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Abstrakt 

Stanovenie medi a zinku atómovou absorpčnou spektrometriou 

Diplomová práca 

Erika Hriňová 

  

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy 

 

Táto práca je venovaná stanoveniu koncentrácie zinku a medi v roztokoch s matricou 

tvorenou médiom HBSS pre potreby výskumu na katedre farmakológie. Merania boli 

uskutočnené na prístroji Shimadzu AA 7000 Series za použitia plameňovej atomizácie 

zmesou acetylén-vzduch. Bola optimalizovaná úprava vzorku, podmienky merania 

a napokon sme sa v práci zaoberali kvantifikací metódou kalibračnej krivky 

a štandardného prídavku a vhodnosťou ich použitia.  

Výsledkom je optimalizácia parametrov slúžiacich na vytvorenie metódy použitej na 

kvantitatívnu analýzu vzoriek z katedry farmakológie pri výskume látok s chelatačnými 

účinkami.  

Kľúčové slová: Atómová absorpčná spektrometria, zinok, meď 
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Abstract 

Determination of zinc and copper with use of atomic absorption spectroscopy 

Thesis 

Erika Hriňová 

 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis 

 

This thesis is focused on determination of zinc and copper concentration in solutions 

containing HBSS background. The measurement was performed on the device Shimazdu 

AA 7000 Series with the use of the flame atomization. Acetylene-air flame was applied. 

Several settings were optimized including sample adjustment, measurement conditions 

and methods of quantification. The standard addition method and the calibration curve 

method were compared in the terms of its use. 

There is a method created using optimized setting to measure samples from the 

pharmacology department. Results are used for the research of new drugs with the ability 

to chelate mentioned elements.  

 

Key words: Atomic absorption spectroscopy, copper, zinc 
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1. Úvod 

Zinok je pre náš organizmus esenciálnym prvkom, ktorý ako súčasť mnohých enzýmov 

a hormónov zabezpečuje v tele mnoho funkcií. Jeho nadbytok však môže byť pre ľudský 

organizmus škodlivý, spôsobuje nedostatok medi a železa a je tiež spojený 

s neurotoxickým pôsobením. Nedostatok zinku spôsobuje poruchy imunitného systému, 

je spojený s nízkou pôrodnou hmotnosťou a tiež poruchami neurologických funkcií ako 

napríklad dyslexiou. 

Meď je rovnako esenciálnym prvkom a poruchy zahŕňajúce nadbytok či nedostatok medi 

sú základným patofyziologickým podkladom niekoľkých chorôb. Môžeme spomenúť 

Menkesov syndróm, kedy je medi v tele nedostatok alebo opačnú situáciu pri Wilsonovej 

chorobe.  

Absorpčná spektrometria sa zaoberá skúmaním žiarenia, ktoré sa pri prechode cez látku 

pohltí. V atómovej absorpčnej spektrometrii je využívaná vysoká teplota pri ktorej 

dochádza k atomizácii vzorku. Atómy v základnom stave následne interagujú so žiarením 

za vzniku excitovaného stavu pričom je pohltené žiarenie o špecifickej vlnovej dĺžke 

ktorá závisí na vlastnostiach prvku a je preň špecifická. 
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2.1 Zinok 

a) Toxikológia 

Zinok je esenciálny prvok pre ľudský organizmus vyskytujúci sa v mnohých enzýmoch, 

napríklad karboanhydrázach, karboxypeptidázach a hormónoch. [1]  

Zinok je často používaný v priemyselnej výrobe ako prísada do zliatin a na galvanizáciu 

železa a ocele. Pri práci so zinkom hrozí expozícia prachu a parám, čoho následkom môže 

byť takzvaná horúčka zlievačov. Pri tomto stave dochádza k vzniku alergickej reakcie 

na bielkoviny denaturované vdychovaným oxidom zinočnatým. Medzi príznaky patrí 

sladká chuť v ústach, kašeľ, únava, bolesti hlavy, triaška a horúčka. Prítomná je 

leukocytóza. [2] 

Referenčný príjem v potrave pre dospelých je 10 mg denne. Optimálna koncentrácia 

v plazme je v rozmedzí 13,8 – 22,9 µmol/l. Eliminácia prebieha predovšetkým stolicou, 

močom sa vylučuje iba 14 %.  

Najvyššia dávka pri ktorej ešte neboli pozorované nežiaduce účinky je 50 mg denne. 

Dlhodobé užívanie viac ako 100 – 150 mg denne môže spôsobovať nedostatok medi 

a železa indukciou syntézy metalotioneinu, ktorý zyvšuje vylučovanie medi z organizmu. 

Tento nedostatok sa prejavuje anémiou, leukopéniou, neutropéniou a negatívnym 

vplyvom na imunitné funkcie.  

Príznaky akútnej toxicity zahŕňajú gastrointestinálne poruchy ako napríklad kovová 

pachuť, bolesti brucha, nauzea, zvracanie, bolesti hlavy či letargiu. [3] 

Vstrebávanie zinku znižujú chelatačné látky ako je D-penicilamin, EDTA a ďalšie. 

Rovnaký účinok môže mať súčasné podávanie železa, medi a vápniku.  

Najlepšie sa zinok vstrebáva zo živočíšnej stravy, naopak príjem kyseliny fytovej 

vstrebávanie inhibuje. [4] 

Zinok hrá dôležitú úlohu vo funkcii imunitného systému. Štúdie ukazujú, že nedostatok 

spôsobuje nerovnováhu Th1 a Th2 buniek, znižuje percentuálne zastúpenie cytotoxických 

T-lymfocytov. [5] Zabezpečuje tiež integritu kože, podieľa sa na hojení rán, funkcii štítnej 

žľazy, raste a vývoji. Podľa další štúdie nedostatok zinku u tehotných žien spôsobuje 

nízku pôrodnú hmotnosť novorodencov. [6] Potrebný je tiež pre neurologické funkcie, 

vývoj mozgu a jeho funkcie. Bola preukázaná spojitosť medzi nízkou koncentráciou 

zinku (zároveň však zvýšenou koncentráciou medi) a výskytom dyslexie. [7] 

Existuje tiež spojenie vysokých dávok s neurotoxicytou. Bol však pozorovaný rozdiel 

pri podávaní rôznych solí. Najnižšiu toxicitu vykazoval histidinát, strednú orotát, acetát, 

chlorid a glukonát. Naopak za najvyšší toxický účinok sa prejavil u citrátu a sulfátu. 
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Mechanizmus spočíva v generovaní oxidatívneho stresu, inhibícii produkcie energie 

a následnej smrti nervových buniek. [8] 

b) Chemické vlastnosti 

Tab. 1: Vlastnosti zinku [9] 

Perióda 4. 

Skupina 12./ II.B 

Protónové číslo 30 

Atómová hmotnosť 65,38 

Konfigurácia [Ar] 4s2 3d10  

Oxidačné čísla I, II 

Hustota 1,65 kg/m3 

 

Zinok je biely, lesklý kov ktorý sa na vzduchu pokrýva oxidom. [10] Za bežnej teploty je 

krehký, avšak pri zahriatí na 100 - 150°C sa jeho vlastnosti menia na kujné a ťažné. [11] 

Maximálne oxidačné číslo je II, keďže jediná možnosť stabilizácie je odtrhnutie 

elektrónov   

z s-orbitálu. [10] Zaplnené d orbitály a nemožnosť prechodu d-d spôsobujú bezfarebnosť 

zlúčenín, pokiaľ nie je sfarbenie zapríčinené elektronegatívnou zložkou alebo stavbou 

kryštálovej mriežky. [11] 

V elektrochemickom rade napätia kovov je umiestnený naľavo od vodíka a jeho 

štandardný elektródový potenciál je záporný. Ide o ušľachtilý kov. S neoxidujúcimi 

kyselinami (alebo natoľko zriedenými, že stratili tieto svoje vlastnosti) reaguje za vzniku 

vodíka. 

Zn + H2SO4(10%) → ZnSO4 + H2 

Zn + 2HCl(10%) → ZnCl2 + H2 

S oxidujúcimi kyselinami reaguje bez vzniku vodíka. 

Zn + 2H2SO4(96%) → ZnSO4 + SO2 + 2H2O 

Zn + 4HNO3(67%) → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

Zn + 8HNO3(30%) → Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

Dobre sa rozpúšťa aj vo vodných roztokoch hydroxidov alkalických kovov. 

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2   [12] 

2.2 Meď 

a) Toxikológia 



11 
 

Meď patrí medzi esenciálne prvky v ľudskom organizme. Vyskytuje sa vo veľkom 

množstve enzýmov medzi ktoré napríklad patrí cytochrom c oxidáza, superoxid 

dizmutáza, urikáza, ceruloplazmín a ďalšie. [2] Zúčastňuje sa metabolizmu železa, 

cholesterolu, glukózy, je nevyhnutá pre syntézu myelínu a melanínu a taktiež pre správnu 

funkciu imunitného systému a väziva. [13] 

V priemysle sa meď využíva na výrobu zliatin, v poľnohospodárstve ako fungicídny 

prostriedok a vo farmácii pre svoje antibakteriálne vlastnosti našla uplatnenie v lokálnych 

prípravkoch. [2] V minulosti sa síran meďnatý využívam ako emetikum, avšak po objave 

jeho vysokej toxicity sa od jeho používania upustilo. LD50(čiže dávka letálna pre 50% 

zvierat) tejto látky je 1500 mg/kg. Pre porovnanie, LD50 etanolu je 7000 mg/kg, chloridu 

sodného 3000 mg/kg a fenobarbitalu iba 150mg/kg. [1] 

Rovnako ako v prípade zinku, aj u ľudí pracujúcich s meďou bolo pozorované riziko 

inhalácie oxidu meďnatého s následným rozvojom horúčky zlievačov s prejavmi 

zahrňujúcimi bolesť hlavy, zvýšenú teplotu, dráždivý kašeľ a leukocytózu. [2] 

Denný príjem by mal predstavovať 3-5 mg denne.[10] 

Hlavným miestom absorpcie je tenké črevo. Difúziou prestupuje cez sliznicu 

a špecifickým transportérom cez bazolaterálnu membránu enterocytov do portálnej 

cirkulácie. Pri poruche tohto procesu dochádza k nedostatku medi v organizme. Tento 

stav sa označuje ako Menkesov syndróm. [13] 

Naopak nadbytok medi je typický pre Wilsonovu chorobu. Ide o vzácne genetické, 

autozomálne recesívne ochorenie. Vplyvom mutácie génu dochádza k deficitu ATPázy 

7B a následnej poruche sekrécie medi do žlče a tiež jej inkorporácie 

do apoceruloplazmínu. Keďže sa meď vylučuje prevažne touto cestou, dochádza k jej 

hromadeniu v organizme. 

Zvýšená koncentrácia medi spôsobuje zvýšené množstvo voľných radikálov, následný 

pokles redukovaného glutationu, peroxidáciu membránových lipidov až poškodenie 

DNA buniek. 

Rozlišujú sa 3 hlavné formy klinickej manifestácie a niekoľko ďalších. Pri hepatálnej 

forme dochádza k hepatitíde, steatóze až cirhóze pečene. Neurologická a psychiatrická 

forma sa prejavujú poruchami reči, trasením, dystóniou až poruchami intelektu 

pri postihnutí korovej oblasti v neskorších, rozvinutých štádiách choroby. Nakoľko je 

manifestácia veľmi individuálna a ide o vzácne ochorenie môže byť diagnostika pomerne 

náročná. [14] 

 



12 
 

b) Chemické vlastnosti 

 Tab. 2: Vlastnosti medi [9] 

Perióda 4. 

Skupina 11./ I.B 

Protónové číslo 29 

Atómová hmotnosť 63,55 

Konfigurácia [Ar] 4s1 3d10  

Oxidačné čísla I, II 

Hustota 1,90 kg/m3 

 

Nakoľko sa v prípade medi na tvorbe väzieb podieľajú aj d-oritály, zaraďujeme ju medzi 

prechodné prvky. V zlúčeninách sú väzby prevažne kovalentného charakteru. Neexistuje 

dôkaz existencie Ca2+ iónov. [11] Kryštalizuje v kubickej sústave s plošne 

centralizovanou základnou bunkou. Vďaka tomu sa vyznačuje kujnosťou, ťažnosťou či 

tepelnou a elektrickou vodivosťou. Na vzduchu sa za prítomnosti oxidu uhličitého tvorí 

povlak hydroxid-uhličitanu meďnatého. [10] 

Meď je ušľachtilý kov. V elektrochemickom rade napätia kovov sa nachádza napravo 

od vodíka a má pozitívnu hodnotu štandardného elektródového potenciálu. [12] 

Meď reaguje s koncentrovanou kyselinou dusičnou: 

Cu + 4HNO3(67%) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

A rozpúšťa sa v horúcej koncentrovanej kyseline sírovej: 

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O [10] 

Hoci sa zaraďuje medzi ušľachtilé kovy, rozpúšťa sa aj v koncentrovaných roztokoch 

kyanidov alkalických kovov: 

2Cu + 4KCN + 2H2O → 2K[Cu(CN)2] + 2KOH + H2 [11] 
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2.3 Teoretické základy spektrofotometrie 

Spektrofotometrické metódy sa zaoberajú skúmaním zmien, ku ktorým dochádza 

pri interakcii žiarenia s látkou. Dôsledkom týchto interakcií sú prechody medzi rôznymi 

energetickými stavmi atómov a molekúl. Absorpčná spektrofotometria skúma časť 

žiarenia, ktorá sa pri prechode cez látku pohltí zatiaľ čo emisná spektrofotometria používa 

primárne žiarenie na vzbudenie látky a následne skúma žiarenie uvoľnené pri návrate 

do základného stavu. 

Žiarenie je charakterizované teóriou vlnovo-korpuskulárneho dualizmu ktorá sa zaoberá 

jeho povahou vlny a častice zároveň. Žiarenie je tak možné označiť ako 

elektromagnetické vlnenie. Toto vlnenie je charakterizované niekoľkými veličinami. 

Patrí sem vlnová dĺžka λ ktorá predstavuje vzdialenosť medzi opakujúcimi sa periódami 

vlnenia a závisí od frekvencie a rýchlosti šírenia na základe vzťahu  

f = c/λ. 

Ďalšou veličinou je vlnočet, čiže počet vlnových dĺžok na jednotku vzdialenosti 

vyjadrený tiež ako obrátená hodnota vlnovej dĺžky  

v = 1/λ. 

Frekvencia f v Hz predstavuje počet opakovaní javu za sekundu. 

Na základe fotoelektrického javu, kedy sú v dôsledku absorpcie elektromagnetického 

žiarenia elektróny emitované z atómového obalu bola potvrdená existencia fotónu ktorý 

predstavuje elementárnu časticu, kvantum elektromagnetického poľa. Fotóny sa vo vákuu 

pohybujú rýchlosťou svetla 2,998.108 m/s.  

Energia žiarenia, fotónu je charakterizovaná vzťahom  

E = h.f 

kde h predstavuje Planckovu konštantu 6,626.10-34 J.s ktorá predstavuje základné 

kvantum fyzikálnej akcie. Frekvencia je označená ako f. Keďže je známy vzťah 

medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou uvedený vyššie, dostaneme pre výpočet energie 

fotónu vzťah 

E = 
ℎ .  𝑐

𝜆
 (J). 

Absorpciou žiarenia elektrónmi dochádza k ich prechodu zo základného stavu s energiou 

E1 do vzbudeného stavu s energiou E2. Absorbovať sa bude iba žiarenie, ktoré vyhovuje 

podmienke 

E2 – E1 = h.c/λ.  

Tieto energie sú charakteristické pre danú molekulu alebo atóm a ovplyvňuje ich 

elektrónová štruktúra atómu.  
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V atómoch dochádza k zmene energetického stavu elektrónov. V molekulách môžu byť 

ovplyvnené aj ďalšie – vibračné, rotačné, nespárené elektróny.  

Energetický stav atómov opisuje Schrödingerova rovnica  

ℋ Ѱ = E Ѱ 

kde ℋ je Hamiltonov operátor, ktorý zodpovedá energii sústavy a Ѱ je vlnová funkcia 

charakterizujúca stav systému. Hamiltonov operátor zahŕňa členy pre kinetickú energiu, 

energiu interakcie elektrónov s jadrom a v prípade viacelektrónových atómov aj tretí člen 

predstavujúci vzájomnú repulziu elektrónov. Riešením Schrödingerovej rovnice 

dostaneme vlnovú funkciu ktorá vyjadruje hustotu pravdepodobnosti výskytu elektrónu 

a teda atómové orbitály ktoré sú charakterizované kvantovými číslami.  

Pokiaľ má atóm v obale viac elektrónov, pôsobia na seba ich momenty hybnosti. 

K celkovému momentu hybnosti ale neprispievajú nižšie, uzavreté hladiny. Elektrón 

ktorý je súčasťou atómového obalu vykazuje dráhový moment hybnosti, spojený 

s pohybom okolo jadra, a spinový moment hybnosti spojený s rotáciou okolo vlastnej osi, 

ktoré sa seba pôsobia. Toto pôsobenie môže byť dvoch druhov: 

a) V prvom prípade ide o vzájomné pôsobenie dráhových a spinových momentov 

hybnosti. Vychádza z predpokladu že spin-orbitálne interakcie sú menšie ako 

vzájomné interakcie elektrónov. Vektorovými súčtami dostaneme celkový 

dráhový vektor L a celkový spinový vektor S ktoré sa skladajú na celkový 

moment hybnosti atómu J. Táto metóda sa nazýva Russell - Saundersova väzba. 

b) Druhým prípadom je výrazné pôsobenie medzi spinovým a dráhovým momentom 

hybnosti toho istého elektrónu a teda vzájomné interakcie elektrónov prevyšuje 

spin-orbitálne interakcie. Najskôr sa sčítajú dráhový a spinový moment hybnosti 

elektrónu a tie sa následne poskladajú do celkového momentu hybnosti atómu J. 

Tento spôsob sa označuje ako j-j väzba. Je typická pre ťažšie atómy s približne 

Z ˃ 30 hoc toto pravidlo nie je úplne striktne dodržiavané.  

Celkový moment hybnosti atómu J určuje energiu stavu v ktorom sa atóm 

nachádza. [15,16] 

 

Štruktúra spektrálnych čiar 

Experimentálne sa zistilo, že aj prechody odpovedajú viacerým jemným čiaram. 

Zdôvodnenie vychádza z interakcie jadra s obalom atómu, spriahnutia momentu jadra 

a obalu.  
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Šírka spektrálnej čiary, pokiaľ nedochádza k pôsobeniu vonkajších síl na látku odpovedá 

vzťahu  

τ ΔEi ~ ħ 

kde τ je životnosť častice na danej energetickej hladine a Ei je šírka energetickej hladiny. 

τ závisí od frekvencie kvantového prechodu. V prípade, že by bola nekonečne veľká by 

bola šírka spektrálnej čiary nulová. 

Tvar a šírku spektrálnej čiary ovplyvňujú aj ďalšie podmienky. Ak je skúmaná látka 

v plynnom skupenstve častice v dôsledku tepelného chaotického pohybe do seba a steny 

nádoby narážajú čo spôsobuje skrátenie ich životnosti na danej energetickej hladine a tým 

rozšírenie spektrálnej čiary. 

Pri pôsobení vonkajšieho elektrického či magnetického poľa sa energetické hladiny 

štiepia, posúvajú a tým sa opäť zväčšuje šírka čiary v porovnaní s čiarou bez tohto 

pôsobenia. 

Intenzita čiary, čiže výkon žiarenia ktoré je absorbované alebo emitované súvisí 

s pravdepodobnosťou kvantového prechodu. Čím vyššia pravdepodobnosť prechodu tým 

vyššia intenzita čiary a zároveň tiež platí že čím viac častíc prejde zo základného stavu 

do excitovaného tým vyššia bude pravdepodobnosť kvantového prechodu. [16] 
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2.4 Teoretické základy AAS  

Atómová absorpčná spektrofotometria je jednou zo sprektrofotometrických metód.  

Pri použití týchto metód sa uplatňuje Kirchhoffov zákon podľa ktorého atómy v plynnom 

stave absorbujú žiarenie takých vlnových dĺžok ktoré sami vyžiaria.  

Atóm interaguje so žiarením a pokiaľ energia tohto žiarenia odpovedá energii kvantového 

prechodu dochádza k absorpcii a k excitácii atómu. Táto energia je následne buď 

emitovaná alebo ju atóm stratí pri zrážkach a premení na inú formu energie. Pri AAS 

absorpcia prebieha absorpcia žiarenia vlnových dĺžok ktoré zodpovedajú UV a viditeľnej 

oblasti spektra. [16] 

Z kvalitatívneho hľadiska sú zaujímavé predovšetkým rezonančné prechody pri ktorých 

vznikajú rezonančné čiary. Tieto prechody začínajú aj končia v základnom stave. 

Rezonančná čiara je najintenzívnejšia, špecifická a vyznačuje sa najvyššou citlivosťou 

pretože je funkciou vzájomného pôsobenia jadra a obalu atómu. Je typická pre prechody 

medzi hladinami s najmenším rozdielom energií. Kvantitatívne hľadisko je určené 

množstvom energie, ktoré atómy absorbujú. [17] 

Absorbovaná energia je charakterizovaná vzťahom 

Eabs = N . Bjk . ρv . h . v 

kde Eabs predstavuje energiu pohltenú za jednotku času v jednotkovom objeme. Bjk je 

Einsteinov koeficient absorpčnej prechodovej pravdepodobnosti, ρv predstavuje hustotu 

žiarenia zo zdroja, (h . v) je excitačná energia prechodu a N je počet voľných atómov 

v základnom stave.  

Pokiaľ sa na atóm pozrieme z hľadiska modelu harmonického oscilátora, kde 

okolo stacionárneho kladne nabitého jadra obieha záporne nabitý elektrón, môže tento 

systém absorbovať energiu za excitácie na pohyb o vyššej frekvencii. Túto energiu 

charakterizuje vzťah  

Eabs = fjk 
𝜋𝑒2

𝑚𝑒
 ρv 

kde Eabs je celková energia absorbovaná oscilátorom za jednotku času, e je elementárny 

náboj elektrónu, me je hmotnosť elektrónu a fjk je sila oscilátoru vyjadrujúca počet 

elektrónov ktoré môžu byť excitované. 

Z toho vyplýva vzťah pre silu oscilátora 

fjk = 
𝑁 .  𝑚𝑒 .  ℎ .  𝑣

𝜋𝑒2  Bjk 

Z týchto vzťahov môžeme ďalším odvodením získať vzťah pre atómový absorpčný 

koeficient(efektívny prierez atómu) [16, 18] 
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κ = 
ℎ .  𝑣

𝑐
 Bjk 

κ = 
𝜋𝑒2

𝑚𝑒 .  𝑐
 fjk    

Pre meranie je dôležité, aby sa atómy nachádzali pri atomizácii v základnom stave a nie 

excitovanom. Pomer obsadenia excitovaného a základného stavu v závislosti na teplote 

udáva Maxwell – Boltzmanov vzťah 

𝑁1

𝑁0
 = 

𝑔1

𝑔0
 . exp (- 

𝐸1− 𝐸0

𝑘 .  𝑇
) 

N1 a N0 predstavujú koncentrácie atómov v excitovanom a základnom stave, g1 a g0 

štatistické váhy, ktorých hodnota je daná stupňom degenerácie stavu. k je symbol 

pre Boltzmanovu konštantu a T pre absolútnu teplotu v kelvinoch. Z tohto vzťahu 

vyplýva, že pri teplotách nachádzajúcich sa v bežne používaných atomizátoroch sú 

takmer všetky vzniknuté atómy v základnom stave a počet excitovaných atómov je 

možné v porovnaní s množstvom atómov v základnom stave zanedbať. Pokiaľ by bola 

teplota mnohonásobne vyššia, napríklad v plazme, boli by obsadzované energeticky 

vyššie hladiny. [17] 

Predpokladá sa konštantnosť hustoty žiarenia pre úzky interval frekvencií. V skutočnosti 

konštantná nie je. Prirodzená šírka spektrálnej čiary predstavuje 10-5 nm. Táto hodnota 

však nemusí byť finálna, ovplyvňujú ju viaceré faktory spôsobujúce rozšírenie 

spektrálnej čiary. Jedným z týchto faktorov je Dopplerove rozšírenie v dôsledku 

neusporiadaného pobytu atómov závislé na teplote a atómovej hmotnosti. Ďalšie faktory 

zahŕňajú vzájomné zrážky atómov, zrážky s elektricky nabitými aj nenabitými časticami. 

Rozšírenie spektrálnej čiary spôsobené zrážkami je súhrnne označované ako Lorentzovo 

rozšírenie. Kombináciou Dopplerovho a Lorentzovho rozšírenia dostávame výsledný 

Voigtov profil. Charakteristika spektrálnej čiary je predstavovaná pološírkou čiary, čiže 

šírkou v polovici výšky profilu intenzity čiary.[16] 

 

Obr.1: Profil spektrálnej čiary [18] 
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Z dôvodu pomernej jednoduchosti merania sa ako meraná veličina v praxi používa tok 

žiarenia. Vzťah medzi prepusteným žiarením I a žiarením emitovaným zo zdroja I0 určuje 

Lambert - Beerov zákon 

I = I0 . e
-(κ.N.l) 

κ predstavuje spektrálny absorpčný koeficient, l je hrúbka vrstvy absorbujúceho 

prostredia s N počtom voľných atómov. Odvodením dostávame vzťah 

A = log I0/I = 
𝜅.𝑙.𝑁

2,303
 

ktorý poukazuje na lineárnu závislosť absorbancie s počtom voľných elektrónov. Ďalšími 

úpravami dostaneme vzťah 

A = log I0/I = k.l.c 

Tento vzťah vyjadruje lineárnu závislosť absorbancie na koncentrácii látky a na hrúbke 

vrstvy absorbujúcej látky. Táto závislosť však platí iba v prípade, že sa absorbujúce 

častice navzájom neovplyvňujú, čiže pre zriedené roztoky. [19] 
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2.5 Časti prístroja 

Prístroje rozdeľujeme na jednopaprskové a dvojpaprskové. V prípade jednopaprskových 

prístrojov sa pre zistenie intenzity I0 meria žiarenie v dobe neprítomnosti vzorky. 

Pri dvojpaprskových prístrojoch atomizátorom prechádza iba jeden z dvoch paprskov 

a v priebehu merania dochádza k porovnávaniu intenzity merného a porovnávacieho 

paprsku žiarenia. [16] 

 

 

Obr. 2: Schematické znázornenie AAS [18] 

 

1) Zdroj žiarenia 

Zdroje žiarenia používané v atómovej absorpčnej spektrofotometrii rozdeľujeme 

do dvoch základných kategórii na čiarové a kontinuálne zdroje. Najpoužívanejším, 

a zároveň najdlhšie používaným typom žiarenia sú čiarové zdroje. Emitujú čiaru 

stanovovaného prvku ktorá je pomerne úzka, avšak nie monochromatická. Výhodou je 

tiež jednoduchá konštrukcia prístroja, nakoľko je možné použiť jednoduchší systém 

monochromatizácie, nakoľko veľkú časť z jeho úlohy preberá na seba zdroj žiarenia. 

Kontinuálny zdroj žiarenia je novšou inštrumentáciou ktorá si vyžaduje zložitejšiu 

monochromatizáciu. Uplatnenie nachádza predovšetkým vo výskume, pri analýze 

nekovov a zložitých maticiach. [16, 18] 

 

a) Výbojky s dutou katódou 

Výbojka s dutou katódou sa zaraďuje medzi čiarové zdroje žiarenia. Výhodou je prevaha 

úzkych, rezonančných čiar v spektre. Predstavuje ju evakuovaná sklenená banka 

vyplnená inertným plynom, neónom alebo argónom. Vo vnútri banky je umiestnená 

katóda tvorená meraným kovom, prípadne valčekom z hliníku alebo medi ktorý je 

potiahnutý príslušným kovom. Okrem katódy sa vo vnútri banky nachádza aj anóda 

tvorená inertným kovom. Z výbojky žiarenie vychádza okienkom tvoreným rôznymi 

materiálmi v závislosti na vlnovej dĺžke. Pre vlnovú dĺžku do 240 nm z kremeňa, nad 240 

nm sa používajú špeciálne druhy skla a nad 300 nm bežné sklo. [16, 18] 

Na elektródy sa vkladá napätie 300-500 V a dochádza k tlejivému výboju. Elektróny sa 

následne zrážajú s plniacim plynom za vzniku kladne nabitých iónov ktoré sú pritiahnuté 

ku dnu katódy. Pri dopade na katódu z nej vyrazia atómy stanovovaného prvku ktoré sú 

vplyvom zrážok excitované. Pri prechode späť do základného stavu atómy emitujú 

ZDROJ 
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fotóny. Pri zvýšení prúdu vkladaného na elektródy sa zvýši počet excitovaných atómov, 

avšak z dôvodu nejednotnej teploty dochádza k samoabsorpcii a následnému rozšíreniu 

čiary. [18] 

Okrem tohto princípu, kedy je potrebné mať pre stanovovanie každého prvku jednu 

výbojku, existujú aj viacprvkové a multikatódové výbojky. Viacprvková výbojka je 

tvorená katódou z viacerých prvkov pri vzniku zložitého spektra čím sa značne zvyšujú 

nároky na monochromatizáciu a znižuje životnosť a citlivosť. Multikatódová výbojka je 

naopak tvorená niekoľkými samostatnými katódami rôznych prvkov so striedaním 

pre každý výbojku zvlášť. [16]  

 

Obr. 3: Výbojka s dutou katódou [18] 

 

b) Bezelektródové výbojky 

Bezelektródová výbojka je rovnako tvorená sklenenou bankou v ktorej sa nachádza malá, 

vajcovitá banka naplnená zmesou prvku a jeho tekavej zlúčeniny, väčšinou jodidu 

a vyplnená inertným plynom. Táto vajcovitá banka je vložená do elektrockého poľa 

cievky ktorá sa napája na prúd pričom sa pri stene výbojky tvorí prstencový výboj. 

[16, 18] 

 

Obr. 4: Bezelektródová výbojka [18] 
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Vďaka umiestneniu výboja ku stene nedochádza ku samoabsorpcii a môžeme tak 

dosiahnuť vyššiu intenzitu žiarenia pri zachovaní vzniku úzkej čiary čo sa odrazí v lepších 

detekčných limitoch predovšetkým pre zlúčeniny absorbujúce pri vlnových dĺžkach pod 

220 nm. Nakoľko však dochádza k prstencovému výboju, intenzita žiarenia je 

rozmiestnená rozdielne v porovnaní s výbojkou s dutou katódou. Maximálna intenzita nie 

je mierená do stredu, ale do prstenca okolo stredu čo zvyšuje nároky na optické 

usporiadanie prístroja a tiež môže spôsobiť komplikácie pri meraní a následnom 

vyhodnocovaní. [18] 

 

c) Superlampy 

Princíp funkcie superlampy je podobný ako v prípade výbojky s dutou katódou. Rovnako  

dochádza k vzniku tlejivého výboja, pričom elektróny prúdia z emitoru elektrónov 

ku katóde cylindrického tvaru ktorú rovnomerne bombardujú čím je zamedzené vzniku 

samoabsorpcie.  

Výhodou je tak užšia čiara, vyššia intenzita žiarenia, dlhšia životnosť a nižšie náklady 

ako pri použití bezelektródovej výbojky. [18] 

 

Obr. 5: Znázornenie funkcie superlampy [18 

 

d) Laserové diódy 

Laserové diódy sú tvorené polovodičmi ktoré sú zmenami elektrického prúdu a teploty 

ladené na emisiu žiarenia požadovanej vlnovej dĺžky ktoré je monochromatické 

a vyznačuje sa tiež vysokou intenzitou. Nakoľko je emitované žiarenie prísne 

monochromatické, nie je pri tomto type zdroja žiarenia potrebné používať 
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monochromátor. Vyznačuje sa výhodným pomerom signálu k šumu čím zabezpečuje 

možnosť merať aj veľmi nízke absorbancie v rádoch až 10-6. Nevýhodou je však vysoká 

cena a nedostupnosť možnosti merať pri vlnových dĺžkach pod 300 nm čo spôsobuje 

nízku popularitu tohto typu zdroja. [18] 

 

 

e) Kontinuálne zdroje žiarenia 

Kontinuálne zdroje žiarenia produkujú pomerne široké spektrum žiarenia. Sú využívané 

pri korekcii pozadia, kde však postačuje nízky výkon pri vysokej stabilite. Pokiaľ je však 

takýto zdroj používaný ako zdroj meraného žiarenia, je potrebné široké spektrum 

emitovaných vlnových dĺžok žiarenia a pomerne vysoký výkon, ktorý je však rozdelený 

na mnohé čiary a tak je výkon pre jednu čiaru stále pomerne nízky. Takýmto zdrojom 

žiarenia sú vysokotlakové xenónové výbojky, ktoré majú pomerne výhodné vlastnosti 

vďaka schopnosti zacieliť intenzitu žiarenia do pomerne malého bodu. [16, 18] 

 

2) Atomizátor  

Úlohou atomizátoru je prevod analytu na atómy v plynnom stave. Existujú dva spôsoby 

dávkovanie vzorku. Pri kontinuálnom dávkovaní je koncentrácia počtom atómov 

v objemovej jednotke atomizátoru funkciou koncentrácie analytu vo vzorke. 

Pri dávkovaní konkrétneho množstva vzorku je celkový počet atómov v atomizátore 

funkciou množstva analytu v dávkovanom objeme a času pričom sa meria výška alebo 

plocha signálu. [16] 

 

a) Plameň 

Plameň je najbežnejší, najčastejšie používaný druh atomizátoru. Pri horení plameňa 

dochádza k rekacii paliva a oxidovadla. Poznáme dva druhy plameňov. Laminárny, ktorý 

vzniká zmiešaním zložiek v hmlovej komore ktoré prúdia do horáku za vzniku 

pokojného, stabilného plameňa. Tento druh sa používa v AAS. Turbulentný plameň 

vzniká pri zmiešavaní zložiek až v plameni čo spôsobuje vznik turbulencií a takto 

vznikajúci plameň sa vyznačuje nižšou stálosťou čo je dôvodom, prečo sa v AAS 

nepoužíva. [16] 

Ako palivo a oxidovadlo sa používajú rôzne plyny. Najbežnejší je plameň 

acetylén-vzduch ktorý je používaný pre široké spektrum prvkov. Je možné upraviť pomer 

týchto zložiek tak, aby vyhovoval stanovovanému prvku. Pre Cd a Pb je možné použiť 
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ľubovoľný pomer zložiek, zatiaľ čo Cu, Zn, Ni, Co a niektoré ďalšie prvky si vyžadujú 

oxidačný plameň s nízkym obsahom paliva. Naopak vysoký obsah paliva si vyžaduje Mo, 

Cr a Sn. Pokiaľ teplota tohto plameňa nie je dostatočná, používa sa pre ťažšie 

atomizovateľné prvky plameň acetylén-oxid dusný.  

Aby bola vzorka atomizovaná v plameni je dôležité, aby bola premenená na jemný 

aerosól, pretože veľké kvapky by plameňom prechádzali bez vyparenia. K tvorbe 

aerosólu dochádza v zhmlovači. Základným typom je pneumatický zhmlovač. Vzorka je 

na základe podtlaku tvoreného prúdením plynu nasávaná do kapiláry. Využíva sa 

niekoľko spôsobov na tvorbu aerosolu ktorý je následne odnášaný do plameňa. Tento 

spôsob sa však vyznačuje nízkou účinnosťou, iba 5-15 % prechádza do plameňa. Z tohto 

dôvodu boli vytvorené ďalšie druhy zhmlovačov. Babingtonov využíva na nasávanie 

vzorku peristaltické čerpadlo a pred ústím trysky je mriežka slúžiaca na jemnejšie 

rozptýlenie kvapaliny. Ultrazvukový zhmlovač vibráciou kryštálu vytvára veľmi jemný 

aerosól pri nízkej spotrebe vzorku, avšak účinnosť do veľkej miery závisí na viskozite. 

Hydraulický vysokotlakový zhmlovač používa na nasávanie vzorku vysokotlakové 

čerpadlo ktorým privádza vzorku do trysky a tá následne naráža do nárazového telieska 

pri zachovaní vysokej účinnosti pri potlačení vplyvu viskozity. Termosprej využíva 

nasávanie vzorku do vyhrievanej kapiláry, kde sa vzorka odparuje a desolvatuje 

a následne vzniká pri vysokej účinnosti aerosól. Pri použití prietokového injekčného 

dávkovania sa známe množstvo opakovane dávkuje do toku nosnej kvapaliny a počas 

transportu dochádza zároveň k dispergovaniu vzorku. Výhodou je možnosť analýzy 

malého objemu vzorku (400µl a menej), úprava a riedenie vzorky počas transportu či 

vyššia stabilita zabezpečená odstránením striedania vzduchu a kvapaliny. Pre tekavé 

prvky (ako napríklad zinok) alebo ich tekavé cheláty sa používa Develsov kelímok alebo 

tantalová lodička na ktoré sa dávkuje vzorka ktorá je následne vysušená a vložená 

do plameňa kde dochádza k vypareniu do plameňa. Lodička sa vkladá do plameňa 

acetylén-vzduch a dávkuje sa 0,5 až 1 ml vzorku. Do kelímku postačuje 100 µl vzorku. 

[18] 

Aerosól zmiešaný s oxidovadlom sa zmiešava s palivom a cez štrbinu prúdi do horáku 

rýchlosťou 2-3x vyššou ako horenie. Pokiaľ by táto rýchlosť bola vyššia, dochádzalo by 

k odfukovaniu a zhášaniu plameňa. V opačnom prípade, pri príliš nízkej rýchlosti, by sa 

reakčná zóna presunula do vnútornej časti horáku a vzniklo by tak nebezpečenstvo 

výbuchu. Pri otočení horáku do strany neprechádza žiarenie celou dĺžkou štrbiny a je tak 

možné zvýšiť rozsah merateľných koncentrácií až o 1 rád. [18] 
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Plameň nie je homogénny, jeho časti sa od seba líšia teplotami aj vznikajúcimi produktmi. 

Zóna predhrievania slúži na zahriatie plynov. V primárnej reakčnej zóne dochádza 

k vznieteniu plynov, uvoľneniu tepla a vzniku radikálov. Jej veľkosť sa zväčšuje pri 

zvýšení množstva paliva. Nasleduje medzireakčná zóna. Je úzka a je tu najvyššia teplota. 

Vznikajú tu redukčné radikály a sú tu najlepšie podmienky pre atomizáciu. V sekundárnej 

reakčnej zóne dochádza k difúzii kyslíku z prostredia do plameňa a tvorbe oxidačných 

radikálov. [16] 

 

Obr. 5: Schéma štruktúry plameňa [18] 

 

Na základe tejto heterogenity dochádza k hromadeniu voľných atómov v rôznych 

častiach plameňa pre rôzne prvky. Táto vlastnosť je charakteristická a je potrebné ju 

zohľadniť pri meraní a nastaviť prístroj tak, aby žiarenie prechádzalo v požadovanej 

výške nad horákom. Vo všeobecnosti platí, že čím je disociačná energia vyššia, tým sa 

bude absorpčné maximum nachádzať nižšie. Pre disociačnú energiu platí vzťah 

Kdis = f(T)10-5040Ed/T 

kde Kdis predstavuje disociačnú konštantu, T je teplota a Ed disociačná energia. Ak je 

disociačná energia malá, postačuje na atomizáciu nižšia teplota. Tento proces je možné 

podporiť prídavkom uvoľňovadla, ktoré vytvorí s aniónom soli analytu termostabilnejšiu 

molekulu a tým sa uvoľní stanovovaný atóm. [16] 
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b) Elektrotermické atomizátory  

Elektrotermické atomizátory sa vyznačujú v porovnaní s plameňovými vyššou 

citlivosťou a až o dva rád nižšími detekčnými limitmi.  

Tvorí ich grafitová kyveta s otvorom na dávkovanie vzorky ktorá je prúdom vyhrievaná 

na teplotu potrebnú pre atomizáciu. Kyvetu je okrem vyhrievania nutné zároveň chladiť 

čo zabezpečuje prúd vody. Teplota a rýchlosť prietoku vody majú pritom vplyv 

na pyrolýzu a sušenie. Nadmerné chladenie však môže spôsobiť výkyvy teploty 

v atomizátore a kondenzáciu takže je potrebné tieto parametre starostlivo nastaviť. 

V kyvete sa nachádza inertná atmosféra ktorú tvorí argón prípadne dusík a slúži 

na ochranu pred vstupom vzdušného kyslíku. Dusík je menej vhodným plynom, nakoľko 

si svoje inertné vlastnosti zachováva iba pri nižších teplotách a taktiež môže dochádzať 

k jeho reakcii so vzorkou. Výnimku tvorí prípad keď sa pridáva k inertnej atmosfére 

ďalšia zložka cielene. Môže to byť vzduch napomáhajúci spaľovaniu alebo vodík 

vytvárajúci redukčné prostredie. Na bokoch kyvety sa nachádzajú kremenné okienka, 

ktorými prechádza žiarenie zo zdroja a v blízkosti dávkovacieho otvoru je umiestnené 

odsávacie zariadenie na odstraňovanie splodín ktoré má nezastupiteľnú úlohu v ochrane 

prístroja pred vplyvom častí vzorku, ktoré by ho mohli poškodiť. [18] 

Malé množstvo vzorku, približne 100 µl a menej sa dávkuje do kyvety ktorá sa následne 

zahrieva na teplotu atomizácie a vzorka sa odparuje. Tento proces má 3 fázy, najskôr 

nastáva odparenie rozpúšťadla, následne pyrolýza a mineralizácia čím sa odstránia 

potencionálne interferujúce látky a následne dochádza k samotnej atomizácii. [16] 

Kyveta sa obvykle vyrába z polykryštalického grafitu. Nevýhodou je schopnosť 

niektorých prvkov s ním reagovať za tvorby karbidov čo značne komplikuje atomizáciu. 

Niektoré zlúčeniny môžu vstupovať do štruktúry grafitu a poškodzovať ju. Ďalšou 

nepriaznivou vlastnosťou grafitu je jeho porozita ktorá spôsobuje vsakovanie vzoriek 

a difúziu pár aj so stanovovanými atómami cez steny. Tieto vlastnosti je možné 

eliminovať pokrývaním stien atomizátoru vrstvou pyrolitického uhlíku ktorá je 

neporézna. Táto úprava zvyšuje citlivosť pri stanovovaní mnohých prvkov s vysokými 

hodnotami atomizačných teplôt alebo v prípade ich reaktivity s grafitom. Ide 

o najčastejšie sa vyskytujúcu úpravu, avšak známa je taktiež možnosť impregnovať 

povrch soľou kovu čím sa vytvorí stály karbid s teplotou topenia nad 2800 °C. Riziko 

zapojenia analytu do reakcie a niektoré ďalšie nedostatky spôsobujú, že ide o menej 

obľúbenú metódu. [18] 



26 
 

Atomizácia môže byť izotermická, ktorá prebieha pri konštantnej teplote, alebo 

neizotermická kedy sa vytvára teplotný gradient. Vzorka sa nanáša na studenú podložku 

a postupne dochádza k zvyšovaniu teploty. V tomto prípade však k atomizácii dochádza 

v nestálom prostredí pri meniacej sa teplote čo zvyšuje vplyv rušivých vplyvov 

na meranie. Tento nedostatok je potlačený pri použití platformy, ktorú predstavuje 

podložka vkladaná do kyvety, nie je vybavená vlastným výhrevným systémom a kyvety 

sa dotýka iba v jednom až štyroch bodoch. K jej zohrievaniu teda dochádza iba vplyvom 

sálania zo stien a teplotou plynu. Najskôr teda dochádza k zohriatu prostredia a platforma 

spolu so vzorkou je zohrievaná s oneskorením a tak dochádza k atomizácii za stálej 

teploty atomizátoru. [18] 

 

3) Monochromátor 

Monochromátor sa nasleduje tesne za plameňom a jeho funkciou  je izolovať interval 

žiarenia zahŕňajúci rezonančnú čiaru. Žiarenie je po prechode vstupnou štrbinou odrazené 

zrkadlom na difrakčnú mriežku, kde dochádza k rozkladu spektra žiarenia. Následne je 

toto žiarenie za pomoci zrkadla namierené na výstupnú štrbinu ktorá prepúšťa iba 

vybraný interval vlnových dĺžok v rozsahu 0,2 – 2 nm. Šírka spektrálneho intervalu je 

regulovaná pomocou vstupnej a výstupne štrbiny. Volí sa tak, aby na detektor nedopadalo 

neabsorbujúce, balastné žiarenie čiar blízkych vlnových dĺžok ktoré by spôsobovalo 

zakrivenie koncentračnej závislosti absorbancie. Pokiaľ by bol použitý príliš úzky 

interval dochádzalo by k zhoršeniu detekcie a stúpol by pomer šumu. V prípade naopak 

príliš širokého intervalu dochádza k zhoršeniu linearity. [17, 18] 

4) Detektor 

Najčastejšie používaným detektorom je fotonásobič s fotokatódou umiestnený tesne 

za výstupnou štrbinou monochromátoru s dostatočnou citlivosťou pre merané sektrum, 

čiže od 190 nm do 900 nm. Je tvorený sklenenou bankou ktorá obsahuje fotocitlivú 

katódu, anódu a dynódami. Pri dopade fotónu dochádza k vyrazeniu elektrónu ktorý je 

urýchlený na dynódy a dopadom vyrazí niekoľko ďalších elektrónov, maximálne však 

štyri. Tieto elektróny následne putujú k ďalším dynódam a dochádza tak k postupnému 

vzrastaniu počtu elektrónov. Na priame odčítanie hodnôt absorbancií slúži logaritmický 

prevodník indikačného systému. Moderné prístroje sú vybavené analógovo – digitálnym 

prevodníkom ktorý umožňuje odčítanie nameraných hodnôt v digitálnej podobe. [17, 18] 
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2.6 Interferencie 

Interferencie sú efekty ktoré spôsobujú pri meraní odchýlky zvyšovaním alebo 

znižovaním nameranej absorbancie. Pri vyhodnocovaní je teda potrebné zobrať ich 

do úvahy aby sme dostali správne hodnoty. 

Interferencie sa rozdeľujú na dva základné druhy, spektrálne a nespektrálne.  

Spektrálne interferencie sa vyskytujú pomerne zriedka a sú spôsobené absorpciou zložiek 

vzorky v oblasti analyzovanej čiary stanovovaného prvku. Môže sa jednať o prekrytie 

spektrálnej čiary interferujúceho prvku a analytu. Prípadom, kedy môže nastať táto 

situácia  sú viacprvkové výbojky kde môže dôjsť k prekrytiu čiar atómov analyzovaných 

týmto zdrojom žiarenia. Zaraďujeme sem aj nešpecifickú absorpciu molekulami, ktoré 

neboli atomizované, alebo rozptyl žiarenia na nevyparených čiastočkách vzorku pričom 

na jej odstránenie slúži korekcia pozadia. Spektrálne interferencie vždy zvyšujú 

absorbanciu, predstavujú kladnú chybu merania. [16, 18] 

Nespektrálne interferencie majú pôvod v pohybe vzorku v prístroji a procesoch s ním 

vykonávaných, čiže v transporte, vyparovaní, rozložení atómov v atomizátore. Odchýlky 

takto vzniknuté môžu byť kladné aj záporné, čiže zvyšovať aj znižovať hodnoty 

nameraných absorbancií. Transport vzorky ovplyvňuje výsledné množstvo aerosólu 

prítomné pri meraní v plameni. Dôležitými faktormi sú rýchlosť nasávania a účinnosť 

tvorby aerosólu v zhmlovači. Veľký vplyv má viskozita roztoku ovplyvnená zložením 

matrice. Viskozitu zvyšuje prítomnosť cukrov, močoviny a bielkovín. Pri použití 

organických rozpúšťadiel dochádza k vyparovaniu a zmenám povrchového napätia  čo 

spôsobuje zmeny prietoku. Nevhodnými organickými rozpúšťadlami sú tekavé látky ako 

napríklad éter, a naopak vhodnými sú alifatické alkoholy a ketóny ako napríklad etanol. 

Vplyv na prietok má tiež prítomnosť anorganických kyselín s možnosťou tvorby solí,  je 

preto dôležité aby bola zhoda medzi kalibračnými a stanovovanými vzorkami v ich 

obsahu. Rozdielna rýchlosť vyparovania aerosólu v plameni má rovnako vplyv 

na veľkosť signálu. Zníženie absorbancie môže byť spôsobené vznikom málo prchavej 

zlúčeniny analytu v prítomnosti interferentu (napríklad kovy alkalických zemín 

v prítomnosti fosforečnanov) alebo tiež netekavá matrica v ktorej je analyt rozptýlený 

a zabraňuje tak jeho uvoľneniu do plynnej fázy. Zvýšenie absorbancie je spôsobené 

vznikom prchavejšej zlúčeniny (napríklad hliník v prítomnosti fluoridov) a tiež 

rozptýlenie analytu v prchavej matrici čo spôsobí jemnejšie rozptýlenie v plameni 

po rýchlom a úplnom vyparení. [16] 
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Prítomnosť netekavých, anorganických kyselín ako je kyselina sírová, 

trihydrogenfosforečná a chloristá spôsobuje pokles transportu v plameni priečnym 

smerom čím zvyšuje koncentráciu analytu v centre a môže prispieť v zvýšeniu citlivosti 

merania. [18] 

Reakcie analytu v roztoku, kde zaraďujeme aj tvorbu komplexov s vodou, oxidáciu 

vzdušným kyslíkom či hydrolýzu, prebiehajú pomaly a tak dochádza k závislosti 

výsledkov merania na čase státia roztokov. [18] 

Na elimináciu interferujúcich vplyvov sa používajú reakcie na tvorbu viac či menej 

prchavej zlúčeniny, správne nastavenie výšky plameňa a tiež zahrnúť tieto vplyvy 

do kalibrácie. Do vzorku sa pridávajú odparovacie činidlá, ktoré zlepšujú rozptýlenie 

aerosolu, ako napríklad NH4Cl, Na2SO4, HBF4 a iné. Uvoľňovacie činidlá, ktoré naviažu 

interferent a tým uvoľnia analyt, ako napríklad soli horčíku a vápniku. A ochranné činidlá 

ktoré tvoria komplexy s analytom alebo interferentom. Používajú sa organické ligandy, 

ako EDTA alebo kyselina 5-sulfosalicylová. [18] 

 

Korekcia pozadia 

Cieľom používania korekcie pozadia je odstrániť absorpciu pozadia ktorá by mohla 

spôsobovať kladnú chybu pri merní. Vychádza sa zo vzťahu 

A = Am – Ap = 0,434(κm – κp) l N 

pričom index m označuje atómy analytu a index p korekciu pozadia. [18] 

a) Využitie kontinuálneho žiarenia 

Pri tomto spôsobe korekcie pozadia sa využívajú pri meraní dva rôzne zdroje žiarenia, 

čiarový aj kontinuálny a porovnáva sa intenzita ich žiarenia a jej odchýlky. V prípade 

špecifickej absorpcie sa značne zníži intenzita čiarového zdroja avšak celková intenzita 

žiarenia produkovaného kontinuálnym zdrojom sa zníži iba minimálne nakoľko táto 

špecifická absorpcia predstavuje iba malé percento celkovej intenzity žiarenia. Preto je 

v tomto prípade možné tento pokles, obvykle nižší ako 1 % zanedbať. Pokiaľ by 

dochádzalo iba k absorpcii pozadia bolo by zníženie oboch čiar rovnaké. V praktickom 

prevedení, kedy absorbuje analyt aj pozadie sa považuje absorpcia žiarenia z čiarového 

zdroja za celkovú absorpciu a v prípade žiarenia z kontinuálneho zdroja za absorpciu 

pozadia. Paprsky obidvoch zdrojov sa musia prekrývať a k ich meraniu nedochádza 

súčasne. V prípade rýchleho nárastu absorpcie pozadia môže dochádzať k negatívnej 

chybe kedy dostávame záporné hodnoty absorbancie.  
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Ako zdroj kontinuálneho žiarenia sa používa deutériová výbojka alebo wolframová 

halogénová žiarovka. [18] 

b) Využitie Zeenamovho javu 

Zeemanov jav sa zaoberá štiepením čiar v prítomnosti magnetického poľa a rozdelenie 

degenerovaných hladín na základe rozdielneho magnetického kvantového čísla. Môžeme 

štiepiť emisné čiary v prípade priamej alebo absorpčných čiar v prípade inverznej metódy 

korekcie. 

V prvom prípade sa magnet nachádza na zdroji žiarenia. Pri štiepení čiar vzniká lineárne 

polarizovaná časť odpovedajúca celkovej absorpcii, ktorá býva posunutá obvykle 

pomerne málo. Druhá časť je cirkulárne polarizovaná kolmo na smer magnetického poľa 

a odpovedá absorpcii pozadia, obvykle býva posunutá viac.  

V inverznom prípade sa v magnetickom poli vyskytuje atomizátor. Polarizačný filter 

umiestnený za zdroj žiarenia rozdelí žiarenie na dve časti. Paralelne polarizovaná časť je 

absorbovaná atómami analytu a zodpovedá celkovej absrpcii zatiaľ čo kolmo 

polarizovaná časť absorpcii pozadia. [18] 

c) Využitie samozvratu čiary 

Tento spôsob korekcie pozadia vychádza zo samoabsorpcie ku ktorej dochádza 

pri zvýšení prúdu vo výbojke s dutou katódou. Pri štandardne používanom prúde 

dostávame celkovú absorbanciu pričom maximum intenzity leží v mieste absorpčnej 

čiary. Pri zvýšení prúdu dochádza k samozrvatu a následnej absorpcii pozadia v tesnej 

blízkosti čiary analytu. Nevýhodou tohto spôsobu korekcie je znižovanie citlivosti 

a nemožnosť použitia pre prvky u ktorých k samozvratu nedochádza. [18] 
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2.7 Postupy vyhodnocovania a využitie 

AAS je metóda nepriama, porovnávacia. Toto označenie prezentuje spôsob 

vyhodnocovania nameraných hodnôt, ktoré sú porovnávané s nameranými hodnotami 

štandardov kalibračnej krivky, respektíve metódou štandardného prídavku pri ktorej sa 

využíva aditívny charakter absorbancie. 

Pri používaní kalibračnej krivky je dôležité zabezpečiť rovnako účinnú atomizáciu 

vzorku ako aj štandardných roztokov a pri komplikovanejších matriciach je vhodné, aby 

boli matrice štandardov a meraných vzoriek čo najpodobnejšie.  

Pokiaľ je potrebné pripravovať komplikované porovnávacie roztoky, obvykle 

pri zložitých matriciach vzoriek, alebo pokiaľ ide o jednorazové stanovenie, obvykle 

metóda štandardného prídavku poskytuje správnejšie hodnoty. Prídavok zloženie matrice 

prakticky neovplyvní. Táto metóda obvykle úspešne eliminuje interferencie 

vychádzajúce zo zloženia matrice, avšak neodstráni neselektívnu absorpciu. [16] 

 

Využitie 

Atómová absorpčná spektrofotometria sa využíva na stanovovanie kovov, typicky 

alkalických kovov, kovov alkalických zemín a ťažkých kovov v organických, 

anorganických aj biologických vzorkách. [20] 

Uplatnenie nachádza v enviromentálnej analytickej chémii napríklad pri analýze vôd, 

v zdravotníctve za účelom rozborov biologického materiálu, agrichémii. V chemickom 

priemysle na analýzu surovín a výrobkov, pre veľkú špecifickosť v analýze geologického 

materiálu, nerastných surovín a polovodičov využívaných v mikroelektronike. [16] 
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2.8 Metódy uvedené v literatúre 

V nasledujúcom odstavci je popis experimentu, ktorý bol prevedený na katedre 

farmakológie. Pro meranie boli testované z každého pokusu 2-3 vzorky odoberané 

v rôznych časových intervaloch.  

 

Obr. 6 Rast Caco-2 buniek na permeabilnom filtri [prevzaté bez úpravy, 21] 

 

Vrstva pozostávajúca z buniek línie Caco-2 (human colon carcinoma cell line) sa 

považuje za zlatý štandard in vitro predikcie absorpcie liečiv po perorálnom podaní. Je 

možné testovať permeabilitu látky z apikálnej strany na basolaterálnu a tiež naopak 

pričom sa zohľadňuje pasívny aj aktívny transport.  

Bunky Caco-2 napodobňujú vrstvu epiteliálnych buniek ktorá tvorí intestinálnu bariéru 

absorpcie látok vrátane zohľadnenia takmer všetkých mechanizmov transportu. 

Kľúčovým faktorom je kvalitná kultivácia týchto buniek, pričom sa používa kontrola 

morfológie buniek pomocou mikroskopických metód a experiment transportu 

s hydrofilným markerom, obvykle za použitia [14C]manitolu. [21] 

V experimente prevedenom na katedre farmakológie boli upravené objemy apikálneho 

a basolaterálneho kompartmentu. Sledoval sa transport v smere z apikálnej na 

basolaterálnu stranu. 
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V literárnych zdrojoch boli vyhľadané metódy stanovenia koncentrácie medi a zinku vo 

vzorkách predstavujúcich biologický materiál pomocou metódy AAS 

Tab. 3: Metóda 1[22] 

Biologický materiál Plná krv + vlasy 

Úprava vzorku 10ml HNO3 + po 5 min 10 ml HClO4, 

4-5hod pri 70 - 80°C, zriediť na 50ml 

0,1M HNO3 

Prístroj Shimadzu AA – 670 

Nastavenie parametrov merania Zn: 

Veľkosť štrbiny 0,5 nm,  

Vlnová dĺžka 213,9 nm 

Cu: 

Veľkosť štrbiny 0,5 nm,  

Vlnová dĺžka 324,8 nm 

Limity detekcie/kvantifikácie Cu – 0,004/0,013 (mg/l) 

Zn – 0,002/0,006 (mg/l) 

 Tab. 4: Metóda 2 [23] 

Biologický materiál Sérum 

Úprava vzorku Precipitácia proteínov: 

1 ml séra, do 4 ml doplniť 2M HCl, 

produkt priamo zmerať  

Prístroj Varian Spectr AA – 20 

Tab. 5: Metóda 3 [24] 

Biologický materiál Plná krv 

Úprava vzorku Mineralizácia HNO3 + HClO4 4:1, 

zriedenie 0,1mol/l HNO3 

Prístroj GBC 932 AA 

Merané koncentrácie Zn  - 80-100 µmol/l 

Cu – 15-30 µmol/l 

Tab. 6: Metóda 4 [25] 

Biologický materiál Plná krv 

Úprava vzorku mineralizácia HNO3 + HClO4 10:1, 

zahriať, zriediť destilovanou vodou 

Prístroj Shimadzu AA – 670 

Nastavenie parametrov merania Zn: 

Vlnová dĺžka 213,9 nm 

HC lampa 4 mA 

Štrbina 0,5 nm 

Objemový prietok plynu 2,0 l/min 

Cu: 

Vlnová dĺžka 324,8nm 

HC lampa 3mA 

Štrbina 0,5nm 

Prietok plynu 1,8l/min 
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Tab. 7: Metóda 5 [26] 

Biologický materiál Plná krv 

Úprava vzorku Mineralizácia horúcou 65% HNO3 

Prístroj Perkin Elmer AAnalyst 200 

Limity detekcie/kvantifikácie LOD/LOQ 

Cu – 0,027/0,130 mg/l 

Zn – 0,011/0,024 mg/l 

Tab. 8: Metóda 6 [27] 

Biologický materiál Nezrážanlivá krv + vlasy 

Úprava vzorku 3-5 ml vzorku, prídavok 65% HNO3 + 

HClO4, pri 110°C 6hod, var do zostatku 

0,1 – 0,2 ml, zriediť do 10 ml 

destilovanou vodou 

Prístroj Perkin Elmer AAnalyst 400 

Tab. 9: Metóda 7 [28] 

Biologický materiál Plná krv 

Úprava vzorku 3 ml vzorku + 10 ml HNO3 + HClO4, 

15 min pri izbovej teplote, potom 

mikrovlnná rúra 500W 5 min a ďalšie 

opakovanie, spolu 15 min, riedenie 

Prístroj Shimadzu AA – 670 

Nastavenie parametrov merania Zn: 

Vlnová dĺžka 213,9 nm 

HC lampa 4,0 mA 

Štrbina 0,5 nm 

Objemový prietok plynu 2,0 l/min 

Cu: 

Vlnová dĺžka 324,8 nm 

HC lampa 3 mA 

Štrbina 0,5 nm 

Prietok plynu 1,8 l/min 

Limity detekcie Cu – 4,0 µg/l 

Zn – 2,0 µg/l 

Tab. 10: Metóda 8 [29] 

Biologický materiál Nezrážanlivá krv 

Úprava vzorku HNO3 + HClO4 10:1, zahrievať až do 

mierneho varu, riedenie destilovanou 

vodou 

Prístroj Shimadzu AA – 670 

Nastavenie parametrov merania Zn: 

HC lampa 4,0 mA 

Štrbina 0,5 nm 

Objemový tok plynu 2,0 l/min 

Cu: 

HC lampa 3 mA 

Štrbina 0,5 nm 

Prietok plynu 1,8 l/min 
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Tab. 11: Metóda 9 [30] 

Biologický materiál Plazma 

Úprava vzorku HNO3 + HClO4 10:1, hriať do mierneho 

varu, riedenie destilovanou vodou 

Prístroj Varian 240 – FS 

Nastavenie parametrov merania Zn: 

Vlnová dĺžka 213,9 nm 

HC lampa 5,0 mA 

Štrbina 1,0 nm 

Objemový tok plynu 2,0 l/min 

Cu: 

Vlnová dĺžka 324,8 nm 

HC lampa 4 mA 

Štrbina 0,5 nm 

Prietok plynu 2,0 l/min 

Limity detekcie Cu – 3,0 µg/l 

Zn – 1,0 µg/l 

Tab. 12: Metóda 10 [31] 

Biologický materiál Sérum + tkanivo 

Úprava vzorku Sérum – 2× zriedené Triton X-100 

Tkanivo – 65% HNO3, mikrovlnná 

digescia  

Prístroj AAS-3, Carl Zeiss, DE 

Tab. 13: Metóda 11 [32] 

Biologický materiál Sérum + erytrocyty + vlasy 

Úprava vzorku Krv po koagulácii centrifugácia 

3000 rpm/10 min 

1 g séra/erytrocytov mineralizovaný 

HNO3 + HClO4 

Limity detekcie Cu – 0,016 mg/l 

Zn – 0,01 mg/l 

Tab. 14: Metóda 12 [33] 

Biologický materiál Krv 

Úprava vzorku Zvážená krv + 10 ml HNO3, počká sa 

5 min + 10 ml HClO4, 70-80 °C na   

5-6hod, kým sa vyvíjajú biele husté 

výpary. Transfer do 50ml odmernej 

banky a doplniť 2× destilovanou vodou 

Prístroj Shimadzu AA – 670 

Nastavenie parametrov merania Zn: 

Vlnová dĺžka 213,9 nm 

Štrbina 0,5 nm 

Cu: 

Vlnová dĺžka 324,8 nm 

Štrbina 0,5 nm 

Limity detekcie/kvantifikácie Cu – 0,004/0,013 mg/l 

Zn – 0,002/0,006 mg/l 
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2.9 Shimadzu AA 7000 Series 

 

Obr. 7: Shimadzu AA 7000 Series [prevzaté bez úpravy, 34] 

 

 

Parametre prístroja [34, 35] 

Rozsah vlnových dĺžok: 185 – 900 nm 

Software: Microsoft Windows Vista Business/XP Professional 

Konfigurácia: double-beam 

Detektor: fotonásobič 

Korekcia pozadia: BCG-SR, BCG-D2 

Množstvo HC lámp: 6 

Horák: titánový s 10cm štrbinou 

Monochromátor: Czerny-Turner  

 

 

Pri vypracovaní tejto diplomovej práce bol použitý prístroj Shimadzu AA 7000 Series 

vyrábaný spoločnosťou Shimadzu corporation, Japonsko. Prístroj využíva 3D 

Double-beam optiku, ktorá zabezpečuje vysokú senzitivitu a stabilitu merania. [35] 
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Obr. 8: Double Beam optika [prevzaté bez úpravy, 34]  

Prístroj umožňuje automatickú optimalizáciu prietoku plynu. Tieto parametre významne 

ovplyvňujú citlivosť merania. Medzi možnosti rozšíreného prístrojového vybavenia patrí 

pripojenie autosampleru ktorý úľahčuje dávkovanie vzorkov a umožňuje využitie mikro-

samplingu. Zatiaľ čo pri kontinuálnom dávkovaní je objem vzorky potrebný na 

prevedenie analýzy minimálne 1ml, v prípade mikro-samplingu postačuje 50 až 90 µl čo 

prináša možnosť analyzovať vzorky malých objemov bez nutnosti riedenia. [35] 

 

Výhodou tohto prístroja je bezpečnosť merania nakoľko je vybavený snímačom vibrácií, 

ktorý pri detekcii vibrácií automaticky zhasne plameň a tiež detektorom úniku plynu 

a ďalšími bezpečnostnými prvkami. [35] 

 

Využíva sa dvojitá korekcia pozadia. Pre každú vzorku je možné nastaviť optimálnu 

metódu korekcie, čo zabezpečuje spoľahlivú a presnú analýzu. Je možný výber 

medzi SR metódou, ktorá je výhodná predovšektým pre vzorky s komplexnou matricou 

a vzorky s rizikom spektrálnej interferencie zatiaľ čo  D2 korekcia je vhodná 

predovšektým pre vzorky s jednoduchou matrickou tvorenou najmä vodou. 

Nastavenie podmienok merania prebieha prostredníctvom software WizAArd. [35] 
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3. Experimentálna časť 
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3.1 Cieľ práce 

Cieľom tejto práce je optimalizácia podmienok pre kvantitatívne stanovenie zinku a medi 

vo vzorkách z apikálneho a basolaterálneho kompartmentu, vrátane buniek Caco-2 

napodobňujúcich vrstvu epiteliálnych buniek z experimentov vykonaných na katedre 

farmakológie. Pre meranie bola použitá metóda atómovej absorpčnej spektrofotometrie 

s plameňovou atomizáciou. 
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3.2 Materiály a pomôcky 

Prístrojové vybavenie 

• Shimadzu AA 7000 Series bez autosampleru  

o  Plameň acetylén – vzduch 

o  Korekcia pozadia BCG – D2 

o  Pc program WizAArd 

• Hollow Cathode Lamp Zn 

o  Inertný plyn Ne 

o  Optimálny nízky prúd 10 mA 

o  Najcitlivejšia čiara pri 213,86 nm 

o  Hamamatsu Photonics K.K., Čína 

• Hollow Cathode Lamp Cu 

o  Inertný plyn Ne 

o  Optimálny nízky prúd 10 mA 

o  Najcitlivejšia čiara pri 324,75 nm 

o  Hamamatsu Photonics K.K., Čína 

• Centrifuga IEC CL 31R Multispeed, Thermo Fisher Scientific, USA 

 

Chemikálie: 

• Zinc standard for AAS 

o  1000 mg/l ± 4 mg/l v roztoku 2% (w/w) HNO3 

o  Sigma – Aldrich, Švajčiarsko 

o  Expirácia január 2020 

o  Lot: BCBT 6209 

o  Balenie 18827 – 250ML 

• Copper standard for AAS 

o 1000 mg/l ± 4 mg/l v roztoku 2% (w/w) HNO3 

o Sigma – Aldrich, Švajčiarsko 

o  expirácia november 2019 

o  Lot: BCBT 4020 

o  Balenie 38996 – 250ML 

 

• Voda R 

• Kyselina chloristá 65%, Penta, Česká republika 
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• Kyselina sírová 95 – 97%, Sigma – Aldrich, Švajčiarsko 

• Kyselina dusičná 65% p. a., Penta, Česká republika 

• Pufry HBSS (iontový roztok podle Hankse, z anglického „Hanks balanced salt 

solution“) ktoré boli pripravené na katedre farmakológie 

 

3.3 Podmienky merania 

Vzorky zinku boli merané pri vlnovej dĺžke 213,9 nm a vzorky medi pri vlnovej dĺžke 

324,8 nm. Prúd lampy bol v oboch prípadoch nastavený na hodnotu 10 mA a použitý bol 

plameň acetylén – vzduch. 

3.4 Príprava roztokov 

Úprava buniek 

a) Bolo odobratých 100 µl roztoku priamo zo vzorku, zriedených do 1 ml vodou 

R a zmerali. 

b) Bolo odobratých 100 µl roztoku zo vzorku totožného s postupom a), 

zriedených do 1 ml, pridané 3 sklenené guličky, 60 s miešané na trepačke 

a následne centrifugované 8 min pri 10 000 otáčkach. 

Stanovenie vhodného rozpúšťadla 

     Zo štandardného roztoku od spoločnosti Sigma-Aldrich s koncentráciou 1000 mg/l 

bolo odobraté 1 ml, premiestnené do 10 ml odmernej banky a doplnené vodou. Z tohto 

roztoku bolo odobraté 330 µl do 10 ml odmernej banky a doplnené ho v prvom prípade 

roztokom média HBSS a v druhom prípade vodou za vzniku roztokov o koncentrácii 

3,3 mg/l. 

Tab. 15: Rozpis na prípravu 100ml roztokov kyselín 

 65% HNO3 (µl) 

0,1M HNO3 686 

0,5M HNO3 3430 

1M HNO3 6860 

 95% H2SO4 (µl) 

0,1M H2SO4 560 

1M H2SO4 5600 

 65% HClO4 (µl) 

0,1M HClO4 930 

1M HClO4 9300 
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Následne boli pripravené 3 koncentrácie roztokov z farmakológie vychádzajúc 

z 50µM roztoku viz. tab 16, 3 koncentrácie roztokov pripravených zo štandardov v médiu 

HBSS viz tab. 17 a  3 koncentrácie roztokov pripravených iba riedením vodou R 

bez pridania média  viz tab 18. Na riedenie do výsledného objemu boli použité kyseliny 

pripravené podľa tabuľky 15.  

Roztok 50µM s pridaním média HBSS v prvých dvoch prípadoch symbolizujú vzorku, 

ktorá je následne riedená do výsledného objemu rozpúšťadlom, teda kyselinou alebo 

vodou. V treťom prípade bol pozorovaný vplyv rozpúšťadla na absorbanciu bez 

prítomnosti média HBSS ktoré bolo nahradené vodou R. 

Tab. 16: Roztoky z farmakológie 

Koncentrácia Roztok 50µM (µl) HBSS (µl)  

50µM 500 0  

do 5 ml rozpúšťadlom 25µM 250 250 

5µM 50 450 

 

Tab. 17: Roztoky zo štandardov v médiu HBSS 

Koncentrácia Roztok 3,3mg/l (µl) HBSS (µl)  

3,3mg/l 1000 0 

do 10 ml rozpúšťadlom 1,65mg/l 500 500 

0,33mg/l 100 900 

 

Tab. 18: Roztoky zo štandardov vo vode R bez obsahu média HBSS 

Koncentrácia Roztok 3,3mg/l (µl) 
Voda R 

(µl) 
 

3,3mg/l 1000 0 

do 10 ml rozpúšťadlom 1,65mg/l 500 500 

0,33mg/l 100 900 

 

Nastavenie štrbiny 

Zo zásobného roztoku s koncentráciou 1000 mg/l bolo odobratých 100 µl roztoku 

a premiestnených do 10 ml odmernej banky, doplnené vodou po rysku.  

Do označených 25 ml baniek bolo pridaných 250, 500 a 750 µl pripraveného roztoku, 

doplnené po rysku a zmiešané. Vznikli roztoky s koncentráciou 0,1; 0,2 a 0,3 mg/l ktoré 

boli následne merané pri štrbinách nastavených na hodnoty 0,2 nm; 0,7 nm; 1,3 nm. 
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Nastavenie optimálneho prietoku plynu 

Na meranie boli použité roztoky o koncentrácii 1000 µg/l pripravené riedením 

štandardných roztokov. Prostredníctvom programu WizAArd bol nastavený prietok 

acetylénu. Minimálny nastaviteľný prietok je 1,2 l/min 

Následne boli pri optimálnych prietokoch plynu zmerané roztoky s koncentráciami 0,1; 

0,2 a 0,3 µM pripravené zriedením 10µM roztoku z farmakológie. 

 

Kalibračná krivka 

Zo štandardných zásobných roztokov bol pripravený roztok o koncentrácii 10 mg/l 

pridaním 1000 µl štandardného roztoku o koncentrácii 1000 mg/l do 100 ml odmernej 

banky a doplnený kyselinou dusičnou po rysku. 

Z tohto roztoku boli následne do 50 ml odmernejch baniek pipetované uvedené objemy 

pre najvyššiu koncentráciu medi bol použitý štandardný zásobný roztok o koncentrácii 

1000 mg/l. 

Tab. 19: Rozpis prípravy kalibračných roztokov z 10mg/l roztoku 10mg/l (okrem 

najvyššej koncentrácie medi) 

Meď (c 5 – 15000 µg/l)  

c (µg/l) V 

 

c (µg/l) V 

5 25 µl 500 2,5 ml 

10 50 µl 1000 5 ml 

25 125 µl 1500 7,5 ml 

50 250 µl 2500 12,5 ml 

100 500 µl 5000 25 ml 

150 750 µl 10000 50ml 

250 1,25 ml 15000 750 µl štandardného roztoku 

 

Zinok (c 2 – 5000 µg/l)  

c (µg/l) V 

 

c (µg/l) V 

2 10 µl 200 1 ml 

5 25 µl 250 1,25 ml 

10 50 µl 500 2,5 ml 

20 100 µl 1000 5 ml 

25 125 µl 2500 12,5 ml 

50 250 µl 5000 25 ml 
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Metóda štandardného prídavku 

Zo štandardných roztokov zinku a medi bolo podľa tab. 20 a 21 pripravených 25 ml 

roztokov známych koncentrácií tak, že daný objem štandardných roztokov bol doplnený 

vodou R po rysku. 

Pre meď aj zinok boli prevedené rovnaké merania. 

Tab. 20: Roztoky použité ako „vzorka“ 

c(µg/l) V(µl) 

50 125 

200 500 

2000 5000 

 

Tab. 21: Roztoky použité ako prídavok 

c(µg/l) V(µl) 

100 250 

250 625 

500 1250 

1000 2500 

 

Následne boli pripravené 4 rady rôznych koncentrácií prídavkov 

Tab. 22: Rozpis prípravy meraných roztokov pri metóde štandardného prídavku  

a) 
Výsledný 

prídavok (µg/l) 

Vzorka 

(µl) 

Roztok 

100µg/l (µl) 

Voda R 

(µl) 
 0 100 0 900 
 25 100 250 650 
 50 100 500 400 
 75 100 750 150 
     

b) 
Výsledný 

prídavok (µg/l) 

Vzorka 

(µl) 

Roztok 

250µg/l (µl) 

Voda R 

(µl) 
 0 100 0 900 
 50 100 200 700 
 100 100 400 500 
 150 100 600 300 
     

c) 
Výsledný 

prídavok (µg/l) 

Vzorka 

(µl) 

Roztok 

500µg/l (µl) 

Voda R 

(µl) 
 0 100 0 900 
 100 100 200 700 
 200 100 400 500 
 300 100 600 300 
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d) 
Výsledný 

prídavok (µg/l) 

Vzorka 

(µl) 

Roztok 

1000µg/l (µl) 

Voda R 

(µl) 
 0 100 0 900 
 200 100 200 700 
 400 100 400 500 
 600 100 600 300 

 

Pre výsledné merania vzoriek bolo v prípade zinku použitých 100 µl vzorky ku ktorým 

bol pridaný roztok štandardného prídavku o koncentrácii 250 µg/l v objeme 200 µl 

a kyselina dusičná v objeme 700 µl. 

V prípade medi bolo použitých rovnako 100 µl vzorku ku ktorým bol pridaný roztok 

o koncentrácii 500 µg/l v objeme 600 µl respektíve roztok o koncentrácii 100 µg/l 

v objeme 500 µl a následne v oboch prípadoch kyselina dusičná dopĺňajúca objem 

do 1 ml.  
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4. Výsledky a diskusia 
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4.1 Úprava vzoriek 

a) Úprava buniek 

Tab. 23: Porovnanie hodnôt absorbancie pri použití úpravy buniek za pomoci guličiek 

a centrifugácie a bez nej 
 

Absorbancia bez centrifugácie Absorbancia s centrifugáciou 

1 0.0074 0.0086 

2 0.0088 0.0074 

3 0.0085 0.0087 

4 0.0090 0.0096 

 

Neboli zistené rozdiely naznačujúce potrebu zložitejšej úpravy vzorku ktorá by mala 

vplyv na výsledky. Rozdiely medzi hodnotami nenaznačujú jasnú súvislosť 

medzi úpravou vzorku a vyššou následnou absorbanciou. Centrifugácia 5 min 

pri 10 000 otáčkach a 25 °C bola ponechaná z dôvodu ochrany prístroja pred upchávaním 

časticami buniek. 

 

b) Optimalizácia rozpúšťadla 

Tab. 24: Meď - namerané hodnoty absorbancií pre rôzne rozpúšťadlá 
 

H2O 0.1M 

HNO3 

0.5M 

HNO3 

1M 

HNO3 

0.1M 

H2SO4 

1M 

H2SO4 

0.1M 

HClO4 

1M 

HClO4 

5µM 0.0022 0.0028 0.0031 0.0021 0.0024 0.0016 0.0015 0.0026 

25µM 0.0120 0.0130 0.0132 0.0118 0.0112 0.0072 0.0076 0.0060 

50µM 0.0235 0.0236 0.0255 0.0215 0.0242 0.0134 0.0142 0.0148 

HBSS 
        

0,33mg/l 0.0016 0.0035 0.0031 0.0027 0.0024 0.0018 0.0020 0.0011 

1,65mg/l 0.0077 0.0148 0.0130 0.0130 0.0126 0.0094 0.0097 0.0086 

3,3mg/l 0.0167 0.0286 0.0268 0.0269 0.0249 0.0165 0.0186 0.0156 

Voda R 
        

0,33mg/l 0.0017 0.0030 0.0020 0.0024 0.0026 0.0018 0.0026 0.0018 

1,65mg/l 0.0128 0.0142 0.0098 0.0142 0.0136 0.0076 0.0086 0.0080 

3,3mg/l 0.0264 0.0280 0.0193 0.0272 0.0250 0.0162 0.0171 0.0142 

 

Tab. 25:  Meď - namerané hodnoty absorbancie pre blank  
 

H2O 0.1M 

HNO3 

0.5M 

HNO3 

1M 

HNO3 

0.1M 

H2SO4 

1M 

H2SO4 

0.1M 

HClO4 

1M 

HClO4 

HBSS 0.0018 0.0017 0.0048 0.0048 0.0067 0.0008 0.0028 0.0036 

BEZ 

HBSS 

0.0031 0.0026 0.0050 0.0055 0.0072 0.0016 0.0106 0.0048 
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Tab. 26: Zinok - namerané hodnoty absorbancií pre rôzne rozpúšťadlá 
 

H2O 0.1M 

HNO3 

0.5M 

HNO3 

1M 

HNO3 

0.1M 

H2SO4 

1M 

H2SO4 

0.1M 

HClO4 

1M 

HClO4 

5µM 0.0093 0.0070 0.0127 0.0152 0.0120 0.0032 0.0098 0.0079 

25µM 0.0459 0.0420 0.0576 0.0522 0.0454 0.0322 0.0429 0.0226 

50µM 0.0933 0.0876 0.1102 0.0975 0.0946 0.0672 0.0825 0.0583 

HBSS 
        

0,33mg/l 0.0047 0.0115 0.0107 0.0124 0.0126 
 

0.0142 
 

1,65mg/l 0.0259 0.0590 0.0565 0.0590 0.0658 0.0536 0.0606 0.0402 

3,3mg/l 0.0718 0.1190 0.1121 0.1212 0.1238 0.1055 0.1200 0.0863 

Voda R 
        

0,33mg/l 0.0070 0.0139 0.0107 0.0180 0.0137 0.0129 0.0124 0.0076 

1,65mg/l 0.0524 0.0582 0.0564 0.0798 0.0596 0.0522 0.0518 0.0422 

3,3mg/l 0.1070 0.1124 0.1066 0.1240 0.1115 0.1026 0.1015 0.0844 

 

Tab. 27: Zinok - namerané hodnoty absorbancie pre blank 
 

H2O 0.1M 

HNO3 

0.5M 

HNO3 

1M 

HNO3 

0.1M 

H2SO4 

1M 

H2SO4 

0.1M 

HClO4 

1M 

HClO4 

HBSS 0.0101 0.0110 0.0311 0.0265 0.0241 0.0098 0.0154 0.0306 

BEZ 

HBSS 

0.0100 0.0112 0.0310 0.0190 0.0264 0.0088 0.0158 0.0201 

 

V literatúre boli kyselina dusičná a kyselina chloristá používané na úpravu roztokov. 

Kyselina sírová podľa informácií v literatúre ovplyvňuje rozloženie atómov v plameni. 

Za optimálne rozpúšťadlo je považované také, pri ktorom sú zaznamenané najvyššie 

absorbancie roztoku a zároveň nie je zaznamenávaná interakcia s médiom HBSS, čiže 

hodnoty blanku s a bez média sa pokiaľ možno nelíšia. Za najoptimálnejšie rozpúšťadlo 

pre obidva prvky bolo považovaná 0,5M kyselinu dusičnú pri ktorej je pozorované 

zvýšenie absorbancií oproti vode viz. šedé pole v tab. 24 a 26 a zároveň minimálny vplyv 

na hodnotu blanku. 
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4.2 Optimalizácia prístroja 

a) Štrbina 

Tab. 28: Absorbancie namerané pre rôzne veľkosti štrbín 

Meď 
    

Zinok 
   

c (mg/l) 0,2 nm 0,7 nm 1,3 nm 
 

c (mg/l) 0,2 nm 0,7 nm 1,3 nm 

0,1 0,0027 0,0026 0,0018 
 

0,1 0,0160 0,0151 0,0136 

0,2 0,0064 0,0058 0,0049 
 

0,2 0,0360 0,0330 0,0285 

0,3 0,0103 0,0090 0,0071 
 

0,3 0,0558 0,0484 0,0432          

R2 0,9998 1 0,9890 
 

R2 0,9994 0,9981 1 

 

Predpokladom uvedeným v literatúre je klesajúca linearita pri širokej štrbine a zvýšenie 

šumu pri príliš úzkej štrbine. Pri nastaveniach možných na používanom prístroji neboli 

tieto stavy pozorované. Optimálna a obvykle používaná hodnota uvedená v literatúre 

predstavuje pre obidva prvky 0,5 nm, avšak nie je možné nastaviť ju na nami používanom 

prístroji. Pri 1,3 nm bolo pozorované zníženie absorbancie, u medi tiež malé zníženie 

linearity ktoré však nemusí byť spôsobené nastavením šírky štrbiny, ale vplyvom iných 

interferencií. Naopak najvyššie hodnoty absorbancie, najužší pík a zároveň 

akceptovateľné hodnoty koeficientu linearity boli zaznamenané v oboch prípadoch pri 

nastavení šírky štrbiny na hodnotu 0,2 nm ktorá je tak považovaná za najvhodnejšiu. 

 

b) Prietok plynu 

Boli zmerané roztoky o koncentrácii 1000 µg/l pri prietoku plynu od 1,3 do 3,0 l/min 

s odstupmi 0,1 l/min pričom bola sledovaná absorbancia vzorku a pozadia. Na základe 

tohto merania boli pre zinok zvolené prietoky 1,3 l/min, kedy bola pozorovaná najvyššia 

nameraná absorbancia; 2,6 l/min s najnižšími hodnotami pozadia a zároveň najväčším 

rozdielom medzi absorbanciou vzorku a pozadia a 2,0 l/min ako hodnota uvedená 

v literatúre. 

 

Tab. 29: Absorbancie namerané pre vybrané prietoky plynu 

Zinok 
   

prietok (l/min) 1,3 2,0 2,6 

0,1µM 0 0,001 -0,0065 

0,2µM 0,0028 0,0065 -0,0009 

0,3µM 0,0072 0,0085 0,0009 
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Meď 
   

prietok (l/min) 1,3 1,8 2,7 

0,1µM -0,001 0,0003 0,0003 

0,2µM 0,0007 0,0015 0,0012 

0,3µM 
 

0,0033 0,0024 

 

Pre meď boli zvolené hodnoty 1,3 l/min z dôvodu najvyššej absorbancie; 2,7 l/min 

z dôvodu nízkeho pozadia a 1,8 l/min ako hodnota uvedená v literatúre. 

Na základe týchto predpokladov bolo prevedené druhé meranie, pri ktorom boli zmerané 

vzorky s koncentráciami 0,1; 0,2 a 0,3 µM pri použití zvolených prietokov plynu. Ako 

môžeme skonštatovať na základe výsledkov merania, za najvýhodnejšie považujeme 

zvoliť hodnoty uvedené v literatúre ktoré sú kompromisom medzi výškou absorbancie 

a pozadím, pre meď 1,8 l/min a pre zinok 2,0 l/min. 

 

c) Podmienky merania 

Pri zisťovaní nasledujúcich parametrov bola použitá voda R. 

Vplyv prietoku plynu 

Minimálny prietok plynu 1,3 l/min znamenal spotrebu  3,5 ml za 30 s, zatiaľ čo 2,0 l/min 

znamenal spotrebu 3,8 ml za 30 s. 

Na základe tohto merania sme dospeli k záveru, že prietok plynu nemá významný vplyv 

na množstvo spotrebovaného roztoku. 

Úprava počtu opakovaní a RSD 

Vzhľadom k obmedzenému množstvu vzorku bolo nutné zmeniť počty opakovaných 

meraní a hodnoty výslednej RDS. 

Tab. 30: Pôvodné hodnoty štandardne používané pri meraní: 

 Opakovania Maximálny počet 

opakovaní 

RSD 

Blank 3 6 20 

Štandard 3 6 10 

Vzorka 3 6 10 

Spotreba na získanie priemernej hodnoty blanku bola: 4,5 ml; 4,5 ml a 4,2 ml. 

Tab. 31: Upravené podmienky 

 Opakovania Maximálny počet 

opakovaní 

RSD 

Blank 2 3 30 

Štandard 2 3 15 

Vzorka 2 3 15 

S výslednou spotrebou 3 ml; 2,9 ml a 3 ml. 
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Nasledovala úprava pre-spray času z 3 s na 2 s a meracieho času na 3 s.  

Rýchlosť nasávania ovplyvňuje tiež tesnosť upevnenia nasávacej kapiláry, ktorú je možné 

ovplyvniť utiahnutím resp. povolením tesniacej skrutky S cieľom zmenšiť potrebný 

objem vzorku bol táto skrutka uťahovaná do maximálnej možnej polohy tesnenia.  

Bola tak dosiahnutá schopnosť zmerať vzorky s minimálnym objemom 1 ml. 
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4.3 Metódy kvantifikácie 

Zinok 

Metóda kalibračnej krivky 

Boli vytvorené 3 kalibračné krivky pre 3 predpokladané koncentračné rozsahy(1, 10 

a 100µM). Najlepšie namerané krivky boli použité pre výpočet koncentrácií kontrolných 

roztokov o známej koncentrácii z katedry farmakológie. 

Tab. 32: Výsledky pri použití najnižšej kalibrácie v rozsahu 2-100 µg/l 

c (µM) A vypočítaná c (µM) 

0,5 0,0088 0,57 

0,7 0,0094 0,62 

1 0,0146 1,01 

Tab. 33: Výsledky pri použití kalibrácie v rozsahu 20-1000 µg/l 

c (µM) A vypočítaná c (µM) 

3 0,0236 2,8 

5 0,0298 3,8 

7 0,0449 6,1 

10 0,0771 11,0 

Tab. 34: Výsledky pri použití kalibrácie v rozsahu 200-10 000 µg/l 

 

 

 

 

Následne bola s cieľom pokryť väčší rozsah koncentrácií pomocou jednej kalibračnej 

krivky vytvorená 4. krivka, ktorá bola niekoľkokrát premeraná a najlepšia nameraná bola 

opäť použitá pre výpočet kontrolných roztokov. 

Graf č.1 Kalibračná krivka zinku 
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100 0,6300 101,4 
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Tab. 35: Hodnoty koncentrácií a absorbancií kalibračnej krivky 

c(µg/l) A 

5 0,0032 

10 0,0046 

25 0,0098 

50 0,0167 

100 0,0278 

250 0,0679 

500 0,1307 

1000 0,2583 

 

Tab. 36: Výsledky merania roztokov z farmakológie známych koncentrácií v médiu 

HBSS a ich porovnanie s koncentráciami získanými výpočtom z kalibračnej krivky 

c (µM) A Vypočítaná c (µM) 

0,5 0,0088 0,35 

0,7 0,0153 0,74 

1 0,0198 1,01 

3 0,0236 1,24 

5 0,0526 2,97 

7 0,0806 4,65 

10 0,1364 8 

30 0,4714 28 

50 0,7600 45,28 

70 0,9921 59,17 

100 1,2000 71,6 

 

Metóda štandardného prídavku 

S cieľom dosiahnuť väčšiu presnosť merania a zároveň odstránenia potencionálneho 

vplyvu matrice bola použitá metóda štandardného prídavku namiesto kalibračnej krivky. 

Podľa rozpisu prípravy vzoriek boli pripravené 4 rôzne výšky prídavkov, každý pre 3 

rôzne koncentrácie roztoku ktorý bol použitý ako kontrolná vzorka o známej koncentrácii 

aby bolo možné vyhodnotiť vhodnosť a presnosť merania pri jednotlivých 

koncentráciách pridávaného roztoku. 

Boli získané grafy, ktoré z dôvodu rozsiahlosti nie sú uvádzané. Na základe rovníc 

charakterizujúcich dané krivky boli vypočítané koncentrácie roztokov a následne 

porovnané so známymi hodnotami roztokov, ktoré by sa mali v ideálnom prípade 

zhodovať. 
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Tab. 37: Hodnoty získané z grafov 

Prídavok A 50µg/l 200µg/l 2000µg/l 

rovnica y=9E-05x - 0,0017 y=0,0001x + 0,0014 y=0,0002x + 0,0386 

R2 0,8932 0,9094 0,9367 

Výsledok(µg/l) 189 140 1930 

 

Prídavok B 50µg/l 200µg/l 2000µg/l 

rovnica y=0,0002x - 0,0002 y=0,0002x + 0,0024 y=0,0002x + 0,0371 

R2 0,9596 0,9654 0,9913 

Výsledok(µg/l) 100 120 1855 

 

Prídavok C 50µg/l 200µg/l 2000µg/l 

rovnica y=0,0002x - 0,0042 y=0,0002x - 0,0031 y=0,0002x + 0,0311 

R2 0,9773 0,9738 0,9979 

Výsledok(µg/l) 210 155 1555 

 

Prídavok D 50µg/l 200g/l 2000 µg/l 

rovnica y=0,0002x - 0,0072 y=0,0002x +  0,0008 y=0,0002x + 0,0292 

R2 0,9715 0,9895 0,9979 

Výsledok(µg/l) 340 40 1450 
 

Na základe týchto výsledkov bola pre zinok stanovená ako optimálna možnosť b), čiže 

prídavok roztoku o koncentrácii 250 µg/l, vzhľadom na výsledky najviac sa približujúce 

žiadaným výsledkom.  

Následne boli prevedené merania pri prídavku 200 µl roztoku s koncentráciou 250 µg/l, 

podrobný rozpis prípravy týchto vzoriek je uvedený v časti prípravy vzoriek. Pri výpočte 

sa vychádzalo zo vzorca cvz = (Avz*cstd)/Astd ktorý je uvedený v literatúre. Pre nízke 

koncentrácie boli najbližšie výsledky získané pri použití hodnoty nameranej pri 

prechádzajúcom pokuse pre roztok s koncentráciou 50 µg/l (absorbancia 0,0048), 

pre vyššie koncentrácie sa osvedčilo použitie hodnôt absorbancie a koncentrácie patriace 

roztoku o koncentrácii  200 µg/l (absorbancia 0,0076).  

Vzorec číslo 1 má teda podobu  c=A*50/0,0048 a vzorec číslo 2 c=A*200/0,0076. 

Z dôvodu potreby uplatnenia jednotného postupu pre celý koncentračný rozsah bol 

napokon za optimálny zvolený priemer týchto výsledkov.  

  



54 
 

Graf č.2, Tab. 38: Prídavok 200 µl roztoku s koncentráciou 250 µg/l k roztoku 50µg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3, Tab. 39: Prídavok 200 µl roztoku s koncentráciou 250 µg/l k roztoku 200µg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 40 Výpočet koncentrácie kontrolných roztokov 

Koncentrácia A Vzorec 1 Vzorec 2 Priemer 

150µg/l 0,0147 153,1 µg/l 386,8 µg/l 269,9 µg/l 

300µg/l 0,0305 317,7 µg/l 802,6 µg/l 560,2 µg/l 

500µg/l 0,0408 425 µg/l 1073,7 µg/l 749,3 µg/l 

1500µg/l 0,0911 949 µg/l 2397,4 µg/l 1673,2 µg/l 

3000µg/l 0,1438 1497,9 µg/l 3784,2 µg/l 2641,1 µg/l 
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Tab. 41: Výsledky merania roztokov známej koncentrácie pripravených na katedre 

farmakológie v médiu HBSS pri použití metódy štandardného prídavku a ich porovnanie 

s vypočítanými hodnotami 

Koncentrácia A Vypočítaná c (µM) 

10µM 0,0508 14,3 

25µM 0,0958 26,9 

50µM 0,1775 49,9 

 

 

Meď 

Metóda kalibračnej krivky  

Pri merní kalibračných kriviek medi bol použitý rovnaký postup, zmenil sa iba 

koncentračný rozsah nakoľko podľa údajov z literatúry sú limity detekcie a kvantifikácie 

pre zinok nižšie. 

Tab. 42: Výsledky pri použití kalibrácie v rozsahu 5-150 µg/l 

   

 

 

Tab. 43: Výsledky pri použití kalibrácie v rozsahu 50-1500 µg/l 

c (µM) A c vypočítaná (µM) 

3 0,0066 3,45 

5 0,0096 5,02 

7 0,0136 7,12 

10 0,017 8,91 

Tab. 44: Výsledky pri použití kalibrácie v rozsahu 500-15 000 µg/l 

c (µM) A c vypočítaná (µM) 

30 0,0356 2,75 

50 0,0734 10,19 

70 0,0823 11,94 

100 0,38 70,50 

Následne bola s cieľom pokryť väčší rozsah koncentrácií pomocou jednej kalibračnej 

krivky vytvorená 4. krivka, ktorá bola niekoľkokrát premeraná a najlepšia bola opäť 

použitá pre výpočet kontrolných roztokov. 

  

c (µM) A c vypočítaná (µM) 

0,5 0,0008 0,16 

0,7 0,0016 0,58 

1 0,0024 1,00 
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Graf č.4: Kalibračná krivka medi 

 

 

Tab. 45: Hodnoty koncentrácií a absorbancií kalibračnej krivky 

c(µg/l) A 

10 -0,0006 

25 0,0013 

50 0,0026 

100 0,005 

150 0,0078 

250 0,0132 

500 0,0222 

1000 0,0446 

1500 0,0648 

 

Tab. 46: Výsledky merania roztokov z farmakológie známych koncentrácií v médiu 

HBSS a ich porovnanie s koncentráciami získanými výpočtom z kalibračnej krivky 

c(µM) A Vypočítaná c(µM) 

0,5 0,0005 0,04 

0,7 0,0016 0,42 

1 0,0024 0,84 

3 0,0066 2,4 

5 0,0096 4,62 

7 0,0139 6,87 

10 0,0199 7,6 

30 0,0356 18,25 

50 0,0734 38,1 

70 0,0823 42,75 

100 0,2574 101 
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Metóda štandardného prídavku 

S cieľom dosiahnuť väčšiu presnosť merania a zároveň odstránenia potencionálneho 

vplyvu matrice bola použitá metóda štandardného prídavku namiesto kalibračnej krivky. 

Podľa rozpisu prípravy vzoriek boli pripravené 4 rôzne výšky prídavkov, každý pre 3 

rôzne koncentrácie roztoku ktorý bol použitý ako kontrolná vzorka o známej koncentrácii 

aby bolo možné vyhodnotiť vhodnosť a presnosť merania pri jednotlivých 

koncentráciách pridávaného roztoku. 

Boli získané grafy, ktoré z dôvodu rozsiahlosti nie sú uvádzané. Na základe rovníc 

charakterizujúcich dané krivky boli vypočítané koncentrácie roztokov a následne 

porovnané so známymi hodnotami roztokov, ktoré by sa mali v ideálnom prípade 

zhodovať. 

 

Tab. 47: Hodnoty získané z grafov 

Prídavok A 50µg/l 200µg/l 2000µg/l 

rovnica y = 2E-05x - 0,0005 y = 1E-05x + 0,0006 y = 3E-05x + 0,0059 

R2 0,9260 0,9657 0,9818 

Výsledok(µg/l) 250 600 1967 

 

Prídavok B 50µg/l 200µg/l 2000µg/l 

rovnica y = 3E-05x + 0,0004 y = 3E-05x + 0,0011 y = 4E-05x + 0,0054 

R2 0,9726 0,9744 0,9957 

Výsledok(µg/l) 133 367 1350 

 

Prídavok C 50µg/l 200µg/l 2000µg/l 

rovnica y = 3E-05x - 0,0004 y = 3E-05x + 0,0006 y = 3E-05x + 0,0058 

R2 0,9152 0,9613 0,8969 

Výsledok(µg/l) 133 200 1933 

 

Prídavok D 50µg/l 200µg/l 2000µg/l 

rovnica y = 2E-05x + 0,0006 y = 3E-05x - 0,0005 y = 2E-05x + 0,0021 

R2 0,9797 0,9517 0,9885 

Výsledok(µg/l) 300 167 1050 

 

Na základe týchto výsledkov bola pre meď sme určená ako optimálny možnosť C, 

prídavok 600 l roztoku o koncentrácii 500 µg/l. Na výpočet bola použitá rovnica 

c=[(A-0,009)/0,00003]*10 vychádzajúca z rovnice pre krivky s týmto prídavkom 

vynásobená desiatimi z dôvod riedenia. 
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Graf č.5, Tab. 48: Prídavok 600 µl roztoku s koncentráciou 500 µg/l k roztoku 200µg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 49: Výsledky merania roztokov známej koncentrácie pripravených na katedre 

farmakológie v médiu HBSS pri použití metódy prídavku o koncentrácii 500 µg/l a ich 

porovnanie s vypočítanými hodnotami 

Koncentrácia A Vypočítaná koncentrácia 

10 µM 0,0073 8,9 µM 

25 µM 0,0124 17,8 µM 

50 µM 0,0178 46,2 µM 

 

Z dôvodu pravdepodobnosti prekrytia blízkych koncentrácií spôsobeným vysokým 

prídavkom a nastavenou RSD, na ktoré poukazovali niektoré merania, boli upravené 

podmienky na prídavok 500 µl roztoku o koncentrácii 100 µg/l s výsledným výpočtom 

c=A*50/0,0005 vychádzajúc z roztoku 50 µg/l a jeho absorbancii 0,0005 pri tomto 

prídavku. Týmto spôsobom boli následne zmerané roztoky z farmakológie. 

 

Graf č.5, Tab. 50: Prídavok 500 µl roztoku s koncentráciou 100 µg/l k roztoku 50 µg/l 
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Tab. 51: Výsledky merania roztokov známej koncentrácie pripravených na katedre 

farmakológie v médiu HBSS pri použití metódy prídavku o koncentrácii 100 µg/l a ich 

porovnanie s vypočítanými hodnotami 

Koncentrácia A Vypočítaná koncentrácia 

10 µM 0,0063 9,9 µM 

25 µM 0,016 25,2 µM 

50 µM 0,0304 47,8 µM 

 

 

 

4.4 Stabilita 

Zvyšné roztoky medi a zinku z kalibračnej krivky boli rozdelené na dve časti a premerané 

po 24 hodinách pri uchovávaní v chladničke pri 4-8 °C a tiež pri laboratórnej teplote na 

stole v uzavretých nádobách. Tieto roztoky boli pripravené podľa postupu prípravy 

metódy kalibračnej krivky viz. Príprava roztokov, časť Kalibračná krivka. Roztoky boli 

pripravené riedením kyselinou dusičnou. Stabilita pri použití iného média 

a pri prítomnosti HBSS nebola zisťovaná. Rozdiely boli v rozmedzí ± 3 % viz. Tab. 35 

a 43. 
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5. Záver 

• V začiatku boli spracované literárne zdroje so zameraním na atómovú absorpčnú 

spektrometriu a kvantitatívne stanovenie zinku a medi v biologickom materiáli.  

• Boli optimalizované podmienky stanovenia zinku a medi metódou atómovej 

absorpčnej spektrometrie. Za vhodné rozpúšťadlo bola zvolená 0,5M HNO3. 

Štrbina nastavená na 0,2 nm , prietok acetylénu 1,8 l/min pre meď a 2,0 l/min pre 

zinok.  

• Ako metóda kvantifikácie bola použitá metóda štandardného prídavku. V prípade 

zinku bolo k 100 µl vzorky pridávaných 200 µl roztoku s koncentráciou 250 µg/l 

a objem bol do 1 ml doplnený 700 µl 0,5M HNO3. Pri stanovovaní medi bolo 

k 100 µl vzorky pridávaných 500 µl roztoku o koncentrácii 100 µg/l a objem bol 

do 1 ml doplnený 400 µl 0,5M HNO3.  

• Za vhodné považujeme previesť ďalšie merania zaoberajúce sa stabilitou vzoriek 

a podmienkami ich uchovávania.  

• Počas vývoju metódy došlo k poruche prístroja a po opätovnom uvedení do 

prevádzky boli zistené výrazné odchýlky absorbancií pri rovnako 

koncentrovaných roztokoch. Stanovované koncentrácie roztokov sa pohybujú na 

hranici citlivosti prístroja.  Z toho vyplýva nutnosť ďalšej úpravy metódy, 

prípadne vyžitie mikrosamplingu s využitím automatického autosampleru, 

ktorým prístroj aktuálne nie je vybavený. Výhodou tohto postupu by bolo 

odstránenie riedenia roztokov, avšak nevýhodou sú značné výdaje spojené s jeho 

kúpou. Metóda bude musieť byť následne ešte validovaná.   
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