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Příloha č. 1 k protokolu o zkouškách ML 286/21 
Stanovení mitragyninu a screening dalších alkaloidů rostliny Mitragyna speciosa 
metodou U-HPLC-HRMS/MS 
 

Seznam vzorků (rekapitulace) 

ML 286/21 – prášek z listů rostliny Mitragyna Speciosa 

 

Strategie zkoušení 

Pro zjištění obsahu alkaloidu mitragyninu (CAS 4098-40-2) a přítomnosti další alkaloidů, vyskytujících se dle 

odborné literatury v rostlině Mitragyna speciosa, byla zvolena strategie cíleného screeningu daných látek 

s následnou kvantifikací mitragyninu pomocí komerčně dostupného standardu. Analýza byla realizována pomocí 

techniky ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou vysokorozlišovací hmotnostní 

spektrometrií (KM15, systém (E): U-HPLC-HRMS/MS). 

 

Podmínky zkoušek 

Analyty byly ze vzorku extrahovány směsí methanol-voda (3x opakovaná extrakce s následným spojením 

jednotlivých extraktů; výtěžnost ověřena pomocí 6-ti krokové opakované extrakce). Složky extraktu byly 

separovány pomocí chromatografické kolony s reverzní stacionární fází C18. Detekce jednotlivých látek byla 

provedena za použití HRMS typu kvadrupól/analyzátor doby letu (Agilent 6560 Ion Mobility QTOF LC/MS System, 

Agilent Technologies). Kvantifikace mitragyninu byla provedena metodou externí kalibrace, vyhodnocením na 

kalibrační řadu standardu mitragyninu v methanolu. Pro vyhodnocení a zpracování získaných dat byl použit 

software Agilent MassHunter Qualitative Analysis 10.0 a Agilent MassHunter Workstation software Quantitative 

Analysis for TOF 10.1. Standard mitragyninu byl zakoupen od společnosti SIGMA-ALDRICH spol. s r.o (Mitragynine 

solution 100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®). 
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Výsledky zkoušek 

Zjištěný obsah alkaloidu mitragyninu ve vzorku ML 286/21, vyjádřený v různých jednotkách, je uveden v Tab. I. 

Tabulka I: Obsah mitragyninu ve vzorku ML 286/21 vyjádřený v různých jednotkách 

Analyt Výsledek Rozšířená nejistota* Jednotky 

Mitragynin 

7999 800 mg/kg 

8,0 0,8 mg/g 

0,8 0,08 hmotnostní % 
* Uvedená rozšířená nejistota byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti 

přibližně 95 %. Při výpočtu a uvádění nejistot se postupuje podle dokumentu EA-4/16 a příručky Kvalimetrie 11 (EURACHEM 
CZ). Uváděné nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování. Pro posouzení shody s limitními hodnotami byly vzaty do úvahy 
nejistoty výsledků zkoušek podle Směrnice ILAC-G8. 

 

Další alkaloidy vyskytující se dle odborné literatury [1–3] v rostlině Mitragyna speciosa byly ve vzorku cíleně 

vyhledávány a identifikovány na základě přesné hodnoty m/z jejich [M+H]+ iontů, izotopového profilu a 

fragmentačního spektra. Přehled sledovaných analytů a jejich chromatografické záznamy jsou uvedeny v Tab. II 

a na Obr. 1 - 7. 

Tabulka II: Alkaloidy sledované ve vzorku ML 286/21 

Název alkaloidu Sumární vzorec Přesná hmota m/z 
prekurzorového iontu 

[M+H]+ 

Chromatografický 
záznam ve vzorku 

ML 286/21 

Mitragynine C23H30N2O4 399,2278 Obr. 1 

Speciogynine 

Speciociliatine 

7-Hydroxymitragynine C23H30N2O5 415,2227 Obr. 2 

7β-Hydroxy-7H-Mitraciliatine 

Isospeciofoline C22H28N2O5 401,2071 Obr. 3 

Isorotundifoline 

Isospeciofoleine C22H26N2O5 399,1944 (nedetekováno) 

Corynoxine B C22H28N2O4 385,2122 Obr. 4 

Corynoxine 

Paynantheine C23H28N2O4 397,2122 Obr. 5 

3-Isopaynantheine 

Corynantheidine C22H28N2O3 369,2173 Obr. 6 

Isocorynantheidine 

Mitraphylline C21H24N2O4 369,1809 Obr. 7 
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Obrázek 1: Extrahovaný iontový chromatogram (XIC) pro m/z 399,2278 ([M+H]+ ion alkaloidů mitragyninu, 

speciogyninu a speciociliatinu), odchylka přesné hmoty < 5 ppm; 100x ředěný extrakt vzorku ML 286/21 

 

 

 

Obrázek 2: Extrahovaný iontový chromatogram (XIC) pro m/z 415,2227 ([M+H]+ ion alkaloidů 7-

hydroxymitragyninu a 7β-hydroxy-7H-mitraciliatinu), odchylka přesné hmoty < 5 ppm; 100x ředěný extrakt 

vzorku ML 286/21 

 

 

 

Obrázek 3: Extrahovaný iontový chromatogram (XIC) pro m/z 401,2071 ([M+H]+ ion alkaloidů isospeciofolinu 

a isorotundifolinu), odchylka přesné hmoty < 5 ppm; 100x ředěný extrakt vzorku ML 286/21 

 

Mitragynin 
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Obrázek 4: Extrahovaný iontový chromatogram (XIC) pro m/z 385,2122 ([M+H]+ ion alkaloidů corynoxinu B 

a corynoxinu), odchylka přesné hmoty < 5 ppm; 100x ředěný extrakt vzorku ML 286/21 

 

 

 

Obrázek 5: Extrahovaný iontový chromatogram (XIC) pro m/z 397,2122 ([M+H]+ ion alkaloidů paynantheinu 

a 3-isopaynantheinu), odchylka přesné hmoty < 5 ppm; 100x ředěný extrakt vzorku ML 286/21 

 

 

 

Obrázek 6: Extrahovaný iontový chromatogram (XIC) pro m/z 369,2173 ([M+H]+ ion alkaloidů corynantheidinu 

a isocorynantheidinu), odchylka přesné hmoty < 5 ppm; 100x ředěný extrakt vzorku ML 286/21 
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Obrázek 7: Extrahovaný iontový chromatogram (XIC) pro m/z 369,1809 ([M+H]+ ion alkaloidu mitraphyllinu), 

odchylka přesné hmoty < 5 ppm; 100x ředěný extrakt vzorku ML 286/21 

 

Interpretace výsledků zkoušek  

Ve zkoumaném vzorku prášku z listů rostliny Mitragyna speciosa (ML 286/21) byl zjištěn obsah alkaloidu 

mitragyninu na hladině 0,8 hmotnostních %. Ve vzorku byla dále detekována řada dalších alkaloidů rostliny 

Mitragyna speciosa. S ohledem na přítomnost izomerních struktur (více chromatografických píků detekovaných 

pro stejnou přesnou hmotu m/z [M+H]+ iontů sledovaných alkaloidů), podobnost získaných fragmentačních 

spekter a absenci odpovídajících standardů nebylo možné identitu těchto látek přesně konfirmovat ani stanovit 

jejich obsah ve vzorku. 
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