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Proč jsou skrvny umístěny tak
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1. Příprava chromatografické komory
a. Připravte si 2 kádinky o objemu 250 ml.
b. Do odměrného válce s kapacitou 10 ml nalijte 6,5 ml n-hexanu, 3,0 ml ethylacetátu, 0,5 ml
kyseliny octové.
c. Obsah odměrného válce nalijte do jedné z kádinek a pohybem kádinky promíchejte.
d. Zpět do odměrného válce nalijte z kádinky 5 ml roztoku a ten přelijte do druhé kádinky.
e. Obě kádinky zakryjte pomocí krystalizační misky.
f. Nechte takto připravené vyvíjecí komory alespoň 3 minuty, aby došlo k vyrovnání
koncentrací kapaliny a par nad ní.
2. Příprava vzorku a standardů
a. Příprava vzorku
i. Tabletu léčiva vyjměte z obalu a v hmoždíři ji důkladně rozdrťte.
ii. Odměřte 30 ml ethanolu. Přibližně polovinu množství ethanolu nalijte do libovolné
přiměřeně velké kádinky a do ní nasypte obsah hmoždíře. Zbývajícím ethanolem vypláchněte
ulpívající obsah hmoždíře.
iii. Takto nechte vzorek extrahovat alespoň 3 minuty.
b. Příprava standardů
i. Připravte si standardy: kyselina salicylová, kyselina acetylsalicylová, kofein, paracetamol.
ii. Každý ze standardů rozpuste v 10 ml ethanolu v přiměřeně velké kádince.
c. Označte si zkumavky názvem vzorku a standardů, aby nedošlo k záměně.
d. Pomocí skleněné tyčinky vzorek a standard promíchejte.
e. Extrahovaný vzorek a rozpuštěné standardy filtrujte pomocí skládaného filtru a skleněné
tyčinky do zkumavek, tak aby se filtroval čirý roztok.
3. Příprava vrstvy
a. Z tenké vrstvy vystřihněte rozměr 5 x 5 cm.
b. Ve vzdálenosti 1 cm od jednoho okraje označte čárou pomocí měkké tužky start.
c. Na start ve stejných vzdálenostech od okraje i od sebe měkkou tužkou označte křížky místa,
na která budete nanášet standardy a vzorek.
d. Pomocí mikropipety naneste standardy v pořadí kyselina salicylová, kyselina
acetylsalicylová, kofein a vzorek.
e. Tenkou vrstvu důkladně vysušte pomocí fénu foukáním teplého vzduchu po alespoň 30 s.
4. Vyvíjení
a. Připravenou a vysušenou vrstvu vložte do kádinky s roztokem, start se vzorky dolu.
b. Poměrně rychle znovu přiklopte kádinku, která slouží jako komora.
c. Sledujte, jak vzlíná kapalina vrstvou, což se nazývá čelem.
d. Jakmile čelo dosáhne vzdálenosti přibližně 0,5 cm od horního okraje, tak vrstvu vyjměte,
vysušte fénem a místo kam dosáhla kapalina, označte měkkou tužkou.
5. Pod UV lampou sledujte chromatogram a pomocí měkké tužky obtáhněte skvrny.
6. Chromatogram nalepte na tento pracovní list a popište jeho jednotlivé části a skvrny.
Změřte vzdálenost Z (čelo – start) a vzdálenost jednotlivých vzorků od startu. Hodnotu Rf
vypočte tak, že vydělíte vzdálenost látek od startu vzdáleností čela a startu.

SUPER SPORT

Ruský věděc, který je
považován za zakladatele
chromatografie se jmenoval
(viz tajenka).
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250 ml

250 ml kádinka (6 x 12cm), miska (8 x 4
cm), 10 ml odměrný válec, 5x skleněná
tyčinka, hmoždíř s tloučkem, 5x 50 ml
kádinka, 5x zkumavka, stojan na
zkumavky, 5x skládaný filtr, nůžky, 5x
skleněná nálevka, tenká vrstva silikagel
60 F254, mikropipeta
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kyselina obsažená v této 2
dřevině, která se zároveň
vyskytuje běžně v léčivech
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Léčiva snižující teplotu se
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Léčiva tlumící bolest se
odborně nazývají?

látka obsažená v kávových
zrnech, která se zároveň
vyskytuje běžně v léčivech

3

A

3

CH

C
O

Průkaz látek ve
vybraných léčivech
tlumících bolest a
snižujících teplotu
pomocí tenkovrstvé
chromatografie

Co uděláte s léčivy po jejich datu jejich expirace?
A) Spláchnu do toalety nebo vyliji do dřezu
B) Vyhodím do domovního odpadu
C) Ponechám si je
D) Spálím je
Co znamená slovo
E) Zlikviduji jinak než spálením 4
expirace a jak by
F) Daruji je
mohla léčiva
G) Vrátím je do lékárny
ovlivnit? Jak by se
dotazník můžete
mohl změnit
vyplnit online
následně
chromatogram?
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Formou dotazů směrem k žákům dovést tyto k tomu, že společné je pro tyto
obrázky to, že souvisí s účinnými látkami, které se vyskytují v léčivech, které si s
sebou přinesli. Je třeba upozornit na to, že ve vrbě se nachází kyselina salicylová
a nikoliv kyselina acetylsalicylová. Jak se z ní získá, následuje v další části listu.
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Diskutovat se studenty nad tím, co jsou to léčiva a k čemu slouží. Dojít k obsahu
látek v nich (účinné a pomocné). Pomocné látky mají nepřeberné množství
důvodů své přítomnosti (nosiče, plnidla, dochucovadla ...).
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Průkaz látek ve
vybraných léčivech
tlumících bolest a
snižujících teplotu
pomocí tenkovrstvé
chromatografie

CH

Před hodinou žáky vyzvat k
sehnání léčiv v
domácnostech.

standarD je látka, kterou
známe, ale standarTa je
vlajka prezidenta republiky

kyselina octová
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Před prací je třeba upoznit na základní
A C E T Y L 1
2 S A L I C Y L O V Á
kyselina salicylová bezpečnost při práci v laboraři. Především kyselina acetylsalicylová
Každá látka je unášena na vrstvě jinou rychlostí a
na to, že nepožíváme žádné tekutiny, ani
W
dosahuje proto jiné vzdálenosti od startu. Pokud mají
potraviny.
K O F E I N 3
dvě skvrny stejnou vzdálenost lze usuzovat na to, že se
P R O J Í T 4
jedná o stejné látky. Žáci mohou výsledky mezi sebou
5 S T A N D A R T A
probírat a diskutovat.
250 ml kádinka (6 x 12cm), miska (8 x 4
n-hexan
Ruský věděc, který je
cm), 10 ml odměrný válec, 5x skleněná
ethylacetát
považován za zakladatele
tyčinka, hmoždíř s tloučkem, 5x 50 ml
Je třeba důkladně vysušit před
kádinka, 5x zkumavka, stojan na
kyselina octová
chromatografie se jmenoval
5x skládaný filtr, nůžky, 5x
pozorováním pod UV lampou.
vzorek, standardy zkumavky,
skleněná nálevka, tenká vrstva silikagel
(viz tajenka).
6 cm
8 cm
ethanol (96% G.R.) 60 F254, mikropipeta
V případě potřeby lze improvizovat s
1. Příprava chromatografické komory nádobami a vybavením. Hladina
a. Připravte si 2 kádinky o objemu 250 ml. rozpouštědla postačuje naprosto nízká.
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b. Do odměrného válce s kapacitou 10 ml nalijte 6,5 ml n-hexanu, 3,0 ml ethylacetátu, 0,5 ml
kyseliny octové.
c. Obsah odměrného válce nalijte do jedné z kádinek a pohybem kádinky promíchejte.
d. Zpět do odměrného válce nalijte z kádinky 5 ml roztoku a ten přelijte do druhé kádinky.
e. Obě kádinky zakryjte pomocí krystalizační misky. Takto se připraví dvě komory.
f. Nechte takto připravené vyvíjecí komory alespoň 3 minuty, aby došlo k vyrovnání
koncentrací kapaliny a par nad ní.
2. Příprava vzorku a standardů
a. Příprava vzorku
i. Tabletu léčiva vyjměte z obalu a v hmoždíři ji důkladně rozdrťte.
ii. Odměřte 30 ml ethanolu. Přibližně polovinu množství ethanolu nalijte do libovolné
přiměřeně velké kádinky a do ní nasypte obsah hmoždíře. Zbývajícím ethanolem vypláchněte
ulpívající obsah hmoždíře.
iii. Takto nechte vzorek extrahovat alespoň 3 minuty.
b. Příprava standardů
i. Připravte si standardy: kyselina salicylová, kyselina acetylsalicylová, kofein, paracetamol.
ii. Každý ze standardů rozpuste v 10 ml ethanolu v přiměřeně velké kádince.
c. Označte si zkumavky názvem vzorku a standardů, aby nedošlo k záměně.
d. Pomocí skleněné tyčinky vzorek a standard promíchejte.
e. Extrahovaný vzorek
a rozpuštěné standardy filtrujte pomocí skládaného filtru a skleněné
KOMPETENCE
tyčinky do zkumavek, tak aby se filtroval čirý roztok.
3. Příprava vrstvy PRACOVNÍ
a. Z tenké vrstvy vystřihněte rozměr 5 x 5 cm.
b. Ve vzdálenosti 1 cm od jednoho okraje označte čárou pomocí měkké tužky start.
c. Na start ve stejných vzdálenostech od okraje i od sebe měkkou tužkou označte křížky místa,
na která budete nanášet standardy a vzorek.
d. Pomocí mikropipety naneste standardy v pořadí kyselina salicylová, kyselina
acetylsalicylová, kofein a vzorek.
e. Tenkou vrstvu důkladně vysušte pomocí fénu foukáním teplého vzduchu po alespoň 30 s.
4. Vyvíjení
a. Připravenou a vysušenou vrstvu vložte do kádinky s roztokem, start se vzorky dolu.
b. Poměrně rychle znovu přiklopte kádinku, která slouží jako komora.
c. Sledujte, jak vzlíná kapalina vrstvou, což se nazývá čelem.
d. Jakmile čelo dosáhne vzdálenosti přibližně 0,5 cm od horního okraje, tak vrstvu vyjměte,
vysušte fénem a místo kam dosáhla kapalina, označte měkkou tužkou.
5. Pod UV lampou sledujte chromatogram a pomocí měkké tužky obtáhněte skvrny.
6. Chromatogram nalepte na tento pracovní list a popište jeho jednotlivé části a skvrny.
Změřte vzdálenost Z (čelo – start) a vzdálenost jednotlivých vzorků od startu. Hodnotu Rf
vypočte tak, že vydělíte vzdálenost látek od startu vzdáleností čela a startu.

název

standard 1
standard 2

Z

Rf

vzorec

Všechny potřební informace jsou uvedeny v
průběhu textu a není třeba je nikde více
dohledávat.

HODNOTIT

standard 3

standard 4

vzorek

G

Udělat si v rámci třídy nebo skupiny statistiku nakládání s léčivy po
době expirace a diskutovat nad totou problematikou. Například, co
mohou způsobit léčiva ve vodním ekosystému nebo co může nastat v
dalších zmíněných případech.

Co uděláte s léčivy po jejich datu jejich expirace?
A) Spláchnu do toalety nebo vyliji do dřezu
B)KOMPETENCE
Vyhodím do domovního odpadu Expirace znamená, že končí
doba, po kterou výrobce
C) Ponechám si je
KOMUNIKATIVNÍ
deklaruje kvalitu a bezpečnost
D) Spálím je
E) Zlikviduji jinak než spálením 4 léčiva. Česky může použít
pojen „projít“, podobně jako u
SOCIÁLNÍ
A
F) Daruji
je
potravin. Pokud by vznikaly
G)PERSONÁLNÍ
Vrátím je do lékárny
toxické látky, tak by se
dotazník můžete

vyplnit online
OBČANSKÉ

objevily další skvrny a pokud
by klesala koncentrace, tak by
se skvrny účinných látek
mohly zmenšovat.

