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Abstrakt 

Tato práce navazuje na předchozí výzkum aminojílových komplexů v bakalářském studiu. 

Teoretická část je zaměřena na rešerši současné problematiky aminojílových komplexů 

s bioaktivními látkami a výběr látek pro tvorbu komplexů s aminojíly. Experimentální část 

obsahuje přípravu jednotlivých aminojílových komplexů s vybranými bioaktivními látkami  

o různé koncentraci. Dále ověření navázání bioaktivních látek na aminojílovou matrici pomocí 

metody Elementární analýzy (EA) a Infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací 

(FT-IR). Zjištění navázaného množství bioaktivní látky s použitím metody Ultra účinné 

kapalinové chromatografie (UPLC®) a analýzu cytotoxických vlastností vytvořených 

komplexů pomocí MTT testů. Hlavní motivací této studie je vytvoření nových komplexů 

s lepšími vlastnostmi, které by nahradily stávající formy látek používaných ve farmaceutických 

a biomedicínských aplikacích. 

Abstract 

This paper builds on previous research of aminoclay complexes in undergraduate studies. 

Theoretical part deals with study of current problems of aminoclay complexes with bioactive 

substances and the choice of substances for complexing with aminoclay. The experimental part 

consists of preparation of aminoclay complexes with selected bioactive agents at various 

concentrations. Verification of binding of bioactive agents to the aminoclay matrix was 

performed by Elemental Analysis (EA) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR). 

For finding of the bound amount of bioactive substance were used the Ultra Performance Liquid 

Chromatography (UPLC®) and analysis of the cytotoxic properties of the formed complexes 

by used by the MTT assay. The main motivation of this study is to create new complexes with 

improved characteristics that would replace existing forms of substances used  

in pharmaceutical and biomedical applications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Aminojíl, organo-aminojílový komplex, syntéza, využití, léčivo, ibuprofen, diklofenak, 

kurkumin, tokoferol, merocyanin, UPLC®, FT-IR, Elementární analýza, cytotoxicita 

 

Keywords 

Aminoclay, organo-aminoclay complex, synthesis, application, drug, ibuprofen, diclofenac, 

curcumin, tocopherol, merocyanin, UPLC®, FT-IR, Elemental analysis, cytotoxicity  



4 

 

DUŠEK, Jakub. Vlastnosti komplexů aminojílu a biologicky aktivních látek. Brno, 2020. 

Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/123801. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí 

práce Filip Mravec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a že všechny použité literární 

zdroje jsem správně a úplně citoval. Diplomová práce je z hlediska obsahu majetkem Fakulty 

chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího 

diplomové práce a děkana FCH VUT.  

 

 

 

 

................................................ 

           Bc. Jakub Dušek 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Filipu Mravcovi, Ph.D. za 

rady a podporu při výzkumu. Velké díky patří RNDr. Aleši Huskovi a kol. z Teva Czech 

Industries s.r.o. za věnovaný čas, trpělivost a mnoho rad při UPLC® analýze. Dále bych rád 

poděkoval Ing. Renatě Pavelkové za provedení testů cytotoxicity a v neposlední řadě také Ing. 

Vojtěchu Enevovi, Ph.D. za analýzu FT-IR a Elementární analýzu. 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/123801


5 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 7 

2 Teoretická část .................................................................................................................... 8 

2.1 Jílové materiály .......................................................................................................... 8 

2.1.1 Charakteristika jílových materiálů .............................................................. 8 

2.1.2 Fylosilikáty .................................................................................................. 8 

2.1.3 Modifikace jílových materiálů .................................................................... 9 

2.1.4 Synteticky připravené fylosilikáty ............................................................... 9 

2.2 Aminojíl ..................................................................................................................... 9 

2.2.1 Obecně ......................................................................................................... 9 

2.2.2 Struktura ...................................................................................................... 9 

2.2.3 Vlastnosti ................................................................................................... 10 

2.2.4 Syntéza ...................................................................................................... 13 

2.3 Organo-aminojílové komplexy ................................................................................ 13 

2.3.1 Obecně ....................................................................................................... 13 

2.3.2 Současná problematika .............................................................................. 14 

2.4 Vybrané látky pro tvorbu nových organo-aminojílových komplexů ...................... 18 

2.5 Metody použité pro analýzu vzorků ........................................................................ 19 

2.5.1 Infračervená spektroskopie ........................................................................ 19 

2.5.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ................................................ 21 

2.5.3 Elementární analýza C/H/ N ...................................................................... 25 

2.5.4 Analýza cytotoxicity .................................................................................. 26 

3 Experimentální část ........................................................................................................... 28 

3.1 Použité chemikálie ................................................................................................... 28 

3.2 Použité přístroje ....................................................................................................... 29 

3.3 Příprava vlastních vzorků ........................................................................................ 30 

3.4 Analýza UPLC® ...................................................................................................... 31 

3.5 Prvková analýza C/H/N ........................................................................................... 32 

3.6 Stanovení cytotoxicity pomocí MTT testu .............................................................. 32 

4 Výsledky a diskuze měření ............................................................................................... 35 

4.1 Infračervená spektroskopie ...................................................................................... 35 

4.2 UPLC® analýza ....................................................................................................... 40 

4.3 Prvková analýza C/H/N ........................................................................................... 49 



6 

 

4.4 MTT test .................................................................................................................. 53 

5 Závěr ................................................................................................................................. 56 

6 Literatura ........................................................................................................................... 58 

7 Seznam použitých zkratek ................................................................................................. 63 

8 Seznam použitých symbolů............................................................................................... 65 

9 Příloha ............................................................................................................................... 67 

9.1 IR spektra ................................................................................................................. 67 

9.2 UPLC® chromatogramy analyzovaných komplexů ................................................ 75 

 

  



7 

 

1 Úvod 

Tato práce navazuje na Bakalářskou práci (BP) zaměřenou na syntézu komplexů aminojílu 

s bioaktivní látkou a ověření vzniku komplexu [1]. Aminojíl, funkcionalizovaný fylosilikát, je 

čím dál hojněji studován jako nosič léčiv. Navázáním léčiva na aminojílovou matrici by dle 

předpokladů mělo dojít ke zlepšení vlastností, jako např. rozpustnost, stabilita, uvolňování, 

biologická dostupnost, biodegradabilita atd. Současné studie aminojílových komplexů 

s bioaktivními látkami a problematika jejich vlastností jsou popsány v kapitole 2.3.2. Pro tuto 

studii aminojílových komplexů byl z ekonomických důvodů zúžen výběr použitých 

bioaktivních látek (BL) na ibuprofen, diklofenak, kurkumin, tokoferol a merocyanin. 

Komplexy aminojílu s bioaktivní látkou byly připraveny již použitou metodou v BP. Každá 

bioaktivní látka byla do aminojílu vložena o třech koncentracích pro lepší analýzu navázaného 

množství. Během studie byla u modelového vzorku vyzkoušena úprava fáze pročištění popsaná 

v kapitole 3.3. Pro kontrolu navázání bioaktivní látky na aminojíl byly použity metody FT–IR  

a Elementární analýza (EA). Dále byl zkoumán obsah navázané bioaktivní látky na 

aminojílovou matrici, k tomu byla využita metoda UPLC®. U bioaktivních látek je velmi 

důležitou hodnotou jejich cytotoxicita, která je stěžejní při povolení pro terapeutické využití.  

U čistého aminojílu již byly provedeny studie cytotoxicity, kdy byla zjištěna velmi nízká 

cytotoxicita i za poměrně velkých koncentrací, i proto byl aminojíl využit jako vhodná matrice. 

V této studii byl pro zjištění cytotoxicity vzniklých komplexů použit MTT test.  
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2 Teoretická část 

2.1 Jílové materiály 

2.1.1 Charakteristika jílových materiálů 

Jílový materiál je tvořen jílovými minerály, které mohou dodávat jílové hmotě plasticitu a po 

vysušení nebo vypálení hmotu vytvrzovat. Mezi jílové materiály jsou řazeny fylosilikáty, 

krystalické i nekrystalické modifikace SiO2, minerální skupiny alofánů, živce, zeolity, 

karbonáty a oxidy a hydroxidy železa a hliníku. Za jílové minerály jsou z technologického 

hlediska považovány minerály s částicemi menšími než 2 μm [1]. Díky malým rozměrům 

jednotlivých krystalů a jejich vrstevnaté struktuře mají jílové minerály mnoho unikátních 

vlastností, např. sorpci a iontovou výměnu. Druh a množství vyměnitelných kationtů může silně 

ovlivnit fyzikální vlastnosti minerálů a tím i možné využití. Jílové minerály dobře váží vodu. 

Způsob navázání a množství vody ovlivňuje plastičnost, tvarovou stálost, vazkost, schopnost 

tvořit suspenze atd. Upravením minerálů lze vytvořit produkt schopný reakce s organickými 

látkami za vzniku tzv. organo-jílových komplexů [3]. 

2.1.2 Fylosilikáty 

Vrstevnaté silikáty (fylosilikáty) jsou nejvýznamnější skupinou minerálů v zemské kůře 

 a hlavní složkou jílových minerálů [4]. Fylosilikáty jsou tvořeny ze spojité periodické 

dvojrozměrné sítě tetraedrů [SiO4]
–spojené pomocí skupin nebo jednotlivých kationtů 

majících koordinační sféru s periodickou dvourozměrnou sítí oktaedrů (Obr. 1). 

 

Obr. 1 a) tetraedr a síť tetraedrů s kationty křemíku, b) oktaedr a síť oktaedrů s kationty 

hořčíku [5] 

 Fylosilikáty se dle struktury dělí na planární, ve kterých jsou sítě tetraedrů skutečně rovinné 

a neplanární, kde je periodicita vrstev narušena, popřípadě jsou vrstvy cylindricky stočené nebo 

ohnuté [1][6]. 

Spojení sítí ve fylosilikátech 

Jednotlivé typy sítí se ve struktuře fylosilikátů propojují buď spojením dvou tetraedrických sítí, 

propojením vrstev bazálních kyslíků pomocí slabých mezimolekulárních van der Waalsových 

sil nebo mezivrstevních kationtů. Nebo se spojí tetraedrické a oktaedrické sítě prostřednictvím 

apikálních kyslíků tetraedrické sítě s kyslíky oktaedrické sítě. Prostřednictvím vodíkových 
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vazeb může také docházet ke spojení bazálních kyslíků tetraedrické sítě s hydroxylovými 

skupinami oktaedrické sítě [1][6] [7]. 

2.1.3 Modifikace jílových materiálů 

V chemických oblastech se využívá modifikace přírodních jílových minerálů. Během 

modifikace je mezivrstevní prostor jílových minerálů sycen kationty, jsou do něj interkalovány 

velké anorganické kationty nebo organické molekuly. Pro přírodní jílové minerály je obvyklé 

více typů anorganických kationtů. Vlastnosti však určuje převládající typ kationtů. Například 

převládají-li sodné kationty, dochází k ovlivnění reologických vlastností minerálu, interkalací 

velkých anorganických kationtů je pak ovlivněna tepelná stabilita jílových materiálů [1]. 

Interkalace organických molekul tzv. organofilizace je žádanou modifikací z důvodu vzniku 

anorganicko-organického komplexu s odlišnými vlastnostmi. Tímto způsobem lze z hydro-

filního jílového minerálu připravit hydrofobní, organofilní materiál, který je schopen interakce 

s organickými látkami. Výhodou takových komplexů je chemická a mechanická stabilita, 

ekologická nezávadnost a dostupnost surovin pro jejich syntézu [8]. 

2.1.4 Synteticky připravené fylosilikáty 

Při přípravě modifikovaných fylosilikátů syntetickou cestou je hlavním cílem připravit vysoký 

výtěžek čistého produktu za experimentálně dosažitelných podmínek. Pro to je nejlepší jedno–

stupňový proces kopolymerace kationtů hořčíku s trialkoxysilany, probíhající v alkalickém 

prostředí při nízkých teplotách. Výhodou syntetických fylosilikátů je jejich čistota, homogenita, 

porozita a možnost definovaného složení. Nečistoty např. Fe2+a Ni
2+

silně ovlivňují vlastnosti 

fylosilikátů. Organické molekuly mohou po začlenění působit jako aktivní centra pro další 

reakce [9]. 

2.2 Aminojíl  

2.2.1 Obecně 

Synteticky připravený aminojíl je hlavní třídou fylosilikátů. Kovalentním připojením 

funkcializované organické molekuly na anorganický povrch vzniká nová třída anorganicko-

organických hybridů. Ty mají velký potenciál v mnoha aplikacích např. katalýzách, sensorech, 

jako nosiče léčiv a k odstranění organických polutantů. Aminojíl je materiálem s velkým 

potenciálem pro svou snadnou syntézu, sorpční vlastnosti, termální a mechanickou stabilitu, 

malou toxicitu, aj. [10]. 

2.2.2 Struktura 

Aminojíl je tvořen matricí se strukturou 2:1 trioktaedrického smektitu. Struktura má tvar 

krystalové mřížky složené z dvourozměrných vrstev. Vnitřní centrální oktaedrický list obsahuje 

hořčík nebo hliník a hydroxylové skupiny. Vnější vrstvy jsou tetraedry tvořené z křemíkových 

a kyslíkových aniontů. Vnější tetraedrické vrstvy mají společné kyslíkové ionty s vnitřní 

oktaedrickou vrstvou. Tloušťka vrstvy je asi 1 nm, boční rozměr vrstev se pohybuje od 300 Å 

do několika mikronů. V závislosti na konkrétním křemičitanu mohou být i větší velikosti. Van 

der Waalsovy síly organizují vrstvy do stohů s pravidelnými mezerami. Ty se označují jako 

mezivrství nebo galerie. Izomorfní substitucí ve vrstvách (např. Al
3+

nahrazen Mg2+nebo Fe2+, 

Mg2+nahrazen Li
+
) vzniká záporný náboj. Tento náboj je vyvažován v mezivrstvě umístěnými 
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alkalickými kationty nebo kationty alkalických zemin. K zesílení organofilních vlastností jsou 

hydratované kationty mezivrstvy nahrazeny povrchově aktivními látkami s kationty, jako je 

alkylamonium a alkylfosfonium [11]. 

Na matrici aminojílu je kovalentně navázána aminopropylová skupina. Obecný vzorec 

aminojílu je R8Si8Mg
6
(OH)4 (Obr. 1 a Obr. 2), kde R je NH2(CH2)3. Vazby Si–O  

v tetraedrech jsou kovalentní. Vnější atomy jsou na silanovém povrchu slabými elektronovými 

donory, obdobně jako vakantní místa deformovaných hexagonů. Polární silanolové skupiny  

(Si–OH) a relativně nepolární siloxanové skupiny (Si O Si− − ) jsou označovány jako aniontová 

centra [12][13]. 

 

Obr. 2 2D struktura aminojílu vytvářející vrstvy o tloušťce přibližně 1 nm [13]. 

2.2.3 Vlastnosti 

Povrchové vlastnosti aminojílů jsou závislé na chemickém složení, na počtu atomů kyslíku 

a hydroxylových skupin, množství a typu strukturních poruch, náboji na vrstvách a typu 

výměnných kationtů [14]. Synteticky mohou být připraveny jíly s různými postranními organo 

skupinami se specifickými vlastnostmi [15].  

Polární rozpouštědla protonují aminoskupiny a výsledkem je exfoliace organojílových 

vrstev a heterogenní katalýzou vytvořená čirá disperze. Přidáním méně polárního rozpouštědla 

(např. ethanolu Obr. 3) se zase navrátí do své skládané podoby. Použitím ultrazvuku lze  

z exfoliovaných vrstev připravit částice o nano-rozměrech [13]. 
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Obr. 3 Vlastnosti aminojílu v závislosti na druhu rozpouštědla [13]. 

Kladný náboj aminojílu ve vodném roztoku působí jako efektivní zesíťovací činidlo pro 

organické polymery. Díky tomu vznikají nanokompozitní hydrogely se zvýšenou mechanickou 

odolností. Nabité vrstvy aminojílu mohou působit jako vodné, dispergovatelné scaffoldy pro 

organizaci chromoforů umožňující efektivní přenos energie. Pozitivní náboj a nanoskopické 

mezery aminojílu v kombinaci s negativně nabitými biomolekulami jsou úspěšně využívány při 

přípravě interkalované nanostruktury typu „core-shell“ (jádro-skořápka). Pozitivní náboj  

a protonace založená na pH byla zkoumána i pro přenos léčiv a zapouzdřování molekul, kdy 

byly záporně nabité hostující molekuly/léčiva enkapsulovány a následně cíleně uvolňovány 

[13]. 

Antimikrobiální účinky aminojílu byly testovány na bakteriích, houbách a kmenech 

odolných vůči léčivům. Aminojíl silně inhibuje růst mikroorganismů jako jsou Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus a Candida albicans. Inhibice mikrobiálního růstu je přičítána amino-

propylovým skupinám a jejich náboji. Interakce s náboji vede ke zduření buněk a narušení 

membrán [16]. 

Toxicita aminojílu byla zkoumána na buňkách fibroblastů a na buňkách tumorů (např. A549 

rakovina plic, epiteliální, HT-29 karcinom tlustého střeva, MRC-5 u fibroblastů na plících  

a CCD-986sk u fibroblastů na kůži) při měnící se koncentraci a době expozice [17]. Výsledky 

testů za použití 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl) 5-difenyltetrazolium bromidu (MTT) a laktát 

dehydrogenázy (LDH) prokázaly malou cytotoxicitu při koncentraci až do 500 μg mL-1. Ani 

při vysoké koncentraci (1000 μg mL-1) aminojílu nebyla toxicita příliš závažná pro 

životaschopnost buněk nebo poškození membrán. Skupiny aktivních kationtových 

aminoskupin (-NH3
+) aminojílu zvyšují biologickou dostupnost buněk, zároveň však snižují 

cytotoxicitu i při vysokých koncentracích. Potenciálně je tedy toxicita aminojílu nízká, pokud 

jde o proliferaci buněk, poškození membrán nebo apoptózu i při koncentraci 1000 μg mL-1 

[13][17]. 
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Pro medicínské využití aminojílu je nutné mimo toxicity a antimikrobiálních účinků zjistit 

také biodistribuci a in vivo farmakokinetiku. Tím se již zabýval Liang Yang a jeho tým [18]. 

Jejich studie zkoumala in vivo kinetiku aminojílových nanočástic u myší. Pro studii použili 

komplex aminojílu a fluorescenční sondy Cy5. Komplex Cy5.0-aminojíl byl podáván myším 

intravenózně a orálně. poté byla detekována fluorescence komplexu v myších organizmech po 

dobu 72 hodin (Obr. 4 a Obr. 5). Bylo zjištěno, že komplex Cy5.0-aminojíl prokázal nízké 

riziko dlouhodobého ukládání ve tkáních a s tím spojené nežádoucí účinky. Celý obsah 

podaného komplexu Cy5.0-aminojílu byl poměrně rychle vyloučen v intaktní formě močí nebo 

výkaly (zjištěno HPLC) [18]. 

 

Obr. 4 Biodistribuce Cy5.0-aminojílu podaného myším intravenózně (A) a orálně (B), data 

pochází od tří nezávislých experimentů [18]. 
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Obr. 5 Fluorescence Cy5.0-aminojílu v myších během 72 hodin [18]. 

2.2.4 Syntéza 

Aminojíl lze připravit jednokrokovou sol-gel metodou za laboratorních podmínek. Základní 

strukturou je hexahydrát chloridu hořečnatého (0,84 g) který se mícháním rozpustí v ethanolu 

(20 g, lab. etanol) a vytvoří čirý roztok. Následně za neustálého míchání je pomalu přikapán 3-

aminopropyltriethoxysilan (APTES, 1,3 ml) a vzniká suspenze mléčné barvy. Za neustálého 

míchání je suspenze odpařena. Vzniklá krystalická hmota je promyta etanolem (20ml, lab. 

etanol), odstředěna a vysušena při 50 °C. V dalším kroku je aminojíl exfoliován a to 

v deionizované vodě za pomocí ultrazvuku. Následně probíhá proces pročištění etanolem (lab. 

etanol:voda = 1:5 a následně absolutním etanolem) a ultrazvukem. Pročištěný aminojíl je 

vysušen v sušárně při 50 °C [13]. 

2.3 Organo-aminojílové komplexy 

2.3.1 Obecně 

Jak již bylo zmíněno, aminojíl díky svému pozitivnímu náboji a nanoskopickým mezerám 

v kombinaci s negativně nabitými biomolekulami, je úspěšně využíván při tvorbě inter-

kalovaných nanostruktur a organo-jílových komplexů s vylepšenými vlastnostmi. Např. 

oligomerní jílové jednotky mohou tvořit biomolekuly (enzymy nebo deoxyribonukleovou 

kyselinu). Vznikne tak funkční hybridní materiál, který obsahuje anorganickou  

i organickou část. Dále se inkorporací vrstev jílu v polymerní matrici zlepší vlastnosti 

výsledných kompozitů, např. mechanické vlastnosti, iontová vodivost a snížení tepelné 

roztažnosti [13]. 

 Biomolekuly s negativním nábojem jako je myoglobin, hemoglobin, DNA a glukóza 

oxidáza, mohou být samovolně interkalovány do funkčních jílových galerií s pozitivním 

nábojem (prostor mezivrství). Zachovávají si přitom svou sekundární strukturu a zvýšenou 

biochemickou aktivitu. Hlavním faktorem pro samo-sestavování takovýchto mezolamelárních 

nanokompozitů je coulombická interakce mezi kationty exfoliovaných aminopropylových 

skupin a negativně nabitými biomolekulami. Pozitivně nabitý aminojíl působí jako ochranný 
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hostitel pro negativně nabité molekuly léčiva, pokud jsou vzájemně interkalovány s negativně 

nabitými polymery jako je polystyren sulfonát a kyselina polyakrylová [13].  

2.3.2 Současná problematika 

V současné době se výzkum aminojílových komplexů s bioaktivními látkami těší velké 

oblibě. Příklady studií jsou popsány níže. 

Komplex aminojíl-kurkumin 

Komplex aminojíl-kurkumin (AC-Kur) zkoumal Wang Suhang a kol. Studie se zabývala 

zlepšením vlastností kurkuminu, např. rozpustnost, stabilita a biologická dostupnost pro 

medicínské účely. Kurkumin má omezené klinické využití pro svou nízkou rozpustnost ve 

vodném prostředí. Dále také pro rychlou systémovou eliminaci, špatnou adsorpcí a degradací 

v alkalickém a neutrálním pH (srážení ve formě vloček Obr. 6). V porovnání se samotným 

kurkuminem komplex AC-Kur prokázal značnou dispergovatelnost ve vodném prostředí, 

dobrou stabilitu v kyselém prostředí, a to i pro pH 1, kdy zůstal rozpuštěný. Dále byla prokázána 

větší účinnost komplexu AC-Kur než čistého kurkuminu. To díky zvýšené stabilitě, 

rozpustnosti a uvolňování většího množství účinných látek v delším časovém úseku. Ze 

zjištěných údajů lze tedy hodnotit komplex AC-Kur jako vhodnější pro klinické použití při 

léčbě nádorových onemocnění [19]. 

 

Obr. 6 Srážení samotného kurkuminu (Free Cur) označené modře a komplexu aminojíl-

kurkumin (AC-Kur) při různých pH [19]. 

PVP-aminojílové komplexy 

Nanokompozitový aminojíl-polyvinylpyrrolidon (aminojíl-PVP). Aminojíl-PVP je hydrogel 

s upravenými vlastnostmi a vysokou funkční hodnotou. Pro tyto vlastnosti má tento kompozit 

potenciál pro mnoho aplikací, např. v tkáňovém inženýrství a jako nosič léčiv. Většina 

organických hydrogelů je mechanicky málo odolná. Dále mají hydrogely malou průhlednost  

a nízkou schopnost samoléčení. Anorganické částice v aminojíl-PVP poskytují hydrogelu 

mechanickou odolnost, organická složka naopak zajišťuje flexibilitu. Tyto hydrogely jsou 

efektivně zesíťovány pomocí nekovalentních interakcí, díky čemuž mají unikátní schopnost 

samoléčení (z angl. self-healing)[20].  

Nanokompozitní hydrogely mohou být vytvarovány do hyper–rezistentních makro-

skopických objektů. Tyto objekty prokazují ve vodných roztocích stabilitu, a to v pH od 4 do 

11, i při značné iontové síle (např. 100mM NaCl). Čerstvě oddělené části hydrogelů PVP-

aminojíl nebo PVP-aminojíl-ibuprofen lze spojit, přičemž následuje tvorba integrovaných 
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samoléčebných struktur (Obr. 7). Anorganické části mohou být reversibilně vysušeny  

a následně rehydratovány ve formě vysoce napuštěných hydrogelů. Tyto hydrogely vykazují 

trvalé uvolňování léčiv. Po uvolnění veškerého obsahu léčiva mohou být znovu léčivem 

„dobity“ a znovu použity. Pro tyto své vlastnosti mohou být tyto multifunkční gely využívány 

při biomedicínských a senzorických aplikacích [21].  

 

Obr. 7 Samoléčebný proces u hydrogelů PVP-aminojíl a PVP-aminojíl-ibuprofen: a) čerstvě 

spojené kusy hydrogelu b) kusy hydrogelu po 3 h, měřítko 1 cm [21]. 

U kompozitů připravených z hydrofobních polymerů a jílu je špatná rozpustnost ve vodě, 

která vede k nehomogennímu smíchání, což způsobuje snížení plastické pevnosti a dochází 

k praskání kompozitu. Použitím aminojílu, který je funkčně modifikován, je tento problém 

vyřečen a lze tyto kompozity použít i na obalové materiály [22]. 

Komplex aminojíl-flurbiprofen 

Ve studii komplexu aminojíl-FB (AC-FB) bylo cílem zlepšení biologické dostupnosti léčiva 

s analgetickými, protizánětlivými a antipyretickými účinky. Flurbiprofen (Obr. 8), podobný 

svou strukturou ibuprofenu, má rozpustnost ve vodě pouze 8mg/l.  

 

Obr. 8 Flurbiprofen 

Studií bylo prokázáno, že komplex AC-FB má větší rozpustnost a také rychlejší uvolňování 

léčiva. Ve studii bylo zjištěno, že po 30 min od rozpuštění komplexu, došlo k uvolnění více než 

60 % FB. K úplnému uvolnění FB z komplexu AC-FB poté došlo do 2 h. Při použití roztoku  

o pH 1,2 byla během první hodiny zjištěna vyšší rozpustnost FB o 47,1 %. Rozpustnost se tedy 

oproti čistému FB zvýšila více než třikrát. Po per orálním podání AC-FB krysám bylo dále 

zjištěno, že se významně zlepšila biologická dostupnost léku FB. Díky tomu je komplex AC-

FB potenciálně velmi vhodným pro další medicínské aplikace [23]. 
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Komplex aminojíl-telmisartan 

Lék Telmisartan (TEL, Obr. 9) má ve vodném roztoku rozpustnost pouze 0,09 mg/ml  

a v rozmezí pH 3 až 9 je prakticky nerozpustný. Díky tomu má TEL špatnou biologickou 

dostupnost a omezené farmakologické účinky [24].  

 

Obr. 9 Telmisartan. 

Použitím aminojílu jako nosiče pro lék Telmisartan byla zvýšena jeho rozpustnost. Bylo 

prokázáno, že komplex aminojíl-telmisartan (AC-TEL) má výrazně lepší rozpustnost při 

kyselejším a neutrálním pH, kdy se uvolnilo 75 % při pH 4 a při pH 6,8 dokonce až 100 % léku. 

Takové hodnoty značí velmi výrazný nárůst oproti zanedbatelnému uvolnění samotného TEL. 

V důsledku zlepšení stability, uvolňování léčiva a také díky jednoduché syntéze má komplexu 

AC-TEL velký potenciál při medicínském využití [25]. 

Komplex aminojíl-BSA 

S.H. Lee a kol. se zabýval vytvořením organicko-anorganického hybridního kompozitu, který 

by byl použitelný pro orální podávání proteinových léčiv a reagoval by na pH. Jako modelový 

protein byl použit hovězí sérový albumin (BSA). Pro studii byly vytvořeny tři typy kompozitů: 

aminojíl-BSA (AC-BSA), glykol-chitosan-aminojíl-BSA (GAC-BSA) a Eudragit®L100-55-

glykol-chitosan-aminojíl-BSA (EGAC-BSA). Nejdříve byl připraven kompozit AC-BSA, ten 

byl následně prodloužen o řetězec glykol-chitosan a následně byl přidán na pH citlivý polymer 

Eudragit®L100-55. Všechny kompozity prokázaly vysokou účinnost zachycení proteinu (86–

99 %). Ve srovnání s čistým BSA došlo u všech tří kompozitů k vyšší absorpci v buňkách Caco-

2 a to 2,1–3,8krát. Při pH 1,2 bylo u AC-BSA zjištěno rychlé uvolňování léčiva, přibližně  

80 % za 2 hodiny. Naopak u GAC-BSA a EGAC-BSA bylo sledováno pomalé uvolňování 

léčiva, a to 30 % u GAC-BSA a 15 % EGAC-BSA. Tyto hodnoty naznačují, že povrchově 

nanesené kompozity byly stabilnější při podmínkách žaludečního traktu. Dále bylo zjištěno, že 

konformační stabilita BSA v EGAC-BSA byla dobře zachována, což naznačuje, že by 

kompozit mohl být účinný při ochraně před drsnými gastrointestinálními podmínkami. Při 

testování u potkanů bylo zjištěno výrazné zlepšení pronikání BSA do střeva. Ze studie tedy 

vyplývá, že hybridní komplex může být využit jako účinný systém pro perorální podávání 

proteinových léčiv [26]. 
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Komplex aminojíl-methotrexát 

J. Li a kol. se zabývali zkoumáním komplexu aminojíl-methotrexát (AC-MTX). Aminojíl byl 

vybrán pro svou elektropozitivitu a dispergovatelnost ve vodě. Díky tomu by měl být využitelný 

jako nosič léčiv zvyšující dostupnost lipofilních nebo nerozpustných antineoplastických látek. 

Methotrexát (MTX) má silné protinádorové účinky, má však nízkou rozpustnost ve vodě. 

Pomocí UV-VIS byla stanovena koncentrace MTX na 34,6μg/mg v komplexu AC-MTX. Pro 

hodnocení protinádorových účinků komplexu AC-MTX byla použita lidská buňka karcinomu 

prsu MCF-7 a dále byly provedeny testy na myších, kterým byly zavedeny nádorové buňky 

S180. Testy bylo zjištěno, že komplex AC-MTX prokázal vyšší inhibici buněčného růstu 

nádoru. Během 14 dní testování byl nárůst tumoru s použitím AC-MTX minimální oproti 

čistému MTX, kdy došlo k asi čtyřnásobnému nárůstu. Dále prokázal komplex AC-MTX 

silnější cytotoxický účinek proti nádorovým buňkám než čistý MTX viz Obr. 10 [27]. 

 

Obr. 10 životaschopnost buněk MCF-7 po ošetření čistým AC, MTX a komplexem AC-MTX 

po dobu 24 hodin [27]. 

Ze studie vyplývá, že pro terapeutické použití MTX se jeví vhodnější jeho komplex 

s aminojílem [27]. 

Komplex aminojíl-vitamín C 

V.V. Tran a kol. se zabýval přípravou a analýzou vlastností komplexu aminojílu s vitamínem 

C (AC-VC). Vitamín C je hydrofilním antioxidantem, který hraje důležitou roli při ochraně 

zdraví a je také složkou kosmetických přípravků. Stabilita vitamínu C je však poměrně nízká  

a stejně tak jeho bioaktivita. Studií bylo zjištěno, že během 4 hodin došlo k uvolnění přibližně 

50 % navázaného vitamínu C, což byl pravděpodobně obsah, který byl pouze interkalován mezi 

vrstvy aminojílu. Poté se uvolňování zpomalilo. Po 12 hodinách bylo zjištěno 70–75 % 
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vitamínu C a po 24 hodinách 90 %. Takový průběh pravděpodobně značí uvolňování 

kovalentně navázaných molekul vitamínu C. Dále byla sledována stabilita komplexu 

vystavenému teplotě 60 °C, a to po dobu až jednoho roku, kdy prokázal poměrně dobrou 

ochranu vitamínu C. Vlivem teploty dochází k oxidaci vitamínu C. V důsledku toho byla 

zjištěna snížená schopnost vychytávání DPPH• a OH• radikálů. Pro čistý vitamín C došlo ke 

snížení z 90–97 % na 35–36 %, naopak pro komplex AC-VC došlo k poklesu na 80 %. 

Vzhledem k těmto zjištěním lze doporučit AC-VC jako stabilní, odolný nosič pro postupné 

uvolňování vitamínu C, potažmo dalších antioxidantů [28]. 

2.4 Vybrané látky pro tvorbu nových organo-aminojílových komplexů 

V návaznosti na bakalářskou práci byly vybrány již studované látky a z ekonomických důvodů 

byly vynechány látky Bleomycin a Doxorubicin. V této kapitole není popsán kurkumin, jehož 

popis vlastností a využití je popsán již v kapitole 2.3.2. 

Diklofenak (sodná sůl diklofenaku, Obr. 11), je nesteroidním protizánětlivým lékem, který 

má antipyretické a analgetické účinky. Diklofenak se váže na cyklooxygenázy (COX-1 a COX-

2) a inhibuje pomocí chelatace (navázání dvou či vícevazebného ligandu) konverzi kyseliny 

arachidonové na protizánětlivé prostaglandiny. Současně diklofenak inhibuje angiogenezi 

nádorů. Sodná sůl diklofenaku (DS) je částečně rozpustná v hydrofobním prostředí. Po 

perorálním užití má velmi rychlou systémovou absorpci. Tato absorpce však nekoresponduje 

s časem maxT  nutným pro dosažení maximální koncentrace v plazmě maxC . Dále bylo prokázáno, 

že místní rozdíly pH v gastrointestinálním traktu (žaludek, střeva) způsobují nekonzistentní 

absorpci léčiva [29].  

 

Obr. 11 Diclofenac sodium salt. 

Ibuprofen (Ibu, Obr. 12) patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv 

s analgetickými a antipyretickými vlastnostmi. Ibuprofen jako takový je špatně rozpustný ve 

vodném prostředí, jeho sodná sůl je však ve vodě velmi dobře rozpustná. Hlavním nedostatkem 

skupiny léčiv, do které ibuprofen spadá, je malý plazmatický poločas, výrazné vyhoření (burn 

up) a nefrotoxicita (toxicita pro ledviny). Ibuprofen dále patří mezi léky, které mají nežádoucí 

účinky, např. alergie, potíže s dýcháním atd. Tyto negativní vlastnosti mohou být použitím 

vhodného povrchově aktivního nosiče potlačeny [30]. 

 

Obr. 12 Ibuprofen. 
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Merocyanin 540 (MC 540, Obr. 13) je fluorescenční sonda, s dobře definovanými 

fluorescenčními vlastnosti. Fluorescence MC 540 závisí na polaritě prostředí, např. rozdělení 

barviva v lipidové dvojvrstvě je snadno detekované, protože sonda má v prostředí lipidů 

posunuté emisní max. k červené a kvantový výtěžek se zvětšuje. MC 540 je často využívána 

pro svou rozpustnost ve vodě i v alkoholech [31]. Pro tuto studii byl MC 540 vybrán z důvodu 

potenciálně snadné detekce, a tedy je vhodným modelovým vzorkem. 

 

Obr. 13 Merocyanin 540. 

α-Tokoferol (α-Toc, Obr. 14) je ve vodě nerozpustný. Je nejčastěji využívaný analog 

vitamínu E s vysokou schopností vychytávat volné peroxidové radikály. Může se dostávat přes 

buněčné membrány a vázat se na intracelulární receptory a enzymy a díky tomu měnit jejich 

funkce. Dále může zvýšit aktivitu estrogenního receptoru, inhibovat aktivitu proteinkinázy C 

alfa, fosfolipázy A2 a proteinových tyrozinkináz. Vitamín E také může ovlivňovat působení 

jiných léčiv pomocí antioxidačního účinku, který vykazuje specifitu tkání [32]. 

 

Obr. 14 α-Tokoferol. 

2.5 Metody použité pro analýzu vzorků 

2.5.1 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie je analytickou metodou nejvíce využívanou pro identifikaci  

a strukturní charakterizaci organických sloučenin. Dále je také hojně využívána i pro stanovení 

anorganických látek. Infračervená (IR–infra red) spektroskopie zkoumá množství pohlceného 

záření molekulami látek v závislosti na jeho vlnové délce nebo vlnočtu. Množství pohlceného 

světla lze vyjádřit buď transmitancí T (1) nebo absorbancí A (2), přičemž platí, že transmitance 

je dána poměrem intenzit prošlého paprsku I a původního paprsku I0 [33]. 

 
𝑇 =

𝐼

𝐼0
 (1) 

 𝐴 = −log𝑇 (2) 

IR záření má větší vlnovou délku a nižší energii než záření ultrafialové a viditelné. IR záření 

zabírá část elektromagnetického spektra v intervalu mezi 0,78 a 1 000 μm což odpovídá rozsahu 

vlnočtů 12 800–10 cm−1. V IR spektrometrii se běžně nahrazuje vlnová délka vlnočtem podle 

vztahu (3) a zároveň je vlnočet svázán také s frekvencí dle vztahu (4), 
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v̅=

1

λ
 (3) 

 v̅=
v

c
 (4) 

kde v̅ je vlnočet (cm−1), λ je vlnová délka (m), v je frekvence (Hz) a c je rychlost světla ve 

vakuu (𝑚 𝑠−1⁄ ) [33]. 

Infračervená oblast spektra je rozdělena na následující tři části: 

• blízká infračervená oblast 

(0,78–2,5 μm, tj. 12 800–4 000 cm−1) 

• střední infračervená oblast 

(2,50–50 μm, tj. 4 000–200 cm−1) 

• vzdálená infračervená oblast 

(50–1 000 μm, tj. 200–10 cm−1) 

Největší význam při identifikaci organických sloučenin má oblast 4 000–400 1cm− , protože 

v této oblasti se organické sloučeniny projevují největším počtem absorpčních pásů. V rozmezí 

vlnočtů 4 000 až 1 500 cm−1 je oblast skupinových vibrací (charakteristických vibrací), podle 

nichž se identifikují skupiny v molekule. Mezi vlnočty 1 500 a 400 cm−1 se nachází oblast 

otisku prstu. V této oblasti jsou pásy deformačních vibrací skupin, které jsou silně ovlivněny 

okolními vazbami a celkovou strukturou molekuly. Díky tomu, že jsou tyto vibrace určeny 

vibračním chováním celého skeletu molekuly, neexistují dvě látky, které by měly spektra 

v oblasti otisku prstu stejná [34].  

Energie IR záření nedisponuje dostatečnou silou pro změnu elektronových stavů. Místo toho 

způsobuje pouze změny vibračních a rotačních stavů molekul. V důsledku toho jsou 

infračervená absorpční spektra vibračně-rotační. Změnu vibračního stavu lze definovat jako 

zvětšení amplitudy vibrace molekuly a změnu rotačního stavu jako zrychlení rotace molekuly 

[34]. 

Principem metody je absorpce IR záření při průchodu daným vzorkem. Při průchodu dochází 

ke změnám rotačně-vibračních energetických stavů v závislosti na změnách dipólového 

momentu. Proces vzniká z důvodu existence nerigidní chemické vazby mezi atomy. Díky tomu 

vazby vykazují pružnost, a proto dochází k různým vibracím. Vibrační pohyb lze z pohledu 

fyziky popsat jako periodickou změnu mezijaderné vzdálenosti mezi jednotlivými atomy. 

Obecně má n atomová molekula 3n stupňů volnosti, ale lineární molekula jen dva směry 

volnosti [34]. 

IR spektra byla dříve měřena v disperzních spektrometrech pracujících na principu rozkladu 

IR záření pomocí hranolového nebo mřížkového monochromátoru. V současné době jsou 

využívány spektrometry s Fourierovou transformací (FT-IR spektrometr). FT-IR spektrometr 

(Obr. 15) využívá místo monochromátoru Michelsonův interferometr, který na principu 

interference zesiluje, resp. zeslabuje záření z polychromatického zdroje. Zpracovaný signál je 

počítačem upraven matematickým postupem nazvaným Fourierova transformace (FT) na 

absorpční IR spektra [34]. 
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Obr. 15 Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací [35]. 

2.5.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Chromatografie obecně je separační proces, během něhož se látky rozdělují mezi dvě vzájemně 

nemísitelné fáze. Fázi pohyblivou (mobilní) a fázi nepohyblivou (stacionární). Rozdělení 

probíhá na základě fyzikálně–chemických interakcí, např. adsorpce, rozpouštění či iontová 

výměna. Jednotlivé složky směsi přítomné v mobilní fázi se pohybují podél stacionární fáze 

různou rychlostí právě v závislosti na síle zmiňovaných interakcí. Pokud je dráha, kterou směs 

podél stacionární fáze urazí dostatečně dlouhá, dojde k rozdělení jednotlivých látek směsi na 

zóny, které postupně vychází z kolony a jsou detekovány [36]. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie–High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) je jednou z nejpoužívanějších analytických metod. Pro své jednoznačné výhody jako 

je rychlá kvalitativní i kvantitativní analýza, malá spotřeba vzorku, opětovné použití vzorku 

a možnost automatizace se stala HPLC využívanou zejména v oblasti analýzy léčiv [37]. 

HPLC má velmi rozsáhlé využití v technické praxi, a to hlavně z důvodu analýzy látek 

v rozmezí molekulových hmotností od sta do několika stovek tisíc. Pro příklad, kapalinová 

chromatografie je využívána pro dělení a identifikaci látek ve směsích, kvantitativní analýza 

látek ve směsi, kontrola čistoty preparátů, kontrola životního prostředí nebo klinická analýza 

tělních tekutin [38]. 

Vymezení pojmů UHPLC a UPLC® 

Pro Ultra–High Pressure Liquid Chromatography se používají označení UHPLC a UPLC®. 

Oba názvy označují chromatografické procesy využívající vysoké tlaky (40 MPa a více) při 

analýze. Název UPLC® je obchodní značkou společnosti Waters Corporation, která jako první 

vyvinula a takto pojmenovala, komerčně dostupný kapalinový chromatograf využívající tlak až 

100 MPa. UPLC® také kromě vysokého tlaku využívá speciální kolony naplněné částicemi do 

2 μm s nízkým rozptylem, který umožňuje rychlejší a citlivější analýzy. Označení UHPLC je 
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potom používáno obecně pro separace s tlakem vyšším než 40 MPa. Pro tuto práci byly využity 

přístroje společnosti Waters Corporation, bude tedy používáno označení UPLC® [39][40]. 

UPLC®  

UPLC® je poměrně novou separační technikou v oblasti kapalinové chromatografie. Proces 

separace využívá sorbentů, které jsou připraveny patentovanou technologií bridged hybrid 

particle. Tyto sorbenty vynikají mechanickou odolností a mimořádnými separačními 

schopnostmi. Celý proces separace probíhá za mimořádně vysokých tlaků. Oproti technice 

HPLC je zde řada výhod, např. zvýšení separační účinnosti, kratší doba analýzy, snížená mez 

detekce nebo zvýšená citlivost. Nevýhodou metody je potřeba drahých vysokotlakých čerpadel 

[36][39]. 

Části chromatografu 

Hlavní součásti chromatografu (Obr. 16): 

▪ zásobníky mobilních fází 

▪ odplynovací zařízení 

▪ gradientový ventil 

▪ směšovač 

▪ vysokotlaká čerpadla 

▪ řídící a programovací jednotka 

▪ dávkovací zařízení 

▪ předkolona a kolona 

▪ detektor 

▪ odpadní láhev 

▪ počítač s chromatografickým zapisovacím programem 

 

 

Obr. 16 Schéma kapalinového chromatografu [41]. 

Při isokratické eluci je mobilní fáze přiváděna z jednoho ze zásobníků do vysokotlakého 

čerpadla. U gradientové eluce se přivádí proudy z obou zásobníků (nebo více) a ve směšovači 

se mísí dle programu. Následně je proud veden do vysokotlakého čerpadla, dále přes dávkovací 
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zařízení do chromatografické předkolony a kolony, kde dochází k separaci jednotlivých složek 

analyzovaného vzorku [36][38].  

Chromatografické kolony 

Bezesporu nejdůležitější částí kapalinového chromatografu je kolona. Správný výběr kolony 

má při analýze rozhodující význam. Nejčastěji jsou kolony vyrobeny z nerezové oceli nebo ze 

skla. Nejčastěji používané délky kolon při UPLC® jsou 5–15 cm s vnitřním průměrem 1–2 

mm. Kolony s menším vnitřním průměrem než 2 mm jsou nazývány mikrokolony. Právě 

rozměry kolon jsou hlavním rozdílem oproti HPLC, kde se používají kolony s délkou 10–25 

cm a vnitřním průměrem 3–5 mm [42]. 

Plnění kolon probíhá za vysokého tlaku (1379 bar, tj 137,9 MPa), který zajišťuje optimální 

uložení a stabilitu částic sorbentu v těle kolony. Koncové spoje kolon tak musí být pro tento 

tlak přizpůsobeny [38][40]. 

Rozdílné stacionární fáze poskytují odlišné kombinace hydrofobicity, hydrolitické stability, 

silanolové aktivity a chemické interakce s analytem. Sorbenty se používají anorganického 

(silikagel) nebo organického typu (polymer, uhlík) [38][40]. 

Silikagelové sorbenty jsou mechanicky poměrně odolné s vysokou účinností a dají se na nich 

dobře predikovat retence solutů. Nevýhodou je limitovaný rozsah pH mobilní fáze, chvostování 

bazických solutů a chemická nestabilita [38][43]. 

Sorbenty založené na polymerní fázi fungují v široké oblasti pH, nedochází na nich 

k iontovým interakcím a jsou chemicky stabilní. Nevýhodou je nižší účinnost a mechanická 

odolnost, dále také špatně předvídatelná retence solutů [43]. 

Kolony by měly být schopné odolávat vysokým tlakům a zároveň být chemicky inertní. 

Mohou fungovat na odlišných separačních principech, např. reverzní fáze, iontoměnič, gelová 

permeační chromatografie nebo adsorpční chromatografie [37][44].  

Doba analýzy je přímo úměrná délce a vnitřnímu průměru kolony a nepřímo objemovému 

průtoku. Čas potřebný k analýze lze tedy snížit kratší délkou kolony, zmenšením vnitřního 

průměru a zvýšením objemového průtoku mobilní fáze [39]. 

Předkolony 

Při UPLC® se kromě analytické kolony využívají také levnější a kratší předkolony, které jsou 

umístěny před dávkovačem nebo před vlastní analytickou kolonou. Hlavním úkolem těchto 

předkolon je chránit před zanesením, ucpáním a poškozením analytickou kolonu, která má 

poměrně vysokou cenu [36]. 

Vysokotlaká čerpadla 

Další důležitou součástí UPLC® je vysokotlaké bezpulzní čerpadlo. Vysoký tlak je důležitý, 

aby mobilní fáze prošla kolonou naplněnou mikročásticemi kladoucími velký odpor [36][38]. 

V praxi jsou používány dva typy gradientových systémů: vysokotlaký (obvykle binární), kde 

se jednotlivé složky mobilní fáze smíchají po průchodu čerpadlem před nástřikem a nízkotlaký 

(až kvarterní), kde se složky mobilní fáze smíchají před čerpadlem [39]. 



24 

 

Vysokotlaký systém je typický nízkým zpožděním gradientu. Nízkotlaký systém má naopak 

větší zpoždění, je však flexibilnější a může smíchat až čtyři složky mobilní fáze najednou. To 

je důležité při vývoji nového složení mobilní fáze a při tvorbě elučního gradientu [39]. 

Dávkovací systémy (autosamplery) 

Propojení velmi nízkých objemů nástřiků s vysokými tlaky je velmi obtížné. Při dávkování 

vzorku se musí překonat velký pracovní tlak uvnitř kolony. Nejčastěji používaný dávkovací 

systém je šesticestný injekční ventil s vyměnitelnou smyčkou. Nástřiková smyčka má daný 

objem, čímž je omezen maximální objem nástřiku na kolonu. Smyčka může být v dávkovači 

buď fixní nebo variabilní. UPLC® systémy v dnešní době kombinují obě varianty smyček pro 

poskytnutí optimálního výsledku [39][45][46].  

V případě dávkovače s fixní smyčkou se jehla se vzorkem přímo neúčastní nástřiku. Vzorek 

je jehlou natáhnut do smyčky a následně přenesen do toku mobilní fáze během nástřiku. Do 

mobilní fáze je tedy přenesen pouze samotný objem vzorku, nikoli objem jehly. Výhodou je 

nižší disperze, nižší objemové zpoždění gradientu a vyšší rychlost nástřiku [39]. 

U dávkovač s variabilní smyčkou je jehla součástí dráhy mobilní fáze. Důsledkem je, že 

mobilní fáze omývá smyčku i jehlu během pohybu [39]. 

UPLC® detektory 

Detektory slouží k identifikaci látek vycházejících z chromatografické kolony. Použitím 

vhodného snímače jsou sledovány některé vlastnosti eluátu. Signál se zesílí a převede do 

zapisovače, který poskytuje záznam intenzit sledovaného signálu na čase. Kvalitní detektor by 

měl mít vysokou citlivost, linearitu odezvy v co nejširším rozmezí koncentrace, malou citlivost 

na změny průtoku a tlaku, dostatečný rozdíl mezi šumem a měřenou hodnotou a možnost 

gradientové eluce. Metody HPLC a UPLC® využívají v závislosti na konkrétní aplikaci tyto 

detektory: CAD (Corona® Charged Aeorosol Detector), vodivostní, spektrofotometrické (UV-

VIS), hmotnostní, fluorescenční, refraktometrické, elektrochemické, ELSD (Evaporative Light 

Scattering HPLC Detector) [38][44].  

UPLC® parametry 

• Účinnost separace N – je vyjádřena poměrem výškového ekvivalentu teoretického 

patra H a délkou kolony L (N=L/H). Van Deemterova rovnice (1) popisuje výškový 

ekvivalent teoretického patra a vyplývá z ní, že účinnost je nepřímo úměrná velikosti 

sorbentu. Zmenšením velikosti sorbentu se proporcionálně zvýší optimální objemový 

průtok mobilní fáze. Optimální velikost částic pro UPLC® se pohybuje okolo 1,7 μm. 

Další snížení velikosti částic znamená pouze zvýšení zpětného tlaku a zvýšení účinnosti 

je nepatrné [39][47]. 
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• Faktor symetrie – asymetrie píku je praktickou veličinou kvality chromatografické 

kolony. Asymetrie je nežádoucí, souvisí s účinností kolony a má negativní vliv na 

integraci píku. Asymetrie je vyjádřena jako faktor asymetrie AS a tailing faktor T. AS (6) 

je vyjádřen jako poměr šířky píku vzestupné (tP) k sestupné části píku (fP), nejčastěji v 5 
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nebo 10 % výšky píku. Tailing faktor (7) je vyjádřen jako šířka píku k dvojnásobku šířky 

píku vzestupné části fP v 5 % výšky píku. V případě, že pík chvostuje, faktor asymetrie 

nebo tailing faktor je větší než 1, pokud je menší než 1, pík tzv. frontuje. Pokud se počítá 

faktor asymetrie a tailing faktor v 5 % výšky píku, je mezi nimi vztah (8)[47]. 
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• Rozlišení – dosáhnout dobrého rozlišení látek v přijatelném čase, je cílem 

chromatografické metody. Separace látek může být různě úspěšná, proto je potřeba 

kvantitativní vyjádření. Rozlišení je tedy kvalitativní vyjádření separace dvou 

sousedních elučních křivek. Obecná rovnice rozlišení (9), kde tR1, tR2 V1 a V2 jsou 

retenční časy složek 1, 2 a Y1 a Y2 odpovídající šířky píků na úrovni nulové linie (ve 

stejných jednotkách). Zásadní vliv na rozlišení má selektivita (stacionární fáze, mobilní 

fáze, teplota). Rozlišení je bezrozměrná veličina značená jako R, čím vyšší je hodnota 

R, tím lepší je separace [47]. 

 
2 1 2 1

1,2

1 2 1 20,5 0,5

R R R Rt – t V –V
R = =

(Y +Y ) (Y +Y )
 (9) 

• Koeficient separace (faktor rozlišení) – je lepší mírou separace než rozlišení R1,2. 

Koeficient separace d0 (10) je definován jako poměr výšky píku menšího z dvojice 

sousedních píků hp ponížený o výšku údolí hv k celkové výšce píku hp [47]. 
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• Citlivost – je nepřímo úměrná velikosti částic sorbentu. Zmenšením částic se citlivost 

výrazně zvýší. Koncentrace solutů roste s objemem nástřiku vzorku, zkrácením délky 

kolony a zmenšením vnitřního průměru kolony, dále také se zvýšením eluční síly 

mobilní fáze [47]. 

Možnosti hodnocení chromatogramu 

• Kvalitativní analýza – jejím úkolem je zjištění nebo potvrzení identity analyzované 

látky. Nejběžnějším důkazem totožnosti je shoda retenčních časů chromatografických 

píků analyzovaného vzorku a píků standardu [36][37]. 

• Kvantitativní analýza – základem hodnocení je plocha chromatografického píku. Pro 

stanovení jednotlivých složek se využívají metody: vnitřního a vnějšího standardu, 

normalizace a pomocí kalibrační křivky [38][40]. 

2.5.3 Elementární analýza C/H/ N 

Elementární analýza uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N) je jednou z nejvyužívanějších 

analýz pro charakterizaci a/nebo prokázání elementárního složení organického vzorku. Hlavní 

využití má metoda pro vzorky obsahující pouze již zmíněné tři prvky [48]. 
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Princip měření spočívá v navážení vzorku do cínové tobolky. Požadované množství je 

obyčejně 1–3 mg, maximálně však 10 mg organického vzorku, pokud se jedná o vzorek 

s nízkým obsahem uhlíku. Po uzavření tobolky (vzhledem spíše zabalená cínová fólie) je 

vzorek umístěn do autosampleru. Následně je převedena do reaktorové komory, do které byl 

předtím přiváděn nadbytek kyslíku. Při asi 990 °C je materiál „mineralizován“, dochází 

k oxidaci a tvorbě oxidu uhelnatého i za nadbytku kyslíku. Úplná oxidace je dosažena pomocí 

katalyzátoru oxidu wolframu, který je veden plynnými produkty reakce. Výsledná směs 

produktů je CO2, H2O, NOx. Katalyzátorem však prochází i přebytek O2[48]. 

Směs těchto plynných produktů protéká trubicí z oxidu křemičitého naplněnou měděnými 

granulemi, která je vyhřívána na asi 500°C. V této trubici je zbývající kyslík vázán a oxidy 

dusný a dusičitý jsou redukovány. Následkem toho proud plynu vycházející z trubice obsahuje 

CO2, H2O a N2 [48]. 

Jako nosný plyn se využívá hélium o vysoké čistotě (kvalita 5.0). Nakonec je směs plynů 

uvedena do definovaného stavu (tlak/objem) a je vedena do plynového chromatografu, kde je 

provedena zónová chromatografie [48].  

Kalibrace přístroje je prováděna pomocí standardů dodávaných výrobcem přístroje za tímto 

účelem. 

2.5.4 Analýza cytotoxicity 

Cytotoxicitou je nazýván toxický účinek způsobený toxickou látkou. Vystavení buněk takové 

sloučenině může mít za následek aktivní postup do fáze smrti, aktivaci apoptózy (řízené smrti 

buňky) nebo může dojít k nekróze [49]. 

Nejrozšířenější metodou pro přímé určení, zda látka působí cytotoxicky, je testování 

buněčné proliferace a analýza redukce tetrazoliových solí. Tyto kvantitativní kolorimetrické 

metody vyžadují inkubaci reagentu spolu s populací živých buněk, aby mohlo dojít k přeměně 

substrátu na fluorescenční nebo barevný produkt. Tento produkt je dále detekován např. ELISA 

readerem. Redukování tetrazoliových solí vypovídá o zdraví buňky. Při standardních 

kultivačních podmínkách je barevná změna produktu úměrná počtu živých buněk. Se smrtí 

buňky zaniká její schopnost přeměny substrátu [50]. 

MTT test 

Pro účely této práce byla vybrána metoda MTT navržená v roce 1983 T. Mosmannem. Metoda 

využívá Tetrazoliovou sůl 3–[4,5–dimethylthiazol–2–yl]–2,5–diphenyl tetrazolium bromid, 

methylthiazolyl–tetrazolium neboli MTT. MTT test detekuje pouze živé buňky a generovaný 

signál je závislý na stupni aktivace buněk. Tento způsob analýzy lze tedy použít pro analýzu 

cytotoxicity, proliferace nebo aktivace buněk. Výsledky jsou čteny vícejamkovým snímacím 

spektrofotometrem (ELISA reader) s velkou přesností. Výhody této analýzy je její rychlost, 

přesnost a absence jakéhokoliv radioizotopu [51]. 

Základním principem je přeměna žluté tetraziolové soli pomocí mitochondriálního enzymu 

sukcinát dehydrogenázy v živých buňkách na fialový Formazan (Obr. 17), který tvoří ve vodě 

nerozpustné krystalky. Tyto krystalky musí být opětovně rozpuštěny pro spektrofotometrickou 

analýzu. V původní metodě T. Mosmanna byl použit okyselený izopropylalkohol, je však 
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možné využít i další látky např. DMSO (dimethylsulfoxid), DMF (dimethylformamid), SDS 

(dodecylsíran sodný) a kombinaci detergentu a organického rozpouštědla [50][51]. 

 

Obr. 17 Struktura MTT (žluté zbarvení) a následná struktura Formazanu (fialové zbarvení) 

[50]. 
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3 Experimentální část 

3.1 Použité chemikálie 

• 3-aminopropyltriethoxysilan (APTES) [H2N(CH2)3]SiO(Et)3 

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 919-30-2 

• acetonitril CH3CN, CAS: 75-05-8 

• hexahydrát chloridu hořečnatého MgCl2 ⋅ 6H2O 

výrobce Lachner, CAS: 7791-18-6 

• ethylalkohol absolutní p.a. CH3CH2OH 

výrobce Penta, CAS: 64-17-5 (99,8%) 

• ethanol laboratorní CH3CH2OH (40%) 

• methanol pro HPLC ≥99.9% CH3OH, CAS 67-56-1 

• kurkumin z Curcuma longa [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2 

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 458-37-7 

• diklofenak sodná sůl C14H10Cl2NNaO2 

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 15307-79-6 

• ibuprofen pro plynovou chromatografii 98% C13H18O2 

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 15687-27-1 

• merocyanine 540 C26H32N3NaO6S2 

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 62796-23-0 

• (±)-α-Tocopherol C29H50O2 

výrobce Fluka, CAS: 10191-41-0 

• MTT (methyl-thiazolyl-tetrazolium) – Duchefa Biochemie 
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3.2 Použité přístroje 

• předvážky DENVER INSTRUMENT S-603 

• analytické váhy OHAUS PA214CM 

• magnetická míchačka Variomag poly 15 

• odstředivka Rotofix 32, Hettich Zentrifugen 

• sušárna Venticell, BMT Medical Technology 

• spektrometr Nicolet IS50 

• ACQUITY™ UPLC™ H-Class, Waters 

• 1290 Infinity II LC System, Agilent 

• Synergy™ HTX Multi-Mode Microplate Reader, Biotek 

• Modulární elementární spalovací analyzátor EA3000, Labtech 
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3.3 Příprava vlastních vzorků 

Pro přípravu vzorků byla použita stejná metoda jako v Bakalářské práci [1], tedy upravená 

metoda Wanga a kol. [19] použitá při přípravě komplexu AC-Kur. Hexahydrát chloridu 

hořečnatého (0.84 g, 4.13 mmol) byl rozpuštěn v ethanolu (20 g, laboratorní) za neustálého 

míchání. Následně byl pomalu přikapán APTES (1.3 ml, 5.85 mmol). K vzniklé suspenzi bylo 

poté přidáno množství vybrané látky (Tabulka 1) vztažené na množství APTES. Pro zjištění 

obsahu navázané látky byly připraveny zároveň i komplexy obsahující několikanásobné 

množství bioaktivní látky. Díky tomu v případě potřeby bude moci být sestavena kalibrační 

křivka, a také bude silnější odezva při měření, oproti původním nízkým obsahům bioaktivních 

látek. 

Tabulka 1 Navážky vybraných látek a hmotnosti výtěžků. 

komplex látka [g] výtěžek [g] 

AC (4x) - 1,40 

AC-Kur 10 mg 0,010 0,35 

AC-Kur 50 mg 0,050 0,38 

AC-Kur 100 mg 0,100 0,40 

AC-Diklo 9 mg 0,009 0,31 

AC-Diklo 45 mg 0,045 0,36 

AC-Diklo 90 mg (1) 0,091 0,33 

AC-Diklo 90 mg (2) 0,090 1,01 

AC-Diklo 90 mg (3) 0,090 0,92 

AC-Ibu 7 mg 0,007 0,32 

AC-Ibu 35 mg 0,035 0,33 

AC-Ibu 70 mg 0,070 0,45 

AC-Mer 6,5 mg 0,0065 0,36 

AC-Mer 10 mg 0,010 0,35 

AC-Mer 15 mg 0,015 0,32 

AC-Toko 15 mg 0,016 0,31 

AC-Toko 75 mg 0,077 0,35 

AC-Toko 150 mg 0,151 0,36 

Suspenze byla dále za neustálého míchání odpařena. K odpařené krystalické hmotě byla 

přidána deionizovaná voda a směs byla dispergována pod ultrazvukem po dobu 10 minut. 

Následně byla vzniklá suspenze promyta (laboratorní etanol:voda v poměru 5:1) a odstředěna 

(4000 ot. 15 min.). Po odstředění byl supernatant opatrně slit, přidán absolutní ethanol, směs 

byla protřepána a znovu odstředěna (4000 ot. 15 min.). Supernatant byl znovu slit a zbylý 
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sediment převeden na petriho misku a vysušen při 50 °C. Po vysušení byl vzniklý komplex ve 

formě krystalků analyzován. Buď ve formě krystalků nebo rozpuštěný ve vhodném médiu. 

Komplex AC–Diklo byl připraven s obsahem bioaktivní látky 90 mg ve třech verzích 

s odlišným procesem pročištění a během přípravy byly odebírány supernatanty, které byly 

později analyzovány spolu s komplexem. Komplex AC-Diklo 90 mg (1) byl připraven dle výše 

zmíněného postupu. Komplex AC-Diklo 90 mg (2) byl v prvním kroku čištění pouze promyt 

20 g laboratorního etanolu bez předchozího rozpuštění v deionizované vodě, následující postup 

již byl shodný s původním. Komplex AC-Diklo 90 mg (3) byl v prvním kroku čištění promyt 

20 g absolutního etanolu, dále viz postup u AC-Diklo 90 mg (1). 

3.4 Analýza UPLC® 

Byla vybrána mobilní fáze (MF–A) dle parametrů zjišťovaných komplexu [1/1; 

Acetonitril/voda okyselená H3PO4 (1 ml/l)] a zvolen nástřik 0,8 μl. Dále byla zjišťována 

rozpustnost čistých bioaktivních látek. Do 4ml vialek byl odvážen cca 1 mg čisté bioaktivní 

látky, následně byl přidáván čistý acetonitril po 50 μl až do úplného rozpuštění. Následně byla 

doplněna mobilní fáze A do celkového objemu 1 ml. Výsledné směsi rozpouštědel při 

koncentraci 1 mg/ml viz Tabulka 2. 

Tabulka 2 Množství čistého acetonitrilu nutného pro rozpuštění čistých bioaktivních látek 

v MF–A o celkovém objemu 1 ml. 

vzorek navážka [mg] MF–A [μl] ACN [μl] 

ibuprofen 1,05 750 250 

merocyanin 1,02 900 100 

diklofenak 1,04 1000 0 

kurkumin 1,01 500 500 

tokoferol 1,08 700 300 

Pro standard diklofenaku byl použit univerzální gradient používaný pro látky s různou 

polaritou. Díky tomu byla zaručena eluce všech studovaných látek. Výsledný gradient 

s použitím mobilní fáze A a čistého acetonitrilu viz Tabulka 3. Konečný method set pro měření 

všech aminojílových komplexů a čistých látek byl pojmenován AM_API_01. Následně byly 

všechny vzorky proměřeny za vlnových délek vybraných z literatury a podle zjištěných 

výsledků byly upraveny vlnové délky (Tabulka 4). Poté byly vzorky finálně analyzovány. 
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Tabulka 3 Vytvořený gradient pro měření aminojílových komplexů a bioaktivních látek 

metodou UPLC®. 

Čas [min] MF–A [%] ACN [%] 

0,0 95 5 

1,0 95 5 

11,0 0 100 

16,0 0 100 

16,1 95 5 

20,0 95 5 

Tabulka 4 Absorpční maxima vlnových délek bioaktivních látek z literatury a maxima zjištěná 

analýzou. 

látka ref. literatura abs. [nm] zjištěná abs.[nm] 

kurkumin [52] 420-430  420 

diklofenak [53] 276  276 

ibuprofen  [54] 225 220 

merocyanine 540 [55] 555  554  

tokoferol [56] 290 294  

Komplex AC-Diklo sloužil jako reprezentativní vzorek. Pro tyto účely byl připraven 

s obsahem bioaktivní látky 90 mg ve třech verzích s odlišným procesem pročištění. Během 

přípravy byly odebírány supernatanty, které byly později analyzovány spolu s komplexem.  

3.5 Prvková analýza C/H/N 

Prvkové složení komplexů aminojílů a bioaktivních látek bylo analyzováno pomocí CHNS–

O elementárního analyzátoru EA3000. Pro kalibraci přístroje byl použit standard N–

fenylethanamidu (Acetanilidu). Navážené vzorky komplexů o hmotnosti cca 1 mg byly spáleny 

v atmosféře kyslíku za pracovní teploty reaktoru 980 °C. Během spalování však dosahuje 

teplota podstatně vyšších hodnot, a to z důvodu oxidace kovového cínu na SnO2, což je silná 

exotermní reakce. Pro každý vzorek byla provedena tři navážení. Prvkové složení čistého 

aminojílu a komplexů aminojílů s bioaktivními látkami bylo zjištěno vyhodnocovacím 

programem CallidusTM 5.1 [57]. 

3.6 Stanovení cytotoxicity pomocí MTT testu 

Pro analýzu cytotoxicity byly použity buněčné linie Caco–2 pasáž 58. Pro testování byly 

vybrány jako reprezentativní vzorky: čistý ibuprofen, čistý aminojíl, komplex AC-Ibu 7 mg  

a AC-Ibu 70 mg. Vzorky byl připraveny do 10ml odměrných baněk (Tabulka 5). 
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Tabulka 5 Příprava vzorků pro MTT 

 navážka [mg] bioaktivní l. [mg] rozpouštědlo c [mg/ml] 

ibuprofen 1,3 1,3 1% etanol 0,1/1 

aminojíl 31,3 0,0 

deioniz. voda 

3,1/1 

AC-Ibu 7 mg 30,9 7,4 3,1/1 

AC-Ibu 70 mg 30,9 70,3 3,1/1 

Postup byl převzat a upraven z [59]. Celou přípravu kultur, analýzu a následné vyhodnocení 

viability buněk provedla Ing. Renata Pavelková. Příprava kultivačních destiček (A: ibuprofen 

a AC-Ibu 7 mg viz Obr. 18, B: aminojíl a AC-Ibu 70 mg viz Obr. 19) a následný postup byl 

proveden ve sterilním boxu. Po kultivaci byly vzorky měřeny při 562 nm pomocí přístroje 

Synergy HTX reader od společnosti Biotek. 

 

Obr. 18 Kultivační destička A s buněčnou linií Caco-2, testované vzorky ibuprofen a AC-Ibu 

7 mg. 
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Obr. 19 Kultivační destička A s buněčnou linií Caco-2, testované vzorky ibuprofen a AC-Ibu 

7 mg. 
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4 Výsledky a diskuze měření  

4.1 Infračervená spektroskopie  

Aminojíl  

 

Obr. 20 IR spektra čistého aminojílu s označenými pásy vlnočtů primárních a sekundárních 

aminoskupin [58][60] pocházejícího z APTESu. 
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Komplexy aminojílu s diklofenakem 

 

Obr. 21 IR spektra čistého aminojílu a komplexů aminojílu s diklofenakem o různých 

koncentracích. Na obrázku jsou vyznačeny primární a sekundární aminy [58][60]. Poměr 

primárních a sekundárních aminoskupin vypovídá o navázání bioaktivní látky na aminojíl. 

Tabulka 6 Signál primárních (1600 cm–1) a sekundárních (1500 cm–1) aminoskupin, zjištěný 

v komplexech aminojílu s diklofenakem, pomocí FT-IR analýzy a jejich poměr. 

 –NH– –NH2 poměr 

AC-Diklo 9 mg 0,8376 1,1141 1,33 

AC-Diklo 45 mg 0,1984 0,2536 1,28 

AC-Diklo 90 mg 0,2811 0,3248 1,16 

AC 0,4819 0,5989 1,24 

Ze zjištěných hodnot, viz tabulka výše, vyplývá zvýšení obsahu sekundárních aminoskupin 

na úkor primárních, což je důkazem navázání vložené bioaktivní látky. Tento jev je viditelný  

u nižších hmotností vložených bioaktivních látek, naopak u nejvyšší koncentrace došlo ke 

snížení poměru oproti čistému aminojílu. To může být zapříčiněno obsahem sekundárních 

aminoskupin v diklofenaku nebo signálem jiných skupin bioaktivní látky ve stejném vlnovém 

pásu. Například dýchací vibrace aromatického kruhu má vlnočet cca 1600 cm–1 a natahování 

karboxylové skupiny 1580 cm–1 [58][60][61]. 
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Komplexy aminojílu s ibuprofenem 

 

Obr. 22 IR spektra čistého aminojílu a komplexů aminojílu s ibuprofenem o různých 

koncentracích. Na obrázku jsou vyznačeny primární a sekundární aminy [58][60]. Poměr 

primárních a sekundárních aminoskupin vypovídá o navázání bioaktivní látky na aminojíl. 

Tabulka 7 Signál primárních (1600 cm–1) a sekundárních (1500 cm–1) aminoskupin zjištěný, 

v komplexech aminojílu s ibuprofenem, pomocí FT-IR analýzy a jejich poměr. 

 –NH– –NH2 poměr 

AC-Ibu 7 mg 0,5740 0,7762 1,35 

AC-Ibu 35 mg 0,2053 0,2480 1,21 

AC-Ibu 70 mg 0,4240 0,4732 1,12 

AC 0,4819 0,5989 1,24 

Ze zjištěných hodnot, viz tabulka výše, vyplývá snížení obsahu sekundárních aminoskupin 

s rostoucím množstvím přidaného ibuprofenu. Oproti čistému aminojílu vykazují komplexy 

(mimo komplex AC-Ibu 7 mg) nižší zastoupení sekundárních aminoskupin. To může být 

způsobeno dalšími skupinami v bioaktivní látce. Například dýchací vibrace aromatického kruhu 

má vlnočet cca 1600 cm–1 a natahování karboxylové skupiny 1580 cm–1 [58][60][61]. 
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Komplexy aminojílu s kurkuminem 

 

Obr. 23 IR spektra čistého aminojílu a komplexů aminojílu s kurkuminem o různých 

koncentracích. Na obrázku jsou vyznačeny primární a sekundární aminy [58][60]. Poměr 

primárních a sekundárních aminoskupin vypovídá o navázání bioaktivní látky na aminojíl. 

Tabulka 8 Signál primárních (1600 cm–1) a sekundárních (1500 cm–1) aminoskupin zjištěný, 

v komplexech aminojílu s kurkuminem, pomocí FT-IR analýzy a jejich poměr. 

 –NH– –NH2 poměr 

AC-Kur 10 mg 0,5151 0,7634 1,48 

AC-Kur 50 mg 0,2672 0,4477 1,68 

AC-Kur 100 mg 0,4819 0,4698 0,97 

AC 0,4819 0,5989 1,24 

Ze zjištěných hodnot, viz tabulka výše, vyplývá zvýšení obsahu sekundárních aminoskupin 

na úkor primárních, což je důkazem navázání vložené bioaktivní látky. Tento jev je jasně patrný 

u nižších hmotností vložených bioaktivních látek. Naopak u nejvyšší koncentrace (stejně jako 

u komplexu s diklofenakem) došlo ke snížení poměru oproti čistému aminojílu. To může být 

zapříčiněno signálem jiných skupin bioaktivní látky ve stejném vlnovém pásu. Například 

dýchací vibrace aromatického kruhu má vlnočet cca 1600 cm–1 a keto skupina 1620 cm–1 

[58][60]. 
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Komplexy aminojílu s merocyaninem 

 

Obr. 24 IR spektra čistého aminojílu a komplexů aminojílu s merocyaninem o různých 

koncentracích. Na obrázku jsou vyznačeny primární a sekundární aminy [58][60]. Poměr 

primárních a sekundárních aminoskupin vypovídá o navázání bioaktivní látky na aminojíl. 

Tabulka 9 Signál primárních (1600 cm–1) a sekundárních (1500 cm–1) aminoskupin zjištěný, 

v komplexech aminojílu s merocyaninem, pomocí FT-IR analýzy a jejich poměr. 

 –NH– –NH2 poměr 

AC-Mer 15 mg 0,7125 1,004 1,41 

AC-Mer 10 mg 0,4037 0,4748 1,18 

AC-Mer 6,5 mg 0,2624 0,3442 1,31 

AC 0,4819 0,5989 1,24 

Ze zjištěných hodnot, viz tabulka výše, je patrné zvýšení poměru sekundárních aminoskupin 

po přidání bioaktivní látky. Lze tedy prohlásit, že došlo k navázání merocyaninu na aminojíl. 

Pouze pro komplex AC-Mer 10 mg je hodnota poměru nižší, což mohlo být způsobeno 

nedokonalou přípravou vzorku v kombinaci se signálem aromatického kruhu o vlnočtu 1600 

cm–1[58]. 
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Komplexy aminojílu s tokoferolem 

 

Obr. 25 IR spektra čistého aminojílu a komplexů aminojílu s tokoferolem o různých 

koncentracích. Na obrázku jsou vyznačeny primární a sekundární aminy [58][60]. Poměr 

primárních a sekundárních aminoskupin vypovídá o navázání bioaktivní látky na aminojíl. 

Tabulka 10 Signál primárních (1600 cm–1) a sekundárních (1500 cm–1) aminoskupin zjištěný, 

v komplexech aminojílu s tokoferolem, pomocí FT-IR analýzy a jejich poměr. 

 –NH– –NH2 poměr 

AC-Toko 15 mg 0,4794 0,6290 1,31 

AC-Toko 75 mg 0,0998 0,1266 1,27 

AC-Toko 150 mg 0,2963 0,3402 1,15 

AC 0,4819 0,5989 1,24 

Ze zjištěných hodnot, viz tabulka výše, vyplývá navyšování obsahu sekundárních 

aminoskupin na úkor primárních, což je důkazem navázání vložené bioaktivní látky. Tento jev 

je pozorován u nižších hmotností vložených bioaktivních látek. Naopak u nejvyšší koncentrace 

(stejně jako u komplexu s diklofenakem a kurkuminu) došlo ke snížení poměru oproti čistému 

aminojílu. To může být zapříčiněno signálem jiných skupin bioaktivní látky ve stejném 

vlnovém pásu. Například aromatický kruh má vlnočet cca 1600 cm–1 [58][60]. 

4.2 UPLC® analýza 

UPLC® analýzou vzorků a supernatantů odebraných při procesu pročišťování byl zjišťován 

obsah bioaktivních látek navázaných na aminojílové matrici. Krystalické vzorky komplexů 

byly rozpuštěny pro analýzu ve vodě v koncentraci 3mg/ml. Čisté bioaktivní látky byly použity 

v analýze jako standardy. 
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Komplexy aminojílu s diklofenakem 

Tabulka 11 UPLC® analýza standardů čistého diklofenaku a komplexů AC s diklofenakem. 

Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou vypočtena pomocí kalibrační rovnice čistého diklofenaku 

a vztažena na vložený obsah bioaktivní látky. 

 vzorek c vzorků [mg/ml] zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

diklofenak standard č. 1  0,5 0,4984 100,00 

diklofenak standard č. 2 0,5 0,5106 100,00 

AC-Diklo 9 mg  3,0 0,0007 0,16 

AC-Diklo 45 mg  3,0 0,0050 0,22 

AC-Diklo 90 mg (1)  3,0 0,0110 0,24 

AC-Diklo 90 mg (2)  3,0 0,0199 0,44 

AC-Diklo 90 mg (3)  3,0 0,0159 0,35 

 

Obr. 26 Histogram zjištěného množství diklofenaku v hmot. % (vztaženo k vloženému 

obsahu) v analyzovaných vzorcích. Z důvodu příliš velkého rozdílu hodnot, bylo maximum 

na ose y zadáno na 10 %  (Tabulka 11). 
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Komplex AC-Diklo 90 mg (1) 

Tabulka 12 UPLC® analýza supernatantů (odebraných vždy v kroku po odstředění) a komplexu 

AC-Diklo 90 mg s běžným postupem pročištění. Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou vypočtena 

pomocí kalibrační rovnice čistého diklofenaku a vztažena na vložený obsah bioaktivní látky. 

Komplex AC-Diklo 90 mg (1) a supernatanty po odstředění 

 vzorek zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

Supernatant po 1. odstředění  0,1445 8,67 

Supernatant po 2. odstředění  0,0175 0,62 

Obsah BL v komplexu po 

odečtení supernatantů 

  

90,71 

 

Obr. 27 Hmotnostní % diklofenaku v supernatantech (odebíraných při pročišťování)  

a komplexu AC-Diklo 90 mg (1) zjištěných pomocí metody UPLC® viz Tabulka 12 
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Komplex AC-Diklo 90 mg (2) 

Tabulka 13 UPLC® analýza supernatantů (odebraných vždy v kroku po odstředění) komplexu 

AC-Diklo 90 mg s upraveným postupem pročištění. Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou 

vypočtena pomocí kalibrační rovnice čistého diklofenaku a vztažena na vložený obsah 

bioaktivní látky. 

Komplex AC-Diklo 90 mg (2) a supernatanty po odstředění 

 vzorek zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

Supernatant po 1. odstředění 0,1083 4,81 

Supernatant po 2. odstředění 0,0603 1,34 

Obsah BL v komplexu po 

odečtení supernatantů 

  

93,85 

 

Obr. 28 Hmotnostní % diklofenaku v supernatantech (odebíraných při pročišťování)  

a komplexu AC-Diklo 90 mg (2) zjištěných pomocí metody UPLC® viz Tabulka 13 

  

4,81%

1,34%93,85% 6,15%

Supernatant 1.

Supernatant 2.

BL v komplexu
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Komplex AC-Diklo 90 mg (3) 

Tabulka 14 UPLC® analýza supernatantů (odebraných vždy v kroku po odstředění) a komplexu 

AC-Diklo 90 mg s upraveným postupem pročištění. Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou 

vypočtena pomocí kalibrační rovnice čistého diklofenaku a vztažena na vložený obsah 

bioaktivní látky. 

Komplex AC-Diklo 90 mg (3) a supernatanty po odstředění 

 vzorek zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

Supernatant po 1. odstředění 0,2879 6,40 

Supernatant po 2. odstředění 0,0464 0,57 

Obsah BL v komplexu po 

odečtení supernatantů 

  

93,03 

 

Obr. 29 Hmotnostní % diklofenaku v supernatantech (odebíraných při pročišťování)  

a komplexu AC-Diklo 90 mg (3) zjištěných pomocí metody UPLC® viz Tabulka 14 

U komplexu AC-Diklo s obsahem bioaktivní látky 90 mg bylo prokázáno, že po přípravě  

a následném pročištění zůstalo v komplexu více než 90 % vložené látky. Analýzou výsledného 

komplexu rozpuštěného ve vodě v koncentraci 3 mg/ml byl zjištěn, jen velmi nízký obsah 

bioaktivní látky. To ukazuje na silné navázání na matrici, se kterou by bioaktivní látka měla být 

kovalentně spojena přes volné aminoskupiny.  

  

6,40%
0,57%93,03% 6,97%

Supernatant 1.

Supernatant 2.

BL v komplexu
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Komplexy aminojílu s ibuprofenem 

Tabulka 15 UPLC® analýza standardů a komplexů aminojílu s ibuprofenem o různém obsahu 

bioaktivní látky. Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou vypočtena pomocí kalibrační rovnice 

čistého ibuprofenu a vztažena na vložený obsah bioaktivní látky. 

 vzorek c vzorků [mg/ml] zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

ibuprofen standard č. 1  0,5 0,4880 100,00 

ibuprofen standard č. 2 0,5 0,5080 100,00 

AC-Ibu 7 mg  3,0 0,0007 0,20 

AC-Ibu 35 mg  3,0 0,0034 0,19 

AC-Ibu 70 mg  3,0 0,0088 0,25 

 

Obr. 30 Histogram zjištěného množství ibuprofenu v hmot. % (vztaženo k vloženému obsahu) 

v analyzovaných vzorcích. Z důvodu příliš velkého rozdílu hodnot, bylo maximum na ose y 

zadáno na 5 % (Tabulka 15). 
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Komplexy aminojílu s kurkuminem 

Tabulka 16 UPLC® analýza standardů a komplexů aminojílu s kurkuminem o různém obsahu 

bioaktivní látky. Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou vypočtena pomocí kalibrační rovnice 

čistého kurkuminu a vztažena na vložený obsah bioaktivní látky. 

 vzorek c vzorků [mg/ml] zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

kurkumin standard č. 1  0,1 0,0994 100,00 

kurkumin standard č. 2  0,1 0,1004 99,96 

AC-Kur 10 mg  3,0 0,0091 1,82 

AC-Kur 50 mg  3,0 0,0485 1,94 

AC-Kur 100 mg  3,0 0,2355 4,71 

 

Obr. 31 Histogram zjištěného množství kurkuminu v hmot. % (vztaženo k vloženému obsahu) 

v analyzovaných vzorcích (Tabulka 16). 
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Komplexy aminojílu s merocyaninem 

Tabulka 17 UPLC® analýza standardů a komplexů aminojílu s merocyaninem o různém obsahu 

bioaktivní látky. Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou vypočtena pomocí kalibrační rovnice 

čistého merocyaninu a vztažena na vložený obsah bioaktivní látky. 

 vzorek c vzorků [mg/ml] zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

merocyanin standard č. 1  0,1 0,097 100,0000 

mrocyanin standard č. 2  0,1 0,105 100,0000 

AC-Mer 6,5 mg  3,0 0,0000216 0,0066 

AC-Mer 10 mg  3,0 0,0000365 0,0073 

AC-Mer 15 mg  3,0 0,0000098 0,0013 

 

Obr. 32 Histogram zjištěného množství merocyaninu v hmot. % (vztaženo k vloženému 

obsahu) v analyzovaných vzorcích. Z důvodu příliš velkého rozdílu hodnot, bylo maximum 

na ose y zadáno na 0,5 % (Tabulka 17). 
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Komplexy aminojílu s tokoferolem 

Tabulka 18 UPLC® analýza čistého tokoferolu a komplexů aminojílu s tokoferolem o různém 

obsahu bioaktivní látky. Hmotnostní % BL ve vzorcích jsou vypočtena pomocí kalibrační 

rovnice čistého tokoferolu a vztažena na vložený obsah bioaktivní látky. 

 vzorek c vzorků [mg/ml] zjištěná c BL [mg/ml] [hmot. % BL] 

tokoferol standard č. 1  1,0 1,0150 100,0000 

tokoferol standard č. 2 1,0 0,9870 100,0000 

AC-Toko 15 mg  3,0 0,0007 0,0933 

AC-Toko 75 mg  3,0 0,0050 0,1333 

AC-Toko 150 mg  3,0 0,0083 0,1107 

 

Obr. 33 Histogram zjištěného množství tokoferolu v hmot. % (vztaženo k vloženému obsahu) 

v analyzovaných vzorcích. Z důvodu příliš velkého rozdílu hodnot, bylo maximum na ose y 

zadáno na 5 % (Tabulka 18). 

UPLC® chromatogramy všech měřených vzorků viz příloha UPLC® chromatogramy 

analyzovaných komplexů 
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4.3 Prvková analýza C/H/N 

Analyzovány a vyhodnoceny byly komplexy aminojílu s bioaktivními látkami o různých 

navážkách. Výsledky jsou zpracovány pomocí programu Excel do grafů, pro přehlednost vždy 

vzorky čistého aminojílu a komplexů se stejnou bioaktivní látkou. Pouze komplex Aminojíl-

Diklofenak nemohl být přístrojem analyzován kvůli obsahu chloridu, který by zapříčinil spálení 

detektoru. 

Aminojílový komplex s ibuprofenem (C13H18O2) 

Z Obr. 34 vyplývá, že procentuální zastoupení dusíku v komplexu se snižuje, což je dáno 

navázanými molekulami ibuprofenu, které dusík neobsahují. Naopak by měl být pozorovatelný 

nárůst u prvků uhlíku a vodíku, které ibuprofen obsahuje. U komplexu obsahující pouze 7 mg 

vloženého ibuprofenu není pozorován rozdíl oproti čistému aminojílu, což může být dáno příliš 

nízkým množstvím pro detekci. U komplexů obsahující větší množství bioaktivní látky již lze 

sledovat předpokládaný nárůst zastoupení uhlíku a vodíku. 

 

Obr. 34 Prvkové složení čistého aminojílu a komplexu AC-Ibuprofen o různých 

koncentracích bioaktivní látky. 
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Komplex aminojílu s kurkuminem (C21H20O6) 

Na Obr. 35 lze velmi dobře pozorovat klesající trend u zastoupení dusíku z důvodu absence 

tohoto prvku v molekule kurkuminu. Naopak lze pozorovat nárůst zastoupení uhlíku a vodíku, 

které kurkumin obsahuje. 

 

Obr. 35 Prvkové složení čistého aminojílu a komplexu AC-Kurkumin o různých 

koncentracích bioaktivní látky. 
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Aminojílový komplex s merocyaninem 540 (C26H32N3NaO6S2) 

Z Obr. 36 vyplývá, že procentuální zastoupení dusíku v komplexu se snižuje, mimo hodnoty 

u nejvyššího přídavku merocyaninu, což je dáno velmi malým obsahem dusíku v molekule 

merocyaninu. Dále je pozorovatelné snížení procentuálního zastoupení uhlíku u nižších 

přídavků merocyaninu, což je pravděpodobně dáno tím, že molekula obsahuje poměrně velká 

zastoupení dalších prvků. Zastoupení vodíku podle očekávání vzrůstá, což je dáno jeho 

přítomností v molekule merocyaninu. U vzorku s nejvyšším obsahem přidané bioaktivní látky 

lze pozorovat navýšení obsahu uhlíku, což bylo u vzorku předpokládané. Tento jev lze přisoudit 

lepší detekci u většího objemu, a také menšího vlivu dalších prvků, které merocyanin obsahuje 

v malých množstvích. 

 

Obr. 36 Prvkové složení čistého aminojílu a komplexu AC–Merocyanin o různých 

koncentracích bioaktivní látky. 
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Komplex aminojílu s α-Tokoferolem (C29H50O2) 

Z Obr. 37 vyplývá, že procentuální zastoupení dusíku v komplexu obsahujícím tokoferol je  

u všech vzorků nižší než u čistého aminojílu. Tento trend je dán nulovým obsahem dusíku 

v molekule tokoferolu. Naopak velký obsah vodíku lze pozorovat vzrůstem celkového 

procentuálního zastoupení. 

 

Obr. 37 Prvkové složení čistého aminojílu a komplexu AC-Tokoferol o různých 

koncentracích bioaktivní látky. 
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4.4 MTT test 

Ze zjištěných výsledků MTT testu (Tabulka 19, Obr. 40) vyplývá, že čistý ibuprofen nemá 

cytotoxický účinek na viabilitu buněk (Obr. 38). Naopak u čistého aminojílu bylo zjištěno, že 

se vzrůstající koncentrací dochází k úbytku živých buněk, což může být dáno silnými 

mikrobiálními vlastnostmi aminojílu. U komplexů AC-Ibu 7 mg lze pozorovat poměrně dobrou 

viabilitu buněk až do 16 obj. % a u komplexu AC-Ibu 70 mg dokonce 20 obj. % vzorků v médiu, 

kdy se hodnoty pohybují nad 70 % (Obr. 39). Z porovnání komplexů AC-Ibu 7 mg a AC-Ibu 

70 mg vyplývá, že větší obsah navázané bioaktivní látky má nižší cytotoxické účinky. To může 

být způsobeno obsazením volných kladně nabitých aminoskupin aminojílu, čímž snižují jejich 

mikrobiální účinek. Toto zjištění lze brát jako pozitivní pro další výzkum aminojílových 

komplexů jako nosiče léčiv. Aminojílový komplex obsahující větší množství bioaktivní látky 

bude mít kromě dobré disoluce ve vodě i další výhody. Například větší obsah bioaktivní látky, 

 a tedy větší účinný potenciál a zároveň menší toxický účinek než nízko účinný komplex. 

Tabulka 19 Hodnoty viability [%] buněk po přidání vzorků: ibuprofen, aminojíl, AC-Ibu 7 mg 

a AC-Ibu 70 mg. 

 ibuprofen Aminojíl AC-Ibu 7 mg AC-Ibu 70 mg 

Obj % Viabilita [%] 

0 90,76 ± 4,45 66,37 ± 3,15 90,76 ± 4,45 66,37 ± 3,15 

4 112,50 ± 3,75 88,33 ± 4,95 71,51 ± 1,82 98,46 ± 7,78 

8 101,40 ± 2,28 91,93 ± 5,25  75,27 ± 5,58 86,68 ± 4,62 

12 111,78 ± 5,27 71,99 ± 3,02 81,06 ± 4,82 79,38 ± 4,47 

16 99,68 ± 3,16 64,36 ± 4,38 73,39 ± 4,59 77,92 ± 4,20 

20 96,24 ± 2,17 60,04 ± 2,67 39,75 ± 0,96 69,77 ± 2,91 

24 101,50 ± 4,14 58,37 ± 4,26 38,60 ± 4,34 55,20 ± 4,55 

28 98,90 ± 4,38 42,64 ± 6,27 34,53 ± 3,51 54,24 ± 2,38 
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Obr. 38 Viabilita buněk po přidání čistého Aminojílu a komplexu AC-Ibu 35 mg  

(kultivační destička B). 

 

Obr. 39 Viabilita buněk po přidání čistého ibuprofenu a komplexu AC-Ibu 7 mg  

(kultivační destička A). 
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Obr. 40 Kultivační destičky A (ibuprofen a AC-Ibu 7 mg) a B (Aminojíl a AC-Ibu 35 mg) po 

kultivaci s přidanými vzorky. 
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5 Závěr 

Podle postupu popsaného v kapitole 3.3 byly připraveny komplexy aminojílu s diklofenakem, 

ibuprofenem, kurkuminem, merocyaninem a tokoferolem, vždy o třech koncentracích.  

U komplexu AC-Diklofenak byl modifikován způsob pročištění vzorků s 90 mg vložené 

bioaktivní látky. Bylo zjištěno, že pokud nebude vzorek rozpuštěn v deionizované vodě  

a následně promyt etanolem, ale pouze promýván etanolem a odstřeďován, výtěžek komplexu 

bude několikanásobný (Tabulka 1).  

Pomocí metody FT-IR (kapitola 4.1) bylo ověřováno navázání bioaktivních látek na 

aminojílovou matrici. K tomu byly využívány hlavně změny poměru primárních  

a sekundárních aminoskupin v komplexu. Čistý aminojíl má vyšší zastoupení primárních 

aminoskupin než komplexy s bioaktivními látkami. To je způsobeno navázáním bioaktivních 

látek právě na volné aminoskupiny na aminojílové matrici. U vyšších koncentrací vložených 

látek však docházelo znovu ke snížení poměru primárních a sekundárních aminoskupin. Tento 

jev lze vysvětlit působením signálu ve stejném vlnovém pásu jako mají primární aminoskupiny. 

Shodný vlnočet mají např. dýchací vibrace aromatického kruhu nebo natahování 

karboxylových skupin, více viz kapitola 4.1. Toto zjištění je poměrně zajímavé, a to z důvodu, 

že analýza FT-IR a právě poměr primárních a sekundárních aminoskupin v komplexu je 

nejčastěji používaný argument potvrzující vznik komplexu. 

Metoda UPLC® sloužila jako primární pro zjištění navázaného objemu bioaktivních látek 

na matrici. U vzniklých komplexů bylo po rozpuštění ve vodě, které v koncentraci 3 mg/ml 

proběhlo v řádu vteřin, zjištěno jen nepatrné množství vložené bioaktivní látky. Z tohoto 

důvodu byly připraveny modelové vzorky komplexu AC-Diklofenak s 90 mg vložené 

bioaktivní látky a modifikován postup pročištění. Při přípravě vzorků byly odebírány 

supernatanty po 1. i 2. promytí etanolem. Analýzou supernatantů a výsledných komplexů bylo 

zjištěno, že v komplexu zůstalo navázáno více než 90 % vložené bioaktivní látky, viz Obr. 27, 

Obr. 28 a Obr. 29. U ostatních komplexů je pravděpodobný přibližně stejný obsah navázané 

bioaktivní látky. Jako sekundární metoda zjištění navázaného obsahu bioaktivní látky 

v komplexu sloužila Elementární analýza. Díky změnám v zastoupení prvků C/H/N bylo 

prokázáno, že došlo k tvorbě komplexu. Data však nelze adekvátně využít k výpočtu obsahu 

bioaktivní látky v komplexu, viz kapitola 4.3. 

Pro potenciál využití komplexů, jako náhrad současných forem podávaných bioaktivních 

látek, byly provedeny testy na cytotoxicitu. K tomu byly použity buněčné linie Caco-2, kdy 

byly prokázány přijatelné hodnoty viability buněk po přidání 16 až 20 obj. % komplexu AC-

Ibu 7 mg a AC-Ibu 70 mg (Tabulka 19, Obr. 40). Tyto vzorky sloužily jako modelové, z důvodu 

omezeného množství buněčných linií a materiálu potřebného k testování. Zjištěné hodnoty také 

poukazují na to, že komplex s vyšším obsahem bioaktivní látky má nižší cytotoxicitu. To je 

pozitivní zjištění pro potenciální použití komplexu jako farmaceutického nebo 

biomedicínského přípravku.  

Závěrem ze zjištěných dat vyplývá, že aminojíl má velkou kapacitu vazebných míst, na které 

se bioaktivní látky snadno a pevně váží. Při přípravě komplexů nedochází k velkým ztrátám 

z obsahu vložené bioaktivní látky. Vzniklé komplexy jsou velmi dobře rozpustné ve vodě,  

i když jsou tvořeny ze špatně rozpustných nebo ve vodě nerozpustných látek. Analýzou 
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cytotoxicity byla zjištěna poměrně nízká závadnost vzniklých komplexů. Z těchto důvodů lze 

připravené aminojílové komplexy doporučit k dalšímu detailnějšímu studiu a následnému 

využití místo stávajících farmaceutických a biomedicínských přípravků. 
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7 Seznam použitých zkratek  

α-Toc   α-Tocopherol 

A549   nemalobuněčný karcinom plic 

AC   (aminoclay) aminojíl 

AC-Toko  komplex aminojílu s α-tocopherolem 

AC-Kur  komplex aminojílu s kurkuminem 

AC-Diklo  komplex aminojílu se sodnou solí diklofenaku 

AC-FB  komplex aminojílu s Flurbiprofenem 

AC-Ibu  komplex aminojílu s ibuprofenem 

AC-Mer  komplex aminojílu s merocyaninem 540 

A-MTX  komplex aminojílu s Methotrexanem 

AC-TEL  komplex aminojílu s Telmisartanem 

AC-VC  komplex aminojílu s vitamínem C 

ACN   acetonitril 

APTES  3-aminopropyltriethoxysilan 

BL   bioaktivní látka 

BP   Bakalářská práce 

BSA   bovine serum albumin–hovězí sérový albumin 

Caco-2   Cancer coli-2 

CCD-986sk  buňky fibroblastů z kůže 

CHNS–O  organická elementární analýza 

COX-1   cyklooxygenáza (PGH syntáza 1) 

COX-12  cyklooxygenáza (PGH syntáza 2) 

Cur   kurkumin 

Cy5   2-[5-[1-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-

   3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-ethyl-

   3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium 

DMF   dimethylformamid 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA    deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid) 

DS   diklofenak sodná sůl 

EA   Elementární analýza 
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EGAC   Eudragit®L100-55-glykol-chitosan-aminojíl 

ELISA   Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

ELSD   Evaporative Light Scattering HPLC Detector 

FB   Flurbiprofen 

FT   Fourierova transformace 

FT-IR  infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (Fourier  trans-

 form infrared spectroscopy) 

GAC  glykol-chitosan-aminojíl 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high-performance liquid 

   chromatography) 

HT-29    karcinomu tlustého střeva 

Ibu   ibuprofen 

IR   infračervený (infrared) 

LDH   laktát dehydrogenáza 

MC 540  merocyanin 540 

MCF-7   Michigan Cancer Foundation-7 

MF–A   mobilní fáze A 

MRC-5  buněčná kultura z fibroblastů pocházející z plicní tkáně 

MTT   5-difenyltetrazolium bromid 

pH   vodíkový exponent (potential of hydrogen) 

PVA   polyvinylalkohol 

PVP   polyvinylpyrrolidon 

SDS   dodecyl síran sodný 

TEL   Telmisartan 

UHPLC  Ultra–High Pressure Liquid Chromatography 

UPLC®  Ultra Pressure Liquid Chromatography, patentováno WatersTM 

UV-VIS  Ultraviolet–visible spectroscopy 
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8 Seznam použitých symbolů 

A  Absorbance 

Å  Ångström 

As  faktor symetrie 

c  rychlost světla ve vakuu 

Cmax  maximální koncentrace léčiva v plazmě 

d0  koeficient separace 

dc  průměr kapilár 

df  tloušťka filmu  

Dm  difúzní koeficient mobilní fáze 

dP  průměr částic 

Ds  difúzní koeficient stacionární fáze 

fp  šířka píku sestupné části 

γ, ω, R  konstanty Van Deemterovy rovnice 

h  Planckova konstanta 

H  výškový ekvivalent teoretického patra 

hp  výška píku 

I  intenzita prošlého paprsku 

I0  intenzita původního paprsku 

L  délka kolony 

λ  vlnová délka/tvar částic (Van Deemterova rovnice) 

λmin  nejmenší vlnová délka rentgenového záření 

N  účinnost separace 

θ  úhel dopadu paprsku 

Q
e
  náboj elektronu 

u  lineární rycjlost 

ν  frekvence (Hz) 

v̅  vlnočet (cm-1) 

T  Transmitance 

T  tailing faktor 

Tmax  čas nutný pro dosažení maximální koncentrace léčiva v plazmě 

tp  šířka píku vzestupné části 
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tR  retenční čas 

U  napětí 

VR  retenční objem 

Y1,2  šířka píku 
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9 Příloha 

9.1 IR spektra 

 

Obr. 41 IR spektra AC-Diklo 9 mg. 

 

Obr. 42 IR spektra AC-Diklo 45 mg 
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Obr. 43 IR spektra AC-Diklo 90 mg 

 

Obr. 44 IR spektra AC-Ibu 7 mg 
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Obr. 45 IR spektra AC-Ibu 35 mg 

 

Obr. 46 IR spektra AC-Ibu 70 mg 
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Obr. 47 IR spektra AC-Kur 10 mg 

 

Obr. 48 IR spektra AC-Kur 50 mg 
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Obr. 49 IR spektra AC-Kur 100 mg 

 

Obr. 50 IR spektra AC-Mer 6,5 mg 
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Obr. 51 IR spektra AC-Mer 10 mg 

 

Obr. 52 IR spektra AC-Mer 15 mg 
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Obr. 53 IR spektra AC-Toko 15 mg 

 

Obr. 54 IR spektra AC-Toko 75 mg 
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Obr. 55 IR spektra AC-Toko 150 mg 

  

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

4508501250165020502450285032503650

A
b

so
rb

a
n

ce

vlnočet cm-1

AC-Toko 150 mg



75 

 

9.2 UPLC® chromatogramy analyzovaných komplexů 

 
Obr. 56 UPLC® chromatogram AC-Mer 6,5 mg 

 
Obr. 57 UPLC® chromatogram AC-Mer 10 mg 
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Obr. 58 UPLC® chromatogram AC-Mer 15 mg 

 

Obr. 59 UPLC® chromatogramy AC-Mer 6,5 mg, AC-Mer 10 mg, AC-Mer 15 mg 

 

Obr. 60 UPLC® chromatogram merocyanin standard č. 1. 
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Obr. 61 UPLC® chromatogram merocyanin standard č. 2. 

 

Obr. 62 UPLC® chromatogram ibuprofen standard č. 1 

 

Obr. 63 UPLC® chromatogram Ibupofen standard č. 2 
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Obr. 64 UPLC® chromatogram AC-Ibu 7 mg 

 

Obr. 65 UPLC® chromatogram AC-Ibu 35 mg 

 

Obr. 66 UPLC® chromatogram AC-Ibu 70 mg 
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Obr. 67 UPLC® chromatogramy AC-Ibu 7 mg, AC-Ibu 35 mg, AC-Ibu 70 mg 

 

Obr. 68 UPLC® chromatogram kurkumin standard č. 1. 

 

Obr. 69 UPLC® chromatogram kurkumin standard č. 2. 
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Obr. 70 UPLC® chromatogram AC-Kur 100 mg 

 

Obr. 71 UPLC® chromatogram AC-Kur 50 mg 

 

Obr. 72 UPLC® chromatogram AC-Kur 10 mg 
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Obr. 73 UPLC® chromatogramy AC-Kur 10 mg (zel.), AC-Kur 50 mg (mod.), AC-Kur 100 

mg (červ.) 

 

Obr. 74 UPLC® chromatogram diklofenak standard č. 1. 
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Obr. 75 UPLC® chromatogram diklofenak standard č. 2. 

 

Obr. 76 UPLC® chromatogram supernatant 1. z AC-Diklo 90 mg (1) 

 

Obr. 77 UPLC® chromatogram supernatant 2. z AC-Diklo 90 mg (1) 
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Obr. 78 UPLC® chromatogram AC-Diklo 90 mg (1) 

 

Obr. 79 UPLC® chromatogram supernatant 1. z AC-Diklo 90 mg (2) 

 

Obr. 80 UPLC® chromatogram supernatant 2. z AC-Diklo 90 mg (2) 
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Obr. 81 UPLC® chromatogram AC-Diklo 90 mg (2) 

 

Obr. 82 UPLC® chromatogram supernatant č. 1 z AC-Diklo 90 mg (3) 

 

Obr. 83 UPLC® chromatogram supernatant 2. z AC-Diklo 90 mg (3) 
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Obr. 84 UPLC® chromatogram AC-Diklo 90 mg (3) 
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