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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov tohto projektu:

Vypracované metodiky na stanovenie drog a návykových látok majú prime
uplatnenie v klinickej praxi.  Stanovenie plazmatických hladín metadónu sa už
rutinne využíva pri liečbe pacientov z drogových závislostí ako pomocný indikátor
ku stanovení optimálnej terapeutickej dávky metadónu a ku kontrole terapie.
Stanovenía markerov užívania opioidov a stimulancií je možno využiť pri
sledovaní metabolizmu chirálnych liečiv a návykových látok.
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Charakteristika výsledkov
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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
V rámci projektu boli vypracované špecifické toxikologické metódy na presnú identifikáciu návykových látok
v telových tekutinách a ich aplikácia v liečebnej praxi, hlavne pri liečbe drogových závislostí a pri kontrole
užívania zakázaných látok v športe.
Boli vyvinuté analytické postupy na   stanovenie špecifických markerov pôvodu opiátov a stimulancií v
telových tekutinách i v rastlinnom materiáli pomocou HPLC a CG/MS.
Stereošpecifické stanovenie plazmatických hladín metadónu a jeho metabolitu  bolo aplikované pri liečbe
pacientov z drogových závislostí v rámci metadónového udržiavacieho programu.
Boli zavedené nové stereoselektívne analýzy  jednotlivých izomérov chirálnych zlúčenín a použité  pri
identifikácii,  hodnotenie  farmakokinetiky, metabolizmu a toxikologického profilu chirálnych liečiv
a návykových látok.
Bola vypracovaná GC/MS metódy na stanovenie anabolických steroidov a ich metabolitov v biologických
vzorkách.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
The project was focused on the development of specific toxicological methods for the accurate identification
of addictive substances in body fluids and their application in clinical practice, particularly in the treatment of
drug addiction and doping control.
The methodology for the determination of specific markers of the origin of narcotics and stimulants in
biological materials were performed using HPLC and GC-MS methods.
The new stereoselective analysis of the single isomers of chiral drugs were implemented in pharmacokinetics,
metabolism and toxicological profile of drug abuse.
The stereoselective determination of enantiomers methadone and its main metabolite were applied in
therapeutic drug monitoring of the patients in the methadone maintenance programme.
The GC-MS method for identification and quantification anabolic substances and their metabolites in
biological samples was developed.
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