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P76 
VÝVOJ METÓDY PRE ANALYTICKÉ  
HODNOTENIE DEXRAZOXANU A JEHO  
AKTÍVNYCH METABOLITOV 
 
JÁN STARIAT, PETRA KOVAŘÍKOVÁ  
a JIŘÍ KLIME� 
 
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceu-
tická fakulta UK v Hradci Králové, Univerzita Karlova 
v Praze, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 
jan.stariat@faf.cuni.cz 

 
Dexrazoxan je doposiaľ jediným klinicky u�ívaným 

liečivom s významným kardioprotektívnym účinkom pri 
po�kodení srdca protinádorovou liečbou. Mechanizmus 
jeho účinku v�ak stále nebol dostatočne objasnený. Pred-
pokladá sa, �e je sprostredkovaný chelatačnými vlastnos-
ťami aktívneho metabolitu dexrazoxanu (ADR-925, viď 
obrázok), ktorý vzniká bioaktiváciou dexrazoxanu vnútri 
kardiomyocytov. �túdium mechanizmu kardioprotektívne-
ho pôsobenia tejto látky je v�ak výrazne obmedzené ab-
senciou moderných analytických metód vhodných pre 
analýzu dexrazoxanu a jeho aktívnych metabolitov 
(predov�etkým ADR-925). 

Cieľom tejto práce je vývoj analytickej metódy 
(HPLC-MS) pre hodnotenie dexrazoxanu a jeho aktívnych 
metabolitov. 

Pri vývoji metódy HPLC separácie dexrazoxanu 
a jeho metabolitov bola hlavná pozornosť venovaná výbe-
ru vhodnej stacionárnej fázy. V prvej fáze boli testované 
be�né chromatografické kolóny (Phenomex C18, Luna 
Phenyl-Hexyl, Discovery HSF5), no analyzované látky 
mali vzhľadom na vysokú hydrofilitu neuspokojivú sepa-
ráciu a pomerne krátke retenčné časy. Navy�e bolo nutné 
pou�iť mobilné fázy s vysokým obsahom vody, ktoré nie 
sú kompatibilné s MS detekciou. 

Preto bol ďalej testovaný nový typ HPLC kolón  Sielc 
Obelisc, ktorý umo�ňuje dosiahnuť akceptovateľné reten-
cie hydrofilných látok za pou�itia mobilnej fázy 
s vysokým percentom organickej zlo�ky.  Konkrétne bola 
testovaná kolóna  Sielc Obelisc N (150 mm × 3,2 mm; 5 µm) 
za pou�itia mobilných fáz s vy��ím obsahom acetonitrilu 

(55−75 %) s prietokom 0,4 ml min-1, ktoré boli kompati-
bilné s MS detekciou. Vyvinuté chromatografické pod-
mienky budú ďalej optimalizované pre analýzu dexrazoxa-
nu a aktívneho metabolitu v biologickom materiáli.  

 
Tento projekt bol vypracovaný za podpory Výskumného 
zámeru MSM 0021620822. 
 
 
P77 
NOVÉ MO�NOSTI SEPARACE LÁTEK POMOCÍ 
KAPILÁRNÍCH METOD  
 
PETRA STA�KOVÁ, ANNA LI�KOVÁ  
a IVA KAPUSTÍKOVÁ 
 
Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, VFU Brno 
pstaskova@centrum.cz 
 

Snahou analytické chemie během posledních let je 
vyvinout metody separací pro minimální mno�ství vzorku 
a tím pádem  dochází k rozvoji kapilárních analytických 
metod.  Na Ústavu chemických léčiv byly optimalizovány 
metody kapilární chromatografie, elektroforetických me-
tod, speciálě elektrochromatografie, pro látky ze skupiny 
heteroaralaminoethanolů (obr. 1) 

 
U studovaných látek byly stanoveny retenční časy 

s vyu�itím kapilární kapalinové chromatografie, elektrofo-
retické vlastnosti charakterizované křivkou mobility 
(obr. 2). Znalost těchto základních analytických vlastností 
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Obr. 1. Struktura studovaných látek 2-[4-(4- aryl)piperazin-1-
yl]-1-(alkylbenzofuran-2-yl)ethan-1-oly 

Obr. 2. a) Separace látek 4/x na polybutamethakrylátové kolo-
ně l=18 cm s mobilní fází 65% acetonitrilem při  t=25 ºC, 
f=3 µl min−1; b) Mobilitní křivky látek 4/1E, 4/3E a 4/4E 
s acetátovým a hydrogenuhličitanovým pufrem o iontové síle 
10 mmol l−1 
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byla pou�ita při optimalizaci podmínek pro separaci pomo-
cí elektrochromatografie. Zde byly zoptimalizovány pod-
mínky pro separaci studovaných látek na stacionární fázi 
C8 s mobilní fází slo�enou z 60 % acetonitrilu s pufry tri-
hydroxymethylaminomethanem (TRIS) a morfolino-
ethylsulfonovou kyselinou (MES) o koncentraci 10 mM. 
 

Vypracováno za podpory grantu IGA 64/2007/FaF. 
 
 
P78 
STANOVENIE PRVKOV VO VZORKÁCH 
CYNOSBATI FRUCTUS 
 
MIROSLAVA  SÝKOROVÁ, OĽGA  
�TROFFEKOVÁ, VERONIKA JÁNO�OVÁ  
a EMIL HAVRÁNEK 
 
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, 
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Odbojárov 
10, 832 32 Bratislava, SR 
sykorova@fpharm.uniba.sk 
 

Fytofarmaká, podobne ako ostatné lieky, musia byť 
bezpečné, účinné a kvalitné. Na zaručenie bezpečnosti 
a účinnosti liekov rastlinného pôvodu je mimoriadne dôle-
�ité uskutočniť hodnotenie východiskového materiálu � 
drogy, ktoré je dané liekopisnými po�iadavkami. Okrem 
stanovenia obsahových látok zodpovedných za účinok sa 
sleduje i prítomnosť ostatných zlo�iek rastlinných drog, 
ktoré mô�u mať vplyv na hlavný účinok. Ne�iaduce prí-
mesi mô�u spôsobiť po�kodenie organizmu. 

Analytické metódy, ktoré umo�ňujú hodnotenie vý-
chodiskového rastlinného materiálu, extraktov, ako aj ko-
nečných produktov, teda liekov z hľadiska identifikácie 
obsahových látok aj ich stanovenia, by mali byť jednodu-
ché, rýchle, polykomponentné a dostatočne citlivé. Uvede-
né po�iadavky spĺňa rádionuklidová röntgenofluorescenč-
ná analýza (RRFA), ktorá nachádza �iroké uplatnenie vo 
farmaceutickej praxi a je uvedená i v Slovenskom liekopi-
se 1. RRFA je zalo�ená na interakcii �iarenia vysielaného 
vhodným zdrojom �iarenia s analyzovanou látkou. Umo�-
ňuje pracovať s rôznym typom vzoriek vrátane biologické-
ho materiálu.  

Práca bola zameraná na stanovenie prvkov Fe, Cu, 
Zn, Pb vo vzorkách Cynosbati fructus (Kolárovo, Hloho-
vec, Nová Ľubovňa). Analyzované boli plody ru�e �ípovej 
bez semien a semená. Merania boli uskutočnené polovodi-
čovým detektorom Si/Li a mnohokanálovým analyzátorom 
ORTEC® so softvérovým vybavením MAESTRO®-32. 
Ako zdroj �iarenia bol pou�itý rádionuklidový zdroj 238Pu 
(A=1100 MBq, E=12�22 keV, T1/2=86,4 rokov), pri mimo-
osom geometrickom usporiadaní vzorka � zdroj �iarenia � 
detektor.  

Obsah prvkov bol stanovený metódou �tandardného 
prídavku. Vo vzorkách bol stanovený obsah Fe v rozmedzí 
22,96−139,59 µg g−1 vzorky. Obsah Cu sa pohyboval 
v rozmedzí 11,62−26,71 µg g−1 vzorky. Obsah Zn bol 

v rozmedzí 1,10−7,12 µg g−1. Obsah Pb bol pod detekč-
ným limitom metódy. Obsah prvkov bol odli�ný v plodoch 
ru�e �ípovej bez semien a v semenách. 

Vypracovaná metodika identifikácie a následného 
stanovenia prvkov vo vzorkách plodov ru�e �ípovej. RR-
FA potvrdila vhodnosť pou�itia tejto metódy na rýchlu, 
jednoduchú a presnú kontrolu obsahu prvkov v drogách. 
Jej výsledky sú porovnateľné s inými metódami, ktoré si 
vy�adujú chemickú úpravu vzorky (ako napr. AAS, ktorá 
je taktie� uvedená v SL1). 

 
Tato práca vznikla za podpory grantu agentúry VEGA M� 
SR, č.1/4299/07, č. 1/0003/08 a grantu UK/97/2008. 
 
 
P79 
SLEDOVANIE UVOĽŇOVANIA KOMPLEXU  
ALKALOIDOV Z KOREŇA 
LASTOVIČNÍKA VÄČ�IEHO − Chelidonii radix 
 
ATTILA SZKUKÁLEK, PETER MOKRÁŇ a PETER 
MOLČAN  
 
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Odbojárov 
10, Bratislava, Slovenská republika 
szkukalek@fpharm.uniba.sk 
 

Lastovičník väč�í je od nepamäti známa liečivá rastli-
na. V dermatologii sa vyu�íva jeho keratolytická schop-
nosť v terapii bradavíc, kondylómov a karcinómov. Mono-
grafie lastovičníkovej vňate nachádzame v mnohých ná-
rodných liekopisoch a v Európskom liekopise. Na�a práca 
nadväzuje na sledovanie uvoľňovania alkaloidov z vňate 
lastovičníka väč�ieho − Chelidonii herba. Prítomnosť al-
kaloidu chelerytrínu v koreni lastovičníka modifikuje 
uvoľňovanie alkaloidov. Sledovali sme liberáciu alkaloi-
dov z 3 % hydrogélu metylcelulózy s 5% obsahom Poly-
sorbátu 80 v liberačních komôrkach. V porovnaní s na�imi 
pokusmi s vňaťou lastovičníka sme pozorovali mierny 
nárast liberácie alkaloidov.  
 
 
P80 
MO�NOSTI TECHNIKY SEKVENČNÍ INJEKČNÍ 
ANALÝZY VE STANOVENÍ DUSIČNANŮ 
A DUSITANŮ V PITNÝCH VODÁCH  
 
DALIBOR �ATÍNSKÝ, HELENA KYMLOVÁ,  
HANA SKLENÁŘOVÁ a PETR SOLICH  
 
Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta Hradec 
Králové, Univerzita Karlova, Heyrovského 1203, 500 05 
Hradec Králové 
satinsky@faf.cuni.cz 
  

Dusičnany dávkované přes port 1 se v průtokovém 
systému SIA redukují na Cd reduktoru na dusitany, které 
reagují v mísící cívce se sulfonamidem a N-(1-naftyl)-
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ethylendiaminem v kyselém prostředí za vzniku červeného 
azobarviva. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentra-
ci dusičnanů. Dusitany jsou dávkovány druhým portem 
selekčního ventilu přímo do mísící cívky, kde reagují za 
vzniku azobarviva. Absorbance produktů je měřena v Z-
průtokové cele spektrofotometrického detektoru. Odezva 
obou dvou aniontů je měřena během jednoho analytického 
cyklu. V případě, �e neznámý vzorek obsahuje dusičnany 
i dusitany současně, je nutné pro zji�tění přesné koncentra-
ce dusičnanů odečíst koncentraci dusitanů, jeliko� signál 
získaný po průchodu Cd reduktorem odpovídá sumě dusič-
nanů a dusitanů původně přítomných ve vzorku. 
  

Aspirace vzorků a standardů probíhá přes vícecestný se-
lekční ventil a jejich následný tok v nosném proudu je 
umo�něn díky obousměrné pístové pumpě. Selekční ventil 
umo�ňuje volbu směru toku do různých portů. Technika 
byla pou�ita ke stanovení dusičnanů a dusitanů v balených 
pitných vodách. 
 
Autoři děkují za finanční podporu práce Výzkumnému 
záměru MSM 0021620822. 
 
 
P81 
ANTIOXIDAČNÉ VLASTNOSTI LISTOV SVÍBU 
BIELEHO (Swida alba) 
 
FRANTI�EK �ER�EŇa a DANIEL GRANČAIb 
 
a Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta, b Katedra far-
makognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita 
Komenského, Bratislava, SR 
sersen@fns.uniba.sk 
 

Svíb biely je opadavý, a� 3 m vysoký ker, patrí do 
čeľade drieňovitých (Cornaceae), ktorých je okolo 50 
druhov. Pochádza zo Sibiry (od Uralu po Kamčatku) 
a Ďalekého východu (Japonsko, Kórea, severovýchod Čí-
ny, sever Mongolska). U nás sa pomerne hojne pestuje ako 
okrasný ker v parkoch1. V ľudovom liečiteľstve sa 
vyu�ívali jeho emetické, adstringentné a antipyretické 
účinky. Z obsahových látok svíbu bieleho sú známe 
antokyaníny delfinidíny2.  

Cieľom práce bolo stanoviť antioxidačnú aktivitu 

extraktov z listov kra, svíbu bieleho (Swida alba).  
Z vysu�ených listov boli pripravené extrakty postup-

ným extrahovaním v petrolétere, etylacetáte, chloroforme, 
n-butanole a metanole. Naviac bol pripravený metanolový 
extrakt z čerstvých listov svíbu bieleho, ktoré neboli po-
drobené postupnej extrakcii (v tabuľke I označený ako 
sumárny extrakt).  

Antioxidačná aktivita týchto extraktov bo-
la  stanovená metódou vychytávania DPPH radikálov 
v metanolovom roztoku. Test sa robil v metanolovom roz-
toku DPPH (10−4 mol dm−3) meraním absorbancie pri 
517 nm. Antioxidačná účinnosť bola vyhodnotená pomo-
cou hodnôt SC50, t.j. koncentrácie extraktu, ktorá spôsobí 
50 % pokles absorbancie pri 517 nm. Účinnosť vychytáva-
nia DPPH radikálov �tudovanými látkami je prezentovaná 
v tabuľke I. 
 
Tabuľka I 
SC50 hodnoty vychytávania DPPH radikálov 

 
Z tabuľky I je zrejmé, �e najúčinnej�ím vychytáva-

čom DPPH radikálov boli metanolové extrakty z listov 
svíbu bieleho. Z literárnych údajov1,2 je známe, �e svíb 
biely obsahuje viacero derivátov anthokyanínu 
a delfinidínu a práve tieto, ako aj  iné flavonoidy 
a fenolové kyseliny, spôsobujú jeho antioxidačné účinky. 

 
Práca bola  podporovaná grantmi VEGA M� SR č. 
1/3411/06 a 1/4289/07. 
 
LITERATÚRA 
  1. Andersen O. M., Jordheim M.: CRC Press, Boca Ra-

ton, p. 471 (2006). 
  2. Bjoroy O., Fossen T., Andersen O. M.: Phytochemis-

try 68, 640 (2007). 
 
 

Extrakt Petroletér Etylacetát Chloroform 

SC50 [µg dm-3] 437,25 328,89 626,90 

Extrakt n-Butanol Metanol Sum. ext. 

SC50 [µg dm-3] 177,03 16,57 7,63 
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P82 
SLEDOVANIE VPLYVU VIACSÝTNYCH  
ALKOHOLOV NA LIBERÁCIU A pH  
HYDROGÉLOV S OBSAHOM ALAPTIDU 
 
VERONIKA �IMUNKOVÁ, MIROSLAVA  
POTÚČKOVÁ, EDUARD TICHÝ, ZUZANA  
VITKOVÁ, MARGARÉTA �UBOVÁ a ANDREA 
HALENÁROVÁ  
 
Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Uni-
verzita Komenského, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, 
Slovenská republika  
simunkova@fpharm.uniba.sk  
 

Predmetom príspevku je sledovanie vplyvu viacsýt-
nych alkoholov (glycerolu a propylénglykolu) na liberáciu 
spirocyklického dipeptidu alaptidu z hydrogélov a na pH 
hydrogélov s obsahom alaptidu 1 % (w/w). Alaptid má pri 
lokálnej aplikácii na rany regeneračné a epitelizačné účin-
ky a s úspechom je doposiaľ vyu�ívaný vo veterinárnej 
praxi. Ako hydrogélový základ bola vybraná hydroxyetyl-
celulóza o koncentrácii 3 % (w/w). Glycerol 
a propylénglykol boli v jednotlivých hydrogéloch pou�ité 
v koncentrácii 5 %, 10 % a 15 % (w/w). Hydrogély boli 
skladované v tme, pri laboratórnej teplote. Liberácia alap-
tidu z hydrogélov sa merala spektrofotometrickou metó-
dou po 14 dňoch od prípravy jednotlivých hydrogélov. 

Z nameraných výsledkov mo�no vyvodiť záver, �e 
prítomnosť glycerolu a propylénglykolu mala vplyv na 
liberáciu alaptidu. Z terapeutického aj farmaceutického 
hľadiska bolo mno�stvo uvoľneného alaptidu veľmi uspo-
kojivé. Najvy��ie hodnoty uvoľneného alaptidu boli name-
rané z hydrogélov s obsahom 10 % propylénglykolu (w/w) 
a 10 % glycerolu (w/w). Vplyv propylénglykolu 
a glycerolu na hodnoty pH v príslu�ných hydrogéloch s 
alaptidom sa nepotvrdil, resp. zistené rozdiely v hodnotách 
pH sa pohybovali len v nepatrnom rozmedzí (10−3 a� 10−2). 
V�etky skúmané hydrogély mali hodnoty pH v slabo kys-
lej oblasti.  

 
Táto práca bola podporená grantovými projektmi 
UK/104/2008, UK/95/2008 a VEGA 1/0320/08. 
 
 

P83 
MOLEKULOVO-MODELOVACIA �TÚDIA  
KOMPLEXOV AKTÍVNEHO MIESTA  
ANGIOTENZÍN KONVERTUJÚCEHO ENZÝMU 
S VYBRANÝMI INHIBÍTORMI   
                            
MARTIN �RAMKO, JÚLIUS �ILLE, VLADIMÍR 
GARAJ a MILAN REMKO  
 
Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta, 
Univerzita Komenského, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, 
Slovenská republika 
sramko@fpharm.uniba.sk 
 

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) 
sa radia medzi významné terapeutiká záva�ných kardio-
vaskulárnych ochorení. Detailná znalosť mechanizmu 
účinku inhibítorov ACE ale i iných enzýmov na molekulo-
vej úrovni je nevyhnutná pri dizajne nových a vylep�ovaní 
farmakologického a farmakokinetického profilu u� zau�í-
vaných terapeutík1.  

V práci sa zaoberáme �túdiom �truktúrnych 
a termodynamických vlastností komplexov vybraných 
inhítorov ACE s �receptorovým� miestom enzýmu ACE, 
charakterizovaným ako [Zn2+(imidazol)2CH3COO−]+. �tu-
dované komplexy boli namodelované na základe �truktúr-
nych informácii dostupných v RCSB PDB databáze2,3. Na 
�túdium bola pou�itá dvojúrovňová ONIOM metóda, pri-
čom na popis dôle�itej�ích častí (z hľadiska väzby inhibí-
tora do aktívneho miesta) �tudovaných systémov bola pou-
�itá ab initio DFT metóda s funkcionálom Becke3LYP 
a zvy�né časti systému boli �tudované pomocou semiempi-
rickej MNDO metódy. Veľkosť interakcie �tudovaných 
inhibítorov s modelom aktívneho miesta ACE sme vyjadri-
li pomocou termodynamických parametrov (entalpia, Gib-
bsova energia). Vypočítanú aciditu jednotlivých inhibíto-
rov naviazaných do aktívneho miesta enzýmu 
v izolovanom stave sme vyjadrili ako entalpiu a Gibbsovu 
energiu deprotonácie. �truktúrne a termodynamické para-
metre optimalizovaných komplexov sú porovnané s do-
stupnými experimentálnymi údajmi a diskutované z hľadi-
ska ich biologickej dôle�itosti.    
 
Práca vznikla s podporou grantov  VEGA 1/4301/07 
a UK/32/2008. 
 
LITERATÚRA 
  1. Remko M.: Základy medicínskej a farmaceutickej 

chémie, SAP (2005). 
  2. Berman H., Henrick K., Nakamura H.: Nat. Struct. 

Biol. 10, 980 (2003).   
  3. Natesh R., Schwager S. L. U., Evans H. R., Sturrock 

E. D., Acharya K. R.: Biochemistry 43, 8718 (2004). 
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P84 
STANOVENIE PRVKOV RRFA V DROGÁCH 
S DIURETICKÝM ÚČINKOM 
 
OĽGA �TROFFEKOVÁ, MIROSLAVA   
SÝKOROVÁ, VERONIKA JÁNO�OVÁ, LUCIA  
VEIZEROVÁ a EMIL HAVRÁNEK 
 
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, 
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Odbojárov 
10, 832 32 Bratislava, SR 
stroffekova@fpharm.uniba.sk 
 

Z dôvodu nárastu znečistenia �ivotného prostredia 
a zvý�eného pou�ívania liečivých rastlín pri terapii rôz-
nych chorôb sa v poslednom období objavujú vedecké 
práce zamerané na stanovenie ťa�kých kovov v liečivých 
rastlinách a v ich produktoch. Bola vypracovaná metodika 
polykomponentného stanovenia prvkov Mn, Fe, Cu, Zn 
a Pb metódou RRFA vo vzorkách drog s diuretickým účin-
kom (Betulae folium, Equiseti herba, Liquiritiae radix, 
Solidaginis herba, Urticae folium) a v čajovine Diureticae 
species (výrobca Leros s.r.o., Praha). Vzorky boli analyzo-
vané bez chemickej úpravy vo forme tabliet.  

RRFA je nukleárna analytická metóda umo�ňujúca 
rýchlu identifikáciu a stanovenie viacerých prvkov počas 
jedného merania bez de�trukcie vzorky. Na analýzu vzo-
riek bol pou�itý rádionuklidový zdroj 238Pu (T1/2=86,4 
rokov, E=12�22 keV), polovodičový detektor Si/Li, mno-
hokanálový analyzátor EG&G ORTEC, bola pou�itá boč-
ná geometria. 

Vo vzorkách drog a čajoviny boli identifikované prv-
ky K, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn a Pb. Obsah prvkov Mn, Fe, 
Cu, Zn a Pb bol stanovený pomocou série desiatich �tan-
dardov, z ktorých sa zostrojili kalibračné krivky. Bol vy-
počítaný obsah prvkov Pb: Equiseti herba − 3,62 µg g−1, 
Liquiritiae radix − 2,33 µg g−1, Solidaginis herba − 2,64 µg g−1 
a Diureticae species − 2,28 µg g−1. Vo vzorkách drog Betu-
lae folium a Urticae folium bol obsah Pb ni��í ako detekč-
ný limit metódy − 0,98 µg g−1. Zvý�ený obsah Mn 2360,09 
µg g−1voči ostatným drogám bol vo vzorke Betulae folium. 
Vo vzorkách drog Equiseti herba a Liquiritiae radix bol 
stanovený obsah Fe 2676,00 µg g−1 resp. 2033,34 µg g−1, 
kým v ostatných sa obsah pohyboval v rozmedzí 92,77−
212,48 µg g−1. Obsah Cu medzi druhmi kolísal v rozmedzí 
7,63−15,67 µg g−1. Zvý�eným obsahom Zn voči ostatným 
drogám sa vyznačuje vzorka Betulae folium, ktorá obsaho-
vala 208,97 µg g−1 tohto prvku. V ostatných drogách sa 
obsah Zn pohyboval v rozmedzí 20,00−72,07 µg g−1. De-
tekčné limity: Mn 2,92 µg, Fe 1,79 µg, Cu 1,15 µg, Zn 
0,82 µg a Pb 0,98 µg.  

Obsah popola stanovený podľa SL1 sa pri jednotli-
vých drogách pohyboval v rozmedzí 4,21−23,86 %. Povo-
lený zvy�ok popola bol prekročený v droge Equiseti herba, 
Solidaginis herba a v čajovine Diureticae species. 

Vypracovaná metodika stanovenia prvkov vo vzor-
kách rastlinných drog a čajoviny RRFA potvrdila vhod-

nosť pou�itia tejto metódy, ktorá umo�ňuje rýchlu kontro-
lu obsahu prvkov v drogách, bez chemickej úpravy vzorky.   

 
Tato práca vznikla za podpory grantu agentúry VEGA M� 
SR, č.1/4299/07, č. 1/0003/08 a grantu UK/97/2008. 
 
P85 
FORMULÁCIA HYDROGÉLOV PRE  
STOMATOLÓGIU 
 
MARGARÉTA �UBOVÁ, ZUZANA VITKOVÁ, 
EDUARD TICHÝ, VERONIKA �IMUNKOVÁ,  
ATTILA SZKUKÁLEK, MIROSLAVA  
POTÚČKOVÁ a ANDREA HALENÁROVÁ 
 
Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Uni-
verzita Komenského, Bratislava, SR 
subova@fpharm.uniba.sk 
 

Jedným z najpou�ívanej�ích antiseptík v stomatológii 
a dermatológii je chlórhexidín. Dostupný je vo forme vod-
ných alebo alkoholových roztokov, ústnych vôd, krémov, 
zubných pást. Z dôvodu, �e dosiaľ nie je registrovaný v SR 
vo forme hydrogélov, predmetom príspevku je formulácia 
uvedeného antiseptika do hydrogélov na báze chitosanu. 
Pripravili a hodnotili sa 2,5% (m/m) hydrogély chitosanu. 
Makromolekulovou látkou je prírodný polysacharid � bio-
degradovateľný, biokompatibilný a bioadhezívny, čo je 
z hľadiska aplikácie výhodné. Za účelom zlep�iť mecha-
nické vlastnosti hydrogélov, disperzným prostredím bol 
roztok kyseliny mliečnej alebo citrónovej. Súčasťou hyd-
rogélov bola močovina vo funkcii enhanceru. 
U pripravených hydrogélov sa sledovali reologické vlast-
nosti na rotačnom viskozimetri Viscotester VT 500 po 2 
a 7 dňoch od ich prípravy. Ukázalo sa, �e hydrogély majú 
charakter pseudoplastických sústav. Prítomnosť močoviny 
reologické vlastnosti hydrogélov �tatisticky významne 
neovplyvnila. 

 
Práca vznikla za podpory grantov: VEGA 1/0320/08, 
UK/95/2008 a UK/104/2008. 
 
P86 
OBSAH FENOLOVÝCH LÁTOK VO VYBRANÝCH 
DRUHOCH RODU Mentha L. 
 
DANIELA TEKEĽOVÁa, SILVIA FIALOVÁa,  
ATTILA SZKUKÁLEKb a DANIEL GRANČAIa 
 
a Katedra farmakognózie a botaniky, b Katedra galenickej 
farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, SR 
Tekelova@fpharm.uniba.sk 
 

Rod Mentha L. (mäta) sa zaraďuje do čeľade Lamia-
ceae, ktorá je významným zdrojom prírodných antioxidan-
tov. V druhoch rodu Mentha majú takýto účinok preva�ne 
fenolové látky, najmä hydroxy�koricové kyseliny a flavo-
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noidy. Mäty patria medzi silicové rastliny, �túdiu obsahu 
fenolových látok v nich sa začína väč�ia pozornosť veno-
vať a� v posledných rokoch. V práci sa sledoval obsah 
celkových hydroxy�koricových derivátov a flavonoidov 
v suchých listoch troch druhov rodu Mentha L. získaných 
v roku 2007 z jednoročného porastu: Mentha x piperita L. 
cv. �Perpeta�, Mentha spicata L. a Mentha x villosa Huds. 
Sledované rastliny sa pestovali v Záhrade liečivých rastlín 
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Celkové hydroxy�koricové deriváty (THD) sa 
stanovili kolorimericky podľa SL11 a vyjadrili ako obsah 
kyseliny rozmarínovej. Flavonoidy sa stanovili kolorimet-
ricky s AlCl3 podľa SL11 a podľa Glasla (extrakt sa prečis-
til s cyklohexánom)2 a vyjadrili sa ako obsah izokvercitrí-
nu (425 nm) a luteolín-7-O-glukozidu (392 nm): 

 
Mentha x piperita L. je známa vysokým obsahom 

flavonoidných glykozidov v listoch3. 
 
Táto práca vznikla s podporou grantu M� SR VEGA 
1/4289/07. 
 
LITERATÚRA 
  1. Slovenský liekopis, 1. vydanie, s. 682, 3758. HERBA, 

Bratislava 2001−2003. 
  2. Glasl H., Becker U.: Dtsch. Apoth. Ztg. 124, 2147 

(1984). 
  3. Guedon D. J., Pasquier B. P.: J. Agric. Food Chem. 

42, 679 (1994). 
 
P87 
KONFORMAČNÁ ANALÝZA  
PENTAMETOXYFLAVÓNU 
 
JAROSLAV TÓTHa, MILAN REMKOb a MILAN 
NAGYa 
 
a Katedra farmakognózie a botaniky, b Katedra farmaceu-
tickej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komen-
ského v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, SR 
Toth@fpharm.uniba.sk 
 

Kvercetín (3,5,7,3�,4�-pentahydroxyflavón) je najroz-
�írenej�ím prírodným flavonoidným aglykónom. Jeho �iro-
ké roz�írenie a z toho vyplývajúca dobrá komerčná dostup-
nosť sú tie� dôvodom, �e je jednou z najlep�ie preskúma-
ných flavonoidných zlúčenín. Známe sú predov�etkým 
jeho antioxidačné vlastnosti, pôsobí v�ak aj na mnohé 
ďal�ie biologické systémy. Aj chemické vlastnosti tejto 

zlúčeniny sa skúmali pomerne podrobne, a to tak v tuhom, 
kry�talickom skupenstve, ako aj v roztokoch. 

Pentametyléter kvercetínu (3,5,7,3�,4�-pentametoxy-
flavón) je nepomerne vzácnej�ou prírodnou látkou. Izolo-
vala sa napr. z viacerých rastlín čeľade Zingiberaceae. 
Viacero metoxylovaných derivátov flavónu sa v súčasnosti 
skúma kvôli ich účinku na hladký a srdcový sval, ktorý sa 
prejavuje napr. pozitívnym inotropným a bronchodilatač-
ným efektom. V mechanizme tohto účinku sa predpokladá 
zapojenie cAMP a Na+/K+-ATP-ázy. Neprítomnosť voľ-
ných hydroxylových skupín v molekule pentametoxyflavó-
nu síce mení charakter jej antioxidačných vlastností, vo 
viacerých in vitro testoch sa v�ak dokázala cytostatická 
a antiproliferatívna aktivita. 

�truktúra pentametoxyflavónu sa skúmala metódami 
molekulového modelovania a teoretickej chémie. Pri kon-
formačnej analýze a optimalizácii geometrie sa pou�ili 
programové balíky HyperChem 7.52 a Jaguar 7.5. Viaceré 
fyzikálno-chemické vlastnosti sa skúmali pomocou che-
mometrických programov prístupných cez internet 
(VCCLab, SPARC, Molinspiration). 

Konformácia pentametoxyflavónu vykazuje viaceré 
podobné črty s konformáciou kvercetínu. Molekula je ne-
planárna, uhol pootočenia fenylového substituenta voči 
rovine chromónovej časti molekuly je pri v�etkých konfor-
méroch z úzkeho intervalu 29−35 °. Prítomnosť objemnej-
�ích metoxylových substituentov a neprítomnosť voľných 
hydroxylových skupín v�ak výrazne mení nielen konfor-
mačnú flexibilitu molekuly, ale najmä jej acidobázické 
a ďal�ie fyzikálno-chemické vlastnosti i jej chemickú reak-
tivitu. 
 
Práca vznikla s podporou grantov VEGA 1/4301/07 
a FaF UK/2008. 
 
LITERATÚRA 
  1. Tóth J., v knihe: Pokroky vo farmácii 2: Farmakognó-

zia, kap. 3, s. 178. Univerzita Komenského, Bratislava 
2008. 

  2. Tóth J., Remko M., Nagy M.: Z. Naturforsch. C 51, 
784 (1996). 

  3. Tóth J., Remko M., Nagy M.: Acta Facult. Pharm. 
Univ. Comenianae 52, 218 (2005). 

 
P88 
�TÚDIUM VZÁJOMNÉHO OVPLYVŇOVANIA  
EXTRAKCIE V TROJZLO�KOVEJ ZMESI DROG 
 
RÓBERT URBLÍK, Z. KONT�EKOVÁ, PAVEL  
MUČAJI a MILAN NAGY  
 
Katedra Farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakul-
ta Univerzity Komenského, Odbojárov 10, 
832 32 Bratislava, SR  
urblik@fpharm.uniba.sk 
 

Pre vzájomné pôsobenie a ovplyvňovanie sme si vy-
brali rastlinné drogy, ktoré sú súčasťou čajovinovej zmesi 

Mentha L. THD 
[%] 

Izo-
kvercitrín 

[%] 

Luteolín-7-O-
glukozid 

[%] 
M. x piperita 
cv. 'Perpeta' 

6,09 (Glasl) 4,48 8,92 

M. spicata 4,92 (Glasl) 1,24 3,33 
M. x villosa 3,93 (Glasl) 1,63 7,19 
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pou�ívanej pri podpornej liečbe ochorenia diabetes melli-
tus: Galegae herba (GH), Phaseoli fructus sine semine 
(PF) a Taraxaci radix + T. folium (pomer 1:3, TRF)  Vy-
brané sledované parametre boli: DPPH scavengerová akti-
vita, obsah flavonoidov, obsah polyfenolov a odparok. 
Vzájomne sa porovnávali tieto parametre pre v�etky mo�-
né kombinácie drog: 

Zistili sme, �e obsah flavonoidov v samotných dro-
gách priamo koreluje s ich scavengerovou účinnosťou. Pri 
kombinácii drog GH+PF táto závislosť neplatí: pri vy��om 
obsahu flavonoidov ako je v PF+TRF je scavengerová 
účinnosť ni��ia.  

Scavengerová aktivita priamo koreluje s obsahom 
polyfenolov pre samostatné drogy resp. ich dvojkombiná-
cie. Synergia účinku je najzreteľnej�ia pre trojkombináciu. 

Ďalej sme zistili, �e ani veľké mno�stvo odparku 
v�dy nesúvisí s najvy��ou scavengerovou účinnosťou, 
resp. s vysokým obsahom polyfenolov alebo flavonoidov. 
Dá sa predpokladať, �e odparky mô�u obsahovať mnohé 
inaktívne zlo�ky, ktoré výslednú scavengerovú aktivitu 
zni�ujú. 

Výsledky naznačujú: 
− �e v závislosti od pou�itých drog mo�no pozorovať 

synergiu ale aj     antagonizmus priebehu extrakčného 
procesu, 

− naznačujú nutnosť sofistikovanej optimalizácie zlo�e-
nia čajovinových zmesí, ak výrobca chce docieliť čo 
najvy��í deklarovaný účinok. 
V prípade nami analyzovanej čajoviny bude potrebné 

okrem ďal�ích pokusov in vitro (napr. antiglykačná aktivi-
ta) stanoviť antidiabetický efekt čajoviny a kombinácií jej 
zlo�iek aj in vivo. Pri viaczlo�kových zmesiach v�ak treba 
počítať aj s faktom, �e mô�e dôjsť k iným, nepredvídateľ-
ným interakciám, ktoré sa nedajú vopred presne definovať. 
 
Práca bola podporená projektom VEGA 2/0083/08 
a grantom UK/130/2008. 
 
 
P89 
MĚŘENÍ ANTIOXIDAČNÍHO PROFILU  
ROSTLINNÝCH EXTRAKTŮ POMOCÍ HPLC  
SYSTÉMU AGILENT 1100  
S POST-KOLONOVOU REAKCÍ  
 
JIŘÍ VÁCLAVÍK, JIŘÍ PAZOUREK a MILAN 
�EMLIČKA 
 
Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno, Palackého 1-3, 612 42 
Brno 
pazourekj@vfu.cz  
 

Z modulárního HPLC-systému Agilent 1100 byla 
sestavena aparatura, která umo�ňuje rychlé a přesné zji�tě-
ní antioxidační aktivity jednotlivých slo�ek kapalných 
vzorků (přítomnost lapačů radikálů = radical scavengers). 
Po separačním kroku na RPHPLC koloně a detekci separo-

vaných analytů v UV oblasti, dochází k jejich on-line reak-
ci s radikálovou formou 2,2�-azinobis(3-ethylbenzo-
thiazolin-6-sulfonové) kyseliny (ABTS�+) a detekci inten-
zity odbarvení tohoto činidla na druhém detektoru při 
734 nm (cit.1). Srovnání obou získaných chromatogramů 
přesně indikuje látky, které jsou schopny odstraňovat radi-
kály, a to i ve slo�itých směsích. Zároveň ukazuje i jejich 
relativní účinek (antioxidační profil). 

Modulární HPLC-systém Agilent 1100 umo�ňuje 
adaptovat ji� vyvinuté separační metody, tzn. roz�ířit je 
o postkolonový reakční krok. Práce vysvětluje princip 
aparatury a mo�nosti její aplikace na vybraných příkladech 
rostlinných extraktů.  
 
LITERATURA 
  1. Koleva I. I., Niederländer H. A. G., van Beek T. A.: 

Anal. Chem. 73, 3373 (2001). 
 
 
P90 
POU�ITIE VOLTAMPÉROMETRICKÝCH METÓD 
PRE �TÚDIUM A HODNOTENIE  
ANTIOXIDAČNEJ AKTIVITY VYBRANÝCH  
FLAVONOIDOV 
 
MILAN VALACH, DANIELA GNAPOVÁ a MATEJ 
BIZUB 
 
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, 
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Odbojá-
rov 10, 832 32 Bratislava, SR 
valach@fpharm.uniba.sk 
 

Práca je venovaná �túdiu elektrochemických vlastnos-
tí vybraných flavonoidov (hlavne rutínu a kvercetínu), 
pomocou voltampérometrických metód (cyklická − CV 
a diferenčná pulzná voltampérometria − DPV). Spracova-
ná problematika je vysoko aktuálna kvôli hojnému výskytu 
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Obr. 1. Porovnanie prúdovej odozvy vzorky zeleného čaju so 
�tandardmi rutínu a kvercetínu nameraných pomocou metó-
dy DPV pri pH 6,0 
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ochorení a zdravotných problémov vyvolávaných prítom-
nosťou voľných radikálov. Z týchto dôvodov má veľký 
význam sledovanie a porovnávanie vlastností a účinku 
antioxidantov získaných hlavne z prírodných zdrojov. 
Experimentálna časť práce bola zameraná na sledovanie 
priebehu oxidácie rutínu a kvercetínu na rôznych po-
vrchoch pracovných elektród. Najlep�ie vlastnosti 
s pomedzi testovaných elektród vykazovala pracovná elek-
tróda zo skleného uhlíka. Pri sledovaní vplyvu pH prostre-
dia na priebeh oxidácie flavonoidov bolo potvrdené, �e 
najvy��ia stabilita �tandardov aj reálnych vzoriek proti 
oxidačnému ataku bola pozorovaná pri slabo kyslom pH. 
Ďalej bola vzájomne porovnaná antioxidačná aktivita vo 
vybraných vzorkách rôznych druhov čajov (obr. 1). Pod-
statné zvý�enie antioxidačných vlastností bolo pozorované 
po pridaní citrónovej �ťavy. Úlohou tejto práce bolo doká-
zať, �e i čaje majú stále svoje významné postavenie ako 
alternatívny zdroj antioxidantov. 
 
Táto práca vznikla s podporou grantu M� SR VEGA 
(projekt č. 1/4299/07) a grantu UK/158/2008. 
 
 
P91 
STANOVENIE FLAVONOIDOV VO VYBRANÝCH 
EXTRAKTOCH RASTLÍN RODU Philadelphus L. 
A ICH ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA 
 
VOJTECH VAĽKO, ZUZANA VAĽKOVÁ  
a DANIEL GRANČAI 
 
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakul-
ta, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 
832 32 Bratislava, SR 
valko@fpharm.uniba.sk 
 

Pajazmín sa donedávna vyu�íval len ako okrasný ker 
v parkoch a záhradách. Po zistení antibakteriálnej, cytoto-
xickej a imunomodulačnej aktivity extraktov pajazmínu 
vencového (Philadelphus coronarius L.) sa pozornosť 
zameriava na izoláciu, identifikáciu a stanovenie jeho ob-
sahových látok, ako aj obsahových látok jemu príbuzných 
druhov. 

Na�a práca sa zaoberá stanovením flavonoidov 
v metanolových extraktoch siedmich druhov pajazmínu: 
Philadelphus coronarius L., Philadelphus subcanus Koeh-
ne, Philadelphus pekinensis Rupr., Philadelphus zeyheri 
Schrad., Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim., Phila-
delphus schrenkii Rupr., Philadelphus magdalenae Koeh-
ne. Obsah flavonoidov bol stanovený spektrofotometricky 
dvoma metódami − metódou podľa Slovenského liekopisu 
1 a metódou podľa Glasla. 

Obsah flavonoidov stanovený metódou podľa Glasla 
bol ni��í ako obsah flavonoidov stanovený metódou podľa 
Slovenského liekopisu 1. 

Najvy��í obsah flavonoidov bol zistený v extrakte 
listov druhu Philadelphus magdalenae Koehne (podľa 
SL1) a Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim (podľa 

Glasla). 
Ďalej bola stanovená antioxidačná aktivita metanolo-

vých extraktov listov druhov Philadelphus L. Metódou 
DPPH a FRAP bola najvy��ia aktivita stanovená v meta-
nolovom extrakte Philadelphus pekinensis Rupr. 
a najni��ia v druhu Philadelphus coronarius L. 

 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/4289/07 
a grantu FaF UK 2008. 
 
 
P92 
VPLYV NOVOSYNTETIZOVANÝCH DERIVÁTOV 
KYSELINY PYRAZÍN-2-KARBOXYLOVEJ  
NA AKTIVITU LIPOXYGENÁZY 
Z CYTOSOLOVEJ FRAKCIE PĽÚC POTKANA 
 
MARIÁN VANKOa, LÝDIA BEZÁKOVÁa, MAREK 
OBLO�INSKÝa, IVANA HOLKOVÁa a MARTIN 
DOLE�ALb 
 
a Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farma-
ceutická fakulta, Univerzita Komenského, b Katedra farma-
ceutické chemie a analýzy léčiv, Farmaceutická fakulta, 
Univerzita Karlova 
vanko@fpharm.uniba.sk 
 

Produkty lipoxygenázovej cesty metabolizmu arachi-
donátu u cicavcov (leukotriény, lipoxíny, hepoxilíny, eoxí-
ny a iné) pôsobia ako významné mediátory zápalových 
a alergických reakcií. Účasť niektorých produktov lipoxy-
genázovej cesty bola tie� popísaná aj pri vzniku a rozvoji 
viacerých patologických stavov ako astma, artritída, ate-
roskleróza a rakovina.  

Testovanie inhibičného účinku potenciálnych inhibí-
torov lipoxygenázy (LOX) je zalo�ené na sledovaní vply-
vu koncentrácie inhibítora na rýchlosť akumulácie produk-
tov reakcie in vitro. Spektrofotometrické testovanie inhi-
bičných vlastností je sťa�ené prítomnosťou hemoproteínov 
s kvázi-lipoxygenázovou aktivitou, ktoré sú prítomné 
v homogenátoch tkanív. Najzáva�nej�ím kontaminantom 
preparátov LOX je hemoglobín, resp. myoglobín, ktorých 
schopnosť vytvárať peroxidy polynenasýtených mastných 
kyselín mô�e predstavovať majoritný podiel dioxygenázo-
vej aktivity preparátu. 

Ako zdroj enzýmu bol pou�itý postmitochondriálny 
supernatant pripravený diferenčnou centrifugáciou homo-
genátu pľúcneho thaniva potkanov Wistar. Lipoxygenáza 
z cytosolovej frakcie bola purifikovaná dvojstupňovou 
procedúrou zalo�enou na precipitácii hemoglobínu síra-
nom zinočnatým a hydrofóbnej chromatografii (Phenyl 
Sepharose CL-4B). Precipitáciou síranom zinočnatým 
(1,5 mmol l−1) v prostredí tlmivého roztoku Tris-HCl 
pH 7,5 a následnou centrifugáciou bolo odstránených 84 % 
hemoglobínu, pričom straty lipoxygenázy zrá�aním boli 
zanedbateľné. Lipoxygenáza bola purifikovaná na stĺpci 
Phenyl Sepharose CL-4B eluovanom stupňovitým descen-
dentným gradientom koncentrácie (NH4)2SO4. Dioxygená-
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zová aktivita bola eluovaná v dvoch elučných píkoch obsa-
hujúcich identické proteíny. Elektroforetickým hodnote-
ním oboch preparátov bola identifikovaná jedna izoforma 
LOX s relatívnou molekulovou hmotnosťou 74,4 kDa 
a optimom pH pri 7,5. 

Purifikovaná LOX bola pou�itá na testovanie antili-
poxygenázovej aktivity novosyntetizovaných derivátov 
kyseliny pyrazín-2-karboxylovej s antiflogistickými, anti-
tuberkulotickými a antimykotickými vlastnosťami. Miera 
inhibície, vyjadrená ako IC50 sa pohybuje u v�etkých látok 
v rozmedzí poriadkov 10−5 a� 10−6 mol l−1. 
 
Úloha bola rie�ená za podpory grantu VEGA 1/4294/07 
a grantu UK 66/2008. 
 
 
P93 
SLEDOVÁNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITY  
VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH LÁTEK A JEJICH 
POTENCIÁLNÍ VYU�ITELNOSTI V CHOVECH 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
 
JANA VÁŇOVÁ*a, LUBOMÍR OPLETALa, PETR 
JÍLEKa, MIROSLAV ROZKOTb a VERONIKA 
�IMERDOVÁc 

 
a Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Farmaceu-
tická fakulta, Univerzita Karlova, Heyrovského 1203, 
500 05 Hradec Králové, b Výzkumný ústav �ivoči�né výro-
by, v. v. i., Oddělení chovu prasat, Komenského 1239, 
517 41 Kostelec n. Orl., c Ústav přírodních léčiv Farma-
ceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, 
Palackého 1946/1, 612 00 Brno - Královo Pole  
Lubomir.Opletal@faf.cuni.cz 
 

Byla hodnocena antibakteriální aktivita čtyř vybra-
ných rostlinných extraktů připravených 80% ethanolem 
(Leuzea carthamoides, Thymus vulgaris, Ocimum 
sanctum, Rosmarinus officinalis) vůči E. coli O157:H7 
a Staphylococcus aureus. Pro určení MIC bylo pou�ito 
dvou metod. V prvním případě nebylo dosa�eno hodnot 
MIC očekávaných u E. coli na základě literárních studií. 
V�echny vzorky v konc. rozmezí 5−0,005 ppm připravené 
ve dvou sériích byly negativní i po 48 h expozici. Ve dru-
hém případě bylo dosa�eno u E. coli a S. aureus lep�ích 
výsledků u dvojkové řady koncentrací v rozmezí 25 a� 
0,02 % ve dvou sériích. Nejni��í hodnoty MIC vykazoval 
extrakt z tymiánu, zejména vůči G-pos. indikátorovému 
kmeni. Přesto byly hodnoty MIC velmi vysoké (3,13 % 
pro E. coli, 0,2 % pro S. aureus). Pro určení minimální 
baktericidní koncentrace (MBC) u E. coli O157:H7 a E. 
coli O55 bylo zkou�eno sedm silic (Etheroleum eucalypti, 
E. origani, E. terebinthinae, E. cinnamomi zeylanici, E. 
coriandri) a dvě siličné slo�ky (karvakrol, thymol) ve dvoj-
kové řadě koncentrací v rozmezí 2−0,03 %. Po expoziční 
době 15 min a 24 h byla provedena inokulace vzorků na 
Müller- Hüntonovův agar, přičem� u E. coli O157:H7 byl 
potvrzen baktericidní účinek v�ech testovaných silic 

a jejich komponent. Nejlep�ího výsledku bylo dosa�eno 
u silice skořicovníku ceylonského po 24 hodinové expozici 
(0,06 %). U stejné silice bylo dosa�eno nejni��í hodnoty 
MBC i u E. coli O55 po 24 hodinové expozici době 
(0,12 %). U ostatních vzorků byla standardní hodnota 
MBC 0,25 %. Ukázalo se, �e do dal�ích biologických po-
kusů je vhodné zařadit silici z Cinnamomum zeylanicum 
a karvakrol, u nich� bylo dosa�eno nejni��ích hodnot MIC. 
Předmětem zájmu by měla být i silice z dobromysli. 
 
Tato práce vznikla za finanční podpory grantu NAZV 
č. 71284/2007. 
 
 
P94 
MODIFIKOVANÉ FORMY CHITOSANU  
VE SPOJENÍ S ISONIAZIDEM 
 
EVA VAVŘÍKOVÁ, JARMILA VIN�OVÁ 
a ZBYNĚK NOVÝ 
 
Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 
Hradec Králové 
Eva.Vavrikova@faf.cuni.cz 
 

Chitosan patří mezi kationtové polymery s �irokým 
potenciálem vyu�ití v nejrůzněj�ích oborech. V porovnání 
s chitinem, ze kterého se získává deacetylací, má vět�í 
chemickou i biochemickou aktivitu. V případě vazby chi-
tosanu na léčivo vzniká makromolekulární proléčivový 
konjugát, který se do buňky dostává endocytózou. Napo-
máhá transportu léčiv do cílových buněk a udr�uje vhod-
nou koncentraci uvolňujících se léčiv z nosiče. Specifita 
vlastností makromolekulárních nosičů (velikost, elektrický 
náboj, hydro nebo lipofilita) ovlivňuje farmakologické 
aktivity navázaných látek. Chitosan se vyznačuje důle�itý-
mi biologickými vlastnostmi, z nich� nejvýznamněj�í jsou 
biokompatibilita a biodegradabilita. Byly popsány i anti-
bakteriální, antitumorové a antioxidační vlastnosti samot-
ného chitosanu i modifikovaných forem1. Dal�í důle�itou 
vlastností chitosanu je sni�ování toxicity u samotných 
léčiv, co� se v případě spojení s antituberkulotikem první 
volby isoniazidem zdá velmi efektivní. 

O

CH2OH

O
HO

HN

O

H2C

HO
NH2

O

O
O

N
H

H
N

O

N

O

CH3 n

I

O

CH2OH

O
HO

HN

O

CH2OH

HO
HN

O

O

O

N
H

H
N

O

N
CH3

O

n

II



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

s254 

Vzhledem k farmakologickým vlastnostem byly vy-
brány jako prodrug formy O-karboxymethyl chitosan2 a N-
sukcinyl chitosan3 pro spojení s isoniazidem. Vzniklé kar-
boxylové skupiny byly aktivovány pomocí N-(3-di-
methylaminopropyl)-N�-ethylkarbodiimidu. V prezentaci 
budou uvedeny syntézy produktů, vyhodnocení biologické 
aktivity a hepatotoxicita. 
 
Tato práce vznikla za podpory MSM 0021620822 a 
GA UK 76807/2007. 
 
LITERATURA 
1.  Vinsova J., Vavrikova E.: Curr. Pharm. Design. 14, 

1311 (2008). 
2. Fan L., Du Y., Zhang B., Yang J., Zhou J., Kennedy 

J.F.: Carbohydr. Polym. 65, 447 (2006). 
3. Yan Ch., Chen D., Gu J., Hu H., Zhao X., Qiao M: 

The Pharmaceutical Society of Japan 126, 789 (2006). 
 
 
P95 
FORMULÁCIA HYDROGÉLOV NA BÁZE  
CHITOSANU 
 
ZUZANA VITKOVÁ, MARGARÉTA �UBOVÁ,  
ANDREA HALENÁROVÁ, MIROSLAVA  
POTÚČKOVÁ, ATTILA SZKUKÁLEK, VERONIKA 
�IMUNKOVÁ a EDUARD TICHÝ 
 
Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Uni-
verzita Komenského, Bratislava, SR 
vitkova@fpharm.uniba.sk 
 

Biokompatibilný, bioadhezívny a pozvoľne biodegra-
dovateľný prírodný polysacharid chitosan má �iroké uplat-
nenie v oblasti liekov, lekárstva a kozmetiky. Ukázalo sa, 
�e disponuje aj miernym antimikrobiálnym účinkom 
a urýchľuje hojenie rán. Z toho dôvodu sa vybral ako hyd-
rogélový základ pre formuláciu chlórhexidínu 
a terbinafínu do dermálneho polotuhého lieku. Na základe 
predchádzajúcich �túdií sa pri formulácii liekovej formy 
zvolila 2,5% (m/m) koncentrácia polyméru a 0,1% kon-
centrácia (m/m) liečiv. V príspevku je hodnotená farmace-
utická dostupnosť terbinafínu a chlórhexidínu 
z hydrogélov bez a s prísadou humektantov (glycerol, pro-
pylénglykol). Humektanty majú pozitívny vplyv na liberá-
ciu hodnotených liečiv z hydrogélov na báze chitosanu. 
Javia sa ako perspektívna lieková forma v stomatológii 
a dermatológii s antiseptickým a antimykotickým účin-
kom. 

 
Práca vznikla za podpory grantov: VEGA 1/0320/08, 
UK/95/2008 a UK/104/2008. 
 
 
 
 
 

P96 
�TÚDIUM  SORBCIE  TENZIDOV  S CHITÍNOM  
A CHITOZÁNOM  
 
MÁRIA VOJTEKOVÁ a FRANTI�EK KOPECKÝ  
 
Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická fakulta 
UK, 832 32 Bratislava, Slovenská republika 
vojtekova@fpharm.uniba.sk  
 

Neustály pokrok vo výskume a vývoji nových che-
mických �truktúr liečiv dostáva do popredia vyu�itie no-
vých materiálov zalo�ených na prírodných a chemicky 
modifikovaných biopolyméroch. Zvy�uje sa význam prí-
rodných materiálov z  obnoviteľných zdrojov. �tuduje sa 
chemická �truktúra, ich vlastnosti a mechanizmy pôsobe-
nia, čím stúpa ich pou�itie vo farmaceutickom priemysle 
a v iných odvetviach. Medzi takéto látky patrí chitín 
a chitozán. Sú to príbuzné dusíkaté polysacharidy. Amino-
polysacharid chitozán je deacetylovaným derivátom prí-
rodného chitínu. Po �trukturálnej stránke je podobný celu-
lóze a je druhým najhojnej�ím prírodným biopolymérom.  
Je dostupný a biokompatibilný, preto sa vyu�íva 
v zdravotníckych materiáloch a tie� ako farmaceutická 
pomocná látka. Chitín a chitozán sa vyznačujú pomerne 
veľkou sorpčnou kapacitou1. Sú schopné viazať na seba 
rad látok � lipidy, peptidy, bielkoviny, enzýmy, ale tie� 
katióny ťa�kých kovov. Prakticky nemenej zaujímavá je aj 
ich sorbcia na katiónové tenzidy.  

Cetylpyridinium chlorid a cetylpyridinium bromid sú 
známe antimikrobiálne látky, ktorých sorbciu na chitín 
a chitozán sme sledovali v tejto práci vo vodných rozto-
koch. Nakoľko sú to katiónové tenzidy, pomerne dobré 
rozpustné vo vode, chitín a chitozán sú pri laboratórnej 
teplote málo rozpustné, vhodnou metódou sledovania sor-
bcie je meranie mernej elektrickej vodivosti. Namerané 
koncentračné závislosti mernej elektrickej vodivosti zriede-
ných vodných roztokov samotných látok  boli lineárne a slú-
�ili ako kalibračné krivky. Vodné suspenzie samotného chití-
nu aj chitozánu sa vyznačovali malou, nie v�ak zanedbateľ-
nou vodivosťou, preto pred prípravou roztokov boli čistené.  

Zisťovanie toho, či dochádza k interakcií sledovaných 
látok, sa zakladalo na meraní mernej elektrickej vodivosti 
rôzne koncentrovaných roztokov chloridu resp. bromidu 
cetylpyridínia (~  6⋅10−4 mol dm−3) s chitínom 
a chitozánom (1 g/100 ml) pri 25 °C. Z poklesu vodivosti 
roztoku sa pomocou kalibračných kriviek zistil, aký podiel 
rozpustených iónových látok sa naviazal na chitín 
a chitozán. Cetylpyridinium chlorid sa via�e viac 
s chitínom (2�32,8 %) ako s chitozánom (3�12 %). Podob-
né to bolo aj v prípade cetylpyridium bromidu (chitín 14�
27,6 %, chitozán 1�13,5 %). Viazanie katiónov oboch katió-
nových tenzidov na sorbenty chitín a chitozán sme spraco-
vali ako rovnová�nu sorbciu, určili sme parametre sorbč-
nej izotermy, analogickej Langmuirovej adsorpčnej izoter-
me.  
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Práca bola vypracovaná v rámci grantu VEGA 
č. 1/4297/07. 
 
LITERATÚRA 
  1. Kopecký F, Kopecká B, Semjanová O: Čes. Slov. 

Farm. 51, 134 (2004). 
 
 
P97 
DETERMINATION OF PHARMACEUTICALS  
IN WATER BY SPE AND HPLC-DAD  
 
LUCIE VYDROVÁ, MILADA VÁVROVÁ a HANA 
VÍTEČKOVÁ 
 
Brno university of Technology, Faculty of chemistry, 
Purkyňova 118, 612 00 Brno 
vydrova@fch.vutbr.cz 
 

Nowadays, pharmaceutical compounds are an emerg-
ing group of organic pollutants in aquatic systems. Their 
potential toxic effects have been recognized as one of the 
emerging research area in the environmental chemistry.  

Samples were extracted and concentrated using solid-
phase extraction (SPE). For SPE the Oasis HLB cartridges 
were used. High performance liquid chromatography 
(HPLC) with diode-array detection was used for determi-
nation of anti-infalamatory drugs (acetylsalicylic acid, 
diclofenac, ketoprofen) and lipid regulator (clofibric acid). 
The optimised method was used on model systems.  
 
 
P98 
OPTIMALIZACE HPLC STANOVENÍ  
KLOTRIMAZOLU 
 
PETRA �ÁKOVÁ, HANA SKLENÁŘOVÁ, 
L. HAVLÍKOVÁ, LUDMILA MATYSOVÁ 
a DALIBOR �ATÍNSKÝ  
 
Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta, Uni-
verzita Karlova 
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, petrazako-
va@centrum.cz 
 

Klotrimazol je imidazolový derivát s terapeutickým 
účinkem na ni��í houby, určený k místnímu pou�ití. Půso-

bí na patogenní a podmíněně patogenní houby rodu Candi-
da, Torulopsis, Trichophyton, Epidermophyton, Microspo-
rum, Aspergillus, Nocardia a některé dal�í mikromycety1. 

V prezentované práci byla vypracována metoda vyso-
koúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro stano-
vení obsahu účinné látky klotrimazolu a příslu�ných nečis-
tot (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a imidazolu v příprav-
ku Clotrimazol spray 1 %.  

Práce byla zaměřena na výběr vhodné chromatogra-
fické kolony, slo�ení mobilní fáze, jejího pH a vnitřního 
standardu pro analýzu léčivého přípravku obsahujícího 
lokálně u�ívané antimykotikum klotrimazol.  

Jako optimální kolona byla zvolena Discovery ZR-
PBD (5 µm, 150 × 4,6 mm). Tato kolona je na bázi oxidu 
zirkoničitého, který je pota�ený vrstvou polybutadienu.  

Mobilní fáze: acetonitril-voda (50:50), pH vodné 
slo�ky upraveno amoniakem 25 na 9,7. Kolona: Discovery 
ZR-PBD, 5 µm, 150 × 4,6 mm, průtok Fm: 1 ml min−1, 
vlnová délka λ = 210 nm, dávkovaný objem 3 µl. 
 
Tento výzkum byl finančně podporován Výzkumným zámě-
rem MSM 0021620822. 
 
LITERATURA 
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Obr. 1. Strukturní vzorec (a) klotrimazolu, (b) imidazolu 
a (c) (2-chlorfenyl)difenylmethanolu2 


