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Terapia metadonowa jest jedną z 
najczęściej stosowanych metod lecze
nia uzależnień od opioidów. Najprost
szym i najbardziej wiarygodnym spo
sobem monitorowania poprawności 
terapii jest oznaczanie metadonu oraz 
jego metabolitów w surowicy. Celem 
pracy było opracowanie szybkiej i ta
niej metody oznaczania metadonu i 
jego głównych metabolitów - EDDP i 
metadolu dla potrzeb terapii monito
rowanym stężeniem leku i sprawdze
nie jej przydatności na próbach rzeczy
wistych pobranych od pacjentów "pro
gramu metadonowego". Metoda cha
rakteryzuje się zakresem liniowości - 
od 50 do 1000 ng/ml dla metadonu i 
metadolu oraz od 20 do 600 ng/ml dla 
EDDP, z dolną granicą oznaczalności 
50 ng/ml dla metadonu i metadolu oraz 
20 ng/ml dla EDDP. Powtarzalność 
metody w ciągu dnia i pomiędzy dnia
mi wynosi poniżej 10%. Opracowana 
metoda pozwala na oznaczanie mini
malnych (przed podaniem kolejnej 
dawki) stężeń metadonu u pacjentów 
leczonych standardowymi (40-120 mg/ 
dzień) dawkami tego leku. Zróżnicowa
ne współczynniki stężeń metabolitów 
do leku macierzystego świadczą o po
limorfizmie metabolizmu metadonu 
zarówno do EDDP, jak i metadolu. 

Wstęp
Metadon (pochodna difenylopropyloami- 

ny) jest syntetycznym lekiem opioidowym, 
posiadającym podobne właściwości do mor
finy. W terapii stosowany jest jako miesza
nina racemiczna, jakkolwiek formą aktywną 
jest tylko izomer L. 

Metadon jest silnym agonistą receptora 
opioidowego p (szczególnie L-metadon), co 
wyjaśnia jego skuteczność w terapii uzależ
nień. Jest również niekompetencyjnym ago
nistą receptora NMDA (szczególnie forma 
D-metadonu), co również w pewnym stop
niu tłumaczy wolniejszy rozwój tolerancji w 
terapii uzależnień oraz leczenia bólu. Ha
muje zwrotnie wychwyt serotoniny w synap
sach. Jest także agonistą receptora opio
idowego d, co jest znaczące w analgezji 
rdzeniowej, choć informacje na ten temat 
mają pewne rozbieżności [8, 9]. 

Metadon ulega biotransformacji głównie

Methadone maintenance therapy is 
one of the most popular treatments for 
opiate addiction. The easiest and the 
most reliable way to monitor the accu
racy of the therapy is determination of 
methadone and its metabolites in bio
logical material. The aim of this study 
was to develop rapid and inexpensive 
method for the determination of metha
done and its major metabolites - EDDP 
and methandol in drug concentration 
monitoring therapy and to check its 
suitability to real samples collected 
from the patients, who participated in 
methadone maintenance therapy. The 
method is characterized by a wide 
range of linearity - from 50 to 1000 ng / 
ml for methadone and methadole, and 
from 20 to 600 ng/ml for EDDP. The 
lower limit of quantification for metha
done and methadole was 50 ng/ml and 
for 20 ng/ml for EDDP. The repeatability 
of the method during the day and be
tween days is below 10%. The method 
allows the determination of minimum 
concentrations of methadone (before 
the next dose) in patients treated with 
standard doses (40-120 mg/day) of this 
medicine. Different concentration ra
tios of metabolites to parent drug 
prove that the polymorphic metabo
lism leads both to the EDDP, metha
done and methadole. 

w wątrobie i w mniejszym stopniu w ścia
nach przewodu pokarmowego, a główną izo- 
formą biorącą udział w metabolizmie jest 
CYP3A4, jakkolwiek również izoformy 
CYP2D6. CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9 i 
CYP2C19 mogą uczestniczyć w przemia
nach tego leku [1]. 

Metadon ulega reakcjom N-demetylacji, 
w wyniku czego może dojść do powstania 
nawet dziewięciu nieaktywnych metabolitów. 
[7]. Głównymi metabolitami są: 2-etylideno- 
1, 5-dimetylo-3, 3-difenylopirolidyna (EDDP) 
i 2-etylo-5-metylo-3, 3-difenylo-1-pirolina 
(EMDP). W wyniku redukcji metadon prze
chodzi do metanolu. 

Metadon obok stosowania jako środek 
przeciwbólowy jest wykorzystywany w tera
pii substytucyjnej leczenia uzależnienia od 
opioidów. Metadon przyjmowany jest doust
nie w jednorazowych dawkach. Na począt
ku terapia rozpoczyna się od podawania 5- 
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10 mg metadonu/dobę. Następnie dawka 
jest zwiększana o 10 mg do uzyskania od
powiedniego stężenia. Przeciętnie podaję 
się ok. 40-120 mg/dobę w dawce jednora
zowej. W trakcie trwania terapii stężenie 
metadonu we krwi powinno mieścić się w 
granicach 160-600 ng/ml [5]. 

Do oznaczeń metadonu wykorzystuje 
się wiele metod analitycznych [2, 3, 7, 11]. 
W ostatnich latach najczęściej są stosowa
ne metody chromatograficzne sprzężone ze 
spektrometrią mas [11, 12]. Pomimo nieza
przeczalnych zalet tych metod, jakim jest 
ich wysoka czułość i selektywność, skom
plikowana aparatura i wysokie koszt nie 
umożliwiają zastosowania ich w rutynowej 
pracy klinicznej. 

Celem pracy było opracowanie szybkiej 
i taniej metody oznaczania metadonu i jego 
głównych metabolitów: 2-etylideno-1, 5-di- 
metylo-3, 3-difenylopirolidyny (EDDP) i me- 
tadolu dla potrzeb terapii monitorowanej 
stężeniem leku i sprawdzenie jej przydat
ności na próbach rzeczywistych pobranych 
od pacjentów "programu metadonowego". 

Materiał i metoda
Odczynniki
Do badań użyto; metanol, heksan, izopropanol, 

acetonitryl i wodę o czystości do HPLC firmy Sigma- 
Aldrich. Bufor trietyloaminofosforanowy zakupiono w fir
mie (Fluka). Substancje wzorcowe metadonu, EDDP, 
metadolu i chinidyny (wzorzec wewnętrzny) w postaci 
roztworów o stężeniu 10 mg/ml pochodziły z firmy Sig- 
ma-Aldrich. 

Aparatura
W badaniach wykorzystano chromatograf cieczo

wy Agilent Technologies 1200zdegazerem próżniowym 
G1322A, pompą 4-drożna G1311A, autosamplerem 
G1329A, termostatem G1316A i detektorem diodowym 
G1315D. Rozdział chromatograficzny prowadzono na 
kolumnie Lichrocart 125-4 RP Select B 5 pm (Merck). 

Wykonanie oznaczenia
Ekstrakcja
Do 1 ml surowicy (roztwory wzorcowe i próby od 

pacjentów) dodano 120 pl roztworu chinidyny o stęże
niu 10 pg/ml i wytrząsano na worteksie. Następnie do
dano 200 pl 10% roztworu węglanu sodu i po wymie
szaniu dodano 4, 25 ml heksanu oraz 0, 75 ml izopropa- 
nolu i wytrząsano na worteksie 40 sekund. Próby odwi
rowano przy 8000 rpm w czasie 5 minut. Proces eks
trakcji prowadzono dwukrotnie. 

Fazę z dwóch ekstrakcji łączono i odparowywano 
do sucha w temperaturze 40° C w strumieniu sprężo
nego azotu. 

Suchą pozostałość rozpuszczono w 150 pl miesza
niny (1: 1) 75pl acetonitrylu i 75pl fazy ruchomej. 

Warunki rozdziału chromatograficznego
Rozdział chromatograficzny przeprowadzono w 

warunkach gradientowych (Tabela I). Łączny czas anali
zy wynosił 25 min. W czasie pracy chromatografu prze
pływ fazy był stały i wynosił 1 ml/min. Objętość dozowa
nej próbki wynosiła 10 pl. Temperatura termostatu wy
nosiła 30° C. Pomiar absorbancji dokonano przy długo
ści fali 205 nm. Wielkość szczeliny wynosiła 4 nm. 

Walidacja metody
W ramach walidacji metody wyznaczono czasy re

tencji badanych związków, dolną granicę wykrywalności 
i oznaczalności, zakres liniowości oraz powtarzalność w 
ciągu dnia i pomiędzy dniami (tabela I). 

Grupa badana
W celu potwierdzenia przydatności opracowanej 

metody przeprowadzono oznaczenia metadonu i jego 
dwóch metabolitów u ośmiu pacjentów programu meta
donowego. Pacjenci biorący udział w badaniu byli w wie
ku od 20 do 59 lat. Przed przyjęciem do programu meta
donowego przyjmowali opioidy od 5 do 10 lat. Wszyscy 
byli leczeni metadonem od co najmniej 1 roku. Pacjenci 
otrzymywali standardowe dawki metadonu 40-120 mg/ 
dzień. 

Od każdego z nich w godzinach porannych, przed 
przyjęciem kolejnej dawki metadonu pobierano 10 ml krwi 
na "skrzep". Krew odwirowywano, a otrzymaną surowi
cę przechowywano w temperaturze -20°C aż do momen
tu przeprowadzenia oznaczeń (nie dłużej niż 1 miesiąc). 
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu nr 324/09 z dnia 9 kwiet
nia 2009 roku. 

Wyniki
Otrzymane parametry walidacyjne me

tody przedstawiono w tabeli II. 
Na rycinie 1 przedstawiono stężenia 

metadonu, EDDP i metadolu w surowicy 
poszczególnych pacjentów uzależnionych 
od heroiny będących uczestnikami terapii

Tabela I
Program przepływu gradientowego fazy ruchomej. 
Gradient flow of mobil phase.  

Czas [min. ]
Faza A 390 ml H2O + 10 ml 1M 

buforu trietyloamino fosforanowego
Faza В Acetonitryl

0 90 10

15 60 40

60 40

22 90 10

substytucyjnej metadonem. Jedynie w przy
padku jednego pacjenta obserwowano bar
dzo wysokie stężenie odbiegające od stę
żeń obserwowanych u pozostałych pacjen
tów, u których stężenie było około 2-krotnie 
mniejsze. Takie odmienne zachowanie pa
cjenta GP może być związane z wolnym 
metabolizmem metadonu. 

Podobnie, jak w przypadku metadonu u 
pacjenta GP stężenie EDDP było wyższe, 
ale różnice te nie były tak duże. Zaobser
wowano również dużo większą zmienność 
pomiędzy pacjentami w stężeniu EDDP niż 
to miało miejsce w przypadku metadonu. 

Metadol obok EDDP jest kolejnym me
tabolitem metadonu. W przeciwieństwie do 
EDDP nie został on wykryty u wszystkich 
pacjentów. Jego stężenie było mniej zmien
ne i wynosiło około 60 ng/ml. 

Podobnie jak stężenia EDDP, stosunek 
stężeń EDDP do metadonu był również bar
dzo zmienny co obrazuje Rycina 2. Potwier
dza to wnioski wyciągnięte na podstawie 
stężeń EDDP o dużym zróżnicowaniu szyb
kości metabolizmu metadonu do EDDP 
Wyniki te są bardziej wiarygodne niż stęże
nia metadonu czy EDDP, ponieważ są one 
niezależne od dawki podanego leku. 

Stosunki stężeń metadol/metadon (ry
cina 2) podobnie jak stosunki EDDP/meta- 
don, są bardzo zróżnicowane pomiędzy pa
cjentami, a różnice te są bardziej zaznaczo
ne niż różnice stężeń metadolu. 

W tabeli III przedstawiono wartości śred
nie stężeń dla metadonu i jego dwóch me
tabolitów. Tak duże zróżnicowania związa
ne są z przyjmowaniem przez pacjentów 
różnych dawek metadonu od 40 mg do 120 
mg na dobę. Jakkolwiek różnica dawek (4-

Rycina 1
Stężenia metadonu (lewy), Edyp (środkowy) I metanolu (prawy) w surowicy poszczególnych pacjentów. 
Concentration of methadone (left), Edyp (midle) and methadole ((right) in plasme of studied patients. 
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Pacjent

Rycina 2
Stosunek stężeń metabolitu do metadonu (góra - EDDP, dół metadol). 
Metabolile/methadone concentration ratio (upper - EDDP, lower - methadole). 

Tabela II
Parametry walidacyjne metody oznaczania metadonu, EDDP i metanolu w surowicy. 
Validation parameters of the metod of methadone, EDDP and methadole detarmination in plasma. 

Wartości średnie, odchylenia standardowe oraz wartości minimalne
i maksymalne stężeń metadonu i jego metabolitów. 
Mean, standard deviation and maximum and minimum values of concentration of methadone and it two metabolitem. 

Zakres 
liniowości 
[ng/ml] (r)

LOD 
[ng/ml]

LOQ 
[ng/ml]

Powtarzalność

Stężenie 
[ng/ml]

W ciągu dnia
CV [%]

Pomiędzy dniami
CV [%]

Metadon
50-1000 20 50 100 6, 06 6, 10

(0, 9912) 10 20 400 2, 86 2, 87

EDDP
20-600 20 50 50 72 6, 2

(0, 9901) 20 50 200 3, 0 9, 3

Meladol
50-1000

10 20
100 6, 68 6, 79

(0, 9908) 400 4, 77 4, 98

Tabela III

Stężenia [ng/ml]
Związek

Średnia SD Minimum Maksimum

Metadon 259, 0 160, 8 120, 6 613, 2

EDDP 29, 8 17, 4 7, 9 57, 9

Meladol 70, 9 13, 3 59, 4 93, 0

Tabela IV
Wartości średnie, odchylenia standardowe oraz wartości minimalne i maksymalne stosunków stężeń 
metabolitów i metadonu. 
Mean, standard deviation and maximum and minimum values of ratio of metabolite/methadone. 

Związek I Stosunek stężeń metabolit/metadon

Średnia SD Minimum Maksimum

EDDP 0, 113 0, 027 0, 094 0, 152

Metadol 0, 260 0, 087 0, 152 0, 317

krotna) nie w pełni tłumaczy tak duże (po
nad 5-krotne) stężenia metadonu. W przy
padku EDDP różnice te są nawet większe, 
bo minimalne stężenie wynosi 7, 9 ng/ml, a 
maksymalne 57, 9 ng/ml. Najmniejsze róż
nice stężeń zaobserwowano w przypadku 
metadolu, stężenie minimalne wynosiło 59, 4 
ng/ml, a maksymalne 93, 0 ng/ml. Odchyle
nie standardowe stanowiło tylko 18, 8% war
tości średniej. 

Różnica pomiędzy stosunkami stężeń 
metabolitów do metadonu wahała się w sto

sunkowo wąskim zakresie, wartości mini
malne i maksymalne dla EDDP i metadolu 
różniły się około 2-krotnie (tabela IV). Po
mimo, że różnice te nie są bardzo duże 
może to świadczyć o polimorfizmie metabo
lizmu metadonu. 

Dyskusja
Według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO), obecnie na całym świecie około 13, 5 
min ludzi przyjmuje opiaty, co stanowi ok. 
6% ogólnej grupy populacji przyjmującej 

substancje psychoaktywne. Wśród wszyst
kich przyjmujących opiaty aż 9, 2 min stosu
je heroinę [15]. Dlatego w świetle tak zna
czącego problemu, jakim jest uzależnienie, 
niezmiernie ważne jest odnalezienie sposo
bu ograniczenia liczby osób stosujących nie
legalne środki, a także opracowanie meto
dy, która pozwoliłaby na proste i szybkie ich 
oznaczanie w materiale biologicznym. 

Obecnie w terapii substytucyjnej lecze
nia uzależnienia od opioidów stosuje się 
metadon i buprenorfinę (w Polsce tylko me- 
tadon). Badania porównujące skuteczność 
metadonu oraz buprenorfiny dowiodły, iż 
buprenorfina ogranicza stosowanie heroiny 
w porównaniu z placebo, jednak nie jest tak 
skuteczna jak metadon. Pomimo tego, że 
jej działanie nie jest tak silne jak w przypad
ku metadonu, to jest dłuższe ze względu na 
dłuższy okres półtrwania. Dlatego też moż
na ją przyjmować raz na dwa dni, zamiast 
codziennie jak w przypadku metadonu [10]. 
Dodatkowo jest ona korzystną alternatywą 
w przypadku pacjentów, u których możliwe 
jest wystąpienie depresji oddechowej [13]. 

Każdy pacjent będący uczestnikiem le
czenia substytucyjnego powinien rzetelnie 
spełniać wszystkie zasady danej terapii. Dla
tego tak ważne jest monitorowanie popraw
ności przebiegu terapii. Do tej pory opraco
wano i zastosowano wiele metod, dzięki któ
rym możliwe jest oznaczenie metadonu oraz 
jego metabolitów. W warunkach klinicznych 
często stosowana jest mało specyficzna 
metoda immunofluorescencji w świetle spo
laryzowanym (FPIA-Fluorescence Polariza- 
tion Immunoassay) [3]. Zaletą tej metody jest 
przede wszystkim wysoka czułość, krótki 
czas oznaczania oraz możliwość oznacza
nia substancji uzależniającej, bezpośrednio 
w materiale biologicznym. Kolejnymi meto
dami wykrywającymi metadon, należącymi 
do tej grupy są: metoda radioimmunologicz- 
na (RIA) oraz metoda immunoenzymatycz- 
na (EIA) [14]. 

W badaniach przeprowadzonych w 
1998 roku wykorzystano do oznaczeń me
tadonu i jego metabolitów metodę chroma
tografii gazowej [2]. Badane związki ozna
czano w ślinie, moczu oraz surowicy osób 
uzależnionych. W przypadku osocza i mo
czu wykazano obecność zarówno metado
nu, jak i jego metabolitu - EDDP. Natomiast 
w ślinie został zidentyfikowany jedynie me
tadon. Ilość oznaczonego metadonu w oso
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czu i moczu (pg/ml) była wyższa niż w przy
padku śliny (ng/ml). 

W piśmiennictwie opisana jest również 
metoda LC-APCI-MS/MS charakteryzująca 
się wysoką czułością i specyficznością. Zo
stała ona po raz pierwszy zastosowana 
przez Choo i wsp. do oznaczenia metado- 
nu i metabolitów. Technika ta wykazuje limit 
wykrywalności 1, 0 ng/ml dla metadonu, 
EDDP i EMDP oraz 2, 5 ng/ml dla metadolu. 
Natomiast limit oznaczalności dla metado
nu, EDDP i EMDP był równy 5 ng/ml, a 25 
ng/ml dla metadolu [4]. 

Metoda opisana przez Fernandez'a i 
wsp. z wykorzystaniem wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej z detektorem dio
dowym pozwoliła na oznaczenie metadonu 
oraz EDDP [6]. Oznaczanym materiałem 
biologicznym była surowica. Wyznaczona 
granica wykrywalności metody wynosiła 49 
ng/ml dla metadonu oraz 55 ng/ml dla EDDP. 
Natomiast granica oznaczalności została 
ustalona na poziomie 100 ng/ml dla obu 
związków. Powtarzalność w ciągu dnia rów
nież była zadowalająca, bowiem współczyn
nik zmienności wynosił poniżej 5%. 

Przydatność opracowanej w przeprowa
dzonych badaniach metody zweryfikowano 
oznaczając metadon oraz jego metabolity: 
EDDP i metadol w próbkach pobranych od 
8 pacjentów, będących uczestnikami progra
mu metadonowego. U wszystkich badanych 
pacjentów wyznaczono stężenie metadonu 
i metabolitu powstającego w wyniku deme- 
tylacji - EDDP. Natomiast w przypadku dru

giego metabolitu - metadolu (redukcja me
tadonu), u trzech pacjentów nie wykryto go. 

Podsumowując można stwierdzić, że 
opracowana metoda wysokosprawnej chro
matografii cieczowej z detektorem diodo
wym jest metodą szybką i stosunkowo ta
nią. Do wyznaczeń stężeń wykorzystuje się 
aparaturę dostępną w większości laborato
riów klinicznych, a metoda może być stoso
wana do monitorowania terapii w leczeniu 
substytucyjnym metadonem. 
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