
 1 

 

UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 

 

 

 

FARMACEUTICKÁ  FAKULTA  V  HRADCI  KRÁLOVÉ 

KATEDRA  BIOCHEMICKÝCH  VĚD 

 

 

 

 

Hana Šťastná 

 

 

 

 

ROZPUSTNOST  FLUBENDAZOLU  A  JEHO  EXTRAKCE 

Z  BIOLOGICKÉHO  MATERIÁLU 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 

 

 

Hradec Králové 2007 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji své školitelce Doc. RNDr. Lence Skálové, Ph.D. za odborné vedení a 

podnětné připomínky v průběhu celé bakalářské práce a pečlivé pročtení rukopisu. 

Děkuji Mgr. Marii Soukupové za ochotu při provedení HPLC analýzy. 



 3 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ...................................................................................................................... 5 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................... 6 

2.1. SPEKTROFOTOMETRIE V ULTRAFIALOVÉ OBLASTI .......................... 6 

2.1.1. Vlastnosti elektromagnetického záření ...................................................... 6 

2.1.2. Princip metody ........................................................................................... 7 

2.1.3. Absorpční spektra....................................................................................... 8 

2.1.4. Instrumentace ............................................................................................. 8 

2.2. STANOVENÍ ROZPUSTNOSTI ..................................................................... 9 

2.3. EXTRAKCE ................................................................................................... 10 

2.3.1. Extrakce z kapaliny do kapaliny .............................................................. 10 

2.3.2. Rovnováha v systému kapalina – kapalina .............................................. 11 

2.3.3. Účinnost extrakce ..................................................................................... 11 

2.3.4. Provedení extrakce ................................................................................... 11 

2.4. FLUBENDAZOL ............................................................................................ 12 

2.4.1. Anthelmintika ........................................................................................... 12 

2.4.2. Chemické vlastnosti a struktura flubendazolu ......................................... 12 

2.4.3. Farmakologické vlastnosti flubendazolu ................................................. 13 

2.4.4. Mechanizmus účinku benzimidazolových anthelmintik .......................... 13 

 

3. CÍLE PRÁCE ....................................................................................................... 15 

 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ............................................................................... 16 

4.1. CHEMIKÁLIE, PŘÍSTROJE A DALŠÍ POMŮCKY .................................... 16 

4.2. PŘÍPRAVA ROZTOKŮ FLUBENDAZOLU ................................................ 17 

4.3. MĚŘENÍ ABSORPČNÍHO SPEKTRA FLUBENDAZOLU ........................ 18 

4.4. MĚŘENÍ ROZPUSTNOSTI FLUBENDAZOLU .......................................... 19 

4.5. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO OCTANU ETHYLNATÉHO ........... 19 

4.6. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO TERT-BUTYLMETHYL- ................. 21 

       ETHERU ......................................................................................................... 21 



 4 

4.7. STANOVENÍ BÍLKOVINY METODOU BCA (BICINCHONINIC ACID) 22 

4.8. EXRAKCE FLUBENDAZOLU Z BIOLOGICKÝCH VZORKŮ DO.......... 24 

       TERT-BUTYLMETHYLETHERU ................................................................ 24 

4.9. INKUBACE FLUBENDAZOLU ................................................................... 25 

 

5. VÝSLEDKY ......................................................................................................... 28 

5.1. ABSORPČNÍ SPEKTRUM ROZTOKU FLUBENDAZOLU ....................... 28 

5.2. ROZPUSTNOST FLUBENDAZOLU............................................................ 29 

5.3. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO OCTANU ETHYLNATÉHO ........... 30 

5.4. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO TERT-BUTYLMETHYL - ................ 32 

       ETHERU ......................................................................................................... 32 

5.5. STANOVENÍ BÍLKOVINY METODOU BCA (BICINCHONIC ACID) .... 33 

5.6. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU Z BIOLOGICKÝCH VZORKŮ DO ....... 36 

       TERT-BUTYLMETHYLETHERU ................................................................ 36 

 

6. DISKUSE .............................................................................................................. 40 

 

7. ZÁVĚR .................................................................................................................. 42 

 

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ................................................................ 43 

 

9. LITERATURA ..................................................................................................... 44 

 



 5 

1. ÚVOD 

 

Na katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty UK je v současné době 

řešeno několik projektů, jejichž součástí je i studium biotransformace flubendazolu. 

Flubendazol je anthelmintikum ze skupiny benzimidazolů s širokým spektrem účinku 

proti nematodám a cestodám, který se používá ve veterinárním lékařství. Úkolem 

biotransformační studie je zjištění metabolismu xenobiotik, což jsou látky tělu cizí. 

Metabolizovány jsou především ty látky, které by svou vysokou lipofilitou jinak 

znemožňovaly své vyloučení z organismu. Biotransformační reakce tedy většinou 

směřují ke snížení lipofility xenobiotik. 

Dříve než je možno začít se studiem biotransformace flubendazolu v různých 

species a různých modelových systémech, je nezbytné stanovit základní fyzikálně-

chemické vlastnosti flubendazolu (absorpční spektra, rozpustnost) a optimalizovat 

extrakci parentní látky a hlavních metabolitů z inkubačních směsí. Tyto přípravné 

experimenty byly úkolem předložené bakalářské práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

2.1. SPEKTROFOTOMETRIE V ULTRAFIALOVÉ OBLASTI 

 

Spektrofotometrie v ultrafialové oblasti (UV) patří do optických metod, které 

jsou založené na interakci vzorku s elektromagnetickým zářením. Dochází k absorpci 

záření molekulou, která přechází z nižšího elektronového stavu do stavu vyššího. 

 

 

2.1.1. Vlastnosti elektromagnetického záření 

Elektromagnetické záření jako formu zářivé energie můžeme současně 

považovat za elektromagnetické vlnění, jakož i za proud korpuskulárních částic – 

fotonů. Záření je charakterizováno rychlostí c, vlnovou délkou , kmitočtem , 

energií zářením transportovanou E a polarizací mezi nimiž platí vztahy: 

 

 E = h .  h = Planckova konstanta rovnice 1 

  = c/  rovnice 2 

 E = h . c/ rovnice 3 

   = 1/                 = vlnočet rovnice 4 

 

Planckova rovnice platí pro všechny oblasti elektromagnetického spektra, které sahá 

od vysoce energetického gama záření až po nízkoenergetické radiové vlny (Karlíček 

a kol. 2001). 

Vlnová délka  je dráha, kterou urazí vlna za dobu jednoho kmitu. Má 

jednotku délky. Mezi frekvencí a vlnovou délkou platí rovnice 1. Frekvence 

(kmitočet)  je počet kmitů vykonaných za jednu sekundu. Jednotkou je Hz (Hertz; 

rozměr s
-1

). Frekvence je základní vlastností elektromagnetického záření, protože 

zůstává konstantní při přechodu záření z jednoho prostředí do druhého. Vlnočet  je 

počet vln připadajících na délkovou jednotku – 1 cm (Klouda 2003). 
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2.1.2. Princip metody 

Podstatou ultrafialové spektrofotometrie je absorpce ultrafialového záření 

(200 – 400 nm) v určitém prostředí. Prochází-li homogenním prostředím zářivá 

energie definované vlnové délky, zeslabuje se její počáteční intenzita o podíl, který 

je tímto prostředím absorbován. Při absorpci záření v UV oblasti spektra dochází 

k elektronovým přechodům v molekule. Přitom se jedná o přechody valenčních 

elektronů (vazebných nebo nevazebných) ze základních orbitalů na orbitaly 

antivazebné (excitované). Absorpcí se snižuje intenzita záření, avšak délka resp. 

kmitočet se nemění. Přitom je nutné si uvědomit, že intenzita záření 

(monochromatického paprsku) v žádném případě nesouvisí s její energií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Absorpce záření 

 

 

 Při průchodu světelného paprsku o intenzitě Io vrstvou absorbujícího prostředí 

tloušťky l (např. roztokem) se část absorbuje a část o intenzitě I vychází. Mezi 

uvedenými veličinami platí vztahy: 

 T = I/Io          rovnice 5 

 A = log 1/T  rovnice 6  

 Lambert Beerův zákon:  

 A =  . c . l rovnice 7 

kde T = transmitace (relativní část prošlého záření, často se uvádí v %), 

A = absorbance,  = molární absorpční koeficien [l . mol
-1

 . cm
-1

], c = molární 

koncentrace [mol . l
-1

], l = tloušťka vrstvy [cm].  

 Lambertův – Beerův zákon platí pouze po monochromatické světlo a pro 

určitý omezený rozsah koncentrace. Uvedený vztah zákona platí v případě, že je 
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přítomna pouze jedna absorbující složka. Za přítomnosti více složek je výsledná 

absorbance daná součtem absorbancí jednotlivých složek ( Karlíček a kol. 2001). 

 

 

2.1.3. Absorpční spektra 

Absorpční spektrum představuje závislost absorpce na vlnové délce 

procházejícího záření a podává základní informace o absorbující látce. Nejčastěji se 

znázorňuje závislost A = f(), tzv. absorpční křivka. Jednotlivé oblasti absorpce ve 

spektru se nazývají absorpční pásy. Každý absorpční pás je charakterizován 

absorpčním maximem (max) a intenzitou absorpce vyjádřenou jako max. Hodnota 

molárního absorpčního koeficientu závisí na druhu sloučeniny, je tedy látkovou 

konstantou používanou k její charajterizaci. Hodnota vlnové délky v maximu 

absorpce absorpčního pásu (max) určuje rozdíl v energii základního a excitovaného 

stavu, který souvisí s povahou příslušné vazby mezi molekulovými orbitaly  

(Karlíček a kol. 2001). 

 

 

2.1.4. Instrumentace 

K měření světelné absorpce se používá řada přístrojů od jednoduchých 

fotometrů až po automaticky registrující spektrofotometry. Zdrojem ultrafialového 

záření je vodíková nebo deuteriová lampa. Lambertův – Beerův zákon platí pouze 

pro monochromatické světlo, které nám zajistí monochromátor (hranol) nebo 

spektrální filtry (barevná skla). Monochromatický paprsek dále putuje přes 

křemennou kyvetu, ve které se nachází roztok vzorku. Jako slepý vzorek se označuje 

roztok, který obsahuje všechny složky kromě měřené. Detektory slouží k měření 

intenzity světla, které prošlo roztokem vzorku. U jednodušších přístrojů se k tomuto 

účelu používá fotočlánků, které převádějí energii světelnou na energii elektrickou 

a po zesílení se měří intenzita proudu. Fotonásobiče také převádějí energii světelnou 

na elektrickou, současně však fungují jako zesilovače. Jako měrné zařízení se 

u spektrofotometrů používá analogový nebo digitální galvanometr, který je přímo 

kalibrován k odečítání procent propustnosti nebo častěji absorbance. Složitější 

přístroje  mají zapisovač pro automatickou registraci např. absorbančních křivek 

a tiskárnu pro záznam měřených hodnot (Karlíček a kol. 2001).  
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 Vlastní měření se provádí na jednopaprskových (obr. 2) nebo 

dvoupaprskových spektrofotometrech, které mají paprsek monochromatického světla 

rozdělen na dva stejné paprsky. Jeden paprsek prochází přes kyvetu se vzorkem, 

druhý přes kyvetu se slepým roztokem a zbylá intenzita obou paprsků se porovnává 

a měří (Karlíček a kol. 2001). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Blokové schéma jednopaprskového spektrofotometru (1 – zdroj záření, 2 – 

monochromátor, 3 – kyveta, 4 – detektor záření, 5 – měrné zařízení). 

 

 

2.2. STANOVENÍ ROZPUSTNOSTI 

 

Rozpustnost látky je největší možná hmotnost dané látky, která se za daných 

podmínek rozpustí ve 100 g rozpouštědla. 

 

Rozpustnost látky závisí na: 

 rozpouštědle (daná látka se například jinak rozpouští v ethanolu a jinak ve 

vodě) 

 rozpouštěné látce (např. NaCl se ve vodě rozpouští mnohem více než AgCl) 

 přítomnosti dalších látek v roztoku (např. AgCl se více rozpouští v čisté vodě 

než v roztoku obsahujícím chloridy, kyselina benzoová se lépe rozpouští 

v roztkoku obsahujícím OH
- 
ionty než v čisté vodě atd.) 

 teplotě (rozpustnost pevných látek v kapalinách s rostoucí teplotou většinou 

roste, ale existují i látky, jejichž rozpustnost s rostoucí teplotou klesá, např. 

chroman vápenatý) (Kindermannová 2006). 

 

Ke stanovení rozpustnosti je možno využít řadu metod kvantitativní analytické 

chemie. Jednoduché a často využívané je spekrofotometrické sledování rozpustnosti.   

 

1   2   3   4   5 
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2.3. EXTRAKCE  

 

 Z hlediska fyzikální chemie chápeme proces extrakce jako přechod složky 

fázovým rozhraním mezi dvěma vzájemně nemísitelnými kapalinami. V širším 

analytickém pohledu jsou extrakce pojmenovány i mnohé další metody, při nichž je 

převáděna složka směsi fázovým rozhraním z jedné fáze (plynné, kapalné, pevné) do 

druhé fáze (kapalné, pevné), i když principiálně jde např. o absorpci nebo adsorpci 

(Klouda 2003). 

 

 

2.3.1. Extrakce z kapaliny do kapaliny 

Podmínkou extrakce z kapaliny do kapaliny je ustavení fázové rovnováhy 

mezi dvěma nemísitelnými kapalinami – výchozím vzorkem s analytem (obvykle 

vodná polární fáze) a rozpouštědlem (organické rozpouštědlo), do kterého máme 

zájem analyt v co největší míře převést. Tento typ klasické extrakce můžeme 

rozdělit: 

 Podle druhu extrahované látky 

Organické látky lze většinou extrahovat přímo do vhodného rozpouštědla. 

Anorganické látky bývají ve vodných roztocích ve formě iontů a jejich 

extrakce v této podobě do málo polárního rozpouštědla není možná. Proto se 

nejdříve musí převést do vhodné, nejlépe neutrální komplexní sloučeniny. 

 Podle způsobu provedení 

Jednostupňová extrakce je založena na ustavení jediné rovnováhy mezi 

fázemi. 

Mnohostupňuvá extrakce je opakovaná jednostupňová extrakce v několika 

oddělených krocích. 

Kontinuální extrakce je založena na ustavení mnoha rovnováh. Během 

extrakce jsou nemísitelné fáze trvale ve styku a v protiproudém pohybu 

(Klouda 2003). 
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2.3.2. Rovnováha v systému kapalina – kapalina 

 Obvyklým úkolem je extrahovat složku z vodného roztoku do organického 

rozpouštědla, které je s vodou nemísitelné. Protřepeme-li tyto kapaliny v dělící 

nálevce, ustaví se rovnováha, kterou popisuje Nernstův rozdělovací zákon: 

  

 KD = corg / caq  rovnice 8 

 

kde KD = rozdělovací konstanta (Nernstův rozdělovací koeficien), corg  = rovnovážná 

látková koncentrace složky v organickém rozpouštědle, caq = rovnovážná látková 

koncentrace složky ve vodě.  

 Rozdělovací konstanta charakterizuje danou látku v systému voda – 

organické rozpouštědlo při určité teplotě a tlaku. Větší hodnota KD znamená vyšší 

podíl složky v organickém rozpouštědle. Její hodnota pro extrahovanou látku by 

měla být výrazně větší než jedna (Klouda 2003). 

 

 

2.3.3. Účinnost extrakce 

Naším cílem je vyextrahovat co nejvíce dané složky co nejmenším počtem 

kroků a s co nejmenší spotřebou rozpouštědla. Volíme proto rozpouštědlo takové, ve 

kterém je extrahovaná složka o mnoho více rozpustná než v rozpouštědle, ze kterého 

se extrahuje. S tímto rozpouštědlem provedeme extrakci. Po uskutečnění jedné 

extrakce zůstane část složky nevyextrahována v původním rozpouštědle.  

Stav před extrakcí:  Objem Vaq obsahuje mo složky, dispozici je objem Vorg 

 rozpouštědla, do kterého se bude extrahovat 

Stav po extrakci:  Objem Vaq obsahuje m1 složky, do objemu Vorg přešlo m0 – m1 

složky (Klouda 2003). 

Účinnost extrakce E se vyjadřuje jako procentový výtěžek extrakce: 

 

 E = (m0 – m1) . 100 / m0  rovnice 9 

 

 

 2.3.4. Provedení extrakce 

 Nejjednodušší provedení extrakce je vytřepávání v dělící nálevce. Přitom 

platí, že pro účinnou extrakci slabé kyseliny z vodného roztoku do málo polárního 
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rozpouštědla je nutné disociaci kyseliny potlačit okyselením vodné fáze. Slabé 

zásady se dobře extrahují z alkalizovaných vodných roztoků, kde je jejich ionizace 

potlačená (Karlíček a kol. 2001). 

 

 

2.4. FLUBENDAZOL 

  

2.4.1. Anthelmintika 

 Helmintózy jsou infekční choroby působené červy nebo jejich infekčními 

stádii. Hostitelem červů jsou  zvířata, vývojové cykly probíhají ve vnitřním prostředí 

hostitele nebo hostitele a mezihostitele. Vztah červa a hostitele je parazitickým.  

Prevence a léčba helmintóz zvířat zahrnuje kombinaci zoohygienických opatření 

a využívá velmi rozsáhlé skupiny značně různorodých léčiv s anthelmintickými 

účinky. Anthelmintika jsou většinou syntetického, částečně biosyntetického 

a přírodního původu. Nejrozšířenější helmintózy jsou působeny třemi třídami červů 

(oblými červy, hlísticemi = Nematoda, plochými červy – motolicemi = Trematoda 

a tasemnicemi = Cestoda). Podle anthelmintické účinnosti léčiv proti parazitům 

jednotlivých tříd červů léčiva rozlišujeme na antinematoda, antitrematoda 

a anticestoda. Mnohá anthelmintika mohou mít současně účinky proti více třídám 

červů (Lamka, Ducháček 1998).  

 

 

2.4.2. Chemické vlastnosti a struktura flubendazolu 

 Flubendazol, chemicky methyl-(5-(4-fluorobenzoyl)-1-H-benzimidazol-2-yl) 

karbamat (sumární vzorec C16H12FN3O3), je látka ze skupiny benzimidazolů. Používá 

se jako prostředek proti endoparazitům (anthelmintikum). Jeho molární hmotnost 

činí 313. Synonyma názvu jsou např. flubendavet, flubenol, frommex (Wikipedia). 

Flubendazol je nerozpustný v alkoholu, anorganických kyselinách a vodě. Je lehce 

rozpustný v organických kyselinách a organických rozpouštědlech. Teplota tání leží 

při 260 °C (CliniPharm). 
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Obr. 3. Flubendazol 

 

 

2.4.3. Farmakologické vlastnosti flubendazolu 

 Flubendazol je anthelmintikum ze skupiny benzimidazolů s širokým spektrem 

účinku proti nematodám a cestodám. Benzimidazoly jsou relativně pomalu působící 

anthelmintika (CliniPharm). Anthelmintická aktivita je závislá na délce přetrvávání 

terapeutických koncentrací v tělních tekutinách a tkáních. U monogastrických zvířat 

(např. pes, kočka, prase) je většinou třeba opakovaného podání léčiva, 

u polygastrických zvířat či dalších býložravců (skot, ovce, kůň ad.) lze 

benzimidazoly podávat i jednorázově (Lamka, Ducháček 1998). Předpokladem 

úplného působení je tedy dostatečně dlouhá doba kontaktu s parazitem. Podle 

úmluvy krátká doba střevní pasáže podmiňuje nižší biologickou pohotovost. Přes 

více navzájem následujících dávek v relativně vyšším dávkování může být zvýšena 

doba setrvání benzimidazolů v organismu a tím i jejich účinek (CliniPharm).  

 

 

2.4.4. Mechanizmus účinku benzimidazolových anthelmintik 

 Účinek benzimidazolů se zakládá na vazbě k tubulinu parazitární buňky. 

Tubulin je proteinová podjednotka  cytoplasmatyckých mikrotubulů a skládá se 

z alfa a beta-tubulinu. Tato dimérní molekula se formuje do polymerů, 

trubičkovitých struktur, mikrotubulů. Mikrotubuly jsou  rozhodující pro strukturu 

buňky a důležitou funkci helmintů. K nim patří např. výstavba cytoskeletu 

a mitotického dělícího vřeténka, jako i transport živin uvnitř buňky. Mezi polymery 

mikrotubulů a dimerním tubulinem stojí dynamická rovnováha, ktetá je kontrolována 

řadou endogenních regulatorních proteinů a kofaktorů. Tato rovnováha může být 

určitými, exogenními látkami, inhibitory mikrotubulů (např. benzimidazoly) 

narušena. 
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Účinkem na volný tubulin je bržděna polymerace mikrotubulů z tubulinu, 

přičemž současně dochází k depolymeraci mikrotubulů. Tím ztrácí mikrotubuly na 

délce a struktuře. Toto zkrácení má dopad na životně důležitý strukturální a funkční 

proces uvnitř parazitární buňky. Vedle narušené úlohy cytoskeletu dochází 

k omezení přijmu a intracelulárnímu transportu živin a látkové výměny. Zejména 

snížený příjem glukosy vede k zvýšené a/nebo snížené syntéze glukosy a parazit 

vyhladoví. Po vyčerpání rezerv parazit odumře a je ve 2 – 3 dnech vyloučen 

(CliniPharm). Překážkou vývoje a poruchou látkové výměny během embryogeneze 

se stává prostředkem také proti vaječným buňkám červů (Wikipedia).  
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3. CÍLE PRÁCE 

 

    Cílem předložené bakalářské práce bylo: 

  

1) Proměřit absorpční spektrum vodného roztoku flubendazolu. 

 

2) Zjistit rozpustnost flubendazolu. 

 

3) Nalézt vhodný způsob extrakce  

 

a. flubendazolu z vodných roztoků  

b. flubendazolu z vodných roztoků s přídavkem biologického 

materiálu 

c. flubendazolu a jeho hlavních metabolitů z inkubační směsi. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

4.1. CHEMIKÁLIE, PŘÍSTROJE A DALŠÍ POMŮCKY 

 

Chemikálie : 

 Dimethylsulfoxid (DMSO) 

 Acetonitril 

 Fosfátový pufr (0,1 M, pH = 7,4) 

 Octan ethylnatý 

 Koncentrovaný amoniak (25%) 

 Tertbuthylmethylether 

 Redestilovaná voda 

 NADPH 

 Mikrosomy 

 Cytosol 

 0,1% roztok hovězího  sérového albuminu (BSA) 

 Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, bicinchoninic acid (BCA) v 0,1 M NaOH 

 Roztok B: 4% CuSO4 . H2O 

 

Přístroje : 

 Analytické váhy SCALTEX 

 Spektrofotometr HEIOS   

 Concentrator 5301 

 Třepačka Multi – vortex V-32 

 Thermomixer comfort 

 Centrifuge 5415 D 

 pH-metr Variomag 

 Ultrazvuková lázeň Bandelin – sonorex 

 Čtečka (Biorad, Microplate Reader, model 550) 
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Pomůcky:  

 Běžné laboratorní sklo 

 Automatické pipety 

 Křemenné kyvety 

 Lžička 

 Parafilm 

 Mikrozkumavky (Eppendorf) 

 Mikrotitrační destička 

 

 

4.2. PŘÍPRAVA ROZTOKŮ FLUBENDAZOLU 

 

Zásobní roztok flubendazolu o koncentraci 5 mM byl připraven rozpuštěním 

vypočtené navážky flubendazolu v 1 ml dimethylsulfoxidu s použitím ultrazvukové 

lázně. Roztok flubendazolu o koncentraci 5 µM byl připraven zředěním zásobního 

roztoku  flubendazolu.  

 

Výpočet navážky flubendazolu:  

 V = 1 ml = 1.10
-3 

l 

 
M = 313 

 c = 5 mM = 5.10
-3

 

 m = c.V.M = 5.10
-3

 . 1.10
-3

 . 313 

 m = 1,165.10
-3 

g 

 

(V – celkový objem roztoku, M – molární hmotnost, c – výsledná koncentrace 

roztoku, m - hmotnost). 

 

Výpočet zředění zásobního roztoku na koncentraci 5 µM:   

 V1 = 10 ml 

 c1 = 5 µM = 5.10
-6 

M 

 c2 = 5 mM = 5.10
-3 

M 

 V2 = V1. c1 / c2 = 10 . 5.10
-6

 / 5.10
-3 

 
V2 = 0,01 ml = 10l 
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K vypočtenému množství 5 mM zásobního roztoku byla přidána redestilovaná voda 

o objemu 9,990 ml. 

 

(V1 – výsledný objem roztoku,  c1 – výsledná koncentrace roztoku, V2 – objem 

zásobního roztoku, c2 – koncentrace zásobního roztoku ) 

 

 

4.3. MĚŘENÍ ABSORPČNÍHO SPEKTRA FLUBENDAZOLU 

 

Absorpční spektrum (závislost absorbance na vlnové délce záření) bylo 

měřeno u připraveného roztoku flubendazolu o koncentraci 5 µM pomocí 

spektrofotometru HELIOS β v křemenných kyvetách. Měření probíhalo za 

laboratorní teploty. Na přístroji byly nastaveny tyto parametry:  

 

Počáteční vlnová délka: 205,0 nm 

Koncová vlnová délka:  600,0 nm 

Interval dat:                   1 nm 

 

Byl sestrojen graf závislosti absorbance na vlnové délce. Z grafu byly zjištěny 

hodnoty vlnových délek absorpčních maxim, které byly použity pro další měření.  

Pro zjištění případné absorbance DMSO v UV oblasti bylo k 1,5 ml 

redestilované vody přidáváno rostoucí množství DMSO. Následně byla změřena 

závislost absorbance na koncentraci při vlnové délce 245 nm.  

 

Tab. 1.  Objemy redestilované vody a DMSO. 

Objem redestilované vody 

(ml) 

Objem DMSO 

(µl) 

1,5 0 

1,5 10 

1,5 20 

1,5 30 

1,5 40 

1,5 50 

1,5 60 

1,5 70 

1,5 80 

1,5 90 
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4.4. MĚŘENÍ ROZPUSTNOSTI FLUBENDAZOLU  

 

Roztoky pro měření rozpustnosti flubendazolu byly připraveny ředěním 

5 mM zásobního roztoku flubendazolu podle následující tabulky:  

 

Tab. 2. Objemy zásobního roztoku flubendazolu a redestilované vody. 

Koncentrace 

(µM) 

Zásobní roztok 

(µl) 

Redestilovaná voda 

(ml) 

1 1 4,999 

2 2 4,998 

3 3 4,997 

4 4 4,996 

5 5 4,995 

6 6 4,994 

7 7 4,993 

8 8 4,992 

9 9 4,991 

10 10 4,990 

15 15 4,985 

20 20 4,980 

25 25 4,975 

30 30 4,970 

35 35 4,965 

40 40 4,960 

45 45 4,955 

 

U každého z těchto roztoků byla změřena absorbance při vlnové délce 245 nm proti 

slepým vzorkům. Z hodnot byl sestaven graf, ze kterého byla zjištěna nejvyšší možná 

koncentrace, ve které byl flubendazol ještě rozpuštěn. S touto koncentrací bylo 

pracováno v dalších měřeních. 

 

 

4.5. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO OCTANU ETHYLNATÉHO 

 

Podle výpočtu byl připraven 10 µM roztok flubendazolu o objemu 5 ml. 

Tento objem byl rozdělen na dvě poloviny. První polovina se ponechala na změření 

původní absorbance. Druhá polovina byla přenesena do skleněné zkumavky se 

zábrusem, ke které byl přidán amoniak o objemu 125 µl a 5 ml octanu ethylnatého 

(OE). Vše se třepalo 5 minut. Po ustálení organické a vodné fáze byla odebrána 
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organická fáze, která byla odpařena na elektrické plotně. K odparku byl přidán 

DMSO o objemu 50 µl a 2,495 ml redestilované vody. K první polovině roztoku byl 

přidán taktéž DMSO o objemu 45 µl. Byla změřena absorbance při vlnové délce 

245 nm proti slepému vzorku.  

 

Výpočet přípravy 10 µM roztoku flubendazolu: 

 V1 = 5 ml 

 c1 = 10 µM = 10.10
-6 

M 

 c2 = 5 mM = 5.10
-3 

M 

 V2 = V1. c1 / c2 = 5 . 10.10
-6

 / 5.10
-3 

 
V2 = 0,01 ml = 10 l 

 

K vypočtenému množství 5 mM zásobního roztoku byla přidána redestilovaná voda 

o objemu 4,990 ml. 

 

(V1 – výsledný objem roztoku,  c1 – výsledná koncentrace roztoku, V2 – objem 

zásobního roztoku, c2 – koncentrace zásobního roztoku ). 

 

Pro neuspokojivé výsledky byl pokus opakován. Byl  znovu připraven 10 µM 

roztok flubendazolu o objemu 5 ml. Do skleněné zkumavky se zábrusem byla 

přenesena polovina roztoku, ke které byl přidán amoniak o objemu 25 µl a 5 ml 

octanu ethylnatého. Vše se nechalo třepat 5 minut. Po ustálení organické a vodné 

fáze byl z organické fáze odebrán 1 ml, který byl v koncentrátoru odpařen při 30°C. 

Po odpaření byl k odparku přidán DMSO o objemu 20 µl a 1 ml redestilované vody. 

Opět byla změřena absorbance při vlnové délce 245 nm.  

Pokus byl znovu opakován, byly zachovány stejné podmínky extrakce, ale 

absorbance byla měřena pomocí spektrofotometru při vlnové délce druhého 

absorpčního maxima při 313 nm. 

 

Pro kontrolu byla zjištěna hodnota pH 10 µM roztoku flubendazolu a 10 µM 

roztoku flubendazolu s 25 µl amoniaku. U obou roztoků byla změřena absorbance. 
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4.6. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO TERT-BUTYLMETHYL- 

       ETHERU 

 

Byly připraveny 2 ml 10 µM roztoku flubendazolu. K 1 ml tohoto roztoku byl 

přidán amoniak o objemu 36 µl a 3 ml tert-butylmethyletheru (tBME). Vše se 

nechalo třepat jednu minutu v zábrusové zkumavce. Pak se zkumavka přemístila do 

hlubokomrazícího boxu, kde se nechala zmrazit na -80°C. Po 30 minutách se odebral 

1 ml organické fáze, který byl odpařen v koncentratoru při 30°C. K odparku byl 

přidán dimethylsulfoxid o objemu 20 l a 1 ml redestilované vody. Byla změřena 

absorbance 10 M roztoku flubendazolu a vyextrahovaného 10 M roztoku 

flubendazolu pomocí spektrofotometru při vlnové délce 245 nm proti slepému 

vzorku.  

Pokus byl opakován, byly zachovány stejné podmínky extrakce, ale 

absorbance byla měřena pomocí spektrofotometru při vlnové délce druhého 

absorpčního maxima při 313 nm. 

 

Výpočet přípravy 10 µM roztoku flubendazolu: 

 V1 = 2 ml 

 c1 = 10 µM = 10.10
-6 

M 

 c2 = 5 mM = 5.10
-3 

M 

 V2 = V1. c1 / c2 = 2 . 10.10
-6

 / 5.10
-3 

 
V2 = 0,004 ml = 4 l 

 

K vypočtenému množství 5 mM zásobního roztoku byla přidána redestilovaná voda 

o objemu 1,996 ml. 

 

(V1 – výsledný objem roztoku,  c1 – výsledná koncentrace roztoku, V2 – objem 

zásobního roztoku, c2 – koncentrace zásobního roztoku ). 
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4.7. STANOVENÍ BÍLKOVINY METODOU BCA (BICINCHONINIC 

ACID) 

 

Pro kalibraci byly připraveny jednotlivé koncentrace hovězího sérového 

albuminu (BSA) podle tabulky. Byl připraven pracovní roztok C smícháním 

roztoku A (NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH) a roztoku B (4% CuSO4 . H2O) 

v poměru 50:1. Mikrosomy a cytosol byl naředěn 20x redestilovanou vodou. Byla 

provedena 2 ředění mikrosomů a cytosolu, z každého ředění bylo připraveno 7 

paralelních vzorků.  

 

Tab. 3. Objemy roztoku BSA a redestilované vody pro jednotlivé hladiny kalibrace. 

 Koncentrace 

(g/ml) 

Roztok 0,1% BSA 

(l) 

Redestilovaná voda 

(l) 

1 0 0 100 

2 200 20 80 

3 400 40 60 

4 600 60 40 

5 800 80 20 

6 1000 100 0 

 

Do mikrotitrační destičky bylo napipetováno do pozice A1 redestilovaná voda 

jako blank (absorbance blanku se automaticky odečetla od absorbancí všech jamek), 

do pozice B1–G1 10 l slepého vzorku o koncentraco 0 g/ml, do pozice A2-G2 10 

l o koncentraci 200 g/ml, do pozice A3-G3 koncentraci 10 l o koncentraci 400 

g/ml, do pozice A4-G4 10 l o koncentraci 600 g/ml, do pozice A5-G5 10 l 

o koncentraci 800 g/ml a do pozice A6-G6 10 l o koncentraci 1000 g/ml. Do 

pozice A7-G7 bylo napipetováno 10 l mikrosomů z prvního ředění, do pozice 

A8-G8 10 l mikrosomů z druhého ředění, do pozice A9-G9 10 l cytosolu 

z prvního ředění a do pozice A10-G10 10 l cytosolu z druhého ředění.  

Do všech jamek kromě jamky A1 bylo napipetováno 200 l pracovního 

roztoku C. Takto připravená destička se nechala inkubovat 30 minut při 37 °C. Po 

inkubaci se změřila absorbance pomocí čtečky Biorad při vlnové délce 562 nm proti 

redestilované vodě.  Od vzorků byl odečten průměr slepých vzorků. 
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Obr. 4. Mikrotitrační destička 

 

Výpočet ředění mikrosomů a cytosolu: 

Objem mikrosomy (cytosol) : redestilovaná voda...  1 : 19 

Celkový objem …………………………………… 1 ml 

1 díl ……………………...…………………….…. 1/20 = 0,05 ml = 50 l 

19 dílů ………………………………………….… 19 . 0,05 = 0,95 ml = 950 l 

 

Mikrosomy (cytosol) byly naředěny tak, že k 950 l redestilované vody bylo přidáno 

50 l mikrosomů (cytosolu). 

 

 

Výpočet objemů roztoků A a B pro přípravu roztoku C: 

Roztok A : roztok B ……………. 50 : 1 

Celkový objem roztoku C ……… 18 ml 

1 díl ……………………………. 18 / 51 = 0,3529 ml = 350 l 

50 dílů …………………………. 50 . 0,3529 = 17,645 = 17,65 ml 

 

Pracovní roztok C byl připraven tak, že k 17,65 ml pracovního roztoku A bylo 

přidáno 350 l pracovního roztoku B.  

 

 

       1     2     3     4    5     6    7      8     9    10   11  12 
 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 
 
G 
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4.8. EXRAKCE FLUBENDAZOLU Z BIOLOGICKÝCH VZORKŮ DO 

       TERT-BUTYLMETHYLETHERU 

 

Roztoky s přídavkem biologického materiálu pro zjištění účinnosti extrakce 

flubendazolu z inkubačních směsí byly připraveny podle následujících  tabulek:  

 

Tab. 4. Objemy 5 mM roztoku flubendazolu, redestilované vody, cytosolu, amoniaku 

a tert-butylmetyletheru.   

Číslo 

vzorku 

Flubendazol 

(l) 

Redestilovaná 

voda 

(l) 

Cytosol 

(l) 

Amoniak 

(l) 

tBME 

(ml) 

C 1 2 1000 0 36 3 

C 2 2 900 100 36 3 

C 3 2 800 200 36 3 

C 4 2 700 300 36 3 
 

Vzorek C2 obsahoval 1,354 mg proteinů, vzorek C3 obsahoval 2,708 mg proteinů 

a vzorek C4 obsahoval 4,062 mg proteinů.  

 

Tab. 5. Objemy 5 mM roztoku flubendazolu, redestilované vody, mikrosomů, amoniaku a tert-

butylmetyletheru.   

Číslo 

vzorku 

Flubendazol 

(l) 

Redestilovaná 

voda 

(l) 

Mikrosomy 

(l) 

Amoniak 

(l) 

tBME 

(ml) 

M 1 2 1000 0 36 3 

M 2 2 900 100 36 3 

M 3 2 800 200 36 3 

M 4 2 700 300 36 3 

 

Vzorek M2 obsahoval 0,682 mg proteinů, vzorek M3 obsahoval 1,364 mg proteinů 

a vzorek M4 obsahoval 2,046 mg proteinů. 

 

Takto připravené směsi se nechaly třepat, po jedné minutě byly přemístěny do 

hlubokomrazícího boxu, kde se nechaly zmrazit na -80°C. Po 30 minutách byl 

z organické fázi odebrán 1 ml, který byl v koncentrátoru při 30°C odpařen. 

K odparku byl přidán DMSO o objemu 20 l a 1 ml redestilované vody. Byla 

změřena absorbance vzorků při vlnové délce 245 nm. 
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K 1 ml 10 M roztoku flubendazolu bylo přidáváno rostoucí množství 

mikrosomů. Z takto připravených roztoků byla měřena absorbance při vlnové délce 

313 nm. Z hodnot byl sestrojen graf. Tím bylo ověřeno, zda mikrosomy ovlivňují 

absorbanci v UV oblasti. 

 

 

Tab. 6. Objemy 10 µM roztoku flubendafolu, mikrosomů a množství proteinů. 

Roztok flubendazolu 

 

(ml) 

Mikrosomy 

 

(l) 

Množství 

proteinů 

(mg) 

1 0 0,000 

1 5 0,034 

1 10 0,068 

1 15 0,102 

1 20 0,136 

1 25 0,171 

1 30 0,205 

1 35 0,239 

1 40 0,273 

1 45 0,307 

1 50 0,341 

1 55 0,375 

1 60 0,409 

1 65 0,443 

1 70 0,477 

1 75 0,512 

 

 

 

4.9. INKUBACE FLUBENDAZOLU  

 

Reakční směsi (RM) byly připraveny z 5 mM zásobního   roztoku 

flubendazolu (výsledná koncentrace v RM= 10 M) v DMSO, z 1 mM zásobního 

roztoku NADPH ve vodě (výsledná koncentrace v RM = 100 M), z mikrosomů 

nebo cytosolu a z 0,1 M fosfátového pufru o pH 7,4. Objemy jednotlivých složek 

jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tab. 7. Objemy 5 mM roztoku flubendazolu, DMSO, mikrosomů, 1 mM roztoku NADPH, cytosolu 

a pufru. 

 

Číslo vzorku 

Roztok 

flubendazolu 

(l) 

DMSO 

 

(l) 

Mikrosomy 

 

(l) 

Roztok 

NADPH 

(l) 

Cytosol 

 

(l) 

Pufr 

 

(l) 

1,2,3(mikrosomy) 2 
_ 

330 100 
_ 

568 

4,5,6(cytosol) 2 
_ _ 

100 330 568 

7(slepý-mik.) 
_ 

2 330 100 
_ 

568 

8(slepý-cyt.) 
_ 

2 
_ 

100 330 568 

9(slepý-chem.) 2 
_ _ 

100 
_ 

898 

 

Připravené reakční směsi se nechaly inkubovat 60 minut při 37°C při stálém 

třepání (400rpm) v termomixeru Eppendorf-comfort. Inkubace byla ukončena 

přemístěním reakčních směsí do ledové lázně. Každá reakční směs byla následně 

rozdělena do tří mikrozkumavek po 300 l. Tyto tři mikrozkumavky z každého 

vzorku byly označeny  písmeny A, B a C. K mikrozkumavkám řady A bylo přidáno 

180 l acetonitrilu (ACN), k mikrozkumavkám řady B bylo přidáno 30 l amoniaku 

a 600 l octanu ethylnatého a k mikrozkumavkám řady C bylo přidáno 30 l 

amoniaku a 900 l tBME. Mikrozkumavky řady A se nechaly třepat na třepačce 

1 minutu a mikrozkumavky řady B a C 3 minuty. Po protřepání byly mikrozkumavky 

stočeny na centrifuze po dobu 3 minut při 5 000 otáčkách. Ze stočených 

mikrozkumavek řady A byla odebrána organické fáze o objemu 430 l, byla 

přenesena do vialek a zavíčkována. Z řady B byla odebrána organická fáze o objemu 

500 l a přenesena do vialek a z  řady C byla odebrána organická fáze o objemu 800 

l a přenesena do vialek. Organické fáze z řady B a C byly odpařeny v koncentratoru 

při 30 °C. Takto připravené vzorky byly předány na měření metodou vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC). Měření pomocí HPLC provedla Mgr. Marie 

Soukupová. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie probíhala na Shimadzu LC 

chromatografu, nastřikováno bylo standardně 50 µl vzorku. Byla používána kolona 

LiChroCART 250x3 mm, náplň LiChrospher 60 RP-select B (5µm). Kolona byla 

termostatována na 25 °C. Mobilní fáze měla složení ACN : 0,025 M fosfátový pufr 

(pH = 3,07) 3 : 7, průtok mobilní fáze činil 0,7 ml/min. Byla provedena UV detekce 

flubendazolu při vlnové délce 246 nm a spektrofluorimetrická detekce redukovaného 

flubendazolu, kde excitační vlnová délka měla hodnotu 290 nm a emisní vlnová 

délka měla hodnotu 320 nm.  



 27 

Mikrozkumavky A, B a C u vzorků 1, 2 a 3 obsahovaly 0,675 mg proteinů a 

mikrozkumavky u vzorků 4, 5 a 6 obsahovaly 1,341 mg proteinů. 
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5. VÝSLEDKY 

 

 

5.1. ABSORPČNÍ SPEKTRUM ROZTOKU FLUBENDAZOLU 

 

U roztoku flubendazolu o koncentraci 5 µM bylo změřeno absorpční 

spektrum pomocí spektrofotometru HELIOS β v křemenné kyvetě.  
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 Obr. 5.  Absorpční spektrum roztoku flubendazolu o koncentraci 5 M s maximy absorbance 

při vlnových délkách 245 nm a 313 nm. 

 

 

Byla změřena absorbance rostoucí koncentrace DMSO (viz. tab. 1.) v redestilované 

vodě pomocí spektrofotometru při vlnové délce 245 nm.  Byla posouzena případná 

absorbance DMSO v UV oblasti. 
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 Obr. 6. Závislost absorbance na objemu DMSO v 1,5 ml redestilované vody při vlnové délce 

245 nm. 

 

Protože DMSO absorboval  v UV oblasti, musel slepý vzorek vždy obsahovat stejný 

objem DMSO jako měřený vzorek.  

 

 

5.2. ROZPUSTNOST FLUBENDAZOLU 

 

 Byla změřena absorbance roztoků flubendazolu o koncentracích od 1 do 

45 M pomocí spektrofotometru při vlnové délce 245 nm. Měření bylo provedeno 

třikrát, vypočítal se průměr, ze kterého byl sestrojen graf. 

 

Tab. 8. Výsledky měření absorbance jednotlivých koncentrací roztoku flubendazolu.  

Koncentrace 

(M) 

Absorbance Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 1. měření 2. měření 3. měření 

1 0,028 0,037 0,037 0,034 0,005 

2 0,044 0,057 0,051 0,051 0,007 

3 0,060 0,059 0,066 0,062 0,004 

4 0,081 0,069 0,074 0,075 0,006 

5 0,090 0,078 0,100 0,089 0,011 

6 0,095 0,091 0,101 0,096 0,005 

7 0,109 0,096 0,117 0,107 0,011 

8 0,115 0,127 0,142 0,128 0,014 

9 0,135 0,137 0,147 0,140 0,006 

10 0,142 0,157 0,177 0,159 0,018 
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Tab. 9. Výsledky měření absorbance jednotlivých koncentrací roztoku flubendazolu. 

Koncentrace 

(M) 

Absorbance Průměr 

 

Směrodatná 

odchylka 1. měření 2. měření 3. měření 

15 0,172 0,200 0,183 0,185 0,014 

20 0,150 0,225 0,153 0,176 0,042 

25 0,218 0,250 0,162 0,210 0,045 

30 0,209 0,225 0,200 0,211 0,013 

35 0,193 0,302 0,171 0,222 0,70 

45 0,318 0,230 0,200 0,049 0,061 
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 Obr. 7. Graf závislosti absorbance na koncentraci. 

 

Z výsledků vyplynulo, že nejvyšší možná koncentrace flubendazolu ve vodě za 

daných podmínek je 10 M.  

 

 

5.3. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO OCTANU ETHYLNATÉHO 

 

 Byla změřena původního absorbance 10 M roztoku flubendazolu 

a absorbance extrahovaného 10 M roztoku flubendazolu do octanu ethylnatého 

pomocí spektrofotometru při vlnové délce 245 nm. Měření bylo provedeno třikrát, 

byl vypočítán průměr. 
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Tab. 10. Výsledky měření extrakce flubendazolu do octanu ethylnatého. 

Číslo měření Absorbance 10 M 

roztoku 

flubendazolu 

Absorbance 

extrahovaného 

roztoku flubendazolu 

1 0,085 0,126 

2 0,083 0,135 

3 0,082 0,092 

Průměr 0,083 0,118 

 

 

Pro neuspokojivé výsledky byl pokus opakován. Místo 125 l bylo přidáno 

25 l amoniaku. Z organické fáze byl odebrán 1 ml, který se nechal odpařit 

v koncentrátoru při 30°C. Byla změřena původní absorbance 10 M roztoku 

flubendazolu a absorbance extrahovaného 10 M roztoku flubendazolu do octanu 

ethylnatého pomocí spektrofotometru při vlnové délce 245 nm. Měření bylo 

provedeno třikrát, byl vypočítán průměr.  

 

Tab. 11. Výsledky měření extrakce flubendazolu do octanu ethylnatého při vlnové délce 245 nm. 

 

 

Tab. 12. Výsledky měření extrakce flubendazolu do octanu ethylnatého při vlnové délce 313 nm. 

Číslo měření Absorbance 10 M 

roztoku 

flubendazolu 

Absorbance 

extrahovaného 

roztoku FLU 

v 1 ml OE 

Absorbance 

extrahovaného 

roztoku flubendazolu 

v 5 ml OE 

1 0,062 0,027 0,135 

2 0,089 0,042 0,210 

3 0,068 0,032 0,160 

Průměr 0,073 0,034 0,168 

 

 

Číslo měření Absorbance 10 M 

roztoku 

flubendazolu 

Absorbance 

extrahovaného 

roztoku FLU 

v 1 ml OE  

Absorbance 

extrahovaného 

roztoku flubendazolu 

v 5 ml OE 

1 0,175 0,052 0,260 

2 0,142 0,056 0,280 

3 0,178 0,071 0,355 

Průměr 0,165 0,060 0,298 
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Byla změřena hodnota pH a absorbance 10 M roztoku flubendazolu bez 

amoniaku a po přidání amoniaku. Tím jsme se ujistili, že alkalizace po přidání 25 µl 

amoniaku je dostatečná. 

 

Tab. 13. Hodnoty pH a absorbance 10 M roztoku flubendazolu s amoniakem a bez amoniaku. 

Roztok flubendazolu bez amoniaku Roztok flubendazolu s amoniakem 

Absorbance pH Absorbance pH 

0,143 7,16 0,181 10,75 

 

 

5.4. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU DO TERT-BUTYLMETHYL - 

       ETHERU 

 

 Byla změřena absorbance 10 M roztoku flubendazolu pomocí 

spektrofotometru při vlnové délce 245 nm a absorbance extrahovaného 10 M 

roztoku flubendazolu do tBME pomocí spektrofotometru při vlnové délce 245 nm. 

Měření bylo provedeno třikrát, z kterých byl  vypočítán průměr. Z hodnot byl 

vypočítán výtěžek extrakce. 

 

Tab. 14. Výsledky měření extrakce flubendazolu do tert-butylmethyletheru při vlnové délce 245 nm. 

Číslo měření Absorbance 10 M 

roztoku 

flubendazolu 

Absorbance 

extrahovaného 

roztoku FLU 

 v 1 ml tBME 

Absorbance 

extrahovaného roztoku 

flubendazolu ve 3 ml 

tBME 

1 0,075 0,030 0,090 

2 0,075 0,024 0,072 

3 0,096 0,021 0,063 

Průměr 0,082 0,025 0,075 

 

 

Výpočet výtěžku reakce: 

 0,082  ……………  100 % 

 0,075  ……………  x     % 

 x = 0,075 . 100 / 0,082 

 x = 91 % 
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Pokus byl opakován, byly zachovány stejné podmínky extrakce, ale 

absorbance byla měřena pomocí spektrofotometru při vlnové délce druhého 

absorpčního maxima při 313 nm. 

 

Tab. 15. Výsledky měření extrakce flubendazolu do tert-butylmethyletheru při vlnové délce 313 nm. 

Číslo měření Absorbance 10 M 

roztoku 

flubendazolu 

Absorbance 

extrahovaného 

roztoku FLU 

v 1 ml tBME 

Absorbance 

extrahovaného roztoku 

flubendazolu ve 3 ml 

tBME 

1 0,076 0,014 0,042 

2 0,085 0,024 0,072 

3 0,090 0,019 0,057 

Průměr 0,084 0,025 0,057 

 

Výpočet výtěžku reakce: 

 0,084  ……………  100 % 

 0,057  ……………  x     % 

 x = 0,057 . 100 / 0,084 

 x = 68 % 

 

 

5.5. STANOVENÍ BÍLKOVINY METODOU BCA (BICINCHONIC ACID) 

 

Pro kalibraci byly připraveny roztoky BSA o koncentracích 0, 200, 400, 600, 

800 a 1000 g/ml. Mikrosomy a cytosol byly naředěny 20x redestilovanou vodou. 

Byly provedeny 2 ředění od mikrosomů a cytosolu, z každého ředění bylo 7 vzorků. 

Byl připraven pracovní roztok C smícháním roztoku A a roztoku B v poměru 50 : 1. 

Do mikrotitrační destičky bylo napipetováno do každé jamky 10 l vzorku bílkoviny 

a 200 l pracovního roztoku C. Do jamky A1 byla napipetována redestilovaná voda 

jako blank (absorbance blanku se automaticky odečetla od absorbancí všech jamek). 

Proběhla inkubace při 37 °C po dobu 30 minut. Byla změřena absorbance pomocí 

čtečky Biorad při vlnové délce 562 nm. Od vzorků byl odečten průměr slepých 

vzorků. 
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Tab. 16. Absorbance kalibračních roztoků BSA o koncentracích 0, 200, 400, 600, 800 a 1000 g/ml 

při vlnové délce 562 nm. 

 

 

Tab. 17. Absorbance naředěného cytosolu při vlnové délce 562 nm. 

Absorbance 

1. ředění 2. ředění 

0,585 0,639 

0,610 0,644 

0,634 0,681 

0,622 0,626 

0,634 0,716 

0,619 0,641 

0,530 0,597 

Průměr 0,627 

Průměr – 0,059 0,568 

 

 

 

Tab. 18. Absorbance naředěných mikrosomů při vlnové délce 562 nm. 

Absorbance 

1. ředění 2. ředění 

0,333 0,352 

0,327 0,353 

0,325 0,366 

0,327 0,354 

0,338 0,360 

0,346 0,371 

0,324 0,359 

Průměr 0,345 

Průměr – 0,059 0,286 

 

 Koncentrace (g/ml) 

0 200 400 600 800 1000 

 

 

 

Absorbance 

0,000 0,207 0,400 0,562 0,708 0,858 

0,057 0,218 0,399 0,587 0,718 0,864 

0,056 0,223 0,401 0,572 0,693 0,912 

0,055 0,199 0,404 0,592 0,732 0,911 

0,062 0,225 0,404 0,594 0,718 0,912 

0,066 0,214 0,406 0,564 0,750 0,913 

0,060 0,218 0,401 0,584 0,702 0,912 

Průměr 0,059 0,215 0,402 0,579 0,717 0,897 

Průměr- 

0,059 

0,000 0,156 0,343 0,520 0,658 0,838 
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 Obr. 8. Kalibrační přímka závislosti absorbance na koncentraci při vlnové délce 562 nm 

s rovnicí přímky a korelačním koeficientem. 

 

Výpočet koncentrace cytosolu z rovnice kalibrační přímky: 

 A = 0,568 

 0,568 = 0,000839 x – 0,0003 

 x = 0,568 + 0,0003 / 0,000839 

 x = 677 g/ml  

 

 677 . 20 = 13 540 g/ml = 13,54  mg/ml 

 

Výpočet koncentrace mikrosomů z rovnice kalibrační přímky: 

 A = 0,286 

 0,286 = 0,000839 x – 0,0003 

 x = 0,286 + 0,0003 / 0,000839 

 x = 341 g/ml 

 

 341 . 20 = 6 820 g/ml = 6,82 mg/ml 

 

Výsledná koncentrace cytosolu byla 13,54 mg/ml a koncentrace mikrosomů byla 

6,82 mg/ml. 



 36 

5.6. EXTRAKCE FLUBENDAZOLU Z BIOLOGICKÝCH VZORKŮ DO 

       TERT-BUTYLMETHYLETHERU 

 

Byly připraveny roztoky flubendazolu s 0, 100, 200 a 300 l cytosolu 

a mikrosomů. Takto připravené roztoky byly extrahovány do tBME. Byl odebrán 1 

ml organické fáze, který se nechal odpařit v koncentrátoru při 30 °C. K odparku byl 

přidán DMSO a redestilovaná voda. Byla změřena absorbance pomocí 

spektrofotometru při vlnové délce 245 nm. Měření bylo provedeno dvakrát. 

 

 

Tab. 19. Výsledné absorbance extrakce flubendazolu do tert-butylmethyletheru s příměsí cytosolu 

měřené při vlnové délce 245 nm. 

Číslo měření Číslo vzorku  

C 1 C 2 C 3 C 4 

1 0,052 0,094 0,069 0,072 

2 0,046 0,085 0,078 0,115 

Průměr 0,049 0,090 0,074 0,094 

Průměr x 3 0,147 0,269 0,221 0,281 

 

 

Tab.20. Výsledné absorbance extrakce flubendazolu do tBME s příměsí mikrosomů. 

Číslo měření Číslo vzorku 

M 1 M 2 M 3 M 4 

1 0,057 0,059 0,076 0,084 

2 0,067 0,070 0,100 0,103 

Průměr 0,062 0,065 0,088 0,094 

Průměr x 3 0,186 0,197 0,264 0,281 

 

 

Protože nebylo dosaženo předpokládaného výsledku byly připraveny roztoky 

se stoupající koncentrací mikrosomů, u kterých byla změřena absorbance pomocí 

spektrofotometru při  vlnové délce 313 nm. K 1 ml redestilované vody byl přidáván 

stoupající objem mikrosomů podle tabulky 6. Z výsledných hodnot absorbancí byl 

sestrojen graf.  
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Tab. 21. Absorbance pro jednotlivé objemy mikrosomů při vlnové délce 313 nm. 

Mikrosomy 

(µl) 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Absorbance 0,053 0,106 0,184 0,256 0,328 0,407 0,486 0,565 

 

 

Tab. 22. Absorbance pro jednotlivé objemy mikrosomů při vlnové délce 313 nm. 
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Obr. 9. Závislost absorbance na objemu mikrosomů v l. 

 

Z hodnot a grafu vyplynulo,že vliv mikrosomů na extrakci flubendazolu pomocí 

spektrofotometru nejde určit, protože látky v nich obsažené absorbují v UV oblasti. 

Stejný závěr byl předpokládán i u cytosolu. 

Mikrosomy 

(µl) 

40 45 50 55 40 65 70 75 

Absorbance 0,641 0,746 0,869 0,870 0,943 1,030 1,126 1,186 
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5.7. INKUBACE FLUBENDAZOLU 

 

 Připravené směsi (viz. tab. 7) se nechaly inkubovat 60 minut při 37 °C při 

stálém třepání. Raekce byla zastavena přenesením reakčních směsí do ledu. Každá 

směs byla rozdělena do tří mikrozkumavek po 300 l, které byly označeny písmeny 

A, B a C. K mikrozkumavkám řady A byl přidán acetonitril, k mikrozkumavkám 

řady B byl přidán amoniak a octanu ethylnatého a k mikrozkumavkám řady C byl 

přidán amoniak a  tBME. Vzorky se nechaly třepat, poté byly stočeny na centrifuze. 

Ze stočených mikrozkumavek byly odebrány organické fáze. Organické fáze z řady 

B a C byly odpařeny v koncentratoru při 30 °C. Připravené vzorky byly předány na 

měření metodou HPLC. Z výsledků byla vypočítána látková množství flubendazolu, 

který byl inkubován s mikrosomy a cytosolem a následně  extrahován do 600 µl 

octanu ethylnatého a 900 µl tBME.  

 

Tab. 23. Koncentrace a látkové množství inkubovaného flubendazolu s mikrosomy extrahovaného do  

octanu ethylnatého a tert-butylmethyletheru. 

Vzorek Látkové množství v 600 µl 

OE  

(nmol) 

B1 2,406 

B2 2,465 

B3 2,306 

Průměr 2,392 

 

 

Tab. 24. Koncentrace a látkové množství inkubovaného flubendazolu s cytosolem extrahovaného do 

octanu ethylnatého a tert-butylmethyletheru. 

Vzorek Látkové množství v 600 µl 

OE  

(nmol) 

B5 2,468 

B6 2,735 

Průměr 2,602 

 

 

 

Vzorek Látkové množství v 900 µl 

tBME 

(nmol) 

C1 1,833 

C2 2,503 

C3 2,215 

Průměr 2,184 

Vzorek Látkové množství v 900 µl 

tBME  

(nmol) 

C4 1,590 

C5 2,684 

C6 2,135 

Průměr 2,136 
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Byla také vypočítána látková množství redukovaného flubendazolu vzniklého při 

inkubaci flubendazolu s mikrosomy a cytosolem po následné extrakci do 600 µl 

octanu ethylnatého a 900 µl tBME.  

 

Tab. 25. Koncentrace a látkové množství redukovaného flubendazolu (inkubace s mikrosomy, 

extrakce do octanu ethylnatého a tert-butylmethyletheru). 

Vzorek Látkové množství v 600 µl 

OE  

(nmol) 

B1 0,282 

B2 0,260 

B3 0,228 

Průměr 0,257 

 

 

 

Tab. 26. Koncentrace a látkové množství redukovaného flubendazolu (inkubace s cytosolem, extrakce 

do octanu ethylnatého a tert-butylmethyletheru). 

Vzorek Látkové množství v 600 µl 

OE  

(nmol) 

B4 0,029 

B6 0,044 

Průměr 0,037 
 

 

U vzorku č. 9B (extrakce flubendazolu do octanu ethylnatého) bylo látkové množství 

flubendazolu 1,018 nmol a látkové množství redukovaného flubendazolu 

2,820 .10
-3 

nmol. U vzorku č. 9C (extrakce flubendazolu do tert-butylmethyletheru) 

bylo látkové množství flubendazolu 1,271 nmol a látkové množství redukovaného 

flubendazolu 5,929 .10 
-3 

nmol. 

 

Vzorek Látkové množství v 900 µl 

tBME  

(nmol) 

C1 0,393 

C2 0,502 

Průměr 0,447 

Vzorek Látkové množství v 900 µl 

tBME 

(nmol) 

C4 - 

C5 0,115 

C6 0,155 

Průměr 0,135 
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6. DISKUSE 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit absorpční spektrum flubendazolu, 

jeho rozpustnost a optimalizovat extrakci parentní látky a hlavních metabolitů 

z inkubačních směsí.  

 V první fázi bylo proměřeno absorpční spektrum flubendazolu. Navážka 

flubendazolu byla rozpuštěna v DMSO. Takto připravený roztok byl následně 

naředěn vodou na koncentraci 5 M. Spektrum flubendazolu vykazovalo absorpční 

maxima při 245 a 313 nm. Následně byla změřena také absorbance roztoků 

o rostoucí koncentraci DMSO v redestilované vodě. Protože byla prokázaná 

absorbance DMSO v UV oblasti, musel vždy slepý vzorek obsahovat stejný objem 

DMSO jako vzorek měřený.  

 Při zkoušce rozpustnosti byly připraveny roztoky flubendazolu se stoupající 

koncentrací. Byla změřena absorbance těchto roztoků při vlnové délce 245 nm 

pomocí spektrofotometru. Z výsledků vyplynulo, že nejvyšší možná koncentrace, při 

které je flubendazol ve vodě za daných podmínek zcela rozpuštěn je 10 M.  

Extrakce flubendazolu byla nejdříve provedena do octanu ethylnatého (OE) 

a tert-butylmethyletheru (tBME) bez příměsi biologického materiálu. Při extrakci 

flubendazolu do OE nebylo dosaženo uspokojivých výsledků, i když byly 

pozměněny reakční podmínky a způsob detekce, kdy místo 125 l bylo přidáno jen 

25 l amoniaku, organická fáze byla místo na elektrické plotýnce odpařena 

v koncentratoru při 30 °C a výsledná absorbance byla změřena při 313 nm. Následně 

byla provedena extrakce flubendazolu do tBME. Výtěžek reakce činil 91 %, 

absorbance byla měřena pomocí spektrofotometru při 245 nm. Extrakce flubendazolu 

do tBME byla provedena ještě jednou, tentokrát byla absorbance rozpuštěného 

odparku měřena při 313 nm. Výtěžek reakce činil 68 %.  

Vliv mikrosomů a cytosolu na extrakci flubendazolu do tBME nelze pomocí 

spektrofotometrie určit, protože látky v nich obsažené absorbují v UV oblasti. Proto 

byla využita vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Připravené vzorky 

flubendazolu s mikrosomy a cytosolem byly extrahovány do octanu ethylnatého 

a tert-butylmethyletheru. Organická fáze byla odebrána, odpařena a odparky byly 

předány na HPLC analýzu. Z výsledných chromatogramů byla vypočítána látková 

množství parentní látky a redukovaného flubendazolu.  
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Extrakce inkubovaného flubendazolu s mikrosomy a cytosolem je o něco 

výhodnější do octanu ethylnatého, ale extrakce redukovaného flubendazolu je 

výhodnější do tert-butylmethyletheru. Naproti tomu pouhá extrakce flubendazolu 

a redukovaného flubendazolu bez inkubace s mikrosomy a cytosolem vychází lépe 

do tert-butylmethyletheru. 
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7. ZÁVĚR 

 

 

 V této práci bylo proměřeno absorpční spektrum vodného roztoku 

flubendazolu, byla zjištěna rozpustnost flubendazolu a jeho vhodná extrakce. 

 

 Absorpční maxima roztoku flubendazolu jsou 245 nm a 313 nm. 

 

 Nejvyšší možná koncentrace flubendazolu ve vodě za daných podmínek je 

10 M. 

 

 Extrakci 10 M roztoku flubendazolu je vhodnější provádět do tert-

butylmethyletheru. 

 

 Vliv biologického materiálu na extrakci roztoku flubendazolu do tert-

butylmethyletheru nelze metodou spektrofotometrie určit, protože látky 

v nich obsažené absorbují v UV oblasti. 

 

 Extrakce inkubovaného flubendazolu s mikrosomy a cytosolem je výhodnější 

do octanu ethylnatého. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

ACN acetonitril  

BCA bicinchoninic acid 

BSA hovězí sérový albumin 

DMSO dimethylsulfoxid 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

NaCl chlorid sodný 

NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát redukovaný 

OE octan ethylnatý 

RM reakční směs 

tBME tert-butylmethylether 

UV ultrafialové spektrum světla 
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