.


