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Abstrakt
Pri liečbe akútnych intoxikácií je jedným z liečebných postupov podanie
antidota, napr. diosmectit a aktívne uhlie, kde antidotum predstavuje látku, ktorá pôsobí
antagonisticky a rušivo na toxický účinok jedovatej látky.
Cieľom tejto práce bolo porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu
a aktívneho uhlia u vybraných modelových zlúčenín, ktoré sú najčastejšími pôvodcami
akútnych intoxikácií u dospelej populácie Českej republiky. Samotnému porovnaniu
adsorpčných

schopností

týchto

sorbentov

predchádzalo

rešeršné

spracovanie

problematiky desiatich skupín látok spôsobujúcich najčastejšie akútne intoxikácie
a následné otestovanie navrhnutej metódy pre budúce detailné testovanie adsorpcie
a efektivity adsorpcie rôznych sorbentov. Z desiatich skupín látok bolo vybraných päť
modelových zlúčenín: dosulepín, acetylsalicylová kyselina, ibuprofén, prometazín
a fenobarbital, na ktorých bola v experimentálnej časti tejto bakalárskej práce
porovnaná adsorpcia diosmectitu, aktívneho uhlia a zmesi týchto sorbentov. Toto
porovnanie adsorpčných schopností daných sorbentov bolo vykonané nielen
v neutrálnom prostredí, ale aj v alkalickom a kyslom prostredí, ktoré simulovali
fyziologické podmienky v rôznych častiach gastrointestinálneho traktu, kde môžu tieto
sorbenty teoreticky pôsobiť.

Kľúčové slová:

smecta, diosmectit, aktívne uhlie, otravy

4

Abstrakt
Při léčbě akutních intoxikací je jedním z léčebných postupů podání antidota,
např. diosmectit a aktivní uhlí, kde antidotum představuje látku, která působí
antagonisticky a rušivě na toxický účinek jedovaté látky.
Cílem této práce bylo porovnat adsorpční schopnosti diosmectitu a aktivního
uhlí u vybraných modelových sloučenin, které jsou nejčastějšími původci akutních
intoxikací u dospělé populace České republiky. Samotnému porovnání adsorpčních
schopností těchto sorbentů předcházelo rešeršní zpracování problematiky deseti skupin
látek způsobujících nejčastější akutní intoxikace a následné otestování navrhnuté
metody pro budoucí testování adsorpce a efektivity adsorpce různých sorbentů. Z deseti
skupin látek bylo vybráno pět modelových sloučenin: dosulepin, acetylsalicylová
kyselina, ibuprofen, promethazin a fenobarbital, na kterých byla v experimentální části
této bakalářské práce porovnána adsorpce diosmectitu, aktivního uhlí a směsi těchto
sorbentů. Toto porovnání adsorpčních schopností daných sorbentů bylo vykonáno nejen
v neutrálním prostředí, ale také v alkalickém a kyselém prostředí, která jež simulovala
fyziologické podmínky v různých částech gastrointestinálního traktu, kde mohou tyto
sorbenty teoreticky působit.

Klíčová slova: smecta, diosmectit, aktivní uhlí, otravy
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Abstract
In the treatment of acute intoxications, one of the treatment procedures is an antidote
submission, e.g. diosmectite and activated charcoal, where an antidote is a substance
which acts antagonistically and disturbingly with the toxic effect of a toxic substance.
The aim of this work was to compare the adsorption capabilities of activated
charcoal and diosmectite in selected model compounds which are the most common
originators of acute intoxications in the adult population of the Czech Republic. The
actual comparison of adsorption capabilities of these sorbents was preceded by issues
search processing of ten groups of substances that cause the most acute intoxications
and subsequent testing of the proposed method for future detailed testing of adsorption
and adsorption efficiency of different sorbents. Of the ten groups of substances five
model compounds

were selected:

dosulepin,

acetylsalicylic acid, ibuprofen,

promethazine and phenobarbital, on which adsorption of diosmectite, activated
charcoal, and mixture of these sorbents was compared in the experimental part of this
work. This comparison of the adsorption capabilities of sorbents was carried out not
only under neutral conditions, but also in an alkaline and acidic environment which
simulated physiological conditions in different parts of the gastrointestinal tract where
these sorbents can theoretically operate.

Key words:

smecta, diosmectite, activated charcoal, poisonings
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Zoznam skratiek a symbolov
Å

Angström

ASA

acetylsalicylová kyselina

cp

hmotnostná koncentrácia látky v plazme [g dm-3]

Cl

klírens, t.j. objem primárneho moču vytvorený za sekundu
[cm3 s-1]

D

množstvo látky v organizme [g kg-1]

DSL

dosulepín

FB

fenobarbital

hod

hodina

IBF

ibuprofén

LD50

polovičná smrtná dávka

M

jednotka koncentrácie mol dm-3

min

minúta

mM

jednotka koncentrácie mmol dm-3

P

koncentrácia látky v plazme [mM]

pKa

záporný dekadický logaritmus disociačnej konštanty
kyseliny

PMZ

prometazín

Tris

tris(hydroxymetyl)aminometán

U

koncentrácia sledovanej látky v moči [mM]

UV/VIS

ultrafialová a viditeľná oblasť spektra

V

objem moču vyprodukovaný za sekundu [cm3 s-1]

Vd

zdanlivý distribučný objem [dm3 kg-1]

9

1 Teoretický úvod
1.1 Definícia otravy – akútnej intoxikácie
Intoxikácia alebo otrava je akútny stav, ktorý nastáva po preniknutí jedovatej
(toxickej) látky do organizmu. Akútna intoxikácia je charakterizovaná chorobnými
zmenami typickými pre jednotlivé toxické látky, a preto patrí do skupiny závažných
stavov, ktoré ohrozujú zdravie a môžu byť príčinou zániku chorého organizmu [1].
Otrava býva sprevádzaná znepokojivými príznakmi, ktoré sa objavujú náhle alebo sa
môžu v krátkom období postupne rozvíjať [2].
Vystavenie (expozícia) ľudského organizmu účinkom toxickej látky môže byť
výsledkom rôznych činností ako napr. úmyselné požitie (pokusy o samovraždu a pod.),
expozícia pri práci, či nehoda[3]. Najčastejšie však ide o omyl a nevedomosť (otrava
hubami), neopatrnosť (akútne intoxikácie u detí), predávkovanie (narkomani), úmyselná
otrava či priemyselné havárie [4].

1.1.1 Toxikologické informačné stredisko
V prípade otráv má laická i odborná verejnosť možnosť konzultovať danú
situáciu s Toxikologickým informačným strediskom na Klinice nemocí z povoláni
1. Lekářské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ktoré
už od roku 1962 poskytuje telefonické toxikologické konzultácie, informácie o prvej
pomoci, toxicite a liečení otráv pre širokú verejnosť. Toxikologické informačné
stredisko má k dispozícií vlastnú toxikologickú databázu s informáciami o viac než
70 000 látkach a prípravkoch (vrátane ich chemického zloženia). Okrem toho evidujú
asi 100 000 tzv. bezpečnostných listov chemických prípravkov. Terapeutické (liečebné)
postupy Toxikologického informačného strediska bývajú priebežne aktualizované
v spolupráci s Európskou asociáciou toxikologických centier a klinických toxikológov
(„European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologist“) [5].
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1.2 Látky spôsobujúce otravy – jedy
Jed (noxa) je anorganická alebo organická látka, ktorá svojím chemickým
a fyzikálno-chemickým účinkom vyvolá otravu [1].
Jedy zahŕňajú zlúčeniny biologického pôvodu a taktiež chemikálie vyrobené
v chemickom priemysle. Medzi biologické jedy, tiež známe ako toxíny, patria látky,
ktoré sú produkované niektorými členmi žijúcich (biologických) spoločenstiev, vrátane
baktérií, húb, protíst, rastlín a zvierat [6]. Okrem biologických toxínov existujú aj tisíce
priemyselne vyrobených chemických látok, ktoré môžu organizmu spôsobiť akútnu
intoxikáciu. Týmito látkami býva organizmus dlhodobo obklopený, a preto ich samotný
organizmus nemusí vnímať ako potenciálne jedy [2]. Príkladom môžu byť priemyselné
výrobky používané bežne v domácnosti, priemysle a poľnohospodárstve, ktoré obsahujú
chemické látky v rôznych pomeroch [5].
Podľa evidencie dopytov pre Toxikologické informačné stredisko je väčšina
akútnych intoxikácií v Českej republike spôsobená liekmi (44 %), chemickými látkami
alebo obchodnými prípravkami (40 %) a rastlinami (asi 12 %). Menší podiel otráv
tvoria intoxikácie návykovými látkami (2 %) [5].
Z hľadiska vekovej kategórie intoxikovaných osôb v Českej republike bol
zaznamenaný najväčší podiel akútnych intoxikácií u detí (60 %). Dospelé osoby
predstavovali 36 % a seniori 4 % [7].

1.2.1 Desať skupín látok spôsobujúcich najčastejšie otravy v Českej republike
Na základe štatistiky Toxikologického informačného strediska patria v súčasnej
dobe k najčastejším pôvodcom akútnych intoxikácií u dospelej populácie skupiny
chemických látok z kategórie: (i) liekov (analgetiká, antipsychotiká, atď.), (ii) domácich
prípravkov a (iii) alkoholov [5]. Tabuľka 1 obsahuje desať skupín látok spôsobujúcich
najčastejšie akútne intoxikácie u dospelej populácie Českej republiky.
V prípade niektorých liekov môže k závažnejšej akútnej intoxikácii prispieť
retardovaná

forma

lieku

s tzv.

pomalým

uvoľňovaním

(z

anglického
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„slow – releasing“). Táto forma lieku má iné kinetické parametre, čo môže viesť
k zvýšeniu dávky účinnej (resp. toxickej) látky [5].
Tabuľka 1: Desať skupín látok, ktoré najčastejšie spôsobujú otravy v Českej republike
Zoznam desiatich skupín látok spôsobujúcich najčastejšie otravy u dospelej
populácie Českej republiky vychádzajúci zo štatistiky Toxikologického informačného
strediska [5].
Skupina látok
Benzodiazepíny (napr. Diazepam)
Tricyklické antidepresíva (napr. Dosulepín)
Karbamazepin
Blokátory kalciových kanálov (napr. Amlodipín)
Nesteroidné antiflogistiká (napr. Ibuprofén)
Neuroleptiká ( napr. Prometazín)
Teofylín
Barbituráty (napr. Fenobarbital)
Kardioglykozidy (napr. Digoxín)
Domáce čistiace prípravky a alkoholy (napr. NaOH, etanol)

1.2.2 Charakteristika – prehľad vybraných molekúl
1.2.2.1 Dosulepín (Dotiepín)

Liečivo dosulepín, často označované ako dotiepín,

patrí do skupiny

tricyklických antidepresív [5], ktoré sa zaraďujú medzi najčastejšie predpisované lieky
proti depresiám [8].
Dosulepín, z hľadiska chemickej štruktúry 3-dibenzo[b,e]tiepín-11(6H)-ilidén-N,N,-dimetylpropylamín [9], je synteticky vyrábané antidepresívum, ktoré v roku 1961
ako prvý na svete syntetizoval český farmakológ Dr. Ing. Miroslav Protiva, DrSc.,
dr.h.c., [10]. Hlavnou podstatou jeho analgetického účinku je schopnosť dosulepínu
interagovať so serotoninovými receptormi, a tým inhibovať reverzibilné vychytávanie
serotonínu do synaptickej štrbiny. Takýmto spôsobom sa následne zvyšuje účinok
serotonínu v mozgových synapsiách [11].

Štruktúra dosulepínu je zobrazená na

obrázku 1.
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Obrázok 1: Štruktúra dosulepínu

1.2.2.2 Acetylsalicylová kyselina

Acetylsalicylová kyselina je liečivo patriace do skupiny nesteroidných
antiflogistík (protizápalových látok). Jednou z hlavných vlastností nesteroidných
antiflogistík je ich analgetický a protizápalový účinok, čo sa v medicíne často využíva
pri liečbe pohybového ústrojenstva [5].
Acetylsalicylová kyselina, štruktúrne 2-acetyloxybenzoová kyselina, je bežne
používané

protizápalové

a

antipyretické

analgetikum.

Protizápalová

aktivita

acetylsalicylovej kyseliny spočíva v inhibícií cyklooxygenázy [12], ktorá katalyzuje
premenu kyseliny arachidónovej na postaglandíny, ktoré sú mediátormi zápalového
procesu [13]. Táto vlastnosť acetylsalicylovej kyseliny hrá dôležitú úlohu pri liečbe
reumatoidnej artritídy, infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a rakoviny [14].
Acetylsalicylová kyselina sa odporúča aj ako prevencia voči ochoreniu diabetes mellitus
[15]. Štruktúra acetylsalicylovej kyseliny je zobrazená na obrázku 2.

Obrázok 2: Štruktúra acetylsalicylovej kyseliny
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1.2.2.3 Ibuprofén

Liečivo ibuprofén, štruktúrne (RS)-2-(p-izobutylfenyl) propánová kyselina [16],
je jedným z najbezpečnejších nesteroidných antiflogistík (viď. 1.2.2.2 Acetylsalicylová
kyselina, str. 13) [17]. Ibuprofén neselektívne inhibuje cyklooxygenázu I a II [18],
a preto sa v medicíne často používa ako antipyretikum či protizápalové analgetikum pri
liečbe artritídy [19].
Mnoho komerčných prípravkov obsahuje zmes enantiomérov S-(+)-ibuprofénu
(S-ibuprofén) a R-(-)-ibuprofénu (R-ibuprofén). V tele je asi 60 % z R-ibuprofénu
prevedených na S-ibuprofén, ktorý je účinnejším inhibítorom cyklooxygenáz ako
R-enantiomér, a preto sa vyznačuje väčšími protizápalovými účinkami [18].
Na obrázku 3 je zobrazená štruktúra ibuprofénu.

Obrázok 3: Štruktúra ibuprofénu

1.2.2.4 Prometazín

Liečivo prometazín je derivátom fenotiazínu, ktorý sa štruktúrne nazýva
10-(2-dimetylaminopropyl)-fenotiazín. Fenotiazíny tvoria veľkú triedu neuroleptík,
ktoré sa predovšetkým používajú na liečbu závažných duševných porúch. Okrem iného
môžu byť neuroleptiká použité ako emetiká, sedatíva, analgetiká a antihistaminiká [20].
Prometazín sa v medicíne využíva ako liek proti nevoľnosti (zvracanie),
migrénoznym stavom, bolestiam spojených s chemoterapiou alebo pôrodom [21].
Štruktúra prometazínu je zobrazená na obrázku 4.
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Obrázok 4: Štruktúra prometazínu

1.2.2.5 Fenobarbital

Liečivo fenobarbital, štruktúrne 5-etyl-5-fenylpyrimidín-2,4,6(1H,3H,5H)-trión
[22], patrí do skupiny barbiturátov. Medzi hlavné vlastnosti barbiturátov patrí ich väzba
na receptory v mozgu, ktoré sú schopné viazať kyselinu γ-aminomaslovú. Týmto
spôsobom barbituráty zvyšujú inhibíciu pôsobenia kyseliny γ-aminomaslovej, čo vedie
k útlmu vedomia, motoriky a vegetatívneho nervstva [5].
Fenobarbital, ako aj ostatné barbituráty, sú často používané pri liečbe rôznych
záchvatov, napr. pri idiopatickej epilepsii. Okrem iného sa fenobarbital používa ako
sedatívum [23]. Štruktúra fenobarbitalu je zobrazená na obrázku 5.

Obrázok 5: Štruktúra fenobarbitalu
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1.3 Vzťah jedovatej látky a organizmu

„Všetky zlúčeniny sú jedy. Neexistuje zlúčenina, ktorá by nebola jedom.
Rozdiel medzi liekom a jedom tvorí dávka.“ - Paracelsus (1493-1541); prevzaté z [24]

Za určitých okolností môže každá látka pôsobiť na organizmus toxicky, ale
rozhodujúca je jej dávka. Za jedy sa preto považujú prakticky len tie látky, ktoré sú
schopné vyvolať toxický účinok (otravu) už v malých dávkach [25].
Pojem dávka predstavuje množstvo podanej látky na jednotku hmotnosti
organizmu. V toxikológii, vede o toxických látkach, je veľmi dôležitý vzťah dávky
a odpovede organizmu na dané množstvo látky. Odpoveď organizmu je závislá od
vplyvu toxickej látky na organizmus, ktorému predchádzala samotná expozícia toxickou
látkou. Pri relatívne nízkych dávkach nevykazujú organizmy žiadnu odpoveď
(napr. všetky sú živé), zatiaľ čo pri vysokých dávkach vykazujú všetky organizmy
odpoveď na danú látku (napr. všetky umierajú). Tento vzťah medzi dávkou
a odpoveďou sa však líši medzi rôznymi druhmi a kmeňmi organizmov, typmi tkanív
a populáciami buniek, ktoré boli vystavené pôsobeniu konkrétnej látky [26].
Pre lepšie vysvetlenie vzťahu dávky a odpovede sa používa grafické znázornenie
závislosti odpovede (napr. počtu úmrtí v percentách) na logaritme koncentrácie podanej
dávky. V prípade, ak sledovaným parametrom bude smrť modelových organizmov, tak
dávka, ktorej bude odpovedať stred krivky (inflexný bod) sa bude nazývať polovičná
smrtná dávka (LD50). Pri tejto dávke látky zahynie 50 % jedincov zo sledovaného
súboru. Krivka tejto závislosti má sigmoidný tvar a je zobrazená na obrázku 6 [26].

16

Počet úmrtí [%]

Logaritmus koncentrácie podanej dávky [g kg-1]

Obrázok 6: Vzťah medzi dávkou a odpoveďou organizmu; prevzaté z [26]
Grafické znázornenie vzťahu medzi dávkou a odpoveďou organizmu na túto dávku.
Krivka predstavuje závislosť množstva úmrtí [%] na logaritme koncentrácie podanej
dávky [g kg-1]. LD50 označuje dávku, pri ktorej zahynulo 50 % jedincov zo skúmaného
súboru.
LD50 – polovičná smrtná dávka

Okrem množstva toxickej látky sú pre osud intoxikovaného organizmu dôležité
aj iné faktory ako napr. druh jedovatej látky, spôsob a doba preniknutia do organizmu,
vlastnosti jedu a prostredie, do ktorého bol jed aplikovaný [27]. Ďalšími faktormi sú
veľkosť zdanlivého distribučného objemu (viď. ďalej 1.3.1.2 Správanie toxickej látky
v organizme, str. 18) a biologický (eliminačný) polčas toxickej látky, ktorý vyjadruje
schopnosť organizmu vylučovať jedovatú látku alebo ju pretvárať na väzbové komplexy
či netoxické metabolity [1].
Vzťah toxickej látky a organizmu môže byť charakterizovaný aj podľa účinku
jedu na jednotlivé orgány organizmu. Na základe účinku na jednotlivé orgány
organizmu sa toxické látky rozdeľujú napríklad na: hepatotoxické, hepatonefrotoxické,
neurotoxické, látky s tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu a krvné jedy.
Podľa spôsobu účinku sa delia tieto látky na lokálne pôsobiace, celkovo pôsobiace
a látky s lokálnym i celkovým účinkom. Okrem iného môžeme jedy rozdeliť na základe
časového profilu prenikania toxickej látky do organizmu na: akútne, subakútne
a chronické otravy [1].
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1.3.1 Osud jedovatej látky v organizme
1.3.1.1 Aplikácia jedovatej látky do organizmu

Aby bol jed schopný ovplyvniť organizmus, musí byť najskôr do samotného
organizmu aplikovaný. Táto

expozícia jedovatou látkou môže prebiehať rôznymi

spôsobmi (cestami vstupu) ako napr. orálne, rektálne, sublingválne , intravenózne,
intramuskulárne, intrathekálne či inhalačne [28]. Podľa evidencie Toxikologického
informačného strediska dochádza k najväčšiemu prípadu otráv pri orálnom požití
toxickej látky alebo prípravku (88 %), menej častá je cesta inhalačná, injekčné podanie,
pohryznutie živočíchom či dotyk [5].

1.3.1.2 Správanie toxickej látky v organizme

Základné procesy správania toxickej látky v organizme môžeme rozdeliť
do 4 fáz: (i) absorpcia z miesta podania (aplikácie), (ii) distribúcia v organizme,
(iii) metabolizmus, (iv) eliminácia [29].
Prvým dejom je absorpcia, pri ktorej dochádza vo väčšine prípadov k prechode
molekúl toxickej látky cez bunkové membrány do krvi, ktorá sprostredkuje ich následnú
distribúciu do ostatných častí tela [30]. O stupni prestupu látky do krvi (systémovej
cirkulácie) informuje tzv. biologická dostupnosť látky (bioavailabilita). Predpokladom
pre účinnú absorpciu molekúl týchto látok je ich schopnosť rozpustiť sa v tekutine,
ktorá je v mieste, odkiaľ sa látka absorbuje [31]. Hlavné miesta absorpcie látok
predstavujú gastrointestinálny trakt, pľúca a povrch kože [29]. V gastrointestinálnom
trakte dochádza k absorpcii v celej jeho dĺžke, no najmä v jeho horných častiach. Pre
gastrointestinálny trakt je charakteristické, že tekutiny nachádzajúce sa v jeho
jednotlivých

častiach

majú

rôzne

zloženie

vrátanie

odlišných

hodnôt

pH.

Prostredie žalúdku má pH v rozmedzí 1 až 2, zatiaľ čo v duodenu (dvanástniku)
nadobúda pH hodnotu 8, čo má vplyv na absorpciu rôznych toxických látok, ktoré sa
napríklad líšia rôznymi disociovanými formami daných molekúl toxických látok.
Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú absorpciu v gastrointestinálnom trakte, sú veľkosť
povrchu a účinok tráviacich enzýmov na molekuly toxickej látky. Významnými
faktormi spojenými s absorpciou látok z pľúc je ich veľký povrch, ktorý je schopný
absorbovať veľké množstvo molekúl toxickej látky a taktiež vysoký prietok krvi
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pľúcami. Výnimku tvorí koža, ktorá i napriek svojmu obrovskému povrchu tvorí
najväčšiu prekážku pre samotnú absorpciu. Pri absorpcii danej látky cez kožu musí látka
prekonať väčšie množstvo bariér, aby sa dostala do systémovej cirkulácie [30].
Rýchlosť a rozsah absorpcie jedu v organizme môžu byť taktiež výrazne ovplyvnené
spôsobom aplikácie toxickej látky do organizmu (viď. 1.3.1.1 Aplikácia jedovatej látky
do organizmu, str. 18) [29].
Po absorpcii a prevedení toxickej látky do krvi nastáva jej distribúcia do rôznych
častí tela [29]. Táto distribúcia závisí na viacerých faktoroch, napr. na prekrvení
jednotlivých tkanív,

na rozdeľovacom koeficiente noxy medzi krvou a tkanivami,

na polarite a veľkosti molekuly toxickej látky, na stupni disociácie toxickej látky pri
danom pH plazmy (približne pH 7,4) a na jej väzbe na proteíny plazmy a tkanív [32].
Distribúcia noxy v tele je vyjadrená veličinou nazývanou zdanlivý distribučný objem Vd,
ktorý charakterizuje teoretický priestor, v ktorom sa daná látka po podaní rozptýli
v určitej zistenej koncentrácii [33]. Pre výpočet zdanlivého distribučného objemu sa
používa vzťah
Vd = D/cp

(3.1)

kde Vd predstavuje zdanlivý distribučný objem [dm3 kg-1], D je množstvo danej látky
v organizme (dávka) [g kg-1] a cp predstavuje koncentráciu látky v plazme [g dm-3] [34].
Ďalším dejom je eliminácia toxických látok z organizmu, ktorá predstavuje ich
odstránenie zo systémovej cirkulácie (krvného obehu) [31]. Odstránenie toxickej látky z
organizmu je založené na dvoch základných dejoch : metabolizme (biotransformácii)
a vylučovaní (exkrécii). Metabolizmus je dej, pri ktorom dochádza k metabolickej
premene podanej látky. Hlavnou podstatou metabolizmu je premena látky na
hydrofilnejšiu molekulu, čím sa uľahčuje jej vylúčenie z tela [35]. Okrem iného môže
pri tomto deji dochádzať k modifikácii molekúl látok, čo môže vo väčšine prípadov
viesť k zníženiu účinku a toxicity látok. Existujú však aj prípady, kedy môže dochádzať
k premene neúčinnej látky na látku toxickú [31]. Druhým základným dejom eliminácie
je vylučovanie, pomocou ktorého sa telo zbavuje danej látky a jej metabolitov.
K exkrécii dochádza hlavne v obličkách, gastrointestinálnom trakte a pľúcach, ale
niektoré látky môžu byť vylučované aj slinami, potom a materským mliekom [36].
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Veličina, ktorá charakterizuje schopnosť organizmu alebo orgánu odstrániť látku z tela
prostredníctvom obličiek sa nazýva klírens Cl (z ang. „clearance“) [37]. Klírens
predstavuje množstvo krvi, ktoré je za jednotku času očistené od určitej látky. Klírens je
možné vypočítať podľa nasledujúceho vzťahu
Cl = (U V)/P

(3.2)

kde Cl predstavuje klírens [cm3 s-1], U je koncentrácia sledovanej látky v moči [mM],
P je koncentrácia látky v plazme [mM] a V objem moču vyprodukovaný za sekundu
[cm3 s-1] [38].

1.4 Terapia intoxikácií – eliminácia toxických látok
Pri terapiách akútnych intoxikácií spôsobených toxickou látkou sa využívajú
nasledovné liečebné (eliminačné) postupy: (i) primárna eliminácia, (ii) symptomatická
podporná liečba, (iii) podanie antidota a (iv) sekundárna eliminácia [5].
Prvým liečebným postupom je primárna eliminácia. Hlavnou úlohou primárnej
eliminácie je odstrániť toxickú látku skôr, než nastane jej absorpcia do krvi a tkanív.
Primárna eliminácia zahrňuje deje ako napr. vyprázdnenie žalúdku zvracaním alebo
výplachom a podanie sorbentov (aktívne uhlie) [5].
Pri liečbe akútnych intoxikácií je veľmi dôležité stabilizovať obeh, dýchanie
a vnútorné prostredie. Tento liečebný postup sa nazýva symptomatická podporná liečba
[5].
Ďalším liečebným postupom je podanie antidota (viď. ďalej 1.4.1 Antidotum,
str. 20), kde antidotum predstavuje látku, ktorá ma antagonistický a rušivý účinok
na pôsobenie toxickej látky. Podanie účinného antidota je schopné nahradiť použitie
rizikových extrakorporálnych eliminácií (napr. hemodialýza) [5].
Sekundárna eliminácia je posledným liečebným postupom, pri ktorom dochádza
k odstráneniu toxickej látky a jej metabolitov z organizmu. Medzi deje sekundárnej
eliminácie patrí napríklad enterosorpcia aktívnym uhlím, použitie laxatív, hemodialýza
[5].
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1.4.1 Antidotum
Antidotum (protilátka) je látka, ktorá pôsobí antagonisticky a rušivo na toxický
účinok noxy [39]. Mechanizmus pôsobenia protilátok je rôzny, napr. chemická väzba na
toxickú látku, zabránenie biotransformácie a/alebo imunologická väzba. Antidotum má
špecifický účinok a existuje len malé množstvo látok, ktoré majú špecifické antidotum
[5].
Tabuľka 2: Vybrané antidotá používané v prípade liečby otráv; prevzaté z [40]
Tabuľka 2 obsahuje zoznam niekoľkých antidot, ktoré sa bežne používajú pri liečbe
akútnych intoxikácií spôsobených vybranými skupinami látok.
Látky (skupina látok) vyvolávajúce otravy
Oxid uhoľnatý
Organofosfáty
Tricyklické antidepresíva
β – blokátory
Blokátory kalciových kanálov
Benzodiazepíny

Antidotum
Kyslík
Atropín
Bikarbonát
Glukagón
Vápnik
Flumazenil

1.4.1.1 Adsorpcia

Adsorpcia je jedným z mechanizmov antidot, vďaka ktorému sú protilátky
schopné zabrániť absorpcii toxickej látky do krvi, a tým do celého organizmu [41]. Pri
adsorpcii dochádza k rozdeleniu látok (molekúl, iónov alebo radikálov) medzi dve fázy,
pričom dochádza k akumulácii adsorbovanej zložky na tomto fázovom rozhraní [42].
K adsorpcii na pevnú latku (adsorbent/sorbent) môže dochádzať z kvapalnej ale aj
plynnej fázy [43].
Adsorpcia môže byť fyzikálna a chemická (chemisorpcia). Pri fyzikálnej
adsorpcii dochádza k pôsobeniu van der Waalsových síl a adsorbované látky
nepodliehajú chemickej zmene, preto sa jedná o proces reverzibilný. Na rozdiel od
fyzikálnej

adsorpcie,

u chemisorpcie

dochádza

k zmene

chemickej

štruktúry

adsorbovanej látky, pretože podstatou tohto deja je chemická väzba medzi
adsorbovanou látkou a povrchom. Chemisorpcia môže byť dejom ireverzibilným [43].
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1.4.1.1.1 Sorbenty používané v klinických terapiách

Na základe štruktúrnych vlastností môžu byť sorbenty používané v klinických
terapiách rozdelené do 4 skupín: (i) obsahujúce uhlík (uhlíkové) – aktívne uhlie,
uhlíkové sférické chemosorbenty, vlákna aktívneho uhlia; (ii) na báze siloxánu
(silikónu); (iii) prírodné alebo polysyntetické hlinitokremičitany – biela hlina, zeolity,
Smecta (diosmectit) a hydroxid hlinitý a (iv) prírodné organické polyméry na báze
lignínu [44].

1.5 Charakteristika vybraných sorbentov používaných v klinickej
terapii
1.5.1 Smecta (diosmectit)
Smecta je farmaceutický výrobok, ktorého účinnou látkou je diosmectit. Smecta
je na trhu dostupná a balená vo forme preparátu práškovej konzistencie o hmotnosti
3,76 g, ktorý obsahuje 3 g účinnej látky. Pred použitím je potrebné tento preparát
resuspendovať v cca 50 ml tekutiny [44].
Diosmectit je prírodný hlinito-horečnatý kremičitan. Molekulová štruktúra tohto
kremičitanu pripomína štruktúru listov o hrúbke 12 až 15 Å. Každý z týchto listov sa
skladá z jednej vrstvy hlinitanov a dvoch vrstiev kremičitanov. Pri nahradení atómu
hliníka alebo kremíka katiónom s nižšou valenciou dochádza k nahromadeniu
záporného náboja na povrchu vrstiev, ktorý je neutralizovaný nestabilným katiónom,
napr. vápenatým katiónom [45].
Diosmectit je schopný veľmi účinne adsorbovať určité látky. Toto je umožnené
jeho viacvrstvovou organizáciou, ktorá vytvára veľkú plochu pre výmeny. Okrem iného,
k zvýšeniu adsorpčnej kapacity diosmectitu prispieva difúzia negatívnych nábojov,
ktorá zvyšuje adsorpčnú kapacitu diosmectitu pre minerálne a organické katióny [46].
Adsorpčná schopnosť diosmectitu bola študovaná in vitro s použitím značených
molekúl. Táto štúdia zistila, že diosmectit nebol schopný adsorbovať kyslé látky, kým
bázické látky adsorboval v rôznej miere, ale zvyčajne aspoň zo 75 % [45]. Interakcie
liekov s diosmectitom boli študované v ďalšej in vitro štúdii, kde za použitia umelo
pripraveného modelu žalúdku a dvanástniku bolo možné simulovať rôzne zloženie štiav
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gastrointestinálneho

traktu

vrátane

rôznych

hodnôt

pH

prostredia.

Väčšina

z neutrálnych a kyslých zlúčenín bola len v malej miere adsorbovaná na diosmectit,
avšak táto adsorpcia nebola závislá na hodnotách pH prostredia. Na rozdiel od
neutrálnych a kyslých látok, bázické látky s hodnotou pKa < 7 boli silno viazané na
diosmectit v kyslom prostredí a v neutrálnom prostredí dochádzalo k uvoľnení väzby
medzi diosmectitom a danou látkou. Toto poukazuje na to, že táto väzba bola závislá od
hodnôt pH prostredia. Amfoterné a bázické zlúčeniny (kladne nabité) s hodnotou
pKa ≥ 7 boli v žalúdku aj dvanástniku adsorbované nad 81 % [46].
Okrem iného sa diosmectit podieľa na liečbe hnačiek s infekčnou etiológiou,
pretože je schopný adsorbovať niektoré vírusy, baktérie a bakteriálne toxíny
vyskytujúce sa v čreve [47].

1.5.2 Čierne (aktívne) uhlie
Druhý, v medicíne najznámejší a najčastejšie používaný adsorbent, sa nazýva
čierne uhlie [48], ktoré je často v literatúre označované ako univerzálne antidotum [5].
Aktívne uhlie je priemyselne vyrábaný uhlíkový produkt, ktorý má pórovitú
štruktúru a veľký vnútorný povrch. Molekulárna štruktúra aktívneho uhlia sa podobá
štruktúre grafitu resp. grafitových dosiek o šírke niekoľkých atómov, v ktorej sú
uhlíkové atómy rozmiestnené do vrcholov hexagónu. Táto štruktúra býva často
porušená a na týchto miestach môže následne dochádzať k reakciám – adsorpcii [43].
Objem pórov aktívneho uhlia je väčší než 0,2 ml/g, vnútorný povrch je väčší než
400 m2/g a šírka pórov je v rozmedzí 0,3 – 1000 nm. Vďaka týmto vlastnostiam môže
aktívne uhlie pútať k svojmu povrchu široké spektrum látok, z ktorých sa na aktívne
uhlie najlepšie adsorbujú vysokomolekulárne, organické a nepolárne látky [43]. Miera
schopnosti aktívneho uhlia adsorbovať toxickú látku závisí na jeho adsorpčnej sile,
ktorá sa in vitro zvyšuje so zvyšujúcou kyslosťou roztoku (prostredia) [48]. Ďalším
významným faktorom je adsorpčná kapacita aktívneho uhlia, ktorá sa zvyšuje s jeho
zvyšujúcou sa plochou povrchu. Miera adsorpcie toxickej látky sa zvyšuje s jej čistotou
[6].
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Adsorpčná schopnosť aktívneho uhlia sa využíva v medicíne, kde sa aktívne
uhlie používa ako antidotum v prípade otráv [48]. K samotnej adsorpcii toxickej látky
dochádza v gastrointestinálnom trakte, kde podstatou adsorpčného mechanizmu
aktívneho uhlia je vytvorenie inaktívneho komplexu uhlie – toxická látka [5], čím sa
zníži dostupnosť toxickej látky v organizme [49]. Vďaka schopnosti aktívneho uhlia
adsorbovať plyny a toxíny, tvoriace sa vo veľkom množstve v zažívacom trakte, sa
aktívne uhlie používa aj pri liečbe akútnej enterotídy (zápalu čriev) [48].
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2 Cieľ bakalárskej práce


Jedným z cieľov predloženej bakalárskej práce bolo rešeršné spracovanie
problematiky týkajúcej sa desiatich skupín látok, ktoré najčastejšie spôsobujú
akútne intoxikácie u dospelej populácie Českej republiky.



Ďalším cieľom bolo navrhnúť a otestovať metódu, ktorá bude slúžiť
k porovnaniu adsorpcie a určeniu efektivity adsorpcie diosmectitu, aktívneho
uhlia a zmesi (diosmectit a aktívne uhlie) pre chemické zlúčeniny, ktoré sú často
pôvodcami akútnych intoxikácií.



V neposlednom rade bola navrhnutá metóda otestovaná pre päť modelových
zlúčenín vybraných z desiatich skupín látok spôsobujúcich najčastejšie akútne
intoxikácie.



Táto úvodná štúdia bola vykonaná pri rôznych pH, ktoré simulovali fyziologické
pH v rôznych častiach gastrointestinálneho traktu (duodenum – pH 8,0;
črevo – pH 7,0 a žalúdok – pH 2,0), v ktorých môže k danej adsorpcii
dochádzať.
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3 Experimentálna časť
3.1 Použité prístroje
Analytické váhy:

40 SM-200A, Pesa

Centrifúga:

Centrifuge 5418, Eppendorf

Spektrometer:

Diod Array 8453, Hewllet-Packard

Trepačka:

Termomixer compact Eppendorf

3.2 Použitý materiál a chemikálie
Dr. Kulich, Česká republika
Phenobarbitalum Natricum
Fluka, Švajčiarsko
Tris(hydroxymetyl)aminometán (Tris)
Imuna Pharm a.s., Slovenská republika
CARBOSORB tablety 20 x 320 mg
Ipsen Pharma, Francúzsko
SMECTA prášok na prípravu suspenzie 1 x 30
Lachema, Česká republika
Kyselina chlorovodíková
UCB s.r.o., Česká republika
PROTHAZIN filmom obalené tablety 20 x 25 mg
Zentiva a.s., Slovenská republika
ANOPYRIN 400 mg tablety 10 x 400 mg
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Zentiva k.s., Česká republika
IBALGIN 400 filmom obalené tablety 24 x 400 mg
PROTHIADEN 75 filmom obalené tablety 30 x 75 mg

3.3 Pracovné postupy
3.3.1 Pracovný postup premývania preparátu Smecta
Najprv bol preparát Smecta premývaný destilovanou vodou (pH 7,0) a to podľa
nasledujúceho návodu. Na analytických váhach bol navážený 1 mg preparátu Smecta do
skúmavky podľa Eppendorfa (o objeme 1,5 ml). Do tejto skúmavky bol pipetovaný 1 ml
čerstvej destilovanej vody (pH 7,0) a následne bola táto zmes inkubovaná po dobu
1 min pri 37 °C za stáleho miešania. Po inkubácii bola zmes centrifugovaná po dobu
2 min pri 14 000 otáčkach za minútu a supernatant bol odobraný do kyvety
spektrofotometru. Spektrum bolo merané na UV/VIS spektrofotometri v rozmedzí
vlnových dĺžok 150 – 800 nm a potom bolo spektrum vyhodnotené. Následne boli
pripravené rovnakým spôsobom ďalšie roztoky, ktoré sa líšili dobou inkubácie. Roztoky
boli inkubované po dobu 5 min, 20 min alebo 3 hod. Nasledovala centrifugácia, meranie
spektier a vyhodnotenie.
Rovnaký pracovný postup bol použitý aj v prípade premývania preparátu Smecta
roztokom HCl (0,01mM; pH 2,0), kde bol na analytických váhach navážený 1 mg
preparátu Smecta do skúmavky podľa Eppendorfa (o objeme 1,5 ml) a následne bol do
tej istej skúmavky pipetovaný 1ml roztoku HCl o hodnote pH 2,0. Tento vodný roztok
bol pripravený zmiešaním 1 ml destilovanej vody s 5 μl 2M HCl. Ďalší postup bol
rovnaký ako v prípade premývania preparátu Smecta vodným prostredím o hodnote
pH 7,0 (viď. predošlý odsek).
Namerané

výsledky

boli

vyhodnotené

z pohľadu

zaťaženia

ďalších

experimentov (viď. 3.3.2 Pracovný postup porovnávania adsorpčných schopností
diosmectitu a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne
modelové zlúčeniny, str. 28–31) interferenciou balastných látok prítomných v preparáte
Smecta.
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3.3.2 Pracovný postup porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu
a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne
modelové zlúčeniny
3.3.2.1 Príprava inkubačných zmesí

Najprv bol na analytických váhach navážený 1 mg preparátu Smecta do
skúmavky podľa Eppendorfa o objeme 1,5 ml. Do druhej skúmavky podľa Eppendorfa
bolo na analytických váhach navážené 2,4 mg preparátu Carbosorb (obsahuje 1 mg
aktívneho uhlia). Každá navážka preparátu Smecta a preparátu Carbosorb bola uvedená
do kontaktu s roztokom modelovej zlúčeniny v prostredí o rôznej hodnote pH
(t.j. destilovaná voda – pH 7,0; roztok 0,01mM HCl – pH 2,0 a 100mM TrisHCl
pufor – pH 8,0). Všetky merania boli vykonané 3-krát. Následne boli pre každý sorbent
pripravené kontrolné inkubácie (samotný sorbent vo vyššie uvedených roztokoch),
ktoré slúžili ako negatívna kontrola. Tento test označený ako negatívna kontrola bol
opäť opakovaný 3-krát s výsledkom, že daný roztok o danej hodnote pH nespôsobí
vymytie látok z daného sorbentu, preto nie sú hodnoty absorbancie pri danej vlnovej
dĺžke nijak ovplyvnené vymytými látkami zo sorbentov.
Vzhľadom k tomu, že išlo o úvodnú štúdiu neboli zakúpené čisté modelové
testované chemikálie, ale boli využité komerčne dostupné farmaceutické preparáty
obsahujúce modelové zlúčeniny. Dosulepín

bol prítomný v preparáte s názvom

Prothiaden 75 (75 mg dosulepínu v jednej tablete), acetylsalicylová kyselina v preparáte
s názvom Anopyrin 400 (400 mg acetylsalicylovej kyseliny v jednej tablete), ibuprofén
v preparáte s názvom Ibalgin 400 (400 mg ibuprofénu v jednej tablete), prometazín
v preparáte s názvom Prothazin (25 mg prometazínu v jednej tablete) a fenobarbital
v preparáte Phenobarbitalum Natricum. Zásobné roztoky obsahujúce modelové
zlúčeniny boli pripravené týmto spôsobom: preparáty modelových zlúčenín boli
rozpúšťané v destilovanej vode (za stáleho miešania) dovtedy, až kým sa daná látka
nebola schopná v destilovanej vode rozpúšťať. Výsledné koncentrácie zásobných
roztokov modelových zlúčenín sú uvedené v tabuľke 3 na nasledujúcej strane. Po
príprave zásobných roztokov v destilovanej vode boli riedením pripravené pracovné
roztoky modelových zlúčenín

o rôznych hodnotách pH simulujúce fyziologické

podmienky v gastrointestinálnom trakte: duodenum – pH 8,0; črevo – pH 7,0
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a žalúdok – pH 2,0. Výsledné koncentrácie pracovných roztokov modelových zlúčenín
sú taktiež uvedené v tabuľke 3. Pracovný roztok danej modelovej zlúčeniny o hodnote
pH 7,0 bol tvorený čerstvou destilovanou vodou, pracovný roztok o hodnote pH 2,0
obsahoval destilovanú vodu a pre zníženie hodnoty pH na potrebnú hodnotu bolo
pridaných vždy 5 μl 2M HCl na 1 ml destilovanej vody (t.j. 0,01mM roztok HCl).
Prostredie o hodnote pH 8,0 bolo tvorené 100mM TrisHCl pufrom (pH 8,0).
Tabuľka 3: Koncentrácia zásobných (nasýtených) roztokov modelových zlúčenín
vrátane ich koncentrácie pracovných roztokov o rôznych hodnotách pH
Táto tabuľka obsahuje hmotnostné koncentrácie zásobných (nasýtených) roztokov
modelových zlúčenín a ich koncentrácie pracovných roztokov o rôznych hodnotách
pH, ktoré vznikli riedením zásobného roztoku príslušnej modelovej zlúčeniny.
Destil.voda – destilovaná voda
Hmotnostná koncentrácia modelových zlúčenín v zásobných a pracovných
roztokoch
[g dm-3]
Zásobný roztok

pH 7,0

pH 2,0

pH 8,0

(destil. voda)

(destil. voda)

(0,01mM HCl)

(100mM TrisHCl pufor)

3,750

0,060

0,060

0,060

10,000

0,050

0,050

0,667

Ibuprofén

1,000

1,000

1,000

0,067

Prometazín

1,250

0,009

0,009

0,009

Fenobarbital

25,000

0,037

0,540

0,037

Dosulepín
Acetylsalicylová
kyselina

Ako pozitívna kontrola boli použité čisté pracovné roztoky modelových zlúčenín
(pripravené v predošlom odseku), ktoré však neobsahovali žiaden sorbent. Tieto
pozitívne kontroly boli testované opakovane 3-krát a vyhodnotené ako predošlé
experimenty. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bol objem použitého
pracovného roztoku modelových zlúčenín 1 ml. Následne boli všetky inkubačné zmesi
(sorbent, bez sorbentu – pozitívna kontrola, bez modelovej zlúčeniny – negatívna
kontrola; viď. predošlý odsek) inkubované po dobu 20 min pri 37 °C za stáleho
miešania na trepačke.
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3.3.2.2 Centrifugácia

Po skončení inkubácie boli všetky inkubačné zmesi v skúmavkách podľa
Eppendorfa, pripravené podľa pracovného postupu (viď. 3.3.2.1 Príprava inkubačných
zmesí, str. 28–29), umiestnené do centrifúgy takým spôsobom, aby pri centrifugácii
nedošlo k poškodeniu centrifúgy v dôsledku nerovnováhy síl. Centrifugácia prebiehala
20 min pri 14 000 otáčkach za minútu.
3.3.2.3 UV/VIS spektrofotometria

Po skončení centrifugácie (viď. 3.3.2.2 Centrifugácia, str. 30) bol supernatant zo
skúmavky podľa Eppendorfa odobratý pipetou do kyvety spektrofotometru. Spektrum
bolo merané v rozmedzí vlnových dĺžok 200 – 800 nm. Z týchto spektier sme určili
charakteristické vlnové dĺžky pre dané modelové zlúčeniny. Tento postup sme
opakovali pre všetky inkubačné zmesi (viď. 3.3.2.1 Príprava inkubačných zmesí,
str. 28–29) a tabuľka 4 obsahuje charakteristické vlnové dĺžky pre všetky študované
modelové zlúčeniny.
Tabuľka 4: Charakteristické vlnové dĺžky modelových zlúčenín
Hodnoty charakteristických vlnových dĺžok piatich modelových zlúčenín,
študované v prostrediach o rôznych hodnotách pH.

ktoré

boli

Názvy piatich modelových zlúčenín
Dosulepín
Vlnová dĺžka
[nm]

302

Acetylsalicylová
kyselina
295 (pH 7,0)
277 (pH 2,0)
296 (pH 8,0)

Ibuprofén

Prometazín

Fenobarbital

273

249

240 (pH 7,0)
269 (pH 2,0)
240 (pH 8,0)

3.3.2.4 Vyhodnotenie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia

Na UV/VIS spektrofotometri boli merané spektrá každej inkubačnej zmesi
(viď. 3.3.2.3 UV/VIS spektrofotometria, str. 30). Z týchto spektier boli zaznamenané
hodnoty absorbancie pri danej charakteristickej vlnovej dĺžke pre danú modelovú
zlúčeninu (viď. Tabuľka 4, str. 30). Výsledky boli pre každú modelovú zlúčeninu
a prostredie zaznamenané do príslušných tabuliek (spolu s hodnotami pozitívnych
a negatívnych kontrol, viď. 3.3.2.1 Príprava inkubačných zmesí, str. 28–29). Všetky
merania boli vykonané v troch paralelných meraniach, z ktorých boli následne
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vypočítané priemerné hodnoty absorbancií a smerodajné odchýlky. Takto spracované
dáta boli prevedené do formy stĺpcových diagramov, ktoré sú pre každú modelovú
zlúčeninu prezentované v tejto bakalárskej práci. Stĺpcu, ktorý reprezentuje pozitívnu
kontrolu (pracovný roztok modelovej zlúčeniny bez pridaného sorbentu pripravený
z rovnakého pracovného roztoku použitého i pre ďalšie experimenty) bola priradená
hodnota 0 % adsorpcie. Na pravej osi je táto hodnota vyjadrená ako 100 % prítomnosti
danej modelovej zlúčeniny v roztoku. S využitím tejto úvahy boli vypočítané percentá
adsorpcie testovanej látky na daný sorbent vzhľadom k množstvu látky, ktoré
so sorbentom neinteragovalo (t.j. pozitívna kontrola).

3.3.3 Pracovný postup pri meraní adsorpčných schopností zmesi diosmectitu
a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne
modelové zlúčeniny
Pri meraní spoločných adsorpčných schopností zmesi diosmectitu a aktívneho
uhlia, v roztokoch piatich modelových zlúčenín o daných hodnotách pH (pH 7,0; 2,0;
8,0), bol použitý rovnaký pracovný postup ako v predošlej kapitole (viď. 3.3.2 Pracovný
postup porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pri rôznych
hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny, str. 28–31). Jediným
rozdielom bolo to, že vždy do každej skúmavky podľa Eppendorfa bol na analytických
váhach navážený 1 mg preparátu Smecta spolu s 2,4 mg preparátu Carbosorb
obsahujúceho 1 mg aktívneho uhlia.
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4 Výsledky
4.1 Premývanie preparátu Smecta
Smecta je farmaceutický výrobok (viď. 1.5.1 Smecta (diosmectit), str. 22), ktorý
je na českom trhu dostupný v balení o celkovej hmotnosti 3,76 g, ktoré obsahuje 3,0 g
účinnej látky (diosmectitu) a zvyšnú hmotnosť tvoria pomocné látky: vanilín, sodná soľ
sacharínu a monohydrát glukózy. Aby sme zistili, či dané prísady neinterferujú pri
analýze, uskutočnili sme nasledujúci experiment spočívajúci v postupnom premývaní
Smecty.
Preparát Smecta o hmotnosti 1 mg bol postupne premývaný roztokmi o rôznych
hodnotách pH a to: pH 7,0 (destilovaná voda); pH 2,0 (0,01mM HCl) a pH 8,0 (100mM
TrisHCl pufor, pH 8,0). Obrázok 7 zobrazuje absorpčné spektrá roztokov, ktoré vznikli
premývaním preparátu Smecta v rôznych inkubačných časoch (1 min, 5 min, 20 min
alebo 3 hod) roztokom o hodnote pH 7,0 (destilovaná voda). Obrázok 8 zobrazuje
absorpčné spektrá roztokov, ktoré vznikli premývaním preparátu Smecta v rôznych
inkubačných časoch (1 min, 5 min, 20 min alebo 3 hod) roztokom o hodnote pH 2,0
(0,01mM HCl).

Premývaním 1 mg preparátu Smecta sme zistili, že vyeluované

množstvo pomocných látok obsiahnutých v tomto preparáte Smecta je zanedbateľné
a tým neruší analýzu.
Premývanie preparátu Smecta roztokom o hodnote pH 8,0 nebolo vyhodnotené,
pretože zložka tohto roztoku (TrisHCl) interferuje a v sledovanej oblasti vlnových dĺžok
(t.j. 150 – 800 nm) je schopný absorbovať.
Analogický experiment premývania preparátu Carbosorb nebol uskutočnený,
pretože výrobca nedeklaruje prítomnosť aditív v tomto preparáte.
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Obrázok 7: Premývanie preparátu Smecta roztokom destilovanej vody (o hodnote
pH 7,0)
Súbor absorpčných spektier roztokov vzniknutých premývaním preparátu Smecta
roztokom destilovanej vody o hodnote pH 7,0 nameraných v rôznych inkubačných
časoch (1 min, 5 min, 20 min a 3 hod).
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Obrázok 8: Premývanie preparátu Smecta roztokom o hodnote pH 2,0
Súbor absorpčných spektier roztokov vzniknutých premývaním preparátu Smecta
roztokom o hodnote pH 2,0 (0,01mM HCl) nameraných v rôznych inkubačných časoch
(1 min, 5 min, 20 min a 3 hod).
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4.2 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia
pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové
zlúčeniny
Pre porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia bolo
vybraných 5 modelových zlúčenín zo zoznamu látok, ktoré spôsobujú časté akútne
intoxikácie u dospelej populácie Českej republiky (viď. 1.2.1 Desať skupín látok
spôsobujúcich najčastejšie otravy v Českej republike, str. 11). Jedná sa o nasledujúce
chemické zlúčeniny, ktoré sú všetky využívané ako liečivá: dosulepín prítomný
v preparáte Prothiaden 75, acetylsalicylová kyselina v preparáte Anopyrin 400,
ibuprofén v preparáte Ibalgin 400, prometazín v preparáte Prothazin a fenobarbital
v preparáte Phenobarbitalum Natricum

4.2.1 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre
dosulepín
Prvou látkou, na ktorej boli porovnávané adsorpčné schopnosti diosmectitu
a aktívneho uhlia bol dosulepín. Pri príprave roztokov dosulepínu a následnom meraní
adsorpčných spektier sme použili pracovný postup (viď. 3.3.2 Pracovný postup
porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu a

aktívneho

uhlia

pri

rôznych

hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny, str. 28–31). Najprv sme
merali absorpčné spektrum pracovného roztoku dosulepínu bez pridaných sorbentov,
aby sme zistili charakteristickú vlnovú dĺžku dosulepínu (302 nm). Táto vlnová dĺžka
bola následne použitá pre vyhodnotenie experimentov. Obrázky 9, 10 a 11 zobrazujú
absorpčné spektrá pracovných roztokov (o rôznych hodnotách pH) získaných
nasledovne. Čierna čiara predstavuje absorpčné spektrum pracovného roztoku
dosulepínu (príprava a podrobnosti viď. Tabuľka 3, str. 29), na ktorý nepôsobil žiadny
sorbent. Červená čiara predstavuje analogické spektrum pôsobenia 1 mg preparátu
Smecta (obsahujúci diosmectit) po dobu 20 min (diosmectit bol odstránený
centrifugáciou). Zelená čiara predstavuje absorpčné spektrum pôsobenia 2,4 mg
preparátu Carbosorb obsahujúceho práve 1 mg aktívneho uhlia po dobu 20 min (aktívne
uhlie bolo odstránené centrifugáciou).
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Obrázok 9: Absorpčné spektrá roztokov dosulepínu – roztoky o hodnote pH 7,0
Absorpčné spektrá rôznych pracovných roztokov obsahujúcich dosulepín v prostredí
o hodnote pH 7,0. ŽIADNY SORBENT predstavuje spektrum pracovného roztoku
dosulepínu bez pridaného sorbentu. DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú
spektrá pracovných roztokov dosulepínu po 20 minútovej inkubácii rovnakého
pracovného roztoku s pridaným sorbentom (diosmectit alebo aktívne uhlie).
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Obrázok 10: Absorpčné spektrá roztokov dosulepínu – roztoky o hodnote pH 2,0
Absorpčné spektrá rôznych pracovných roztokov obsahujúcich dosulepín v prostredí
o hodnote pH 2,0. ŽIADNY SORBENT predstavuje spektrum pracovného roztoku
dosulepínu bez pridaného sorbentu. DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú
spektrá pracovných roztokov dosulepínu po 20 minútovej inkubácii rovnakého
pracovného roztoku s pridaným sorbentom (diosmectit alebo aktívne uhlie).
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Obrázok 11: Absorpčné spektrá roztokov dosulepínu – roztoky o hodnote pH 8,0
Absorpčné spektrá rôznych pracovných roztokov obsahujúcich dosulepín v prostredí
o hodnote pH 8,0. ŽIADNY SORBENT predstavuje spektrum pracovného roztoku
dosulepínu bez pridaného sorbentu. DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú
spektrá pracovných roztokov dosulepínu po 20 minútovej inkubácii rovnakého
pracovného roztoku s pridaným sorbentom (diosmectit alebo aktívne uhlie).

Meranie absorbancie pri vlnovej dĺžke 302 nm bolo opakované 3-krát.
Tabuľka 5 obsahuje namerané absorbancie rôzne pripravených pracovných roztokov
dosulepínu (ŽIADNY SORBENT, DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE) a v roztokoch
o daných hodnotách pH pri vlnovej dĺžke 302 nm. Táto tabuľka obsahuje aj vypočítané
priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky jednotlivých meraní.
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Tabuľka 5: Hodnoty nameraných absorbancií rôznych pracovných roztokov
dosulepínu pri 302 nm
Táto tabuľka zobrazuje namerané hodnoty absorbancíí rôzne pripravených pracovných
roztokov dosulepínu (bez sorbentu a s rôznymi sorbentami) a roztokov o danej hodnote
pH. Absorbancia bola meraná pri vlnovej dĺžke 302 nm. ŽIADNY SORBENT
predstavuje pracovný roztok dosulepínu bez pridaného sorbentu. DIOSMECTIT
a AKTÍVNE UHLIE predstavujú pracovné roztoky dosulepínu s pridaným sorbentom
(diosmectit alebo aktívne uhlie), kde bol daný sorbent pred meraním spektier
odstránený centrifugáciou.
– priemerní hodnota absorbancie, s – smerodajná odchýlka absorbancie
Hodnoty absorbancií v rôznych pracovných roztokoch dosulepínu

ŽIADNY
SORBENT

S

DIOSMECTIT

S
AKTÍVNE
UHLIE

S

Následne

boli

pH 7,0

pH 2,0

pH 8,0

A302

A302

A302

0,38140

0,38883

0,31505

0,35707

0,39178

0,32858

0,34610

0,39019

0,31489

0,36152

0,39027

0,31951

0,01807

0,00148

0,00786

0,03864

0,05001

0,00842

-0,00103

-0,00567

0,01789

0,00928

0,01031

0,00696

0,01563

0,01822

0,01109

0,02058

0,02867

0,00593

-0,00287

0,00034

0,00078

0,00135

0,00200

0,00354

0,01459

0,00107

0,00066

0,00436

0,00114

0,00166

0,00911

0,00083

0,00163

z vyššie

uvedených

priemerných

hodnôt

absorbancií

a smerodajných odchýlok vytvorené stĺpcové diagramy (viď. Obrázok 12, 13 a 14, str.
38–39), ktoré porovnávajú adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
dosulepín pri rôznych hodnotách pH roztokov. Ako hodnota 0 % adsorbovaného
dosulepínu (stĺpec označený ako ŽIADNY SORBENT), čo odpovedá 100 % množstvu
dosulepínu prítomného v pracovnom roztoku, je zvolená hodnota absorbancie
v pracovnom roztoku dosulepínu bez akéhokoľvek pridaného sorbentu (t.j. pozitívna
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kontrola). S využitím tejto úvahy boli vypočítané percentá adsorpcie dosulepínu na
daný sorbent – stĺpce označené ako DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE, t.j. sorbentom
adsorbované množstvo dosulepínu (v percentách) v pracovnom roztoku o danej hodnote
pH. Tieto grafy poukazujú na to, že schopnosť aktívneho uhlia adsorbovať dosulepín vo
všetkých testovaných pracovných roztokoch o rôznych hodnotách pH je lepšia než
adsorpčná schopnosť diosmectitu za analogických podmienok. Avšak je treba pripustiť,
že tento rozdiel nie je výrazný, a preto adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho
uhlia pre dosulepín sú približne rovnaké.
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Obrázok 12: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
dosulepín – roztok o hodnote pH 7,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať dosulepín v prostredí o hodnote pH 7,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva dosulepínu, a tým 100 %
množstva dosulepínu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo dosulepínu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve dosulepínu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 13: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
dosulepín – roztok o hodnote pH 2,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať dosulepín v prostredí o hodnote pH 2,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva dosulepínu, a tým 100 %
množstva dosulepínu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo dosulepínu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve dosulepínu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 14: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
dosulepín – roztok o hodnote pH 8,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať dosulepín v prostredí o hodnote pH 8,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva dosulepínu, a tým 100 %
množstva dosulepínu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo dosulepínu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve dosulepínu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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4.2.2 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre
acetylsalicylovú kyselinu (ASA)
Druhou látkou, na ktorej boli porovnávané adsorpčné schopnosti diosmectitu
a aktívneho uhlia bola acetylsalicylová kyselina. Pri príprave pracovných roztokov ASA
a následnom

meraní

adsorpčných

spektier

sme

použili

pracovný

postup

(viď. 3.3.2 Pracovný postup porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu
a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny,
str. 28–31). Najprv sme merali absorpčné spektrum pracovného roztoku ASA bez
pridaných sorbentov, aby sme zistili charakteristickú vlnovú dĺžku ASA (295 nm
v roztoku o hodnote pH 7,0; 277 nm v roztoku o hodnote pH 2,0 a 296 nm v roztoku
o hodnote pH 8,0). Tieto vlnové dĺžky boli následne použité pre vyhodnotenie
experimentov. Obrázok 15 zobrazuje absorpčné spektrá pracovných roztokov ASA
(pri pH 2,0) získaných nasledovne. Čierna čiara predstavuje absorpčné spektrum
pracovného roztoku ASA (príprava a podrobnosti viď. Tabuľka 3,str. 29), na ktorý
nepôsobil žiadny sorbent. Červená čiara predstavuje analogické spektrum pracovného
roztoku ASA, avšak po 20 min interakcii s 1 mg preparátu Smecta (diosmectit bol pred
meraním spektra odstránený centrifugáciou). Zelená čiara predstavuje absorpčné
spektrum pracovného roztoku ASA po 20 min pôsobení 2,4 mg preparátu Carbosorb,
ktorý obsahoval 1 mg aktívneho uhlia (aktívne uhlie bolo pred meraním spektra
odstránené centrifugáciou).
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Obrázok 15: Absorpčné spektrá roztokov acetylsalicylovej kyseliny – roztoky
o hodnote pH 2,0
Absorpčné spektrá rôznych pracovných roztokov obsahujúcich acetylsalicylovú kyselinu
(ASA) v prostredí o hodnote pH 2,0. ŽIADNY SORBENT predstavuje pracovný roztok
ASA bez pridaného sorbentu. DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú
pracovné roztoky ASA s pridaným sorbentom (diosmectit alebo aktívne uhlie).

Každé meranie absorbancie pri daných vlnových dĺžkach bolo opakované 3-krát.
Z priemerných hodnôt absorbancií a smerodajných odchýlok boli vytvorené stĺpcové
diagramy (viď. Obrázok 16, 17 a 18, str. 42–43), ktoré porovnávajú adsorpčné
schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre ASA pri rôznych hodnotách pH roztokov.
Ako hodnota 0 % adsorbovanej ASA (stĺpec označený ako ŽIADNY SORBENT), čo
odpovedá 100 % množstvu ASA prítomnej v pracovnom roztoku, je zvolená sorpcia bez
akéhokoľvek pridaného sorbentu (t.j. pozitívna kontrola). Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo ASA v pracovnom roztoku
po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo, ktoré sa
neadsorbovalo na testovaný sorbent. Zároveň nám tieto stĺpcové diagramy prinášajú
informáciu o percentuálnom množstve ASA v pracovnom roztoku, ktoré bolo danými
sorbentami adsorbované v roztoku o danej hodnote pH. Tieto grafy poukazujú na to, že
schopnosť aktívneho uhlia adsorbovať ASA pri všetkých testovaných hodnotách pH je
výrazne lepšia než adsorpčná schopnosť diosmectitu.
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Obrázok 16: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
acetylsalicylovú kyselinu – roztok o hodnote pH 7,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať acetylsalicylovú kyselinu (ASA) v prostredí o hodnote pH 7,0. Stĺpec
označený ako ŽIADNY SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva ASA,
a tým 100 % množstva ASA prítomnej v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo ASA v pracovnom roztoku
po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo, ktoré sa
neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve ASA, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 17: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
acetylsalicylovú kyselinu – roztok o hodnote pH 2,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať acetylsalicylovú kyselinu (ASA) v prostredí o hodnote pH 2,0. Stĺpec
označený ako ŽIADNY SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva ASA,
a tým 100 % množstva ASA prítomnej v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo ASA v pracovnom roztoku
po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo, ktoré sa
neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve ASA, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 18: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
acetylsalicylovú kyselinu – roztok o hodnote pH 8,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať acetylsalicylovú kyselinu (ASA) v prostredí o hodnote pH 8,0. Stĺpec
označený ako ŽIADNY SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva ASA,
a tým 100 % množstva ASA prítomnej v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo ASA v pracovnom roztoku
po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo, ktoré sa
neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve ASA, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.

4.2.3 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre
ibuprofén
Ďalšou látkou, na ktorej boli porovnávané adsorpčné schopnosti diosmectitu
a aktívneho uhlia bol ibuprofén. Pri príprave pracovných roztokov ibuprofénu
a následnom meraní adsorpčných spektier sme použili pracovný postup (viď.
3.3.2 Pracovný postup porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho
uhlia pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny, str. 28–31).
Najprv sme merali absorpčné spektrum pracovného roztoku ibuprofénu bez pridaných
sorbentov, aby sme zistili charakteristickú vlnovú dĺžku ibuprofénu (273 nm). Táto
vlnová dĺžka bola následne použitá pre vyhodnotenie experimentov. Obrázok 19
zobrazuje absorpčné spektrá pracovných roztokov ibuprofénu (pri pH 2,0) získaných
nasledovne. Čierna čiara predstavuje absorpčné spektrum pracovného roztoku
ibuprofénu (príprava a podrobnosti viď. Tabuľka 3,str. 29), na ktorý nepôsobil žiadny
sorbent. Červená čiara predstavuje analogické spektrum pracovného roztoku
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ibuprofénu, avšak po 20 min interakcii s 1 mg preparátu Smecta (diosmectit bol pred
meraním spektra odstránený centrifugáciou). Zelená čiara predstavuje absorpčné
spektrum pracovného roztoku ibuprofénu po 20 min pôsobení 2,4 mg preparátu
Carbosorb, ktorý obsahoval 1 mg aktívneho uhlia (aktívne uhlie bolo pred meraním
spektra odstránené centrifugáciou).
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Obrázok 19: Absorpčné spektrá roztokov ibuprofénu – roztoky o hodnote pH 2,0
Absorpčné spektrá rôznych pracovných roztokov obsahujúcich ibuprofén v prostredí o
hodnote pH 2,0. ŽIADNY SORBENT predstavuje pracovný roztok ibuprofénu bez
pridaného sorbentu. DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú pracovné roztoky
ibuprofénu s pridaným sorbentom (diosmectit alebo aktívne uhlie).

Každé meranie absorbancie pri daných vlnových dĺžkach bolo opakované 3-krát.
Z priemerných hodnôt absorbancií a smerodajných odchýlok boli vytvorené stĺpcové
diagramy (viď. Obrázok 20, 21 a 22, str. 45–46), ktoré porovnávajú adsorpčné
schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre ibuprofén pri rôznych hodnotách pH
roztokov. Ako hodnota 0 % adsorbovaného ibuprofénu (stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT), čo odpovedá 100 % množstvu ibuprofénu prítomného v pracovnom
roztoku, je zvolená sorpcia bez akéhokoľvek pridaného sorbentu (t.j. pozitívna
kontrola). Stĺpce označené ako DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú
množstvo ibuprofénu v pracovnom roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo
aktívnym uhlím, čiže také množstvo, ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent.
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Zároveň nám tieto stĺpcové diagramy prinášajú informáciu o percentuálnom množstve
ibuprofénu v pracovnom roztoku, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované v roztoku
o danej hodnote pH. Tieto grafy poukazujú na to, že schopnosť aktívneho uhlia
adsorbovať ibuprofén pri všetkých testovaných hodnotách pH je výrazne lepšia než
adsorpčná schopnosť diosmectitu.
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Obrázok 20: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
ibuprofén – roztok o hodnote pH 7,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať ibuprofén v prostredí o hodnote pH 7,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva ibuprofénu, a tým 100 %
množstva ibuprofénu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo ibuprofénu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve ibuprofénu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 21: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
ibuprofén – roztok o hodnote pH 2,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať ibuprofén v prostredí o hodnote pH 2,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva ibuprofénu, a tým 100 %
množstva ibuprofénu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo ibuprofénu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve ibuprofénu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 22: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
ibuprofén – roztok o hodnote pH 8,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať ibuprofén v prostredí o hodnote pH 8,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva ibuprofénu, a tým 100 %
množstva ibuprofénu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo ibuprofénu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve ibuprofénu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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4.2.4 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre
prometazín
Štvrtou látkou, na ktorej boli porovnávané adsorpčné schopnosti diosmectitu
a aktívneho uhlia bol prometazín. Pri príprave pracovných roztokov prometazínu
a následnom meraní adsorpčných spektier sme použili pracovný postup (viď. 3.3.2
Pracovný postup porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia
pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny, str. 28–31).
Najprv sme merali absorpčné spektrum pracovného roztoku prometazínu bez pridaných
sorbentov, aby sme zistili charakteristickú vlnovú dĺžku prometazínu (249 nm). Táto
vlnová dĺžka bola následne použitá pre vyhodnotenie experimentov. Obrázok 23
zobrazuje absorpčné spektrá roztokov prometazínu (pri pH 2,0) získaných nasledovne.
Čierna čiara predstavuje absorpčné spektrum pracovného roztoku prometazínu (príprava
a podrobnosti viď. Tabuľka 3,str. 29), na ktorý nepôsobil žiadny sorbent. Červená čiara
predstavuje analogické spektrum pracovného roztoku prometazínu, avšak po 20 min
interakcii s 1 mg preparátu Smecta (diosmectit bol pred meraním spektra odstránený
centrifugáciou). Zelená čiara predstavuje absorpčné spektrum pracovného roztoku
prometazínu po 20 min pôsobení 2,4 mg preparátu Carbosorb, ktorý obsahoval 1 mg
aktívneho uhlia (aktívne uhlie bolo pred meraním spektra odstránené centrifugáciou).
1,0
PROMETAZÍN
pH 2,0

Absorbancia

0,8

ŽIADNY SORBENT
DIOSMECTIT
AKTÍVNE UHLIE

0,6

0,4

0,2

0,0

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Vlnová dĺžka [nm]

Obrázok 23: Absorpčné spektrá roztokov prometazínu – roztoky o hodnote pH 2,0
Absorpčné spektrá rôznych pracovných roztokov obsahujúcich prometazín v prostredí
o hodnote pH 2,0. ŽIADNY SORBENT predstavuje pracovný roztok prometazínu bez
pridaného sorbentu. DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú pracovné roztoky
prometazínu s pridaným sorbentom (diosmectit alebo aktívne uhlie).
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Každé meranie absorbancie pri daných vlnových dĺžkach bolo opakované 3-krát.
Z priemerných hodnôt absorbancií a smerodajných odchýlok boli vytvorené stĺpcové
diagramy (viď. Obrázok 24, 25 a 26, str. 48–49), ktoré porovnávajú adsorpčné
schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre prometazín pri rôznych hodnotách pH
roztokov. Ako hodnota 0 % adsorbovaného prometazínu (stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT), čo odpovedá 100 % množstvu prometazínu prítomného v pracovnom
roztoku, je zvolená sorpcia bez akéhokoľvek pridaného sorbentu (t.j. pozitívna
kontrola). Stĺpce označené ako DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú
množstvo prometazínu v pracovnom roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo
aktívnym uhlím, čiže také množstvo, ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent.
Zároveň nám tieto stĺpcové diagramy prinášajú informáciu o percentuálnom množstve
prometazínu v pracovnom roztoku, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované
v roztoku o danej hodnote pH. Tieto grafy poukazujú na to, že schopnosť aktívneho
uhlia adsorbovať prometazín pri pH 7,0 je lepšia než adsorpčná schopnosť diosmectitu,
avšak v roztokoch o hodnotách pH 2,0 a 8,0 je ich adsorpčná schopnosť pre prometazín
približne rovnaká.
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Obrázok 24: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
prometazín – roztok o hodnote pH 7,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať prometazín v prostredí o hodnote pH 7,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva prometazínu, a tým 100 %
množstva prometazínu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo prometazínu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve prometazínu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 25: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
prometazín – roztok o hodnote pH 2,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať prometazín v prostredí o hodnote pH 2,0. Stĺpec s názvom ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva prometazínu, a tým 100 %
množstva prometazínu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo prometazínu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve prometazínu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 26: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
prometazín – roztok o hodnote pH 8,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať prometazín v prostredí o hodnote pH 8,0. Stĺpec s názvom ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva prometazínu, a tým 100 %
množstva prometazínu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo prometazínu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve prometazínu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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4.2.5 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre
fenobarbital
Poslednou látkou, na ktorej boli porovnávané adsorpčné schopnosti diosmectitu
a aktívneho uhlia bol fenobarbital. Pri príprave pracovných roztokov fenobarbitalu
a následnom

meraní

adsorpčných

spektier

sme

použili

pracovný

postup

(viď. 3.3.2 Pracovný postup porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu
a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny,
str. 28–31). Najprv sme merali absorpčné spektrum pracovného roztoku fenobarbitalu
bez pridaných sorbentov, aby sme zistili charakteristickú vlnovú dĺžku fenobarbitalu
(249 nm v roztoku o hodnote pH 7,0 a pH 8,0; 269 nm v roztoku o hodnote
pH 2,0).Táto vlnová dĺžka bola následne použitá pre vyhodnotenie experimentov.
Obrázok 27 zobrazuje absorpčné spektrá pracovných roztokov fenobarbitalu (pri
pH 2,0) získaných nasledovne. Čierna čiara predstavuje absorpčné spektrum
pracovného roztoku fenobarbitalu (príprava a podrobnosti viď. Tabuľka 3,str. 29), na
ktorý nepôsobil žiadny sorbent. Červená čiara predstavuje analogické spektrum
pracovného roztoku fenobarbitalu, avšak po 20 min interakcii s 1 mg preparátu Smecta
(diosmectit bol pred meraním spektra odstránený centrifugáciou). Zelená čiara
predstavuje absorpčné spektrum pracovného roztoku fenobarbitalu po 20 min pôsobení
2,4 mg preparátu Carbosorb, ktorý obsahoval 1 mg aktívneho uhlia (aktívne uhlie bolo
pred meraním spektra odstránené centrifugáciou).
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Obrázok 27: Absorpčné spektrá roztokov fenobarbitalu – roztoky o hodnote pH 2,0
Absorpčné spektrá rôznych pracovných roztokov obsahujúcich fenobarbital
v prostredí o hodnote pH 2,0. ŽIADNY SORBENT predstavuje pracovný roztok
fenobarbitalu bez pridaného sorbentu. DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú
pracovné roztoky fenobarbitalu s pridaným sorbentom (diosmectit alebo aktívne uhlie).

Každé meranie absorbancie pri daných vlnových dĺžkach bolo opakované 3-krát.
Z priemerných hodnôt absorbancií a smerodajných odchýlok boli vytvorené stĺpcové
diagramy (viď. Obrázok 28, 29 a 30, str. 52–53), ktoré porovnávajú adsorpčné
schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre fenobarbital pri rôznych hodnotách pH
roztokov. Ako hodnota 0 % adsorbovaného fenobarbitalu (stĺpec označený ako
ŽIADNY SORBENT), čo odpovedá 100 % množstvu fenobarbitalu prítomného
v pracovnom roztoku, je zvolená sorpcia bez akéhokoľvek pridaného sorbentu (t.j.
pozitívna kontrola). Stĺpce označené ako DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE
predstavujú množstvo fenobarbitalu v pracovnom roztoku po interakcii buď
s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo, ktoré sa neadsorbovalo na
testovaný sorbent. Zároveň nám tieto stĺpcové diagramy prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve fenobarbitalu v pracovnom roztoku, ktoré bolo danými
sorbentami adsorbované v roztoku o danej hodnote pH. Tieto grafy poukazujú na to, že
schopnosť

aktívneho

uhlia

adsorbovať

fenobarbital

vo

všetkých

roztokoch

o rozdielnych hodnotách pH je výrazne lepšia než adsorpčná schopnosť diosmectitu.
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Obrázok 28: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
fenobarbital – roztok o hodnote pH 7,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať fenobarbital v prostredí o hodnote pH 7,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva fenobarbitalu, a tým 100 %
množstva fenobarbitalu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo fenobarbitalu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve fenobarbitalu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 29: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
fenobarbital – roztok o hodnote pH 2,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať fenobarbital v prostredí o hodnote pH 2,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva fenobarbitalu, a tým 100 %
množstva fenobarbitalu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo fenobarbitalu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve fenobarbitalu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.
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Obrázok 30: Porovnanie adsorpčnej schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre
fenobarbital – roztok o hodnote pH 8,0.
Stĺpcové diagramy zobrazujú adsorpčnú schopnosť diosmectitu a aktívneho uhlia
adsorbovať fenobarbital v prostredí o hodnote pH 8,0. Stĺpec označený ako ŽIADNY
SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva fenobarbitalu, a tým 100 %
množstva fenobarbitalu prítomného v pracovnom roztoku. Stĺpce označené ako
DIOSMECTIT a AKTÍVNE UHLIE predstavujú množstvo fenobarbitalu v pracovnom
roztoku po interakcii buď s diosmectitom alebo aktívnym uhlím, čiže také množstvo,
ktoré sa neadsorbovalo na testovaný sorbent a zároveň nám prinášajú informáciu
o percentuálnom množstve fenobarbitalu, ktoré bolo danými sorbentami adsorbované.

4.3 Testovanie zmesi z preparátov Smecta a Carbosorb, s pomerom
účinných látok 1:1,

pre modelové zlúčeniny v roztokoch

o rôznych hodnotách pH
Následne boli testované adsorpčné schopnosti zmesi z preparátov Smecta
a Carbosorb, v pomere 1:1 účinných látok, voči piatim modelovým zlúčeninám, pre
ktoré boli taktiež porovnávané adsorpčné schopnosti samotného diosmectitu
a samotného aktívneho uhlia (viď. 4.2 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu
a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny,
str. 34–53). Pri príprave pracovných roztokov modelových zlúčenín (príprava
a podrobnosti viď. Tabuľka 3, str. 29), a následnom meraní absorbancií v roztokoch
o rôznych hodnotách pH sme použili postup, ktorý bol analogický experimentom so
samotnými (izolovanými) sorbentami (viď. 3.3.3 Pracovný postup pri meraní
adsorpčných schopností zmesi diosmectitu a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH
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prostredia a pre rôzne modelové zlúčeniny, str. 31). Z priemerných hodnôt absorbancií
a smerodajných odchýlok boli vytvorené stĺpcové diagramy (viď. Obrázok 31, 32 a 33,
str. 55–57), ktoré porovnávajú adsorpčné schopnosti zmesi z preparátov Smecta
a Carbosorb (pomer účinných látok 1:1) pre päť modelových zlúčenín pri rôznych
hodnotách pH roztokov. Ako hodnota 0 % adsorpcie danej modelovej zlúčeniny (stĺpec
označený ako ŽIADNY SORBENT), čo odpovedá 100% množstvu zlúčeniny prítomnej
v pracovnom roztoku, je zvolená sorpcia bez akéhokoľvek pridaného sorbentu
(t.j. pozitívna kontrola). Ďalší stĺpec, s označením názvu modelovej zlúčeniny, súvisí
s adsorbovaným množstvom danej zlúčeniny (v percentách) na sorbent v roztoku
o danej hodnote pH.
U dosulepínu, prometazínu a fenobarbitalu sme na obrázkoch 31–33 pozorovali,
že použitie zmesi významne ovplyvnilo adsorpciu vymenovaných látok. V týchto
prípadoch došlo k zvýšeniu adsorpcie na zmes z preparátov Smecta a Carbosorb (pomer
účinných látok 1:1) v porovnaní s adsorpciou na izolované sorbenty, a to vo všetkých
testovaných prostrediach. Úplne opačnú situáciu sme pozorovali u ASA a ibuprofénu.
Tieto látky boli veľmi málo adsorbované na diosmectit, avšak adsorpcia na aktívne
uhlie bola významne lepšia (viď. 4.2.2 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu
a aktívneho uhlia pre acetylsalicylovú kyselinu (ASA) a 4.2.3 Porovnanie adsorpčných
schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre ibuprofén, str. 40–46). V prípade použitia
zmesi z preparátov Smecta a Carbosorb pre adsorpciu ASA a ibuprofénu sme
zaznamenali výrazné zhoršenie adsorpčnej schopnosti tejto zmesi v porovnaní
s prípadom, kde bolo použité aktívne uhlie ako samostatný sorbent. (viď. Obrázky
16–18 a 20–22, str. 42 – 46).
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Obrázok 31: Testovanie adsorpčnej schopnosti zmesi z preparátov Smecta a Carbosorb
(pomer účinných látok 1:1) pre päť modelových zlúčenín – v roztokoch
o hodnote pH 7,0
Stĺpec označený ako ŽIADNY SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva
modelovej zlúčeniny, a tým 100 % množstva zlúčeniny prítomnej v pracovnom roztoku.
Stĺpce označené ako DSL, ASA, IBF, PMZ a FB súvisia s množstvom modelových
zlúčenín, ktoré bola daná zmes sorbentov schopná adsorbovať. Čím je väčšie percento
adsorpcie danej látky na sorbent (ľavá os), tým je nižšie zvyšné množstvo látky v
pracovnom roztoku po pôsobení sorbentov (pravá os).
DSL – dosulepín, ASA – acetylsalicylová kyselina, IBF – ibuprofén, PMZ – prometazín,
FB – fenobarbital
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Obrázok 32: Testovanie adsorpčnej schopnosti zmesi z preparátov Smecta a Carbosorb
(pomer účinných látok 1:1) pre päť modelových zlúčenín – v roztokoch
o hodnote pH 2,0
Stĺpec označený ako ŽIADNY SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva
modelovej zlúčeniny, a tým 100 % množstva zlúčeniny prítomnej v pracovnom roztoku.
Stĺpce označené ako DSL, ASA, IBF, PMZ a FB súvisia s množstvom modelových
zlúčenín, ktoré bola daná zmes sorbentov schopná adsorbovať. Čím je väčšie percento
adsorpcie danej látky na sorbent (ľavá os), tým je nižšie zvyšné množstvo látky v
pracovnom roztoku po pôsobení sorbentov (pravá os).
DSL – dosulepín, ASA – acetylsalicylová kyselina, IBF – ibuprofén, PMZ – prometazín,
FB – fenobarbital
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Obrázok 33: Testovanie adsorpčnej schopnosti zmesi z preparátov Smecta a Carbosorb
(pomer účinných látok 1:1) pre päť modelových zlúčenín – v roztokoch
o hodnote pH 8,0
Stĺpec označený ako ŽIADNY SORBENT predstavuje 0 % adsorbovaného množstva
modelovej zlúčeniny, a tým 100 % množstva zlúčeniny prítomnej v roztoku. Stĺpce
označené ako DSL, ASA, IBF, PMZ a FB súvisia s množstvom modelových zlúčenín,
ktoré bola daná zmes sorbentov schopná adsorbovať. Čím je väčšie percento adsorpcie
danej látky na sorbent (ľavá os), tým je nižšie zvyšné množstvo látky v pracovnom
roztoku po pôsobení sorbentov (pravá os).
DSL – dosulepín, ASA – acetylsalicylová kyselina, IBF – ibuprofén, PMZ – prometazín,
FB – fenobarbital
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5 Diskusia
Na základe štatistiky Toxikologického informačného centra sú v súčasnej dobe
najčastejší pôvodcovia akútnych intoxikácii u dospelej populácie Českej republiky
lieky, domáce prípravky a alkoholy. Výstupom rešeršnej práce je zoznam desiatich
skupín látok (hlavne ide o liečivá), ktoré najčastejšie spôsobujú akútnu intoxikáciu
v Českej republike (viď. Tabuľka 1, str. 12) [5]. Samotná expozícia ľudského
organizmu účinkom toxickej látky môže byť výsledkom úmyselného (samovražda)
i neúmyselného (omyl/nevedomosť) zámeru [3]. Ak už však dôjde k akútnej intoxikácii,
existuje viacero spôsobov ako sa dá daná látka z ľudského organizmu eliminovať (napr.
iniciácia zvracania, výplach žalúdku, podanie antidota, hemodialýza, atď.) [5].
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti bol firmou Beaufor Ipsen (výrobca
preparátu Smecta obsahujúceho účinnú látku diosmectit), vznesený dopyt po štúdii,
ktorá by porovnala adsorpčné schopnosti dvoch komerčne najúspešnejších sorbentov,
preparátu Smecta a preparátu obsahujúceho aktívne uhlie, pre látky spôsobujúce
najčastejšie akútne intoxikácie u obyvateľov strednej Európy. Preparát Smecta sa bežne
používa v medicíne ako liečebný prípravok pri hnačkových ochoreniach rôzneho
pôvodu [47]. Účelom dopytovanej štúdie je testovanie adsorpčnej schopnosti preparátu
Smecta pre jej prípadne použitie v akútnej medicíne. Pri terapii akútnych, život
ohrozujúcich otráv, vo fáze eliminácie toxickej substancie z organizmu, sa v súčasnej
dobe používajú takmer výhradne preparáty obsahujúce aktívne uhlie [5]. Cieľom štúdie
je overiť, či by preparát Smecta bol vhodný buď ako náhrada preparátu aktívneho uhlia
alebo prípadné použitie zmesi z preparátu Smecta a preparátu obsahujúceho aktívne
uhlie. Cieľom predloženej bakalárskej práce je predbežná (prípravná) štúdia, ktorá si
predsavzala za cieľ navrhnúť a otestovať metódu, ktorá bude slúžiť k porovnaniu
adsorpcie a určeniu efektivity adsorpcie diosmectitu, aktívneho uhlia a zmesi
(diosmectit a aktívne uhlie) pre chemické zlúčeniny, ktoré sú často pôvodcami akútnych
intoxikácií. Nakoľko išlo o úvodnú štúdiu, neboli k dispozícii čisté účinné látky
komerčne dostupných testovaných sorbentov. Použili sme preto k experimentom účinné
látky prítomné v zmesných preparátoch. Konkrétne išlo o preparát Smecta (Beaufor
Ipsen) a Carbosorb (Imuna Pharm). Výrobca preparátu aktívneho uhlia s názvom
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Carbosorb deklaruje, že v jednej tablete o hmotnosti 767 mg je 320 g účinnej látky
(aktívneho uhlia). Keďže sme porovnávali 1 mg preparátu Smecta (obsahuje 1 mg
diosmectitu) muselo byť navážených 2,4 mg preparátu Carbosorb, aby bol taktiež
prítomný 1 mg účinnej látky. Tento problém by vyriešili len čisté substancie diosmectit
a aktívne uhlie (t.j. čisté sorbenty).
K riešeniu danej problematiky sme prispeli tak, že sme vybrali päť modelových
zlúčenín z desiatich skupín látok spôsobujúcich najčastejšie akútne intoxikácie
u dospelej populácie Českej republiky (viď. Tabuľka 1, str. 7). Medzi týchto päť
modelových zlúčenín patrí: dosulepín, acetylsalicylová kyselina, ibuprofén, prometazín
a fenobarbital. Zámerne boli vybraní zástupcovia látok s kyslou i bázickou povahou
v neutrálnom prostredí. Keďže išlo o úvodnú štúdiu, neboli zakúpené tieto látky čisté,
ale predbežne sme využili preparáty obsahujúce dané modelové zlúčeniny. Tento fakt
mohol mierne znížiť mieru vierohodnosti výsledkov, avšak nie nad 10 %.
Na modeloch týchto piatich modelových zlúčenín boli testované adsorpčné
schopnosti preparátu Smecta, preparátu Carbosorb a ich zmesi v pomere 1:1 účinných
látok. Samotné aktívne uhlie bolo schopné

adsorbovať všetkých päť modelových

zlúčenín. Najefektívnejšia bola adsorpcia prometazínu, fenobarbitalu a dosulepínu.
V prípade diosmectitu došlo k významnej adsorpcii prometazínu a dosulepínu, avšak
acetylsalicylovú kyselinu, fenobarbital a ibuprofén nebol diosmectit schopný vo väčšej
miere adsorbovať. Je tu vidieť, že preparát Smecta (diosmectit) je efektívnejší pre
adsorpciu bázických látok (dosulepín, prometazín), zatiaľ čo koncentráciu relatívne
kyslých látok (fenobarbital, acetylsalicylová kyselina, ibuprofén) v roztoku prítomnosť
diosmectitu príliš neovplyvní. To je v zhode s predchádzajúcou štúdiou, v ktorej
Albengres a kolektív zistili, že bázické látky sa väčšinou adsorbujú na diosmectit úplne
alebo aspoň zo 75 % a kyslé látky nie sú adsorbované týmto sorbentom príliš efektívne.
Toto odpovedá faktu, že acetylsalicylová kyselina a ibuprofén (pKa 3,49 a 4,43) sú
kyslé látky v neutrálnom prostredí, a preto nie sú diosmectitom adsorbované. Následne
sme testovali zmes preparátov, ktorá obsahovala diosmectit a aktívne uhlie v pomere
1:1. Táto zmes sorbentov bola z pohľadu efektivity adsorpcie prometazínu, dosulepínu
a fenobarbitalu účinnejšia než samotný preparát Smecta a/alebo samotný preparát
obsahujúci aktívne uhlie. Preto by v prípade akútnej intoxikácie týmito látkami bolo
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podanie zmesi diosmectitu a aktívneho uhlia pre pacienta prínosné (vhodné). Detailné
štúdium efektivity adsorpcie prometazínu, dosulepínu a fenobarbitalu diosmectitom
a vyššie spomínanej zmesi preparátov má teda bez sporne praktický význam a budeme
sa mu ďalej intenzívne venovať. V prípade kyslých látok (acetylsalicylová kyselina,
ibuprofén) bola nameraná efektivita adsorpcie zmesi sorbentov horšia než adsorpcia
samotným preparátom obsahujúcim aktívne uhlie. V prípade týchto kyslých látok nebol
preparát Smecta takmer účinný. Myslíme si, že v prípade kyslých látok je vhodnejšie
použiť samotný preparát obsahujúci aktívne uhlie než zmes daných sorbentov. Toto
zistenie si vysvetľujeme tak, že časť aktívneho uhlia je pravdepodobne v zmesi
preparátov inaktivovaná interakciou s diosmectitom, a preto dochádza k zníženiu
adsorpčnej schopnosti zmesi sorbentov v porovnaní s adsorpčnou schopnosťou
samotného aktívneho uhlia o rovnakom množstve ako v zmesi daných sorbentov. Ako
bolo uvedené vyššie, tejto problematike sa v súčasnej dobe intenzívne venujeme. Podľa
nášho názoru stojí za to venovať pozornosť štúdiu zmesi z preparátov Smecta
a Carbosorb v takom prípade, ak bude adsorbovanou zlúčeninou látka s bázickým
charakterom (dosulepín, prometazín). Takýmto spôsobom sme pozorovali chovanie
študovaných sorbentov a modelových látok v čerstvej destilovanej vode

(pH 7,0).

Adsorbenty môžu teoreticky pôsobiť v rôznych častiach gastrointestinálneho
traktu.

Pretože

sme

potrebovali

simulovať

rôzne

fyziologické

prostredia

gastrointestinálneho traktu, boli ďalej porovnávané adsorpčné schopnosti diosmectitu,
aktívneho uhlia a ich zmesi (v pomere 1:1) pri pH o hodnote 2,0, ktoré simulovalo
prostredie žalúdku. Taktiež sme simulovali alkalické prostredie duodenu pomocou
pufru o hodnote pH 8,0. Výsledky adsorpčných experimentov pri pH 2,0 a pH 8,0 sme
vykonali analogicky experimentom v neutrálnom pH (viď. predošlý odsek). V prípade
prometazínu a dosulepínu nezáleží na hodnote pH prostredia, pretože sa tieto látky
efektívne adsorbujú vo všetkých študovaných prostrediach ako aj na aktívne uhlie tak aj
(o nepatrne menej) na diosmectit. Bázické prostredie má vplyv na nepatrne lepšiu
adsorpčnú schopnosť diosmectitu pre tieto látky v porovnaní s adsorpčnou schopnosťou
diosmectitu v neutrálnom prostredí, avšak adsorpčná schopnosť diosmecitu a aktívneho
uhlia je pre prometazín a dosulepín najefektívnejšia v kyslom prostredí. Samotná
adsorpcia prometazínu a dosulepínu zmesou sorbentov je pre tieto látky veľmi efektívna
vo všetkých študovaných prostrediach. Efektivita adsorpcie diosmectitu pre
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acetylsalicylovú kyselinu a ibuprofén je v roztokoch o hodnotách pH 2,0 a pH 8,0
neúčinná, zatiaľ čo adsorpcia týchto zlúčenín aktívnym uhlím je účinná vo všetkých
študovaných prostrediach (avšak najúčinnejšia v kyslom roztoku, kde nie sú tieto látky
záporne nabité). Adsorpcia acetylsalicylovej kyseliny a ibuprofénu zmesou sorbentov je
v kyslom prostredí najúčinnejšia, zatiaľ čo v bázickom prostredí nie je táto zmes
sorbentov schopná tieto látky sorbovať. Adsorpčná schopnosť aktívneho uhlia voči
piatim modelovým zlúčeninám je v prostredí o hodnote pH 2,0 vždy efektívnejšia než
v prostredí o hodnote pH 8,0 s výnimkou adsorpcie fenobarbitalu, kde je síce aktívne
uhlie fenobarbital schopné sorbovať, ale nie v tak účinne ako v ostatných študovaných
prostrediach. Táto tendencia sa opakuje aj u adsorpčnej schopnosti zmesi sorbentov pre
fenobarbital, kde v kyslom prostredí je síce zmes sorbentov schopná adsorbovať
fenobarbital, no k účinnejšej adsorpcií dochádza v bázickom a neutrálnom prostredí.
Preto by mala v prípade adsorpcie fenobarbitalu a bázických látok (dosulepín,
prometazín) význam adsorpcia zmesou sorbentov, ktorá je v prostrediach o hodnotách
pH 2,0 a pH 8,0 účinnejšia než adsorpcia samotným diosmectitom a aktívnym uhlím.
Naším cieľom je naviazať na túto predbežnú štúdiu podrobnejším výskumom.
V budúcnosti však plánujeme použiť čisté aktívne substancie ako aj testovaných
sorbentov (t.j. diosmectit a aktívne uhlie) tak modelových zlúčenín. Dôležitý výsledok
tejto bakalárskej práce je potvrdenie, že nami navrhnutý metodický postup štúdia
adsorpcie modelových zlúčenín na testované sorbenty je funkčný, vierohodný a môže
byť teda ďalej používaný. V ďalšej detailnej štúdii taktiež plánujeme vyjadrovať mieru
adsorpcie jednotlivých sorbentov v absolútnych hodnotách, teda v jednotke mg
adsorbovanej

látky na

mg

sorbentu.

V tejto

pilotnej

práci

sme

pristúpili

k percentuálnemu vyjadreniu tejto účinnosti adsorpcie vzhľadom k pozitívnej kontrole
(t.j. k roztoku modelovej zlúčeniny bez sorbentu). Tento prístup síce komplikuje
interpretáciu výsledkov, ale pre pilotnú štúdiu bol nevyhnutný.
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6 Záver


Bolo vykonané rešeršné spracovanie problematiky desiatich skupín látok, ktoré
najčastejšie spôsobujú akútnu intoxikáciu u dospelej populácie Českej republiky.



V tejto bakalárskej práci bola navrhnutá a otestovaná metóda pre budúce
detailné testovanie adsorpcie a efektivity adsorpcie rôznych sorbentov.



Z desiatich skupín látok spôsobujúcich najčastejšie akútne intoxikácie bolo
vybraných päť modelových zlúčenín: dosulepín, acetylsalicylová kyselina,
ibuprofén, prometazín a fenobarbital. Pomocou týchto piatich modelových
zlúčenín bola porovnávaná adsorpcia

diosmectitu, aktívneho uhlia a zmesi

(diosmectit a aktívne uhlie, 1:1).


Štúdium adsorpcie diosmectitu, aktívneho uhlia a zmesi pre päť modelových
zlúčenín bola vykonaná nielen v neutrálnom prostredí, ale aj v alkalickom
a kyslom prostredí, ktoré simulovali fyziologické podmienky v rôznych častiach
gastrointestinálneho traktu, kde môžu tieto sorbenty teoreticky pôsobiť.



Samotný preparát obsahujúci aktívne uhlie bol schopný účinnejšie adsorbovať
všetkých päť modelových zlúčenín než preparát Smecta. Najefektívnejšia bola
adsorpcia prometazínu, fenobarbitalu a dosulepínu.



Diosmectit bol schopný účinne adsorbovať len dosulepín a prometazín.



Zmes diosmectitu a aktívneho uhlia bola z pohľadu efektivity adsorpcie
prometazínu, dosulepínu a fenobarbitalu účinnejšia než samotný preparát
Smecta a/alebo samotný preparát obsahujúci aktívne uhlie.
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