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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberala interakciou vybraných liečiv s pôdou a štúdiom ich 

mobility. Prvá časť je venovaná charakteristike najrozšírenejších liečiv vyskytujúcich sa 

v životnom prostredí, ktorými sú antibakteriálne chemoterapeutiká a analgetiká. Následne je 

popísaný výskyt liečiv v životnom prostredí, ich zdroje aj efekty na ekosystém. Ďalej sú 

v práci priblížené jednotlivé zložky pôdy a pôdnej organickej hmoty. Na záver teoretickej 

časti rozoberá analytickú metódu, ktorá bola využitá v experimente na spracovanie výsledkov 

a následne aj súčasný stav riešenej problematiky. V praktickej časti tejto práce boli 

uskutočnené a vyhodnotené experimenty, ktoré slúžili na lepšie pochopenie adsorpcie 

a interakcie vybraných zástupcov liečiv s pôdou a humínovými látkami, ako hlavnou 

reaktívnou časťou pôdy. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis focuses on interactions of chosen pharmaceuticals with soil and study 

their mobility. First part is devoted to the characteristics of the most common pharmaceuticals 

that appear in the environment, specifically antibacterial chemoterapeutics and analgetics. 

Subsequently, the occurrence of the pharmaceuticals in environment, their sources and effects 

are described. Further, the work focuses on soil components and soil organic matter. In 

conclusion of the theoretical part is the description of used analytical method for processing 

of the results and also the current state of the problematics. In the practical part of the thesis 

the experiments were made and analyzed and further served for better understanding of 

adsorption and interactions of chosen pharmaceuticals with soil and humin acids as the main 

reactive part of the soil. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Liečivá, interakcia, adsorpcia, mobilita, pôda 

KEY WORDS 

Pharmaceuticals, interaction, adsorption, mobility, soil 
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1 ÚVOD 

Prítomnosť reziduí liečiv v životnom prostredí je jedným z najväčších problémov 

v environmentalistike. Nadmerné užívanie liekov vo veterinárnej a humánnej medicíne je 

zásadným problémom dnešnej spoločnosti. Mnohokrát sú liečivá používané v zbytočne 

veľkých množstvách alebo v prípadoch, kedy ani nie sú potrebné. Organizmus využíva 

len určitú časť a zbytok odchádza v rovnakej forme alebo v podobe metabolitu, ktorý je taktiež 

ťažko rozložiť. Do životného prostredia sa dostávajú hlavne močom alebo odpadovým 

systémom, pretože veľakrát sú nespotrebované lieky namiesto separácie hodené do toalety. 

Riziko ich šírenia v ekosystéme je zvyšované, pretože sa nedokážu dôkladne odseparovať 

na čistiarni odpadových vôd. Následne sa liečivá spolu s nedôkladne vyčistenou vodou 

dostávajú hlbšie do životného prostredia. Biodegradabilita liečiv je na nízkej úrovni a preto 

môžu mať veľmi nepriaznivé vplyvy na organizmy žijúce v prírode. Výskyt liečiv bol 

pozorovaný vo všetkých zložkách životného prostredia. 

Medzi najviac využívané liečivá patria antibakteriálne chemoterapeutiká a analgetiká, ktoré sa 

vo veľkom množstve využívajú u ľudí aj zvierat. Najčastejšie sa spomedzi antibiotík v prírode 

nachádzajú nitroimidazoly, sulfonamidy, chinolóny a beta-laktámové antibiotiká. 

V ekosystéme spôsobujú vznik rezistencie mikroorganizmov, čo začína byť v dnešnej dobe 

veľkým problémom pri liečbe už aj bežných ochorení. Z antibakteriálnych chemoterapeutík sa 

najviac v prírode vyskytuje ibuprofen a diklofenak. Prítomnosť liečiv v pôde pochádza hlavne 

z kalov, ktoré boli opätovne používané na zavlažovanie pôdy. 

Práca sa zaoberá štúdiom mobility vybraných liečiv s pôdou. Je zameraná na sledovanie 

interakcie s organickou hmotou pôdy. Liečivá boli pripravované ako roztoky s pôdou a miešané 

po dlhšiu dobu, aby bola absorpcia na pôdnu organickú hmotu výraznejšia. Následne boli 

vyhodnocované pomocou UV-VIS a LC detekcie, kde sme mohli porovnať účinnosť detekcie 

jednotlivých metód a zhodnotiť množstvo adsorbovaného množstva liečiva na tuhú fázu. 

Pomocou izotermickej titračnej kalorimetrie boli študované interakcie aj z hľadiska 

energetickej bilancie. Pri tejto metóde boli z pôdy extrahované humínové kyseliny, pretože 

interakcia prebiehala bezproblémovo na rozdiel od suspenzie pôdy. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Liečivá 

Pojem liečivá môžeme veľmi jednoducho definovať ako liečivé látky alebo ich zmesi určené 

k podávaniu ľudom alebo zvieratám. Tieto liečivé látky môžu mať prírodný alebo aj syntetický 

pôvod s imunologickým alebo farmakologickým účinkom, ktorý ovplyvňuje rôzne 

mechanizmy v organizme. Taktiež sa využívajú na prevenciu, diagnostiku alebo zmiernenie 

chorôb, prípadne na ovplyvňovanie daných fyziologických funkcií.  

V dnešnej dobe sú prevažne využívané rôzne syntetické liečivá, ale je potrebné spomenúť, že 

mnoho látok sa izoluje z prírodných materiálov a následne sú synteticky modifikované. 

Používajú sa predovšetkým antibiotiká, hormóny a vo veterinárnej medicíne môžeme taktiež 

spomenúť lieky proti parazitom. Všetky tieto látky sú vyrábané a užívané vo veľkých 

množstvách každý deň a následne vstupujú do životného prostredia.  

 V životnom prostredí sa dané látky nachádzajú v nízkych koncentráciách, čo sa však ukázalo 

taktiež ako veľký problém, pretože aj pri týchto koncentráciách môžu mať negatívny vplyv nie 

len na organizmy v ňom žijúcich, ale i z hľadiska dĺžky ich zotrvania v prostredí [1,2].  

Tab.1 Rozdelenie liečiv vyskytujúcich sa v prírode [3] 

Skupina liečiv  Názov látky  

 

Antibiotiká 

Ciprofloxacin   

Doxycyclin   

Erythromycin   

Norfloxacin   

Ofloxacin   

Roxitromycin   

Sulfametoxazol   

Trimetoprim   

Antiepileptiká  Karbamazepin   

Analgetiká a protizápalové liečivá  

Ibuprofen   

Diklofenak  

Naproxen   

Kyselina klofibrová  

Fibráty  
Bezafibrát   

Gemfibrozil   

Beta-blokátory 
Atenolol   

Metoprolol   
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2.2 Analgetiká 

Analgetiká sú látky, ktoré znižujú až potláčajú pocit bolesti tak, aby výrazne neovplyvňovali 

zmyslové vnímanie a vedomie. Mnohé analgetiká tiež vykazujú protizápalové (antiflogistické) 

a antipyretické účinky. Aj napriek tomu, že analgetiká neliečia príčinu ochorenia, ich 

podávaním môžeme významne napomáhať liečbe tak, že znižujú zápal a stres organizmu 

spôsobený bolesťou, zápalom alebo zvýšenou teplotou. Analgetiká sa delia podľa miery 

a mechanizmu účinku na analgetika narkotické, nazývané tiež anodyná či opioidné analgetiká, 

a na analgetiká-antipyretiká, ktoré často vykazujú rovnako protizápalové účinky; táto skupina 

sa dnes obvykle označuje ako nesteroidné protizápalové látky (NSAID – Non Steroidal Anti-

Inflammatory Drugs) [2].  

2.2.1 Narkotické analgetiká 

Narkotické analgetiká (anodyná) sa používajú ku zvládaniu silnej bolesti. Názov narkotické 

vyplynul zo skutočnosti, že tieto látky vo vyšších dávkach vyvolávajú okrem analgézie aj 

spánok, či dokonca stratu vedomia. Anodyná interagujú ako agonisti s opioidnými receptormi 

v centrálnej nervovej sústave (CNS). Ich prirodzenými ligandmi sú endorfíny. Tieto látky 

zvyšujú prah pre vnímanie bolesti, ich pôsobenie je však selektívne a neovplyvňuje vnímanie 

ostatných podnetov, ako je dotyk, tlak alebo teplota. 

Analgetiká sa používajú k potlačeniu miernejších bolestí, horúčky a rôznych zápalov. 

Vzhľadom na to, že častou indikáciou NSAID sa stáva reumatizmus, ich ďalšie a veľmi často 

používané synonymum je nesteroidné antireumatikum. Podstatou účinku všetkých týchto látok 

je inhibícia enzýmu cyklooxygenázy (COX), ktorá zahajuje biosyntézu prostaglandínov 

tvorbou kľúčového intermediátu endoperoxidu PGG2 z arachidonovej kyseliny. Pre zvýšenie 

analgetického účinku sa nenarkotické analgetiká často kombinujú s ďalšími látkami, napr. 

kofeínom [4]. V súčasnosti ich existuje niekoľko desiatok, z ktorých asi dvadsať tvorí hlavné 

komponenty stoviek hromadne vyrábaných liečiv. Existuje i mnoho kombinovaných 

prípravkov, kde i upravený liek môže nie len priaznivo ovplyvniť terapeuticky účinok, ale 

i zosilniť nežiadúce účinky [2]. 

Existujú dve formy cyklooxygenázy, ktoré označujeme ako COX-1 a COX-2. Forma COX-2 

je inducibilná, t.j. aktivuje sa a syntetizuje eikosanoidy zodpovedné za vznik zápalovej reakcie 

len v mieste poškodenia organizmu. Podľa afinity k cyklooxygenázam sa nesteroidné 

protizápalové latky delia do troch skupín na neselektívne inhibítory COX, preferenčné 

a selektívne inhibítory COX-2. Do skupiny neselektívnych inhibítorov COX sa radia všetky 

tradičné protizápalové látky, ako napr. ibuprofen, diklofenak, indometacin alebo naproxen [5].  

2.2.2 Nenarkotické analgetiká 

Všetky nenarkotické analgetiká vykazujú okrem analgetického, antipyretického 

i antiflogistický účinok. Napriek tomu, že majú všetky tieto liečivá podobný mechanizmus 

pôsobenia, u niektorých vystupujú viac do popredia antipyretické vlastnosti a u iných naopak 

účinky protizápalové. Z hľadiska chemickej štruktúry môžeme nenarkotické analgetiká 

rozdeliť na deriváty anilínu, deriváty salicylovej kyseliny, deriváty anthranilovej kyseliny, 

deriváty 2-arylalkánových kyselín, rôzne typy enolizujúcich oxoheterocyklických zlúčenín 

a ďalšie [4]. 
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Deriváty salicylovej skupiny 

Salicylová kyselina (2-hydroxybenzoová kyselina) a jej deriváty sú účinné antipyretiká 

s miernymi analgetickými a protizápalovými účinkami. Kyselina je vo forme glykozidu 

salicínu obsiahnutá v kôre vŕby, ktorá bola donedávna využívaná v ľudovom liečiteľstve 

k potláčaniu horúčky. Rozsiahlejšie použitie kyseliny salicylovej a jej derivátov umožnila 

až Kolbeho-Schmittova syntéza uvedená na Obr.1. V dnešnej dobe sa kyselina využíva 

väčšinou vo forme soli, ako napr. natrium-salicylát, lyzín-salicylát, cholín-salicylát. Pre jej 

dezinfekčné účinky sa využíva tiež pri konzervácii potravín a farmaceutických produktov. 

 

 

Obr.1. Kolbeho-Schmittova syntéza salicylovej kyseliny  [6] 

Najrozšírenejším derivátom je acetylsalicylová kyselina (2-acetoxybenzoová kyselina, Aspirin, 

Acylpyrin). Je zväčša prvou voľbou  vzhľadom na to, že je voľne dostupná na trhu a taktiež sa 

používa pri liečení reumatických artritíd rôzneho typu. Acetylsalicylová kyselina znižuje 

agregačnú schopnosť krvných doštičiek v dôsledku inhibície syntézy tromboxanu. Tieto účinky 

sa využívajú pri prevencii srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Naopak pri vyšších dávkach 

môže vyvolať vyššiu krvácavosť. Získava sa acetyláciou salicylovej kyseliny acetanhydridom 

(Obr.2). Podlieha rýchlej esterovej hydrolýze, zo začiatku v čreve, neskôr v krvi. Účinok 

pretrváva dokonca aj po eliminácii kyseliny, pretože cyklooxygenázy sú vzhľadom 

ku kovalentným väzbám na acetylový zvyšok inhibitované reverzibilne. Dĺžka účinku teda 

závisí na rýchlosti resyntézy tohto enzýmu. Nežiadúce účinky acetylsalicylovej kyseliny 

na gastrointestinálny trakt sa potlačujú jej podávaním vo forme pufru, napríklad v zmesi 

s uhličitanom vápenatým alebo vo forme hlinitej soli ako aloxipirin [1,7]. 

 

 

Obr.2. Syntéza acetylsalicylovej kyseliny [4] 

Arylalkánové skupiny 

Antiflogistík typu aryloctových kyselín existuje celý rad, no najdôležitejší spomedzi nich je 

diklofenak (2-[2,6-dichlorfenyl]amino benzenoctová kyselina, Voltaren, Dolmina) so silnými 

protizápalovými a analgetickými účinkami. K nežiadúcim účinkom patria taktiež 
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gastrointestinálne problémy. Východzou látkou syntézy diklofenaku je N-(2,6-

dichlorfenyl)fenylamin. Jeho N-acylácia chloracetylchloridom nasledovaná intramolekulárnou 

Friedelovou-Craftsovou alkyláciou poskytne laktám a následne jeho alkalickou hydrolýzou sa 

získava diklofenak. Ibuprofen a diklofenak majú najvýhodnejší pomer žiadúcich a nežiadúcich 

účinkov z celej skupiny neselektívnych COX-blokátorov [4,5]. 

 

 

Obr.3. Vzorec diklofenaku [8] 

2-Arylpropánové kyseliny sa stali v priebehu niekoľkých rokov najpoužívanejšími 

analgetikami a antiflogistikami. Z mnoha liečiv tohto štruktúrneho typu je potrebné spomenúť 

predovšetkým  ibuprofen 2-(4-isobutylfenyl)propánová kyselina), ktorého názov môžeme 

poznať aj ako Dolgit, Ibalgin, Nurofen. Ibuprofen je vďaka svojej nízkej toxicite a minimálnym 

nežiadúcim vedľajším účinkom na gastrointestinálny trakt voľne dostupný. Podáva sa hlavne 

ako racemát a využíva sa aj pri liečbe akútnych i chronických reumatických ochorení [9]. 

 

 

Obr.4. Vzorec ibuprofenu [10] 

2.3 Antibakteriálne chemoterapeutiká 

V súčasnej dobe existuje mnoho rozmanitých štruktúrnych typov chemoterapeutík 

používaných v liečbe bakteriálnych infekcii. K najvýznamnejším patria predovšetkým 

sulfonamidy a chinolóny [4]. 

2.3.1 Sulfonamidy 

Po začatí používania sulfonamidov v praxi sa stali veľkým prevratom, no i napriek tomu boli 

zanedlho nahradené účinnejšími antibiotikami. V súčasnosti sa používajú hlavne v zmesi 

s inými látkami kvôli vzniku rezistencie  voči antibiotikám u rady bakteriálnych kmeňov [1]. 

V priebehu rokov bolo testovaných a syntetizovaných mnoho rôznych sulfonamidov a následne 

vzniklo viac než 150 substancií. Štruktúrnou modifikáciou sulfonamidov vznikli ďalšie skupiny 

liečiv, napríklad diuretiká a perorálne antidiabetiká [4]. Ak vznikne rezistencia na jeden 
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sulfonamid, je to rezistencia aj pre ďalšie látky skupiny. Sulfonamidy kompetitívne vytesňujú 

kyselinu paraaminobenzoovú (PABA), ktorú mikroorganizmy potrebujú pre syntézu kyseliny 

listovej ako rastového faktoru. Antimalarikum trimetoprim pôsobí so sulfonamidmi 

synergeticky tým, že inhibuje premenu kyseliny dihydrofolovej na kyselinu tetrahydrofolovú, 

ktorá je potrebná na syntézu nukleových kyselín [2]. Všetky látky metabolizujú rôzne 

a vylučujú sa následne obličkami. Rýchlosť eliminácie a teda aj doba trvania účinku sa môže 

výrazne líšiť. Niektoré látky z tejto skupiny sa v čreve spätne resorbujú a preto sa využívajú aj 

pri bakteriálnych ochoreniach čreva [1].  

Sulfametoxazol 

Sulfametoxazol (4-amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzensulfonamid) sa využíva pri liečení 

urogenitálnych infekcii, zvlášť v kombinácii s trimetoprimom. Tato kombinácia sa môže 

využívať pri liečbe malárie. Vysoká účinnosť týchto dvoch liečiv spočíva v tom, že uvedené 

látky inhibujú dve po sebe idúce stupne syntézy bakteriálnej kyseliny listovej [11]. 

 

 

Obr.5. Vzorec sulfametoxazolu [12] 

Pre organické a nabité zlúčeniny ako napríklad SMX (sulfametoxazol) je možná široká škála 

interakcií ako napríklad komplexácia, iónové premosťovanie, kovalentné viazanie, polárne 

interakcie či hydrofóbne interakcie, ktoré môžu ovplyvňovať ich sorpciu a mobilitu . SMX je 

charakterizovaný dvoma kyselinovými disociačnými konštantami (pK1 = 1,6 a pK2 = 5,7). 

SMX aniónový (SMX-) a katiónový (SMX-H2
+) sa formujú primárne pri pH > pK2 a pH < pK1. 

Pri pK1 < pH <pK2 dominuje neutrálna forma SMX-H. Vo všeobecnosti špeciácia SMX má 

značný vplyv na tendenciu reagovať s tuhými povrchmi a chelátovať ióny kovu a podstupovať 

biodegradáciu či fotolýzu [13]. 

2.4 Liečivá v životnom prostredí 

V dôsledku ľudskej  aktivity narastá množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do životného 

prostredia. V súčasnosti sa spotreba liečiv neustále zvyšuje a v rámci Európskej Únie je 

v medicíne využívaných približne 3000 rôznych druhov liečiv [14]. 

Do životného prostredia postupne prenikajú najrozličnejšie skupiny liečiv. Medzi 

najsledovanejšie a detekovateľné skupiny patria predovšetkým antibiotiká, cytostatiká, 

hormóny, imunosupresívne lieky, analgetiká, anestetiká a ďalšie. Z dôvodu nízkej 

biodegradability je sledovaných v životnom prostredí niekoľko skupín antibiotík. Medzi hlavné 

patria chinolóny, beta-laktámové antibiotiká, nitroimidazoly a taktiež aj sulfonamidy [15]. 
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K zvýšenému znečisteniu prispieva aj nesprávna likvidácia liečiv. Väčšina ľudí lieky, ktoré 

nevyužijú, často vyhadzujú do umývadla alebo toalety a v oboch prípadoch končia v čističkách 

odpadových vôd. Čističky však nie sú určené na likvidáciu týchto látok a ich odstránenie preto 

nie je dostatočne účinné.  

V roku 2014 sa uskutočnila štúdia, z ktorej vyplynulo, že vo väčšine zo 160 testovaných 

čističiek odpadových vôd bolo vo výslednej odpadovej vode stále prítomných viacero bežných 

liekov v dostatočne vysokých koncentráciách na to, aby mohli ovplyvniť životné prostredie. 

K týmto liečivám patrili napríklad ibuprofen, diklofenak, antibiotiká erytromycin 

a oxytetracyklin a tiež hormón estradiol [16]. 

Ďalšími kontaminantami sú veterinárne liečivá, ktoré sa prostredníctvom hnojenia dostavajú do 

povrchových alebo podzemných vôd. K nim patria aj čistiarenské kaly z čistiarní odpadových 

vôd, ktoré sa používajú ako druhotné hnojivo v poľnohospodárstve [17]. 

2.4.1 Cyklus liečiv v životnom prostredí 

Väčšina liečiv pôsobí už pri nízkych koncentráciách v ľudskom alebo zvieracom organizme 

tak, aby vydržali dostatočne dlho na dosiahnutie plánovaného účinku. Látky, ktoré zotrvávajú 

v ekosystéme a prenikajú cez vodu a pôdu, alebo sa akumulujú vo voľnej prírode, ako aj liečivá, 

ktorých koncentrácia v životnom prostredí sú stabilné v dôsledku neustáleho uvoľňovania, 

môžu predstavovať riziko kvôli ich toxicite [18]. 

Niektoré látky sú ľahko odbúrateľné, napríklad kyselina acetylsalicylová, iné látky sú 

stabilnejšie a rozpúšťajú sa vo vode aj v tukoch. Látky rozpustné v tukoch (lipofilné) sú 

obzvlášť nebezpečné, pretože sa v prostredí ťažko rozkladajú a začleňujú sa do potravinového 

reťazca. Z rôznych štúdii bolo zistené, že sa v ekosystéme nachádzajú veľké množstvá 

antibiotík alebo estrogénov z hormonálnej antikoncepcie či z poľnohospodárstva, kde sa 

používajú látky ako rastový hormón. Estrogény majú dokázateľný vplyv na kvalitu populácie 

organizmu. Antibiotiká zas môžu vytvárať rezistenciu voči baktériám [17]. 
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Obr.6. Zdroje znečistenia ekosystému farmaceutikami [19] 

Výskyt liečiv v životnom prostredí 

Rezíduá liečiv sa môžu vyskytovať v odpadovej, povrchovej, podzemnej aj pitnej vode. Nájsť 

ich môžeme aj v kaloch, sedimentoch a pôde [14]. Koncentrácia antibiotík v odpadovej vode 

sa pohybuje v μg/l. V povrchových vodách sú hodnoty koncentrácií ešte nižšie a to v ng/l. 

Výskytom liečiv v odpadových vodách sa zaoberalo veľa štúdií. V Gdansku bolo dokonca 

sledovaných až 17 rôznych ľudských liečiv v pitnej vode, ako napríklad antibiotiká 

či antiflogistiká. V analýze sa zo 17 liekov 6 zlúčenín vyskytlo aspoň raz. Počas analýzy bola 

vykonaná geomorfológia danej lokality s ohľadom na možné zdroje farmaceutík obsiahnutých 

v pitnej vode a bola taktiež zisťovaná ich prítomnosť v povrchových vodách, neupravovaných 

a upravovaných pitných vodách [20]. 

Na území Českej Republiky a hlavne v okolí mesta Brno boli zisťované skupiny makrolidových 

a sulfonamidových antibiotík, ktoré boli následne odstraňované z matrice pitnej vody pomocou 

rôznych oxidačných procesov. Zo sulfonamidov boli sledované sulfametoxazol, sulfametazin, 

sulfatiazol a z makrolidových antibiotík erytromycin, anitromycin a claritromycin. Výskyt 

antibiotík v pitnej vode poukazuje na fakt, že čistiarne odpadových vôd nie sú dostatočne 

účinné pri odstraňovaní ich rezíduí [21]. Medzi ďalšie zložky životného prostredia, kde boli 

zistené rezíduá liečiv, patrí kal z čistiarní odpadových vôd a pôdy. Napríklad v kale boli 

detekované sulfonamidové antibiotiká a ich koncentrácia sa pohybuje v jednotkách μg/kg. 
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Poniektoré liečivá boli nájdené dokonca v koncentráciách v mg/kg [22]. Rezíduá farmaceutík 

sa nachádzajú aj vo vodných sedimentoch a pôdach, kde sa ich koncentrácia pohybuje 

v jednotkách μg/kg [23]. 

 

 

Obr.7. Vstupy liečiv do životného prostredia [24] 

V jednej zo štúdií skúmali množstvo farmaceutických výrobkov a výrobkov osobnej 

starostlivosti (PPCPs) pri pestovaní repy (Beta vulgaris), nachádzajúcich sa v pôde, kde bolo 

opätovne využívaná odpadová voda. Počas experimentu boli pozorované látky, ako kofeín, 

bisoprolol, metoprolol, carbamezapin, clarithromycin, kyselina salicylová a sulfametoxazol. 

Koncentrácia týchto látok sa pohybovala v ng/g. Interakcia medzi PPCPs a pôdou bola takmer 

99 %, pretože neustálym opakovaným používaním odpadovej vody sa zvyšuje množstvo týchto 

látok v pôde. Väčšina chemikálií nemala nepriaznivý vplyv na výnos cukrovej repy, naopak 

kofeín a kyselina salicylová podporovali jej rast [25]. 

Geng a spol. študovali zvyšky N-acetylsulfametoxazolu (AC-SMX) v pôde, zavlažovanej 

kalom, ktorý bol rôzne upravovaný. Používal sa kal aktivovaný, odstredený a obohatený o 14C-

AC-SMX,obohatený o vápno a nakoniec odstredený a následne sušený teplom. Bolo zistené, 

že kal obohatený o vápno a kal, ktorý bol odstredený a sušení znižovali mineralizáciu 14C-AC-

SMX z 5,7–6,4 % až na 1,2–1,8 % [26]. 

Zdroje a efekty liečiv v ekosystéme 

V súčasnosti sú analgetiká a nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) klasifikované ako jedna 

z najrozšírenejších skupín xenobiotík zistených v rôznych prírodných matriciach. Medzi nimi 

je najrozšírenejší ibuprofen, ktorý sa používa na liečbu miernej a stredne silnej bolesti. Pretože 

sú lepšie pochopené dlhodobé nepriaznivé účinky týchto xenobiotík a ich biologická 

a farmakokinetická aktivita, najmä pri koncentráciách dôležitých pre životné prostredie, 



  15 

degradácia týchto kontaminantov sa stala hlavným problémom. Navyše konvenčné ČOV nie sú 

doposiaľ úplne prispôsobené na odstránenie tohto druhu mikropolutantu. Bioremediačné 

procesy, ktoré využívajú bakteriálne kmene so zvýšenou degradačnou schopnosťou, sa javia 

ako sľubná alternatíva k doteraz používaným chemickým metódam [27]. 

Chýbajúca prísna kontrola vypúšťania farmaceutických látok do prírodných vodných tokov je 

problémom ekotoxikológov kvôli ich možným účinkom na necieľové organizmy. Rotiféry sa 

kvôli svojej citlivosti, krátkemu času generácie a vysokej miere reprodukcie bežne používajú 

ako biologické skúšobné organizmy pri testovaní účinkov rôznych látok vrátane 

farmaceutických výrobkov. Ibuprofén negatívne ovplyvňoval reprodukciu a miera populácie sa 

výrazne znížila [28].  

Liečivo diklofenak spôsobilo v 90.rokoch minulého storočia pokles populácie supov 

bielohlavých na základe čoho sa začali pozorovať jeho účinky aj na ďalšie druhy vtákov. 

Výsledkom pozorovania bolo zistenie, že diklofenak pôsobí na funkciu obličiek vtákov. Jeho 

toxicita vedie k zvýšenej produkcii reaktívnych foriem kyslíku a následne k zmene 

metabolizmu kyseliny močovej. Negatívne účinky tohto liečiva sa prejavili aj na niektorých 

orgánoch rýb, ako sú obličky a žiabre. Poškodenie orgánov sa potvrdilo už pri koncentrácii 

približne 50 μg/l [29,30]. 

Reziduá sulfametoxazolu boli nájdené v rôznych oblastiach sveta, kde nepriaznivo vplývajú 

nie len na ľudí. ale hlavne ekosystém. Ich prítomnosť taktiež spôsobuje tvorbu génov 

rezistentných voči nim. Nepretržité vypúšťanie týchto látok do životného prostredia má 

za následok stále zväčšujúci sa podiel ich zastúpenia [31].  

Prítomnosť sulfametoxazolu bola dokázaná v odpadových vodách, odpadových kaloch 

a dokonca aj pôde, pretože v kombinácii s trimetoprimom, ako už bolo spomínané, je to jedno 

z najviac používaných antibiotík. Pri výskume, kde bolo študovaných trinásť rôznych pôd 

v Českej republike sa nachádzal v každej jednej z nich [32].   

Účinok sulfametoxazolu na proces fotosyntézy Selenastrum capricornutum sa skúmal 

stanovením rýchlosti fotosyntézy alebo fluorescencie chlorofylu. Bolo zistené, že SMX môže 

inhibovať fyziologický rast, transport elektrónov, fotofosforyláciu aj asimiláciu uhlíka. 

Sulfametoxazol je schopný vyvolať toxické účinky pri koncentrácii 1 mg/l, čiže predstavuje 

vysoké riziko pre vodný ekosystém [33].  

2.5 Pôda 

Pôda je vrchnou časťou pedosféry, v ktorej prebiehajú biologické, chemické a fyzikálno-

chemické procesy. Vznikla neustálym pôsobením síl biosféry, atmosféry, litosféry 

a hydrosféry. Jej základnou funkciou je tvorba biomasy ako zdroj výživy, ktorý je dôležitý 

pre život na Zemi [34]. 

Skladá sa z neživej zložky, ktorej časti sú častice ílu, hliny, piesku, kamienky, vzduch, 

odumreté časti rastlín a živočíchov (tvoriace humus). Živou zložkou sú korene rastlín, časti 

mikroorganizmov a drobné živočíchy. Môže sa nazvať aj ako zložitým disperzným systémom 

[35]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687428516300565%20%5b2
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Tab.2. Pôda ako disperzný systém [36] 

Pevná fáza 

Minerálna zložka 

Jemnozem (minerálne zrná pod 2 mm) 

Skelet (častice nad 2 mm) 

Organická zložka (5–45 %) 

Živá 

Organizmy (Edafón) 

Korene rastlín 

Neživá Humus 

Kvapalná fáza 

(20–30 %) 
Pôdna voda (Pôdny roztok) 

Plynná fáza 

(25–30 %) 
Pôdny vzduch  

 

Jednou z vlastností pôdy je jej hodnota pH. Táto hodnota ovplyvňuje rozpustnosť látok v pôde 

a teda ich využitie živými organizmami. Podľa tejto hodnoty sa môžu rozlišovať pôdy zásadité 

(pH > 7,5), neutrálne (pH = 6,4 až 7,4), slabo kyslé (pH < 5,3 až 6,4), kyslé (pH = 4,6 až 5,2), 

silne kyslé (pH = 4,1 až 4,5) a veľmi silne kyslé (pH < 4). Pôdne pH je ovplyvnené kyslými 

aj zásaditými iónmi. Bežnými kyselinotvornými katiónmi sú vodík (H+), hliník (Al3+) a železo 

(Fe2+ alebo Fe3+). So zvýšenou kyslosťou pôdy klesá rozpustnosť mnohých látok, ako napríklad 

zlúčeniny Ca, Mg, K, Na a iné [37,38].  

2.5.1 Pôdna organická hmota 

Pôdna organická hmota (SOM) je kľúčovou zložkou pôdy, ovplyvňujúca jej biologické, 

fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré určujú produkčnú schopnosť pôdy.  Znižovaním obsahu 

SOM dochádza k zhoršeniu takmer všetkých pôdnych vlastností. Organická časť pôdy je 

tvorená neživou organickou časťou – humusom a živými rastlinnými a živočíšnymi 

organizmami. Humus je súbor organických zlúčenín, ktorý sa vytvára pri humifikácii 

a rozklade organických látok v pôde. Na využitie humusu a príjem živín z neho má veľký vplyv 

hodnota pH, ktorá sa taktiež prejavuje aj na zastúpení mikroorganizmov a pôdnych baktérií 

[39]. 

SOM pôsobí ako tmel medzi jednotlivými mechanickými čiastočkami, čiže zvyšuje ich 

súdržnosť a podporuje tvorbu pôdnych agregátov, v ktorých je čiastočne fyzikálne 

stabilizovaná [40].  
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Pôdny organický uhlík a jeho frakcie sú základnými elementmi agregačného procesu. Pôdny 

agregát je základná stavebná jednotka pôdnej štruktúry, ktorá zohráva dôležitú rolu 

pri zachovávaní úrodnosti pôdy. Množstvo, ale aj kvalita SOM zohráva úlohu pri tvorbe 

a stabilizácii pôdnych agregátov. Na druhej strane, pôdne agregáty stabilizujú uhlík 

prostredníctvom zabezpečenia fyzických bariér voči mikroorganizmom a tým podporujú jeho 

zadržiavanie v pôde [41]. 

SOM slúži ako rezervoár živín a vody, zúčastňuje sa na tvorbe a stabilite pôdnych agregátov, 

na iónovej výmene alebo aj sekvestrácii uhlíka. 

Humínové látky 

Humínové látky (HL) sú prírodné organické zlúčeniny vznikajúce chemickým alebo 

biologickým rozkladom organickej hmoty (zbytky rastlín, živočíchov apod.) a činnosťou 

mikroorganizmov. Vyskytujú sa v sedimentoch, rašelinách, zeminách, hnedom uhlí, lignite 

a ďalších materiáloch. V prírodných materiáloch sa obsah HL pohybuje od stopových 

množstiev (piesok, íl), v jednotkách percent (bežné zeminy) až k desiatkam percent (lignit, 

hnedé uhlie). Pôdny humus sa vytvára humifikáciou, ktorá prebieha rôznou rýchlosťou. Tento 

proces závisí od vlhkosti, teploty a klimatických podmienok [42].  

Humus tvoria humínové kyseliny (HK) spolu s fulvokyselinami (FK) a humínom. Humínové 

kyseliny tvoria najdôležitejšiu časť, pretože ich podiel na celkovom kolobehu uhlíka je až 16 %, 

kým podiel FK a humínu je približne 8 %. [43]. 

Tab.3. Obsah HK a FK v prírodných matriciach [44]  

Prírodný zdroj Obsah humínových a fulvokyselín (%) 

 leonardit/humát 4-85 

čierna rašelina 4-85 

sapropelová rašelina 10-20 

hnedé uhlie 10-30 

maštaľný hnoj 5-15 

kompost 2-5 

pôda 1-5 

kal 1-5 

čierne uhlie 0-1 

 

Humínové látky majú veľmi zložitú štruktúru, ktorá nebola doteraz presne popísaná. 

V priebehu rokov sa objavilo mnoho štúdií, ktoré skúmali ich štruktúru, aby bolo jednoduchšie 

skúmať a pochopiť ich chovanie. Na Obr.8 môžeme vidieť jednotlivé štruktúry podľa rôznych 

autorov [45].  
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Obr.8. Štruktúry molekúl humínových kyselín podľa rôznych autorov: a – Flaig (1960), b – Stevenson 

(1982), c – Stein a spol. (1997) [45]   

HK sú zložené z aromatických jadier s alifatickými reťazcami a rôznymi funkčnými skupinami. 

Najviac sú medzi nimi zastúpené karboxylové, fenolitické, aromatické, chinónové, 

hydrochinónové, enolové, éterové a alkoholové. V nižšom počte sa objavujú aj fosfórové, 

sírové alebo dusíkové skupiny. Vďaka tejto polyfunkčnosti sa pokladajú HK jedným 

z najsilnejších chelatujúcich činiteľov spomedzi prírodných organických látok. 

Vzhľadom na to, že vznik HL stále nie je objasnený, boli v priebehu rokov sformulované tri 

teórie, ktoré nazývame Maillardove reakcie. Prvá teória vznikla ako odvodenie HL 

z lignifikovaných pletív rastlinných zvyškov, druhá zahrňovala mechanizmus chinónov. 

V  priebehu tretej reagovali aminokyseliny s redukujúcimi cukrami za vzniku hnedých 

polymérov, obsahujúcich dusík [46,47].  
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Obr.9. Mechanizmy vzniku humínových látok: Aminozlúčeniny syntetizované mikroorganizmami 

reagujú s modifikovaným lignínom (4), chinónmi (2,3) a redukujúcimi cukrami (1), čím sú tvorené tmavo 

sfarbené látky [45]   

Humínové kyseliny sa považujú za rozpustné v neutrálnom až alkalickom prostredí. Táto 

vlastnosť sa líši v závislosti od ich pôvodu a chemického zloženia. V alkalickom prostredí sa 

fenolové a karboxylové skupiny deprotonujú a teda odpudenie týchto negatívne nabitých 

skupín spôsobuje naťahovanie väzieb. Pri znížení pH sú funkčné skupiny protónované a účinky 

odpudzovania sú minimálne, čo zapríčiňuje formáciu molekúl do kompaktných cievkovitých 

štruktúr. V tejto fáze sa hydrofóbne časti nachádzajú vo vnútri štruktúry a hydrofilné sú 

v kontakte s vodným prostredím. Toto správanie je zodpovedné za čistiacu schopnosť HK, 

ich micelárnu štruktúru a pokles povrchového napätia. Tieto molekuly formujú agregáty 

na intermolekulárnej úrovni, nasledované intermolekulárnou agregáciou a nakoniec 

precipitáciou [48]. 
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Obr.10. Správanie humínových kyselín v alkalických podmienkach a agregačný proces pri znižovaní pH. 

Alkalické pH: nábojové odpudenie (A). Znižovanie pH: intramolekulárna agregácia (B). Znižovanie 

pH: intermolekulárna agregácia (C). Kyslé pH: precipitácia (D) [48]   

Vďaka svojej micelárnej štruktúre sú humínové kyseliny užitočné v poľnohospodárstve, 

farmaceutickom priemysle aj medicíne.  

HK zlepšujú celkový stav pôdy, využívajú sa aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Pridávajú 

sa aj do hnojív, napríklad vo forme humátov (humát amónny, stimuluje rast rastlín; humát 

vápenný má vplyv na úrodnosť). Chinóny sú zodpovedné za tvorbu reaktívnych foriem kyslíka, 

taktiež majú fungicídne a baktericídne účinky, vďaka čomu sú hojne využívané pri liečbe rán. 

Karboxylové kyseliny a fenoly majú antioxidačné a protizápalové vlastnosti. Najmä prítomnosť 

fenolových skupín v HK poskytuje antioxidačné vlastnosti kvôli svojej schopnosti zachytávať 

voľné radikály. V environmentálnej chémii ich hlavná úloha spočíva v odbere kovov (niklu, 

ortuti, medi, kadmia, železa) a organických polutantov antropogénneho pôvodu z vôd a taktiež 

na čistenie odpadových kalov. Vďaka širokej škále využitie majú humínové kyseliny potenciál 

do budúcnosti [49]. 

2.6 Adsorpcia na tuhom fázovom rozhraní 

Pri styku pevnej látky s plynom, dochádza k zachyteniu molekúl plynu na ich povrchu, teda 

dochádza k adsorpcii. Meranie adsorpcie je hlavným zdrojom informácií na rozhraní pevná 

látka-plyn. Aby bola adsorpcia merateľná musí mať pevná látka dostatočne veľký špecifický 

povrch. Adsorbentom sa obvykle označuje pevná látka s veľkou adsorpčnou kapacitou. 

V našom prípade ide rozhranie pevná látka-kvapalina, avšak rovnaké zákonitosti platia aj pre 

toto rozhranie.  

Adsorbenty je možné rozdeliť na prirodzené a umelé. Prírodnými rozumieme zeolity, hlinky 

a sadze. Z umelých sú najpoužívanejšie, aktívne uhlie, silikagél, oxid hlinitý, oxid titaničitý, 

molekulové sitá, porézne sklo alebo kovy v jemne práškovitej forme, ktoré sú dôležité pre 

katalýzu.  

Množstvo adsorbovanej látky je závislé na veľkosti povrchu adsorbentu, na parciálnych tlakoch 

adsorbujúcej sa zložky a teplote, v našom prípade koncentrácii a teplote. Adsorbované 

množstvo a, vyjadrené buď v móloch, alebo ako hmotnosť, či objem naadsorbovaného plynu 

V, prepočítaný na normálne podmienky, sa vzťahuje na rozdiel od adsorpcie na mobilných 

rozhraniach , na jednotku hmotnosti pevnej látky, pretože presné stanovenie veľkosti povrchu 

adsorbentu nie je jednoduché a jednoznačné. 
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Najčastejšie sa merajú pomocou adsorpčnej izotermy, ktorá vyjadruje závislosť rovnovážneho 

adsorbovaného množstva na rovnovážnu koncentráciu pri rovnovážnej teplote [50]. 

2.6.1 Freundlichova izoterma 

Freundlichova izoterma je najstarším používaným vyjadrením závislosti adsorbovaného 

množstva a, na rovnovážnom tlaku p za konštantnej teploty: 

 𝑎 = 𝑘 ∙ 𝑝(
1

𝑛
)
  (1) 

kde k a n sú konštanty. Hodnota konštanty k klesá s rastúcou teplotou, konštanta n je vždy 

väčšia než 1 a s rastúcou teplotou sa blíži k 1. Táto izoterma bola formulovaná empiricky 

na základe experimentálnych dát, ktorých priebeh svojím tvarom často pripomína parabolu. 

Pre overenie vhodnosti Freundlichovej izotermy, pre vyjadrenie nameraných dát, je dobré 

previesť rovnicu 1 do lineárneho tvaru [51]. 

 𝑙𝑛𝑎 = 𝑙𝑛𝑘 +
1

𝑛
∙ 𝑙𝑛𝑝  (2) 

2.6.2 Iné používané izotermy 

Jednou z ďalších používaných izoterm je Langmuirova izoterma, ktorá bola odvodená na 

základe kinetických predstáv za týchto predpokladov:  

• vytvára sa jedna vrstva molekúl 

• pravdepodobnosť adsorpcie je rovnaká na všetkých miestach povrchu 

• adsorbované molekuly sa navzájom neovplyvňujú 

Používaný tvar Langmuirovej izotermy: 

 𝑎 = 𝑎𝑚 ∙
𝑏𝑝

1+𝑏𝑝
  (3) 

b je pomer adsorpčnej a desorpčnej konštanty a je funkciou teploty, am – množstvo plynu. 

Pre popis adsorpcie na rovinných povrchoch, kde nie je obmedzený počet adsorpčných vrstiev 

sa používa izoterma BET [51]. 
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2.7 Súčasný stav riešenej problematiky 

Rezíduá liečiv v pôde môžu mať vplyv na zdravie človeka a celý pôdny ekosystém. Aby sa 

zabránilo tomuto riziku je potrebná komplexná štúdia adsorpcie, transportu a biodegradácie 

liečív v prírode. V rámci liečiv sa študujú hlavne ich molekulárna štruktúra, hydrofóbnosť, 

polarita a konfigurácia. Pri štúdiu pôdy sa rozoberajú charakteristiky ako typ pôdy, teplota, pH 

a podiel pôdnych organických látok [52]. 

Park a kol. [53] skúmali vplyv pH roztoku a štruktúry pôdy na transport sulfametoxazolu 

v kombinácii s dávkovými sorpčnými testami. Sorpčné izotermy zodpovedali Freundlichovmu 

modelu. Zvýšenie hodnoty pH viedlo k zvýšenému sorpčnému potenciálu SMX na pôdny 

materiál v rozmedzí pH 4–8. Toto pravdepodobne vyplývalo z absencie neutrálneho a pozitívne 

nabitého SMX na nízkej úrovni pH, ktoré sa elektrostaticky viaže na miesta sorpcie na povrchu 

pôdy. Cieľové chemické roztoky boli pripravené použitím sulfatometoxazolu, sulfadimetoxinu 

a sulfametazinu rozpusteného v metanole. Sorpčné štúdie boli realizované v 30 ml 

skúmavkách, ktoré fungovali ako kompletne mixovaný vsádkový systém. Tri rovnaké 

skúmavky boli pripravené pre každý experiment pridaním  2 g suchej pôdy a 10 ml pracovného 

roztoku (pH 4–8) obsahujúceho 0,01 M CaCl2 do predvážených skúmaviek. Počiatočná 

koncentrácia bola v intervale 5 až 10 μg/l pre všetky cieľové antibiotiká. Straty spôsobené 

sorpciou boli kvantifikované kontrolnými skúmavkami, ktoré neobsahovali žiadnu pôdu. Obsah 

skúmaviek bol homogenizovaný na miešačke pri izbovej teplote po dobu 24 hodín. Na konci 

tohto časového úseku boli skúmavky vložené do odstredivky na 20 minút pri 1500 otáčkach 

za minútu a neskôr filtrované cez 0,22 μm PES membránu. Antibiotiká, ktoré zotrvali 

v kvapalnej časti boli merané prístrojom HPLC-MS-MS. Experimentálne dáta adsorpčnej 

izotermy  pre sulfametoxazol boli  reprezentované Freundlichovým izotermickým modelom. 

Zo štúdie, kde pozorovali výskyt SMX v pôde sa taktiež využívala metóda sorpčnej izotermy 

za použitia štandardnej vsádkovej ekvilibrickej metódy. V troch vyhotoveniach bola každá 

pôda premiešaná s rôznymi koncentráciami liečiva (0,5; 1; 2,5; 5 a 10 μg/ml v 0,01 M CaCl2). 

Na základe analýzy sa zistilo, že sulfametoxazol je silne viazaný na pH. Zvyšuje sa pri pH 1–4 

a výrazne sa znižuje pri pH 4–12 [54]. 

 Taktiež bola pozorovaná adsorpcia a desorpcia SMX v poľnohospodárskej pôde 

za anaeróbnych podmienok. Nízky sorpčný koeficient (Kd 1,23 l/kg), získaný z Freundlichovej 

izotermy ukázal, že slabá sorpcia liečiva indikuje jeho veľkú mobilitu a rozšírenie do životného 

prostredia. V anaeróbnom prostredí došlo k nižšej degradácii, kde SMX vytrval dlhšiu dobu. 

Okrem toho sa zistilo, že pridanie hnoja zvýšilo mieru degradácie, ale v neskoršom štádiu štúdie 

nebol žiaden významný rozdiel medzi jednorazovým a opakovaným používaním hnoja, čo 

naznačuje, že degradácia bola ovplyvnená biotickými aj abiotickými faktormi. Rýchlosť 

degradácie bola pomalšia pri vyšších koncentráciách liečiva, čo naznačuje, že kinetika 

degradácie bola závislá od počiatočných koncentrácií. V priebehu tohto deja liečivo môže 

zmeniť teplotu, pH, obsah sulfátov a nitrátov v pôde. To znamená, že zmena koncentrácie 

liečiva priamo vplýva na kolísanie fyzikálno-chemických vlastností pôdy [55]. 

Efekt pH pri procese sorpcie je najvýraznejší pri piesčitohlinitých pôdach. Pri sorpcii zohráva 

dôležitú úlohu nie len organický uhlík pôdy, ale aj rozpustený organický uhlík, ktorý 
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ovplyvňuje mobilitu liečiv. Zavlažovaním spracovanou vodou, ktorou sa zvyšuje množstvo 

rozpusteného organického uhlíka sa rovnako zvyšuje rozpustnosť  antibiotík. Zároveň 

rozpustený organický uhlík dokáže vytvárať komplexy s antibiotikami v rámci kosorpcie 

na tuhej fáze. Sulfametoxazol môže byť asociovaný s ílovo-kovovými komplexami pomocou 

elektrostatickej adsorpcie, pričom neutrálny SMX môže byť jednoducho adsorbovaný pôdnym 

organickým uhlíkom [13]. 

Diklofenak, ibuprofen a kyselina salicylová sa nachádzali vo veľkých množstvách nie len 

v odpadových vodách, ale aj pôdach, zavlažovaných čistenou odpadovou vodou. Koncentrácie 

vo vzorkách povrchovej pôdy boli  v rozmedzí 2 až 10,05 ng/g. Okrem toho všetky liečivá boli 

prítomné aj vo vzorkách pôdy, ktorá bola odobraná z hĺbky 150 cm.  Ich výskyt bol ovplyvnený 

aj teplotou, pretože ich najvyššie koncentrácie (až do 14 ng/g) boli namerané v priebehu 

chladnejších mesiacov, čo poukazuje na vyššiu perzistenciu pri nižších teplotách [56]. 

Sorpcia ibuprofenu do pôdnej organickej hmoty bola študovaná pomocou elektrostatických 

interakcií pri pH rovnom 7. Pôdna organická hmota, lokalizovaná na povrchu pôdy má 

všeobecne negatívny náboj kvôli prítomným funkčným skupinám, ako sú napr. karboxylové 

a fenolové skupiny. Elektrostatické vlastnosti SOM môžu indikovať elektrostatickú 

príťažlivosť s kladne nabitými chemickými zlúčeninami. Účinnosť sorpcie medzi SOM 

a ibuprofenom bola približne 30 % a účinnosť odstraňovania len 10 %. Tieto výsledky súvisia 

s charakteristikou ibuprofenu, pretože jeho hodnota pKa je 4,9 a má záporný náboj. Porovnaním 

výsledkov sa ukázalo, že elektrostatická interakcia je jedným z hlavných mechanizmov 

odstraňovania liečiv [57].  
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Použité chemikálie, prístroje a pomôcky 

3.1.1 Použité chemikálie 

• Chlorid sodný p.a. (PENTA s.r.o., Praha) 

• Chlorid vápenatý p.a. (PENTA s.r.o., Praha) 

• Hydroxid sodný p.a. (PENTA s.r.o., Chrudim) 

• Metanol p.a. (Sigma-Aldrich) 

• Sulfametoxazol p.a. (Sigma-Aldrich)  

• Diklofenak p.a. (Sigma-Aldrich) 

• Ibuprofen p.a. (Sigma-Aldrich) 

• Kyselina salicylová p.a. (Sigma-Aldrich) 

• Kyselina acetylsalicylová p.a. (Sigma-Aldrich) 

• Kyselina chlorovodíková (PENTA s.r.o., Praha) 

• Vzorka černozeme z lokality Hrušovany nad Jevišovkou 

• Vzorka humínových látok (izolované z černozeme, lokalita Hrušovany nad 

Jevišovkou) 

3.1.2 Použité meracie prístroje a pomôcky 

• Laboratórne sklo a pomôcky 

• Váhy d=0,01 g (Denver Instrument, Germany) 

• Váhy d=0,001 g (Scaltec Instruments, Germany) 

• Trepačka Vibramax 100 (Heidolph Instrument, Germany) 

• pH meter a konduktometer (Mettler Toledo, Switzerland) 

• UV-VIS spektrometer Hitachi U-3900H (Hitachi High Technologies America, Inc.) 

• Izotermická titračná kalorimetria ITC (MicroCal PEAQ-ITC, Malvern Panalytical, 

England) 

• Kvapalinová chromatografia 1260 Infinity (Agilent Technologies, USA) 

3.2 Metódy spracovania  a vyhodnotenia vzoriek 

3.2.1 Príprava vzoriek pre sorpčné experimenty 

Zásobné roztoky liečiv 

Na sorpčné experimenty sa používalo 5 rôznych liečiv a to ibuprofen, diklofenak, 

sulfametoxazol, kyselina salicylová, kyselina acetylsalicylová. Zásobné roztoky prvých troch 

liečiv sa rozpúšťali najprv v 2 ml metanolu tak, aby návažka na 100 ml celkovej zmesi bola 

1 g/l a po rozpustení doplnili na 100 ml pomocou vodného ekvimolárneho 10 mM roztoku 

CaCl2 a NaCl. Posledné dve vzorky sa nachystali priamo vo vodnom ekvimolárnom roztoku 

CaCl2 a NaCl v rovnakej koncentrácii.   

Kalibračné roztoky pre meranie na UV-VIS spektrometri a kvapalinovej chromatografii 

Zásobné roztoky sa riedili pomocou vodného ekvimolárneho roztoku CaCl2 a NaCl na potrebné 

koncentrácie vždy v dvoch opakovaniach.  
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 Pre meranie pri neutrálnom pH sa riedili roztoky na nasledujúce koncentrácie: 

• Ibuprofen: 1 mg/l, 10 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l 

• Diklofenak: 1 mg/l, 5 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l 

• Sulfametoxazol: 1 mg/l, 5 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l 

• Kyselina salicylová: 1 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l 

• Kyselina acetylsalicylová: 1 mg/l, 10 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l 

Pre meranie pri kyslom (pH = 5) a zásaditom (pH = 9) pH sa riedili roztoky nasledujúco: 

• Ibuprofen: 10 mg/l , 100 mg/l, 500 mg/l 

• Diklofenak: 5 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l 

• Sulfametoxazol: 5 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l 

• Kyselina salicylová: 10 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l 

• Kyselina acetylsalicylová: 10 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l 

pH roztokov sa upravovalo pomocou 0,1 M HCl a 0,1 M NaOH. 

Sorpčné roztoky na pôdu 

Sorpčné roztoky sa pripravovali rovnakým postupom a v rovnakých koncentráciách ako 

pri kalibračných roztokoch. Roztoky liečiv sa zmiešali s pôdou v pomere 1:5, čiže cca 4 g pôdy 

a 20 ml sorpčného roztoku do sklenených skúmaviek. Liečivá sa ponechali po dobu 24 hodín 

na trepačke, následne sa odstredili (4000 RPM, 10 minút, laboratórna teplota) a prefiltrovali 

cez 0,45 mikrónový filter. 

Príprava humínovej kyseliny pre meranie na Izotermickej titračnej kalorimetrii (ITC) 

Navážených 0,05 g HK sa zriedilo s 10 ml 0,1 M NaOH. Roztok sa premiešal, doplnil do 50 ml 

pomocou vodného ekvimolárneho roztoku CaCl2 a NaCl, následne sa po kvapkách pridávala 

1 M HCl, aby výsledné pH roztoku bolo 7. 

3.2.2 UV-VIS spektrometria  

Molekulová absorpčná spektrometria je metódou založenou na meraní elektrónových spektier 

molekúl látok, ktoré môžu absorbovať elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok 

od 200 až 800 nm. Je to jedna z najstarších a najspoľahlivejších analytických metód 

na stanovenie, ktorá je vhodná na kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu. Základnými časťami 

spektrometra sú zdroj svetla, monochromátor, merací priestor a detektor. Ako zdroj svetla sa 

využíva hlavne deutériová výbojka (190–400 nm). Polychromatické žiarenie prebieha 

cez monochromátor (napr. optická mriežka). Monochromatické žiarenie prechádza vzorkou 

a ako detektory sa používajú fotonásobiče, fotodiódy alebo CCD detektory. Pre získanie spektra 

samotnej vzorky je v jednolúčovom spektrometri potrebné zmerať najprv referenčnú vzorku 

a až potom do rovnakej optickej dráhy umiestniť kyvetu so vzorkou [58]. Na meranie sa 

používal software Hitachi-UV Solutions. Meranie prebiehalo v rozsahu vlnových dĺžok 200 

až 800 nm a ako blank sa používal vodný ekvimolárny roztok CaCl2 a NaCl. Absorbancia sa 

merala pri šírke štrbiny 4 a pri rýchlosti 600 skenov za sekundu. 
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3.2.3 Kvapalinová chromatografia 

Kvapalinová chromatografia je technika založená na separácii rozpustených iónov a molekúl. 

Separačný proces je založený na rozdelení medzi dve vzájomne nemiešateľné fázy, a to 

stacionárnu a mobilnú. Mobilná fáza je pohyblivá (kvapalina) a stacionárna je fázou 

nepohyblivou (pevné častice vyplňujúce kolónu). Pri separácii sa využíva mnoho separačných 

mechanizmov, napríklad adsorpčný, afinitný, rozdeľovací, vylučovací alebo výmena iónov. 

V priebehu procesu sa väčšinou využívajú viaceré naraz, ale vždy je dominantným len jeden 

z nich [59]. 

Proces separácie začína nástrekom vzorky. Jednotlivé zložky vzorky majú rozdielnu afinitu 

ku stacionárnej fáze, následne aj rozdielny počet a veľkosť interakcií v priebehu merania. Čím 

má zložka vzorky väčšiu afinitu ku stacionárnej fáze, tým dlhšie zostane v kolóne, čiže má dlhší 

retenčný čas. Takže sa dá povedať, že na základe afinity sa každá zložka pohybuje kolónou 

rozdielnou rýchlosťou. Mobilná fáza pokračuje kolónou určitou rýchlosťou a unáša vzorku, 

ktorá je jej súčasťou. Ak nejaká zložka vzorky interaguje so stacionárnou fázou, tak nedochádza 

k pohybu chromatografickým systémom. Môže nastať aj situácia, kedy zložka vzorky 

interaguje so stacionárnou fázou a nedochádza k elúcii, teda k tzv. mŕtvemu času. Je to doba, 

za ktorú prejde mobilná fáza chromatografickým systémom. Druhým prípadom môže byť, kedy 

má zložka veľmi vysokú afinitu k mobilnej fáze a žiadnu k stacionárnej. V tom prípade 

dochádza k elúcii [60]. 

Všetky liečivá boli merané na prístroji Agilent 1260 Unfinity. Separácia prebiehala na kolóne 

Polar C18 (150x3 mm; 2,6 µm),s prietokom 0,5 ml/min, s nástrekom 5 µl pri 30 °C. 

Ako detektor sa používal DAD (Diode array detector). V prípade kyseliny salicylovej, kyseliny 

acetylsalicylovej a sulfametoxazolu sa používala mobilná fáza v pomere ACN:H2O = 20:80, 

detekovalo sa pri vlnových dĺžkach 230, 237, 275 nm a čas analýzy bol 6 minút. U dvoch 

zostávajúcich liečiv bol pomer mobilnej fázy ACN:H2O = 60:40, detekovalo sa pri vlnovej 

dĺžke 222 nm a čas analýzy bol 5 minút. Všetky látky majú nízko izoelektrický bod, aby sa 

nezachytávali na kolóne boli všetky roztoky okyslené pomocou H3PO4 na hodnotu pH rovné 3. 

3.2.4 Izotermická titračná kalorimetria 

Izotermická titračná kalorimetria je veľmi často používanou technikou pre charakterizáciu 

medzimolekulárnych interakcií, ako napríklad interakcie malých molekúl, proteínov, 

nukleových kyselín, lipidov. Pomocou tejto metódy môže byť študovaná enzýmová kinetika, 

biologická aktivita látok alebo štruktúrne zmeny. Z jedného merania je možné získať 

termodynamický profil interakcie (hodnotu stechiometrie, entalpie, entropie) alebo aj kinetické 

parametry. Princípom merania je sledovanie tepelných zmien v priebehu interakcie, kedy je 

titrant vstriekavaný do priestoru meracej cely obsahujúcej vzorku. Výhodou tejto metódy je, že 

experiment prebieha pri rôznych hodnotách pH alebo teplôt (2–80 °C) [61]. 

Prístroj obsahuje dve cely, ktoré sa nachádzajú v obale a sú schopné udržať stálu teplotu. Jedna 

cela sa používa na umiestnenie vzorky a druhá obsahuje vodu alebo rozpúšťadlo. Do mernej 

cely vedie kapilára so striekačkou, ktorou je dávkovaný roztok do titrovanej vzorky. Zariadenie 

snímajúce teplotu zaznamenáva rozdiel teplôt medzi celami pri tvorbe väzieb a posiela impulz 

ohrievačom, ktoré tento rozdiel vyrovnávajú a vracajú teplotu opäť na pôvodnú hodnotu. ITC 
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meria energiu potrebnú na udržanie izotermických podmienok medzi týmito celami. Meranie 

poskytuje dáta v podobe teplotného toku v priebehu času. Podľa smerovania pulzov sa dá určiť 

aká reakcia prebiehala (endotermická alebo exotermická). Plochy jednotlivých píkov hovoria o 

zmene entalpie [62]. Experiment prebiehal pri teplote 25 °C, počet prídavkov bol 25, kde 

interval medzi jednotlivými prídavkami bol 15 minút a množstvo jedného prídavku bolo 10 µl 

(9,974 µl, 10 s). 
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4 VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE 

4.1  UV-VIS kalibračné krivky liečiv 

Kalibračné roztoky liečiv boli premerané UV-VIS technikou. Charakteristické vlnové dĺžky sa 

odčítali z grafu, boli skorigované na baselinu, čo je absorpcia čistého rozpúšťadla. V našom 

prípade to bol vodný ekvimolárny roztok CaCl2 a NaCl. Ďalej bola získaná kalibračná krivka, 

z ktorej sa určila rovnica. Rovnica  mala tvar y = a ∙ x + b a používala sa na presný prepočet 

absorbancií na vlnové dĺžky. 

Ako príklad kalibračnej krivky je uvedený ibuprofen, ktorého charakteristická vlnová dĺžka je 

okolo 265nm. Charakteristické vlnové dĺžky pre ostatné liečivá: 

• Sulfametoxazol: 270 nm 

• Diklofenak: 275 nm 

• Kyselina salicylová: 230 nm 

• Kyselina acetylsalicylová: 255 nm 

 

 

Obr.11. UV-VIS kalibračné krivky ibuprofenu v rozsahu 220–800 nm 
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Obr.12. UV-VIS kalibračné krivky ibuprofrenu vo vyhodnocovanom rozsahu 240–290 nm 

Z  lineárnej regresie  boli určené a a b koeficienty a ich smerodajné odchýlky pre každé liečivo, 

uvedené v tabuľke nižšie. Pomocou tejto metódy boli zistené kalibračné rovnice, ktoré sa ďalej 

využívali pri experimentoch. 

 

 

Obr.13. Graf závislosti absorbancie od koncentrácie spolu s uvedenou kalibračnou rovnicou 
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Tab.4. Koeficienty a, b lineárnej regresie s ich odchýlkami 

liečivo a ∆a b ∆b 

ibuprofen 1,424 0,005 0,012 0,002 

sulfametoxazol 58,721 0,552 -0,001 0,013 

diklofenak 36,726 2,197 0,070 0,051 

k. salicylová 24,765 0,345 0,029 0,017 

k. acetylsalicylová 5,609 0,114 -0,004 0,024 

 

4.2 Štúdium adsorpcie liečiv na pôdu pomocou UV-VIS detekcie 

Na začiatku experimentu bola snaha o korekciu spektier liečiv. Ako vidieť na uvedenom grafe, 

UV spektrum liečiva sa zdvíha, čiže sa tam vylúhuje aj organická hmota pôdy a preto je 

potrebné odpočítať spektrum liečiva od spektra výluhu organickej hmoty. Po korekcii je 

viditeľné len spektrum liečiva a je možné bez problémov vyčítať absorbanciu. 

 

 

Obr.14. Nekorigované spektrum liečiva ibuprofen na výluh pôdy 
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Obr.15. Korigované spektrum liečiva ibuprofen na výluh pôdy 

Pri porovnaní spektier liečiv pred a po sorpcii sa ukázalo, že je viditeľný pokles absorbancie, 

čiže nastáva úbytok koncentrácie liečiva a teda dochádza k adsorpcii na pôdu.  

 

 

Obr.16. Porovnanie koncentrácií liečiva ibuprofen pred a po sorpcií na pôdu 
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Premerala sa celá koncentračná rada, následne sa na vyhodnotenie použila metóda kalibračnej 

krivky, vypočítali sa koncentrácie liečiv po sorpcii a adsorbované množstvá na pôdu. 

Najvýraznejší úbytok koncentrácie sa pozoroval pri ibuprofene a kyseline acetylsalicylovej. 

Nižšie hodnoty naadsorbovaného liečiva na pôdu mali  diklofenak a kyselina salicylová. 

Pri liečive sulfametoxazol bolo pozorované len veľmi nízke naadsorbované množstvo. Všetky 

vypočítané hodnoty sú znázornené v Tab.5. 

Tab.5. Experimentálne hodnoty pre jednotlivé liečivá 

liečivo koncentrácia pred 

sorpciou 

koncentrácia po sorpcií adsorbované množstvo 

priemer (g/l) odchýlka 

(g/l) 

priemer (g/l) odchýlka 

(g/l) 

priemer 

(mg/g pôdy) 

odchýlka 

(mg/g pôdy) 

ib
u

p
ro

fe
n
 

0,0026 0,0004 0,0010 0,0012 0,0079 0,0062 

0,0082 0,0014 0,0064 0,0005 0,0105 0,0000 

0,0552 0,0091 0,0496 0,0040 0,0281 0,0199 

0,0994 0,0164 0,0915 0,0022 0,0395 0,0112 

0,4960 0,0820 0,4742 0,0040 0,1088 0,0199 

su
lf

am
et

o
x
az

o
l 0,0013 0,0002 0,0008 0,0001 0,0028 0,0005 

0,0058 0,0010 0,0047 0,0001 0,0053 0,0007 

0,0108 0,0019 0,0092 0,0004 0,0079 0,0018 

0,0275 0,0048 0,0256 0,0004 0,0095 0,0019 

0,0553 0,0096 0,0537 0,0005 0,0083 0,0025 

d
ik

lo
fe

n
ak

 

0,0014 0,0003 0,0009 0,0002 0,0028 0,0012 

0,0049 0,0009 0,0031 0,0006 0,0094 0,0031 

0,0101 0,0018 0,0075 0,0002 0,0130 0,0011 

0,0248 0,0043 0,0203 0,0004 0,0224 0,0018 

0,0503 0,0088 0,0411 0,0009 0,0457 0,0043 

k
. 
sa

li
cy

lo
v
á 

0,0005 0,0003 0,0001 0,0001 0,0022 0,0003 

0,0092 0,0006 0,0057 0,0001 0,0175 0,0003 

0,0270 0,0016 0,0209 0,0004 0,0304 0,0019 

0,0523 0,0031 0,0453 0,0010 0,0349 0,0049 

0,0910 0,0054 0,0810 0,0009 0,0499 0,0045 

k
. 
ac

et
y

ls
al

ic
y

lo
v

á 0,0043 0,0243 0,0019 0,0004 0,0120 0,0019 

0,0091 0,0513 0,0049 0,0014 0,0209 0,0069 

0,0476 0,2675 0,0350 0,0008 0,0633 0,0038 

0,1051 0,5898 0,0955 0,0026 0,0477 0,0132 

0,4918 2,7607 0,4695 0,0068 0,1114 0,0340 

 

Pre popis rovnovážnej adsorpcie bola aplikovaná Freundlichova adsorpčná izoterma, ktorá bola 

popísaná v kapitole 2.6. Z nej sa vypočítala rovnica priamky a nižšie je uvedená jej 

linearizovaná forma v podobe log-log závislosti. 
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Obr.17. Príklad linearizovanej formy Freundlichovej izotermy pre ibuprofen 

Z tejto izotermy sa vypočítali koeficienty k a m a keďže pochádzajú z lineárnej regresie 

počítajú sa vrátane odchýlky. V tabuľke nižšie sú uvedené vypočítané koeficienty pre všetky 

liečivá. 

Tab.6. Koeficienty k, m Freundlichovej izotermy pre jednotlivé liečivá 

liečivo 

koeficient k 

Freundlichovej 

izotermy (l / mg) 

koeficient m Freundlichovej 

izotermy (–) 

ibuprofen 0,119 0,429 

diklofenak 0,365 0,674 

k. salicylová 0,157 0,447 

k. acetylsalicylová 0,153 0,383 

sulfametoxazol 0,024 0,280 

 

Súhrn výsledkov bol rozdelený na dve skupiny kvôli ich rozdielu v rozsahu koncentrácií. 

Na grafoch sú znázornené experimentálne dáta preložené teoretickým modelom po aplikácii 

Freundlichovej adsorpčnej izotermy. Na základe tvaru izotermy je zrejmé, že najväčšie 

adsorbované množstvá liečiv boli pri kyseline acetylsalicylovej a ibuprofene. Prebiehala tam 

najväčšia interakcia. Menší úbytok sa zaznamenal pri diklofenaku a kyseline salicylovej. 

Najslabšia interakcia prebiehala pri sulfametoxazole, kde bola izoterma blízko osi x, čiže sa 

adsorbovalo najmenšie množstvo liečiva. 
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Obr.18. Graf závislosti adsorbovaného množstva liečiv ibuprofen a k. acetylsalicylová na rovnovážnej 

koncentrácii (body-experimentálne dáta, prerušovaná čiara-teoretický model)  

 

Obr.19. Graf závislosti adsorbovaného množstva liečiv sulfametoxazol, diklofenak, k. salicylová na 

rovnovážnej koncentrácii (body-experimentálne dáta, prerušovaná čiara-teoretický model)   
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4.3 Adsorpcia liečiv na pôdu pomocou LC detekcie 

Kvapalinová chromatografia je citlivejšia metóda ako UV-VIS spektroskopia, pretože sa 

oddelia jednotlivé molekuly podľa určitých interakcií na stacionárnu fázu a odseparuje sa pík 

daného liečiva bez organickej hmoty pôdy a tým pádom je možné látku charakterizovať zvlášť. 

Všetky liečivá boli rozdelené do dvoch skupín, pretože sa líšili v pomere látok použitých 

v mobilnej fáze a detekovali sa pri rozdielnych vlnových dĺžkach. Jedna skupina liečiv 

pozostávala zo sulfametoxazolu, kyseliny salicylovej, kyseliny acetylsalicylovej a druhá 

z ibuprofenu a diklofenaku. 

Pri kyseline acetylsalicylovej neboli vyhodnotené žiadne dáta. Ako jedna z príčin mohla byť 

sorpcia liečiva na kolónu, pretože má nízko izoelektrický bod a po okyslení roztoku až 

pod izoloelektrický bod sa mohlo nabiť kladne a byť zachytená na kolónu. Najsilnejšiu 

interakciu podľa Tab.7 mal opäť ibuprofen, za ním nasledovali kyselina salicylová 

a diklofenak. Pri sulfametoxazole bola interakcia znovu veľmi slabá.  

Tab.7. Hodnoty adsorbcie pomocou LC detekcie pre jednotlivé liečivá 

  c(g/l) a (mg/gpôdy) ∆a (mg/gpôdy) 

k. salicylová 

0,0063 0,01764 0,02062 

0,0462 0,03881 0,01632 

0,0835 0,06334 0,01354 

sulfametoxazol 

0,0042 0,00278 0,00002 

0,0244 0,00468 0,00005 

0,0482 0,00804 0,00168 

ibuprofen 

0,0102 0,00363 0,00501 

0,0991 0,03490 0,00013 

0,4776 0,10547 0,01399 

diklofenak 

0,0040 0,00408 0,00051 

0,0192 0,02833 0,00020 

0,0421 0,04047 0,00099 

 

Kvapalinová chromatografia slúžila na overenie správnosti výsledkov získaných UV-VIS 

spektroskopiou. Na základe grafov sa dá povedať, že obe metódy priniesli približne rovnaké 

výsledky a teda kvapalinová chromatografia je zrovnateľná s UV-VIS detekciou, ktorá je 

štandardnou metódou stanovovania. Taktiež jej výhodou je, že je oproti chromatografii menej 

finančne aj časovo náročná. 
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Obr.20. Graf závislosti absorbovaného množstva ibuprofenu na rovnovážnej koncentrácii metódami 

UV-VIS a LC detekcia  

 

Obr.21. Graf závislosti absorbovaného množstva liečiv na rovnovážnej koncentrácii metódami UV-VIS 

a LC detekcia 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

ad
so

rb
o

v
an

é 
m

n
o

žs
tv

o
 l

ie
či

v
a 

(m
g
/g

 p
ô

d
y
)

koncentrácia (g/l)

ibuprofen (UV/VIS detekcia)

ibuprofen (LC)

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

ad
so

rb
o

v
an

é 
m

n
o
žs

tv
o
 l

ie
či

v
a 

(m
g
/g

 p
ô
d
y
)

koncentrácia (g/l)

sulfametoxazol (UV/VIS)

diklofenak (UV/VIS)

k. salicylová (UV/VIS)

sulfametoxazol (LC)

diklofenak (LC)

k. salicylová (LC)



  37 

4.4 Vplyv pH na adsorpciu liečiv 

V prírode prebiehajú interakcie za rozdielnych hodnôt pH a preto boli zvolené ľahko kyslé aj 

ľahko zásadité hodnoty, ktoré sú dosiahnuteľné aj v prírode. V prírode sa prevažne vyskytujú 

kyslejšie pôdy, ale v rámci experimentu sa študovali vplyvy pH ako zásaditého, tak i kyslého 

charakteru. 

S rastúcim pH sú kyslé funkčné skupiny viac disociované a to znamená, že organická pôdna 

hmota dostáva zápornejší náboj. Vzhľadom na to sa predpokladá, že bude pôda interagovať 

skôr s kladne nabitými molekulami. Dôležitým aspektom je tiež izoelektrický bod látky, kde sa 

vplyvom pH mení aj ich disociácia.  

Pri každom liečive bol pozorovaný nárast adsorbovaného množstva s rastúcou koncentráciou 

roztoku. Niekde sa adsorbované množstvo zvyšuje s rastúcim pH a niekde naopak klesá. Táto 

zmena môže súvisieť so štruktúrou látok a ich izoelektrickými bodmi, teda bodmi kedy 

dochádza k ich disociácii. Štruktúrne sú všetky liečivá podobné, až na sulfametoxazol. Najnižší 

izoelektrický bod má kyselina salicylová a ibuprofen. Jeho hodnota je vo veľmi kyslej oblasti 

pH 2 až 3. Nasleduje kyselina acetylsalicylová a diklofenak, ktoré sa pohybujú  v oblasti pH 

rovné 3,5. Pri sulfametoxazole sa pohybuje až v neutrálnej oblasti.  

Pri ibuprofene nastal nárast adsorbovaného množstva paradoxne s rastúcim pH. Ibuprofen sa 

s rastúcim pH stáva viac záporne nabitým, pričom sú HK taktiež záporne nabité, čo by sa malo 

prejaviť znížením adsorbovaného množstva pri rastúcom pH. Predpokladanou príčinou tohto 

javu je π-π interakcia medzi aromatickými jadrami. Kyselina salicylová, rovnako ako 

ibuprofen, nadobudla nárast adsorbovaného množstva s rastúcim pH k hodnote 9.  

 

 

Obr.22. Graf závislosti adsorbovaného množstva ibuprofenu na pH pôdy 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,01 0,1 0,5

ad
so

rb
o

v
an

é 
m

n
o

žs
tv

o
 n

a 
1
 g

 p
ô
d
y
 (

m
g
/g

)

koncentrácia (g/l)

pH = 5

pH = 7

pH = 9



  38 

Kyselina acetylsalicylová ma vyšší izoelektrický bod v porovnaní s ibuprofenom a kyselinou 

salicylovou. Pri pH rovnom 5 je prakticky bez náboja a z Obr.23 je zjavné, že prebieha 

najväčšia interakcia. Pri vyššom pH sa stáva záporne nabitou, čo má za následok výrazné 

zníženie interakcie. Rovnaké správanie bolo pozorované aj pri diklofenaku. 

 

 

Obr.23. Graf závislosti adsorbovaného množstva k. acetylsalicylovej na pH pôdy 

Naopak pri sulfametoxazole boli pozorované minimálne zmeny alebo žiadna interakcia 

v prostredí nenastala, pretože sulfametoxazol je silne viazaný na pH a adsorpcia prebieha len 

pri hodnotách pH 1–4. Pri vyšších hodnotách pH je interakcia minimálna. Prehľad 

adsorbovaných množstiev na pôdu je zobrazený v Tab.8. 
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Tab.8. Absorbované množstvo liečiva v závislosti na pH pôdy 

liečivo 
konc. liečivá 

(g/l) 

adsorbované množstvo (mg/g pôdy) 

pH = 5 pH = 7 pH = 9 

priemer ∆ priemer ∆ priemer ∆ 

ib
u

p
ro

fe
n
 

0,01 0,01053 0,00000 0,00790 0,00620 0,01228 0,00248 

0,10 0,02808 0,01886 0,03948 0,01117 0,04211 0,00496 

0,50 0,03509 0,00943 0,10879 0,01985 0,11405 0,02233 

su
lf

o
m

et
o
x

az
o
l 

0,005 0,00341 0,00016 0,00530 0,00069 0,00213 0,00008 

0,025 0,00843 0,00036 0,00954 0,00187 0,00749 0,00217 

0,05 0,01179 0,00039 0,00926 0,00253 0,00845 0,00012 

d
ik

lo
fe

n
ak

 

0,005 0,01090 0,00068 0,00940 0,00308 0,00430 0,00005 

0,025 0,04479 0,01284 0,02245 0,00178 0,01552 0,00296 

0,05 0,07766 0,00805 0,04573 0,00433 0,02621 0,00243 

k
. 

sa
li

cy
lo

v
á 

0,01 0,01312 0,00023 0,01746 0,00029 0,01504 0,00053 

0,05 0,03109 0,00899 0,03493 0,00485 0,03987 0,00190 

0,1 0,04058 0,01056 0,04992 0,00450 0,04846 0,00057 

k
. 
ac

et
y
ls

al
. 

0,01 0,01872 0,00038 0,02095 0,00693 0,00891 0,00158 

0,1 0,20593 0,02395 0,04769 0,01324 0,04413 0,00693 

0,5 0,35926 0,03744 0,15143 0,03404 0,13238 0,05862 

 

4.5 Štúdium interakcie liečiv s pôdou pomocou ITC 

Táto metóda slúži na popis intenzity interakcií medzi látkami v priebehu titrácie. Pri titrácii 

nebola použitá pôda, pretože v jej suspenzii nebolo možné merať, keďže sa nerozpustila celá 

a interakcia nebola detekovateľná. Titrácia prebiehala priamo do HK, ktoré boli izolované 

zo vzorky pôdy. Humínové kyseliny sú hlavnou reaktívnou zložkou pôdy, čiže je možné 

predpokladať, že interakcia HK – liečivo bude korelovať s interakciou pôda – liečivo.  

V priebehu titrácie sa sleduje energetická odozva alebo teplo, ktoré sa uvoľní, prípadne 

spotrebuje. Po každom prídavku titrantu sa pomaly znižuje energetická zmena a následne sa 

môže určiť látkový pomer a entalpia. Každý pík na grafe zodpovedá energii, ktorá sa uvoľní 

po prídavku titrantu v dôsledku interakcie. Pomocou plochy každého píku sa určí hodnota tepla 

alebo sa prepočíta na hodnotu entalpie, ktorej zodpovedá jeden bod na osi. Pri experimente boli 

použité zásobné roztoky liečiv. 
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Obr.24. Príklad surových dát z titrácie kyseliny acetylsalicylovej  

Výstupom z merania je záznam závislosti tepelného toku na čase. Integráciou plôch píkov 

vzniknutých pridávaním liečiva do roztoku HK sa uvoľní teplo, ktoré je vztiahnuté na látkové 

množstvo pridaného liečiva a následne je vyhodnotená entalpia interakcie. Na grafe vyššie je 

znázornený záznam surových dát z titrácie pre kyselinu acetylsalicylovú. Čím väčšia je zmena 

entalpie, tým je aj väčšia interakcia medzi molekulami. Ak pík prídavku smeruje od osi x hore, 

tak sa jedná o exotermickú reakciu. Ak naopak pík smeruje nadol, prebieha endotermická 

reakcia. V tomto prípade je hodnota entalpie záporná to znamená, že reakcia prebieha 

samovoľne a tým pádom sa uvoľňuje viac energie.  

 

 

Obr.25. Graf závislosti entalpie interakcie od koncentrácie liečiv 
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Najväčšia interakcia sa uskutočnila pri ibuprofene a kyseline acetylsalicylovej, kde je možné 

vidieť optimálny tvar krivky. Ich hodnoty sa pohybovali v rozmedzí -14 až -2 kJ/mol, čiže 

pri týchto liečivách sa dá zhodnotiť, že ich sorpcia na pôdu bola najintenzívnejšia. Pri kyseline 

salicylovej a diklofenaku bola interakcia s pôdou slabšia, keďže sa hodnoty entalpie pohybovali 

od -9 až -5 kJ/mol. Nastavenie experimentu pri sulfametoxazole sa napriek viacerým pokusom 

nepodarilo optimalizovať a po prídavkoch liečiva do roztoku sa entalpia vôbec nemenila. 
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5 ZÁVER 

Táto diplomová práca sa zaoberala štúdiom mobility a interakcie vybraných liečiv s pôdou. 

Cieľom práce bolo získanie poznatkov o intenzite interakcii liečiv s pôdnou organickou 

hmotou. Dôvodom skúmania týchto látok je ich zväčšujúci sa výskyt v životnom prostredí. Ich 

neustála akumulácia v prírode nepriaznivo ovplyvňuje celý ekosystém.  

Na sorpčné experimenty sa aplikovala metóda kalibračnej krivky, z ktorej sa vypočítali 

koncentrácie adsorbovaného množstva liečiva na pôdu. Trend úbytku liečiva z roztoku 

zodpovedal rovnovážnej adsorpcii. Ako vhodná analytická metóda na stanovenie 

adsorbovaného liečiva bola zvolená UV-VIS spektroskopia a kvapalinová chromatografia. Pri 

oboch metódach sa používala rovnaká UV detekcia. Kvapalinová chromatografia sa vybrala 

ako vhodná metóda na zrovnanie výsledkov s UV-VIS detekciou. Hlavným rozdielom týchto 

metód je fakt, že pri kvapalinovej chromatografii sa meria čistá látka, pretože pôdna organická 

hmota je odseparovaná, kdežto pri detekcii pomocou UV-VIS spektroskopie meriame liečivo 

spolu so suspenziou pôdy. Pri porovnaní týchto metód vzhľadom na hodnoty adsorbovaných 

množstiev liečiv bolo zistené, že výsledky korelujú a teda považujeme tieto dve metódy 

za zrovnateľné.  

Najväčšia interakcia prebiehala pri ibuprofene a následne kyseline acetylsalicylovej, ktoré sú 

v pôde najviac mobilné. Pri kyseline salicylovej a diklofenaku boli interakcie o čosi slabšie 

a preto aj ich mobilita bola pomerne nižšia. 

V rámci experimentálnej práce bol študovaný aj vplyv pH na mobilitu liečiv. V prírode sa 

nachádzajú zväčša kyslejšie pôdy, ale pre experiment sme zvolili tri rôzne hodnoty pH. 

Najsilnejšia interakcia prebiehala opäť pri ibuprofene a kyseline acetylsalicylovej. Pri 

ibuprofene s rastúcim pH rástlo aj adsorbované množstvo na gram pôdy, čo bolo prekvapivé, 

pretože s rastúcim pH by množstvo malo klesať. Predpokladá sa, že je to spôsobené π-π 

reakciami medzi benzénovými jadrami. Kyselina acetylsalicylová mala najväčšie adsorbované 

množstvo pri kyslom pH a s rastúcou hodnotou klesalo aj naadsorbované množstvo. Rovnaký 

trend sa pozoroval aj pri diklofenaku a kyseline salicylovej. Sulfametoxazol výrazne nereagoval 

pri zmene pH a neprebiehala žiadna alebo len veľmi malá interakcia, podľa odbornej literatúry 

nastáva zvýšenie adsorbovaného množstva iba pri pH 1–4, čo bolo mimo skúmané hodnoty. Na 

základe týchto výsledkov sa dá vyhodnotiť, že imobilné v prírode sú ibuprofen a kyselina 

acetylsalicylová a ich transport v pôde bude veľmi brzdený.  Naopak u sulfametoxazolu je 

interakcia veľmi slabá, teda sa nebude adsorbovať na pôdu.  

Pri meraní pomocou metódy ITC sa hľadalo potvrdenie interakcií z hľadiska energetickej 

bilancie pomocou pôdy. Na základe entalpie sa môže porovnať sila interakcie medzi 

jednotlivými liečivami. Najväčšia interakcia prebiehala v prípade liečiva ibuprofenu  a kyseliny 

salicylovej. Vykazovali ideálny tvar krivky a je to aj potvrdenie vzhľadom na výsledky 

pozorovaných adsorbovaných množstiev zo sorpčných experimentov. Pri ostatných liečivách 

bola interakcia výrazne slabšia, kde u sulfametoxazolu dokonca nenastala. 

Pôda a humínové látky, ktoré sú jej najdôležitejšou súčasťou, majú široký rozsah využitia pri 

štúdiu odstránenia alebo imobilizácie liečiv z prírody. Ich rôznorodá štruktúra poukazuje na to, 

že sú schopné adsorpcie mnohých polutantov, ktoré sa vyskytujú v životnom prostredí. Pre 
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lepšie pochopenie interakcií v rôznych druhoch pôdy a ozrejmenie vlastností pri zmenách pH 

sú potrebné ďalšie experimenty. Výskum v tejto oblasti má potenciál v súvislosti so zlepšením 

kvality pôdy aj celého životného prostredia. 
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

Zkratka Vysvetlenie skratky 

NSAID  Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 

CNS   Centrálna nervová sústava 

COX  Cyklooxygenáza 

PABA  Paraaminobenzoová kyselina 

SMX  Sulfametoxazol 

PPCPs  Farmaceuticke výrobky a výrobky osobnej starostlivosti 

AC-SMX N Acetylsulfametoxazol 

ČOV  Čistiarne odpadových vôd 

SOM  Pôdna organická hmota 

HL  Humínové látky 

HK  Humínové kyseliny 

UV  Ultraviolet (ultrafialová) 

UV-VIS  Ultraviolet-Visible (ultrafialová-viditeľná) 

HPLC-MS  Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s hmotnostným spektrometrom 

DAD  Diode array detector 

IB  Ibuprofen 

DI  Diklofenak 

SAL  Kyselina salicylová 

ASAL  Kyselina acetylsalicylová 

 

 

 


