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Kritická micelová koncentrácia lokálneho anestetika 

heptakaíniumchloridu (látka XIX, schéma 1.) vo vodnom 
roztoku KBr (0,1 mol l−1 a 0,2 mol l−1) bola určená 
spektrofotometricky1 v UV oblasti spektra v teplotnom 
intervale T = 20�40 °C a pri pH ≈ 4,5�5,0.  

 

 
Schéma 1. Chemický vzorec heptakaíniumchloridu 
 

Závislosť CMC od teploty T mala tvar �U� (U-
shaped) s minimom pri teplote T = 25 °C (obr. 1). 

 
Obr. 1. Závislosť ln(CMC) od T pre látku XIX; (0,2 mol l−1 KBr) 
 

Parabolická závislosť CMC od teploty T bola fitova-
ním hodnôt charakterizovaná pomocou tzv. �power-law�2 
rovnice. Zo závislosti ln (CMC) od T sme fitovaním poly-
nómom druhého stupňa získali parabolické rovnice pre 
jednotlivé koncentrácie �tudovanej látky, z ktorých boli 
pomocou modelu fázovej separácie3 vypočítané termody-
namické parametre, ako sú: �tandardná mólová  Gibbsova  
energia  (∆Gº), entalpia (∆Hº) a entrópia (∆Sº). Hodnoty 
∆Gº sú záporne a iba minimálne závisia od teploty. Výraz-
nej�ie sú poklesy hodnôt ∆Hº k zápornej�ím hodnotám, 
micelizácia sa teda s teplotou stáva exotermickej�ím de-
jom. Hodnoty ∆Sº sú vo väč�ine prípadov kladné 
a s teplotou klesajú. 
 
Táto práca je zahrnutá a vznikla v rámci projektu            
VEGA č. 1/4291/07. 
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Pre rastliny čeľade Papaveraceae je charakteristická 

tvorba benzylizochynolínových alkaloidov (BICH). Táto 
skupina alkaloidov zahŕňa pribli�ne 2500 �truktúr 
s dokázanými farmakologickými účinkami. Najvýznam-
nej�ími alkaloidmi pou�ívanými v terapeutickej praxi sú 
analgetický morfín, antitusický kodeín, myorelaxans papa-
verín a antimikrobiálny sanguinarín1.  

Rastlinné in vitro kultúry sú pova�ované za alternatív-
ny zdroj komerčne zaujímavých produktov sekundátneho 
metabolizmu � alkaloidov. Jednou z biotechnologických 
mo�ností, ako zvý�iť produkciu sekundárnych metaboli-
tov, je elicitácia. In vitro kultúry rastlín čeľade Papavera-
ceae tvoria ako odpoveď na elicitáciu benzofenantridínový 
alkaloid sanguinarín2.  

Suspenzné kultúry Papaver somniferum L., Chelido-
nium majus L. a Eschscholtzia californica Cham. boli eli-
citované roztokom fungálneho elicitora pripraveného 
z Botrytis cineraea (glukózový ekvivalent 18 mg ml−1). 
V�etky elicitované suspenzné kultúry reagovali na prítom-
nosť biotického elicitora zvý�enou produkciou sanguinarí-
nu. Prítomnosť elicitora v �ivnom médiu viedla k 13-
násobnému zvý�eniu sanguinarínu v suspenzných kultú-
rach Chelidonium majus L., k 9násobnému zvý�eniu 
u Papaver somniferum L. a k 6násobnému zvý�eniu 
u Eschscholtzia californica Cham.  

 
Práca bola podporená grantom VEGA M� SR 1/4292/07. 
 
LITERATÚRA 
  1. Ziegler J., Facchini P. J.: Annu. Rev. Plant. Biol. 59, 

735 (2008). 
  2. Archambault J., Williams R. D., Bédard C., Chavarie 

C.: J. Biotech. 46, 95 (1996). 



Chem. Listy 102, s179−s264 (2008)                            Konference SAL 2008                                                                           Postery                         

s209 

P03 
KARDIOPROTEKTIVNÍ ÚČINEK DERIVÁTU  
HETEROARYLAMINOETHANOLU 
V EXPERIMENTU 
 
LENKA BARTO�ÍKOVÁ*a, JIŘÍ NEČASa, JOZEF 
CSÖLLEIb, TOMÁ� BARTO�ÍKc a MARTIN 
PAVLÍKc 
 
a Ústav fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, 
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, b Ústav chemických léčiv, 
FaF VFU Brno, c ARK, FN U sv. Anny v Brně 
bartosil@tunw.upol.cz 
 

Studie se zabývá kardioprotektivním potenciálem 
derivátu heteroarylaminoethanolů 2-[4-(4-fluorfenyl)
piperazino-1-yl]-1-(3-metylbenzofuran-2-yl)ethanol(u) na 
modelu izolovaného perfundovaného myokardu v podmín-
kách ischemicko-reperfuzního po�kození. Studie byla pro-
vedena na 30 izolovaných srdcích laboratorního potkana, 
které byly perfundovány modifikovanou metodou dle Lan-
gendorffa. Po stabilizační, 10 minutové fázi (koronární 
perfuze 14 ml min−1) byla navozena ischémie srdce zásta-
vou perfuze na dobu 30 minut, poté následovala reperfuze 
na dobu 60 minut (průtok 14 ml min−1).   

Zvířata byla rozdělena do 3 skupin (n=10). První sku-
pina − léčená (derivát heteroarylamino-ethanolu 5 mg kg−1 
v 0,5% Avicelu); druhá skupina − placebo (0,5% Avicel); 
intaktní skupina � bez aplikace a bez zákroku. Látka byla 
podávána v jedné denní dávce, perorálně, gastrickou son-
dou, po dobu 15 dnů.   

Sledovány byly biochemické indikátory oxidativního 
po�kození: malondialdehyd, superoxid dismutasa, glutathi-
on peroxidasa, celková antioxidační kapacita v séru, resp. 
v myokardu. Dále byly sledovány srdeční funkce: end-
diastolický tlak v levé komoře, tlak v levé komoře a kon-
traktilita.   

Výsledky dokazují, �e derivát heteroaryl-
aminoethanolu zmírní dysfunkce myokardu provokované 
navozenou ischémií-reperfuzí.  Tuto skutečnost potvrzuje 
vzestup hladin antioxidačních enzymů a celkové antioxi-
dační kapacity v séru. Kardioprotekce podávaným derivá-
tem resultuje ze suprese oxidativního stresu a koreluje se 
zachováním ventrikulární funkce izolovaného srdce.  
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Lipoxygenázy (LOXs EC 1.13.11.12, linoleate: oxy-
gen oxidoreductase) sú dioxygenázy s obsahom nehémo-
vého �eleza v aktívnom mieste, ktoré katalyzujú  stereo- 
a regio�pecifickú premenu 1,4-cis, cis diénového motívu 
v polynenasýtených mastných kyselinách na príslu�né 
hydroperoxidy. V �ivočí�nych organizmoch sú hydro-
peroxidy následne metabolizované v kaskáde reakcií na 
leukotriény a lipoxiny − mediátory zápalovej a alergickej 
reakcie. Keď�e v priebehu reakcie katalyzovanej lipoxyge-
názou sa tvoria volné radikály, otvára sa priestor pre vyu-
�itie látok s antioxidačnými a skavengerovými účinkami 
na ich elimináciu. Medzi zlúčeniny zhá�ajúce radikály 
patria aj niektoré sekundárne metabolity rastlín � flavonoi-
dy a iné fenolické látky. Schopnosťou syntetizovať biolo-
gicky aktívne zlúčeniny tohto typu sa vyznačujú aj endofy-
tické mikroorganizmy �ijúce v symbióze s intaktnými 
rastlinami. Expresia aktivity lipoxygenázy a zvý�ená tvor-
ba produktov  metabolizmu arachidonátov je spojená 
s rozvojom niektorých ochorení ako sú, reumatická artrití-
da, astma, poruchy kardiovaskulárneho systému, nádorové 
ochorenia a iné. Vyu�itie modelu inhibície lipoxygenázy 
mô�e byť jedným z  prístupov pri získavaní nových poten-
ciálnych antioxidačne a antiflogisticky účinných zlúčenín. 

Pre testovanie účinku inhibítorov bola pou�itá LOX 
z cytozolovej frakcie pľúc potkana. Po uskutočnení purifi-
kačnej procedúry (gradientová frakcionácia, gélová filtrá-
cia: Sephadex G-150 a hydrofóbna chromatografia: Phenyl 
Sepharose CL-4B) boli stanovené kinetické parametre 
enzýmu: (Km, Vmax) pH-optimum a relatívna molekulová 
hmotnosť. Testovali sme antilipoxygenázovú aktivitu se-
kundárnych metabolitov rastlín zo skupiny flavonoidov 
a fenolických kyselín izolovaných z Anthemis tinctoria, 
Curcuma longa, Boswelia serrata a tie� extrakty  endofy-
tických mikroorganizmov izolovaných z listov Magnolia 
sp.. Hodnotenie  účinku týchto potenciálnych inhibítorov 
bolo zalo�ené na sledovanie vplyvu koncentrácie inhibíto-
ra na rýchlosť akumulácie produktov in vitro. Inhibičná 
aktivita týchto zlúčenín bola vyjadrená v percentách inhi-
bície, IC50 a bola stanovená kinetika inhibičnej reakcie.   
 
Úloha bola rie�ená za podpory grantu VEGA 1/4294/07. 
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Mak siaty je významným producentom benzyl-
izochinolínových alkaloidov. Suspenzné kultúry maku 
siateho nemajú schopnosť syntetizovať morfínanové alka-
loidy, ich majoritným alkaloidom je benzofenantridín san-
guinarín.  Sanguinarín má antibaktériový a protizápalový 
účinok. Podľa najnov�ích �túdií je induktorom apoptózy, 
a preto sa určite stane objektom farmakologického vý-
skumu v oblasti protinádorovej terapie1. 

Suspenzné in vitro kultúry maku siateho tvoria 
v priebehu 28-dňovej subkultivácie sanguinarín 
v mno�stve pribli�ne 0,45�0,55 µg g−1 čerstvej hmoty. 
Produkciu sanguinarínu sme ovplyvnili tromi rôznymi 
elicitáciami: extraktom z huby Botrytis cineraea, síranom 
meďnatým a metyljazmonátom. Extraktom B. cineraea 
sme kultúry ovplyvnili na 7., 14., 21. a 28. deň subkultivá-
cie. Najvy��ie zvý�enie  produkcie sanguinarínu sme za-
znamenali u 14-dňových kultúr po 48 h od aplikácie (19,7-
násobné zvý�enie v porovnaní s kontrolami). Síran meďna-
tý je v mno�stve 0,25 mg l−1 súčasťou �ivného média � na 
elicitáciu sme pou�ili síran meďnatý v troch koncentrá-
ciách: 2,5; 25 a 250 mg l−1. Pozorovali sme 1,7; 4,7, resp. 
7,4-násobné zvý�enie mno�stva sanguinarínu. Metyljaz-
monát sme pou�ili takisto v troch koncentráciách (0,5; 1,0 
a 2,0 mmol l−1). Najväč�í prírastok sanguinarínu sme na-
merali pri koncentrácii 1,0 mmol l−1 (2,3-násobok oproti 
kontrolám). Z na�ich výsledkov vyplýva, �e z hľadiska 
zvý�enia tvorby sanguinarínu je najefektívnej�ou elicitácia 
extraktom z huby Botrytis cineraea. 
 
Práca bola podporená grantami VEGA M� SR 1/4292/07 
a UK/67/2008. 
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 Laktobacily patria k baktériám mliečneho kvasenia, 
fermentujú sacharidy na kyselinu mliečnu. Profilom fer-
mentovaných sacharidov sa jednotlivé druhy a kmene lí�ia, 
ale tento údaj, podobne ako morfologické a fyziologické 
rozdiely, nie je dostačujúci pre ich identifikáciu na úrovni 
druhu. Na ich jednoznačnú identifikáciu sa vyu�ívajú mo-
lekulárno-biologické metódy. 

Zo �alúdočnej sliznice trojtý�dňového kozľaťa, cho-
vaného na mliečnej strave, sme izolovali niekoľko bakté-
rií. Na základe mikrobiologických a biochemických testov 
5 z týchto baktérií (KG1, KG4, KO4m, KO4b a KO5) 
vykazovalo vlastnosti  rodu Lactobacillus. Na ich druhovú 
identifikáciu sme pou�ili časti ich 16S rRNA génov, am-
plifikované pomocou polymerázovej reťazovej reakcie 
(PCR)1. Po osekvenovaní PCR produktov a porovnaní 
získaných  sekvencií v GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/
BLAST), sme izoláty KG1 a KG4 identifikovali ako Lac-
tobacillus plantarum resp. Lactobacillus pentosus (100% 
homológia)  a izoláty KO4m a KO5 ako Lactobacillus 
reuteri (99% a 100% homológia). Nukleotidová sekvencia 
PCR produktu z novo-izolovanej baktérie KO4b je na 94% 
identická so sekvenciou L. plantarum uvedenou 
v GenBank. Na základe ni��ieho percenta homológie usu-
dzujeme, �e na jednoznačnú identifikáciu tejto baktérie 
bude potrebné pou�iť aj iné metódy. 

Nukleotidové sekvencie génov pre 16S rRNA druhov 
L. plantarum a L. pentosus sú vysoko homologické (99%). 
Lí�ia sa len troma nukleotidmi2. Preto sme na jednoznačnú 
identifikáciu baktérií KG1 a KG4 na úrovni druhu vyu�ili 
medzigénový priestor nachádzajúci sa medzi 16S rDNA 
a 23S rDNA. Do tejto oblasti smerovali druhovo �pecific-
ké primery navrnuté podľa Bertiera a spol.3. Pomocou 
týchto primerov sme oba izoláty zaradili k druhu L. plan-
tarum. 

 
Práca bola podporená grantom VEGA M� SR 1/4290/07. 
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Acetylcholinesterasa (AChE; EC 3.1.1.7) je enzym, 

který má klíčovou roli v přenosu nervového signálu. Jeho 
funkcí je �těpit neurotransmiter acetylcholin uvolňovaný 
z nervových zakončení při přenosu nervového vzruchu1. 
Inhibitory AChE jsou v současnosti u�ívány jako pesticidy 
(parathion, malathion), léčiva Alzheimerovy choroby 
(takrin, donepezil, rivastigmin, galantamin), k léčbě myas-
tenia gravis (neostigmin, pyridostigmin), k premedikaci 
před otravou nervově paralytickými látkami (SAD-128) či 
v oftalmologii. 

 Za posledních několik let znalosti o struktuře, 
vlastnostech či mechanismu inhibice a reaktivace AChE 
značně pokročily. Rychlý vývoj výkonných počítačů 
a nových metod teoretické chemie umo�nil studovat cho-
vání látek bez toho, aby se uskutečnil jediný experiment2. 
V současnosti je dostupné velké mno�ství softwarových 
systémů s jejich� pomocí je mo�né objasnit jednotlivé 
detaily chemických reakcí, vypočítat vlastnosti látek či 
studovat interakci léčiv s receptory nebo jinými makromo-
lekulami.  

V na�em příspěvku se zabýváme in silico studiem 
interakcí reverzibilních inhibitorů s enzymem. Na základě 
těchto výsledků budou připraveny a testovány nové inhibi-
tory. Získané hodnoty budou srovnávány s výsledky in 
vitro experimentu3.  

Obr. Pohled do kavity AchE inhibované takrinem (PDB ID 
1ACJ). Vytvořeno ve VMD 1.8.6. 
 
Autoři děkují Ministerstvu �kolství, mláde�e a tělovýchovy 
za finanční podporu výzkumného záměru 
MSM0021620822. 
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Medovka lekárska (Melissa officinalis L.) je liečivá 
rastlina, ktorú poznali u� v starovekom Grécku. Sekundár-
ne metabolity medovky lekárskej sú predov�etkým: feno-
lové kyseliny (rozmarínová, kávová, chlorogénová 
a katechínová), triterpény, flavonoidy, vitamíny (C a E) 
a betakarotén1. 

Cieľom práce bolo stanoviť antioxidačnú aktivitu 
metanolových extraktov kalusovej kultúry medovky lekár-
skej (Melissa officinalis L.). 

Bola odvodená pletivová kalusová kultúra na 
MURASHIGE-SKOOG médiu2 s pridaním rastových re-
gulátorov; 2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina a kinetín. 
Kultúru Melissa officinalis cv. Citra sme pasá�ovaním 
udr�iavali a sledovali 47. dní. Zo su�iny kalusovej kultúry 
boli pripravené metanolové extrakty a stanovená ich antio-
xidačná aktivita. Test sa robil v metanolovom roztoku 
DPPH (0,1 mmol dm−3) meraním absorbancie pri 517 nm. 
Antioxidačná účinnosť bola vyhodnotená, (z lineárnej časti 
závislosti absorbancie vs. koncentrácia) pomocou hodnôt 
SC50, t.j. koncentrácie extraktu, ktorá spôsobí 50 % pokles 
absorbancie pri 517 nm (cit.3).  

Zistili sme, �e v kalusových kultúrach sú prítomné 
látky s antioxidačnými vlastnosťami. SC50 hodnoty meta-
nolových extraktov kalusových kultúr boli v rozmedzí 
28,4−53,11 µg ml−1 (v závislosti od dňa odberu). Predpo-
kladame, �e atioxidačná aktivita týchto extraktov je spôso-
bená prítomnosťou fenolových zlúčenín, z ktorých bola 
indikovaná kyselina rozmarínová (4,92 %), ktorá je veľmi 
silný antioxidant (SC50 = 2,62 µg ml−1). 
 
Práca bola podporovaná grantom VEGA M� SR č. 
1/3411/06 . 
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Elektromigrační separační metody jsou zalo�eny na 
rozdílné rychlosti nabitých částic ve stejnosměrném elektric-
kém poli. Tato rychlost závisí předev�ím na velikosti náboje, 
na velikosti a tvaru molekul a na síle elektrického pole. Vý-
hodou izotachoforézy (ITP) je mo�nost zakoncentrování 
velmi zředěných vzorků a výhodou kapilární zónové elek-
troforézy (CZE) je vysoká účinnost a rozli�ení.  

Spojení ITP�CZE bylo pou�ito pro optimalizaci me-
tody pro separaci antioxidantů, zaměřenou na volbu vhod-
ného systému elektrolytů (pH a koncentrace elektrolytů) 
a na čas přepnutí analýzy z ITP na CZE krok. 
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Bratislava, SR 
bruchata@fpharm.uniba 
 

β-Blokátory sa u� dlhé roky pou�ívajú v terapii arte-
riálnej hypertenzie, anginy pectoris a po infarkte 
myokardu1. V posledných rokoch na�li uplatnenie najmä 
pri terapii srdcového zlyhania spojeného s hypertrofiou. 
Z chemického hľadiska viedli �truktúrne obmeny 
ku  vzniku nových zlúčenín, ktoré pri optimálnom vyvá�e-
ní substituentov získali kardioselektívne, vazodilatačné 
a α-blokujúce účinky. 

Cieľom práce bolo porovnať účinok nového poten-
ciálneho β-blokátora I s (3,4-dimetoxyfenyl)etylovou sub-

stitúciou na dusíku, ktorý v experimentoch in vitro dispo-
noval vysokou antiizoprenalínovou aktivitou pA2 = 7,85 
a kardioselektivitou (β1/β2 = 251) (cit.2) a karvedilolu na 
izoprenalínom experimentálne vyvolanú hypertrofiu. Izo-
prenalín sa podával potkanom 7 dní v dávke 5 mg kg−1, 
prvá dávka karvedilolu 10 mg kg−1 a novej látky 1 mg kg−1 
bola podaná 24 hodín po prvej dávke izoprenalínu. 
24 hodín po poslednej aplikácii sa zvieratám odmeral tlak, 
uviedli sa do celkovej anestézie a srdce bolo izolované 
podľa Langendorffa. Počas 75 minútovej stabilizácie sa 
meral tlak v ľavej komore, koronárny prietok, hodnotili 
dysrytmie a zaznamenávalo bipolárne EKG. Po skončení 
experimentu sa srdcia vysu�ili a zvá�ili, zmerala sa hrúbka 
voľnej steny pravej aj ľavej komory a septa. 

Z experimentu vyplynulo, �e �tudovaná látka zlep�o-
vala kontrakciu, zni�ovala frekvenciu a náchylnosť na 
vznik dysrytmií, ale hypertrofiu naopak, potenciovala. 
 

  
 
Táto práca vznikla za podpory grantov VEGA 1/4300/07, 
1/4244/07, 2/6079/26, APVT -51-31104 a UK/155/2008. 
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Transdermal penetration enhancers are special phar-
maceutical excipients that interact with skin components to 
increase penetration of drugs from the topical dosage 
forms to blood circulation. Numerous compounds have 
been evaluated as penetration enhancers and many poten-
tial sites and modes of action have been identificated for 
them. 

The aim of this study was the synthesis of alkyl-6-     
-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)
hexanoates with various alkyl chain length (C6-C12). 
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6-Aminohexanoic acid (1) and succinic anhydride (2) 
as starting materials for multistep synthesis were used, and 
by their reaction 6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)hexanoic acid 
(3) was obtained. In one-pot synthesis acid 3 was con-
verted into ethyl-2-bromo-6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)
hexanoate (4). The C-N nucleophilic coupling of ethyl 
ester 4 with pyrrolidin-2-one was carried out under cataly-
sis by powdered copper(I) oxide and ethyl-6-(2,5-di-
oxopyrrolidin-1-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)hexanoate (5) 
was obtained. Alkyl-6-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-2-(2-oxo-
pyrrolidin-1-yl)hexanoates (6) were prepared by base-
catalyzed transesterification of ethyl ester (5). All gener-
ated compounds were characterised by NMR and IR spec-
troscopy. 
 
This work was supported by IGA VFU Project No 
128/2008/FaF. 
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Xenobiotika vstupují do organismu z prostředí za�í-
vacím traktem, plícemi i  ků�í.  Na biotransformaci xeno-
biotik se podílí velké mno�ství enzymů a biomolekul. 
Smyslem je jejich eliminace z organismu detoxikací, sní-
�ením jejich účinku, případně zvý�ením  jejich rozpustnos-
ti k usnadnění exkrece.  Metabolická konverze xenobiotik 
je vět�inou enzymatická, vět�ina reakcí probíhá předev�ím 
v játrech (v ledvinách, plicích, ků�i i GIT). Velký význam 
při detoxikaci organismu představuje konjugace tripeptidu 
glutathionu (GSH) s metabolity xenobiotik a karcinogenů. 
Představuje hlavní detoxikační cestu pro organismus. Glu-
tathionu (γ-Glu-Cys-Gly) se vyskytuje v buňkách rostlin-
ných i �ivoči�ných tkání v různých koncentracích. Je syn-
tetizován de novo v γ-glutamylovém cyklu a představuje 
pro organismus dvě nejdůle�itěj�í funkce � ochranu před 
oxidačním stresem a cestu detoxikační.  

Vzhledem k významu  této molekuly byla na�e studie 

zaměřena na výskyt koncentrací GSH ve tkáni akvarijních 
rybek �ivorodka duhová Poecilia reticulata pocházejících 
z testu ekotoxicity a exponované po dobu 96 hodin odpad-
ní vodě s komunální zátě�í (provedení dle metodiky dané 
ČSN EN ISO 7346�2)1 a jejich srovnání s koncentracemi 
GSH v hepatopankreas sladkovodních ryb (kapr obecný 
Cyprinus carpio, tolstolobik bílý Hypophthalmichthys 
molitrix) pocházejících z chovu ryb k tr�ní produkci. 
U obou skupin testovaných ryb byla provedena analýza 
koncentrací GSH v homogenátu tkání metodou dle Ellma-
na2 a stanovení obsahu celkových proteinů (metoda BCA) 
komerčním setem fy Sigma.  

Výsledky koncentrací GSH byly vzta�eny na celkový 
obsah proteinů v jednotlivých vzorcích a vzájemně porov-
nány. Z výsledků studie vyplynuly rozdílné koncentrace 
GSH vzta�ené na celkový obsah proteinů v jednotlivých 
vzorcích u obou testovaných skupin ryb. Sladkovodní ryby  
k tr�ní produkci vykazují výrazně ni��í průměrné koncent-
race GSH ne�  akvarijní ryby z testu ekotoxicity.Výsledky 
studie korespondují s předpokládanou vy��í koncentrací 
GSH u ryb pocházejících z kontaminovaných vod. 
 
Tato studie byla realizována za podpory výzkumného zá-
měru Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin 
MSM 6215712402. 
 
LITERATURA  
  1. Ellman G. L. 1959. Arch. Biochem. Biophys. 82, 70 

(1959).   
  2. ČSN EN ISO 7346-2.  Stanovení akutní letální toxicity 

látek pro sladkovodní ryby − část 2: Obnovovací me-
toda. 1999. 
 
 

P13 
OBSAHOVÉ LÁTKY Linaria vulgaris A Linaria alpina 
A JEJICH ANTIRADIKÁLOVÁ AKTIVITA 
 
IVANA DAŇKOVÁ,  JIŘÍ PAZOUREK a LENKA 
PALKOVÁ  
 
Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, VFU Brno, 
Palackého 1-3, 612 42 Brno 
iv.dankova@seznam.cz 
 

Rod Linaria (Scrophulariaceae, resp. Plantaginaceae) 
zahrnuje více ne� 100 druhů, které rostou převá�ně v Ev-
ropě, severní Africe, Asii a Severní Americe.  

Linaria vulgaris (lnice obecná, syn. lnice květel) dle 
údajů z literatury obsahuje zejména flavonoidní a iridoidní 
glykosidy1,2, dále fytosteroly, stopy alkaloidů, organické 
kyseliny. Sbíranou částí je kvetoucí nať, která se 
v lidovém léčitelství u�ívala předev�ím jako prostředek 
močopudný a projímavý, dále u jaterních a �lučníkových 
poruch, zevně na bércové vředy, hemoroidy a k léčbě oč-
ních zánětů. 

Linaria alpina (lnice alpská) roste na kamenitých 
sutích v horských oblastech střední a ji�ní Evropy (Alpy, 
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Pyreneje, Apeniny, Karpaty atd.). Jedná se o velmi dekora-
tivní rostlinu, která se uplatňuje hlavně na skalkách. 
O obsahových látkách ani léčebném vyu�ití nejsou 
v dostupné literatuře �ádné informace. 

V experimentální práci jsme se zaměřili na analýzu 
obsahových látek v jednotlivých rostlinných částech, po-
rovnání v rámci obou druhů lnice a na orientační testování 
antiradikálové aktivity.  

Rostlinný materiál byl po usu�ení rozdělen na jednot-
livé části. Květy, stonky, listy a kořeny obou rostlin byly 
extrahovány methanolem v ultrazvukové lázni. Získané 
extrakty byly analyzovány pomocí HPLC na reverzní fázi. 
Na základě porovnání elektronových spekter a retenčních 
časů s údaji v dostupné knihovně spekter byly identifiko-
vány zejména látky flavonoidní povahy. Byly zji�těny 
kvalitativní i kvantitativní rozdíly jak u jednotlivých rost-
linných částí, tak při porovnání obou druhů. Nejvy��í ob-
sah flavonoidních látek vykazovaly u obou rostlin extrakty 
květů a listů. 

Následně bylo provedeno testování  antiradikálové 
aktivity pomocí HPLC metodou postkolonové derivatiza-
ce. Tato metoda umo�ňuje selektivní on-line detekci anti-
radikálově účinných látek ze směsných vzorků3. Po rozdě-
lení rostlinného extraktu na analytické koloně vstupují 
látky do reakce s radikálem ABTS+. Schopnost jednotli-
vých obsahových  látek zhá�et radikál byla sledována on-
line pomocí  UV-VIS detektoru (při 734 nm) a je vyjádře-
na jako úbytek absorbance  ABTS+.. U extraktů z obou 
druhů lnice byla zaznamenána přítomnost antiradikálově 
účinných látek.  
 
LITERATURA 
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Salicylanilides display a potent antimicrobial activ-

ity1. Their antimycobacterial activity against M. tuberculo-
sis and also against atypical strains M. avium, fortuitum 
and kansassii was reported2. The presence of hydrophobic 
substituent on anilide part and electron-withdrawing sub-
stituents on salicyl moiety as well as phenolic moiety seem 
to be necessary for the activity. Esterification of hy-
droxylic group can optimize physico-chemical properties 
(hydrophobicity) and bring new prodrugs of salicylanilides 
as new active compounds. 

The most antimycobacterial active salicylanilides 
were chosen for esterification of N-protected amino acids. 
Lipophilicity of the prepared esters was determined using 
the RP-HPLC. During deprotection of N-protected esters 
of amino acids and salicylanilides, diamides were formed 
as unexpected major products; their structure was corrobo-
rated by 2D NMR3. 
 

 
 

In the present study the correlation between RP-
HPLC retention parameter log k and log P values calcu-
lated in various ways are shown, as well as the relation-
ships between the lipophilicity and the chemical structure 
of the studied compounds are discussed. Fragment hydro-
phobic constants of various alkyl and phenylalkyl substitu-
ents based on experimental results were derived. 
 
This study was supported by MSM 0021620822 and by 
Specific research grant of University of Hradec Kralove; 
investigator: Ales Imramovsky. 
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Selén je stopový prvok nevyhnutný pre ľudský orga-
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nizmus. Je to antioxidant preventívne pôsobiaci proti po-
�kodeniu voľnými kyslíkovými radikálmi, podporuje imu-
nitný systém, plodnosť, zni�uje výskyt kardiovaskulárnych  
ochorení. Pravidelný prísun selénu do ľudského organiz-
mu je preto dôle�itý, buď vo forme potravín obohatených 
selénom, alebo vo forme vý�ivových doplnkov. Zároveň 
nadmerný príjem selénu mô�e pôsobiť toxicky. Biologická 
dostupnosť selénu pre organizmus závisí od formy, v akej 
je viazaný, preto, okrem celkového mno�stva, je výz-
namné poznať zastúpenie jednotlivých zlúčenín obsahujú-
cich selén. Organické formy selénu sa vyskytujú 
v rastlinách a do ľudského organizmu sa dostávajú potra-
vinami.  Selén vo vý�ivových doplnkoch sa nachádza buď 
vo forme anorganickej, alebo vo forme organickej, napr. 
viazaný v bielkovinách potravinárskych kvasníc. 

Cieľom práce bolo nájsť vhodnú metódu na stanove-
nie organických a anorganických foriem selénu s vyu�itím 
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Analýza pre-
biehala na chromatografickej kolóne Zorbax  SB C8, mo-
bilné fázy obsahovali zmes: metanol, fosfátový tlmivý 
roztok a ión-párové skúmadlá � sodnú soľ kyseliny hep-
tánsulfónovej a tetrabutylamónium hydroxid. Bola pou�itá 
spektrofotometrická detekcia. Separované boli organické 
formy selénu � aminokyseliny selenometionín 
a selenocystín a anorganický selén  SeIV . Analytická me-
tóda bola overená pri anlýze vzoriek vý�ivových doplnkov 
Selén 50 mg Vitamax  Selén 50 mg Nature´s Bounty  ob-
sahujúcich anorganicky aj organicky viazaný selén. 
 
Práca vznikla ako súčasť výskumného programu podpore-
ného grantom č.: 1/4299/07 grantovej agentúry M� SR 
VEGA. 

 
 

P16 
STANOVENÍ THIORIDAZINU METODOU 
PRŮTOKOVÉ INJEKČNÍ ANALÝZY 
S CHEMILUMINISCENČNÍ DETEKCÍ 
 
JANA  DOLEJ�OVÁ, MIROSLAV  POLÁ�EK, 
PETR  SOLICH a ROLF  KARLÍČEK  
  
Universita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra ana-
lytické chemie, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 
Jana.Dolejsova@faf.cuni.cz  
  

Thioridazin patřící mezi fenothiaziny s alifatickým 
postranním řetězcem a dusíkatým heterocyklem je vý-
znamné neuroleptikum pou�ívané k léčbě předev�ím psy-
chóz a některých neuróz. V předlo�ené práci byl stanoven 
technikou průtokové injekční analýzy (FIA) s chemilumi-
niscenční detekcí. Chemiluminiscence vznikala při oxidaci 
analytu manganistanem v prostředí kyseliny sírové. Opti-
mální koncentrace činidel v nosném proudu byla 0,30 mM 
KMnO4 v 0,225 M H2SO4; podstatného zvý�ení intenzity 
emitovaného záření bylo dosa�eno přídavkem 80 mM 
hexametafosforečnanu sodného k roztoku vzorku.  

FIA systém se skládal z peristaltického čerpadla Gil-

son-Minipuls 3, 4-cestného injektoru RHEODYNE (model 
99T, Watrex Praha), fluorimetru Spectra Physics FS 970 
(USA)  obsahujícího chemiluminiscenční modul navr�ený 
na katedře analytické chemie a zhotovený v dílnách farma-
ceutické fakulty a byl řízen osobním počítačem (486-SX, 
8 MB RAM) s vyu�itím  10-bitového konvertoru ADC 
1005 CCJ, National Semiconductor, převádějícího analo-
gový výstup z fluorimetru na digitální. Řídící program byl 
sestaven na universitě v Athenách1.   

Kalibrační křivka (závislost intenzity chemilumi-
niscence na koncentraci thioridazinu) byla lineární pro 
10−100 µM thioridazinu (r=0,9989) s přídavkem hexame-
tafosforečnanu sodného jako desetinásobného zesilovače 
chemiluminiscence. Bylo dosa�eno frekvence 109 analýz h−1. 
Při stanovení roztoku thioridazinu o koncentraci 60 µM, 
připraveného z čisté substance byla RSD ≤0,23 % (n =10). 
Metoda byla pou�ita ke stanovení thioridazinu 
v obalovaných tabletách THIORIDAZIN (25 mg), výrob-
ce: LÉČIVA, Praha. Výsledky neukázaly významný statis-
tický rozdíl od standardní potenciometrické titrační meto-
dy v nevodném prostředí podle validovaného pracovního 
postupu, uvedeného v lékopise  ČL 2005. 
 
Autoři děkují za podporu Výzkumnému záměru č. MSM 
0021620822. 
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Deriváty rhodaninu jsou hojně studovány ji� několik 
desetiletí na řadě výzkumných pracovi�ť po celém světě. 
Tyto deriváty vykazují �irokou �kálu biologických účinků, 
předev�ím v oblasti potenciálních antibakteriálních, anti-
fungálních a antivirotických látek1−3. V na�í práci jsme se 
zaměřili na přípravu látek s potenciálními antimykotický-
mi účinky. Kondenzací rhodaninu resp. N-substituovaného 
rhodaninu s aromatickými aldehydy byla připravena série, 
u které bylo provedeno hodnocení biologické aktivity na 
bě�ných patogenních kmenech hub. Kromě CHNS, NMR, 
IČ analýz byly u látek experimentálně stanoveny lipofility 
pomocí HPLC. Strukturu připravených látek naznačuje 
vzorec I. 
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Tato práce vznikla za finanční podpory Výzkumného zámě-
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BARK 
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a Department of Natural Drugs, b Department of Pharma-
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612 42 Brno, Czech Republic, c Department of Pharmaceu-
tical Sciences, University of Padova, Via F. Marzolo 5, 
35131 Padova, Italy 
dvorskam@vfu.cz 
    

Maclura pomifera (Moraceae) is a small dioecious 
tree, native in the North America. Several types 
of compounds have been isolated from this plant, such as 
prenylated and non-prenylated flavonoids, isoflavonoids, 
xanthones, triterpenes and stilbenes1,2. Extracts of various 
plant parts and also isolated compounds are interesting for 
their biological activities1,3. 

This work is a continuation of previous study, when 
we determined total content of phenoles and antiradical 
activity of extracts from various parts of Maclura pomi-
fera. Because of interesting resultes, root bark was chosen 
for phytochemical analysis. 75 g of dry material was cut 
and extracted three times in methanol using ultrasonifica-
tion, then evaporated and lyophilised. HPLC analysis was 
made and xanthones and flavonoids were indetified as the 
main compounds. These substances are described as inter-
esting, biological active agents, therefore we decided to 
proceed in their isolation. 5 g of dry methanolic extract 
was separated using column chromatography on silica gel 
(particle size 0,04−0,06 mm), in the mixture 
of benzene : ethylacetate 8 : 2. Yellow crystals (0,4 g) of 
compound with molecular weight 394 were isolated from 
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non-polar fractions and identified by UV, IR, MS and 
NMR as macluraxanthone (I), one of the main compounds 
of Maclura pomifera root bark1. The antioxidant activity 
of this substance was determined. 
 

 
 

This work was supported by grant IGA MZd 1A/8666. 
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CONCENTRATIONS  
 
TOMÁ� FAZEKA�a, BO�ENA KOPECKÁb, PAVOL 
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Conformation analysis of the surfactant cation of the 
antimicrobial quaternary ammonium salt domiphen bro-
mide (dodecyldimethyl-N-2-phenoxyethylammonium bro-
mide) was carried out. Three conformers of the domiphen 
cation with the lowest and not too different energies were 
examined in more details. They are characterized by 
a mutually different angle between the C12 alkyl tail and 
the shorter tail comprising the phenoxy group; it was the 
obtuse angle, right angle and acute angle, respectively. The 
right angle and acute angle conformers were considered as 
representative for the micelle formation. Calculations of 
the packing parameter of the two conformers of domiphen 
cation were carried out using a recently developed proce-
dure and the respective results were 0.17 for the right an-
gle conformer and 0.26 for the acute angle conformer. It 
means both the conformers are sterically suitable for the 
formation of globular micelles in aqueous solution. At the 
same time our UV spectroscopic study of aqueous solu-
tions of domiphen bromide, eventually with added KBr, 
indicated aggregation of free domiphen cations into two 
types of micelles. The respective formation of two micellar 
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species of domiphen bromide starts at two different con-
centrations, interpreted as the first and second critical mi-
celle concentration, cmc and cmc2. The observed spectral 
shifts in the near UV region suggest that the micelles of 
the first type are composed of the right angle conformers 
of the domiphen cation, while the acute angle conformers 
are responsible for the formation of micelles of the second 
type. Spectroscopically determined cmc was 0.0015 mol L−1 
(25 °C, without KBr) and the ratio cmc2/cmc=1.8, regard-
less of the added KBr. From the linear dependences of 
both log cmc and log cmc2 on log [Br−] the respective de-
grees of counterion binding β=0.662 and β2=0.747 were 
estimated. Thus the domiphen bromide micelles of the first 
type that start to be formed at cmc are conformationally 
transformed into somewhat less ionized and more compact 
micelles of the second type at cmc2 and higher concentra-
tions.  
 
The study was supported by the grants No. 1/4297/07 and 
4299/07 of the VEGA aggency of the Slovak Ministry of 
Education.  
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Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave 
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Steroly tvoria významnú zlo�ku biologických mem-
brán. V membránach cicavcov je výhradne zastúpený cho-
lesterol, kým v membránach rastlinných buniek sa nachá-
dza zmes pribli�ne 60 sterolov. Rastlinné steroly sa dostali 
do pozornosti farmaceutického výskumu najmä vďaka ich 
schopnosti normalizovať zvý�enú hladinu cholesterolu 
v krvi. Popri hypolipidemickom účinku bol popísaný aj 
antiflogistický, antifungálny, hepatoprotektívny, antioxi-
dačný a antikancerogénny účinok. V tejto práci sme sa 
zamerali na porovnanie vplyvu cholesterolu a jedného 
z významne zastúpených rastlinných sterolov, β-
sitosterolu na modelovú membránu. Unilamelárne lipozó-
my z dipalmitoylfosfatidylcholínu (DPPC) boli pou�ité 
ako model lipidovej zlo�ky biologickej membrány. Turbi-
dimetricky sme sledovali sme vplyv oboch sterolov na 
teplotu hlavného fázového prechodu DPPC, pri ktorom sa 
mení gélový stav lipidu na tekutokry�talický. V súlade 
s literárnymi údajmi sme zistili, �e do 13 mol.% choleste-
rolu v lipidovej dvojvrstve nastáva posun fázového pre-
chodu k ni��ím teplotám, pričom charakter fázového pre-
chodu sa výrazne nemení. Pri vy��om zastúpení choleste-
rolu sme pozorovali �ir�í fázový prechod typický pre zmes 

cholesterolu a DPPC v usporiadanej kvapalnej fáze. Teplo-
ta tohoto fázového prechodu bola vy��ia v porovnaní so 
samotným DPPC. Vplyv β-sitosterolu bol kvalitatívne 
podobný, v miere účinku v�ak boli pozorované rozdiely 
mezi �tudovanými sterolmi. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0295/08 
a grantu JINR 07-4-1031-99/2008 (Dubna, Rusko). 
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MARTIN �KYTA , MARTIN �RAMKO, JULIUS 
�ILLE a VLADIMÍR GARAJ 
 
Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická Fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave, SR 
garajv@fpharm.uniba.sk  
 

Karboanhydráza (CA) je ubikvitný enzým, kľúčový 
pre mno�stvo fyziologických a patofyziologických dejov. 
V ľudskom organizme bolo doposiaľ objavených 
15 izoenzýmových foriem s rôznou tkanivovou 
a subcelulárnou lokalizáciou. Inhibítory CA (CAI) sa 
uplatnili v oftalmológii, neurológii, nefrológii a ukazuje sa 
mo�nosť ich vyu�itia v onkológii a gastroenterológii1. 

V práci sme sa venovali kotveniu klinicky pou�íva-
ných sulfónamidových CAI s pou�itím programu DOCK 
6.0 (cit.2). Výstupy z programu DOCK 6.0 sme vizualizo-
vali v programe UCSF Chimera. �tudovali sme geometriu 
a medzimolekulové interakcie CAI s karboanhydrázou II. 

Geometrie ukotvených CAI sme porovnali 
s geometriami získanými pomocou röntgenovej difrakcie 
kry�tálov daných komplexov. 

Pre v�etky kotvené CAI sme programom DOCK 6.0 
vypočítali aj skóre interakcie CAI s CA II. Vypočítané 
skóre sme porovnali so známymi hodnotami inhibičných 
kon�tánt jednotlivých CAI. 

Zhodnotil som spoľahlivosť programu DOCK 6.0 
z hľadiska predikcie geometrie kotvených �truktúr v CA II 
a tie� korelatívnosť medzi dosiahnutým skóre jednotlivých 

CAI a hodnotami ich inhibičných kon�tánt. 
 

Táto práca bola podporená grantom VEGA 1/4301/07. 
 
LITERATÚRA 
  1. Carbonic anhydrase � Its inhibitors and activators. 

(Supuran C. T., Scozzafava A., Conway J., ed.). CRC 
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Press, 2004. 
  2. Moustakas D. T., Lang P. T., Pegg S., Pettersen E. T., 

Kuntz I. D., Broojimans N., Rizzo R. C.:  J. Comput. 
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VYU�ITÍ MICELÁRNÍ KAPILÁRNÍ  
ELEKTROKINETICKÉ CHROMATOGRAFIE  
PŘI STUDIU POTENCIÁLNÍCH LÉČIV 
 
MICHAELA HAASOVÁ  
 
Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinár-
ní a farmaceutická univerzita Brno 
f07163@vfu.cz  
 

Micelární kapilární elektrokinetická chromatografie 
(MEKC) je jednou z modofikací kapilární elektroforézy. 
Její princip spočívá v přítomnosti tenzidu v základním 
elektrolytu, která způsobuje tvorbu micel. Metoda je vhod-
ná pro separaci neutrálních, ale také nabitých látek. Nedíl-
nou součástí této práce je optimalizace podmínek analýzy, 
např. výběr vhodné koncentrace základního elektrolytu, 
koncentrace tenzidu (Sodium dodecylsulftát), pH a přídav-
ku organického modifikátoru (methanol, acetonitril, cyklo-
dextriny).  

Tato metoda je pou�ita pro studium vlastností poten-
ciálních léčiv. Přesněji jde o antagonisty beta adrenergních 
receptorů (například propranolol). Jsou to deriváty ze sku-
piny heteroarylaminoethanolu. Dal�ími studovanými látka-
mi jsou synteticky připravované deriváty 2-[4-(4-aryl)pi-
perazin-1-yl]-1-(3-alkylbenzofuran-2-yl)ethan-1-olu. Tyto 
látky tvoří dvě homologické řady (ethylovou 
a methylovou). Metoda MEKC je vhodná pro separaci 
právě těchto homologů.  
 
P23 
PŘÍPRAVA SÉRIÍ DERIVÁTŮ PYRIDIN-2- 
-KARBOHYDRAZIDU, PYRIDIN-2-KARBOXAMIDU 
A POROVNÁNÍ JEJICH  
ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ AKTIVITY 
 
PETRA HERZIGOVÁa, VĚRA KLIME�OVÁa,  
JOSEF MATYKa, KAREL PALÁTa a JARMILA 
KAUSTOVÁb  
 
a UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 
katedra anorganické a organické chemie, Heyrovského 
1203, 500 05 Hradec Králové; b Národní referenční labo-
ratoř pro Mycobacterium kansasií, Zdravotní ústav se 
sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 
jarmila.kaustova@zuova.cz, herzigovap@faf.cuni.cz 
 

Přesto�e stojíme na prahu třetího tisíciletí, stále se 
potýkáme s celosvětovým problémem zvaným tuberkuló-
za. Tento neutě�ený stav nás motivuje k syntéze nových 
antimykobakteriálních sloučenin. Zaměřili jsme se na ob-

měnu struktury látek, ji� dříve připravených  na na�em 
pracovi�ti, u kterých byla prokázána antimykobakteriální 
aktivita1,2. V rámci vývoje látek typu sulfidů byly připra-
veny série substitučních derivátů 4-benzylsulfanylpyridin-  
-2-karbohydrazidu a pyridinkarboxamidu.  

Benzylsulfanylová skupina, která se podílí na antimy-
kobakteriálním účinku2, byla zavedena do polohy 4 pyridi-
nu reakcí 4-chlorpyridin-2-karboxylové kyseliny 
a příslu�ného fenylmethanthiolu palladiem katalyzovaným 
couplingem3. Karboxylová skupina příslu�ných sulfidů 
byla převedena na esterovou a následně na hydrazidovou 
resp. amidovou skupinu.  

U připravených látek byla testována jejich antimyko-
bakteriální aktivita proti kmenům Mycobacterium tubercu-
losis, M. avium a M. kansasii.  Hodnoty MIC nově připra-
vených sérií látek jsou v rozmezí 4−250 mmol l−1. 

V příspěvku budou diskutovány vztahy mezi struktu-
rou a antimykobakteriální aktivitou funkčních derivátů 

4-benzyl-sulfanylpyridin-2-karboxylové kyseliny.  
1R = CONHNH2, CONH2 
2R = H, Cl, F, Br, CH3, CF3, OCH3, CN, NO2  
a Dioxan; 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethyl-xanthene, 

N,N-diisopropylethylamine; Tris(dibenzylideneacetone)  
dipalladium, reflux 8-12 h, 

b Ethanol; SOCl2;  
c Ethanol; N2H4 (resp. NH3) 
 
Problematika byla ře�ena za podpory výzkumného záměru 
MSM 0021620822 a grantu GA UK 56807/B/2007. 
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Elicitácia je proces vedúci k aktivácii obranných me-
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chanizmov rastlín a rastlinných bunkových kultúr. Exo-
génny signál � elicitor indukuje intracelulárnu signálnu 
cestu vedúcu k aktivácii obranných génov a k akumulácii 
sekundárnych metabolitov1. Funkcia lipoxygenázy (LOX) 
v obranných reakciách rastlín je spojená s jej ústredným 
postavením v tzv. oktadekánovej (lipoxygenázovej) meta-
bolickej ceste biosyntézy viacerých významných zlúčenín 
ako sú signálne molekuly � jasmonáty, antimikrobiálne 
a antifungálne pôsobiace látky2.  

V práci bola sledovaná úloha lipoxygenázy (LOX) 
v procese biotickej a abiotickej elicitácie. Vplyv elicitorov 
na aktivitu LOX sme sledovali na modeli suspenzných 
bunkových kultúr maku siateho (Papaver somniferum L.). 
Zo skupiny biotických elicitorov sme sledovali vplyv fyto-
patogénnej huby Botrytis cinerea a z abiotických stresorov 
sme pou�ili metyljasmonát (MeJA). Súčasne sme stanovo-
vali obsah sekundárneho metabolitu benzofenantridínové-
ho alkaloidu − sanguinarínu.   

 Pou�itie fytopatogénnej huby B. cinerea viedlo 
k aktivácii LOX medzi 10 a� 24 hod. po aplikácii elicitora, 
pričom maximálne zvý�enie �pecifickej aktivity LOX 
(o 80 %) sme stanovili po 24 hodinách. Pridanie MeJA k 
suspenzným bunkovým kultúram P. somniferum viedlo 
tie� k indukcii LOX. Testovali sme účinky rôznej koncen-
trácie (10 µM, 100 µM a 1000 µM) a rôznu dĺ�ku pôsobe-
nia MeJA (2, 4, 6, 8, 24 a 48 hodín). Pri ni��ích sledova-
ných časových intervaloch nedochádzalo k aktivácii LOX. 
Mierne zvý�enie �pecifickej aktivity LOX sme pozorovali 
v 8 h po aplikácii 10 µM koncentrácie MeJA. Výrazné 
zvý�enie �pecifickej aktivity LOX v porovnaní s kontrol-
nou kultúrou o 75 % v�ak nastalo po 24 hodinovom pôso-
bení najni��ej pou�itej koncentrácie elicitora (10 µM). 
Vy��ia koncentrácia MeJA (100 µM) viedla po 24 hodino-
vej elicitácii tie� k indukcii LOX av�ak iba o 10 %. 
V nasledujúcich hodinách po aplikácii MeJA sa u� aktivita 
LOX zni�ovala. Obidva pou�ité elicitory tie� významne 
stimulovali biosyntézu sanguinarínu v suspenzných bunko-
vých kultúrach P. somniferum. Získané výsledky potvr-
dzujú, �e jasmonátová signálna cesta, na ktorej počiatku 
stojí LOX, sa v suspenzných bunkových kultúrach maku 
siateho zúčastňuje v B. cinerea a MeJA indukovanej pro-
dukcii sanguinarínu. 
 
Úloha bola rie�ená za podpory grantu UK/53/2007, VEGA 
1/4294/07, KEGA 3/4213/06. 
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Paulownia tomentosa (Scrophulariaceae) je listnatý 
strom, pocházející z východní Asie. Zejména v Číně byla 
Paulownia odpradávna hojně vyu�ívána v lidovém léčitel-
ství. V současnosti se stává středem zájmu v důsledku 
přítomnosti antioxidačně a antibakteriálně působících po-
lyfenolických látek, jmenovitě flavonoidů a fenyl-
propanových glykosidů. Schopnosti obou těchto skupin 
látek vychytávat reaktivní radikály kyslíku a dusíku vý-
znamně ovlivňují lidské zdraví a jsou úzce spojeny 
s neméně významnými potenciály antikancerogenního, 
antiflogistického, antidiabetického, antimikrobiálního, 
vazo- a kardio-protektivního působení1,2. 

Cílem práce bylo vytvořit vhodnou chromatografic-
kou metodu pro kvalitativní a kvantitativní stanovení �esti 
flavonoidů (I-VI) a dvou fenylpropanových glykosidů 
(VII-VIII) extraktů plodů P. tomentosa, sestavit pro jednot-
livé látky kalibrační křivky a monitorovat tak jejich změny 
v průběhu 6-měsíčního vegetačního období. 

Extrakty byly připraveny macerací v denaturovaném 
ethanolu čerstvých (frakce F1-F3), popř. předem lyofilizo-
vaných (frakce LYOF) plodů po dobu tří dnů. Frakce F4 
byla pro porovnání účinnosti extrakce extrahována 1,5 
hod. v ultrazvukové lázni. Získané extrakty byly analyzo-
vány na RP-HPLC s  DAD detektorem. Separace bylo 
dosa�eno gradientovou elucí 0,2% kyseliny mravenčí, 
acetonitrilu a methanolu na koloně Supelcosil ABZ + 
PLUS, 15 cm × 4,6 mm, 3 µm, SUPELCO. Látky byly 
detekovány při 280 nm. 
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ENATIOSEPARÁCIA SYNEFRÍNU  
CHROMATOGRAFIOU NA TENKEJ VRSTVE 
 
RENÁTA HORÁKOVÁ, TATIANA PAPIKOVÁ, 
IVETA PECHOVÁ, JINDRA VALENTOVÁ 
a FERDINAND DEVÍNSKY  
 
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta  
UK, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, SR 
horakova@fpharm.uniba.sk 
 

Citrus aurantium je ovocie známe z tradičnej čínskej 
medicíny pod názvom zhi shi. Obsahuje viacero účinných 
látok. Najznámej�ou je synefrín, známy tie� ako symphatol 
alebo oxedrin, ďalej tyramín, oktopamín a v men�ích 
mno�stvách i ďal�ie amíny a flavonoidy1.  

 Synefrín radíme medzi psychostimulanciá. Jeho 
hlavnou úlohou je stimulácia lipolýzy. Je vysoko selektív-
ny voči β3-adrenergným receptorom. Pri strácaní tuku 
pomáha udr�iavať aktívnu telesnú hmotu, najmä svaly, 
čím zvy�uje ich podiel na telesnej hmotnosti. 

Molekula synefrínu obsahuje jedno chirálne centrum, 
látka je teda opticky aktívna a má dva stereoizoméry  
(−)-synefrín a (+)-synefrín. Účinky jednotlivých enantio-
mérov boli porovnané na β1- aj β2-receptoroch. (+)-
synefrín má silnej�í účinok ako (−)-synefrín pri β1 recepto-
roch, je to v�ak o niekoľko poriadkov slab�í účinok ako 
účinok noradrenalínu. Účinok (+)-synefrínu na β2-
receptory nebol detegovateľný2.  

Enantioseparácia synefrínu sa uskutočnila na chirál-
nych platničkách impregnovaných chirálnym selektorom 
kyselinou L-asparágovou. Pri vyvíjaní TLC platničiek do-
�lo k zreteľnému oddeleniu enantiomérov v mobilnej fáze  
acetonitril : metanol : amoniak v pomere 12:5:0,5 v/v/v, 
pri  teplote 22±1 °C a hodnote pH v rozmedzí 5,2�5,5.  
 
Problematika bola rie�ená za podpory grantov VEGA 
č. 1/1198/04 a 1/3416/06. 
 

LITERATÚRA 
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  2. Jordan R., Midgley J. M., Thonoor C. M., Williams C. 
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P27 
VYU�ITÍ PLAZMOVÉ TU�KY V ORGANICKÉ 
SYNTÉZE  
 
PETRA HŘIBOVÁa, TOMÁ� BARTLb, TOMÁ� 
SVOBODAc a MILO� KLÍMAc 
 
a  Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, VFU 
Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, b  Ústav chemických 
léčiv, Farmaceutická fakulta, VFU Brno, Palackého 1-3, 
612 42 Brno, c  Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědec-
ká fakulta, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 
Brno 
cerfpatolog@seznam.cz 
  

Plazmová tryska, která byla pou�ita v experimentální 
práci, generuje vysokotlaké neizotermní plazma a kon-
strukce do tvaru tu�ky umo�ňuje snadnou a přesnou mani-
pulaci v ruce. Zařízení se skládá z duté elektrody připojené 
k vysokofrekvenčnímu generátoru, dielektrické trysky 
(kapilára z křemenného skla), kterou protéká argon 
a rukojeti1. Dosud nebylo popsáno mnoho syntetických 
postupů vyu�ívajících plazmatu, a proto jsme se v této 
práci zabývali vlivem plazmatu na průběh jednoduchých 
reakcí a blí��í popis dějů, odehrávající se v prostředí 
plazmového výboje.  

Byla vybrána sada modelových reakcí jednodu-
chých molekul (benzen, fenol, kyselina benzoová, kyse-
lina 4-hydroxybenzoová) v různých rozpou�tědlech 
(methanol, ethanol, voda, chloroform, kyselina octová) za 
aplikace plazmového výboje, které byly provedeny 
v malém mno�ství. Na základě výsledků těchto reakcí 
monitorovaných metodami HPLC, byly vybrány ty reakce, 
při kterých vznikaly produkty ve významněj�ím výtě�ku 
a byly zopakovány ve vět�ím mno�ství ve speciálně upra-
vené aparatuře (trojhrdlá 50 ml varná baňka opatřená chla-
dičem, teploměrem a kapilárou plazmové tu�ky). 

Modelová reakce plazmatu s kyselinou 4-hydroxy-
benzoovou ve vodě proběhla za těchto podmínek: 20,0 mg 
kyseliny bylo rozpu�těno v 15,0 ml vody, aplikován 
plazmový výboj po dobu 10 min při výkonu 86 W a průto-
ku argonu 1 litr za minutu.  

Kyselina 4-hydroxybenzoová ve vodě za působení 
plazmatu reagovala podle HPLC analýzy za vzniku jedno-
ho polárněj�ího produktu ve významném mno�ství. Tento 
produkt byl dále analyzován na LC-MS a zji�těna jeho 
molekulová hmotnost, která odpovídala kyselině dihydro-
xybenzoové (bez jednoznačného určení poloh hydroxylo-
vých skupin). Sloučenina byla izolována na HPLC 
s pou�itím semipreparativní kolony a struktura jednoznač-
ně identifikována NMR spektroskopií. Dle těchto výsledků 
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bylo zji�těno, �e se jedná o kyselinu 3,4-dihydroxy-
benzoovou. Byl proveden srovnávací experiment 
v konvenční aparatuře, tj. zahřívání kyseliny 4-hydroxy-
benzoové ve vodě při refluxu v baňce po dobu dvou hodin, 
přičem� tato reakce neposkytla �ádný produkt. Bylo tedy 
prokázáno, �e reakce kyseliny 4-hydroxybenzoové s vodou 
za vzniku kyseliny 3,4-dihydroxybenzoové probíhá pouze 
v přítomnosti plazmového výboje. Výtě�ek reakce po 
3 hodinách aplikace plazmového výboje na roztok byl 
cca 20 %. 
 
Práce vznikla za finanční podpory M�MT − projektu MSM 
0021622411. 
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HODNOCENÍ HYDROFOBNÍHO KRÉMU 
S VČELÍM VOSKEM 
 
ZUZANA CHALUPOVÁa, RUTA MASTEIKOVÁa, 
KRISTINA RAMANAUSKIENĖb, ZENONA  
KALVĖNIENĖb, KATEŘINA HOUZAROVÁa 
a MAGDALENA JURSOVÁa 
 
a Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veteri-
nární a farmaceutická univerzita Brno,Palackého 1/3, 612 
42, Brno, b Katedra technologie léků a sociální farmacie, 
Farmaceutická fakulta, Kaunasská univerzita medicíny, 
Mickevičiaus 9,  Litva 
chalupovaz@vfu.cz 
     

Konstitutivní pomocné látky (vosky a oleje) 
a stabilizující (cholesterol) jsou častými slo�kami topic-
kých polotuhých přípravků, např. krémů. Přírodní charak-
ter těchto látek předurčuje jejich pou�ití do různých extern, 
kde se spolu s účinnými látkami medu a propolisu mohou 
stát součástí přípravků bez pou�ití syntetických látek. Úvod-
ní fáze na�í preformulační studie se skládala z přípravy sta-
bilního krémového základu. Sestavily jsme jednotlivé řady 
hydrofobních krémů s různým obsahem bílého, �lutého 
vosku, olivového oleje, vody a hydrofobního emulgátoru 
cholesterolu. Vzorky jsme hodnotily organolepticky po pří-
pravě a dále po 4 týdnech uchovávání při pokojové teplotě, 
v chladu a termostatu. Zajímala nás konzistence, povrch, 
barva a homogenita přípravků. Důle�itým kritériem bylo 
zhodnocení stupně disperzity vnitřní vodné fáze emulzí v/o, 
mezi které patří námi připravené krémy. 

Mezi významné pomocné látky pou�ívané ve farma-
ceutické technologii patří lipoidní látky − vosky, oleje 
a cholesterol. Vosky jako estery vy��ích mastných kyselin 
a primárních nebo sekundárních alifatických alkoholů se 
pou�ívají v topických přípravcích předev�ím jako emulgá-
tory, případně jako kvaziemulgátory a ke zvý�ení viskozi-
ty. Oleje spolu s tuky jsou estery vy��ích mastných kyselin 
s glycerolem, které slou�í jako vehikula, emolienty a solu-
bilizátory. Ke steroidům nále�ící cholesterol vykazuje 
v 1−5% koncentraci velmi dobré emulgační schopnosti, 
často se kombinuje s vosky.  

Výsledky práce byly získány za finančního přispění M�MT 
v rámci účelové podpory ře�ení programového projektu 
výzkumu a vývoje E!3694 s identifikačním kódem OE236. 
 
 
P29 
VLIV ISOCHINOLINOVÝCH ALKALOIDŮ 
Z FRAKCE A (Cl ֿ NEROZPUSTNÉ V  CHCl3/
FENOLICKÉ) Z Corydalis cava (FUMARIACEAE) 
NA CHOLINESTERASY  
 
JAKUB CHLEBEKa*, LUCIE MUSILOVÁb, DANIEL 
JUNc, LUBOMÍR OPLETALa, MILAN KURFÜRSTd, 
JAN SCHRAMLd, VLASTIMIL DOHNALe a LUDĚK 
JAHODÁŘa 

 
a Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Farmaceu-
tická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Heyrovského 
1203, 500 05 Hradec Králové, b Katedra biochemických 
věd, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, c Katedra 
toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita 
obrany, Třebe�ská 1575, 500 03 Hradec Králové, d Ústav 
chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, 165 0 
Praha 6, e  Ústav technologie potravin, Mendlova zeměděl-
ská a lesnická univerzita, Zemědělská 1, 613 00Brno  
chlej2aa@faf.cuni.cz      

 
Sumární ethanolový extrakt byl připraven z 12 kg 

suché drogy (hlíz) Corydalis cava, z tohoto sumárního 
extraktu byly získány čisté alkaloidní koncentráty 
(alkaloidy slabě bazické, terciární baze střední bazicity - 
pH~9, silně bazické alkaloidy - pH>12 vytřepatelné die-
thyletherem a chloroformem, jodidy kvartérních bazí ze 
slabě kyselého prostředí, jodidy kvartérních bazí ze slabě 
alkalického prostředí).  

Terciární baze střední bazicity (výtřepek A, 200 g) 
byly rozpu�těny ve zředěné kys. chlorovodíkové 
a separovány na frakci hydrochloridů extrahovatelnou 
chloroformem a na frakci neextrahovatelnou chlorofor-
mem. Obě frakce byly dále separovány na nefenolické 
báze a fenolické báze. Fenolické báze, jejich� chloridy 
jsou nerozp. v chloroformu (frakce Corydalis/A/Cl nR 
v CHCl3/F, 9,35 g), byly rozděleny klasickou sloupcovou 
chromatografii (adsorbent silikagel, gradientová eluce - 
stoupající podíl EtOH v CHCl3). Jímané  frakce byly hodno-
ceny pomocí TLC - detekce UV, Dragendorff. činidlo. Cel-
kově bylo eluováno 7 frakcí obsahující alkaloidy, z kterých 
byly získány jednotlivé, čisté alkaloidy přeči�těním na 
sloupci s Al2O3, krystalizací, případně preparativní TLC 
a HPLC. Ověření struktury izolovaných látek za pou�ití údajů 
uvedených v literatuře bylo provedeno pomocí MS, NMR.  

Účinnost získaných látek byla měřena in vitro, resp. 
byla stanovena IC50 standardním inhibičním testem. Jako 
zdroj AChE byla pou�ita lidská erytrocytární AChE 
a sérová BuChE. Aktivita byla měřena spektrofotometric-
ky za pou�ití standardní Elmanovy metody. Výsledky byly 
porovnány s hodnotami IC50 referenčních látek-
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terapeuticky pou�ívaných inhibitorů (donepezil, rivastig-
min, galanthamin, huperzin A).  
 
Tato práce vznikla za finanční podpory GA ČR 
203/06/0738 a GA AV ČR IAA400720706. 
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VLADIMIR BUCHTAd, JIRI DOHNALa,c, JACEK 
FINSTERc, DOMINIK TABAKc, HALINA  
NIEDBALAc, and JAROSLAW POLANSKIc 
 
a Zentiva a.s., U kabelovny 130, 10237 Prague 10, Czech 
Republic; b Department of Chemical Drugs, Faculty of 
Pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical 
Sciences, Palackeho 1/3, 61242 Brno, Czech Republic;   
c Institute of Chemistry, University of Silesia, Szkolna 9, 
40007 Katowice, Poland; d Department of Clinical Micro-
biology, University Hospital in Hradec Kralove, Sokolska 
581, 500 05 Hradec Kralove, Czech Republic 
 josef.jampilek@zentiva.cz;   rmusiol@us.edu.pl 

 
A dramatic increase in the incidence of fungal infec-

tions due to a rapid growth of the immuno-compromised 
patient population and growth of resistant fungal strains 
has been observed. Research efforts are required to de-
velop new compounds as potential antimycotic agents. 
Quinoline moiety is present in many classes of biologi-
cally active compounds. A number of them showed anti-
fungal, antineoplastic and herbicidal activity1−3. 

This paper deals with synthesis and antifungal activity 
of ring-substituted 4-hydroxy-1H-quinolin-2-one deriva-
tives. Primary in vitro screening was evaluated against 
eight fungal strains by means of the broth microdilution 
test in RPMI 1640 medium. Lipophilicity (log k) of the 
compounds was determined using RP-HPLC. In the pre-
sent study the structure-activity relationships of the studied 
compounds are discussed as well. 
 
This study was supported by Polish Ministry of Science 
Grant No. 3T09A 01127 and by the Ministry of Education 
of the Czech Republic MSM 6215712403. 
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Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Odbojárov 
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Ťa�ké kovy patria medzi základné skupiny znečisťu-
júcich látok a mô�u spôsobovať chronické zdravotné ťa�-
kosti ľuďom pri dlhodobej expozícii. Preto sa ich obsah 
sleduje v zlo�kách �ivotného prostredia a produktoch ka�-
dodennej spotreby medzi ktoré patria aj lieky. Lieky 
a liečivá musia vyhovovať limitným skú�kam definova-
ným v SL1. Medzi analytické in�trumentálne metódy SL1 
je zaradená röntgenfluorescenčná spektrometria. RRFA je 
nukleárna analytická metóda, výhodná pre mo�nosť poly-
komponentného stanovenia obsahu prvkov. Vyznačuje sa 
rýchlosťou, presnosťou, jednoduchosťou a dostupnosťou. 

V praxi je nutné kvapalné vzorky liečiv pred vlastnou 
analýzou upraviť. Spôsobom prípravy vzorky v spojení so 
zakoncentrovaním sa dá dosiahnuť zní�enie medze detek-
cie. Medzi efektívne metódy zakoncentrovania zaraďuje-
me komplexotvorné reakcie a medzi dôle�ité časti prípravy 
vzorky na analýzu patrí voľba vhodného skúmadla. 

Práca bola zameraná na vypracovanie metodiky sta-
novenia prvkov Fe, Cu, Ni, Zn a Hg v liečivách pou�íva-
ných na tvorbu infúznych roztokov: glukóza a chlorid sod-
ný vyu�itím tvorby komplexov iónov prvkov a 8-hydroxy-
chinolínu. Vyhodnotenie pomocou RRFA bolo realizované 
po filtrácii vzniknutých komplexov cez membránový nit-
rocelulózový filter Pragopor 4. Bola sledovaná závislosť 
tvorby komplexu od pH prostredia (3,5�11,5). V optimál-
nom pH zrá�ania prvkov boli zhotovené kalibračné krivky 
� pre Ni pri pH 10,5, pre Fe, Cu, Zn a Hg pri pH 11,5. 
Korelačné koeficienty potvrdili lineárnu závislosť name-
raných početností od obsahu prvku v rozsahu obsahov 
0−50 µg. Boli vypočítané detekčné limity: Fe � 0,56 µg/
filter, Cu � 0,53 µg/filter, Ni � 0,54 µg/filter, Zn � 0,65 µg/
filter a Hg � 0,48 µg/filter. Stanovenie obsahu vybraných 
prvkov vo vzorkách bolo realizované pri určenom pH 
s maximálnou tvorbou komplexu. Obsahy vybraných prv-
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kov vo vzorke NaCl: Fe � 0,94 µg/g, Cu � 0,25 µg/g, Zn � 
1,72 µg/g, obsah prvkov Ni a Hg  bol pod detekčným limi-
tom. Obsahy prvkov vo vzorke glukóza: Fe � 0,72 µg/g, 
Cu � 0,54 µg/g, Zn � 4,59 µg/g. Obsah prvkov Ni a Hg  
bol pod detekčným limitom. 

Z experimentu vyplynulo, �e 8-hydroxychinolín je 
vhodný na zakoncentrovanie ako komplexačné skúmadlo 
pri stanovení nízkych obsahov vybraných prvkov 
v liečivách a spojenie filtrácie cez membránový filter 
a RRFA je vhodnou voľbou na analýzu kvapalných vzo-
riek. 
 
Tato práca vznikla za podpory grantu agentúry VEGA M� 
SR, č.1/4299/07, č. 1/0003/08 a grantu UK/97/2008. 
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Mezi nejdůle�itěj�í funkce ků�e patří ochrana před 
působením vněj�ích vlivů prostředí, ale i omezení ztrát 
vody a endogenních látek z organismu. Podstatu ko�ní 
bariéry představuje stratum corneum, nejsvrchněj�í vrstva 
poko�ky. Stratum corneum je tvořeno několika vrstvami 
korneocytů a intercelulární lipidovou matrix. Nejdůle�itěj-
�í z této směsi lipidů jsou ceramidy, jeliko� zodpovídají za 
bariérové vlastnosti. 

U některých ko�ních onemocnění jako je atopická 
dermatitida či psoriáza, i u suché či stárnoucí ků�e je ob-
sah ceramidů sní�en a funkce ko�ní bariéry je nedostateč-
ná1. Jedním z terapeutických přístupů je suplementace 
ko�ních lipidů, a to předev�ím ceramidů. 

Syntéza ceramidů a jejich analog je v�ak velice obtí�-
ná a nákladná. Na základě na�ich znalostí o vztahu mezi 
strukturou a aktivitou ceramidů jsme navrhli nový analog 
14S24, derivát L-serinu se stejnou délkou hydrofobních 
řetězců jako fyziologické ceramidy a esterovou vazbou 
nahrazující hydroxyl. Tento námi připravený pseudocera-
mid byl schopen selektivně regenerovat permeabilitu, tran-
sepidermální ztrátu vody i hydrataci lidské ků�e2,3. 

Na�ím cílem bylo syntetizovat dal�í analogy pseudo-
ceramidu 14S24 s různou délkou hydrofobních řetězců 
(C16-C30) a zhodnotit zdali mohou působit jako látky 
schopné regenerovat po�kozenou ko�ní bariéru nebo ome-
zovat dermální absorpci ne�ádoucích látek a získat tak 
nové poznatky o vztahu mezi jejich strukturou a aktivitou. 

 
Práce vznikla s podporou grantu GA UK 92007/2008/ 
B-CH/FaF a grantu Ministerstva �kolství MSM 
0021620822. 
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Nigella sativa (Ranunculaceae) je vyu�ívaná převá�ně 
na středním a dálném východě v terapii diabetes mellitus, 
bronchiálního astmatu, bronchitid, revmatismu a dal�ích 
zánětlivých onemocnění, při jaterních a trávicích potí�ích, 
dále jako stimulans a ke zvy�ování aktivity imunitního 
systému. Mimo to je pou�ívána jako potravina a koření. 
Výzkum byl dosud zaměřen hlavně na olej a silici ze se-
men1. Nigella damascena je v Evropě často vysazována 
jako dekorativní rostlina. Její semena nejsou příli� terapeu-
ticky vyu�ívána a jsou pova�ována za méně kvalitní. Za-
tím bylo publikováno pouze několik prací týkajících se 
semen2. Nigella orientalis je takté� dekorativní rostlina. 
K léčebným účelům nebyla pou�ívaná. Výzkumem byla 
doposud opomíjena.  

 
N.orientalis (9.�16. min)     

 
N.sativa (9.�17. min) 

 
N.damascena (8.�16. min) 
 

Měření AO aktivity pomocí HPLC umo�ňuje rozpo-
znat látky s vysokou schopností zhá�et radikály bez nut-
nosti je nejprve izolovat. Pomocí HPLC chromatografie 
jsou látky rozděleny na koloně a poté jsou smíchány 
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s roztokem ABTS radikálu. Jeho zhá�ení se projeví násled-
ně v poklesu odezvy roztoku ABTS na UV-VIS detektoru.  

Analyzovány byly extrakty z natí. Droga byla rozdr-
cena, nejprve extrahována chloroformem a následně 
methanolem. AO aktivita byla sledována u methano-
lických extraktů. Pro methanolický extrakt v�ech druhů 
Nigella je typická skupina nerozli�ených polárních látek 
v 1.�3. min, které vykazovaly ni��í antioxidační aktivitu, 
a dále v 10.�18. min vychází směs látek typu flavonoid-
ních glykosidů, u kterých byla zaznamenána vy��í aktivita.  
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Konvenční silikagelové chromatografické kolony 
s chemicky modifikovanými stacionárními fázemi jsou 
z praktických důvodů nejčastěji vyu�ívanými materiály ve 
farmaceutické analýze. Jejich hlavní nevýhodou je omeze-
ná chemická a teplotní stabilita. Studium alternativních 
materiálů odvozených od oxidů kovů odhalilo nesporný 
potenciál předev�ím stacionárních fází na bázi oxidu zirko-
ničitého pro analytické pou�ití. Kromě toho, �e kolony 
disponují neporovnatelně vy��í mechanickou, chemickou 
a teplotní stabilitou, jsou jediněčné díky odli�nému způso-
bu retence analytů a z toho plynoucí odli�né selektivitě. 
Současně s reverzně-fázovým mechanismem se do celkové 
retence významně promítá i iontově-výměnný příspěvek, 
přičem� atomy zirkonia se v závislosti na pH mobilní fáze 
chovají jako anexy (kyslé a neutrální pH) nebo katexy 
(zásadité pH).  

Cílem na�í práce bylo HPLC hodnocení léčiva 
ibuprofenu a jeho lékopisné nečistoty F: kyselina 3-[4-(2-   
-methylpropyl)fenyl]propanová. Sledování obsahu nečisto-
ty F bylo zavedeno v Ph. Eur. 4, Suppl. 4.2. Samotné hod-
nocení se provádí metodou plynové chromatografie, kterou 
předchází nutná derivatizace vzorku. Jeliko� v�echny zů-
stavající nečistoty jsou hodnoceny popsanou HPLC meto-
dou, tak jsme se pokusili uplatněním zirkoniových sorben-
tů docílit úspě�nou separaci a analýzu nečistoty F.  

 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM 
0021620822. 
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Bromhexin je účinné mukolytikum a sekreto-
motorikum, usnadňuje expektoraci a zlep�uje evakuaci 
sekretu z dýchacích cest. Je to poměrně stabilní léčivo i ve 
vodných roztocích. Aby byl získán přehled o degradaci, 
roztok bromhexinu byl zahříván po několik dní na teplotu 
90 °C. Byla sestrojena závislost procentuálního zastoupení 
jednotlivých nečistot vzhledem k bromhexinu na době 
zahřívání. Vyvstal problém, �e nebylo mo�no jednoznačně 
identifikovat jednotlivé nečistoty, proto�e nebyly 
k dispozici jejich standardy. Pro hodnocení stability bro-
mhexinu byl toti� původně pou�íván chromatografický 
systém s UV detekcí 248 nm, kolona C18, mobilní fáze 
acetonitril � voda- triethylamin, pH upraveno kyselinou 
fosforečnou na 5,5. Tento sytém je navíc je�tě neslučitelný 
s detekcí MS. Práce se tedy dále zabývá vývojem metody 
HPLC ve spojení s MS, která by umo�nila identifikovat 
nečistoty bromhexinu. Bylo tedy nutné nahradit fosforeč-
nanový pufr v mobilní fázi a velmi výrazně sní�it průtok 
MF. Nalezené podmínky byly: kolona LiChrospher 100 
RP-18, 5 µm, 125-4 firmy Merck s mobilní fáze acetonitril 
� roztok octanu amonného (0,278 g/100 ml, pH upraveno 
kyselinou octovou na 5,5) 85:15, průtok 0,3 ml min−1. Za 
těchto podmínek byla umo�něna detekce a identifikace 
některých píků nečistot, nicméně chromatogramy byly 
velmi odli�né od chromatogramů za původních podmínek. 
Nyní se pracuje na tom, aby bylo mo�no jednotlivým pí-
kům nečistot v podmínkách pro MS přiřadit píky 
v původních podmínkách a konečně identifikovat jednotli-
vé nečistoty nalezené při stabilitní studii. 
 
Problematika byla ře�ena za podpory výzkumného záměru 
MSM 0021620822. 
 
 


