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Abstrakt 

Tato práce popisuje přípravu aminojílu a komplexů aminojílu s vybranými biologicky 

aktivními látkami. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a látek vhodných pro tvorbu 

komplexu a vhodnou modifikací přípravy takových komplexů. Experimentální část této práce 

je složena z přípravy aminojílových komplexů a ověřením jejich vzniku. Pro ověření vzniku 

komplexu navázáním bioaktivních látek na volné aminoskupiny aminojílu byly použity 

metody FT-IR (infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací) a XRD (prášková 

rentgenová difrakce) U vybraných látek by mělo navázáním na aminojíl dojít ke zlepšení 

jejich vlastností což bylo hlavní motivací výzkumu. Vzniklé komplexy by mohly být 

efektivnější náhradou stávajících látek používaných ve farmaceutickém průmyslu 

a biomedicínských aplikacích. 

Abstract 

This paper describes the preparation of aminoclay and complexes of aminoclay with 

selected bioactive substances. The theoretical part deals with the study of aminoclay and 

substances suitable for complexes and suitable modification of preparation these complexes. 

Experimental part of this paper consists of preparation of aminoclay complexes and 

verification of their formation. In order to verify the formation of the complex by binding of 

bioactive compounds to the free amino groups of aminoclay were used methods FT-IR 

(Fourier transform infrared spectroscopy) and XRD (X-ray diffraction). For selected 

substances, binding to the aminoclay would improve their properties, which was the main 

motivation for the research. The resulting complexes could be more effective by replacing 

existing substances used in the pharmaceutical industry and biomedical applications. 
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1 Úvod 

Aminojíl s molekulovým vzorcem [H2N(CH2)3]8Si8Mg6O16(OH)4 je relativně novým 

materiálem, který patří mezi organicky modifikované jíly. Je to hořečnatý fylosilikát, který 

obsahuje 3–aminopropylové skupiny. Takto modifikovaný jílový materiál se vyznačuje 

relativní chemickou i mechanickou stabilitou, přičemž nevykazuje známky toxicity ani při 

vyšší koncentraci (1000 μg mL-1). Díky tepelně a mechanicky stabilní anorganické matrici 

a vnějším amino skupinám je aminojíl materiálem s velkým potenciálem pro uplatnění 

v mnoha aplikacích. Velkou výhodou je jednoduchá sol-gel syntéza a modifikace kationtů 

kovů v matrici i amino skupin za jiné organické skupiny (hydroxylové, fenolové, thiolové, 

aj.). Ve vodných roztocích dochází na aminojílu k protonaci aminoskupin, která vede 

k narušení vrstevnaté struktury a vzniká disperze. Ve vodě tvoří rozdispergovaný aminojíl 

destičky o délce 30–150 nm a tloušťce 2–4 nm. Na takto exfoliované vrstvy destiček 

s protonizovanými aminoskupinami mohou být navázány různé biomolekuly (např. léčiva, 

enzymy, DNA), nanočástice kovů, disperze chromoforů, polymery (PVA), aj. [1] 

Tato práce navazuje na výzkum využití aminojílu na fakultě, avšak je zaměřen zcela 

novým směrem. Výzkum se zabývá syntézou organicko-anorganických komplexů aminojílu 

s vybranými bioaktivními látkami. Látky byly vybrány na základě svých vlastností, které 

budou dále popsány a potenciálu vytvořit vazby s volnými aminoskupinami aminojílu. Velký 

přínos komplexů s aminojílem spočívá ve zlepšení vlastností vybraných látek používaných 

v chemickém průmyslu nebo biomedicínských aplikacích. Díky navázáním látky na 

aminojílovou matrici by měla být látka rozpustná ve větším rozsahu pH než v čisté formě. U 

látky v komplexu také může být pozitivně změněno uvolňování do prostředí ať už zkrácením 

nebo prodloužením doby uvolňování. Další výhodou aminojílu je jeho dobrá biodegradabilita 

a poměrně rychlé vyloučení z organismu, což může zamezit nežádoucímu ukládání 

v organismu.  

Teoretická část je zaměřena na popis vlastností, struktury a využití jílů, aminojílu 

a organo-aminojílových komplexů, které již byly zkoumány. Na základě poznatků 

o vlastnostech, struktuře a výzkumech zabývajících se aminojílovými komplexy byly vybrány 

potenciálně vhodné bioaktivní látky pro tvorbu komplexů, u kterých by mělo navázáním dojít 

ke zlepšení jejich vlastností. 

Experimentální část je zaměřena na popis vybraných látek pro komplexy, jejich vlastnosti 

a využití v lékařství a jiných odvětví. Dále popisuje vlastní modifikovanou přípravu 

aminojílových komplexů, metody použité k analýze vzniklých komplexů a diskutuje výsledky 

syntézy. 
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2 Teoretická část 

2.1 Jílové materiály 

2.1.1 Charakteristika jílových materiálů 

Jílový materiál je často chybně nazýván jílem. Jílový materiál je však tvořen pouze jílovými 

minerály. Jíl je směsný přírodní materiál, primárně složený z jemně zrnitých jílových 

minerálů, který může obsahovat i živec, křemen apod., ale i organickou hmotu [1]. Jílové 

minerály mohou, ale nemusí dodávat jílové hmotě její 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. Z technologického hlediska jsou za jílové minerály považovány takové, 

jejichž částice jsou menší než 2 μm [2]. 

Za jílové materiály jsou běžně považovány hydratované amorfní fylosilikáty, krystalické 

fylosilikáty s různě dokonalou strukturou a fyloalumosilikáty s extrémně jemnozrnnými 

částicemi. Díky velmi malým rozměrům jednotlivých krystalů a jejich vrstvené struktuře mají 

jílové minerály mnoho unikátních vlastností. Jsou schopné sorpce a iontové výměny, při čemž 

druh a množství vyměnitelných kationtů může vážně ovlivnit fyzikální vlastnosti minerálů 

a tím i jejich možné využití. Jílové minerály váží vodu a podle způsobu navázání a množství, 

je ovlivněna jejich plastičnost, tvarová stálost, vazkost, schopnost tvořit suspenze, tixotropie 

atd. Podrobením minerálů vhodné úpravě lze vytvořit produkt, který je schopen reakce 

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

2.1.2 Fylosilikáty 

Vrstevnaté silikáty označované termínem fylosilikáty, jsou nejvýznamnější skupinou minerálů 

v zemské kůře a hlavní složkou jílových minerálů. Název je odvozený z latinského slova 

phillos = list [4]. Fylosilikáty jsou tvořeny ze spojité periodické dvojrozměrné sítě tetraedrů 

 4SiO spojené pomocí skupin nebo jednotlivých kationtů mající 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]  
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 Podle struktury se fylosilikáty dělí na planární, ve kterých jsou sítě tetraedrů skutečně 

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

stočené nebo ohnuté [2][6]. 

Planární fylosilikáty 

Planární fylosilikáty jsou tvořené sítěmi tetraedrů T2O2 (T=Si, Al apod.). Jednotlivé tetraedry 

v síti jsou spolu spojeny třemi vrcholy, čtvrtý vrchol směřuje kolmo na rovinu sítě. Sítě 

tetraedrů a oktaedrů jsou spolu propojeny sdílením aniontů a vytváří tak vrstvy. Jednotlivé 

vrstvy mohou být propojeny pomocí vodíkových vazeb, skupinami nebo jednotlivými 

kationty s koordinační sférou a tvoří základní strukturní jednotku. Prostor mezi dvěma 

vrstvami se označuje jako mezivrství. Material mezi vrstvami se označuje jako mezivrství 

material a obsahuje ionty, atomy a jejich hydratované formy a sítě nebo jednotlivé 

koordinační polyedry [2]. 

Spojení sítí ve fylosilikátech 

Jednotlivé typy sítí se ve struktuře fylosilikátů propojují těmito způsoby: 

• První způsob je spojení dvou tetraedrických sítí propojením vrstev bazálních kyslíků 

pomocí slabých mezimolekulárních van der Waalsových sil nebo mezivrstevních 

kationtů. 

 

• Dalším způsobem je spojení tetraedrické a oktaedrické sítě prostřednictvím apikálních 

kyslíků tetraedrické sítě s kyslíky oktaedrické sítě. Prostřednictvím vodíkových vazeb 

může také docházet ke spojení bazálních kyslíků tetraedrické sítě s hydroxylovými 

skupinami oktaedrické sítě [2][6] [7]. 

 

Dělení fylosilikátů 

Fylosilikáty se dělí podle spojení apikálních kyslíků tetraedrické sítě s oktaedrickou sítí, 

náboje vrstvy a mezivrstevního materiálu klasifikují do sedmi skupin (smektity, kaolin-

serpentin, pyrofylit-mastek, chlority, slídy pravé a křehké, vermikulity a smíšené struktury). 

Hlavním znakem, který rozděluje planární fylosilikáty do dvou hlavních skupin je typ 

silikátové vrstvy (Obr. 2) [1][2]. 

• První skupina: typ 1:1, jedna vrstva tetraedrů spojená s jednou vrstvou oktaedrů. Sítě 

tetraedrů a oktaedrů mají společnou pouze jednu rovinu kyslíkových atomů. 

• Druhá skupina: typ 2:1, dvě vrstvy tetraedrů jsou spojeny s jednou vrstvou oktaedrů. 

Díky opačné polaritě se dvě tetraedrické sítě k oktaedrické síti připojují 

prostřednictvím apikálních kyslíků každá z jedné strany [2][6][7].  

 

Obr. 2 Typy silikátových vrstev: a) typ 1:1 b) typ 2:1 [8]. 
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Fylosilikáty se strukturou 2:1 (speciálně smektity, Obr. 3) jsou pro svou vysokou výměnnou 

kapacitu kationtů (CEC), velký povrch a negativní náboj na povrchu, bobtnání a adsorpci 

velmi vhodnou hostitelskou strukturou pro interkalaci organických molekul, oligomerů 

a polymerů [9]. Interkaláty na bázi jílových minerálů se využívají jako katalyzátory, sorbenty 

a prekurzory při přípravě nanokompozitů typu polymer-silikát atd. Fylosilikáty mají díky 

těmto vlastnostem velký technologický význam a jsou široce používány zejména 

v chemickém průmyslu (pro ochranu životního prostředí, jako nosiče pesticidů, sorpci 

ropných látek a olejů, likvidaci radioaktivních odpadů, aj.) [10].  

 

Obr. 3 Struktura fylosilikátu typu 2:1, smektit [11]. 

2.1.3 Modifikace jílových materiálů 

V různých chemických oblastech se využívá modifikací přírodních jílových minerálů. Při 

modifikaci je mezivrstevní prostor jílových minerálů sycen kationty nebo jsou do něj 

interkalovány velké anorganické kationty nebo organické molekuly. V přírodním jílovém 

minerálu je obvykle více typů anorganických kationtů, jeho vlastnosti však určuje převládající 

typ kationtů. Například převládají-li sodné kationty dochází k ovlivnění reologických 

vlastností minerálu. Interkalace velkých anorganických kationtů ovlivňuje tepelnou stabilitu 

jílových materiálů [2]. Interkalace organických molekul tzv. organofilizace je velmi důležitou 

modifikací, protože při ní vzniká anorganicko-organický komplex, který má odlišné 

vlastnosti. Z hydrofilního jílového minerálu vzniká hydrofobní organofilní materiál schopný 

interakce s organickými látkami. Výhodou těchto komplexů je jejich velká chemická 

a mechanická stabilita, ekologická nezávadnost a dostupnost surovin pro jejich syntézu [12]. 

Organofilizace 

Organofilizace je modifikace jílového minerálu, při které dojde k interkalaci organické látky 

mezi vrstvy minerálu. Touto interkalací dochází k oddálení jednotlivých sítí. Existují dva 

způsoby interkalace. 

První metodou je ion-výměnná metoda (Obr. 4) fungující díky schopnosti jílového minerálu 

sorbovat určité kationty a zadržovat je ve výměnném stavu. Metoda probíhá působením 

kationtů ve vodném roztoku, díky čemuž je označována jako „mokrá“ cesta.  Jako interkalační 

činidla jsou využívány látky s afinitou k polárnímu minerálu i nepolárnímu polymeru. 
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Nejběžněji používanými interkalačními činidly jsou aminokyseliny a alkylamoniové organ-

okationty [2][13][14]. 

 

 

Obr. 4 Interkalace ion-výměnnou metodou [15]. 

Druhou metodou interkalace je ion-dipólová metoda (Obr. 5), která probíhá v tavenině 

příslušného interkalačního činidla i v jeho roztoku a je označována jako „suchá“ cesta. 

Metoda je založena na přitažlivosti dipólu aminové skupiny a kladného iontu příslušného 

křemičitého povrchu. Interkalací dochází k oddálení vrstev minerálu a použitím vhodné 

organické sloučeniny je možné zvýšit jeho interkalaci vůči polymeru, z něhož má vzniknout 

výsledný nanokompozitní materiál. Velkou výhodou tohoto typu interkalace je, že se po 

chemické reakci nemusí   odstraňovat vedlejší produkty reakce. Tuto metodu lze uplatnit také 

při dodatečné modifikaci již upravených jílových minerálů a jedná se o tzv. kointerkalaci. 

V prostoru mezivrství jílu mohou organické molekuly tvořit různá uspořádání závisející na 

náboji, mezivrství a druhu organického kationtu. Mohou vznikat čtyři druhy vrstev: vrstvy 

jednoduché, dvojité, pseudomolekulární anebo parafínového typu (Obr. 6) [1][2][13][14]. 

 

Obr. 5 Interkalace ion-dipolovou metodou [16]. 
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Obr. 6 Druhy organofilizovaných jílových vrstev: a) jednoduchá b) dvojitá c) jednoduchá parafínová 

d) dvojitá parafinová [14]. 

2.1.4 Synteticky připravené fylosilikáty 

Synteticky připravené hybridní anorganicko-organický fylosilikáty. Při syntetické přípravě 

modifikovaných fylosilikátu je cílem připravit vysoký výtěžek čistého produktu za 

experimentálně dosažitelných podmínek. Pro takovouto syntézu je nejlepší jednostupňový 

proces kopolymerace kationtů hořčíku s trialkoxysilany v alkalickém prostředí při nízkých 

teplotách. Výhodou synteticky připravených anorganicko-organických hybridních fylosilikátů 

oproti přírodním organicky nasorbovaným fylosilikátům je jejich čistota. Kationty nečistot 

např. 
2Fe 

a 
2Ni 

výrazně ovlivňují vlastnosti fylosilikátů. Dalšími výhodami jsou homogenní 

složení, kontrolovaná porozita a možnost vybrat sekvenci reakcí pro začlenění organických 

molekul a dosáhnout tak definovaného složení. Začleněné organické molekuly mohou působit 

jako aktivní centra pro další reakce. Alkoxysilany zabudované ve fylosilikátech poskytují 

distribuci organických řetězců připojených k anorganickému rámu, které také mění vlastnosti 

těchto sloučenin. Například modifikovaná anorganická vrstva křemičitanu obsahující 

aminoskupiny může vykazovat chování podobné silikagelu [17]. 

2.2 Aminojíl  

2.2.1 Aminojíl obecně 

Synteticky připravený aminojíl je jednou z hlavních tříd fylosilikátů. Připojením 

funkcializované organické molekuly kovalentně na anorganický povrch vznikla nová třída 

anorganicko-organických hybridů s velkým potenciálem v mnoha aplikacích včetně katalýz, 

sensorů, nosičů léčiv a odstraňování organických polutantů. Aminojíl je zajímavým 

materiálem také pro svou snadnou syntézu, sorpční vlastnosti, termální a mechanickou 

stabilitu, malou toxicitu, aj. Většina aminojílových hybridů obsahuje uvnitř oktaedrů hořčík, 

ten ale může být nahrazen i vápníkem, mědí apod. Tyto hybridy mohou být využity pro 

mobilizaci jednotlivých biomolekul a proteinů (např.: DNA, Hb, GOx), které poté vykazují 

zvýšenou stabilitu a regenerují bez ztráty své aktivity [18]. 
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2.2.2 Struktura 

Aminojíl je tvořen matricí se strukturou 2:1 trioktaedrického smektitu (Obr. 3), která je velmi 

podobná formě vyskytující se v přírodě. Struktura má tvar krystalové mřížky složené 

z dvourozměrných vrstev, kde 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 s vnitřní oktaedrickou vrstvou společné kyslíkové 

ionty. Tloušťka vrstvy je přibližně 1 nm a boční rozměr těchto vrstev se může pohybovat od 

300 Å do několika mikronů a větší v závislosti na konkrétním křemičitanu. Vrstvy jsou 

pomocí van der Waalsových sil organizovány do stohů s pravidelnými mezerami, které se 

označují za mezivrství nebo galerie. Isomorfní substitucí ve vrstvách (např. 3Al  nahrazen 
2Mg 

nebo
2Fe 

, 
2Mg 

nahrazen Li ) vzniká záporný náboj, který je vyvažován alkalickými 

kationty nebo kationty alkalických zemin umístěnými v mezivrstvě. Síly držící stohy 

pohromadě jsou poměrně slabé, a proto je snadná interkalace malých molekul mezi vrstvy. 

Aby byly hydrofilní fylosilikáty organofilnější mohou být hydratované kationty mezivrstvy 

nahrazeny kationtově povrchově aktivními látkami jako je alkylamonium a alkylfosfonium 

[19]. 

Na matrici je kovalentně navázána aminopropylová skupina. Obecný vzorec aminojílu je 

4688 )OH(MgSiR  (Obr. 1 a Obr. 7), kde R je 322 )CH(NH . 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 označována jako aniontová centra 

[14][20]. 

 

Obr. 7 2D struktura aminojílu vytvářející vrstvy o tlouštce přibližne 1 nm [20]. 

2.2.3 Vlastnosti 

Aminojíly mají vzhledem ke svému složení a struktuře velmi zajímavé vlastnosti. Jejich 

povrchové vlastnosti jsou závislé na chemickém složení aminojílu, na počtu atomů kyslíku 

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

výměnných kationtů [1]. V závislosti na volbě organické skupiny organotrialkoxysilanu 

mohou být připraveny jíly s různými postranními organo skupinami [21].  
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Po přidání polárního rozpouštědla například vody, dochází k protonaci aminoskupin 

a výsledkem je exfoliace organojílových vrstev a heterogenní katalýzou vytvořená čirá 

disperze s ohledem na recyklovatelnost a stabilitu vodní disperze. Do své skládané podoby se 

mohou vrátit přidáním méně polárního rozpouštědla např. ethanolu (Obr. 8). Exfoliované 

vrstvy mohou být dále podrobeny působení ultrazvuku čímž vzniknou částice o nano-

rozměrech [20]. 

 

  

Obr. 8 Vlastnosti aminojílu v závislosti na druhu rozpouštědla [20]. 

Míra exfoliace aminojílu může být kontrolována pomocí média měnící pH směsi. Zeta 

potenciál aminojílu při pH 9,6 (bez jakékoliv modifikace pH) byl stanoven na +25 mV 

v důsledku protonace aminů ve funkčních skupinách propylaminů. Se zvyšující se koncentrací 

(od 1 mg/ml po 5 mg/ml) se zvyšuje také zeta potenciál (od +20 mV do +30 mV) [20][22]. 

Přidáním nízko polárních rozpouštědel jako je ethanol do vodné disperze obsahující 

exfoliované vrstvy jílu vyvolává stohování, což vede k jeho vysrážení v důsledku 

deprotonace. Aminová funkcionalizace nejen usnadňuje exfoliaci vrstev ve vodě, ale je také 

velmi vhodná pro stabilizaci kovových nanočástic a jejich aplikaci ve vodné a bifázové 

katalýze. Pro bifazické reakce je však jejich využití limitováno špatnou dispergovatelností 

v prostředí voda/organická látky.  

Aminojíl je tedy velmi atraktivním heterogenním nosičem kovových nanočástic. Kovové 

nanočástice menší než 10 nm mohou být efektivně dispergovány na aminojílových vrstvách. 

Tyto nanočástice zabudované ve struktuře aminojílu se chovají jako katalyzátory 

hydrogenačních reakcí (např. u α, β-nenasycených karbonylových sloučenin a Suzuki 

coupling reakci ve vodném médiu) a elektrokatalické aktivity. Chemické a fyzikální vlastnosti 

spojené s kovovými nanočásticemi (např. Cu a Pt) činí z komplexu aminojíl-kov atraktivní 

látky s využitím při katalýzách, v optice, při skladování a biologii. Nanočásticové membrány 

obsahující Cu nebo Pt vykazují vysokou katalytickou účinnost při redukci toxických látek. 
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Aminojílové vrstvy mají také plynovou barieru, která je velmi přínosná pro stabilizaci 

oxofilních nanočástic, např. mědnaté nanočástice jsou velmi citlivé na vzduch a oxid vápenatý 

[20][23]. 

Velký potenciál aminojílových materiálů je také při výrobě kompozitů. Inkorporace vrstev 

jílu v polymerní matrici zlepšuje vlastnosti výsledných kompozitů, jako jsou mechanické 

vlastnosti, iontová vodivost a snížení tepelné roztažnosti. Pozitivně nabité vrstvy aminojílu ve 

vodném roztoku působí jako efektivní zesíťovací činidlo pro organické polymery, při čemž 

vznikají nanokompozitní hydrogely se zvýšenou mechanickou odolností. Nabité vrstvy 

aminojílu mohou působit také 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 

tvorbě interkalované nanostruktury typu „core-shell“ (jádro-skořápka). Na pH založená 

protonace a pozitivní náboj byl zkoumán i při přenosu léčiv a zapouzdřování molekul, kdy 

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

[20]. 

Antimikrobiální účinky aminojílu byly testovány na bakteriích, houbách a kmenech 

odolných vůči více 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 [24]. 

Toxické účinky aminojílu byly zkoumány na normálních 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 [25]. Výsledky testů za použití 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl) 5-difenyltetrazolium 

bromidu (MTT) a laktát dehydrogenázy (LDH) prokázaly malou cytotoxicitu ve všech 

testovaných buňkách při koncentraci až do 500 μg mL-1. Dokonce i při vysoké koncentraci 

(1000 μg mL-1) aminojílu nebyla toxicita závažná pro životaschopnost buněk nebo poškození 

membrán. Skupiny aktivních kationtových aminoskupin (-NH3
+) ve vodě rozpustných 

aminojílů zvyšují biologickou dostupnost buněk, ale také snižují cytotoxicitu i při vysokých 

koncentracích. Potenciální toxicita aminojílu je tedy nízká, pokud jde o proliferaci buněk, 

poškození membrán a apoptózu i při koncentraci 1000 μg mL-1 [20][25]. 

Pro biomedicínské využití aminojílu nestačí pouze zjištění toxicity a antimikrobiálních 

účinků, ale velmi důležité je také zjistit jeho biodistribuci a in vivo farmakokinetiku. Tím se 

zabýval Liang Yang a jeho tým [26]. Jejich studie se zabývala zkoumáním in vivo kinetikou 

aminojílových nanočástic u myší. Při studii použili komplex aminojílu a fluorescenční sondy 

Cy5. Komplex Cy5.0-aminojíl byl myším podáván intravenózně a orálně. Následně byla 

detekována fluorescence komplexu v organizmu myší po dobu 72 hodin (Obr. 9 a Obr. 10). 

Studií bylo zjištěno, že komplex Cy5.0-aminojíl prokázal nízké riziko dlouhodobého ukládání 

ve tkáních a s tím spojené nežádoucí účinky. Celý obsah podaného komplexu nanočástic 

Cy5.0-aminojílu byl rychle vyloučen močí nebo výkaly a to v intaktní formě (zjištěno HPLC). 
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Obr. 9 Biodistribuce Cy5.0-aminojílu podaného myším intravenózně (A) a orálně (B), data pochází od 

tří nezávislých experimentů [26]. 

 

Obr. 10 Fluorescence Cy5.0-aminojílu v myších během 72 hodin [26]. 
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2.2.4 Syntéza 

Aminojíl, hořečnatý aminopropylovými skupinami substituovaný fylosilikát, lze připravit 

jednoduchou sol-gel metodou za laboratorní teploty. Základní strukturou je hexahydrát 

chloridu hořečnatého (0,84 g) který se mícháním rozpustí v ethanolu (20 g, lab. ethanol) 

a tvoří čirý roztok. V tomto kroku jsou připraveny oktaedrické vrstvy s kationty hořčíku. 

Následně je za neustálého míchání po kapkách přidáván 3-aminopropyltriethoxysilan 

(APTES, 1,3 ml). Aminopropylové skupiny jsou vázány k tetraedrům 4SiO , které se pojí 

s oktaedry do vrstev. Vzniklá suspenze nabývá mléčné barvy. Za neustálého míchání je ze 

suspenze odpařeno rozpouštědlo za vzniku krystalické hmoty, která je promyta ethanolem 

(20ml, lab. ethanol), odstředěna a vysušena při teplotě do 50 °C. V dalším kroku přípravy je 

nutná exfoliace aminojílu. Vysušený krystalický aminojíl je rozpuštěn v deionizované vodě 

pomocí ultrazvuku a následně přesrážen pomoci ethanolu (lab. ethanol : voda = 1:5). Vzniklá 

suspenze je odstředěna, po odstředění je odebrán supernatant a sediment je promyt pomocí 

ethanolu (96% ethanol) a znovu odstředěn. Promytí pomocí 96% ethanolu je provedeno 1-2x. 

Promytý a odstředěný aminojíl je následně vysušen v sušárně při teplotě 45-60 °C za vzniku 

bílo-žlutých krystalků [20]. 

Atomy křemíku v tetraedrech 4SiO  takto připraveného aminojílu jsou spojeny s okta-

edrickou sítí obsahující kationty 
2+Mg . Kationty 

2+Mg v aminojílu lze nahradit i jinými 

kationty např. 
2 2 2 2 2 2 3 3Ca ,Zn ,Mn ,Co , Ni ,Cu ,Ce ,Fe       

a 3Al  . Také chloridové anionty 

mohou být substituovány např. dusičnanovými anionty. Pro tvorbu jílových komplexů mohou 

být použity různé druhy organosilanů díky nimž je možné připojení aminových, ale 

i hydroxylových, thiolových a fenolových skupin [26]. 

2.3 Organo-aminojílové komplexy 

2.3.1 Obecně 

Jak již bylo zmíněno aminojíl je díky pozitivnímu náboji a nanoskopickým mezerám 

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

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

oligomerní jílové jednotky mohou být shromážděny do biomolekul, jako jsou například 

enzymy, deoxyribonukleová kyselina (DNA) a vytvoří tak funkční hybridní materiály, které 

obsahují anorganickou i organickou část, inkorporací vrstev jílu v polymerní matrici se zlepší 

vlastnosti výsledných kompozitů, jako jsou mechanické vlastnosti, iontová vodivost a snížení 

tepelné roztažnosti [20]. 

 Negativní biomolekuly jako myoglobin, hemoglobin, DNA a glukóza oxidáza mohou být 

samovolně sestaveny v přítomnosti funkčních jílových galerií (prostor mezivrství), které 

vykazují zachování své sekundární struktury a zvýšenou biochemickou aktivitu. Klíčovým 

faktorem pro samo-sestavování takovýchto mezolamelárních nanokompozitů je coloumbická 

interakce mezi kationty exfoliovaných aminopropylových skupin a negativně nabitými 

biomolekulami. Pozitivně nabitý aminojíl působí jako výborný ochranný hostitel pro 

negativně nabité molekuly léčiva, pokud jsou vzájemně interkalovány s negativně nabitými 

polymery jako je polystyren sulfonát a kyselina polyakrylová [20].  
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2.3.2 PVP-aminojílové komplexy 

Nanokompozitový aminojíl-polyvinylpyrrolidon (aminojíl-PVP) hydrogel s laděnými vlast-

nostmi a vysokou funkční hodnotou je velmi žádaným kompozitem pro mnoho aplikací 

v tkáňovém inženýrství a jako nosič léčiv. Hydrogely obecně obsahují velké množství vody 

(>90 %) v polymerní síti (organické hydrogely) a jsou velmi užitečné [28]. Ve většině případů 

jsou však organické hydrogely mechanicky málo odolné, mají malou průhlednost a nízkou 

schopnost samoléčení. Nanokompozitní hydrogely jsou však tvořeny z anorganických 

nanočástic kovů nebo je tvoří jíly s organickými polymery. Anorganické částice poskytují 

nanokompozitovému hydrogelu mechanickou odolnost a organická složka zajišťuje 

flexibilitu. Tyto hydrogely obsahující organické polymery jsou efektivně zesíťovány 

nekovalentními interakcemi anorganických částic, což jim dává unikátní schopnost 

samoléčení (z angl. self-healing) [29].  

Exfoliované nanokompozitní aminojíl-PVP hydrogely mohou být znovu sestaveny 

zavedením hostujících molekul (např. ibuprofen, aspirin, naproxen) do mezivrstev domén. 

Tyto mezistrukturované nanokompozitní hydrogely jsou méně transparentní než hydrogely 

bez hostujících molekul. Nanokompozitní hydrogely mohou být vytvarovány do hyper-

rezistentních makroskopických objektů, které jsou stabilní ve vodných roztocích (s rozmezím 

pH od 4 do 11) a roztocích s velkou iontovou silou (např. 100mM NaCl). Čerstvě řezané kusy 

hydrogelů PVP-aminojíl nebo PVP-aminojíl-ibuprofen můžeme znovu spojit za tvorby 

integrovaných samoléčebných struktur. U segmentů zbarvených různými barvivy dochází 

v místě doteku k pomalé deformaci barviv přes samoléčebné hranice, což představuje 

dynamickou rovnováhu podél řezané části (Obr. 11). Mezistrukturovné anor-ganické části 

mohou být reversibilně vysušeny a rehydratovány ve formě vysoce napuštěných materiálů. 

Tyto nanokompozitní hydrogely vykazují trvalé uvolňování léčiv a mohou být znovu „dobity“ 

léčivem a znovu použity. Díky těmto vlastnostem jsou tyto multifunkční gely využívány pro 

biomedicínské, senzorické a spotřebitelské aplikace [20].  

 

Obr. 11 Samoléčebný proces u hydrogelů PVP-aminojíl a PVP-aminojíl-ibuprofen: a) čerstvě spojené 

kusy hydrogelu b) kusy hydrogelu po 3 h, měřítko 1 cm [20]. 

Kompozity připravené z hydrofobních polymerů a jílu mají špatnou rozpustnost ve vodě, 

která vede k nehomogennímu smíchání. Tento efekt snižuje plastickou pevnost a výdrž v tahu 

a způsobuje praskání kompozitu při zatížení. Tím je omezeno využití kompozitů jako 

obalových materiálů. Pokud by ale byl použit funkčně modifikovaný jíl, který by byl snadno 

dispergovatelný ve vodě, byl by tento problém vyřešen. Aminojíl je pro tento účel velmi 
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vhodný pro svou dispergovatelnost a schopnost homogenně se promíchat, např. s poly-

vinylalkoholem (PVA) vzniká kompozit vytvářející průhlednou vrstvu odolávající vysokému 

zatížení [30]. 

2.3.3 Komplex aminojíl-kurkumin 

Kurkumin (Cur, Obr. 12), označovaný jako kurkumová žluť nebo diferulomethan, je 

polyfenolická sloučenina v čisté formě získávaná extrakcí z oddenků kurkumovníku dlouhého 

(Curcuma longa). Kurkumin je využíván v tradičním léčitelství, ale i v moderní medicíně. Pro 

svou snadnou a levnou extrakci a vlastnosti má velký potenciál jako léčivo nádorových 

onemocnění. Bylo prokázáno, že kurkumin inhibuje proliferaci a přežití téměř všech typů 

nádorových buněk. Získané důkazy naznačují, že buněčná smrt indukovaná kurkuminem je 

zprostředkována aktivací cest buněčné smrti a inhibicí růstových a proliferačních drah. Studie 

J. Ravindrana a kol. ukazuje selektivní účinek kurkuminu vůči rakovinným buňkám, u kterých 

dochází k apoptóze. Normální buňky nebyli kurkuminem usmrceny ani nedošlo k inhibici 

jejich růstových a proliferačních drah [31]. 

 

Obr. 12 Kurkumin. 

Komplex aminojíl-kurkumin (AC-Cur) zkoumal Wang Suhang a kol. Výzkum se zabýval 

zlepšením vlastností kurkuminu jako rozpustnost, stabilita a biologická dostupnost pro 

medicínské účely. Klinické využití kurkuminu je však omezeno jeho nízkou rozpustností ve 

vodném prostředí, rychlou systémovou eliminací, problémy s adsorpcí a degradací 

v alkalickém a neutrálním pH, kdy se sráží ve formě vloček (Obr. 13). V porovnání se 

samotným kurkuminem je komplex AC-Cur dobře dispergovatelný ve vodném prostředí a je 

stabilní v alkalickém prostředí, kdy zůstává rozpuštěný i při pH=1. Bylo prokázáno, že 

v důsledku zvýšené stability, rozpustnosti a uvolňování většího množství účinných látek 

v delším časovém úseku, je AC-Cur účinnější než samotný kurkumin. Z těchto důvodů je tedy 

komplex AC-Cur vhodnější pro klinické použití při léčbě nádorových onemocnění [32]. 

 

Obr. 13 Srážení samotného kurkuminu (Free Cur) označené modře a komplexu aminojíl-

kurkumin (AC-Cur) při různých pH [32]. 
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2.3.4 Komplex aminojíl-telmisartan 

Telmisartan (TEL, Obr. 14) je lék patřící do skupiny BCS třídy II. (Biopharmaceutical 

Classification System), což značí že má nízkou rozpustnost a vysokou permeabilitu. 

Rozpustnost TEL je extrémně nízká a závislá na pH (rozpustný ve velmi alkalických 

roztocích), ve vodném roztoku je rozpustnost pouze 0,09 mg/ml a v rozmezí pH 3 až 9 je 

prakticky nerozpustný. V důsledku těchto vlastností má TEL špatnou biologickou dostupnost 

a omezené farmakologické účinky, i přesto je však v medicíně lék TEL často používaný 

například pro léčbu esenciální arteriální hypertenze (zvýšený krevní tlak)  [33]. Studií bylo 

prokázáno, že TEL potlačuje zánět a zlepšuje kognitivní funkce na které má i ochranný 

účinek. Dále zlepšuje poškození prostorové paměti a apoptózu hippocampu, snižuje hladinu 

proteinů matricové metaloproteinázy (MMP2 a MMP9) a má ochranný účinek na 

hematoencefalickou barieru [34]. Chen Tao a jeho tým také prokázal snížení hladiny glukózy 

použitím TEL u pacientů s diabetem typu II., snížení inzulinové rezistence, zánětlivé 

odpovědi těla a zlepšení funkce endotelových buněk [35]. 

 

Obr. 14 Telmisartan. 

Díky svým vlastnostem je aminojíl velmi vhodný pro použití s lékem TEL. Bylo 

prokázáno, že komplex aminojíl-telmisartan (AC-TEL) má lepší rozpustnost ve vyšších 

hodnotách pH. Při hodnotách pH 4 došlo k uvolnění 75 % a při pH 6,8 došlo k uvolnění až 

100 % léku, což je velmi výrazný nárůst oproti téměř zanedbatelnému uvolnění samotného 

TEL. V důsledku zlepšení stability, uvolňování léčiva a snadné přípravy komplexu má 

komplex AC-TEL velký potenciál při medicínském využití [33]. 

2.3.5 Komplex aminojíl-flurbiprofen 

Flurbiprofen (FB, Obr. 15) je lék, který má analgetické, protizánětlivé a antipyretické účinky, 

a který inhibuje enzymy COX-1 a COX-2. V současné době je používán lokálně k léčbě 

očního zánětu po operaci katarakty (šedý zákal), akutní nebo dlouhodobou symptomatickou 

léčbu revmatoidní artritidy a osteoartritidy. Bylo prokázáno, že je bezpečný a netoxický při 

intravenózním podávání do dávky 1 mg. FB je strukturně a farmakologicky podobný 

ibuprofenu a fenoprofenu a rozpustnost ve vodě činí 8 mg/l [36]. 
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Obr. 15 Flurbiprofen. 

Ve studii komplexu aminojíl-FB (AC-FB) bylo cílem stejně jako ve studii komplexu 

aminojíl-TEL zlepšení biologické dostupnosti léčiva. Výzkumem byla zjištěna větší rozpust-

nost komplexu AC-FB a rychlejší uvolňování léčiva. Již po 30 min bylo ve vodném roztoku 

uvolněno více než 60 % FB a k úplnému uvolnění FB došlo do 2 h. V kyselém roztoku (pH 

1.2) komplex AC-FB zvýšil rozpustnost FB až o 47,1 % během 1 hodiny, což je třikrát více 

než rozpustnost čistého FB. Po perorálním podání AC-FB krysám bylo zjištěno, že vrcholová 

plazmatická koncentrace a plocha pod křivkou plazmatické koncentrace FB se dvakrát zvýšila 

ve srovnání s podáním čistého FB. Díky tomu byla významně zlepšena biologická dostupnost 

léku FB a tím se komplex AC-FB stává velmi výhodným pro další medicínské aplikace [37]. 

2.3.6 Syntéza komplexů 

Syntéza komplexu aminojíl-organická látka, je z praktického hlediska velmi jednoduchý 

proces. Týmy zabývající se tvorbou takových komplexů však použili různé postupy, jejichž 

výsledek by měl být stejný. 

Mann a kol. vytvořil komplex PVP-aminojíl přidáním aminojílu (1-5 hmot. %) v práškové 

formě, syntetizovaný metodou popsanou v kapitole Syntéza, do vodného roztoku PVP  

(20 hmot. %), dále tento komplex exfoliovali a přidáním ibuprofenu v práškové formě 

vytvořili komplex PVP-aminojíl-ibuprofen [23]. 

Wang a kol. vytvořil komplex aminojíl-Cur, jednokrokovou metodou. MgCl2·6H2O 

(0.84 g, 4.13 mmol) a kurkumin (10 mg), bylo rozpuštěno v ethanolu (20 g) a následně byl za 

neustálého míchání pomalu přikapán APTES (1,3 ml, 5.85 mmol). Dále bylo postupováno 

jako při tvorbě čistého aminojílu (postup viz. kap. Syntéza) [32]. 

Yang a kol. zkoumající komplex aminojíl-telmisartan nejdříve vytvořili aminojíl 

rozpuštěním MgCl2·6H2O (1,68 g, 7.24 mmol) v ethanolu (40 g) a přikapáním APTES  

(2.6 ml, 11.7 mmol) za neustálého míchání. Takto připravený aminojíl byl nechán za míchání 

odpařit přes noc, následně byl 3x promyt etanolem (3 x 50 ml) a vysušen při 40 °C. Poté byl 

aminojíl exfoliován ve vodě pomocí ultrazvuku a přidán vodný roztok telmisartanu (1 ml, 

10 mg/ml). Vzniklá suspenze byla nechána míchat přes noc a poté centrifugována a sušena při 

laboratorní teplotě  [33]. Stejný postup využil i Han a kol. zabývající se komplexem aminojíl-

flurbiprofen, kdy byl nejdříve připraven aminojíl a poté přidán vodný roztok flurbiprofenu  

(1 ml, 10 mg/ml) [37]. 

2.4 Metody použité pro analýzu vzorků 

2.4.1 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie je analytická metoda určená zejména pro identifikaci a strukturní 

charakterizaci organických sloučenin a také pro stanovení anorganických látek. Infračervená 



22 

 

(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 [38] 

 
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 od-

povídá rozsahu vlnočtů 12 800–10 cm−1. V IR spektrometrii je běžně nahrazena vlnová délka 

vlnočtem podle vztahu (3) zároveň je vlnočet svázán také s frekvencí dle vztahu (4), 

 
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⁄ ) [38]. 

Infračervenou oblast spektra je rozdělena na 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. Zde 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 [39].  

Energie IR záření není dostatečně silná na změny elektronových stavů, způsobuje pouze 

změny vibračních a rotačních stavů molekul. Z toho důvodu jsou infračervená absorpční 

spektra vibračně-rotační. Změnu vibračního stavu lze popsat jako zvětšení amplitudy vibrace 

molekuly a změnu rotačního stavu jako zrychlení rotace molekuly. 

Principem metody je absorpce IR záření při průchodu daným vzorkem, při čemž 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 
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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. 

IR spektra byla dříve měřena v disperzních spektrometrech pracujících na principu 

rozkladu IR záření pomocí hranolového nebo mřížkového monochromátoru, v dnešní době 

jsou však využívány spektrometry s Fourierovou transformací (FTIR spektroskopy). FTIR 

spektroskop (Obr. 16) 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 [39]. 

 

Obr. 16 Infračervený spektroskop s Fourierovou transformací [40]. 

2.4.2 Rentgenová prášková difrakce 

Rentgenová prášková difrakční analýza (X-ray powder diffraction – XRD) je metodou 

využívanou ke stanovení mineralogického (fázového) složení všech látek krystalického 

charakteru a je nejběžněji používanou metodou pro charakterizaci jílových materiálů [41]. 

Rentgenové záření je krátkovlnné elektromagnetické záření s vlnovými délkami mezi 

10−8m a 10−12m. Záření vzniká při prudkém zabrždění rychlého toku elektronů o hmotnou 

překážku. Nejpoužívanějším zdrojem takového záření je rentgenová lampa tzv. rentgenka, 

skleněná trubice se zatavenými elektrodami, mezi kterými je vysoké napětí. Katoda, která je 

tvořena wolframovým vláknem emituje elektrony, které jsou urychlovány vysokým napětím 

(15 až 60 kV) a dopadají na anodu (antikatodu). Kinetická energie elektronů se mění na 

rentgenové záření a teplo. Nejmenší vlnovou délku rentgenového záření 𝜆𝑚𝑖𝑛, která nezávisí 

na materiálu anody a která odpovídá celkové kinetické energii urychleného elektronu lze pro 

napětí U (V) vypočítat ze vztahu (5), 

 𝜆𝑚𝑖𝑛 =
ℎ𝑐

𝑄𝑒𝑈
= 1240 nm/U (5) 
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kde h je Planckova konstanta (6,6·10-34 J·s), c je rychlost světla ve vakuu (3·108 m/s), je 

náboj elektronu (-1,6·10-19 C), U napětí mezi katodou a anodou rentgenky (V). Rentgenové 

záření rozlišujeme na dva typy: spojité (brzdné) a charakteristické [39][41]. 

Spojité (brzdné) záření vzniká při prudkém zpomalení elektronů na antikatodě. Záření tedy 

nemá dostatečnou energii na vyražení elektronu, vlnová délka záření díky tomu vzrůstá, 

přičemž energie klesá. Z tohoto důvodu má spojité spektrum různé vlnové délky. Pokud je 

energie dopadajícího elektronu dostatečná, vyrazí při interakci s atomem anody elektron 

z jeho vnitřní energetické hladiny (např. z hladiny K), prázdné místo na této hladině je 

obsazeno elektronem z vyšší energetické hladiny (L, M, N…). Přebytek energie daný 

rozdílem těchto energetických hladin je vyzářen ve formě elektromagnetického záření o určité 

vlnové délce (rentgenové záření série K). Vlnová délka tohoto záření je charakteristická pro 

materiál anody, a proto se vzniklé záření označuje za charakteristické [42].  

Rentgenová difrakční analýza vychází z principu krystalografického uspořádání a interakce 

rentgenového záření s částicemi, které tvoří krystalickou mřížku látek.  

Každý krystal obsahuje rovnoběžné, v různých směrech proložené mřížkové roviny. 

Rovnoběžné, stejně vzdálené roviny jsou nazývány stejnocennými rovinami a jsou 

identifikovány Millerovými indexy (h, k, l), které udávají polohu rovin v prostorové mřížce. 

Vzdálenost mezi rovinami je označována malým písmenem „d“, které je podle potřeby 

doplněno Millerovými indexy ( h,k ,ld ) [41]. 

Pokud jsou známy hodnoty mezerovitých vzdáleností různých minerálů, lze zjistit pomocí 

rentgenové difrakční analýzy hodnoty mezirovinné vzdálenosti zkoumané látky a tím určit 

o jaký minerál se jedná (respektive jaký minerál je ve zkoumaném vzorku obsažen) [41]. 

Dopadá-li na krystal monochromatický svazek rentgenových paprsků (svazek o jedné 

vlnové délce), je svazek rozptýlen na atomech do všech směrů uvnitř krystalu. Díky 

pravidelnému uspořádání atomů v krystalu se vybuzené rozptýlené sekundární záření 

v některých směrech interferencí (skládáním) zesiluje a tím produkuje tzv. difraktované 

záření. Princip odrazu a zesílení paprsku viz. Obr. 17 [39][41]. 

 

Obr. 17 Difrakce rentgenového záření na krystalu [43] 

Na obr. 17 vidíme dvě roviny s mezirovinnou vzdáleností d. Svazek monochromatických 

rentgenových paprsků (paprsek 1 a 2) dopadá pod úhlem θ na krystal. K zesílení 

difraktovaných paprsků interferencí dojde pouze mezi dvěma sekundárními paprsky, které 

splňují dvě podmínky: 
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• jsou rovnoběžné 

• jejich dráhy se liší přesně λ, 2λ, 3λ atd. tedy o nλ (kdy n je celé číslo) 

První podmínka říká, že společný úhel rozptylu obou paprsků musí být roven úhlu dopadu 

θ původního svazku. Druhá podmínka musí splňovat tzv. Braggovu rovnici (6) [39]. 

 n 2d sinθ    (6) 

Podle Braggovy rovnice musí paprsek „2“ oproti paprsku „1“ urazit dráhu delší o nλ. 

Z geometrického hlediska tento rozdíl v dráze představuje dvě stejné odvěsny d sinθ  (resp. 

nλ/2) ve dvou stejných pravoúhlých trojúhelnících [39]. 

Postup celé metody vyplývá z podmínek difrakce. Bude-li analyzovaným vzorkem otáčeno 

tak, aby se měnil plynule úhel dopadu monochromatického svazku rentgenového záření na 

jeho povrch, dojde pod určitým úhlem ke splnění Braggovy podmínky a zesílení odraženého 

sekundárního záření interferencí. Pokud je tedy známa vlnová délka a úhel dopadu 

monochromatického záření (takové, které délkou jedné vlny řádově odpovídá mezirovinné 

vzdálenosti v krystalech) lze z Braggovy rovnice vypočítat mezirovinnou vzdálenost „d“ 

a tím, jak již bylo zmíněno lze určit jakým minerálem je analyzovaný vzorek [39]. Schéma 

nejčastěji používaného typu rentgenového difraktometru je na obr. 18. 

 

Obr. 18 Rentgenový difraktometr[44]. 
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3 Experimentální část 

3.1 Použité chemikálie 

• 3-aminopropyltriethoxysilan (APTES)    2 2 3 3
H N CH SiO Et    

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 919-30-2 

• hexahydrát chloridu hořečnatého 2 2MgCl 6H O  

výrobce Lachner, CAS: 7791-18-6 

• ethylalkohol absolutní p.a. 3 2CH CH OH  

výrobce Penta, CAS: 64-17-5  

• ethanol laboratorní 3 2CH CH OH  

• Bleomycin sulfát ze Streptomyces verticillus 55 85 17 25 4C H N O S  

Výrobce Sigma Aldrich, CAS: 9041-93-4 

• Kurkumin z Curcuma longa  6 3 3 22
HOC H OCH CH CHCO CH    

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 458-37-7 

• Diclofenac sodná sůl 14 10 2 2C H Cl NNaO  

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 15307-79-6 

• Doxorubicin hydrochlorid  

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 25316-40-9 

• Ibuprofen pro plynovou chromatografii 98% 13 18 2C H O  

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 15687-27-1 

• Merocyanine 540 26 32 3 6 2C H N NaO S  

výrobce Sigma Aldrich, CAS: 62796-23-0 

•   Tocopherol    29 50 2C H O  

výrobce Fluka, CAS: 10191-41-0 

 

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 

• RTG difraktometr Empyrean, Panalytical 

• spektrometr Nicolet IS50 
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3.3 Vybrané látky pro tvorbu nových organo-aminojílových komplexů 

Pro tvorbu vlastních komplexů byly vybrány takové látky, které se vyznačovaly schopností 

tvořit vazby s amino skupinami aminojílu, měly odlišnou vlnovou délku než čistý aminojíl 

nebo měly nízkou rozpustnost ve vodném prostředí. Dále byly pro ověření tvorby komplexu 

použity látky, které již byly v komplexu s aminojílem zkoumány vědeckými týmy např. Wang 

a kol. komplex AC-Cur [32] atd. Všechny vybrané látky jsou popsány viz. Tabulka 1. 

Tabulka 1 Vybrané látky pro tvorbu komplexů s AC. 

látka ref. abs. max. [nm] ex. max. [nm] em. max. [nm] 

Bleomycin sulfate [45] 290 297 355 

Curcumin [46] 420-430 (EtOH) 430 (EtOH) 550 (EtOH) 

Diclofenac sodium salt [47] 276 (MetOH) 287 (HCl 0.01M) - 

Doxorubicin  [48] 470 (EtOH) 495 595  

Ibuprofen  [49] 263,8 (MetOH) - - 

Merocyanine 540 [50] 555 (MetOH) 555 (MetOH) 578 (MetOH) 

α-Tocopherol [51] 284 (MetOH) 290 (MetOH) 330 (MetOH) 

  

Bleomycin (BLE, Obr. 19) je přirozené glykopeptidové antibiotikum izolované ze 

Streptomyces verticillus. Bleomycin se využívá při léčbě mnoha zhoubných nádorů, např. 

odezva u pacientů na léčbu epidermálního karcinomu byla 43-74 % [52]. Bleomycin je do těla 

injekčně podáván intramuskulárně (IM, do svalu), subkutánně (SC, do podkožní tkáně), 

intraperitoneálně (IP, do břišní dutiny) nebo intrapleurálně (IPL, do prostoru mezi plícemi). 

Vstřebávání léku je velmi rychlé, maximum nastává po 30-60 min. od doby podání. 

Systémová biodostupnost pro podání formou IM 70 %, pro SC až 100 %, ale pro IP a IPL 

pouze 45 %. Lék je účinný proti gram-pozitivním i gram-negativním bakteriím a houbám, ale 

pro svou cyto-toxicitu nemůže být použit jako protiinfekční činidlo. Bleomycin je z těla 

primárně vylučován močí, u jedince se zdravými ledvinami je to 60-70 % podané dávky 

a u jedince se závažným poškozením ledvin pouze 20 %. Tyto hodnoty naznačují velkou 

a potenciálně nebezpečnou akumulaci léku v poškozených ledvinách [45]. 

 

Obr. 19 Bleomycin. 
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Diclofenac sodium salt (sodná sůl diclofenacu, Obr. 20), je nesteroidní protizánětlivý lék 

s antipyretickými a analgetickými účinky. Váže se na cyklooxygenázy (COX-1 a COX-2) 

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

arachidonové na protizánětlivé prostaglandiny, současně také inhibuje angiogenezi nádorů. 

Diclofenac sodná sůl (DS) je částečně rozpustná v hydrofobním prostředí a má po perorálním 

užití velmi rychlou systémovou absorpci, která ale nekoresponduje s časem maxT  nutným pro 

dosažení maximální koncentrace v plazmě maxC . Dále bylo zjištěno, že místní rozdíly pH 

v gastrointestinálním traktu (žaludek, střeva) způsobují nekonzistentní absorpci léčiva [53].  

 

Obr. 20 Diclofenac sodium salt. 

Doxorubicin hydrochlorid (DOX, Obr. 21), známý také jako adriamycin je členem 

antracyklinové třídy protirakovinných léčiv. DOX je izolován se Streptomyces peucetius 

a v klinické léčbě byl poprvé použit v 70. letech. DOX patří k nejúčinnějším protinádorovým 

lékům používaných při léčbě hematopoetických (krvotvorných) maligních (postupně se 

zhoršujících) a pevných nádorů (pevné nádory jsou pojmenovány podle typu buněk, které je 

tvoří a mohou být benigní-nerakovinné nebo maligní). DOX indukuje buněčnou smrt 

v nádorových buňkách cílenou interferencí s cyklem DNA topoizomerázy II. Navzdory 

efektivním protinádorovým účinkům DOX způsobuje kumulativní kardiotoxicitu (poškození 

srdečního svalu), nefropatii (porucha ledvin) a extravazaci tkáně (únik tekutin z tkáně) 

v závislosti na dávce [54].  

 

Obr. 21 Doxorubicin hydrochlorid. 

Ibuprofen (Ibu, Obr. 22) patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv 

s analgetickými a antipyretickými vlastnostmi. Ibu je špatně rozpustný ve vodě, ale jeho 

sodná sůl je ve vodě naopak vysoce rozpustná. Hlavním nedostatkem této skupiny léčiv je 

malý plazmatický poločas, výrazné vyhoření (burn up) a nefrotoxicita (toxicita pro ledviny). 

Ibu patří také mezi léky, které mají nežádoucí účinky např. alergie a potíže s dýcháním. 

Všechny tyto negativní vlastnosti mohou být potlačeny použitím vhodného povrchově 

aktivního nosiče [55]. 
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Obr. 22 Ibuprofen. 

Merocyanin 540 (MC 540, Obr. 23) je fluorescenční sonda, která má dobře definované 

fluorescenční 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 

také protože je rozpustná ve vodě i v alkoholech [56]. 

 

Obr. 23 Merocyanin 540. 

α-Tokoferol (α-Toc, Obr. 24) je ve vodě nerozpustný, nejčastěji používaný 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 tím měnit jejich funkce. 

Tokoferol 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 [57]. 

 

Obr. 24 α-Tokoferol. 
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3.4 Výsledky a diskuze měření 

3.4.1 Příprava vlastních vzorků 

Pro přípravu vlastních vzorků byla upravena metoda Wanga a kol. [32] použitá při přípravě 

komplexu AC-Cur. 2 2MgCl 6H O  (0.84 g, 4.13 mmol) byl za míchání rozpuštěn v ethanolu 

(20 g, laboratorní) a následně byl za neustálého míchání pomalu přikapán APTES (1.3 ml, 

5.85 mmol). K vzniklé suspenzi bylo následně přidáno množství vybrané látky (Tabulka 2) 

vztažené na množství APTES (Obr. 25). 

Tabulka 2 Navážky vybraných látek a hmotnosti výtěžků. 

komplex látka [g] 
2 2MgCl 6H O [g] EtOH (lab.) [g] APTES [ml] výtěžek [g] 

AC - 0,84 20 1,3 0,52 

AC-BLE 0,001 1,68 40 2,6 0,79 

AC-Cur 0,010 0,84 20 1,3 0,38 

AC-DS 0,009 0,84 20 1,3 0,54 

AC-DOX 0,004 0,84 20 1,3 0,47 

AC-Ibu 0,007 0,84 20 1,3 0,36 

AC-MC 540 0,015 0,84 20 1,3 0,44 

AC-α-Toc 0,012 0,84 20 1,3 0,44 

 

Suspenze byla za neustálého míchání nechána odpařit přes noc (Obr. 26). K odpařenému 

prášku byla přidána deionizovaná voda a směs byla dispergována pod ultrazvukem po dobu 

20 minut. Dále byla vzniklá směs promyta ethanolem (ethanol:voda v poměru 5:1) a odstře-

děna (4000 ot. 15 min.). Po odstředění byl supernatant opatrně slit, přidán ethanol (96%) 

a směs byla protřepána a znovu odstředěna (4000 ot. 15 min.), následně byl supernatant slit 

a zbylý sediment vydlabán na petriho misku (Obr. 27) a vysušen při 50 °C (Obr. 28). Po vysu-

šení byl vzniklý komplex ve formě krystalků analyzován. 

 

 

Obr. 25 Připravený AC-DOX, AC-Cur a čistý AC v ethanolu. 
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Obr. 26 Vzorky AC-DOX, AC-Cur a čistý AC po odpaření. 

 

Obr. 27 Vzorky AC-DOX, AC-Cur a čistý AC po promytí ethanolem a odstředění. 

 

Obr. 28 Vzorky AC-DOX, AC-Cur a čistý AC po vysušení při 50 °C. 

3.4.2 Analýza FTIR 

Vzorky AC a komplexů AC s vybranými látkami byly podrobeny analýze metodou FT-IR 

(s upřesněním pro krystalické vzorky DRIFT), která byla primární metodou pro zjištění, zda 

došlo ke tvorbě komplexů navázáním vybraných látek na volné aminoskupiny AC. Pro lepší 

přehlednost a diskuzi zjištěných výsledků jsou IR spektra komplexů aminojílu s organickou 

látkou zobrazeny zároveň s čistým aminojílem.  
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Obr. 29 IR spektra AC (červeně) a komplexu AC-Bleo (modře). 
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Obr. 30 IR spektra AC (červeně) a komplexu AC-Cur (modře). 
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Obr. 31 IR spektra AC (fialově) a komplexu AC-Diclo (červeně). 
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Obr. 32 IR spektra AC (červeně) a komplexu AC-DOX (modře). 
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Obr. 33 Detail IR spektra AC (modře) a komplexu AC-Ibu (červeně). 
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Obr. 34 Detail IR spektra AC (modře) a komplexu AC-Mer (červeně). 
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Obr. 35 IR spektra AC (červeně) a komplexu AC-α-Toc (modře). 
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Komplex AC-Bleomycin 

Na obr. 29 je absorpční pás v oblasti 879 až 889 cm-1 což odpovídá deformaci thia-

zolového kruhu, který Bleomycin obsahuje [58]. Dále absorpční maximum pro 823 cm-1 značí 

pyrimidinový kruh, maximum pro 1 556 cm-1 označuje dusík na aromatickém kruhu 

pyrimidinu nebo dýchací vibraci aromatického kruhu. Absorpční pás v rozmezí 1 180 až 

1 200 cm-1 značí síru navázanou v Bleomycinu [59]. Žádné ze zmíněných absorpčních maxim 

nebo pásů se u čistého aminojílu neobjevuje. 

Komplex AC-Kurkumin 

Na obr. 30 je patrné, že se poměr absorpčních pásů pro 1 500 cm-1 a 1 600 cm-1 pro 

komplex AC-Cur změnil. Zvýšil se absorpční pás v oblasti 1 500 cm-1, což značí větší obsah 

sekundárních aminů. Došlo tedy k navázání Cur na primární aminoskupiny aminojílu. 

Absorpční maximum pro 1 280 cm-1 značí vazbu –O–CH3 v methoxyskupině, která se 

v aminojílu se nevyskytuje. U komplexu AC-Cur je dále absorpční pás při 1 428 cm−1, což 

značí valenční vibraci –C=C– vazeb v aromátech, které aminojíl neobsahuje [60][61]. 

Komplex AC-Diclofenac 

Na obr. 31 je patrný absorpční pás při 1 010 cm-1 , který je zpravidla připisován deformační 

vibraci C–H vazeb aromatického kruhu v komplexu. Dále absorpční maxima v oblastech 

1 608 cm-1  a 1 500 cm-1 mohou značit symetrické valenční vibrace aromátu obsažených 

v diclofenacu nebo skupiny primárních a sekundárních aminů, které se vyskytují po navázání 

diclofenacu na aminojíl [60][61]. 

Komplex AC-Doxorubicin 

Na obr. 32 je viditelné absorpční maximum pro 1 095 cm-1 , které odpovídá symetrické 

valenční vibraci C–O vazeb v sekundárních alkoholech. Absorpční pás, který byl lokalizován 

v oblasti vlnočtů 1 350–1 260 cm-1 je zpravidla připisován symetrické valenční vibraci C–O 

vazeb v sekundárních alkoholech. V infračerveném spektru vzorku AC-DOX si nelze 

nepovšimnout širokého a poměrně intenzivního absorpčního maxima při 1 562 cm-1, které 

odpovídá valenční vibraci N–H vazeb v sekundárních aminech [60][61]. 

Komplex AC-Ibuprofen  

Vznik komplexu mezi aminojílem a Ibuprofenem byl potvrzen přítomností absorpčního 

pásu při 1 111cm-1, který odpovídá valenční vibraci C–O–R vazeb v arylesterech viz. obr. 33. 

Dále absorpční pásy lokalizované v oblasti vlnočtů 1 004 cm-1 a 1 550 cm-1 odpovídají 

aromatickému kruhu v Ibuprofenu [60][61]. 

Komplex AC-Merocyanin 540 

Na obr. 34 je patrné absorpční maximum při 802 cm-1, které je zpravidla připisováno 

deformační vibraci substituovaných aromátů. Absorpční pás lokalizovaný v rozmezí 1 130–

1 190 cm-1 odpovídá deformační vibraci C–N vazeb v sekundárních aminech. Dále absorpční 

maximum lokalizované při 1 428 cm-1 je zpravidla přisuzováno symetrické deformační 

vibraci =C–H vazeb v konjugovaném systému Merocyaninu [60][61]. 
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Komplex AC-α-Tokoferol 

Na obr. 35 je dobře viditelný absorpční pás při 1 010 cm-1 , který je připisován deformační 

vibraci C–H vazeb aromatického kruhu v komplexu. Absorpční maximum při 1 210 cm-1 

odpovídá valenční vibraci C–O vazeb ve fenolech. Cenným absorpčním pásem pro potvrzení 

vazby mezi aminojílem a α-Tokoferolem bylo poměrně intenzivní maximum při 1 328 cm-1 , 

které odpovídá deformační vibraci C–H vazeb v methylenových skupinách (twisting) 

[60][61]. 

3.4.3 Analýza XRD  

Metoda XRD byla použita jako podpůrná pro zjištění, zda látky nejsou vmezeřeny mezi 

vrstvami aminojílu, místo aby byly navázány na volné aminoskupiny. Veškerá měření 

probíhala při stejném nastavení přístroje Empyrean (Tabulka 3). 

Tabulka 3 Nastavení přístroje Empyrean při XRD analýze. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Z difraktogramů všech měřených vzorků je patrné, že nedošlo k posunu maxim. Pokud by 

došlo k posunu maxim znamenalo by to, že došlo ke zvětšení mezivrstevních vzdáleností 

v důsledku vmezeření přidaných látek mezi desky aminojílu. Na obr. 36 je v detailu 

difraktogramu vidět, že pouze u vzorku AC-Mer došlo k malému posunu maxima v oblasti 

5,5 ° 2θ což může být dáno nedostatečným pročištěním vzorku při přípravě.  

 

vlnová délka měděné katody K 1,5444 Å 

generované napětí U 40 kV 

rozsah snímání 2θ 3,499 - 65,002 °2θ 

velikost skenovacího kroku 2θ 0,0131 °2θ 

doba jednoho kroku t 95,880 s 
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Obr. 36 Spektra rentgenové difrakční analýzy pro všechny vzorky.
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4 Závěr 

Podle modifikovaného postupu popsaného v kapitole 3.4.1 byly připraveny komplexy 

aminojílu s vybranými látkami. Ve své krystalické formě byly vzorky komplexů analyzovány 

pomocí metod XRD a FTIR. 

Metodou FTIR bylo u jednotlivých vzorků dokazováno navázání vybrané látky na 

aminojílovou matrici. Podrobný popis a diskuze výsledků analýzy je popsán v kapitole 3.4.2, 

kde je spektrum každého komplexu zobrazeno zároveň s čistým aminojílem. 

Metoda XRD sloužila jako podpůrná pro metodu FTIR. Díky metodě XRD bylo potvrzeno, 

že vzniklé komplexy tvoří aminojílová matrice, na kterou jsou přes volné skupiny navázány 

vybrané lýtky, protože na difraktogramech čistého AC a aminojílových komplexů nedošlo 

k posunu maxim. Pokud by u aminojílových komplexů došlo k posunu maxim oproti čistému 

AC značilo by to zvětšení mezivrstvé vzdálenosti aminojílových desek. Zvětšení vzdálenosti 

by znamenalo, že vybrané látky se nenavázaly přes volné aminoskupiny AC, ale pouze 

vmezeřily do meziprostoru desek AC, což je nežádoucí pro potenciální vlastnosti např. 

uvolňování do prostředí. 

Díky oběma analýzám bylo dosaženo potvrzení tvorby aminojílových komplexů 

s vybranými látkami, které bylo zkoumáno v teoretické části práci. Pro další kontrolu 

vytvořených aminojílových komplexů je možné použít metody fluorescenční spektroskopie, 

díky dobrým flourescenčním vlastnostem některých použitých látek. U připravených 

aminojílových komplexů je možné provést analýzu jejich vlastností, jestli došlo 

k požadovanému zlepšení jejich vlastností. Pokud by se tak stalo a výsledky by byly pozitivní, 

měly by tyto komplexy velice velký potenciál využití ve farmaceutickém průmyslu 

a biomedicíně místo současně používaných přípravků. 
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6 Seznam použitých zkratek  

α-Toc   α-Tocopherol 

A549   nemalobuněčný karcinom plic 

AC   (aminoclay) aminojíl 

AC- α-Toc  komplex aminojílu s α-Tocopherolem 

AC-Bleo  komplex aminojílu a Bleomycinu 

AC-Cur  komplex aminojílu s Kurkuminem 

AC-DOX  komplex aminojílu s Doxorubicinem 

AC-DS/AC-Diclo komplex aminojílu se sodnou solí diclofenacu 

AC-FB  komplex aminojílu s Flurbiprofenem 

AC-Ibu  komplex aminojílu s Ibuprofenem 

AC-Mer  komplex aminojílu s Merocyaninem 540 

AC-TEL  komplex aminojílu s Telmisartanem 

APTES  3-aminopropyltriethoxysilan 

BLE   Bleomycin 

CCD-986sk  buňky fibroblastů z kůže 

CEC   výměnná kapacita kationtů (cation Exchange capacity) 

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 

DNA    deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid) 

DOX   Doxorubicin hydrochlorid 

DS   diclofenac sodná sůl 

FB   Flurbiprofen 

FT   Fourierova transformace 

FTIR  infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (Fourier  trans-

 form infrared spectroscopy) 

GOx   enzym glukózaoxidáza  

Hb   Hemoglobin 
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HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high-performance liquid 

   chromatography) 

HT-29    karcinomu tlustého střeva 

Ibu   Ibuprofen 

IM   intramuskulární podání (intramuscular) 

IP   intraperitoneální podání (intraperitoneal)  

IPL   intrapleurální podání (intrapleural) 

IR   infračervený (infrared) 

LDH   laktát dehydrogenáza 

MC 540  Merocyanin 540 

MMP2   matrice metloproteinázy-2 (matrix metalloproteinase-2) 

MMP5   matrice metloproteinázy-5 (matrix metalloproteinase-5) 

MRC-5  buněčná kultura z fibroblastů pocházející z plicní tkáně 

MTT   5-difenyltetrazolium bromid 

pH   vodíkový exponent (potential of hydrogen) 

PVA   polyvinylalkohol 

PVP   polyvinylpyrrolidon 

SC   subkutánní podání (subcutaneous) 

TEL   Telmisartan 

XRD   rentgenová difrakce (X-ray diffraction) 

7 Seznam použitých symbolů 

A  Absorbance 

Å  Ångström 

c  rychlost světla ve vakuu 

Cmax  maximální koncentrace léčiva v plazmě 

d  vzdálenost mezi rovinami v prostorové mřížce 

h  Planckova konstanta 

h, k, l  Millerovy indexy 

I  intenzita prošlého paprsku 

I0  intenzita původního paprsku 

K, L, M, N vnitřní energetické hladiny atomu 
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λ  vlnová délka 

λmin  nejmenší vlnová délka rentgenového záření 

θ  úhel dopadu paprsku 

Q
e
  náboj elektronu 

ν  frekvence (Hz) 

v̅  vlnočet (cm-1) 

T  Transmitance 

Tmax  čas nutný pro dosažení maximální koncentrace léčiva v plazmě 

U  napětí 
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8 Příloha 

 
Obr. 37 IR spektrum aminojílu. 
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Obr. 38 IR spektrum komplexu aminojílu s Bleomycinem. 
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Obr. 39 IR spektrum komplexu aminojílu s kurkuminem. 
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Obr. 40 IR spektrum komplexu aminojílu se sodnou solí diclofenacu. 
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Obr. 41 IR spektrum komplexu aminojílu s doxorubicinem. 
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Obr. 42 IR spektrum komplexu aminojílu s ibuprofenem. 
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Obr. 43 IR spektrum komplexu aminojílu s Merocyaninem 540. 
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Obr. 44 IR spektrum komplexu aminojílu s α-Tokoferolem. 
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Obr. 45 IR spektra AC (červeně) a komplexu AC-Ibu (fialově). 

 


