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Tato dizertační práce je věnována problematice stanovení biologicky aktivních látek metodou sekvenční 

injekční analýzy. 

Teoretická část podává přehled dosavadních vědeckých znalostí o neseparačních průtokových metodách, 

zejména Sekvenční injekční analýzy s modulem lab-on-valve. Z aplikací sekvenční injekční analýzy 

podáváme souhrnný přehled principů využití v úpravě vzorků pomocí kolon s pevnou fází a aplikací SIA 

využívajících enzymové reakce a automatizaci procesů stanovení technikou SIA. V další části jsou 

zpracovány teoretické podklady z obecné enzymologie, zejména interakce enzym-substrát, enzym-inhibitor, 

enzym-inhibitor-reaktivátor. Zevrubněji je zpracována teorie cholinesteráz, jejich význam pro lidský 

organismus a jako biomarkerů enviromentální analýzy. Je podán přehled nejvýznamnějších detekčních 

metod používaných pro stanovení cholinesterázové aktivity. 

Praktickou část lze rozdělit na dva úseky. V první části je popsán vývoj SIA techniky pro automatizovanou 

úpravu vzorků pomocí kombinace sekvenční injekční analýzy a extrakce na pevnou fázi, použitou pro 

stanovení léčiv v biologických vzorcích (stanovení diuretika amiloridu v lidské moči).  

Druhý směr se zaměřuje na oblast automatizace enzymologických úloh používaných při práci s 

cholinesterázami. Byl vyvíjen automatizovaný analyzátor pro detekci nervově paralytických bojových 

chemických látek v ovzduší, který zahrnoval vývoj specializovaného absorpčního modulu a jeho propojení s 

microSIA-LOV analyzátorem. Byly testovány možnosti automatizace procesu sledování enzymové kinetiky 

cholinesteráz pomocí microSIA-LOV analyzátoru. Pro farmaceutickou aplikaci byla vyvinuta detekční metoda 

použitelná pro automatizované jištění kvality farmaceutických přípravků obsahujících kvartérní karbamátové 

inhibitory cholinesteráz (stanovení solí neostigminu v tabletách a injekcích) a metoda pro screening látek 

rostlinného původu jako potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby a pro charakterizaci mechanismu jejich 

účinku. Finálně byla vyvinuta automatizovaná metoda pro hodnocení biologických účinků oximových 

reaktivátorů cholinesteráz s použitím modelu acetylcholinesterázy inhibované organofosfátovým inhibitorem. 
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