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The paper is devoted to the study of physicochemical 
properties of some aryloxyaminopropanol derivatives , the 
compounds of 2-hydroxy-3-[4-(2-fluorphenyl)-piperazin-  
-1-yl]-propyl-4-[(alkoxycarbonyl)amino]benzoates, their 
salts with hydrochloric acid, with one to four carbon atoms 
in the alkoxy group of carbamoyl group. The structure of 
studied substances was confirmed by elemental analysis, 
IR, UV and mass spectra. The melting point, solubility, 
surface activity, dissociation constant  and some lipo-
philicity parameters i.e. � RM values from reversed phase 
thin � layer chromatography, capacity factor obtained from 
HPLC and partition coefficient of studied substances were 
determined. The partition coefficient was determined in 
the oil-water sytem, where the oil phase was reperesented 
by octan-1-ol, heptane or cyclohexane. 

R1 = -CH3, -C2H5, -C3H7, -C4H9  
 
This study was supported by the Comenius University 
grant  No. UK/2/2008. 
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Vysoká prevalence invazivních mykotických infekcí 

v posledních desetiletích je jedním z následků stoupajícího 
počtu imunodeficietních pacientů. Podle studie vypracova-
né v USA patří systémové mykózy vyvolané Candidou 
mezi nejzáva�něj�í nozokomiální infekce cévního systému 
s mortalitou dosahující a� 40 % (cit.1). Dramatický vývoj 
lékové rezistence mezi fungálními kmeny je vá�nou vý-
zvou pro intenzivněj�í výzkum nových antimykotik2. Ně-
které analogy pyrazinamidu, konkrétně 3-arylamino-2,5-   
-dikarbonitrily, ji� prokázaly vysokou antimykobakteriální 
a/nebo antifungální účinnost v předcházející studii3. 
V souladu se zji�těnými závislostmi mezi strukturou 
a aktivitou sloučenin byla tato studie zaměřena na syntézu 
nových N-substutituovaných 3-amino-5-kyanopyrazin-2-   
-karbox-amidů a odpovídajících karbothionamidů. Obecná 
struktura připravených sloučenin je znázorněna ní�e uve-
deným vzorcem. Antifungální účinnost byla hodnocena in 
vitro na následujících kmenech hub: Candida albicans, 
Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata, 
Trichosporon asahii, Trichophyton mentagrophytes, 
Aspergillus fumigatus a Absidia corymbifera. Aktivita 
sloučenin byla porovnávána s účinností flukonazolu, který 
byl pou�it jako standard. 

Výzkumný záměr byl podpořen z grantu MSM002160822. 
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Lactobacillus reuteri je G+, nesporulujúca, kataláza 

negatívna, paličkovitá, fakultatívne anaeróbna, obligátne 
heterofermentatívna baktéria. Kmene L. reuteri vykazujú 
pozitívne účinky na ľudský a zvierací organizmus, pou�í-
vajú sa probiotických prípravkoch. Pre pou�itie 
v humánnej a veterinárnej medicíne je potrebné novoizolo-
vané baktérie identifikovať a charakterizovať na kmeňovej 
úrovni.  

Tri novoizolované baktérie získané zo �alúdočnej 
sliznice jahňaťa (E) a kozľaťa (KO4m a KO5) chovaných 
na mliečnej strave boli pomocou sekvenovania časti ich 
16S rDNA, amplifikovaných metódou polymerázovej re-
ťazovej reakcie (PCR), a porovnaním získaných sekvencií 
so známymi sekvenciami v GenBank identifikované ako L. 
reuteri. Pre overenie týchto výsledkov bola pou�itá kombi-
nácia druhovo- a rodovo-�pecifických PCR primerov1, 
ktoré umo�nili vznik charakteristického produktu (1100 
bp) v L. reuteri. Vznik tohto produktu sme zaznamenali 
u v�etkých troch baktérií, vrátane zbierkového kmeňa L. 
reuteri CCM 3625. U baktérií iných druhov a rodov vzni-
kali ne�pecifické PCR produkty. Na kmeňové rozlí�enie 
nových izolátov L. reuteri bola pou�itá metóda PCR s 
primermi zasahujúcimi do medzigénovej oblasti medzi 
génmi pre 16S a 23S rDNA, �internal transcribed spa-
cer� (ITS)2. Tieto medzigénové oblasti vykazujú väč�iu 
variabilitu v dĺ�ke a sekvencii nukleotidov ako gény pre 
16S rDNA. Po elektroforetickej separácii v agarózovom 
géli sa profily PCR produktov 3 nových izolátov L. reuteri 
lí�ili počtom a veľkosťou pásikov. Na základe získaných 
výsledkov usudzujeme, �e sa nám podarilo izolovať tri 
rozličné kmene druhu L. reuteri. Rovnakým testom sme 
podrobili aj izolát KO4b (z kozľaťa), ktorý nebolo mo�né 
jednoznačne identifikovať na úrovni druhu. 

 
Práca bola podporená grantami VEGA M� SR 1/4290/07 
a UK/42/2008. 
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Antioxidačná aktivita1, resp. scavengerová aktivita, 
má dôle�itý podiel na niektorých biologických účinkoch 
druhov rodu Ligustrum, napr.: účinok na kardiovaskulárny 
systém2, imunomodulačný3 a iné účinky. Antioxidačná 
účinnosť je podmienená �irokým spektrom obsahových 
látok, z ktorých najúčinnej�ie sú zlúčeniny fenolického 
a terpénového typu. 

Pripravili sa 3 typy vodných extraktov z konárov 
a listov Ligustrum vulgare L. (1 − droga zaliata vriacou 
vodou a extrahovaná 15 minút pri laboratórnej teplote, 2 − 
droga zaliata vriacou vodou, extrahovaná 15 minút pri 
laboratórnej teplote a následne 5 minút na vriacom vod-
nom kúpeli, 3 − droga zaliata vriacou vodou, extrahovaná 
15 minút pri laboratórnej teplote, následne 5 minút na vria-
com vodnom kúpeli a 45 minút pri laboratórnej teplote), 
v ktorých sa stanovili obsahové látky typu flavonoidov, 
fenolových glykozidov, hydroxy�koricových derivátov 
a trieslovín. V jednotlivých extraktoch sa pomocou FRAP 
metódy stanovovala antioxidačná aktivita jednotlivých 
vzoriek. Aktivita extraktov z listov je vy��ia ako aktivita 
extraktov z konárov, pričom pri oboch drogách boli najak-
tívnej�ie extrakty pripravené podľa postupu č. 2., najmenej 
aktívne boli extrakty pripravené 1. postupom. V extraktoch 
sa zistil niekoľkonásobne vy��í obsah v�etkých vy��ie 
uvedených obsahových látok v listoch Ligustrum vulgare 
L. ako v konároch. V oboch prípadoch je najvy��í podiel 
fenolových glykozidov a hydroxy�koricových derivátov 
v extraktoch pripravených podľa postupu č. 2, čo koreluje 
so zistenou antioxidačnou aktivitou.  
 
Práca bola podporená grantmi VEGA 2/0083/08 
a 1/3411/06.  
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Testovali jsme nově syntetizované látky ze skupiny 

aryloxypropanolaminů s potenciálním agonistickým účin-
kem na β3-adrenergních receptorech, vyvinuté na Ústavu 
chemických léčiv FaF VFU Brno. Soubor zahrnoval 
50 laboratorních inbredních my�í C57Bl/6J SPF, samčího 
pohlaví, stáří (5 týdnů) a hmotnosti (19±1g). Po týdenní 
aklimatizaci byl soubor rozdělen metodou náhodného vý-
běru do pěti skupin n=10. Skupina-kontrolní/intaktní (N) 
byla krmena standardní dietou (SPF M1), dal�í 4 skupiny 
byly krmeny speciální hypertučnou/hypercukernou dietou. 
Z těchto skupin byla jedna skupina kontrolní/tučná (T). 
Dal�ím skupinám byly do vysoce energetické diety přimí-
chány tři nově syntetizované látky (A=C23H31ClN2O7, 
B=C24H33ClN2O7, C=C22H29ClN2O7) v mno�ství 
10 mg/1 kg diety. Po sedmi týdnech byla zvířata usmrcena 
cervikální dislokací a následnou dekapitací, z ka�dého 
zvířete byly odebrány vzorky jaterní tkáně a krev. Sledo-
vané morfologické změny v řezech jaterní tkáně barvené 
hematoxylin � eosinem byly hodnoceny semikvantitativně. 
Hodnota steatotických změn byla stanovena z kryořezů, 
barvených olejovou červení. Histologický obraz skupin N 
a T byl označen jako referenční. Obraz skupiny N � odpo-
vídal předpokladu nevýrazných změn histologie jaterní 
tkáně, jaterní struktura byla zachována. Skupina T � se 
vyznačovala zvý�enou aktivitou Kupferových buněk, vý-
skytem granulocytárních agregátů, steatóza byla pozorová-
na ve v�ech hepatocytech. Výskyt polyjaderných hepato-
cytů svědčil o reparačním procesu. Skupina A vykazovala 
ojedinělé reaktivní změny jaterní tkáně, steatóza byla redu-
kována oproti referenční skupině T o 25 %. Skupina B 
vykazovala silné reaktivní změny jaterní tkáně, byla za-
znamenána degenerace hepatocytů, polyjaderné a megaja-
derné hepatocyty, nekrotická lo�iska a granulomy. Steató-
za byla redukována oproti referenční skupině T o 5 %. 
Skupina C � vykazovala minimální hodnoty reaktivních 
změn jaterní tkáně, steatóza byla redukována oproti refe-
renční skupině T o 2 %. 
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Some medicinal plants are able to accumulate consid-
erable amounts of toxic metals in their plant organs1,2. For 
the study of Cd, Zn, Cu and Se accumulation three model 
medicinal plants: Hypericum perforatum L., Matricaria 
recutita L. and Salvia officinalis L. we used. The plants 
were cultivated in hydroponics under controlled condi-
tions. The metal compounds were applied in the concentra-
tion range 12−60 µmol dm−3 (Cd, Cu) or 12−120 µmol dm−3 
(Zn). Bioaccumulation factors (BAF) were calculated and 
evaluated. Effectiveness of metal translocation from roots 
into the shoots was expressed by translocation factors 
(TF). 

H. peforatum plants treated with 12 µmol dm−3 Cd
(NO3)2 accumulated 1792 µg Cd g−1 d.m. in roots, 220 µg 
Cd g−1 d.m. in shoots and 290 µg Cd g−1 d.m. in leaves.  

M. recutita plants treated with metal compounds 
(12−60 µmol dm−3) accumulated more Cd, Zn and Cu in 
the roots than in the shoots. The accumulated metal 
amount increased with the increasing compound concen-
tration in hydroponic solution. The highest TF was ob-
served for Zn, the lowest one for Cu (Table I). 
 
Table I  
Values of TF related to tested metals  

 
In S. officinalis plants oxidation state of Se in the 

studied Cd and Zn compounds (MSeO4 or MSeO3) af-
fected not only the toxic effect of these compounds, but 
also the uptake and translocation of Cd  and Zn into the 
shoots. TF determined for   

CdSeO4 was higher than that for CdSeO3 but ZnSeO3 
application caused more effective Zn translocation into the 
shoots than ZnSeO4. 
  
This study was financially supported by the Scientific 
Grant Agency VEGA of Ministry of Education of Slovak 
Republic and Slovak Academy of Sciences, grant No. 
1/3489/06.  
 

C [µmol dm−3] Cd Zn Cu 
12 0,204 0,788 0,116 
24 0,309 0,839 0,055 
60 0,447 0,715 0,051 
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Polygonum lapathifolium (Polygonaceae) je bylina 

s lodyhou přímou, plazivou a� vystoupavou, větvenou, 
zelenou a� načervenalou, často s roztrou�enými černými 
tečkami nebo skvrnami. Listy má vejčité, kopinaté, vzác-
něji čárkovité. Květy bělavě zelené nebo rů�ové 
v lichoklasech.  V České republice je roz�ířen hojně po 
celém území i v horských oblastech. Obsahuje třísloviny, 
flavonoidy, hořčiny, organické kyseliny, silice, vosky, 
vitamin C a minerální látky. V lidovém léčitelství se sbírá 
nať a su�í se v temnu teplotou do 45 °C. Droga je adstrin-
gens, pomáhá rozpou�tět močové kaménky a působí desin-
fekčně na močové cesty. Z rostliny byly získány fenylpro-
panoidní estery sukrózy: lapathosidy, hydropiperosidy, 
vanicosidy (protinádorová aktivita in vitro i in vivo), rost-
linné kyseliny: kyselina kávová, kyselina galová 
(antioxidační aktivita), chalkony: cardamonin (cytotoxická 
aktivita), flavanony: pinostrobin (indukce apoptózy), taxi-
folin (chemoprotektivní aktivita), isoflavanony: lapathinol 
a flavonoidní glykosidy: rutin, hyperosid, kvercitrin, 
isokvercitrin (antioxidační aktivita)1−3. 

Vzhledem k rozmanitému spektru obsahových látek 
a zajímavé biologické aktivitě byla droga podrobena fyto-
chemické analýze. V droze byly pomocí HPLC/DAD 
a HPLC/MS indentifikovány kyselina galová, kyselina 
skořicová, kyselina p-hydroxybenzoová, kyslina p-
kumarová, taxifolin, rutin, kvercitrin, isokvercitrin, hy-
perosid a astragalin. Pomocí sloupcové chromatografie 
a preparativní HPLC bylo vyizolováno 40 mg substituova-
ného 5,7-methoxyflavanonu, 30 mg substituovaného 2�-     
-hydroxy-4�,6�-dimethoxychalkonu (pravděpodobně pre-
kurzor flavanonu), 1 mg pinostrobinu, 5 mg flavonoidního 
glykosidu, 1 mg isoflavonoidu a 10 mg derivátu kyseliny 
skořicové. Na identifikaci neznámých struktur se pracuje, 
některé pravděpodobně budou poprvé vyizolovány z druhu 
Polygonum lapathifolium. 
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V rámci výzkumu na na�em pracovi�ti jsou dlouhodo-
bě syntetizovány deriváty a analogy chalkonů, přírodních 
prekurzorů flavonoidů. Na základě předchozích výsledků 
s chlorovanými deriváty1, byly připraveny Claisen-
Schmidtovou kondenzací pyrazinové analogy bromova-
ných chalkonů I. Látky byly získány výhradně jako E-
isomery v relativně malém výtě�ku a byly popsány teplo-
tou tání, IR a NMR spektry. Následně bylo provedeno 
hodnocení antifungální aktivity a antimykobakteriální 
testování probíhá. 

I R = alkyl 
 
Tato práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MSM 
0021620822.  
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It was found that Zn application to the soil can de-
crease Cd accumulation in chamomile plants1,2. This study 
was focused on the investigation of increasing concentra-
tion of Zn (12, 60, 120, 180 µmol dm−3), 12 µmol dm−3 Cd 
and of their combinations on growth and development of 
chamomile (Matricaria recutita L.) plants cultivated in 
hydroponics. Phytotoxic effect of simultaneously applied 
metals was very low confirming high tolerance of chamo-
mile to Cd and Zn. The application of 12 µmol dm−3 Cd 
significantly reduced the content of photosynthetic pig-
ments (chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids), but an 
addition of Zn did not affect significantly these photosyn-
thetic parameters. The results also confirmed significant 
reduction of root respiration rate and reduction of maximal 
fluorescence quantum yield by higher concentration of 
zinc as well as by 12 µmol dm−3 Cd.  

The content of Cd and Zn in plant organs increased 
with increasing metal concentration in the external solu-
tion. Higher amount of Cd was accumulated in root, 
whereas the content of Zn in root and shoot was approxi-
mately identical. The presence of 12 µmol dm−3 Cd in-
creased accumulated Zn in chamomile roots and caused 
considerable decrease of Zn translocation into the shoots 
(Table I), high Zn concentrations increased Cd shoot con-
centration in chamomile plants. 
 
Table I  
Zn content in chamomile shoots  

This study was financially supported by the Grant Agency 
VEGA of Ministry of Education of Slovak Republic and 
Slovak Academy of Sciences, grant No. 1/3489/06.  
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Chirálne liečivo efedrín − (1RS,2SR)-1-fenyl-2-(metyl-        
amino)propán-1-ol je alkaloid rastlinnej drogy druhov rodu 
Ephedra. Je súčasťou liekov indikovaných v terapii ocho-
rení dýchacích ciest, astmy, alergických ochorení a narko-
lepsie. Vzhľadom k riziku vzniku závislosti sa v súčas-
tnosti jeho pou�ívanie obmedzuje. Efedrín patrí medzi 
stimulanciá fenylaminopropanolového typu a vo svojej 
�truktúre obsahuje dva asymetrické atómy uhlíka. Vytvára 
4 optické izoméry, z ktorých erytro usporiadanie substitu-
entov na asymetrických centrách sa nazýva efedrín a treo 
usporiadanie pseudoefedrín. Efedríny a pseudoefedríny sa 
vyskytujú v enantiomérnych formách ako (−) a (+) efedrín 
a (−) a (+) pseudoefedrín. 
 
                                            
 
        
 
 
 
 

V práci bola sledovaná stabilita efedrínu polarimetric-
ky meraním �pecifickej optickej otáčavosti. Pre stanovenie 
boli vybrané dve formy efedrínu, efedrín − báza (EPH) 
v 1M kyseline chlorovodíkovej a efedríniumchlorid 
(EPH.HCl) v destilovanej vode. Roztoky boli uchovávané 
pri teplotách 6, 22, 40 a 80 °C. Vplyv teploty na stabilitu 
roztokov efedrínu bol graficky vyhodnotený ako závislosť 
�pecifickej optickej otáčavosti od času. V hodnotených 
časoch sa roztoky efedrínu ukázali ako stabilné a hodnota 
zmeny �pecifickej optickej otáčavosti sa menila v rozsahu 
len 1−3 °. 
 
Problematika bola rie�ená za podpory grantov VEGA 
č. 1/1198/04 a 1/3416/06. 
 

C [µmol dm−3] Zn content [mg kg−1] 
Zn Zn + Cd 

    0   99   47 
  12 246 132 
  60 478 317 
120 720 469 
180 823 293 
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Cieľom predlo�enej práce bolo hodnotenie lipofility 
u 7-substituovaných derivátov teofylínu obsahujúcich  
laktámový fragment, ktoré boli nasyntetizované na ÚCHL 
ako zlúčeniny s potenciálnou schopnosťou zlep�ovať kog-
nitívne funkcie. Lipofilita liečiv ovplyvňuje rýchlosť trans-
portu a permeácie liečiv cez membrány, je v priamom 
vzťahu k rozpustnosti látky vo vode a jej entropickým 
prispevkom k tvorbe väzieb. Jej hodnotenie je významnou 
súčasťou predformulačných �túdií nových potenciálnych 
liečiv1. 

Distribučný koeficient bol stanovený metódou 
�shake-flask�, pričom vodnou fázou bol tlmivý roztok  
s pH 7 a organickou fázou 1-oktanol. Tri látky 
zo �tudovaných 16 zlúčenín neboli rozpustné vo vode 
a preto bol v tomto prípade za hydrofilnú fázu zvolený 
systém voda/metanol. Hodnoty log P boli odvodené 
z rozdielov absorbancií nameraných u jednotlivých vzo-
riek pred a po vytrepaní do oktanolu.  

Lipofilita látok stúpala jednak s počtom uhlíkov 
v spojovacom reťazci, jednak so zväč�ovaním postranného 
heterocyklického kruhu. Osobitnú skupinu látok tvorili 
zlúčeniny obsahujúce ako spojovací reťazec izopropionyl 
a táto skupina zlúčenín sa javila v porovnaní s látkami, kde 
bol spojovacím reťazcom propionyl, ako lipofilnej�ia. 
Hodnoty log P v�etkých �tudovaných látok boli ni��ie ako 
2, preto sa dá predpokladať ich pomerne nízka toxicita. 
 
LITERATÚRA 
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V rámci komplexného �túdia vzťahov medzi chemic-
kou �truktúrou, fyzikálno-chemickými vlastnosťami 
a lokálne anestetickou aktivitou fenylkarbamátových zlúče-
nín boli v rámci série piperidínometylesterov kyseliny 2-, 3-
alkoxyfenylkarbámovej (Schéma 1) výpočtovými procedú-
rami predikované hodnoty rozdeľovacích koeficientov 
(resp. log P) pre sústavu oktán-1-ol/voda pou�itím atóm-
aditívnych (XLOGP 2.0) a fragmentových metód (AB/
LogP, COSMOfrag, miLogP 2.2, KowWin, CLOGP 4.0, 
ACD/LogP, Marvin LogP, Virtual LogP, SPARC LogP), 
resp. aplikácií zalo�ených na báze neurónových sietí 
(ALOGPs 2.1, AC LogP); povrchových aktivít 
(ChemSketch 10.02) a disociačných kon�tánt (Marvin, 
SPARC 4.1). Získané výstupy boli korelované 
s experimentálne stanovenými údajmi s určením akcepto-
vateľných výpočtových postupov. 

Schéma 1. Chemická �truktúra �tudovaných zlúčenín 
 
Uvedená práca vznikla s grantovou podporou VEGA 
1/4291/07. 
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V rámci analytické sekce na ústavu chemických léčiv 

probíhá hodnocení analytických vlastností nově připrave-
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ných sloučenin � potenciálních léčiv, příp. hodnocení bio-
logických vlastností in vitro separačními analytickými 
metodami a to HPLC (high performance liquid chromato-
graphy) a kapilární elektroforézou (CE � capilary electro-
phoresis).  

Látky, které jsme testovali, jsou N-isopropyl-(2RS)-    
-[2-hydroxy-3-(1-naftyloxy)propyl]amoniumchlorid (R,S-  
-propranolol, S-propranolol) a isomery nově syntetizované 
látky označené pracovním názvem 444. Látka je ze skupi-
ny potenciálních léčiv vyu�ívaných v kardiologii pro 
zvládnutí akutních stavů. 

             
Chemická struktura látky 444 

 
Byla vypracována a optimalizována metoda pro sta-

novení propranololu kapilární elektroforézou. Byly sestro-
jeny kalibrační křivky propranololu a látky s pracovním 
názvem 444 pro HPLC  a CE a stanoven detekční limit 
obou látek pro CE. 

Pokusné skupině potkanů kmene Wistar samčího 
pohlaví bylo aplikováno léčivo (R,S-propranolol, S-pro-
pranolol, optické izomery 444) a v časových intervalech 
1,2,3,5,10 a 15 minut jim byla odebrána krev. Vzorky byly 
dále upraveny: vytřepány do dichlormethanu, odpařeny 
a následně rozpu�těny v jiném rozpou�tědle (methanol, 
voda). Byla změřena koncentrace léčiva (R,S-propranolol, 
S-propranolol, 444) pomocí HPLC i CE. Výsledky byly 
zpracovány a byla sestrojena závislost mno�ství léčiva 
v krevním séru na době od podání léčiva.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu IGA VFU 
č.140/2008/FaF a grantu GA ČR č. 305/06/0863. 
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The present work illustrates possibilities of on-line 
column coupling of capillary isotachophoresis with capil-
lary zone electrophoresis combined with diode array detec-
tion (ITP-CZE-DAD) for the direct determination of trace 
drug (celiprolol) in clinical human urine samples. In this 
combination of electrophoretic methods, ITP served as an 
ideal injection technique (high sample load capacity, nar-
row and sharp drug zone) for CZE. Moreover, the ITP 
provided an effective on-line sample pretreatment 
(preseparation, purification and preconcentration of the 
drug) producing analyte zone suitable for its direct detec-
tion and quantitation in CZE stage. Spectrometric detec-
tion (DAD) in comparison with single wavelength UV 
detection enhanced value of analytical information by (i) 
verifying purity of drug zone (according to spectrum pro-
file) and (ii) indicating zones/peaks with spectra similar to 
the drug spectrum (potential metabolites). Distinguishing 
the trace analytes signals superposed on the baseline noise 
was provided with sufficient reliability (for this purpose 
the background correction and smoothing procedure had to 
be applied to the raw DAD spectra). The proposed ITP-
CZE-DAD method was characterized by favorable per-
formance parameters (sensitivity, linearity, precision, re-
covery, accuracy, robustness, selectivity) and successfully 
applied in pharmacokinetic study of celiprolol.  

 
Táto práca vznikla za podpory grantov Slovenskej gran-
tovej agentúry pre vedu ako granty VEGA číslo 1/0003/08, 
1/4299/07, FaF UK/19/2007, a Slovenskej grantovej 
agentúry 1/3558/06. 
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Včelí produkty jsou ji� po staletí pou�ívány 
k preventivním a léčebným účelům. Jsou charakteristické 
�irokým spektrem účinků a hodí se pro různé aplikační 
cesty. Pozitivní vliv včelího vosku na lidskou ků�i je znám 
ji� od pradávna a byl potvrzen i řadou současných vědec-
kých prací. Jako pomocná látka má včelí vosk nesmírnou 
výhodu z hlediska stálosti, proto byl zvolen jako jedna 
z konstitutivních látek pro plánovanou řadu topických 
polotuhých přípravků. Dal�í součástí základů byly rostlin-
né oleje, a to oleje olivový, mandlový a kakaový. Řada  
zahrnuje přípravky určené k aplikaci na rty, ků�i rukou či 
nohou, popř. ků�i nějakým způsobem naru�enou. 

 Hlavní účinnou slo�kou přípravků je propolis, co� 
je pryskyřice obsahující řadu biologicky aktivních látek, 
které jsou zodpovědné za �iroký spektrum účinku. Dal�í 
zkoumanou biologicky aktivní sloučeninou je včelí med. 
Vyvíjené přípravky se hodnotily organolepticky (vzhled, 
barva, vůně, roztíratelnost, chuť) a mikroskopicky 
v závislosti na podmínkách uchovávání. Mikroskopicky se 
hodnotila jak vnitřní struktura samotných základů, tak 
i velikost částic vnitřní fáze přípravků, tj. velikost částic 
vody (u krémů), hustého propolisového extraktu pou�itého 
při formulaci a medu. V propolisovém extraktu a vybra-
ných přípravcích se rovně� zji�ťovalo celkové mno�ství 
polyfenolů, obsah flavonů a flavonolů. 

 
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. 
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The present work illustrates possibilities of column 
coupling capillary electrophoresis (CE-CE) combined with 
chiral selector (2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin, HP-β-
CD) and fiber-based diode array detection (DAD) for the 
direct quantitative enantioselective determination of trace 
drug (amlodipine, AML) in biological multicomponent 
ionic matrices (human urine). Capillary isotachophoresis 
(ITP) served as an ideal injection technique in CE-CE. 
Moreover, ITP provided an effective on-line sample pre-
treatment before a capillary zone electrophoresis (CZE) 
separation. Enhanced separation selectivity due to the 
combination of different separation mechanisms (ITP vs. 
CZE − HP-β-CD) enabled to obtain pure analytes zones, 
suitable for their detection and quantitation. The DAD, 
unlike single wavelength UV detection, enabled to charac-
terize purity of analytes zones. A processing of the raw 
DAD spectra (the background correction and smoothing 
procedure) was essential when a trace analyte signal evalu-
ated. Obtained results indicated pure zones of interest con-
firming effective ITP-CZE separation process. The pro-
posed ITP-CZE-DAD method was characterized by favor-
able performance parameters (sensitivity, linearity, preci-
sion, recovery, accuracy, robustness, selectivity) and suc-
cessfully applied to an enantioselective pharmacokinetic 
study of AML. 
 
This work was supported by grants from the Slovak Grant 
Agency for Science under the projects VEGA No. 
1/0003/08, and 1/4299/07. The authors would like to thank 
Dr. Eva Kuropková from Zentiva (Hlohovec, Slovakia) for 
kind supplying the standard of Amlodipine. 
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Fotodynamická terapie (PDT) je jedna z moderních 
metod diagnostiky a terapie nádorových onemocnění. 
Kombinuje vyu�ití tří slo�ek � fotosensitizéru (PS), světla 
a kyslíku. PS se po absorpci světelného záření dostává do 
excitované formy, která mů�e předávat energii kyslíku, 
nacházejícímu se v základním energetickém stavu. 
Excitací poté kyslík vytváří volné radikály a silně reaktivní 
singletový kyslík, působící poté jako vlastní cytotoxická 
agens. Účinnost PDT závisí nejen na míře produkce 
singletového kyslíku, ale také mj. na distribuci a lokalizaci 
PS, která se li�í v závislosti na jeho lipofilních, resp. 
hydrofilních vlastnostech. Z prozatím vypozorovaných 
závislostí vyplývá, �e kationické PS jsou lokalizovány 
zejména v mitochondriích, lipofilní PS zůstávají 
lokalizovány v buněčné membráně. Vy��í lipofilita mů�e 
být výhodou při průniku přes zevní lipofilní ochrannou 
bariéru ků�e, stratum corneum, co� mů�e být cenné při 
aplikaci v dermatologii. V této souvislosti by potom bylo 
výhodné vyu�ití PS s absorpčními maximy nad cca 
730 nm, které umo�ňují PDT pigmentovaných 
prekancerózních lézí a nádorů, které jsou dosud 
pou�ívanými PS nezasa�itelné. 

Lipofilní PS lze převést do aplikační formy několika 
způsoby. Dosud nejčastěji vyu�ívané jsou liposomy, dále 
pak micelární disperze. Lze vyu�ít i nanoemulzních nebo 
mikroemulzních systémů. Jejich výhodou je předev�ím 
mo�nost inkorporace PS v podstatně vy��í koncentraci. 
Před vlastní přípravou těchto systémů je ale třeba PS 
rozpustit ve vhodném biokompatibilním lipofilním 
rozpou�tědle. 

PS typu ftalocyaninů a jejich azaanalogů, dříve 
připravené na na�em pracovi�ti1, byly rozpu�těny 
v polárních lipidech. Nejlep�ích výsledků bylo dosa�eno 
s roztoky v triglyceridech s obsahem nasycených mastných 
kyselin se střední délkou řetězce (triglycerida saturata 
media, Ph.Eur.6). Tyto roztoky byly poté převedeny na 
nanoemulzní a mikroemulzní systémy pomocí 
neinogenních emulgátorů, resp. surfaktantů. Jako 
nejvhodněj�í se ukázaly mikroemulze na bázi 
ethoxylovaného hydrogenovaného i nehydrogenovaného 
ricinového oleje. U těchto mikroemulzí byla změřena 
absorpční spektra, která prokázala, �e PS se v nich 
nacházejí v neagregované formě, co� je důle�ité pro 
fotodynamickou aktivitu. 

Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru 
MSM0021620822. 
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Antagonisté beta-adrenergních receptorů s duální 
aktivitou (označované té� jako beta-blokátory třetí genera-
ce) se ukázaly být výhodné z hlediska klinického pou�ití 
díky redukci některých vedlej�ích účinků jako je zvý�ení 
periferního odporu po nasazení klasických beta-blokátorů 
a výhodného spojení vazodilatace s antagonistickým účin-
kem na sympatikus. 

Cílem této experimentální práce bylo doplnit v rámci 
studia vztahu struktury a účinku sérii polohových isomerů 
derivátů aryloxyaminopropanolu, u nich� lze očekávat 
jednak účinek β-antiadrenergní (arylkarbonyloxyamino-
propanolový fragment) a také účinek α1-antiadrenergní 
(methoxyfenoxyethylaminový substituent) � je� jsou pro-
kázány u analogických sloučenin (např. karvedilol, amosu-
lalol, eugenodilol, ferulidilol aj.). Finální sloučeniny hyd-
rochloridy 2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy- resp. 2,6-dimetho-
xyfenoxy)ethylamino]propylesterů 4-alkyloxy-karbonyl-
aminobenzoových kyselin byly připraveny vícestupňovou 
syntézou, jejich struktura a čistota byla ověřena 1H-
NMR, 13C-NMR, IR spektroskopií a TLC. Výsledné látky 
budou podrobeny farmakologickému testování. Dal�ím 
cílem na�í práce je stereoselektivní syntéza jednotlivých 

R = -CH3, -C2H5, -C3H7, -C4H9

2-OCH3, 2,6-OCH3
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enantiomerů s vyu�itím chirálních syntonů R-(+)- a S-(−)-
2,3-epoxypropanolu. 

 
Tato práce byla realizována za podpory grantu IGA VFU 
č. 164/2008/FaF. 
 
 
P54 
VPLYV OPAKOVANÝCH ZBEROV LISTOV Melissa 
officinalis L. NA OBSAH CELKOVÝCH HYDROXY-
�KORICOVÝCH DERIVÁTOV A SILICE 
V ZÍSKANEJ DROGE MELISSAE FOLIUM 
 
MÁRIA MRLIANOVÁ, JAROSLAV TÓTH,  
SZILVIA CZIGLE a DANIEL GRANČAI 
 
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakul-
ta, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 
832 32 Bratislava, Slovenská republika 
Mrlianova@fpharm.uniba.sk 
 

Medovka lekárska, Melissa officinalis L. 
(Lamiaceae), patrí medzi rastliny, ktoré je mo�né zbierať 
niekoľkokrát v priebehu roka. V na�ich klimatických pod-
mienkach poskytuje medovka len dva zbery, ak sa prvý 
zber urobí v odporúčanej vývinovej fáze tesne pred kve-
tom, resp. pri nástupe kvitnutia. 

V práci sa overuje mo�nosť urobiť prvý zber predčas-
ne a tým zvý�iť počet zberov počas roka. Súčasne sa sle-
dujú dôle�ité biologické parametre získaného rastlinného 
materiálu a kvalita získanej listovej drogy (Melissae fo-
lium) na základe obsahu celkových hydroxy�koricových 
derivátov vyjadrených ako kyselina rozmarínová (THD) 
a obsahu silice. THD sa stanovili metódou podľa Sloven-
ského liekopisu (SL 1), ktorý uvádza obsah THD ako kri-
térium kvality drogy Melissae folium (po�aduje 
min. 4,0 %). Silica sa stanovila destiláciou s vodou podľa 
Slovenského farmaceutického kódexu (SFK 1, po�aduje 
min. 0,1 % (V/m)). 

Predčasný zber vo fáze rastu stonky umo�nil počas 
roka tri zbery listov. V takto získanej listovej droge bol 
obsah THD pribli�ne rovnaký ako pri zbere v optimálnom 
termíne I. zberu a droga vyhovovala po�iadavkám SL 1 na 
obsah THD. Aj z hľadiska obsahu silice listová droga zo 
v�etkých zberov vyhovovala po�iadavke SFK 1. 
 
Práca sa realizovala v rámci grantu M� SR VEGA 
1/4289/07. 
 
LITERATÚRA 
  1. Slovenský liekopis, 1. vydanie. HERBA, Bratislava 
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P55 
STUDIUM OBSAHOVÝCH LÁTEK RODU Morus 
 
EVA MÜNSTROVÁ, BLANKA PRUDKÁ, RADKA 
POŘÍZKOVÁ a KATEŘINA ČAPSKÁ  
 
Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární 
a farmaceutická univerzita v Brně, 
Palackého 1-3, 612 42 Brno  
evadok@seznam.cz  
 

Cílem práce bylo studium obsahových látek 
z ethylacetátových a vodných extraktů z listů Morus alba 
L. a Morus nigra L.. Morus alba L. je rozlo�itý strom po-
cházející z Číny a Koreje, domovinou Morus nigra L. je 
západní Asie1. Listy z obou druhů moru�e mají hojné 
uplatnění v tradiční čínské medicíně, kde se pou�ívají 
k ochraně jater, zlep�ení zraku a sní�ení krevního tlaku2. 
V současnosti se zkoumá a vyu�ívá jejich výrazný antihy-
perglykemický a antioxidační účinek při léčbě ateroskleró-
zy, hypercholesterolemie, hypertenze a diabetu mellitu II. 
typu2.  

Extrakt získaný extrakcí lyofilizovaných listů Morus 
alba L. a Morus nigra L. v 96% ethanolu byl dále rozdělen 
mezi vzájemně nemísitelná rozpou�tědla. Ethylacetátový, 
methanolický a vodný podíl byly analyzovány pomocí 
HPLC. Ethylacetátové podíly Morus alba L. i Morus nigra 
L. byly děleny pomocí flash chromatografie. U obou druhů 
moru�e byla zji�těna přítomnost flavonoidního glykosidu 
odvozeného od kvercetinu � kvercetin-β-D-glukosidu. 
Z ethylacetátového podílu Morus alba L. jsme dále izolo-
vali glykosid odvozený od kempferolu � astragalin. Izolo-
vaný astragalin byl podroben stanovení antioxidační akti-
vity pomocí metody postkolonové derivatizace v testu 
s ABTS+, v tomto testu nevykazoval �ádnou antioxidační 
aktivitu. Vodné podíly obou druhů moru�e byly rovně� 
podrobeny stanovení antioxidační aktivity pomocí metody 
postkolonové derivatizace v testu s ABTS+. Oba byly vý-
razně antioxidačně aktivní, největ�í aktivitu vykazovala 
látka se spektrem odpovídajícím kyselině chlorogenové. 
Vodné podíly Morus alba L. a Morus nigra L. byly také 
zkoumány na přítomnost antidiabeticky účinného 1-deoxy-
nojirimycinu, jeho přítomnost nebyla potvrzena. 

 
LITERATURA 
  1.  Martinovský J., v knize: Klíč k určování stromů a 

keřů, s. 207. SPN, Praha 1983  
  2. Katsube T., Imawaka N., Kawano Y., Yamazaki Y., 

Shiwaku K., Yamane Y.: Food Chem. 97, 25 (2006). 
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P56 
HODNOCENÍ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH 
VLASTNOSTÍ OXIDOVANÉ CELULOSY 
 
JAN MUSELÍKa, MARTINA BAJEROVÁa, JAN 
GAJDZIOKa, RUTA MASTEIKOVÁa, ZUZANA 
CHALUPOVÁa, PAVEL HAVELKAb a TOMÁ�  
SOPUCHc 
 
a Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veteri-
nární a farmaceutická univerzita Brno, b Výzkumný ústav 
organických syntéz a.s., Pardubice, c Synthesia, a.s., Par-
dubice � Semtín 
muselikj@vfu.cz 
 

Oxidovaná celulosa (OC, 6-karboxycelulosa) je bio-
kompatibilní, bioresorbovatelný a biodegradovatelný ma-
teriál. Díky vysoké biosolubilitě a biodegradabilitě, antio-
xidačním a rány hojícím vlastnostem představuje OC 
vhodný prostředek při terapii krvácivých stavů v různých 
oblastech medicíny1. Výzkum OC a jejich solí pokračuje 
nejen v aplikacích hemostaticky působícího absorbovatel-
ného krytí ran, ale i jako nosiče léčiva nebo technologicky 
přínosné pomocné látky při formulaci léků (tablety, mikro-
částice, gely). Mo�nosti aplikace OC závisí na mnoha fak-
torech, např. stupni polymerizace, obsahu karboxylových 
skupin nebo na struktuře celulosy pou�ité pro oxidaci. 

Cílem této práce bylo zavést metody pro stanovení 
molekulových hmotností s vyu�itím gelové chromatogra-
fie, stanovení viskozity a následně kritické koncentrace 
gelovatění a stanovení antioxidační aktivity. Tyto cíle byly 
vytyčeny s ohledem na navazující úkoly v rámci ře�eného 
projektu (studium hemostatických účinků, vývoj hydrofil-
ních gelových systémů, příprava matricových 
a mukoadhezivních tablet, příprava mikročástic). 

Pro studium fyzikálně-chemických vlastností byla 
pou�ita sodná sůl OC. U tohoto vzorku byla zji�těna antio-
xidační aktivita při reakci s ABTS radikálem (EC50

hm.% = 
0,086±0,004), dále byla stanovena kritická koncentrace 
gelovatění (ck

hm.% = 11,51±0,06) a hodnoty Mw = 
108,6×103 g mol−1 a Mn = 46,6×103 g mol−1. Polydisperzi-
ta vzorku vypočítaná jako Mw/Mn byla 2,3. Tyto metody 
budou vyu�ívány při hodnocení vlastností různých vzorků 
OC. Znalost těchto a dal�ích vlastností jsou nutné předpo-
klady pro dal�í farmaceutické vyu�ití oxidované celulosy. 
 
Tato práce vznikla za podpory projektu 2A-1TP1/073 
a grantů IGA VFU Brno 21/2007/FaF a IGA VFU Brno 
65/2007/FaF. 
 
LITERATURA 
  1.  Kollár P., Suchý P., Muselík J., Bajerová M., Havelka 

P., Sopuch T.: Čes. Slov. Farm. 57, 11 (2008). 
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ANTIULCERÓZNÍ ÚČINEK DERIVÁTU  
HETROARYLAMINOETANOLU V EXPERIMENTU 
 
JIŘÍ NEČASa, LENKA BARTO�ÍKOVÁa, JOZEF 
CSÖLLEIb, TOMÁ� BARTO�ÍKc a MARTIN 
PAVLÍKc 
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bartosil@tunw.upol.cz 
 

Cílem studie bylo, v rámci  preklinického experimen-
tu na laboratorních potkanech, zjistit protektivní efekt 
derivátu heteroarylaminoethanolů v podmínkách po�koze-
ní �aludeční sliznice NSAIDs.  

V experimentu bylo pou�ito 21 laboratorních potkanů 
kmene Wistar SPF, samčího pohlaví, stejného stáří a srov-
natelné tělesné hmotnosti (250±15 g).  Zvířata byla krme-
na standardní dietou a napájena vodou ad libitum. Po 
7 denní aklimatizaci byla zvířata rozdělena metodou ná-
hodného výběru do 3 skupin (n=7) a byl navozen patolo-
gický stav. Akutní gastrická leze byla vyvolána u v�ech 
skupin jednorázovým podáním fenylbutazonu v dávce 
200 mg kg−1 perorálně. Půl hodiny před aplikací fenylbuta-
zonu byla 2. skupině aplikována perorálně testovaná látka 
a 3. skupině trapenkain, látka s prokázaným protektivním 
účinkem na sliznici �aludku, 1. skupině (placebo), byl 
aplikován pouze roztok Avicelu. V�echna zvířata byla 
usmrcena v celkové anestezii 8 hodin po podání fenylbuta-
zonu, poté byl proveden odběr �aludků. 

Výsledky studie ukazují na významný protektivní 
efekt testované látky, co� je dokumentováno histopatolo-
gickým vy�etřením. U skupiny léčené testovanou látkou, 
je po�kození �aludeční sliznice ve srovnání se skupinou 
placebo ni��í, bez prokazatelného vývinu ulcerace. Srov-
nání skupiny 2. a 3. neukázalo významněj�í rozdíly, ani 
v jedné ze skupin se nevyskytla ulcerace, pouze ve druhé 
skupině se v jednom vzorku vyskytla počínající eroze 
a v jednom případě slizniční haemorrhagie, která v�ak 
mohla vzniknout při odběru vzorku.   

Zatímco mechanismus účinku trapenkainu je z části 
známý, mechanismus účinku derivátu heteroarylamino-
etanolu  bude předmětem na�ich dal�ích experimentálních 
prací.  
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P58 
VLIV PERIFERNÍ SUBSTITUCE  
NA FLUORESCENCI A PRODUKCI  
SINGLETOVÉHO KYSLÍKU U DERIVÁTŮ 
AZAFTALOCYANINŮ 
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Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Univerzita 
Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Heyrovského 
1203, 500 05 Hradec Králové  
loukv2aa@faf.cuni.cz  
 

Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou pro své zajímavé foto-
fyzikální a fotochemické vlastnosti nadějnými sloučenina-
mi pro vyu�ití v mnoha oblastech, předev�ím ve fotodyna-
mické terapii a při přípravě fluorescenčních sond. AzaPc 
s periferními substituenty vázanými přes síru, popř. kyslík, 
mají vysoké kvantové výtě�ky fluorescence (ΦF) 
i singletového kyslíku (Φ∆), zatímco u látek, kde jsou peri-
ferní substituenty vázány přes dusíkové atomy, klesají 
kvantové výtě�ky téměř k nule. Cílem této práce bylo pro-
zkoumat tuto závislost a předev�ím odhalit její příčinu. 
Byla připravena série zinečnatých AzaPc li�ících se na 
periferii počtem terciárních dusíkových atomů (viz sché-
ma). Tyto látky se připravují cyklizací příslu�ných prekur-
zorů metodou statistické kondenzace. Zjistili jsme, �e opti-
mální postup přípravy je cyklizace v prostředí butanolátu 
hořečnatého, následné odkovení pomocí slabé kyseliny, 
separace jednotlivých kongenerů chromatografickými 
metodami a chelatace zinečnatých kationtů jednotlivými 
kongenery. 

Po excitaci světlem, dochází k přenosu elektronů (tzv. 
�photo-induced electron transfer�, PET), čím� se molekula 
vrací do svého základního stavu. Sni�uje se tak pravděpo-
dobnost výskytu molekuly v excitovaném stavu. Z toho 
plyne výrazný pokles ΦF a Φ∆, proto�e oba tyto děje vy-
cházejí právě z excitovaných stavů. Donorem elektronů 
pro PET je periferní dusíkový atom, akceptorem makrocy-
klické jádro AzaPc. PET se výrazně uplatňuje u� při jed-
nom donorovém atomu na periferii makrocyklu, dva způ-
sobí pokles ΦF a Φ∆ takřka k nulovým hodnotám. Předpo-
klad, �e za popsané chování je zodpovědný právě PET, 
byla podpořena několika dal�ími experimenty. Nepolární 
prostředí obecně sni�uje účinnost PETu, čemu� odpovídá 
i naměřená závislost ΦF a Φ∆ sloučeniny 2 na polaritě roz-

pou�tědla. Protonizací periferního dusíku sloučeniny 2, 
kdy tento dusík ztrácí schopnost donoru elektronu, do�lo 
k výraznému zvý�ení ΦF a Φ∆, PET v tomto případě nepro-
bíhá. 
 
Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru 
č. MSM0021620822. 
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DERIVÁTY TRANSKARBAMU: VLIV  
STRUKTURY NA AKCELERAČNÍ AKTIVITU 
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500 05  Hradec Králové 
Michal.Novotny@faf.cuni.cz. 
 

Transdermální podání léčiv je systémové podání léčiv 
přes ků�i do krevního či lymfatického oběhu. Jen omezené 
mno�ství léčiv je schopno projít přes ků�i v dostatečném 
mno�ství k dosa�ení terapeutické koncentrace. Příčinou je 
omezeně propustná ko�ní bariéra, nacházející se 
v nejsvrchněj�í vrstvě ků�e � ve stratum corneum. Jedna 
z mo�ností překonání této ko�ní bariéry je pou�ití akcele-
rantů transdermální penetrace.  

Výchozí modelovou strukturou pro chemické obměny 
byl transkarbam (T12). Byla studována akcelerační aktivi-
ta dvou sérií látek � hydrochloridů, a karbamátů, přičem� 
celková délka řetězce � 20 uhlíků � zůstala zachována, jen 
se měnila poloha esterové vazby uprostřed molekuly. Tyto 
dvě série látek mají stejnou kationickou část, li�í se pouze 
strukturou části anionické. U hydrochloridů je to chlorido-
vý anion, u karbamátů je to organický anion odvozený od 
kyseliny karbámové. Předpokládá se, �e právě tento karba-
mátový anion je z velké části zodpovědný za výjimečnou 
akcelerační aktivitu těchto látek. Přímé porovnání aktivit 
hydrochloridů a odpovídajících karbamátů by mělo pomo-
ci tuto my�lenku potvrdit či vyvrátit. Celkem bylo připra-
veno 11 látek. 

U připravených sloučenin jsme studovali jejich 
schopnost urychlit prostup modelového léčiva theofylinu 
přes prasečí ků�i plné tlou�ťky. Pokusy byly prováděny in 
vitro  pomocí Franzovy difúzní cely. Jako vehikulum jsme 
zvolili 60% propylenglykol. 

Výsledky permeačních pokusů potvrzují hypotézu, �e 
karbamátový anion je pro akcelerační účinek důle�itý. 
V hodnocení schopnosti urychlit permeaci modelového 
léčiva theofylinu přes ků�i byly karbamáty výrazně účin-
něj�í. Hydrochloridy ω-aminokyselin vykázaly také urči-
tou schopnost urychlit prostup látky přes ků�i av�ak pozo-
rovaná aktivita hydrochloridů zřejmě souvisí s jejich povr-
chově-aktivními vlastnosti, které mohou vyvolat i efekt 
zvý�eného průchodu léčiv přes zdravou ků�i.  
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Práce vznikla s podporou grantu GA UK 79607/2007/B-
CH/FaF a grantu ministerstva �kolství MSM 0021620822. 
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ANTILIPOXYGENÁZOVÁ AKTIVITA  
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Lipoxygenázy [LOX, EC 1.13.11.12, linoleate: oxy-
gen oxidoreductase (rastlinný enzým), arachidonate: oxy-
gen oxidoreductase (�ivočí�ny enzým)] patria do triedy 
dioxygenáz obsahujúcich v katalytickom centre nehémové 
�elezo. Katalyzujú stereo�pecifickú hydroperoxidáciu po-
lynenasýtených mastných kyselín (s cis,cis-1,4-penta-
diénovým zoskupením) za vzniku konjugovaných opticky 
aktívnych (S)/(R)-hydroperoxidov. Lipoxygenázy sú zapo-
jené nielen do katabolických dráh metabolizmu lipidov, 
ale i do signálnych procesov ako enzýmy vytvárajúce in-
termediáty v biosyntéze biologicky aktívnych látok. Nad-
merná expresia a aktivita LOX je asociovaná s rôznymi 
ochoreniami ako ateroskleróza, reumatoidná artritída 
a psoriáza. Jednou z ciest eliminácie tvorby reaktívnych 
foriem kyslíka a voľných radikálov v organizme je inhibí-
cia LOX, a preto sú inibítory LOX pova�ované za poten-
ciálne antioxidanty a skavengery voľných radikálov. 

Zdrojom LOX bola cytozolová frakcia pľúc králika. 
Purifikovaný enzým bol získaný vysolením síranom amón-
nym do 60% nasýtenia, dialýzou, gélovou filtráciou na 
molekulových sitách (Sephadex G-150) a hydrofóbnou 
chromatografiou (Phenyl-Sepharose CL-4B). Mnohotné 
formy LOX boli charakterizované prostredníctvom natív-
nej PAGE. Na testovanie antilipoxygenázovej aktivity boli 
pou�ité novosyntetizované zlúčeniny zo skupiny nesteroid-
ných antiflogistík (fenamáty: kyselina meklofenamová, 
tolfenamová, niflumová, flufenamová, mefenamová) �truk-
turálne modifikovaných na báze komplexov s Cu(II) ató-
mom v prítomnosti vody alebo ronikolu (3-pyridyl-
metanolu), pričom ich inhibičný efekt bol porovnaný 
s látkami bez komplexácie. Doposiaľ je známych len málo 

informácií o modifikácii aktivity látok, pri ktorých sa vyu-
�ije ich ligačný potenciál. To je dôvod, prečo sme sa veno-
vali �túdiu interakcie Cu2+ iónu s terapeuticky vyu�ívaný-
mi látkami, nakoľko tento ión zohráva dôle�itú úlohu 
v rozličných biologických procesoch. Skríning syntetic-
kých zlúčenín s inhibičnou aktivitou voči LOX je príno-
som z hľadiska ich perspektívneho uplatnenia v terapii ako 
potenciálnych antioxidantov a antiflogistík. Inhibičný po-
tenciál testovaných látok bol vyjadrený formou IC50. 
 
Práca vznikla s podporou grantu agentúry KEGA 
č. 3/5154/07 a grantu agentúry APVV č. 20-005504. 
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KRISTYNA URBANKOVAb, and PETR BABULAc 
 

a Department of Chemical Drugs, Faculty of Pharmacy, 
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences 
Brno, b The Institute of Chemistry and Technology of Envi-
ronmental Protection, Faculty of Chemistry, Brno Univer-
sity of Technology, c Department of Natural Drugs, Fac-
ulty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharma-
ceutical Sciences Brno  
opatrilovar@vfu.cz 

 
An increasing amount of pollutants such as heavy 

metals in the environment causes organisms to activate 
their detoxifying mechanisms. In plants these consist in 
thiol compounds synthesis such as glutathion and phyto-
chelatins. 

The aim of this paper was to monitor gluthanion 
amount produced by the roots and leaves of Zea mays corn 
in relation to Thallium intoxication. 

New cultivation method was developed and tested. 
The plant has been exposed Thallium induced stress since 
germination. Two methods of extraction were used. Plant 
parts were extracted to phosphate buffer of pH 7,2 and 
absorbic acid solution. 

Gluthanion level evaluation was done using capillary 
electrophoresis; 3DCE, borate buffer pH 9,3; 20 kV; and 
high performance liquid chromatography;  HPLC HP 
1100; colum  for HPLC ABZ+®, 250 mm × 4.6 mm; 5 µm 
(SUPELCO); in diode array detection (DAD). For gluthan-
ion peak identification the standard addition method was 
used. Exact Thallium level evaluation inductively coupled 
plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) was 
used.  

From the measured gluthanion concentration it can be 
inferred that the plant contains a certain amount of glu-
thanion at any time. It is used up when a stressing agent � 
Thallium in our case � is in effect. With Thallium solution 
with concentration over 1 µmol l−1 the production of glu-
thanion increases significantly. A greater amount of Thal-
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lium was found in the roots of the plant. Up to the Thal-
lium concentration of 5 µmol l−1 in cultivating solution the 
concentration in leaves did not change. With gretaer con-
centration, increase of Thallium in the leaves was ob-
served. 

Thallium causes growth depression and decrease of 
chlorophyll in leaves which can be sensorically observed. 
These negative influences can have an impact on agricul-
tural production and can be used as an indicator of envi-
ronmental pollution. 

 
 

P62 
SCREENINGOVÁ STUDIE VLIVU NĚKTERÝCH 
ALKALOIDŮ Z Eschscholtzia californica CHAM. 
(PAPAVERACEAE) NA LIDSKOU  
ERYTROCYTÁRNÍ ACETYLCHOLINESTERASU 
 
LUBOMÍR OPLETALa*, LUCIE CAHLÍKOVÁa, 
VLASTIMIL DOHNALb , MILAN KUFÜRSTc, JAN 
SCHRAMLc, DANIEL JUNd, LUCIE MUSILOVÁe, 
JAKUB DOLE�ALa a LUDĚK JAHODÁŘa 

 
a Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Farmaceu-
tická fakulta, Univerzita Karlova, Heyrovského 1203, 
500 05 Hradec Králové, b Ústav technologie potravin, 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 
1, 613 00 Brno, c Ústav chemických procesů AVČR, v.v.i., 
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, d Centrum pokročilých 
studií, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obra-
ny, Třebe�ská 1575, 500 01 Hradec Králové, e Katedra 
biochemických věd, Farmaceutická fakulta, Univerzita 
Karlova, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 
Lubomir.Opletal@faf.cuni.cz 
 

Byl proveden screening suchých nadzemních částí 
a kořenů některých taxonů rodu Eschscholtzia 
(Papaveraceae) (Eschscholzia pulchella, E. californica, E. 
oregana, E. glauca, E. lobbii), z hlediska vlivu na lidskou 
erytrocytární acetylcholinesterasu (AChE) za pou�ití auto-
biografické metody vyu�ívající TLC (acetylcholinesterasa 
z elektrického úhoře, barevná reakce 1-naftolu a Fast Blue 
B). Na základě tohoto testu se jako inhibičně výrazně účin-
ný jevil taxon E. californica CHAM. (nadzemní část 
i s kořeny). Primární extrakt byl připraven rostliny 95% 
EtOH a z něj byly připraveny výtřepky s jednotlivými typy 
alkaloidů. Z etherového výtřepku (pH~9−10) byly odděle-
ny alkaloidy benzofenantridinové, ostatní terc. baze byly 
rozděleny na baze, jejich� chloridy jsou rozpustné a neroz-
pustné v chloroformu a z ka�dé frakce byly získány alka-
loidy fenolické a nefenolické. Na základě TLC byly 
v etherovém výtřepku bazí z chloridů nerozpustných 
v chloroformu (nefenolických) nalezeny 3 látky. Po izolaci 
na silikagelu, podle t. tání, MS a NMR byly látky identifi-
kovány jako protopin (CAS 130-86-9), allokryptopin 
(CAS 24240-04-8) a eschscholtzin (CAS 4040-75-9).  

Při sledování vlivu na AChE byla pro látky jak proto-
pinového typu, tak typu pavinanového stanovena hodnota 

IC50 v rozmezí 1,1⋅10−3−4,8⋅10−3 M. Proto�e hodnoty IC50 
jsou pro chelerythrin (CAS 34316-15-9) v hodnotách řádo-
vě 10−6 M, galanthamin (CAS 1953-04-4) a huperzin A 
(CAS 102518-79-6) je�tě o několik řádů ni��í lze konstato-
vat, �e izolované alkaloidy nejsou z hlediska inhibice 
AChE významně účinné. 

 
Tato práce vznikla za finanční podpory GA ČR 
203/06/0738 a GA AVCR IAA400720706. 
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Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 832 
32 Bratislava, SR 
oremusova@fpharm.uniba.sk 
 

Mechanizmus účinku celej rady liečiv je aspoň 
v určitom �tádiu podmienený tvorbou prechodného asociá-
tu s príslu�ným receptorom. Rôzne typy asociácií ovplyv-
ňujú rýchlosť nástupu a dobu trvania účinku liečiva.  

Jednou z foriem vznikajúcich asociátov mô�u byť 
micely. Keď�e micely vznikajú v roztokoch, je vhodné 
poznať ich vlastnosti, ku ktorým patrí kritická micelová 
koncentrácia (CMC), veľkosť a tvar miciel. 

CMC je u�itočným parametrom v kvantitatívnych 
vzťahoch �truktúra-vlastnosti-aktivita (QSAR), ktorý je 
vhodným nástrojom pri hľadaní nových efektívnej�ích 
liečiv. 

Pre experimentálne �túdium boli vybrané tenzidy −  
kvartérne amóniové soli (QAS) zo skupiny benzyldimety-
lalkylamóniumchloridov (kde alkyl predstavuje decyl-, 
dodecyl-, tetradecyl- a hexadecyl-, obr. 1), vyznačujúce sa 
antimikrobiálnou aktivitou. 

Z fyzikálnochemických metód boli  na sledovanie 
asociačných vlastností �tudovaných tenzidov vybrané kon-
duktometria, spektrofotometria v UV oblasti, meranie po-
vrchového napätia, potenciometria a NMR. 

Jedna z najdôle�itej�ích vlastností tenzidov � kritická 

Obr. 1. �truktúra �tudovaných tenzidov 
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micelová koncentrácia bola sledovaná z hľadiska: 
1. vplyvu zmeny teploty na asociáciu tenzidov,  
2. vplyvu �truktúry � zmeny dĺ�ky hydrofóbnej časti 

micely (alkylového reťazca), 
3. druhu pou�itej metódy stanovenia. 

Z experimentálnych meraní mo�no kon�tatovať nasle-
dovné:  
− zmena teploty aj zmena �truktúry majú významný 

vplyv na micelizáciu �tudovaných tenzidov; 
− v�etky pou�ité experimentálne metódy sú vhodné pre 

�túdium micelárnych vlastností vybranej skupiny ten-
zidov;  

− namerané hodnoty CMC vybranými experimentálny-
mi metódami sú v dobrej zhode navzájom i s CMC 
stanovenými v prácach iných vedeckých kolektívov.   

  
Práca bola realizovaná v rámci grantovej úlohy 1/4295/07 
VEGA  M� SR.  
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DETERMINATION OF 5-METHYL-
TETRAHYDROFOLATE IN HUMAN SERUM BY 
CAPILLARY ISOTACHOPHORESIS 
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Institute of Analytical Chemistry, Academy of Sciences of 
the Czech Republic, Brno, 602 00, Czech Republic 
krivankova@iach.cz 
 

Folate deficiency has been associated with many 
physical disorders. It affects rapidly dividing cells, particu-
larly those of the bone marrow, which can lead to mega-
loblastic erythropoiesis and anemia. Women are advised to 
take supplements of folic acid prior to conception and for 
the first 12 weeks of pregnancy to prevent neural tube 
defects such as spina bifida. Low folate levels can lead to 
increased homocysteine levels, which has been identified 
as a risk factor for cardiovascular disease, and deficiencies 
of folate have been associated with certain cancers 
(notably colon and colorectal) and, more recently, with 
Alzheimer`s disease in the elderly. The quantitative deter-
mination of folate in general is complicated by its naturally 
low level (pg ml−1 to ng ml−1), instability, and tendency to 
interconvert. The natural circulating folate form in human 
plasma/serum is 5-methyltetrahydrofolate. This metabolite 
has been directly utilized, e. g. in patients with coronary 
artery disease, in cancer therapy or in patients with end-
stage renal disease. 

We elaborated a fast, simple and robust capillary iso-
tachophoretic method for the determination of 5-methyl-
tetrahydrofolate in anionic mode with commercially avail-
able apparatus. With the aim to couple capillary isota-
chophoresis with mass spectrometry detection, leading and 
terminating electrolytes were chosen not only to ensure 
correct isotachophoretic conditions but also to meet the 

demands of optimum ionization process for mass spec-
trometry. The tested electrolyte system was composed of 
10 mM NH4Cl + NH4OH of varying pH values (leading 
electrolyte) and 10 mM HEPES (terminating electrolyte), 
the separation proceeded in a capillary made of fluorinated 
ethylene-propylene copolymer of 0.8 mm inner diameter 
and 90 mm total length equipped with conductivity detec-
tion.  Prior to method validation, optimum conditions were 
also searched for to eliminate oxidation and decomposition 
of the analyte. The concentration limit obtained under 
optimized conditions was 1 mM. 

 

  
 
This work was supported by the Grant Agency of the 
Czech Republic, grant No 203/08/1536, by the Grant 
Agency of the Academy of Science of the Czech Republic, 
grants No IAA 400310609 and IAA 400310703, and by the 
Institutional Research Plan AV0Z40310501 of the Acad-
emy of Sciences of the Czech Republic. 
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KLIME� 
 
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceu-
tická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Pra-
ze, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové  
pasai9aa@faf.cuni.cz 
 

V současné době je vět�ina klinicky u�ívaných akce-
lerantů transdermální penetrace pou�itelná pouze pro úz-
kou skupinu léčiv, co� limituje jejich �ir�í u�ití.  Transder-
mální podání léčiv přitom nabízí výhodnou alternativu 
oproti bě�ně u�ívaným cestám podání léčiv. Stálé terapeu-
tické koncentrace léčiv v plazmě, nízký first pass efekt 
v játrech, ni��í výskyt vedlej�ích účinků, a vysoká compli-
ence pacientů, jsou hlavními výhodami transdermálního 
podání léčiv.  

Transkarbam 12 (T12) je novým, nadějným akcele-
rantem, který vykazuje vysokou akcelerační aktivitu a 
mo�né vyu�ití pro �iroké spektrum léčiv, která tak mohou 
penetrovat ko�ní bariérou. 

Cílem této práce bylo nalézt vhodnou LC/MS meto-
du, pomocí které by bylo mo�né hodnotit T12 a jeho tři 
mo�né nečistoty (kyselinu 6-aminohexanovou, dodecyl 6-
(6-amonohexan-amido) hexanoat a ε-kaprolaktam).  

Během vývoje a optimalizace metody byly testovány 
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chromatografické kolony s různými stacionárními fázemi, 
aby bylo mo�né pou�ít izokratickou eluci. Optimální sepa-
race v�ech pěti hodnocených látek bylo nakonec dosa�eno 
na chromatografické koloně Zorbax Sb-Aq (150 × 4,6; 
3,5 µm). Mobilní fáze obsahovala acetonitril, vodu 
a kyselinu mravenčí, při průtoku 300 µl min−1. Jako vnitřní 
standard byla zvolena kyselina 2-aminodekanová.  Pro MS 
detekci byla pou�ita iontová past s ionizací elektrosprejem 
v módu snímání kladných iontů. 

Výsledkem této práce je LC/MS metoda vhodná pro 
hodnocení čistoty i obsahu substance T12.  
 
Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru 
MSM 0021620822. 
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MO�NOSTI RYCHLÉ ORIENTAČNÍ  
KLASIFIKACE FLAVONOIDŮ V EXTRAKTECH 
NA MODULÁRNÍM HPLC-SYSTÉMU  
S POSTKOLONOVOU REAKCÍ 
 
JIŘÍ PAZOUREKa a JAN MUSELÍKb 

 
a Ústav přírodních léčiv, b Ústav technologie léků, Farma-
ceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno 
pazourekj@vfu.cz 
  

Ze směsného kapalného vzorku (např. methanolické-
ho extraktu) lze rychle vytipovat látky patřící mezi chela-
tující flavonoidy: po separačním kroku v RPHPLC systé-
mu (kolona C18, acetonitril/voda) jsou separované látky 
podrobeny on-line postkolonové reakci s vybraným čini-
dlem (chlorid hlinitý, chlorid hlinitý s octanem draselným, 
tetraboritan sodný apod.) a detekovány na druhém detekto-
ru s diodovým polem. Podle charakteristických změn 
spekter separovaných píků před a po postkolonové reakci 
lze odhadnout uspořádání některých funkčních skupin 
(=O, -OH) a následně klasifikovat typ flavonoidu1. 

Modulární HPLC systém Agilent 1100 umo�ňuje 
adaptovat ji� vyvinuté separační metody, tzn. roz�ířit je 
o postkolonový reakční krok. Práce ukazuje princip apara-
tury a mo�nosti její aplikace na vybraných příkladech.  
 
LITERATURA 
  1. Mabry T. J., Markram K. R., Thomas M. B.: The Sys-

tematic Identification of Flavonoids. Springer-Verlag, 
New York 1970.  
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HLEDÁNÍ ANTITUBERKULOTIK O NOVÉM  
MECHANISMU ÚČINKU 
 
EVA PETRLÍKOVÁ, KAREL WAISSER a JARMILA 
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Katedra anorganické a organické chemie, Farmaceutická 
fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, 
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 
Eva.Petrlikova@faf.cuni.cz 
 

Tuberkulóza patří mezi záva�ná infekční onemocnění. 
Hrozbu představují zejména multirezistentní kmeny, na 
ně� účinkují soudobá léčiva málo nebo vůbec. Hledají se 
proto látky s odli�ným mechanismem účinku od pou�íva-
ných léčiv. Mezi ně patří salicylanilidy1. Na�e pracovi�tě 
se zabývalo syntézou těchto látek jako potenciálních anti-
tuberkulotik s odli�ným mechanismem účinku. Později 
bylo zji�těno, �e výměnou fenylu za benzyl dochází ke 
zvý�ení antimykobakteriální aktivity těchto sloučenin2,3. 
Cílem bylo připravit N-(pyridin-3-yl-methyl)-2-hydroxy-
benzamidy 1 a N-(pyridin-2-yl-methyl)-2-hydroxy-
benzamidy 2 a stanovit jejich biologickou aktivitu. 

 

 
U série připravených derivátů byla testována in vitro 

antimykobakteriální aktivita proti Mycobacterium tubercu-
losis My 331/88, Mycobacterium avium My 330/88, Myco-
bacterium kansasii My 235/80, Mycobacterium kansasii 6 
509/96.  Biologická aktivita těchto sloučenin byla porov-
nána s biologickou aktivitou ji� dříve syntetizovaných N-  
benzylsalicylamidů. Bylo ale bohu�el zji�těno, �e záměna 
benzylu za picolyl vede ke sní�ení biologické aktivity.  

 
Projekt je částí výzkumného projektu Ministerstva �kolství 
a mláde�e ČR, No. MSM0021620822. 
 
LITERATURA 
  1. Macielag M. J.: J. Med. Chem. 41, 2939 (1998).  
  2. Waisser K., Peřina M., Holý P., Klime�ová V., Kaus-

tová J.: Collect. Czech. Chem. Commun. 68, 1275 
(2003). 

  3. Dole�al R., Damme Van S., Bultinck P., Waisser K.: 
Eur. J. Med. Chem, v tisku. 
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VÝVOJ METODY STANOVENÍ KAFRU V MASTI 
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1203, 500 05 Hradec Králové 
pavla.pilarova@faf.cuni.cz 
 

Práce se zabývá optimalizací metody HPLC pro sta-
novení kafru a jeho izolací z přípravků typu mastí 
a emulzí. Kafr se pou�ívá jako derivans 
s hyperemizujícími účinky, způsobuje prokrvení 
a drá�dění ků�e a tím tlumí vnímání bolesti. Má rovně� 
mírné antiseptické vlastnosti. 

Analýza byla prováděna na koloně LiChrospher 100 
RP-8, 5 µm, 125-4 firmy Merck, mobilní fáze byla směs 
objemových dílů methanolu a vody. Byly zkoumány různé 
poměry a rychlosti průtoku mobilní fáze. Detekce probíha-
la pomocí spektrofoto-metrického detektoru při 289 nm.  

Pozornost byla hlavně věnována izolačnímu postupu, 
byl různě modifikován, aby se dosáhlo co největ�í výtě�-
nosti a zároveň v co nejkrat�ím čase. Dále byly testovány 
validační parametry; byla ověřena linearita, přesnost, 
správnost, robustnost a selektivita metody pro testované 
léčivo.  
 
Problematika byla ře�ena za podpory výzkumného záměru 
MSM 0021620822. 
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STANOVENIE VYBRANÝCH ŤA�KÝCH KOVOV 
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CHEMICKOU ANALYTICKOU METÓDOU 
 
ALEXANDRA PLANKOVÁ a EMIL HAVRÁNEK  
  
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, 
Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32 Brati-
slava, Slovenská republika sasaplank@pobox.sk 
   

Negatívny trend výskytu civilizačných ochorení 
(kardiovaskulárne, onkologické a iné ochorenia) a súčasné 
poznatky vplyvu �ivotného prostredia, �ivotného �týlu, 
stravovacích návykov a stresu na tieto choroby, sú stimu-

lom pre mnohých ľudí chrániť si a zaujímať sa o svoje 
zdravie. Azda preto mnohí z nás siahnu práve po fytofar-
makách a vý�ivových doplnkoch. Fytoterapia je u� stáro-
čia známa a jej význam, napriek súčasnej prevahe chemic-
kých liečiv, je nesporný najmä v podpornej liečbe. 

Industrializácia a chemizácia poľnohospodárstva 
ovplyvňuje kvalitu pôdy, vody a ovzdu�ia, čím sa zvy�uje 
riziko kontaminácie rastlín toxickými látkami, najmä ťa�-
kými kovmi (Pb, Cd,...) a ich zlúčenín, ktoré sú pre zdra-
vie človeka nebezpečné u� vo veľmi nízkych koncentrá-
ciach. 

Existujú v�ak aj kovy, ktoré sú v určitých mno�stvách 
pre človeka esenciálne (Se, Zn, Cu,...) a sú súčasťou mno-
hých enzýmových komplexov, slú�ia ako ich kofaktory 
a majú antioxidačné účinky. Práve ich obsah v pôde, rastli-
nách a �ivočí�nych organizmoch je dôle�itý a nevyhnutný.  

Význam poznania obsahu kovov v rastlinách, ako aj 
ich stanovenie v liekoch je nesporný z hľadiska zdravotné-
ho, ekologického a v konečnom dôsledku aj ekonomické-
ho. 

Na stanovenie stopových koncentrácií kovov sa pou-
�ívajú rôzne analytické metódy, z ktorých elektrochemické 
patria medzi najroz�írenej�ie. Medzi vhodné elektroche-
mické metódy patrí galvanostatická rozpú�ťacia chronopo-
tenciometria. Metóda spĺňa po�iadavky na metódy pou�í-
vané v stopovej analýze, ako sú: vysoká citlivosť metódy 
sprevádzaná dostatočnou selektivitou, presnosťou 
a správnosťou, jednoduchá predúprava vzorky, rýchlosť 
analýzy, ako i nízke investičné náklady. 
 
Práca bola podporená  grantovou úlohou č. 1/4299/07 
grantovou agentúrou M� SR VEGA. 
 
 
P70 
VPLYV KONCENTRÁCIE EXCIPIENTOV 
NA LIBERÁCIU ANTIFLOGISTICKÉHO LIEČIVA 
Z GÉLOV 
 
 
MIROSLAVA POTÚČKOVÁ, EDUARD,TICHÝ  
VERONIKA �IMUNKOVÁ, ZUZANA VITKOVÁ, 
ANDREA HALENÁROVÁ a MARGARÉTA  
�UBOVÁ  
 
Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Uni-
verzita Komenského, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, 
Slovenská republika, vercimakova@fpharm.uniba.com 
 

Gély sú dermálne polotuhé lieky a tvoria významnú 
súčasť liekov s lokálnym alebo systémovým účinkom. 
Vhodným výberom pomocných látok pri formulácii lieku 
sa dá ovplyvniť dostupnosť liečiva z lieku. 

V súčasnosti sa gély pou�ívajú hlavne pri výrobe 
liekových foriem na aplikáciu nosovú, očnú, parenterálnu, 
rektálnu, vaginálnu, orálnu, perorálnu, dermálnu či trans-
dermálnu.  

Ako gélotvorné pomocné látky sa pou�ívajú na prí-
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pravu gélov prírodné, polosyntetické a syntetické polymé-
ry. K ďal�ím pomocným látkam pri formulácii  gélov sa 
zaraďujú humektanty, konzervanty alebo enhancery. 

Predmetom príspevku je vplyv vybraných pomocných 
látok a ich koncentrácie na liberáciu indometacínu 
z gélotvorného základu Sepigel 305 (polyakrylamid, C13-14 
isoparafín a Laureth-7), ktorý sa pou�íva pri príprave gé-
lov, emulzií a krémov.  

Hodnotili sa gély tvorené 2 % Sepigelu 305, 1 % 
indometacínu, 10 % etanolu a 5−10 % propylénglykolu 
alebo glycerolu s prídavkom konzervačných látok. Najvy-
��ie percento uvoľneného liečiva bolo pri vzorke 
s obsahom 2 % Sepigelu 305, 1 % liečiva, 10 % etanolu 
a 10 % propylénglykolu. 

Hodnotené boli aj reologické parametre, v�etky sledo-
vané gély vykazovali pseudoplastický tok s náznakom 
tixotropie alebo reopexie. 
 
Projekt bol vypracovaný za podpory grantov FaF 
UK/11/2008, UK/104/2008, VEGA 1/0320/08, 
UK/95/2008. 
 
 
P71 
LIPOPLEXES DNA - DOPC - GEMINI  
SURFACTANTS: EFFECT OF IONIC STRENGTH  
 
PETRA PULLMANNOVÁa, DANIELA UHRÍKOVÁa, 
SERGIO S. FUNARIc, IVAN LACKOb, FERDINAND 
DEVÍNSKYb, and PAVOL BALGAVÝa   
 
a Department of Physical Chemistry of Drugs, 
b Department of Chemical Theory of Drugs, Faculty of 
Pharmacy, Comenius University, Bratislava, c HASYLAB 
DESY, Hamburg 
pullmannova@fpharm.uniba.sk 
 

Lipolexes formed due to DNA interaction with cati-
onic liposomes are potential gene delivery vectors. Essen-
tial requisites to get effective transfection vectors are the 
following: they must bind DNA sufficiently strongly to 
reach rapidly target cells and release DNA inside them. 
Surface and colloidal properties of DNA − cationic lipo-
somes determine the transfection efficiency. DNA − neu-
tral phospholipid � gemini surfactant lipolexes have shown 
good transfection activity in vivo1. Gemini surfactants 
CsGSm contain two alkyl chains (m is the number of car-
bons in the alkyl chain) and two quaternary ammonium 
groups connected by a polymethylene chain referred to as 
a spacer (s is the number of carbons in the spacer). They 
are efficient as antimicrobial and plasmid curing agents 
too  

We have examined the process of DNA condensation 
by unilamellar liposomes prepared from the mixture of 
dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) and alkane-1,2-diyl-
bis(dodecyldimethylammonium bromide) (CsGS12, s=2 
and 12) (CsGS12:DOPC = 0.15 mol mol−1) as a function 
of the ionic strength of solution in the concentration range 

0.0015−0.25 M NaCl. The interaction was monitored by 
following changes of fluorescence intensity of emission 
spectra of the ethidium bromide intercalated between DNA 
bases. The microstructure of lipoplexes prepared at 
isoelectric point of the mixture was studied using small- 
(SAXD) and wide-angle (WAXD) synchrotron X-ray dif-
fraction at the soft condensed matter beamline A2 at 
HASYLAB, DESY, Hamburg. The lipoplexes have shown 
a condensed lamellar phase with DNA monolayers interca-
lated between lipids bilayers. We have found a repeat dis-
tance of lipid bilayer stacking d ~ 7 nm, and the DNA �
 DNA distance dDNA ~ 5.8 nm at low ionic strength of solu-
tion. The lipoplexes prepared at 0.1 M NaCl have not 
shown any regular DNA packing. 

 
This work was supported by the European Community - 
Research Infrastructure Action under the FP6 "Structuring 
the European Research Area" Programme Contract RII3-
CT-2004-506008 (HASYLAB project II-20052037 EC), by 
the JINR project 07-4-1031-99/2008 and by the VEGA 
grant 1/3029/06 to DU. 
 
REFERENCES 
  1. Badea I., Verrall R., Baca-Estrada M., Tikoo S., 

Rosenberg A., Kumar P., Foldvari M.: J. Gene Med. 
7, 1200 (2005). 
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HETEROCYKLICKÉ DERIVÁTY  
4-HYDROXYFENYLETÓNOV A ICH VPLYV  
NA KARDIOVAKULÁRNE FUNKCIE 
 
EVA RAČANSKÁa, SIMONA SEDLÁKOVÁb,  
MATEJ BALÁ�a, JANA PLÁVKOVÁa a RU�ENA 
ČI�MÁRIKOVÁb 

  
a Katedra farmakológie a toxikológie, b Katedra chemickej 
teórie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, SR 
racanska@fpharm.uniba.sk  
 

V snahe o prípravu liečiv priaznivo ovplyvňujúcich 
patologicky zmenené kardiovaskulárne funkcie boli pripra-
vené dve série originálnych heterocyklických derivátov (4-
hydroxyfenyl)etanónu-, resp. popán-1-ónu s predpokla-
daným β-adrenolytickým (aryloxyaminopropanolové zo-
skupenie) a α1-adrenolytickým, resp. vazodilatačným účin-
kom (objemnej�í heterocyklus). �trukturálne príbuzné 
látky s fluórfenyl-piperazínovým substituentom typu flu-
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narizínu u� skor�ie potvrdili významnú antihypertenzívnu 
účinnosť. K farmakologickému hodnoteniu boli vybrané 
�tyri látky vo forme solí s kys. fumárovou s odli�nou sub-
stitúciou na benzénovom jadre v polohe 4  vzhľadom na 
aminopropanolový reťazec a na aminoskupine postranného 
reťazca, ktorá sa stala súčasťou pyrolidínu, resp. 4-
metylpiperazínu (obr.). 

Hodnotený bol vplyv látok na izolovanú 
a fenylefrínom prekontrahovanú aortu a antiizoprenalínový 
účinok látok na tepovú frekvenciu izolovaných predsiení 
rovnakých zvierat. Výsledky boli porovnávané s účinkami 
súčasne hodnoteného β-blokátora karvedilolu. Z výsledkov 
experimentov vyplýva, �e v�etky látky v pou�itej koncentrácii 
10−5 mol l−1 na izolovaných aortách inhibovali vazokonstrikč-
ný účinok fenylefrínu (−8,2 a� −21,2 %), pričom inhibičný 
účinok bol nekompetitívny a participujú sa na ňom 
zrejme viaceré mechanizmy. Při hodnotení látok 
v konc. 10−7 mol l−1 na izolovaných spontánne tepajúcich 
predsieňach potkanov bola zistená ich schopnosť inhibo-
vať pozitívne chronotropný účinok β-sympatomimetika 
izoprenalínu a vypočítané hodnoty kompetitívneho antago-
nistického účinku pA2 sa pohybujú v rozmedzí 7,53�8,00 
a pre karvedilol 8,15±0,22. Zaznamenaný bol aj negatívne 
chronotropný účinok látok. Inhibičný účinok látok na pre-
kontrahované aorty podporuje tvrdenie o aditívnom vazo-
dilatačnom a tým aj potenciálne antihypertenzívnom pôso-
bení hodnotených �truktúr. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu UK 302/2007 
a agentúry VEGA M� SR 1/4300/07 a 1/15/6. 
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a Department of Pathology and Bosch Institute, Iron Me-
tabolism and Chelation Program, University of Sydney, 
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of Chemistry, University of Queensland, Brisbane 4072, 
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d.richardson@med.usyd.edu.au 
 

Iron (Fe) chelation therapy involves the use of ligat-
ing drugs that avidly bind Fe from biological systems. 
Traditionally, specifically designed Fe chelators were de-
veloped for the treatment of Fe overload disease e.g., β-
thalassaemia. However, the increased requirement for Fe 
in rapidly proliferating cancer cells, compared with normal 
cells, makes Fe a novel target for cancer chemotherapy1 
Iron chelators can inhibit incorporation of the metal into 
Fe-containing proteins, including ribonucleotide reductase, 

a key enzyme involved in the rate-limiting step of DNA 
synthesis. Hence, some of these ligands can markedly in-
hibit proliferation. Our previous studies have shown that 
chelators can be specifically designed for the treatment of 
Fe overload disease or cancer2. Generally, ligands for the 
treatment of Fe overload disease are designed not to be 
redox active. In contrast, chelators with potent anti-
proliferative activity must possess the ability to  bind Fe 
and form complexes which redox cycle to generate cyto-
toxic free radicals3. The latter species induce cellular in-
jury, including DNA oxidation and mitochondrial damage.  

In the current study we have designed a new class of 
thiosemicarbazone chelators known as the ApT series that 
show marked anti-tumour activity. We demonstrate that 
these compounds are highly effective at permeating cellu-
lar membranes and binding Fe from intracellular  pools. 
Prelabelling SK-N-MC neuroepithelioma cell cultures with 
59Fe-transferrin (0.75 µM) for 3 h at 37 °C followed by 
reincubation for 3 h at 37oC with ApT series chelators 
(50 µM) led to marked 59Fe efflux from the cells. In addi-
tion, incubation of cells with these chelators (50 µM) also 
markedly inhibited 59Fe uptake of 59Fe-transferrin. Dialysis 
experiments demonstrated that in contrast to deferiprone 
(L1) that directly removes Fe from transferrin, the ApT 
ligands do not directly chelate 59Fe from the Fe-binding 
sites of this protein. Hence, these chelators intercept Fe 
only after its release from transferrin that occurs intracellu-
larly. 

In conclusion, the marked anti-tumour activity of the 
ApT series is due, at least in part, to their ability to act as 
efficient Fe chelators. 
 
REFERENCES 
  1. Whitnall M.: PNAS USA 103, 7670 (2006). 
  2. Richardson D. R.: Blood 86, 4295 (1995).  
  3. Kalinowski D., Richardson D. R.: Chem. Res. Toxi-

col. 20, 715 (2007). 
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Práca sa zoberá �túdiom fyzikálno chemických vlast-
ností hydrochloridov kyselín 2-hydroxy-3-(alkylamino)
propyl-esterov-4-[(alkoxykarbonyl)amino]benzoových. 
Bázická časť bola tvorená izopropylaminom alebo terciár-
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nym butylom. �tudované látky boli zosyntetizované  na 
Ústave chemických léčiv, Farmaceutickej fakulty VFU 
v Brne s predpokladaným betalytickým účinkom. 

Z fyzikálno-chemických vlastností bol stanovený 
log P v sústave oktán-1-ol/fosforečnanový tlmivý roztok, 
log k bol stanovený pomocou HPLC, Rf a RM hodnoty 
pomocou TLC, disociačná kon�tanta pKa bola stanovená 
potenciometricky a povrchová aktivita σ stalagmometric-
ky. Hodnoty rozdeľovacieho koeficienta experimentálne 
stanovené boli porovnané s výpočtami počítačových prog-
ramov pre teoretické hodnoty log P a to: ALOGPs, AC log 
P, AB/log, miLogP, KowWIN, XLOGP v systéme QASR.  

Zo získaných hodnôt vyplynulo, �e predikciu hodnôt 
rozdeľovacích koeficientov pre uvedený súbor zlúčenín 
patriacich medzi substituované estery kyseliny fenylkarbá-
movej (príslu�né hydrochloridy) v systéme oktán-1-ol/
tlmivý fosforečnanový roztok sú najvhodnej�ie AB/log na 
predpoveď log P príslu�ných hydrochloridov a miLOGP 
a KowWIN pre predpoveď log P príslu�ných báz. 

Na základe korelácie hodnôt parametrov lipofility 
bola potvrdená platnosť Collanderovej rovnice. 
 
Práca vznikla s podporou grantu agentúry VEGA M� SR 
č. 1/4291/07. 
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Derivát pyridoindolu stobadín, (−)-cis-2,8-dimetyl-      
-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3b]indol, je látka 
s antiarytmickým a antihypoxickým účinkom, ako aj 
s výrazným účinkom na vychytávanie voľných kyslíko-
vých radikálov1. N5-acylsubstitúciou boli pripravené deri-
váty, ktoré predstavujú prodrug formy účinnej látky � 
stobadínu2. Predpokladá sa, �e v organizme budú látky 
podliehať hydrolýze, aktívna látka sa bude uvoľňovať 
a transportovať do rôznych orgánov. V práci prezentujeme 
súhrn výsledkov �túdia stability a kinetiky kyslej, alkalic-

kej a neutrálnej hydrolýzy 13 acylderivátov stobadínu. Pri 
�túdiu kyslej hydrolýzy sme rozklad látok sledovali 
v prostredí kyseliny chlorovodíkovej 0,1 mol l−1 pri 20 °C 
a 70 °C spektrofotometriou v UF oblasti a stanovili sme 
rýchlostné kon�tanty hydrolýzy. Chromatografiou na ten-
kej vrstve a plynovou chromatografiou sme preukázali, �e 
hydrolýzou sa z prodrug formy uvoľnil stobadín. Alkalická 
hydrolýza 13 látok pri 70 °C prebiehala v prostredí hydro-
xidu sodného 0,1 mol l−1. Stanovili sme rýchlostné kon-
�tanty. Rýchlosť alkalickej hydrolýzy rástla so zvy�ovaním 
počtu atómov uhlíka v acylovom reťazci. Priebeh hydrolý-
zy sme sledovali pomocou chromatografie na tenkej vrst-
ve, pričom sme zistili okrem stobadínu aj prítomnosť ďal-
�ieho rozkladného produktu. Ako neutrálne prostredie sme 
zvolili na sledovanie hydrolýzy acylderivátov stobadínu 
tlmivý roztok s hodnotou pH 7 pri teplote 70 °C a 75 °C. 
Rýchlostné kon�tanty hydrolýzy v tomto prostredí rovnako 
korelujú s počtom atómov uhlíka a s hodnotou pKa, ktorá 
má význam pre adsorpciu, distribúciu do orgánov 
a elimináciu v organizme vzhľadom na rozdielne hodnoty 
pH telesných tekutín. Na vybraných látkach sme stanovili 
profil log k � pH na určenie tej oblasti, v ktorej má látka 
najvy��iu stabilitu. Na sledovanie priebehu interakcie hyd-
rolýzou uvoľneného stobadínu so stabilným voľným radi-
kálom, 2,2-difenyl-1-pikryl-hydrazylom (DPPH), čo je 
modelová látka na testovanie kapacity vychytávania voľ-
ných radikálov3, sme �tudované látky podrobili hydrolýze 
v prostredí tlmivého roztoku s hodnotou pH 7 pri teplote 
21 °C a 37 °C za prítomnosti radikálu DPPH v reakčnom 
prostredí. Rýchlosť vychytávania radikálu DPPH �tudova-
nými látkami rástla úmerne s rýchlosťou ich hydrolýzy 
a s dĺ�kou acylového reťazca. Na základe dosiahnutých 
výsledkov mô�eme kon�tatovať, �e �tudované acylderiváty 
stobadínu sú najstabilnej�ie v slabo kyslom prostredí, hyd-
rolýzou uvoľňujú aktívne liečivo stobadín. 
 
Práca bola realizovaná za podpory grantu č. 1/4293/07, 
Grantovej agentúry VEGA M� SR.   
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