
 

 

 

 

 

 

 

Metabolomika kryminalistyczna 

 

 

 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW II STOPNIA 

KIERUNKU CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 

 

 

Opracował: dr Remigiusz Bąchor 

 

 

 

 

  



 

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych  

 

1. Przygotowanie znakowanych izotopowo standardów kreatyniny do analizy ilościowej metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w próbkach 

biologicznych.  

 

2. Opracowaniem metody MRM dla kreatyniny. Analiza izotopologów kreatyniny metodą LC-MS  

z zastosowaniem chromatografii oddziaływań hydrofilowych. Przygotowanie krzywej kalibracyjnej. 

 

3. Przygotowanie próbki biologicznej do analizy ilościowej kreatyniny metodą LC-MS/MRM  

z zastosowaniem znakowanego izotopowo standardu. Wykonanie analiz metodą LC-MS/MRM  

z zastosowaniem chromatografii oddziaływań hydrofilowych. Analiza uzyskanych wyników. 

 

4. Opracowaniem metody MRM dla nikotyny. Przygotowanie krzywej kalibracyjnej. 

 

5. Przygotowania próbki włosów ludzkich do analizy ilościowej nikotyny metodą LC-MS/MRM. 

Wykonanie analiz metodą LC-MS/MRM z zastosowaniem chromatografii oddziaływań 

hydrofilowych. Analiza uzyskanych wyników. 

 

  



 

Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metabolomika kryminalistyczna 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie 

eksperymentu, przedstawienie indywidualnego sprawozdania z zgodnie z wytycznymi oraz 

uzyskanie pozytywnej oceny z kartkówki sprawdzającej wiedzę przeprowadzonej na zajęciach. 

Ocenie podlega także praca laboratoryjna, jej odpowiednia organizacja oraz przestrzeganie zasad 

BHP.    



 

Uwagi ogólne i zasady BHP obowiązujące na wszystkich ćwiczeniach: 

 

BEZPIECZEŃSTWO W LABORATORIUM CHEMICZNYM 

 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac laboratoryjnych należy zapoznać się i zrozumieć poniżej 

przedstawione zasady pracy w laboratorium chemicznym. Zostaną one dodatkowo przedstawione 

przez osobę prowadzącą zajęcia laboratoryjne.  

 

1. Student ma obowiązek nosić fartuch i okulary ochronne (tradycyjne okulary korekcyjne nie 

stanowią alternatywy dla okularów ochronnych), w trakcie całego pobytu na pracowni.  

2. Zaleca się używanie rękawic ochronnych (np. lateksowych, nitrylowych) w trakcie 

wszystkich prac z odczynnikami chemicznymi. Jeśli związek chemiczny przeniknął przez 

rękawicę, należy ją zdjąć a rękę umyć pod bieżącą wodą.  

3. Wszystkie czynności z odczynnikami żrącymi, toksycznymi i drażniącymi wykonywane są 

pod wyciągiem.   

4. Mycie szkła laboratoryjnego należy początkowo prowadzić pod wyciągiem a następnie  

w zlewie na sali laboratoryjnej. 

5. Operowanie aparaturą badawczą odbywa się wyłącznie pod nadzorem prowadzącego. 

 

W trakcie zajęć laboratoryjnych każdy student przeprowadza eksperyment zgodnie z dołączoną do 

ćwiczenia instrukcją. Przed przystąpieniem do ćwiczenia student ma obowiązek zapoznać się 

dokładnie z jej treścią oraz zagrożeniami związanymi ze stosowanymi odczynnikami chemicznymi. 

 

 

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĆWICZENIE 1 

 

 

Analiza poziomu kreatyniny w próbkach biologicznych z zastosowaniem 

metody rozcieńczeń izotopowych i wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas w trybie monitorowania wybranych reakcji 

fragmentacji 

 

Przedstawiona instrukcja bazuje na wynikach badań własnych autora i stanowi jego własność 

intelektualną. 

 

1. CEL: Celem ćwiczenia jest otrzymanie znakowanych izotopowo standardów kreatyniny oraz ich 

zastosowanie w analizie ilościowej tego metabolitu w próbkach biologicznych metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w trybie monitorowania 

wybranych reakcji fragmentacji. 

 

 

2. ZAKRES OBOWIĄZUJĄCEGO MATERIAŁU:    

- podstawy spektrometrii mas oraz metody sprzężonej LC-MS 

- chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz, chromatografia cieczowa oddziaływań 

hydrofilowych 

- monitorowanie wybranych reakcji fragmentacji, spektrometr masowy typu qqq 

- spektrometria mas w analizie ilościowej związków organicznych, metoda rozcieńczeń izotopowych 

- zastosowanie standardów znakowanych izotopowo, podstawienie izotopowe, efekt izotopowy 

- kreatynina i jej znaczenie jako metabolitu 
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4. PRZEBIEG ĆWICZENIA 

4.1. Materiały, odczynniki oraz sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia 

Kreatynina (≥ 98%), woda ciężka (D2O, czystość 99.9%), N,N,N-trietyloamina (TEA), acetonitryl 

(MeCN, czystość LC-MS).  

Kolumna chromatograficzna HILIC Luna (3.0 μm, 50 mm × 2.1 mm, PHENOMENEX). 

Eluenty: A: 10 mM HCOONH4/H2O (pH = 3,2), B: MeCN + 10% 100 mM HCOONH4/H2O  

o pH = 3,2.   

Spektrometr masowy LC-MS 8050 firmy Shimadzu wyposażony w moduł chromatograficzny. 

Probówki Eppendorfa (1,5 mL). 

Pipety automatyczne, fiolki szklane (1,5 mL). 

 

4.2 Wykonanie 

Przygotowanie standardu znakowanego izotopowo 

W probówce Eppendorfa o pojemności 1,5 mL należy rozpuścić 1 mg kreatyniny w 1 mL wody 

ciężkiej (D2O). Tak uzyskany roztwór należy podzielić na dwie części o równej objętości. Do jednej 

z nich dodaje się następnie 10 μL N,N,N-trietyloaminy (TEA) w celu przeprowadzenia reakcji 

wymiany izotopowej. Mieszaninę inkubuje się w temperaturze pokojowej przez 1 godzinę. Uzyskane 

roztwory (próbka bez dodatku TEA i po wymianie izotopowej) należy zliofilizować a suchą 

pozostałość użyć do kolejnych eksperymentów.  

 

Analiza standardu znakowanego izotopowo 

Próbkę deuterowanej i niedeuterowanej kreatyniny należy rozpuścić w 500 μL mieszaniny 

zawierającej 90% acetonitrylu i 10% wodnego roztworu buforowego (NH4
+HCOO-), o stężeniu 10 

mM i pH 3,2. Tak przygotowane próbki poddaje się analizie metodą spektrometrii mas w celu 

potwierdzenia przebiegu reakcji wymiany izotopowej i uzyskania standardu znakowanego 

izotopowo. Uzyskane związki należy poddać analizie metodą tandemowej spektrometrii mas. Należy 

zoptymalizować metodę MRM.    

 

 

 



 

Analiza czasu retencji izotopologów kreatyniny 

W celu określenia czasu retencji formy deuterowanej i niedeuterowanej kreatyniny należy pobrać po 

5 μL roztworów kreatyniny i kreatyniny deuterowanej (przygotowanych wcześniej w 500 μL 

mieszaniny zawierającej 90% acetonitrylu i 10% wodnego roztworu buforowego (NH4
+HCOO-),  

o stężeniu 10 mM i pH 3,2), przenieść do fiolki szklanej o pojemności 1,5 mL i rozcieńczyć 

roztworem wyjściowym do objętości 300 μL. Tak przygotowaną próbkę poddaje się analizie metodą 

LC-MS na kolumnie chromatograficznej HILIC Luna (3.0 μm, 50 mm × 2.1 mm, PHENOMENEX)  

w temperaturze pokojowej (24 °C) stosując jako eluenty: A: 10 mM HCOONH4/H2O (pH = 3,2) oraz 

B: MeCN + 10% 100 mM HCOONH4/H2O o pH = 3,2. Analizę prowadzimy metodą gradientową  

w zakresie  od 92 to 82% B w czasie 10 minut. Objętość przepływu 0.1 mL/min, objętość nastrzyku 

0.1 μL.  

 

Przygotowanie krzywej kalibracyjnej 

W celu przygotowania krzywej kalibracyjnej należy sporządzić serię rozcieńczeń roztworu 

wyjściowego standardu znakowanego izotopowo kreatyniny o stężeniu 0,5 mg/mL, rozpuszczonego 

w 500 μL mieszaniny zawierającej 90% acetonitrylu i 10% wodnego roztworu buforowego 

(NH4
+HCOO-), o stężeniu 10 mM i pH 3,2, uzyskując stężenia 30, 50, 90 oraz 100 mg/dL. Tak 

przygotowaną próbkę poddaje się analizie metodą LC-MS na kolumnie chromatograficznej HILIC 

Luna (3.0 μm, 50 mm × 2.1 mm, PHENOMENEX) w temperaturze pokojowej (24 °C) stosując jako 

eluenty: A: 10 mM HCOONH4/H2O (pH = 3,2) oraz B: MeCN + 10% 100 mM HCOONH4/H2O  

o pH = 3,2. Analizę prowadzimy metodą gradientową w zakresie  od 92 to 82% B w czasie 10 minut. 

Objętość przepływu 0.1 mL/min, objętość nastrzyku 0.1 μL.  

  

Analiza ilościowa kreatyniny w próbce biologicznej metodą LC-MS/MRM 

Do 1 mL próbki moczu dodaje się 10 μL kwasu mrówkowego poczym zawartość miesza się na 

wytrząsarce typu vortex i wiruje (10 000 rpm/10 min). Tak uzyskaną mieszaninę należy przesączyć 

przez filtr (0.22 μm), pobrać z przesączu 10 μL, przenieść do fiolki szklanej (1,5 mL), dodać  10 μL 

roztworu zawierającego znakowaną izotopowo kreatyninę (1 μg/mL). Uzyskaną próbkę należy 

rozcieńczyć do 1 mL dodając mieszaninę zawierającą 90% acetonitrylu i 10% wodnego roztworu 

buforowego (NH4
+HCOO-), o stężeniu 10 mM i pH 3,2 i poddać analizie metodą LC-MS/MRM.  

 



 

Po przeprowadzonym ćwiczeniu analizie poddaje się wszystkie z uzyskanych danych 

eksperymentalnych za pomocą odpowiedniego oprogramowania.  

   

 

5. OPRACOWANIE WYNIKÓW – SPRAWOZDANIE 

Każdy student ma obowiązek przedstawić prowadzącemu indywidualnie wykonane sprawozdanie  

w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia ćwiczeń i otrzymania wyników analiz LC-MS/MRM. 

Sprawozdanie musi zawierać następujące elementy: 

- cel ćwiczenia, 

- opis wykonanych czynności i poczynione obserwacje, 

- analiza i opis uzyskanych danych eksperymentalnych LC-MS/MRM, 

- wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia. 

 

 

  



 

ĆWICZENIE 2 

 

 

Identyfikacja nikotyny w próbkach włosów ludzkich metodą wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w trybie 

monitorowania wybranych reakcji fragmentacji 

 

 

1. CEL: Celem ćwiczenia jest analiza jakościowa i ilościowa nikotyny w próbkach ludzkich włosów 

z zastosowaniem standardów znakowanych izotopowych i metody wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w trybie monitorowania wybranych reakcji fragmentacji. 

 

 

2. ZAKRES OBOWIĄZUJĄCEGO MATERIAŁU:    

- podstawy spektrometrii mas oraz metody sprzężonej LC-MS 

- chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz, chromatografia cieczowa oddziaływań 

hydrofilowych 

- monitorowanie wybranych reakcji fragmentacji, spektrometr masowy typu qqq 

- spektrometria mas w analizie ilościowej związków organicznych 

- zastosowanie standardów znakowanych izotopowo, podstawienie izotopowe, efekt izotopowy 

- nikotyna – budowa i funkcje 
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4. PRZEBIEG ĆWICZENIA 

4.1. Materiały, odczynniki oraz sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia 

Nikotyna, nikotyna d3 (≥ 98%), acetonitryl (MeCN, czystość LC-MS), izopropanol, bufor 

fosforanowy (0.01 M, pH = 6), kwas mrówkowy (czystość LC-MS).  

Kolumna chromatograficzna Aeris Peptide XB-C18 column (3,6 μm, 50 mm × 2,1 mm, 

PHENOMENEX). 

Eluenty: A: 0.1% kwas mrówkowy w H2O oraz B: 0.1% kwas mrówkowy w MeCN.  

Spektrometr masowy LC-MS 8050 firmy Shimadzu wyposażony w moduł chromatograficzny. 

Probówki Eppendorfa (1,5 mL), falkony (15 mL). 

Pipety automatyczne, fiolki szklane (1,5 mL). 

 

4.2 Wykonanie 

Analiza nikotyny metodą spektrometrii mas 

Próbkę nikotyny (0,1 mg) należy rozpuścić w 500 μL mieszaniny acetonitryl/25 mM kwas 

mrówkowy (5:95, v/v) Tak przygotowane próbki poddaje się analizie metodą spektrometrii mas  

i tandemowej spektrometrii mas w celu przygotowania i optymalizacji metody MRM do analiz 

ilościowych.    



 

Przygotowanie krzywej kalibracyjnej 

W celu przygotowania krzywej kalibracyjnej należy sporządzić serię rozcieńczeń roztworu 

wyjściowego standardu znakowanego izotopowo nikotyny o stężeniu 0,1 mg/mL, rozpuszczonego 

w 1000 μL mieszaniny acetonitryl/25 mM kwas mrówkowy (5:95, v/v),  uzyskując stężenia 0,25; 

0,5; 1,25 oraz 2,5 ng/mL. Uzyskane próbki poddaje się analizie metodą LC-MS na kolumnie 

chromatograficznej Aeris Peptide XB-C18 (3.6 μm, 50 mm × 2.1 mm, PHENOMENEX)  

w temperaturze pokojowej (24 °C), stosując jako eluenty: A: 0.1% kwas mrówkowy w H2O oraz B: 

0.1% kwas mrówkowy w MeCN. Analizę prowadzimy metodą gradientową w zakresie od 2 to 30% 

B w czasie 10 minut. Objętość przepływu 0.1 mL/min, objętość nastrzyku 0.1 μL.   

 

Analiza ilościowa nikotyny w próbce włosów metodą LC-MS/MRM 

Próbkę pociętych włosów (20 mg) należy umieścić w falkonie plastikowym o pojemności 15 mL  

i przemyć izopropanolem (2 mL, 3 × 15 minut), buforem fosforanowym (0.01 M, pH = 6, 2 mL,  

1 × 15 minut) oraz ponownie izopropanolem (2 mL, 1 × 15 minut). Przemywanie przeprowadzamy 

w temperaturze 37°C. Następnie do próbki włosów dodaje się  0,45 mL mieszaniny acetonitryl/25 

mM kwas mrówkowy (5:95, v/v) oraz 50 μL roztworu (0,001 mg/mL) standardu nikotyny 

znakowanej izotopowo. Uzyskaną mieszaninę wiruje się przez 1 minutę 2600 × g a następnie 

inkubuje w łaźni wodnej, w temperaturze 37°C przez 18 godzin. Po tym czasie mieszaninę 

odwirowuje się przez 1 minutę 2600 × g, supernatant (200 μL) przenosi się do fiolki szklanej. Tak 

przygotowaną próbkę poddaje się analizie metodą LC-MS na kolumnie chromatograficznej Aeris 

Peptide XB-C18 column (3.6 μm, 50 mm × 2.1 mm, PHENOMENEX) w temperaturze pokojowej 

(24 °C), stosując jako eluenty: A: 0.1% kwas mrówkowy w H2O oraz B: 0.1% kwas mrówkowy  

w MeCN. Analizę prowadzimy metodą gradientową w zakresie od 2 to 30% B w czasie 10 minut. 

Objętość przepływu 0.1 mL/min, objętość nastrzyku 5 μL.  

 

Po przeprowadzonym ćwiczeniu analizie poddaje się wszystkie z uzyskanych danych 

eksperymentalnych za pomocą odpowiedniego oprogramowania.  

 

 

 



 

5. OPRACOWANIE WYNIKÓW – SPRAWOZDANIE 

Każdy student ma obowiązek przedstawić prowadzącemu indywidualnie wykonane sprawozdanie  

w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia ćwiczeń i otrzymania wyników analiz LC-MS/MRM. 

Sprawozdanie musi zawierać następujące elementy: 

- cel ćwiczenia, 

- opis wykonanych czynności i poczynione obserwacje, 

- analiza i opis uzyskanych danych eksperymentalnych LC-MS/MRM, 

- wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia. 

 

 

 


