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Seznam použitých zkratek 

2-PAM  pralidoxim  

μTAS   miniaturizované systémy pro analýzu chemických vzorků  

(„total analysis system“), podskupina lab-on-chip systémů 

AAS   atomová absorpční spektrometrie 

acetyl-CoA  acetylkoenzym A 

AD   Alzheimerova demence, Alzheimerova nemoc 

ACh   acetylcholin 

AChE   acetylcholinesteráza 

AIA   metoda úplné injekční analýzy („all injection analysis“) 

ATCh   acetylthiocholin  

ATChI   acetylthiocholin jodid 

BI   technika bead injection, kdy je v průtokovém systému manipulováno  

se suspenzí částic (nosičů chemicky/biologicky aktivních funkčních 

skupin) 

BI-SIA-LOV  SIA-LOV analyzátor využívající techniku BI 

BSA   bovinní sérový albumin 

BTCh   butyrylthiocholin 

BTChI   butyrylthiocholin jodid 

BuChE  butyrylcholinesteráza 

CE   kapilární elektroforéza 

CFA   kontinuální průtoková analýza („continuous flow analysis“) 

CNS   centrální nervový systém 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DTNA   6, 6´-dithiodinikotinová kyselina 

DTNB   5,5′-dithiobis(2-nitrobenzoová kyselina), Ellmanovo činidlo 

ESI ionizace elektrosprejem, používaná k tvorbě iontů při hmotnostní 

spektrometrii 

ESI-MS hmotnostní spektrometrie, využívající k tvorbě iontů ionizaci 

elektrosprejem 
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FIA   průtoková injekční analýza 

FTIR   infračervená spektrometrie s fourierovou transformací 

GC   plynová chromatografie 

Hb   hemoglobin 

HI-6   asoxim 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chomatografie 

CHAT   cholinacetyltransferáza 

ChE   cholinesterázy 

IC50   koncentrace inhibitoru, při které je aktivita enzymu 50% proti 

   neinhibovanému enzymu 

IR   spektrometrie v oblasti vlnových délek infračerveného záření 

KM   konstanta Michaelis – Mentenové 

KSS disociační konstanta pro komplex enzym-substrát na periferním 

vazebném místě, popisuje substrátovou inhibici/substrátovou aktivaci 

LC-MS-MS  on-line spojení kapalinové chromatografie s hmotnostním 

spektrometrem 

LOD   detekční limit 

LOQ   kvantifikační limit 

LOV   lab-on-valve 

MCFIA  multikomutační metoda („multicommutation flow injection technique“) 

MIP   polymery s molekulárním obtiskem („molecular imprinted polymer“) 

MPFA   vícepumpová průtoková analýza („multipump system“) 

Mr   relativní molekulová hmotnost 

MS   hmotnostní spektrometrie 

MSFIA  technika multi-syringe 

NADH   nikotinamid adenin dinukleotid 

NADP/NADPH oxidovaná/redukovaná forma koenzymu nikotinamid adenin  

dinukleotid fosfátu 

NP BCHL   nervově paralytické bojové chemické látky, v kontextu této práce  

organofosfátové sloučeniny sarin, tabun soman, VX atd. 

OBI   obidoxim  

OP   organofosfátové inhibitory ChE 

PC   osobní počítač  
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PCR   technika molekulární biologie pro amplifikaci úseků DNA  

(„polymerase chain reaction“) 

pI50   záporný dekadický logaritmus koncentrace inhibitoru, při které  

je aktivita enzymu 50% oproti neinhibovanému enzymu 

PTChI   propionylthiocholin jodid 

RAM   materiály s omezeným prostupem („restricted access material“),  

jsou založeny na pricipu molekulárních sít 

RSD   relativní směrodatná odchylka 

rt-PCR   PCR technika, kdy je detekce prováděná v reálném čase 

(„real-time PCR“) 

SD   směrodatná odchylka 

SFA   segmentovaná průtoková analýza („segmented flow analysis“) 

SIA   sekvenční injekční analýza 

SIA-LOV  sekvenční injekční analyzátor vybavený Lab-on-valve modulem 

SIA-SPE  on-line zapojení SPE kolony do SIA systému 

SIC   sekvenční injekční chromatografie („sequential injection  

chromatography“) 

SPE   extrakce na pevnou fázi 

TcAChE  AChE z elektrického úhoře Torpedo Californica 

TEPP   tetraethyl pyrofosfát 

TET   tetroxim 

TLC   tenkovrstvá chromatografie 

TNB
-   

5-thio-2-nitrobenzoátový aniont 

TRI   trimedoxim 

UV/VIS  spektrofotometrie v oblasti ultrafialového a viditelného spektra 

Vmax   maximální rychlost enzymové reakce 

VX O-ethyl S-[2-(diisopropyl-amino)ethyl] methylthifosfonát 
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1. Úvod 

Sekvenční injekční analýza (SIA) je jedním z perspektivních směrů automatizovaných 

instrumentálně-analytických metod rozvíjejících se v posledních 20 letech. Jedná se o 

neseparační průtokovou metodu. Je založena na programovatelnosti pořadí zón reagencií a 

vzorků, reprodukovatelné disperzi zón, které je dosahováno zastavením a obracení směru toku 

činidel v systému. K reakci dochází po vnesení zóny analytu do zóny činidel. Po jejich 

promísení je vznikající produkt unášen do detektoru. SIA aparát lze snadno přizpůsobit 

podmínkám měření rekonfigurací řídícího protokolu bez nutnosti změn v hardwarovém 

uspořádání. Umožňuje automatizované programovatelné zpracování vzorků, snižuje nároky 

na obslužný personál, spotřebu reagencií a tvorbu odpadu. Urychluje stanovení.  

Díky modularitě systému jej lze po hardwarové stránce rozšiřovat zapojením 

speciálních součástí pro úpravu vzorků či pro pokročilou detekci. Například zapojením kolon 

pro extrakci na tuhé fázi (SPE) lze automatizovat proces izolování analytu z matrice a 

následně provést jeho stanovení. Lab-on-valve modul (LOV) je hardwarovou modifikací 

základního systému, kdy na selekčním ventilu dochází k integraci mísícího prvku a detekční 

cely do jednoho kompaktního celku. Miniaturizací spojovacích kanálků a redukcí mrtvých 

objemů dochází k minimalizaci rozmytí zón, zvýšení citlivosti a reprodukovatelnosti 

stanovení, k úspoře činidel a vzorků. Mezi nejčastěji používané detekční metody v SIA-LOV 

patří UV/VIS spektrofotometrie a fluorimetrie.  

Pomocí SIA metody lze automatizovat biochemická stanovení. Mezi velmi významná 

biochemická stanovení patří sledování aktivity cholinesteráz. Aktivita cholinesteráz je 

určována v situacích, kdy je nutno zjistit funkční stav, případně míru inhibice cholinesteráz 

jedince, při pátrání po přítomnosti látek s inhibičním, aktivačním či reaktivačním 

potenciálem, při výzkumu látek schopných figurovat jako substrát cholinesteráz a 

v environmentální analýze.  

Cholinergní transmise signálu patří mezi klíčové mechanismy přenosu signálu u 

savců. Signál je přenášen vyplavením mediátoru, acetylcholinu (ACh), do postsynaptické 

štěrbiny a jeho interakcí s příslušnými postsynaptickými a presynaptickými receptory. Na 

ukončení signálu se podílí enzym acetylcholinesteráza (AChE). Ten ve vodném prostředí 

hydrolyzuje volný ACh na cholin a acetát. V lidském organismu hraje významnou roli 

především v nervové soustavě a v neurosvalové ploténce. Vedle AChE je v lidském 

organismu přítomna i butyrylcholinesteráza (BuChE). Její fyziologická role není dosud plně 
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objasněna, ale podle přijímané hypotézy funguje jako ochránce acetylcholinesterázy před 

účinkem inhibitorů cholinesteráz.  

K ovlivňování činnosti cholinesteráz u lidí dochází buď z diagnostických či 

terapeutických důvodů, nebo při patologických stavech, při otravách v důsledku intoxikací 

inhibitory cholinesteráz, např. při zasažení organismu nervově paralytickými bojovými 

chemickými látkami (NP BCHL).  

Metody používané pro stanovení aktivity cholinesteráz bývají založeny na detekci 

nezreagovaného substrátu či na stanovení výsledného produktu enzymové reakce. Stanovení 

probíhá přímo nebo nepřímo, po uplynutí stanovené inkubační doby či kontinuálně. Úspěšně 

jsou používány metody, při kterých je nativní substrát nahrazen substrátem uměle 

vytvořeným. Použití thiocholinových analog substrátů spojené se spektrofotometrickou 

detekcí představuje v současnosti nejrozšířenější způsob určení cholinestrázové aktivity. 

Vedle UV/VIS spektrofotometrie jsou rozšířené fluorimetrické, elektrochemické, 

polarografické a radiometrické detekční metody.  

Stanovení cholinesterázové aktivity jsou často automatizována a instrumentalizována. 

Byly popsány chromatografické metody (TLC, HPLC, GC), neseparačních průtokové 

metody (FIA), microchipy/lab-on-chipy. V současnosti je nejrozšířenější automatizovanou 

laboratorní metodou stanovení pomocí mikrotitračních analyzátorů se spektrofotometrickou 

detekcí. 

Robustnost SIA techniky, možnost pracovat s malými objemy zón reagencií a vzorků, 

časová a instrumentální nenáročnost, minimalizace rizika vnesení lidské chyby přináší 

možnost provádět tato stanovení plně automatizovaně, s minimálním podílem manuální 

činnosti. Snadnost změn měřících parametrů předurčuje SIA jako vhodný nástroj pro 

optimalizaci reakčních podmínek či pro charakterizaci chování neznámých sloučenin 

v interakci s biologickými látkami, jakými jsou enzymy. 

.
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2. Cíl práce 

Cílem této dizertační práce je vývoj postupů a metod stanovení farmaceuticky a 

biochemicky významných látek technikou  sekvenční injekční analýzy v oblasti 

biochemických stanovení. Vlastní činnost lze rozdělit na několik dílčích úkolů: 

V části věnované problematice automatizovaného zpracování vzorků před vlastním 

stanovením byla pomocí spojení programovatelného toku SIA a extrakční účinnosti SPE 

kolon testována možnost z biologické matrice (lidská moč) automatizovaně selektivně 

izolovat a zkoncentrovat analyt (diuretikum amilorid) pomocí on-line zapojené SPE kolony a 

následně jej stanovit on-line fluorescenční detekcí. 

Ve druhé části bylo cílem ověřit využitelnost Ellmanova stanovení aktivity 

cholinesteráz v instrumentaci SIA-LOV. Jedná se o skupinu úloh, automatizujících 

vyhodnocování enzymové aktivity AChE a BuChE v přítomnosti inhibitorů a reaktivátorů: 

1) monitorování přítomnosti NP BCHL v ovzduší SIA-LOV technikou 

2) vývoj řídících programů a úprava hardware pro automatizaci sledování a 

vyhodnocování kinetiky reakcí cholinesteráz (ChE) pomocí SIA-LOV 

3) stanovení obsahu karbamátových inhibitorů v hromadně vyráběných léčivech 

4) metoda pro automatizacivyhledávání potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby 

izolovaných z rostlinných vzorků a pro primární charakterizaci mechanismu jejich 

inhibičního účinku  

5) metoda SIA-LOV pro sledování reaktivace acetylcholinesterázy (inhibované 

organofosfátovým inhibitorem) oximovými reaktivátory s využitím on-line ředění 

vzorku 

 

V rámci této dizertační práce byly vypracovány i rešeršní články. V návaznosti na naše 

práce na SIA-LOV analyzátoru NP BCHL v ovzduší byla vypracována výzkumná zpráva 

obhajovaná v Japonsku (The Frontier Research Project “Materials for the 21st Century- 

-Materials Development for Environment, Energy and Information” (for 2002–2009 fiscal 

years) , the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) a 

rešerše článků, zabývajících se problematikou stanovení NP BCHL separačními technikami, 

za období 1998-2006. Cílem bylo popsat současné trendy v detekci a stanovení 

organofosfátových bojových látek ve vzorcích životního prostředí. Konkrétně je zaměřena na 

využití separačních technik plynové chromatorafie, kapalinové chromatografie a kapilární 

elektroforézy (CE).
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3.1. Průtokové metody 

3.1.1. Automatické analyzátory 

Základními kroky analytického procesu jsou odběr vzorku, úprava vzorku, stanovení 

vhodnou analytickou metodou a zpracování získaných dat za účelem získání analytické 

informace [1]. 

Klasické analytické postupy vyžadují provádění velkého počtu převážně ručních 

operací. Jedná se často o časově velmi náročné operace. Aby bylo dosaženo 

reprodukovatelných výsledků, je nutno pracovat přesně [2]. V současnosti je standardem 

použití automaticky pracujících přístrojů, řízených počítači a vyhodnocování výsledků 

pomocí počítačových programů. 

Výhodnost automatizace analytických postupů spočívá v [1]: 

1) redukci rizik, kterým jsou vystaveni experimentátoři při analýze nebezpečných 

materiálů 

2) redukci rizik vnesení lidské chyby 

3) zlepšení opakovatelnosti a přesnosti metody 

4) v ekonomicky efektivním využití laboratorních přístrojů a zdrojů (chemikálií, času, 

nákladů)  

Převážná většina analyzátorů je založena na fyzikálních nebo fyzikálně-chemických 

principech. Sledují se veličiny, které jsou dobře měřitelné a zpracovatelné. Jedním ze 

způsobů, jak klasický analytický postup automatizovat, je využít souboru zařízení, která jsou 

schopná vykonávat dílčí operace, tj. odměřovat vzorky, dávkovat předepsaná množství 

vhodných reagencií, upravovat reakční podmínky a po proběhnutí reakce určit koncentraci 

sledované složky. Obsluha takového zařízení bude omezena na přípravu vzorků k analýze, 

doplňování potřebných roztoků a sledování výsledků na vyhodnocovacím zařízení [2]. 

Existuje řada kritérií, podle kterých lze rozdělovat analyzátory pro určování 

koncentračních veličin u plynných, kapalných nebo pevných směsí. Lze je rozlišovat podle 

analyzované fáze, podle principu činnosti, podle účelu, podle způsobu odběru vzorků, podle 

způsobu provedení. 

Analyzátory lze dělit podle způsobu odběru vzorku na kontinuální a diskontinuální. 

Kontinuální analyzátory přímé jsou založené především na měření fyzikálních vlastností, 

které jsou v přímém a definovaném vztahu ke složení. Analyzovaná směs se při průchodu 

detektorem chemicky nemění. Nepřímé kontinuální analyzátory využívají změn, ke kterým 

dochází po proběhnutí chemické reakce. Do reaktoru je vpravována pomocná látka, která se 
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účastní reakce s určovanou složkou. Mírou koncentrace měřené složky jsou změny vybraných 

charakteristických fyzikálních veličin reaktantů před, během a po proběhnutí reakce. 

Diskontinuální analyzátory jsou založeny na nespojitém odběru vzorku. Stanovení 

mohou probíhat přímou či nepřímou metodou. Skupina nepřímých metod je zvláště výhodná 

pro automatizaci sériových stanovení s větším počtem vzorků. Diskontinuální analyzátory 

umožňují stanovení i více složek ve směsi účelnou kombinací jednotlivých metod [2]. 

Podle způsobu provedení lze automatizované metody rozdělit na metody diskrétní, 

robotické a průtokové [3,4]:  

Pří diskrétních metodách si vzorek zachovává vlastní fyzickou integritu. Každý 

vzorek je umístěn odděleně ve vlastním kontejneru, a pro každý ze vzorků je prováděna jeho 

úprava zvlášť. Detekce probíhá buď přímo v těchto kontejnerech, nebo po transportu 

materiálu do detektoru. Diskrétní metody lze dále rozlišit podle způsobu manipulace se 

vzorky – zda jsou kontejnery umístěny na nekonečném nebo uzavřeném pásu, kterým jsou 

vzorky posouvány k detektoru, či v uzavřeném okruhu. Do této skupiny patří i centrifugální 

analyzátory. Ty zpracovávají vzorek v uzavřeném okruhu. Principem je umístění vzorku a 

reagencií do jedné vialky, tvarované tak, že k jejich promísení dojde až působením odstředivé 

síly. Detekce se odehrává průchodem rotujících zkumavek detektorem.  

Robotické metody napodobují manuální práci člověka. Ačkoli umožňují zvýšení 

přesnosti analytického procesu, jedná se o poměrně pomalé analyzátory, náročné na 

programování [1]. 

Průtokové metody jsou založeny na dávkování vzorku a reagencií do nosného proudu 

(inertní nosný proud či roztok reagencií), který unáší vzorek nebo vznikající produkt 

analytické reakce vždy po stejné trase k detektoru, kde je měřena analytická odezva [3,4]. 

 

Průtokové analytické metody lze rozlišovat podle schopnosti rozdělovat směsi látek na 

separační a neseparační průtokové metody. 

Mezi klasické separační průtokové metody patří metody chromatografické, kde při 

kontinuálním toku mobilní fáze (kapalné nebo plynné) dochází na stacionární fázi k rozdělení 

směsi. Moderní technikou řadící se k separačním metodám s diskontinuálním tokem je 

sekvenční injekční chromatografie (SIC). Ta užívá jako stacionární fáze separační 

monolitické kolony, které kladou poměrně nízký odpor mobilní fázi. SIC oproti HPLC 

umožňuje manipulovat se směrem toku mobilní fáze. 
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Neseparační průtokové metody představují jednoduchý způsob automatizace 

analýzy, aniž by bylo nutné využití separace. Umožňují analýzu vysokého množství vzorků 

v krátkém čase [5]. 

3.1.2. Průtokové neseparační analytické metody 

Neseparační průtokové metody jsou založeny na dávkování vzorku a reagencií do 

nosného proudu (inertní nosný proud či roztok reagencií), který unáší vzorek nebo vznikající 

produkt analytické reakce vždy po stejné trase k detektoru, kde je měřena analytická 

odezva [4]. Podle toku lze průtokové metody rozdělit na metody se segmentovaným tokem, 

kontinuálním a diskontinuálním tokem [1, 5, 6]: 

 Segmentovanou průtokovou analýzu (SFA) 

 Techniky nesegmentované průtokové metody 

o Kontinuální 

 Kontinuální průtoková analýza (CFA) 

 Průtoková injekční analýza (FIA) 

 Multikomutační metoda (MCFIA) 

 Technika multi-syringe (MSFIA) 

 All-injection analysis (AIA) 

 Multipump system (MPFA) 

 μ-TAS, lab-on-chip 

o Diskontinuální 

 Sekvenční injekční analýza (SIA) 

 Modifikace SIA: techniky lab-on-valve, bead injection (BI) 

 

Nejvýznamnějšími zástupci z této skupiny průtokových metod jsou SFA, FIA a SIA. Přehled 

schematických uspořádání neseparačních průtokových metod podává obr. č. 1.  
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A) 

  

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 

 

F) 

 

G) 

 

H) 

 

Obrázek č. 1. Schematická znázornění neseparačních průtokových systémů: (A) kontinuální 

průtoková analýza (CFA), (B) segmentovaná průtoková analýza (SFA), (C) průtoková 

injekční analýza (FIA), (D) sekvenční injekční analýza (SIA), (E) multikomutační průtoková 

analýza (MCFIA), (F) metoda s více pístovými pumpami (MSFIA), (G) vícepumpová 

průtoková analýza (MPFA), (H) úplná injekční analýza (AIA): (a) vpravení vzorku a 
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reagencií do systému; (b) mísení cirkulací; (c) vpravení produktu do detektoru a promytí 

soustavy. S, vzorek; R, reagencie; CA, nosný proud; A, vzduch; D, detektor; IV, injekční 

ventil; HC, zádržná cívka; RC, reakční cívka; B, odplynovací jednotka; MV, selekční ventil; 

SV, solenoidní ventil; SP, injekční pumpa; MP, čerpadlo multipump; PP, peristaltická 

pumpa; St, zátka; W, odpad; P1 a P2, mikropumpy; C, řídící jednotka; x, spojovací bod;  

V1–V6, 6-ti poziční ventil; L1–L7, Teflonové hadičky; R1–R3, reagencie. Podle [6, 7]. 

 

Při segmentované průtokové analýze (SFA) jsou zóny vzorků (a reagencií) 

aspirovány do kontinuálního toku nosného proudu. Aby nedošlo k jejich vzájemné 

kontaminaci, jsou od sebe jednotlivé vzorky odděleny vzduchovými bublinami a zónami 

promývacího roztoku. Produkt reakce je detekován po dosažení reakční rovnováhy, tím je 

prodloužena doba analýzy. SFA analyzátory lze rozdělit na jedno- a vícekanálové. Zatímco 

jednokanálové analyzátory umožňují sledovat pouze jeden parametr v každém vzorku, 

vícekanálové mohou sledovat až 20 parametrů současně. Objem vzorků pro analýzu je  

0,2 - 2 ml, maximální výkon 80 vzorků/min. Hlavní nevýhody metody souvisí s přítomností 

plynné fáze – systém bývá technicky komplikovaný, je obtížné dosáhnout opakovatelného 

vnášení a eliminace plynné zóny, dochází k pulzaci toku, ovlivňující profil signálu. SFA byla 

postupně nahrazována nesegmentovanými technikami toku [8]. 

Nesegmentované průtokové metody umožňují odečítání analytického signálu, aniž by 

bylo dosaženo rovnovážného stavu reakce, díky kontrolovatelné parciální disperzi a vysoce 

reprodukovatelné době, kdy je tento signál snímán. To umožňuje zkrátit reakční dobu [8]. 

Kontinuální průtoková analýza (CFA) spočívá v nepřerušovaném kontinuálním 

přívodu vzorku do proudu činidel a monitorování koncentrace analytu. Výhodou je velmi 

jednoduchá hardwarová instrumentace, zahrnující pumpu, reakční cívku a detektor. 

Nevýhodou CFA je velká spotřeba činidel a vzorku a tvorba velkého množství odpadu [7]. 

Průtoková injekční analýza (FIA) umožňuje díky reprodukovatelnému reakčnímu 

času a řízené disperzi zón provádět detekci produktů před dosažením reakční rovnováhy. 

Zkrácení reakčního času umožňuje zvýšit frekvenci analýz. Klíčovými faktory ovlivňujícími 

míru disperze zón jsou geometrie toku a řízení hydrodynamických parametrů. FIA analyzátor 

má rigidní hardwarové uspořádání, sestávající z pumpy (obvykle vícekanálového 

peristaltického čerpadla), dávkovacího ventilu, mísící cívky a detektoru. Objem vzorků pro 

stanovení se pohybuje v desítkách až stovkách μl, frekvence stanovení až 120 vzorků/min, 

hardwarové uspořádání je jednodušší než u SFA, odpadá potřeba použití promývacích 

roztoků. Diskontinuálním odběrem vzorků se snižuje jejich spotřeba. Změna parametrů 
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měření vyžaduje manuální zásah do systému. Metoda je snadno adaptovatelná, robustní, 

hardware jednoduchý, umožňuje stanovit vysoký počet vzorků v krátkém čase. Nevýhodou je 

nízká chemická odolnost součástí peristaltických pump, vysoká spotřeba reagencií a tvorba 

odpadu. Komplikované je současné sledování vícero parametrů v jednom vzorku [8]. 

Sekvenční injekční analýza (SIA) je označována jako druhá generace FIA [9]. 

Jedná se o počítačem řízený analyzátor s univerzální hardwarovou konfigurací, kterou není 

třeba měnit při změně parametrů metody stanovení. Změna parametrů měření se odehrává 

úpravou řídícího protokolu v PC. Klasické uspořádání SIA zahrnuje obousměrnou pístovou 

pumpu, selekční ventil, mísící cívku a detektor, to vše propojené s řídícím PC a ovládané 

pomocí řídícího protokolu. Klíčovými faktory jsou programovatelnost toku a možnost 

obrácení směru toku během činnosti analyzátoru. Reagencie a vzorek jsou nejprve postupně 

aspirovány, poté je obrácen směr toku a zóny jsou tlačeny do detektoru. Obrácení směru toku 

podporuje promísení zón reagencií a činidel. SIA lze použít pro současné sledování vícero 

parametrů v jednom vzorku. Frekvence stanovení je však nižší než u FIA. S ohledem na 

způsob uvádění zón do systému dochází jen k jejich částečnému překrytí. V některých 

případech je dosažení dostatečného promísení zón komplikované. Průtokové systémy 

využívající T a Y spojky dosahují vyššího výtěžku produktu díky výraznějšímu podílu 

radiálního mísení [7, 8]. 

 

Za další modifikace FIA metody lze považovat multikomutační metodu (MCFIA, 

multi commutation flow injection analysis) [10], metodu s více pístovými pumpami (MSFIA 

multi syringe flow injection analysis) [11], metodu úplné injekční analýzy (AIA, all injection 

analysis) [12] a vícepumpové injekční analýzy (multi-pumped flow injection analysis) [13]. 

Hlavní snahou je redukovat spotřebu činidel a vzorků a udržet vysokou frekvenci stanovení. 

Jmenovaným metodám však zůstává rigidnost uspořádání, chybí jim robustnost hardwaru SIA 

a snadnost změn reakčních podmínek prostřednictvím software. 

MCFIA je založena na využití elektromagnetických ventilů (solenoidních ventilů) 

v modifikovaném uspořádání FIA aparatury ovládané PC. Ventily jsou třícestné, řízené PC, 

umožňují průtok kapaliny v poloze ON, a uzavírající ho v poloze OFF. Pumpa je v MCFIA 

posunuta až za solenoidní ventily, kapaliny do systému netlačí, ale aspiruje. Ventily umožňují 

lépe kontrolovat disperzi vzorků a reagencií snazším přepínáním nosného proudu a činidel ve 

vícekanálových systémech. Umožňují miniaturizaci FIA systému, rozšiřují jeho použitelnost, 

zvyšují ekonomičnost a ekologičnost jeho provozu. Největším omezením MCFIA je 

nemožnost aspirovat pomocí solenoidních ventilů malé objemy [14]. 
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MSFIA je snahou využít výhod SIA techniky plynoucích z použití injekčních pump a 

snahy udržet vysokou frekvenci prováděných stanovení jako u FIA. V podstatě využívá 

principy FIA systému. Každá z dávkovaných reagencií (zón) je dávkována vlastní injekční 

pumpou. Frekvence stanovení je <180 vzorků/hod, objemy vzorků k analýze bývají asi 20 μl.  

AIA je založena na současném vstříknutí (injektáži) všech používaných reagencií do 

uzavřené reakční cívky. V ní všechna činidla obíhají po stanovený inkubační čas, dochází 

k jejich promísení a detekci produktu. Takové uspořádání vede k výrazné úspoře činidel. Na 

druhou stranu, možnost manipulace s objemem zón reagencií je velmi omezená. 

Metoda vícepumpové injekční analýzy používá synchronizovaných pump v každé 

větvi toku činidel a vzorků. Tyto metody odstraňují některé nevýhody klasické FIA, často 

jsou velmi komplikované. Nedosáhly takového rozšíření jako FIA a SIA techniky [9, 10]. 

 

Výsledkem snahy o miniaturizaci přístrojů jsou systémy lab-on-chip a μTAS (založené 

na kontinuálním jednosměrném toku) a microSIA a lab-on-valve (založené na reverzibilním 

diskontinuálním toku) [15, 16]. 

V lab-on-valve modulu byly mísící prvek a průtoková detekční cela miniaturizovány a 

integrovány do prostoru selekčního ventilu. Výsledkem je redukce vzdáleností jednotlivých 

prvků, minimalizace mrtvých objemů a redukce disperze zón. To umožňuje snížit spotřebu 

reagencií a zvýšit citlivost stanovení. Díky výhodám, plynoucím z jeho použití, je LOV 

modul značně populární. Bývá označován za třetí generaci neseparačních průtokových metod 

[15, 16]. 

Další významnou modifikací metody sekvenční injekční analýzy je použití techniky 

bead injection (BI). Nejčastěji je využívána spolu s LOV modulem [17]. Metoda BI spočívá 

v manipulaci se suspenzí mikročástic (mikrosfér) tokem nosného proudu. Na povrchu těchto 

částic mohou být imobilizovány funkční skupiny, derivatizační činidla, bílkoviny (enzymy, 

protilátky) i živé buňky [18, 19, 20]. Mikrosféry jsou selektivně zachycovány ve formě 

mikrokolony v kanálku  LOV modulu, následně je do mikrokolony vpraven vzorek. Dochází 

k reakci analytu s imobilizovanými činidly či reaktivními funkčními skupinami. Vznikající 

produkt je detekován buď přímo na povrchu částic („bead injection spectrophotometry“), 

anebo po vymití produktu reakce do detektoru (tzv. „microaffinity chromatogramy“). Na 

konci měřícího cyklu je aktivita povrchu částic s využitím vhodného promývacího činidla 

obnovena, nebo jsou použité částice odstraněny ze systému a nahrazeny čerstvými [21]. 

Použitím obnovitelných povrchů odpadají obtíže spojené s nízkou stabilitou kolon v důsledku 
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postupné eluce nebo inaktivace imobilizovaných funkčních skupin [17]. Přehled aplikací 

využívajících obnovitelných povrchů podává Miró [22]. 

3.1.3. Princip sekvenční injekční analýzy 

Publikace zabývající se principy SIA se objevily v odborné literatuře na začátku 90. let 

20. století [23]. Principem techniky sekvenční injekční analýzy je reprodukovatelné 

vpravování přesně definovaných objemů vzorku a reagencií do proudu nosného činidla a 

jejich reprodukovatelné promísení pomocí kontrolované parciální disperze. Využívány jsou 

mechanismy difúze, radiální i turbulentní promísení zón a obracení směru toku, za tvorby 

detekovatelného produktu (viz obr. č. 2). Obrácení směru toku činidel a využití selekčního 

ventilu jsou základní kameny SIA techniky. Změna směru toku zabezpečuje dostatečné 

promísení zón reagencií a vzorku a tvorbu dostatečného množství produktu. Selekční ventil 

umožňuje používat různé roztoky reaktantů bez nutnosti měnit konfiguraci průtokového 

systému. Tok je nesegmentovaný, diskontinuální, dráha průtokového systému je 

programovatelná [24]. Účinnost mísení však klesá s rostoucím objemem a počtem zón [25]. 

Technika zastavení toku (“stopped-flow”) umožňuje jednak zvýšit výtěžnost reakcí, 

jednak sledovat průběh reakcí. Při zastavení zón činidla mimo detektor prodloužený reakční 

čas umožní zvýšit množství reakčního produktu, aniž by rostla disperze zón. Zastavení zóny 

reakční směsi přímo v detektoru umožňuje sledovat průběh reakce přímo [26]. 

  



Dizertační práce   Průtokové metody 

 30 

 

Obrázek č. 2. Princip tvorby produktu v sekvenční injekční analýze. (i) a (ii) schematické 

znázornění zobrazující aspiraci zóny reagencie a následně zóny vzorku (iii) tvorba zóny 

produktu po obrácení směru toku a tlačení směrem do detektoru. R - činidlo; S - vzorek;  

P - produkt [24]. 

3.1.4. Základní prvky SIA analyzátoru 

V průběhu let vykrystalizovalo základní uspořádání SIA analyzátoru jako počítačem 

řízené soustavy obousměrné pumpy, zádržné cívky, selekčního ventilu, mísící cívky a 

detektoru (viz obrázek č. 3). Jednotlivé součásti systému jsou spolu propojeny inertními 

(nejčastěji teflonovými) hadičkami o malém průměru [24]. K dispozici jsou kromě 

v laboratoři sestavovaných analyzátorů i analyzátory od průmyslových výrobců – např. 

FIAlab, GlobalFIA a dalších [7, 27, 28]. 

 

Obrázek č. 3. Schematický diagram sekvenčního injekčního analyzátoru: CA, zásobní nádoba 

s nosným činidlem; SP - počítačem řízená obousměrná pumpa; HC - zádržná cívka, svým 

mrtvým objemem brání kontaminaci pumpy reagenciemi/vzorkem, RC – mísící cívka, svojí 
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délkou a tvarem podporuje promísení zón reagencií a vzorku; MV - selekční ventil, umožňuje 

přepínání mezi činidly, vzorkem, detektorem a příp. dalším příslušenstvím, D - detektor, W – 

odpad, R, S – zásobní roztoky reagencií a vzorku. Podle [6]. 

 

K manipulaci s reagenciemi v SIA systému slouží nízkotlaké obousměrné pumpy. 

V základním uspořádání je SIA systém vybaven jedinou, obvykle pístovou pumpou 

poháněnou krokovým elektromotorem [24]. To umožňuje dosažení bezpulzního toku, přesnou 

manipulaci s malými objemy zón (jednotky μl) a širokého rozpětí průtokových rychlostí 

(jednotky až stovky μl/s). Byly popsány i další metody manipulace s kapalinami, 

např. prostřednictvím vačkou poháněných pístů (sinusoidních pump) a elektroosmotického 

toku [26, 29]. Výhodou peristaltických pump je jejich „neomezený objem“, omezením jejich 

nižší přesnost a životnost; v SIA slouží spíš jako pomocná čerpadla [30]. Dávkování objemů 

činidel probíhá nejčastěji tak, že pumpa běží při známém průtoku po danou dobu. 

Alternativně vykoná elektromotor pohánějící pumpu stanovený počet kroků [24, 31]. 

Pomocné pumpy zajišťují např. promývání odběrového místa vzorkem [32-34], 

přidávání činidel k reakční směsi těsně před detektorem [35-37], obsluhu reaktorů [38] či 

zařízení pro on-line úpravu vzorku filtrací [39], dialýzou [40] a podobně. 

Zádržná cívka svým objemem brání kontaminaci prostoru hlavní pístové pumpy 

reagenciemi aspirovanými ze selekčního ventilu.  

Selekční ventil umožňuje přepínáním vstupního portu dávkovat do zádržné cívky 

v určeném pořadí zóny činidel a vzorku. Obvykle umožňuje přepínat mezi šesti až deseti 

pozicemi. Jako alternativu k selekčnímu ventilu lze použít solenoidní ventily [41].  

Mísící cívka podporuje radiální mísení zón. Alternativně byly využívány „pletené“ 

reaktory [24]. U rychle probíhajících reakcí se mísící cívka nepoužívá, její funkci přebírá 

cívka zádržná [31]. 

Propojení jednotlivých prvků SIA analyzátoru je realizováno nejčastěji použitím 

teflonových hadiček o vnitřním průměru 0,5 - 0,8 mm [31]. 

Pro detekci produktu lze využít v podstatě libovolnou instrumentální metodu, pokud se 

zohlední objemy vzorků zpracovávaných SIA technikou a skutečnost, že v SIA systémech 

slouží k manipulaci s reagenciemi nízkotlaké pumpy. Nejobvyklejším způsobem je využití 

průtokových detekčních cel (spektrální metody – UV/VIS, luminiscenční metody, 

spektrometrie v oblasti infračerveného záření (IR), atomová absorpční spektrometrie (AAS); 

elektrochemická detekce; turbidimetrická detekce). Pro SIA byly speciálně vyvinuty 

průtokové jet-ring cely a fontánová cela. I LOV modul lze považovat za modifikovanou 
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detekční celu [24]. Bylo již popsáno propojení SIA aparátu s instrumentálně relativně 

náročnou detekcí (hmotnostní spektrometrie (MS), techniky molekulární biologie pro 

amplifikaci úseků DNA (PCR)) [42-46]. 

UV/VIS detekce produktu může být provedena metodou konstantního reakčního času 

a změřením signálu (výšky píku, příp. plochy pod píkem) při průchodu produktu detektorem, 

či metodou tangent, kdy dochází k zastavením toku v detektoru v okamžiku, kdy se v něm 

nachází zóna činidel a vzorku. Pak je sledován přírůstek signálu produktu v závislosti na čase 

[17]. 

V enzymových aplikacích SIA bylo popsáno využití obou detekčních módů – jak 

metody konstantního reakčního času [32, 36, 47-49] tak metody tangent [33, 38, 39, 50]. 

Při porovnání obou přístupů v rámci jedné detekční reakce metoda tangent umožňovala zkrátit 

dobu stanovení, ale při srovnatelné citlivosti (detekční limit (LOD), kvantifikační limit 

(LOQ)) vykazovala horší opakovatelnost v porovnání s metodou konstantního reakčního času. 

Metoda tangent umožňuje zkrácení doby měření a zvýšení frekvence stanovení. Hlavní 

předností je možnost provádět stanovení i při absorpci matrice či přítomnosti interferujících 

složek, případně eliminovat tzv. schlieren effect [34]. 

Předností SIA analyzátoru je modularita – do systému lze zapojit řadu součástí, 

umožňujících náročnější úpravy vzorků před vlastním stanovením.  

3.1.5. SIA – Programovatelný analyzátor 

SIA systém v podstatě pracuje v cyklu naprogramovaných pohybů pístu čerpadla, 

synchronizovaných s přepínáním pozic selekčního ventilu. Přesná synchronizace a 

opakovatelnost těchto kroků je podmínkou k dosažení reprodukovatelné disperze jednotlivých 

zón v SIA systému. PC s příslušným programovým vybavením řídí kroky měřícího cyklu a 

současně sbírá a vyhodnocuje výstupní data [31]. Programovatelnost řídícího protokolu 

umožňuje rozsáhlou automatizaci jednotlivých kroků i procesů, vedle vlastního řízení SIA 

aparátu také součinnost s dalšími hardwarovými prvky. 

V programovatelnosti se ukrývá velký potenciál metody. I ty nejprimitivnější řídící 

sekvence umožňují automatizovat měření závislosti signálu na změně jednoho parametru 

postupně měněného v daném rozmezí hodnot - přístroj sám provede sérii měření a podle 

předem stanoveného klíče mění hodnotu sledovaného parametru. Již před deseti lety byly 

publikovány práce, ve kterých řídící software podle výsledku měření sám rozhodne (podle 

předem zadaných kriterií), jakou část programu vykoná v následující chvíli [51]. 
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V současnosti jsou používány plně automatizované metody pro optimalizaci parametrů 

SIA stanovení [52-56], pro vyhodnocování výsledků a pro řízení SIA systému [57-63]. 

Využívají složitých algoritmů prováděných řídícím nebo pomocným PC. Byly popsány 

aplikace, kdy řídící software automaticky prověří funkčnost analyzátoru na počátku 

experimentální série, stanoví kalibrační závislost pomocí roztoků standardů, provede měření a 

vyhodnocení výsledků a v závislosti na intenzitě signálu sám podle předem zadaných kriterií 

„rozhodne“, zda je nutno vzorek naředit, a případně to učiní. Nároky na obsluhující personál 

se redukují na doplňování reagencií a vyprazdňování odpadní nádoby [41]. 

K řízení SIA se používají počítačové programy buď napsané pro jeden konkrétní 

aparát v univerzálním programovacím jazyku (v případě individuálních laboratorních sestav), 

či ovládací prostředí dodávané pro sériově vyráběné kusy výrobcem (př. FIAlab software, 

FloZF od GlobalFIA).  

Programy bývají nejčastěji vytvořeny v Turbo C++, Basic, Visual Basic, či 

Lab View [24]. K jeho napsání a modifikaci je nutná znalost vlastního programovacího 

jazyka. Velkou výhodou je možnost pružně reagovat na potřeby laboratorní praxe, 

naprogramovat složité algoritmy, které ušetří kapacity pracovníků (př. automatická 

konfigurace SIA systému [51], využití metod SIMPLEX pro automatizovanou 

multiparametrickou optimalizaci SIA stanovení [52-56], využití umělých neuronových sítí pro 

analýzu získaných dat [56-64] či ovládání nových hardwarových prvků. Nevýhodou je 

skutečnost, že se jedná často o dílo jednoho-dvou lidí, je omezena jejich vzájemná 

zastupitelnost, v případě potřeby zásahu do systému je nutno se nejen naučit programovací 

jazyk, ale i pochopit architekturu dosud existujícího softwaru.  

Výrobci dodávaný řídící software umožňuje ovládání analyzátoru bez znalosti 

vlastního programovacího jazyka, pouze s využitím nabídky předdefinovaných příkazů. Bývá 

odzkoušený, uživatelsky přívětivý. Na obsluhující personál klade nižší nároky, je dostupná 

dokumentace i aktualizace od výrobce [65]. Problémem je obvykle jeho 

rozšiřitelnost/přizpůsobitelnost pro konkrétní požadavky laboratoře, ačkoli řada výrobců tuto 

podporu garantuje. Možnost využívat složitější algoritmy je omezená. 

3.1.6. Lab-on-valve modul 

Technika sekvenční injekční analýzy s lab-on-valve modulem (SIA-LOV) je 

označována jako 3. generace neseparačních průtokových metod. LOV je miniaturizovaný, 

kompaktní modul, montovaný na selekční ventil. Integruje selekční ventil, mísící prvek a 

detekční celu. Minimalizuje vzdálenosti klíčových prvků systému, redukuje rozmývání zón, 
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zvýšuje citlivost a opakovatelnost. Při stanoveních LOV technikou dochází k manipulaci s 

řádově jednotkami až desítkami mikrolitrů. Redukuje se spotřebu reagencií a množství 

vytvářeného odpadu. Výhodou je robustnost LOV modulu. Lze jej použít pro klasickou 

techniku sekvenční injekční analýzy, pro stanovení pomocí technik bead injection i sekvenční 

injekční chromatografie. SIA-LOV aparát lze rozšířit pomocí dalších periferií (př. komerčně 

dodávané autosamplery). Namísto reakční cívky slouží k promísení zón tvarovaný kanálek 

mezi selekčním ventilem a počátkem detekční cely. Je dvakrát zalomen v 90° úhlu. Dochází 

v něm k rozrušení laminárního toku a k promísení zón turbulentním prouděním [15]. Úspěšné 

využití spojení SIA a LOV modulu v biochemických aplikacích, v potravinářské a 

farmaceutické analýze shrnuje řada přehledových článků [21, 66-68].  

LOV firmy FIAlab je dodáván nejčastěji ve spojení s microSIA analyzátorem. Ten byl 

vyvinut ve snaze vytvořit kompaktní mobilní SIA analyzátor. Oproti standardnímu 

(„nemobilnímu“) zařízení FIAlab 3500 byl zmenšen na cca 1/3 velikosti. Obsahuje injekční 

pumpu o menším objemu (1,0 ml). Reakční cívka a pomocná peristaltická pumpa byly 

vypuštěny. Byť se jedná o zařízení vybavené úchytem pro přenášení v ruce, jeho vysoká 

hmotnost, energetická náročnost a nutnost řízení PC jeho použití v polních podmínkách 

omezují [28]. 

 

 

Obrázek č. 4. Schéma lab-on-valve modulu, zapojeného v microSIA systému, zahrnujícím: 

SP - pístovou pumpu pro přesnou manipulaci s reagenciemi, PP – pomocnou peristaltickou 

pumpu, zde pro promývání průtokového portu pro odběr vzorku (#5) čerstvým vzorkem. 
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Lab-on-valve modul, integrující průtokovou detekční celu (FC) namontovaný na hlavě 6 

cestného selekčního ventilu. Pístová pumpa pracuje v režimu nasátí zón -zastavení toku-

vytlačení při odměřování vzorku (#5) a reagencií (#3, 4, 5) do zádržné cívky. Obrácení toku 

slouží k protlačení reakční směsi skrz průtokovou detekční celu portu #2. Průtoková cela je 

zobrazena v konfiguraci pro měření absorbance. Legenda: CA – zásobní roztok nosného 

činidla, SP – pístová pumpa, HC – zádržná cívka, FC – průtoková cela, S – vzorek, W – 

odpad, L – zdroj světla, D – UV/VIS detektor, #1 – port odpadu, #2 – port vedoucí do detekční 

cely, obsahuje 90° zalomení pro promísení zón, #3, #4, #6 – porty reagencií, příp. pro 

připojení dalších hardwarových modulů, #5 port pro připojení průtokového kanálu, určený 

pro kontinuální promývání vzorkem [13]. 

 

První LOV moduly (viz obr. č. 4) byly vytvořeny z jednolitého dílu plexiskla o 

průměru 60 mm a tloušťce 15 mm. Byly uzpůsobeny pro šesticestné cestné ventily. Vnitřní 

uspořádání modulu se do současné doby výrazněji nezměnilo. Kanály jsou uvnitř bloku 

rozmístěny ve třech rovinách. Kanál spojující port #1 je nad kanálem spojujícím port #2 

s univerzální průtokovou celou. Podobně kanál od portu #6 vede v rovině mezi dvěma kanály 

vedoucími k centrálnímu portu. Kanál spojující centrální port s průtokovou detekční celou má 

průměr 500 μm a přibližný objem 6 μl. Všechny ostatní kanály mají vnitřní průměr 1/16 palce 

(1,57 mm). Nevyužité porty lze zaslepit plastovými roubíky. Úspory reagencií lze dosáhnout 

použitím spojovacích hadiček o menším vnitřním průměru (až 75 μm) a jejich zkrácením. 

Reagencie je vhodné uchovávat v 1 a 2 ml plastikových eppendorfských vialkách nebo 

injekčních stříkačkách [15]. V současnosti existují i LOV moduly pro osmicestné ventily. 

Původně chemicky málo odolné plexisklo je v posledních letech nahrazováno použitím 

chemicky inertních materiálů PEEK a polyetherimidu (ULTEM®). Tento materiál dovoluje 

pracovat i s agresivními chemikáliemi, jako např. kyselina octová, aceton, kyselina chromová, 

cyklohexan, toluen a další [69]. 

Průtokový port je tvořen spojením dvou kanálů v pozici #5. Jeden kanál slouží pro 

přívod a druhý k odvádění testovaného roztoku. Pro průběžné promývání portu mezi 

jednotlivými odběry vzorku lze s výhodou použít pomocnou peristaltickou pumpu. Lze tak 

zvýšit frekvenci počtu stanovení a redukovat spotřebu vzorku. 

Víceúčelová detekční cela (viz obr. č 5) je permanentně připojena k portu #2. Optická 

vlákna -zdrojové i sběrné- jsou zapouzdřená v obalu z nerezové oceli o vnějším průměru 

1/16 palce (1,57 mm), ponechávající 30 μm mezeru mezi povrchem vlákna a stěnou kanálku. 

Proudící kapalina je může obtékat, ale pevné částice o průměru větším než 30 μm zůstávají 
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zachyceny v prostoru mezi vlákny. Tento princip, využívaný už v jet-ring cele [46] pro 

detekci produktu na povrchu pevných částic se uplatňuje i zde a umožňuje využít LOV při 

měření BI technikou.  

Optická vlákna jsou pevně imobilizována standardními těsněními. Vzdálenost a pozice 

optických vláken lze měnit podle aktuální potřeby experimentátora. Délka detekční cely pro 

měření absorbance/reflektance se může pohybovat v rozpětí cca 1 mm až cca 2 cm. 

Konfigurací poloh optických vláken lze sledovat absorbanci, fluorescenci a případně 

reflektanci [15]. Ve spojení s LOV modulem bylo popsáno i využití elektrochemických 

detekčních metod [70, 71]. 

Dosud není vyřešena otázka temperování LOV modulu. Většina dosud publikovaných 

aplikací byla prováděna při teplotě laboratoře, eventuelně umístěním celé měřící aparatury do 

temperovaných prostor (inkubátoru) [72-74]. 

 

Obrázek č. 5. Univerzální průtoková cela, integrovaná v portu #2, používá optická vlákna 

zapouzdřená v nerezové oceli, ponechávající 30 μm mezeru mezi povrchem vlákna a stěnou 

kanálku. Utěsněním kanálků po obvodu LOV modulu umožňuje rekonfigurovat optická vlákna 
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pro sledování absorbance (A, B) a fluorescence (C). 30 μm mezera umožňuje průtok kapaliny, 

ale zadržuje pevné částice (beads), proto může být průtoková cela použita i v konfiguraci 

jet-ring cely pro stanovení absorbance (D), fluorescence (E) a reflektance (F). Černé čárky 

znázorňují vyplněné a uzavřené kanály. Černé šipky znázorňují směr toku činidel, šedé směr 

světla. FC – průtoková cela [15].  

3.1.7. Současné trendy 

Sekvenční injekční analýza je neustále se rozvíjejícím oborem. Koncept SIA 

představuje robustní modulární analyzátor, který lze přizpůsobit potřebám konkrétního úkolu. 

Reakční podmínky lze snadno měnit pomocí řídícího programu v PC (řídícího protokolu). 

Řídící program v PC umožňuje automatizovat jednotlivé kroky chemické analýzy i kroky 

řízení a vyhodnocování měření. SIA se může rozvíjet modifikacemi uspořádání hardwarových 

prvků i vylepšováním softwarové stránky. Úspěšnému rozšíření do laboratorní praxe 

napomůže změna našeho způsobu nahlížení na možnosti použití SIA a využití silných stránek 

metody. 

Rozvoj hardwarových složek umožňuje citlivě stanovit větší počet vzorků 

v komplikovanějších matricích. Modularita SIA analyzátoru a jeho robustnost jsou základním 

kamenem pro vývoj nových hardwarových součástí i pro nové kombinace prvků stávajících. 

Zvýšení citlivosti umožňuje využití nových detekčních metod, jako MS 

a PCR [42-45]. Díky detekci „v reálném čase“ rt-PCR lze dosáhnout detekčních limitů v řádu 

attomolů [75]. 

Spojení SIA s extrakčními technikami se uplatňuje při automatizované úpravě a 

derivatizaci vzorků. Extrakce na pevnou fázi lze realizovat buď pomocí stacionárních kolon, 

nebo pomocí obnovitelných kolon - technikou BI. Využití nových typů sorbentů, jako jsou 

polymery s molekulárním obtiskem (MIP) a materiály s omezeným prostupem (RAM) 

zjednodušuje a zvyšuje účinnost metod pro prekoncentraci analytu ze vzorku [76-79]. 

Automatizovanou úpravu vzorků pomocí SIA lze úspěšně propojit se separačními 

instrumentálními metodami, např. s HPLC a elektroforetickými technikami [21, 67]. Technika 

SIC je směrem, který kombinuje výhody programovatelného toku sekvenční injekční analýzy 

a separační schopnosti monolitických kolon. V současnosti je popsáno použití při analýze 

poměrně  jednoduchých směsí. Oproti výše popsaným separačním technikám je levnější a 

umožňuje flexibilně manipulovat s tokem reagencií a vzorku [80, 81]. 

LOV modul se úspěšně rozšiřuje do laboratorní praxe. Je využíván nejen v klasické 

SIA a BI SIA technice, ale i v dalších průtokových metodách, ať neseparačních (MSFIA) [21] 
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nebo separačních (SIC) [82]. Spektrum aplikací pro LOV rozšiřuje použití chemicky inertního 

materiálu pro výrobu modulu [69].  

Aplikace SIA v imunochemických stanoveních úspěšně využívají imobilizace pevných 

částic (nejčastěji magnetickým polem), provedení reakce i detekce na jejich povrchu. Sériové 

zpracování vzorků diskriminuje SIA oproti dalším instrumentacím imunochemických 

analytických metod [83, 84]. 

V tomto světle vedou možnosti uplatnění SIA od metody vhodné pro rutinní 

(screeningové) vyhodnocování vzorků (úspornější, ale často pomalejší než zavedená FIA), 

přes SIA jako „přepínač“ mezi vícero detektory [85] k automatizované metodě pro úpravu 

vzorků (a eventuelně i stanovení analytu). V této práci bude dále předvedena možnost využít 

SIA potenciál pro charakterizaci chování látek. Při tomto procesu je nutno opakovat řadu 

měření při řízené změně hodnot jednoho parametru a následně vyhodnotit závislost signálu na 

tomto parametru zpracováním získaných dat. Stávající neseparační průtokové instrumentální 

metody (FIA, MCFIA, MSFIA) neumožňují měnit parametry měření plně automaticky tak 

snadno jako SIA. 

3.1.8. SIA a aplikace využívající enzymová stanovení 

V procesní analytické chemii se technika SIA stala komplementární metodou 

k průtokové injekční analýze [30, 86]. Metoda SIA má řadu vlastností, které ji předurčují i pro 

úspěšné využití v enzymologických aplikacích. Úsporu reagencií přináší spojení s LOV 

modulem, použití techniky zastaveného toku umožňuje sledovat kinetiku reakcí [15, 26, 87]. 

Pro některé aplikace je nutno SIA aparát dále přizpůsobit. Zejména proto, že 

enzymové aplikace zahrnují větší počet kroků, systém pracuje s větším množstvím reagencií 

(zón), nebo kvůli omezené kompatibilitě jednotlivých reagencií. Cílem většiny modifikací 

SIA analyzátorů je snížit spotřebu činidel, zejména enzymů, podpořit výtěžnost detekční 

reakce a zvýšit frekvenci stanovení. 

Pořízení enzymů vhodných pro analytická stanovení je často finančně nákladné. Za 

účelem snížení spotřeby enzymů bývají často imobilizovány v reaktorech potahovaných 

[35, 36] i plněných [32, 40, 48, 49, 88, 89]. 

Zvýšení frekvence analýz lze dosáhnout podpořením tvorby reakčního produktu, 

on-line úpravou vzorků či paralelním zpracováním vzorků. K tomu lze využít specializované 

moduly či modifikace řídícího protokolu.  

Tvorbu produktu lze podpořit lepším promísením zón. Vedle modifikací délky a tvaru 

mísící cívky bývají používány mísící komůrky. Většinou se jedná o miniaturní magnetické 
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míchadlo v termostatované kádince [39, 47, 90, 91], případně o vialku umístěnou na 

třepačce [92]. Pomocí optických vláken lze provádět detekci produktu přímo v mísící 

cívce [74]. 

Při respektování omezení plynoucích z práce s bílkovinami, které při teplotách nad 

50°C degradují, lze tvorbu produktu urychlit zahřátím soustavy. Obvykle umístěním reagencií 

[93] nebo reakční cívky [94, 95] do vodní lázně, vyhříváním mísící komory na elektrickém 

míchadélku [39, 90, 91] či umístěním celé SIA aparatury do klimatizovaných prostor 

(inkubátoru) [72-74]. 

I SIA systémy v enzymových aplikacích bývají rozšířeny o moduly umožňující 

automatizovanou úpravu vzorků on-line: ředící cívku [94, 96], kolonu pro úpravy vzorků [97], 

dialyzační jednotku [40] nebo filtrační jednotku [98]. 

 

Softwarovým postupem pro urychlení tvorby reakčního produktu je modifikace 

řídícího protokolu SIA analyzátoru. Prakticky jsou používány techniky zastavení toku 

(„stopped flow“) [26] a opakovaného obracení toku („reversed flow“) [36]. Postupná aplikace 

malých objemů roztoků reaktantů do reaktoru a opakované zastavování toku („pulsed flow“) 

se uplatňuje převážně v imunochemických aplikacích SIA [99-102]. Pro omezení disperze 

zón bývá využita segmentace zón vzduchem („air segmentation“) [103]. Rozsah 

stanovitelných koncentrací lze rozšířit on-line ředěním vzorku vykonaným na základě pokynu 

řídícího protokolu [87]. 

Ve snaze zvýšit frekvenci stanovení byly popsány pokusy provádět v SIA 

analyzátorech stanovení paralelně. Může současně probíhat detekce prvního a inkubace 

následujícího vzorku [74], nebo lze přepínat mezi paralelně uspořádanými kolonami a tak 

současně stanovovat dva různé analyty v jednom vzorku [48, 88]. 

3.1.9. Přehled aplikací využívajících SIA a enzymy 
 

V přehledu jsou zpracovány práce publikované v období 1993 – 2010, popisující 

použití SIA, SIA-LOV techniky ve spojení s enzymově katalyzovanými reakcemi.  

V potravinářské analýze byly solubilní enzymy použity pro stanovení L(-)jablečné 

kyseliny ve vzorcích vín [50]. Obsah ethanolu a glycerolu s frekvencí 45 vzorků za hodinu 

bylo možno stanovit modifikací SIA systému zavedením přepínacích kolon [48]. 

Pro stanovení ethanolu byly zkonstruovány i systémy obsahující alkoholdehydrogenázu 

imobilizovanou v tištěném čipu či na povrchu skleněných částic v plněné koloně [40, 98]. 
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S využitím LOV modulu byly v nápojích stanoveny ethanol [34], glycerol a 

glukóza [87], glukóza a ethanol [74]. Současně probíhající detekcí produktu a inkubací 

následujícího vzorku lze dosáhnout délky cyklu cca 30 s [74]. V potravinářských výrobcích 

byla stanovena glukóza pomocí hybridního FIA/SIA systému a později i klasickým SIA 

analyzátorem. Klasické SIA uspořádání snižuje spotřebu reagencií, ale i frekvenci analýz – na 

28 vzorků/h oproti 80 vzorkům/h [96, 104]. 

Systémy využívající imobilizace enzymu na povrchu porézních skleněných částic byly 

aplikovány pro stanovení obsahu D-mléčné kyseliny ve vzorcích vepřového masa a při  

on-line monitorování fermentace katalyzované laktobacily [32, 49]. Pro stanovování 

biogenních diaminů, indikátorů jakosti potravin, byla využita kolona s imobilizovanou 

rostlinnou tkání bohatou na diamin oxidázu [34].
 
Imobilizovaná alkoholoxidáza a  

α-chymotrypsin byly využity pro stanovení aspartamu v umělých sladidlech [105]. 

 

Ve farmaceutických aplikacích bylo otestováno využití micelárního prostředí pro 

stanovení substancí s omezenou rozpustností ve vodě při SIA stanovení léčivých látek 

chlorpromazinu a perfenazinu [106]. Při sledování antioxidační aktivity léčiv je využívána 

reakce laktoperoxidázy, on-line generující singletový kyslíkový radikál (
1
O2) [37]. SIA byla 

využita při sledování inhibičního účinku nesteroidních antiflogistik na aktivitu fosfolipázy A2 

[103] a
 
pro automatizované stanovení laktátu v různých lékových formách farmaceutických 

přípravků amperometrickým biosensorem s imobilizovanou laktát oxidázou [107]. 

Spojení SIA se stereoselektivními biosensory bylo aplikováno pro stanovení 

enantiomerů léčiv. Stanovení S-kaptoprilu v tabletách využívá amperometrický biosenzor s 

imobilizovanou oxidázou L-aminokyselin (E.C. 1.4.3.2) [108]. Pro stanovení S- a 

R-kaptoprilu byla použita kombinace amperometrického biosenzoru a potenciometrické 

enantioselektivní membránové elektrody založené na maltodextrinu [109] i kombinace 

amperometrických biosenzorů na bázi grafitové pasty, obsahujících imobilizované 

stereoselektivní enzymy [97]. Obdobně byly stanoveny enantiomery  

R- a S-perindoprilu [110]. Amperometrický biosensor obsahující oxidázu L-aminkyselin byl 

aplikován k rychlému stanovení S-enantiomerů enalaprilu, ramiprilu a pentoprilu. Frekvence 

byla 75 stanovení/hodinu [111]. Pomocí bi- a trienzymových elektrod byl stanoven 

L - a D-metotrexat a L - a D-karnitin [112, 113]. Detekční limity stanovení se u těchto 

stanovení pohybovaly v řádu nanomol/l. Hlavním omezením těchto biosenzorů je jejich 

krátká životnost (2 týdny). 
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Při biochemických aplikacích byl s využitím reduktáz stanoven obsah celkového a 

oxidovaného glutationu v lidské krvi a obsah dusitanu a dusičnanu v krevním séru [47, 94]. 

Glukozooxidáza byla použita pro postupné stanovena glukózy a močoviny v lidské moči [89]. 

Post mortem interval lze určit paralelním stanovením hypoxantinu a draslíku ve sklivci 

pomocí přepínání kolon [88]. 

 

Jako diagnostický nástroj slouží stanovení β–galaktosidázové aktivity v homogenátu 

lidských kožních fibroblastů technikou BI-SIA-LOV s ESI MS detekcí. BI-SIA-LOV slouží k 

automatizované preseparaci analytu, který je detekován v ESI MS analyzátoru [42]. 

 

Při monitorování složení fermentačních medií a produkce metabolitů byl použit SIA 

systém pro stanovení amyloglukosidázové aktivity [39]. Rozšířen byl o mísící komoru. 

Rozšíření o otevřený tubulární reaktor slouží pro stanovení D-glukózy [114], glukózy a 

laktátu [41]
 
či glukózy, kyseliny mléčné a penicilinu [35, 36]. Při sledování hladin glycerolu a 

glukózy byl využit i modul LOV [87]. Spektrofotometrické monitorování procesu imobilizace 

proteinů na povrchu pevných částic v reálném čase umožnila technika BI-SIA-LOV [115]. 

 

V enzymologických aplikacích je SIA nejčastěji využívána pro charakterizaci 

enzymu či jeho inhibitoru. Stanovení konstanty Michaelis-Mentenové a určení typu inhibice 

acetylcholinesterázy a angiotenzin konvertujícího enzymu probíhá v SIA-LOV rozšířeném o 

mikroreaktor [38]. Sledování enzymových reakcí hydrofobních substrátů a analytů umožnilo 

použití ionických rozpouštědel. Patří sem např. aplikace SIA pro sledování aktivity křenové 

peroxidázy při hydrolýze 1-naftolu [95]. Mikroelektroosmotická pumpa pro kapilární 

sekvenční injekční analýzu byla využita pro sledování inhibice enzymu β-galaktosidázy 

diethylenetriamin-pentaoctovou kyselinou [29]. Spojení SIA s infračervenou spektroskopií 

využívající fourierovu transformaci (FTIR) bylo aplikováno pro sledování kinetiky 

enzymatické hydrolýzy sacharózy β-fruktofuranosidázou, pro simultánní stanovení aktivity 

β-fruktofuranosidázy a amyloglukosidázy a pro stanovení konstanty Michaelis-Mentenové 

pro neinhibované a adenosin 5’-monofosfátem inhibované fruktózobisfosfatázy [90-92]. 

Imobilizace živých buněk na povrchu mikrosfér umožnila v reálném čase sledovat 

jejich metabolismus technikou BI-SIA-LOV. Detekována byla spotřeba glukózy a tvorba 

laktátu. Metodu je možno využít při studiu metabolických drah pro stanovení cca 250 enzymů 

spřažených s nikotinamid adenin dinukleotidem (NADH) [72, 73]. 
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V analýze DNA se uplatňuje technika BI. On-line spojení dvou SIA aparátů bylo 

otestováno jako základní součást integrovaného systému čištění a amplifikace DNA, 

demonstrovaného na stanovení mikrobiální DNA v sedimentech. První SIA analyzátor 

s tyčinkovou průtokovou celou sloužil pro izolaci DNA z matrice pomocí BI. Amplifikace 

DNA byla prováděna on-line ve druhém SIA systému s průtokovou PCR reakční 

komorou [43, 45]. Vazba streptavidin-biotin je využívána pro zachycení biotinylovaných 

jednořetězcových úseků DNA na porchu částic a jejich následné detekci při BI-SIA 

stanoveních nukleových kyselin [116, 117]. 
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3.1.10 Aplikace SIA pro on-line úpravu vzorku 

Moderním trendem v analýze je provádět úpravy vzorku před stanovením on-line, 

tj. přímo v analyzátoru, během procesu stanovení. To umožňuje zjednodušení a zrychlení 

analytických procesů. Své místo nalezly i SIA techniky (viz obr. č. 6) [77-79]. Přehled 

problematiky automatizované úpravy vzorků v neseparačních průtokových systémech podává 

literatura [7, 22, 118, 119]. 

 

Obrázek č. 6. Potenciál modulárního SIA systému pro automatizovanou úpravu vzorku. Díky 

robustnosti lze pracovat s širokým spektrem reagencií, provádět komplikované detekční 

reakce a stanovovat vzorky různých skupenství. Díky modularitě systému lze zapojovat 

speciální moduly pro automatizovanou on-line úpravu vzorků [120, 121]. 

 Mezi nejpoužívanější postupy on-line úpravy vzorků patří extrakce na tuhou fázi 

(SPE), kapalinová extrakce a dialýza.  

 Extrakce na SPE koloně je obvykle proces o pěti krocích (viz obr. č. 7). Zahrnuje 

výběr vhodné kolony (sorbentu), její kondicionaci (promytí stejným rozpouštědlem, ve 

kterém bude rozpuštěn i vzorek), nanesení vzorku na kolonu, promytí kolony (při něm 

stanovovaná látka zůstává imobilizovaná na koloně, dochází k odstranění nežádoucích látek) 

a eluci stanovovaného analytu (eluční činidlo vyplaví analyt z kolony, zatímco nečistoty, 

které neodstranilo promývání kolony, zůstávají imobilizovány na ní) [122]. 
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Obrázek č. 7. Schéma procedury extrakce analytu pomocí SPE kolon [122]. 

On-line zapojení SPE reaktorů zvyšuje citlivost a selektivitu průtokových metod. SPE 

sorbenty jsou používány pro svoji schopnost reagovat s analyzovanou látkou na svém 

povrchu, chovat se jako extrakční sorbenty nebo uvolňovat reakční činidla [76]. SIA se 

zapojenou SPE kolonou umožňuje automatizovaně provádět úpravy vzorku a stanovovat 

analyt. Je možné zpracovávat i velké série vzorků bez předchozích úprav. SPE kolony v SIA 

aplikacích jsou používány obvykle pro izolaci a zakoncentrování analytu ze složitějších 

matric (moč, plazma, krev), případně k odstranění balastních látek. Spojení SIA a monolitní 

kolony bylo také použito ke studiu vazby léčiv na proteiny [123]. 

 

SIA-SPE analyzátor může sloužit jako periferie pro automatizovanou úpravu vzorků 

před stanovením analytu separační technikou. Propojení SIA-SPE metody pro úpravu vzorků 

s metodami separace látek v kapalném prostředí (techniky HPLC, kapilární 

elektroforézy(CE)) umožňuje dále zautomatizovat a zefektivnit laboratorní činnost, jak 

ukazuje obrázek č. 8 [67, 124, 125]. Vedle toho bylo popsáno i spojení separační techniky a 

neseparační průtokové techniky v opačném pořadí – rozdělené složky směsi obsahující 

rostlinné alkaloidy byly odebírány z HPLC systému a jejich biologické účinky byly 

vyhodnocovány on-line pomocí průtokového analyzátoru (obr. č. 9) [126]. 
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Obrázek č. 8. Automatizovaná úprava vzorku pomocí SIA-SPE před stanovením HPLC 

analyzátorem.  

CA – zásobní roztok nosného činidla, P – obousměrná pumpa, HC – zádržná cívka,  

A – činidlo pro promytí SPE kolony, B – činidlo pro eluci vzorku z SPE kolony, S – vzorek,  

SPE – kolona pro extrakci na pevný povrch, W – odpad. Přepínací ventil slouží k propojení 

SIA a HPLC aparátů. Upraveno podle [67]. 
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Obrázek č. 9. On-line HPLC-UV-MS-biochemický systém pro vyhodnocování biologické 

aktivity a struktury alkaloidů – potenciálních inhibitorů AChE - separovaných z rostlin 

[Podle 126]. 

 

Technika bead injection umožňuje tvorbu obnovitelných kolon v průtokových 

systémech. Překonává největší nevýhody SPE procedur (např. nízká stabilita kolon) [22]. 
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Zapojením monolitických separačních kolon do SIA vznikla nová technika, sekvenční 

injekční chromatografie (SIC), kombinující výhody sekvenční injekční analýzy a separace na 

kolonách [127]. V současnosti se metoda SIC rychle rozvíjí jako alternativa HPLC pro rychlá 

stanovení složek jednoduchých směsí [81]. 

 

Pevné fáze reaktorů lze rozdělit podle funkce na ty, na jejichž povrchu dochází 

k chemické reakci a na ty, které fungují jako extrakční sorbenty.  

Podle charakteru chemické reakce probíhající na povrchu reaktorů lze rozlišit reaktory 

enzymové, oxidačně-redukční a iontově výměnné [76]: 

Enzymatické reakce slouží k převedení analytu na detekovatelný produkt. Díky 

substrátové specifitě lze stanovit jednotlivé enantiomery. Reaktory se uplatní při stanovení 

látek, ke kterým existuje enzym se substrátovou specifitou, nebo látek, které jsou známé jako 

inhibitory některé enzymatické reakce. 

Redoxní reakce se v průtokových analytických systémech používají za účelem 

převedení analytu na vhodný oxidační stav pro následnou derivatizační reakci nebo za účelem 

oxidace či redukce analytu na požadovanou sloučeninu. 

I když se povrch iontově výměnných reaktorů účastní reakce s analytem, funkcí patří 

tyto reaktory k reaktorům extrakčním. Používají se pro prekoncentraci analytu nebo za účelem 

odstranění interferencí z matrice vzorku. 

 

Podle mechanismu, který se uplatňuje v extrakčních sorbentech lze reaktory rozdělit 

na absorpční reaktory, imunoafinitní reaktory a na reaktory uvolňující pevná činidla. 

Adsorpční reaktory slouží především pro prekoncentraci analytů. Značná výhoda 

spočívá v jejich použití při analýzách vzorků se složitou matricí, kdy je kromě prekoncentrace 

analytu požadováno odstranění balastních látek. Uplatnění nacházejí moderní materiály RAM 

a MIP [76, 128]. Materiály s omezeným přístupem (RAM, „restricted access materials“) 

umožňují přímý nástřik biologického vzorku do analytického systému bez jeho předchozí 

úpravy. Nízkomolekulární analyt je na principu molekulových sít zachytáván v pórech 

sorbentu s limitovanou velikostí 60 Ǻ zamezující vstupu makromolekulárních látek [76]. 

Ve farmaceutických aplikacích byly využity např. pro stanovení furosemidu a propranololu 

v séru [129, 130]. Aplikace polymerů s molekulárním otiskem (MIP, „molecularly imprinted 

polymers“) umožňuje selektivní prekoncentraci i separaci analytu ze složité 

matrice [124, 128]. Rozšíření těchto metod brání vyšší cena a nutnost náročného přístrojového 
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vybavení. Na druhou stranu životnost RAM sorbentů v porovnání s konvenčními SPE 

sorbenty je až extrémně vysoká [76, 128]. Přehled podává [131]. 

Imunoafinitní typy reaktorů se uplatňují zejména při stanovení antigenních 

materiálů makromolekulárního charakteru. Je tak možné stanovit buňky, ale i látky s relativně 

malou molekulou. Afinitní ligandy (protilátky) imobilizované na stěnu reaktoru nebo na 

inertní nosič tvoří selektivní stacionární fázi. Po dávkování vzorku se analyt specificky váže 

na imobilizovanou protilátku a ostatní komponenty vzorku jsou bez zadržení eluovány. Při 

změně reakčních podmínek můžeme analyt následně eluovat a detekovat [76]. 

Pevné fáze uvolňující reakční činidla nedosáhly širšího rozšíření. Jejich celková 

výhoda vyplývá ze zjednodušení celého systému, který pak pracuje bez nadbytečných kanálů, 

dávkujících činidlo.  

Podle vnitřního uspořádání mohou být reaktory s tuhou fází rozděleny do dvou 

obecných skupin - na potahované reaktory a plněné reaktory. U potahovaných reaktorů je 

materiál imobilizován na stěně reaktoru. Mají menší aktivní povrch. Kladou menší odpor 

proudu kapaliny, mohou být promývány vyššími rychlostmi. Plněné reaktory mají větší 

aktivní povrch, tím dochází k intenzivnější interakci analytu s reaktorem. Kladou vyšší odpor, 

je nutné promývat je nižšími průtokovými rychlostmi [76, 114]. Reaktory mohou být 

naplněny i biologickým materiálem obsahujícím enzym. Bylo již popsáno spojení tubulárních 

reaktorů s LOV systémy [33]. 

Podle způsobu zapojení do průtokového systému lze rozlišit otevřené a průtokové 

reaktory. Otevřené reaktory představují „slepé rameno“ v průtokovém systému. Zóny 

reagencií jsou do nich aplikovány a poté jsou z nich opět aspirovány a následně je detekován 

produkt. Minimalizuje se tak disperze zón, ale roste počet kroků potřebných pro stanovení. 

Průtokové reaktory bývají zapojeny mezi selekčním ventilem a detektorem. Jejich použití 

snižuje počet kroků, které je nutno vykonat [114]. 

Volba náplně reaktoru pro stanovení požadovaného analytu se řídí základními 

charakteristikami, jako jsou [76]: 

 Funkčnost – tj. vztah afinity sorbentu k různým organickým sloučeninám, 

která je určena mírou polarity sorbentu resp. analytu 

 Velikost a tvar částic – ovlivňují hydrodynamické vlastnosti v koloně 

 Velikost povrchu – související s počtem aktivních míst. Sorbenty s velkým 

povrchem na jednotku hmotnosti mají vysoký počet aktivních míst a dosahují 

vyššího stupně kumulace látek z roztoku 
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 Velikost pórů – ovlivňující prostup molekul do sorbentu. Bylo by možné 

soudit, že malé póry jsou vhodné pro účinnou kumulaci. Při realizaci tohoto 

přístupu, kdy velikost pórů je porovnatelná s rozměry molekul, je prostup látky 

velice obtížný. Při použití sorbentu s větší velikostí pórů schopnost sorpce 

roste; 

 Chemická inertnost – charakterizující změnu kvality povrchu a tím i 

reprodukovatelnost v sorpčním procesu. 

 

Nejužívanějším materiálem pro adsorpční reaktory je chemicky modifikovaný 

silikagel, oxid hlinitý, oxid křemičitý, dále polymerní sorbenty – akrylátové polymery, 

styren–divinylbenzenové kopolymery, a materiály na bázi polypropylenu, 

polytetrafluoroethylenu, nebo chelatační sorbenty obsahující kovové ionty a další [76]. 

 

V současnosti byly publikovány práce, využívající SIA s on-line zapojenými SPE 

kolonami pro stanovení léčiv salbutamolu [132], trifluoperazinu [133], morfinu [134] a pro 

simultánní stanovení kyseliny askorbové a rutinu [135]. Mimo oblast farmaceutické analýzy 

byla SIA-SPE použita pro stanovení chemických UV filtrů v kosmetických přípravcích [136] 

a pro stanovení jejich stopových množství v moči [125, 137, 138], pro stanovení olova a 

kadmia uvolňovaných keramikou [139], pro stanovení obsahu dusitanů ve vodě [140], pro 

automatizovanou frakcionaci kovů z vzorků půd [141-143] a pro stanovení kancerogenu 

benzo[a]pyrenu [118]. 
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3.2. Enzymově katalyzované reakce 

3.2.1. Princip enzymové katalýzy 

Enzymy jsou makromolekulární bílkovinné katalyzátory, které umožňují průběh řady 

složitých reakcí v živých organismech za normální teploty. Katalytickou aktivitu si 

zachovávají i in vitro. Nejvýznamnější vlastností enzymů je jejich velká selektivita a často i 

vysoká účinnost. Umožňují provádět vysoce citlivá stanovení, pro která lze využít kinetických 

i rovnovážných metod [144]. 

Na povrchu enzymu je rozeznáváno katalytické (aktivní) místo, na kterém probíhá 

katalýza. Na povrchu enzymu jsou přítomna i další místa, která také mohou vstupovat do 

interakce se substrátem, nemají však katalytický efekt. Jako všechny katalyzátory i enzymy 

zůstávají po proběhnutí reakce ve stejném stavu, v jakém do reakce vstupovaly. 

V  průběhu enzymově katalyzované reakce se enzym přímo účastní tvorby 

přechodových stavů. Energie přechodných stavů enzym-substrát je nižší než odpovídající 

energie nekatalyzovaných reakcí. Enzymy ovlivňují rychlost reakcí, neovlivňují však 

celkovou energii reakce, rovnovážné konstanty ani celkové změny volné energie. Enzymy 

podporují přiblížení reaktantů a zvýšení jejich lokální koncentrace.  

Selektivita enzymové reakce je vysvětlována Fischerovou teorií zámku a klíče neboli 

rigidního templátu. Mladší Koshlandova teorie indukovaného přizpůsobení předpokládá, že 

substrát indukuje změnu konformace enzymu tak, že uspořádání aktivního místa vyhovuje 

substrátu [145]. 

3.2.2. Reakční rychlost 

Jednoduchou reakci katalyzovanou enzymem, znázorňující situaci, kdy enzym má 

jediný substrát přeměňovaný na jediný produkt, lze charakterizovat reakčním schématem 

[147]: 

E + S ↔E-S→P + E     (1) 

kde E je enzym, S výchozí látka nazývaná substrát, E-S labilní komplex enzymu a substrátu a 

P produkt reakce.  

Rychlostní konstanty jednotlivých dílčích reakcí jsou: 

k1: E+S→ E-S      (2) 

k-1: E-S→ E+S     (3) 

k2: E-S → P+E              (4) 
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Za předpokladu, že enzymová reakce má jeden substrát a vzniká jeden produkt a 

ostatní podmínky zůstávají konstantní, naměřená počáteční rychlost enzymové reakce vzrůstá 

s koncentrací substrátu a asymptoticky se blíží k maximální hodnotě rychlosti reakce 

Vmax [145]. 

V průběhu vlastní enzymově katalyzované reakce se mění koncentrace substrátu. Aby 

nedocházelo k ovlivnění aktivity enzymu poklesem koncentrace substrátu v průběhu reakce, 

je měřena počáteční rychlost reakce, v době, kdy je závislost rychlosti na koncentraci 

substrátu lineární. Při měření rychlosti enzymové reakce je tedy nutno pracovat při 

koncentraci substrátu, která neovlivňuje rychlost enzymové reakce, při konstantních 

podmínkách (pH, teplota, iontová síla) [144]. 

Vztah pro výpočet rychlosti enzymové reakce odvodili Michaelis a Mentenová jako: 

][

][max
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v
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kde v je okamžitá počáteční rychlost reakce, Vmax maximální rychlost enzymové reakce, [S] 

koncentrace substrátu a KM konstanta Michaelis-Mentenové [146]. 

Konstanta Michaelis-Mentenové (KM) odpovídá koncentraci substrátu, při které je 

počáteční rychlost enzymové reakce rovna ½ maximální rychlosti Vmax. Je definována 

vztahem [144]: 
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Za určitých podmínek, kdy k-1 >> k2, může být hodnota KM přibližným měřítkem vazebné 

konstanty, tzn. vyjadřovat afinitu enzymu k substrátu [145]. 

3.2.3. Faktory ovlivňující reakční rychlost 

K nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím rychlost enzymatických reakcí patří 

přítomnost efektorů (aktivátorů a inhibitorů), koncentrace vodíkových iontů, teplota a iontová 

síla roztoku. 

Přítomnost efektorů ovlivňuje aktivitu enzymu. Aktivátory jsou látky, jejichž 

přítomnost zvyšuje rychlost enzymově katalyzované reakce. Nejčastěji se jedná o kationty 

některých kovů, anionty některých organických kyselin nebo bílkoviny. Při malých 

koncentracích je počáteční rychlost reakce přímo úměrná koncentraci aktivátoru a proto může 

být využita pro stanovení stopových koncentrací některých iontů kovů [144]. 

Inhibitory jsou látky, jejichž přítomnost vede ke snížení rychlosti enzymem 

katalyzované reakce. Děj je podmíněn buď tvorbou komplexu enzym-inhibitor, nebo 
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enzym-substrát-inhibitor [147]. Jako inhibitor může figurovat substrát, produkt enzymové 

reakce nebo jiná látka. Rozlišení základních typů inhibice se budeme věnovat dále 

v podkapitole 3.2.4.6. 

Koncentrace vodíkových iontů ovlivňuje katalytickou účinnost (aktivitu) enzymů. 

Maximální aktivita enzymů se většinou projevuje v roztocích, jejichž pH = 7 ± 1. Jestliže se 

hodnota pH roztoku obsahujícího enzym podstatně liší od optimálních hodnot, dochází 

k denaturaci enzymu, která se projeví snížením aktivity enzymu a tím i snížením počáteční 

rychlosti reakce [147]. Druhá oblast vlivu pH je dána schopností substrátu či produktu 

disociovat či přijímat H
+
. pH také ovlivňuje ionizovatelné skupiny v aktivním místě 

enzymu [148]  

Aktivita enzymů je ovlivňována i teplotou. I pro enzymatické reakce platí Arrheniova 

závislost. Atypický průběh teplotní závislosti může být způsoben několika faktory, 

např. termální denaturací enzymu. Jejím důsledkem je zpomalení enzymatické reakce. Při 

kinetických metodách založených na měření rychlosti enzymatické reakce je nezbytné 

udržovat teplotu roztoků konstantní. K získání reprodukovatelných výsledků stačí dodržování 

konstantní teploty s přesností na ± 0,1°C [147]. 

Iontová síla je veličina definovaná jako celková „koncentrace náboje“ v roztoku. Je 

definována jako  


i

iiZcI 2
2

1 )(

     (7) 

kde ci je koncentrace jednotlivých iontů a Zi jejich náboj. Iontová síla roztoku ovlivňuje 

aktivitní koeficienty jednotlivých iontů (Debyeův-Hűckelův zákon) a tím i všechny veličiny, 

které závisejí na aktivitě (např. pH roztoku, rovnovážnou konstantu, změnu Gibbsovy energie 

při reakcích apod.) [146]. 

3.2.4. Principy analytického využití enzymatických reakcí 

Všechny látky, které se účastní enzymatických reakcí, lze stanovit kinetickými 

metodami použitelnými pro katalytické reakce. Tyto metody jsou využívány pro stanovení 

enzymů, jejich substrátů, aktivátorů i inhibitorů [147].  

3.2.4.1. Stanovení substrátů 

Při konstantní koncentraci enzymu a při koncentraci substrátu mnohem menší než 

hodnota KM je počáteční reakční rychlost přímo úměrná koncentraci substrátu [147]. 



Dizertační práce  Enzymově katalyzované reakce 

 52 

3.2.4.2. Stanovení KM a Vmax 

 Při stanovení KM a Vmax je třeba pracovat při několika koncentracích substrátu a při 

nich měřit počáteční rychlost. Pro grafické vyhodnocení závislosti rychlosti reakce na 

koncentraci substrátu se používá několik způsobů vynesení. Linearizovaná vynesení hodnot 

umožňují grafické získání hodnot KM a Vmax. Nejznámější je vynesení podle Lineweavera a 

Burka. Spočívá ve vynesení převrácených hodnot koncentrace substrátu a reakční rychlosti 

(1/[S] na osu x a 1/v na osu y). (-1/KM) leží na průsečíku přímky s osou x a Vmax na průsečíku 

s osou y. Problémem této metody je výrazné ovlivnění získaných hodnot možnými chybami 

při nízkých hodnotách koncentrace substrátu a reakční rychlosti. Při semilogaritmickém 

vynesení závislosti rychlosti v na logaritmu koncentrace substrátu (log[S]) odpovídá pozice 

inflexního bodu sigmoidální křivky na ose x hodnotě log KM [149]. S použitím výpočetní 

techniky lze poměrně snadno použít i numerických metod. Využitím nelineární regrese lze 

stanovit KM. Jsou při tom využívány iterační cykly, např. funkce Řešitel v programu 

MS Excel. Naměřené hodnoty jsou proloženy vypočtenými hodnotami, rozdíly mezi nimi 

jsou porovnávány metodou nejmenších čtverců. PC opakovaně upravuje hodnoty parametru 

KM pro výpočet, dokud není rozdíl mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami rychlostí 

minimální [150]. Lze využít i specializovaný komerčně dostupný software [151].  

3.2.4.3. Stanovení enzymů 

Při dostatečně vysoké koncentraci substrátu ([S] >> KM) již není počáteční rychlost 

reakce ovlivňována změnou jeho koncentrace a závisí lineárně na koncentraci enzymu. 

Použitá koncentrace substrátu musí být dostatečně vysoká, aby úbytkem koncentrace 

substrátu v průběhu reakce nedocházelo ke snižování aktivity enzymu [144]. 

3.2.4.4. Stanovení aktivátorů a koenzymů 

Aktivátor převádí neaktivní enzym nebo enzym s malou aktivitou do aktivní formy. 

Aktivita vzrůstá s rostoucí koncentrací aktivátoru až po dosažení takové koncentrace, při níž 

je enzym zcela aktivován. Počáteční rychlost je přímo úměrná koncentraci aktivátoru při jeho 

malé koncentraci. Měří se vzrůst koncentrace produktu enzymatické reakce v závislosti na 

čase v počátečním období reakce.  

Aktivita mnohých enzymů je podmíněna přítomností dalšího enzymu – koenzymu, 

počáteční rychlost enzymatických reakcí tohoto typu je přímo úměrná koncentraci koenzymu. 

Kinetické stanovení koenzymů spočívá na stejném principu jako stanovení aktivátorů [147]. 
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3.2.4.5. Stanovení inhibitorů 

V případech, kdy dochází ke zpomalení enzymové reakce vlivem inhibitoru, klesá 

počáteční rychlost reakce s rostoucí koncentrací inhibitoru. Při počátečních koncentracích 

inhibitoru je závislost počáteční rychlosti na koncentraci inhibitoru lineární. Prakticky se tato 

závislost vynáší jako závislost zpomalení reakce na koncentraci inhibitoru. Zpomalení 

enzymatické reakce se stanoví podle vzorce: 

%100
)(

% 



v

vv
I I

     (8)
 

kde I% je inhibice enzymu, v je rychlost reakce za nepřítomnosti inhibitoru, vI je rychlost 

reakce za jeho přítomnosti [152]. 

Případně lze sledovat přetrvávající aktivitu enzymu podle vztahu: 

%100% 
v

v
A I

     (9)
 

kde A% je reziduální aktivita enzymu, v je rychlost reakce za nepřítomnosti inhibitoru, vI je 

rychlost reakce za jeho přítomnosti. Vztah mezi I% a A% je: 

I%  A%  100%       (10) 

3.2.4.6. Určení typu inhibice enzymu 

Obecné schéma pro různé typy inhibice jednosubstrátové reakce lze vyjádřit 

schématem: 

E↔ES→E+P 

↕      ↕ 

EI↔ESI→EI+P       (11) 

Kde E je enzym, S substrát, I inhibitor a P produkt, ES komplex enzym-substrát, ESI komplex 

enzym-substrát-inhibitor a EI komplex enzymu a inhibitoru [153]. 

Existuje několik typů inhibice. Jako inhibitor může figurovat substrát, produkt 

enzymové reakce anebo jiná látka. Chemicky to jsou ionty, anorganické či organické látky 

s afinitou k některé komponentě enzymové reakce. Váží se buď přímo v aktivním místě 

enzymu, nebo na jiném místě enzymu. Z hlediska vztahu inhibitoru a substrátu lze hovořit o 

inhibici kompetitivní, nekompetitivní a akompetitivní. Z hlediska reverzibility tvorby 

komplexu enzymu a inhibitoru lze rozlišit inhibici reverzibilní a ireverzibilní.  

 

Při ireverzibilních reakcích dochází k pevnému navázání inhibitoru na povrch 

enzymu a bez destrukce bílkoviny je lze odstranit z povrchu enzymu jen obtížně. 
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Charakteristikou ireverzibilních inhibitorů je postupná inhibice až do úplného zastavení 

reakce, což odpovídá rovnici  

vi=v.e
-k. i .t       

(12) 

kde vi je rychlost inhibované reakce, v je rychlost neinhibované reakce, k rychlostní konstanta 

inhibiční reakce, i koncentrace inhibitoru a t inkubační čas reakce [153]. Grafickým 

znázorněním při vynesení závislosti rychlosti inhibované reakce na čase reakce je 

exponenciální křivka.  

 

Níže uvedené typy inhibice jsou reverzibilní. Grafickým znázorněním při vynesení 

závislosti rychlosti inhibované reakce na čase reakce je přímka. 

Při kompetitivní inhibici se inhibitor podobá substrátu natolik, že se může vázat na 

totéž vazebné místo v aktivním centru jako substrát, ale nedochází k jeho katalytické 

přeměně. Dochází k ovlivnění hodnoty KM
 
(resp. zdánlivé KM), ale ne Vmax. Při parciální 

kompetitivní inhibici dochází k vazbě inhibitoru na místo blízké vazebnému místu substrátu, 

čímž dode ke snížení afinity pro substrát. Avšak katalytická reakce zůstává nedotčena.  

Při plně nekompetitivní inhibici vazba inhibitoru neovlivňuje vazbu substrátu, ale 

znemožňuje tvorbu produktu. Dochází k ovlivnění hodnoty Vmax, hodnota KM 

(resp. zdánlivé KM) zůstává nezměněna. Při parciálně nekompetitivní inhibici opět není 

vazbou inhibitoru ovlivněna vazba substrátu na aktivní místo, ale ternární komplex ESI se 

rozpadá na produkt pomaleji než produkt ES.  

Pokud vazba substrátu na enzym pozmění konformaci tak, že teprve poté se může 

navázat inhibitor, jedná se o plně akompetitivní inhibici. Mění se hodnoty Vmax i KM 

(resp. zdánlivé KM). Při parciálně akompetitivní inhibici dochází ke zpomalení uvolňování 

produktu z ESI oproti ES.  

Při smíšené inhibici se uplatňují různé druhy inhibice, je postižena afinita enzymu 

k substrátu i katalytická rychlost rozpadu na produkt.  

Při vysokých koncentracích substrátu dochází k inhibici nadbytkem substrátu. 

Nejvýznamnější příčinou tohoto jevu mohou být neúplná vazba substrátu na aktivní místo a 

vazba substrátu na místa blízká aktivnímu vazebnému místu, čímž je stericky bráněno vazbě 

dalších molekul substrátu na aktivní místo.  

Inhibice produktem reakce může nastat buď v důsledku toho, že produkt bude 

fungovat jako substrát obrácené reakce (zvratné reakce E+S↔E+P) či se produkt může 

allotopicky vázat na enzym a vystupovat jako pravý inhibitor [153]. 
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Pro rozlišení plného a parciálního typu inhibice lze použít grafické metody, 

např. podle Dixona a podle Huntera a Downse [153]. Speciální problematika inhibice 

cholinesteráz je popisována v kapitole 3.5. 

3.2.5. Specifika práce s enzymy 

Práce s enzymy vyžaduje speciální opatření. Enzymy se snadno inaktivují při zvýšené 

teplotě. Obvykle se s nimi pracuje při teplotách do 30 - 37°C. Nepoužívané enzymy je nutno 

skladovat v chladu či zmrazené. pH vyšší než 9 a nižší než 5 vede obvykle k denaturaci 

enzymů, činidla je nutno přidávat opatrně. Denaturace může nastat vlivem organických 

rozpouštědel, vlivem světla i přítomností vzdušného kyslíku [147]. 
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3.3. Kinetické metody stanovení jedné složky 

Kinetické metody pro stanovení jedné složky se dobře uplatňují v enzymově 

katalytických reakcích. Analyzovaná látka – katalyzátor – může být stanovena s vysokou 

citlivostí [144]. Metody lze s úspěchem využít i pro stanovení substrátů, inhibitorů, aktivátorů 

a reaktivátorů enzymů. 

V chemické reakci: 

a A + b B → produkty X      (13) 

kde a, b je počet molekul reaktantu A, B, produkt X, je rychlost přeměny látek úměrná 

koncentraci výchozích látek: 

ba BAk
dt

Xd

dt

Sd
v ].[].[

][][


   (14)
 

Rychlostní konstanta (konstanta úměrnosti) k je závislá na teplotě, iontové síle, složení 

rozpouštědla i na přítomnosti dalších látek, které se reakce zdánlivě nezúčastní a působí jako 

katalyzátory nebo inhibitory sledované reakce. 

Podstatou kinetických metod je monitorování změn koncentrace tzv. indikátoru, 

(tj. výchozí látky, nebo některého z produktů reakce) v určitých časových intervalech. Z nich 

získáváme informaci o koncentraci analytu. Přitom je třeba, aby byly splněny tyto podmínky 

reakce [154]: 

1) určení indikátoru musí být dostatečně jednoduché, rychlé, spolehlivé a dostatečně 

citlivé 

2) rychlost reakce musí být přiměřená možnostem určování koncentrace indikátoru 

3) koncentrace určované látky se příliš nemění ve sledovaném časovém intervalu  

 

Mezi nejvýznamnější metody pro sledování jedné složky patří diferenciální metoda, 

metoda konstantního času, metoda konstantní koncentrace, integrační metoda a metoda 

tangent [144]:  

Diferenciální metoda je založena na sledování malé změny koncentrace reagující 

látky na počátku reakce. Počáteční rychlost je rychlost měřená v počátečním období reakce, 

kdy zreaguje maximálně 5% výchozí látky. Počáteční rychlost se v počátečním období 

nemění s časem a je přímo úměrná počáteční koncentraci výchozích látek. Závislost rychlosti 

na výchozí koncentraci látky je lineární. Za těchto podmínek je prakticky potlačena možnost 

vedlejších reakcí, kterých se může produkt účastnit. 

Metoda konstantního času je založena na měření úbytku koncentrace výchozí látky 

indikátorové reakce při různé koncentraci katalyzátoru, a to vždy ve stejném okamžiku po 
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začátku reakce. Za těchto podmínek je závislost úbytku koncentrace výchozí látky na výchozí 

koncentraci katalyzátoru lineární a lze ji použít jako kalibrační graf pro stanovení koncentrace 

katalyzátoru. Modifikací této metody je metoda přídavků, kdy je přidáno známé množství 

katalyzátoru a je sledována změna v koncentraci výchozí látky indikátorové reakce. Použití 

metody přídavků umožňuje použít metodu konstantního času za těch podmínek, kdy rychlost 

reakce za nepřítomnosti katalyzátoru je velmi malá ve srovnání s rychlostí katalytické reakce.  

Při použití metody konstantní koncentrace se měří čas potřebný k tomu, aby 

koncentrace výchozí látky dosáhla určité, předem stanovené hodnoty. Metodu konstantního 

času lze také modifikovat metodou přídavků. 

Integrační metody lze použít při velkém rozdílu koncentrací dalších výchozích látek 

a substrátu. Jsou založeny na změření koncentrací [R]1 a [R]2 látky R (druhé výchozí látky) 

v časech t1 a t2. Čas t1 nemusí odpovídat počátku reakce, metodu lze využít i pro reakce s 

indukční periodou. Stanovení výchozí koncentrace katalyzátoru je nejpřesnější, zvolí-li se při 

měření časový interval (t2 - t1) = te, při němž poměr [R]1/[R]2 dosáhne hodnoty e, (tj. základu 

přirozených logaritmů). Jako kalibrační graf slouží závislost 1/te na počáteční koncentraci 

katalyzátoru. 

Metodu tangent lze použít jak za podmínek platných pro metody diferenciální, tak za 

podmínek platných pro metody integrační. V diferenciální modifikaci metody tangent se měří 

vzrůst koncentrace produktu indikátorové reakce v závislosti na čase. Měří-li se tato závislost 

u série roztoků se stejným složením, ale s různou koncentrací katalyzátoru, získá se 

vynesením do grafu řada přímek vycházejících z jednoho bodu a jejich směrnice jsou přímo 

úměrné koncentraci katalyzátoru. Kalibračním grafem je závislost velikosti směrnice (tg α) na 

koncentraci analyzované látky. Jelikož v řadě případů indikátorová reakce probíhá i 

za nepřítomnosti katalyzátoru, je při sestrojování kalibračního grafu nutno znát i směrnici 

přímky, která odpovídá vzrůstu koncentrace produktu při nulové koncentraci katalyzátoru. 

V SIA metodách bývá nejčastěji využívána metoda konstantního času a metoda 

tangent.
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3.4. Cholinesterázy 

3.4.1. Cholinergní transmise 

Cholinergní transmise signálu se uplatňuje u nižších živočichů, obratlovců i u člověka. 

Neurotransmiterem cholinergních přenosů signálu je acetylcholin (ACh, obr. č. 10). 

 

 

Obrázek č. 10. Strukturní vzorec acetylcholinu.  

 

U člověka se uplatňuje cholinergní transmise v pregangliových vláknech 

parasympatiku i sympatiku, v postgangliových vláknech parasympatiku, kde zprostředkuje 

přenos signálu z parasympatiku na efektorový orgán, v motorických nervových vláknech a 

v centrálním nervovém systému (CNS) [155]. Systém sympatiku a parasympatiku se u 

člověka podílí na regulaci funkce vnitřních orgánů (viz obr. č. 11). 

OO
N

+
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Obrázek č. 11. Vegetativní nervový systém. Vlevo orgány inervované parasympatikem, vpravo 

orgány inervované sympatikem [121]. 

 

Cholinergní neurony syntetizují acetylcholin z cholinu a kofaktoru acetylkoenzymu A 

enzymem cholin acetyltransferázou. Molekuly ACh jsou skladovány v synaptických 

vesikulách. Po terminální depolarizaci vesikuly splývají s plasmatickou membránou a ACh je 

uvolněn do synaptické štěrbiny. Molekuly ACh reagují s postsynaptickými cholinergními 

receptory za ovlivnění funkcí buňky, včetně ovlivnění průchodu iontů membránou nebo 
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generováním sekundárních intracelulárních signálních molekul („messengerů“). Vazba 

acetylcholinu na receptory trvá velmi krátce [155]. 

Na ukončení signálu acetylcholinu se podílí enzym AChE. Za fyziologických 

podmínek je vyplavený acetylcholin rozkládán AChE rychle a účinně. Schéma pochodů 

cholinergní transmise viz obrázek č. 12. Vedle cholinesteráz se při regulaci cholinergní 

neurotransmise uplatňují i další mechanismy: snižování počtu („down regulace“) genů 

kódujících bílkoviny pro syntézu a transport acetylcholinu, zvyšování („up regulace“) 

produkce AChE. Tyto mechanismy nastupují při prodloužené a výrazně zvýšené produkci 

acetylcholinu, která bývá spojena se středně- a dlouhodobými změnami v metabolismu 

acetylcholinu v důsledku akutního stresu, zranění hlavy či expozice inhibitorům ChE. Jejich 

efekt nastupuje v řádu hodin a trvá v řádu dní [157, 158]. 

 

 

Obrázek č. 12. Pochody cholinergní transmise. Acetylcholin (ACH)  je v cytoplasmě 

nervového zakončení syntetizován z cholinu a acetyl-CoA (AcCoA) enzymem 

cholinacetyltransferázou (CHAT). Cholin je aktivně přijímán do nervového zakončení  
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(1) – hemicholin vstup blokuje; Acetyl-CoA vzniká v mitochondriích. Vzniklý ACH je 

transportován specifickými transportními proteiny do vezikul (2) kde je skladován spolu 

s kotransmitery (VIP, ATP), pouze malá část cytoplazmatického ACH zůstává volně 

v cytoplazmě a může  z nervového zakončení difundovat (3) - „nekvantální“ uvolňování ACH. 

Když akční potenciál (AP) dosáhne nervového zakončení, dochází ke vstupu vápenatých 

iontů do  nervového zakončení napěťově řízenými kalciovými kanály (4) – umožní splynutí 

membrány vezikul s membránou nervového zakončení (5) a vylití obsahu určitého počtu – 

kvanta vezikul do synaptické štěrbiny –„kvantální“ výlev (6) (tento proces blokuje např. 

botulotoxin). ACH v synaptické štěrbině  působí na postsynaptické receptory (7) a jejich 

ovlivněním vyvolává parasympatomimetické účinky, na presynaptické „autoreceptory“ (8) – 

jejich ovlivněním moduluje množství uvolňovaného ACH akčním potenciálem. Na receptory je 

molekula ACH navázána velmi krátce (cca 2 ms) – po uvolnění ACH okamžitě hydrolyzován 

acetylcholinesterázou (ACHE – hydrolyzuje i volný cytoplazmatický ACH) na cholin + 

acetát (9) [159]. 

3.4.2. Význam cholinesteráz v organismu 

Cholinesterázy jsou ubikvitní skupinou enzymů hydrolyzujících estery cholinu.  

Acetylcholinesteráza (E. C. 3.1.1.7., AChE, acetylcholin acetyl-hydroláza) a 

butyrylcholinesteráza (E. C. 3.1.1.8., BuChE, nepravá cholinesteráza, sérová cholinesteráza, 

acylcholin acyl-hydroláza) jsou specializované karboxylové esterové hydrolázy, které 

přednostně hydrolyzují estery cholinu. Preferovaným substrátem AChE je ACh, 

preferovanými substráty BuChE jsou propionylcholin a butyrylcholin [160, 161]. 

AChE i BuChE jsou polymorfní [160]. Kromě substrátové specifity se AChE a BuChE 

od sebe liší kinetickými parametry, lokací v organismu i svojí úlohou [161]. AChE je 

lokalizována v erytrocytech, nervových zakončeních, plicích, slezině, a ve všech oddílech 

mozku. BuChE se nachází převážně v plazmě, dále v játrech, hladké svalovině, střevě, 

pankreatu, srdci a bílé hmotě mozku [161]. AChE i BuChE se vyskytují v organismu i 

v orgánech, kdy se neuplatňuje jejich katalytický účinek [162]. 

Nejvýznamnější a nejlépe popsanou funkcí AChE je ukončení přenosu signálu při 

cholinergní neurotransmisi. BuChE je velmi podobná AChE. Má nižší substrátovou specifitu 

k acetátovým esterům cholinu a je inhibována širším spektrem sloučenin. Jako katalyzátor je 

téměř stejně účinná jako AChE [163]. Funkce BuChE pro lidský organismus postradatelná. 

Její nefunkčnost však přispívá k závažné reakci při expozici ChE inhibitorům (např. při užití 

succinylcholinu pro navození anestezie, při dietním příjmu inhibitorů AChE) [152].  
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Role BuChE v organismu není dosud plně objasněna. Jednou z teorií je, že BuChE 

funguje v lidském organismu jako „scavenger“, kdy jej chrání AChE před expozicí 

přirozených inhibitorů ChE (např. fyzostigminu při dietnímu příjmu). Díky nízké substrátové 

specifitě BuChE je každý AChE inhibitor i BuChE inhibitorem. BuChE se nachází ve 

vysokých koncentracích v krevním séru. Při vstupu inhibitoru cholinesteráz do organismu 

dojde nejprve k expozici BuChE a až později k expozici AChE na neuromuskulárních či 

mozkových synapsích. Snižuje se tak riziko, že dojde k vyřazení činnosti AChE [160, 162]. 

Vedle toho se BuChE uplatňuje v metabolismu některých drog a léčiv – hydrolyzuje 

necholinové estery (např. kokain, lokální anestetika – př. prokain, bupivakain, lokální 

anestetika - suxamethonium). Uplatňuje se při metabolismu lipoproteinů, údržbě myelinu, 

buněčné adhezi a neurogenezi, při zpracování prekurzorového proteinu amyloidu. BuChE je 

zapojena i v procesech probíhajících při Alzheimerově nemoci [161]. 

3.4.3. Struktura aktivního místa a mechanismus účinku 

Pomocí 3D modelu AChE z elektrického úhoře Torpedo Californica byla objasněna 

její struktura. Bylo rozpoznáno aktivní místo a periferní vazebné místo. Aktivní místo je 

vložené na dně štěrbiny v povrchu enzymu, hluboké cca 20 Å. V této prohlubni jsou 

rozlišovány čtyři významné oblasti: esteratické místo, oxyanionová dutina, anionické 

podoblasti, acylová kapsa (viz obrázek č. 13a). Esteratické místo obsahuje struktury nesoucí 

katalytický účinek enzymu, katalytickou triádu Ser 200, His 440 a Glu 327. Oxyanionová 

dutina (Trp 84, Phe 330, Phe 331, resp. Glu 199) pomáhá stabilizovat tetrahedrální 

intermediáty ACh vznikající během katalytické reakce. Acylová kapsa omezuje velikost 

substrátů, které mohou přistoupit k aktivnímu místu. Anionické místo váže kvartérní 

amoniový dusík ACh a stabilizuje tak jeho pozici (viz obrázek č. 13b) [160, 161, 163].  

Hydrolýza acetylcholinu v aktivním místě probíhá následovně: hydroxylová skupina 

serinu působí nukleofilním atakem na elektrofilní karboxylový uhlík substrátu 

(acetylcholinu). Dojde k uvolnění cholinu a dočasné esterifikaci serinu. Imidazolinový dusík 

histidinu se může tvořit přechodnou vodíkovou vazbu s hydroxylovou skupinou serinu, což 

podporuje průběh nukleofilní reakce. Imidazolinová skupina může poté podpořit uvolnění 

acylové skupiny z hydroxylu serinu [161]. 

Periferní vazebné místo se nachází při vnějším okraji prohlubně. Podílí se na 

allosterické aktivaci a inhibici enzymu, zprostředkované konformačními změnami aktivního 

centra. Tímto mechanismem je zprostředkována i inhibice AChE nadbytkem 

acetylcholinu [160, 164]. 
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Obrázek č. 13a. Vazebné oblasti štěrbiny AChE. Bližší informace viz text [165]. 

 

Obrázek č. 13b. Vazebné oblasti štěrbiny AChE. Bližší informace viz text [166]. 

 

Obecně přijímaný mechanismus spočívá v elektrostaticky navozeném přiblížení 

kladně nabitého amoniového dusíku z ACh a negativně nabitého „anionického místa“ na 

povrchu enzymu, tvorbě komplexu enzym-substrát. Bazický imadazolinový zbytek (histidin) 

a kyselé prostředí (hydroxylová skupina tyrosinu) v aktivním místě (esterické oblasti) 

katalyzují acetylaci serinového hydroxylu, následovanou rychlou deacetylací obnovující 

enzym za rozštěpení ACh na acetyl a cholin. Obdobný mechanismus je předpokládán i pro 

BuChE [160, 164].  
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Hydrolýza substrátu AChE a BuChE probíhá ve třech krocích: 

E + S ↔ ES → EA + P1                                        (15) 

 

EA + H2O → E + P2                        (16) 

 

kde E je enzym, S substrát, ES Michaelisovský komplex enzym-substrát, EA acylovaný 

enzym, P1 a P2 jsou produkty substrátové hydrolýzy. V případě, kdy je jako substrát použit 

acetylcholin, je EA acetylovaný enzym E-O-C(O)-CH3 a P1 cholin a P2 octová kyselina. 

Hydrolýza probíhá v aktivním místě enzymu. 

V rovnovážném stavu platí vztah Michalies-Mentenové pro výpočet okamžité 

rychlosti (viz výše). AChE má však také periferní vazebné místo. To je sice katalyticky 

neaktivní, substrát nebo jiný ligand se na něj může navázat. Vazba acetylcholinu či 

acetylthiocholinu na periferním vazebném místě AChE navozuje inhibici substrátem. 

Podobný mechanismus substrátové inhibice funguje i u BuChE (př. benzoylcholin), avšak 

acetylcholin, acetylthiocholin ani butyrylthiocholin tento efekt na BuChE nemají. 

Substrátovou inhibici a substrátovou aktivaci popisuje disociační konstanta KSS pro 

komplex enzym-substrát na periferním vazebném místě. Substrát se může na periferní 

vazebné místo navázat, když se enzym nachází ve volné formě (ES), ve formě 

Michelisovského komplexu (SES) nebo na acylovanou formu enzymu (SEA). Při 

koncentracích substrátu blízkých KSS popisuje enzymovou aktivitu lépe rovnice:  

 

v = {Vmax . [1 + b . ([S]/Kss)]}/{[1 + (Kss/[S])].[1 + ([S]/Kss)]}                        (17) 

 

kde b je aktivita ternárních komplexů (SES a SEA) vztažená k aktivitě ES komplexu; v je 

okamžitá počáteční rychlost enzymové reakce, Vmax maximální rychlost enzymové reakce, 

[S] koncentrace substrátu, KSS disociační konstanta komplexu enzym-substrát na periferním 

vazebném místě. Při substrátové inhibici je b < 1, při substrátové aktivaci je b > 1. Pro b = 1 

se rovnice zjednoduší na základní tvar [166].
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3.4.4. Klinický význam stanovení aktivity cholinesteráz 

Aktivita cholinesteráz (AChE i BuChE) je ovlivněna řadou faktorů – pohlavím, 

věkem, fenotypem, výživou, a dalšími faktory, jako jsou hormonální vlivy, stres, radioaktivní 

záření, gravidita, některá neurologická onemocnění, léčiva. Stanovení aktivity cholinesteráz 

v krvi je surogátem pro stanovení aktivity AChE na cholinergních synapsích. Vedle toho, že 

umožňuje stanovení míry expozice organismu inhibitorům ChE, lze ji využít pro určení či 

upřesnění diagnózy i u dalších stavů [167]. 

Aktivita BuChE se obvykle stanovuje v plazmě nebo séru. Slouží pro diagnostiku 

stavu jaterního parenchymu při jaterních onemocněních (chronická onemocnění jater, 

hepatitidy, cirhózy, akutní otravy), historicky byla zjišťována funkčnost BuChE určením 

jejího fenotypu stanovením fluoridového a dibukainového čísla před aplikací myorelaxancií 

(apnoe navozená podáním sukcinylcholinu) či lokálních anestetik s esterovou vazbou [161]. 

Využití stanovení aktivity AChE nedosáhlo takového rozšíření. Ke snížení aktivity 

erytrocytární AChE dochází při anemických stavech, stanovení aktivity AChE se využívá 

jako diagnostikum vrozených poruch trávicí a neurální trubice v prenatální diagnostice.  

Klinické využití stanovení cholinesterázové aktivity je limitováno tím, že aktivita ChE 

v krvi není konstantní, má výkyvy. Pokud je to možné, je výhodné stanovit individuální 

normu [167]. Worek a spol. např. vztahují aktivitu erytrocytární AChE k celkovému obsahu 

hemoglobinu [168].
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3.5. Ovlivnění aktivity cholinesteráz 

Aktivitu ChE (jak AChE i BuChE) lze modulovat, snižovat (inhibicí enzymu) 

i zvyšovat (aktivací enzymu). Zatímco inhibice ChE je široce využívána, praktické aplikace 

aktivace ChE prakticky chybí. Pro ovlivnění aktivity ChE jsou klíčová dvě místa na povrchu 

enzymu: esterické, aktivní místo a anionické místo, na kterém dochází k vazbě kationické 

části molekuly. Inhibice enzymu může probíhat na obou místech povrchu enzymu [159]. 

Inhibice cholinesteráz je využívána v lékařství, zemědělství, monitoringu životního 

prostředí. Inhibitorů cholinesteráz bylo zneužito i při teroristických útocích a vojenských 

operacích. 

3.5.1. Inhibice cholinesteráz 

3.5.1.1. Mechanismus inhibice cholinesteráz 

Řada inhibitorů ChE funguje tak, že se naváží na katalytické místo enzymu a vytvoří 

s enzymem velice pomalu se hydrolyzující komplex [160]. 

 

Při otravách organofosfáty (OP) se uplatňují 3 důležité chemické reakce [160]: 

Hydrolýza: rychlost hydrolýzy je funkcí kyselých a alkoholových skupin, pH, UV 

záření a teploty 

Desulfurace: důležitou oxidací je náhrada P=S skupiny fosforothionátů za P=O, 

oxonovou formu, zvyšující intenzitu ChE inhibice 

Alkylace: alkylové substituenty, zejm. methoxy skupiny mohou účinkovat jako 

alkylační činidla. Takové látky mají schopnost pozměnit nukleové kyseliny. V současnosti 

jsou diskutovány mutagenní účinky některých OP 

 

Podle mechanismu účinku jsou inhibitory rozdělovány na ireverzibilní inhibitory a 

reverzibilní inhibitory [166]. 

Ireverzibilní inhibitory (acylující inhibitory, progresivní inhibitory) reagují s ChE 

stejným způsobem jako substráty. Rozdíl je kvantitativní, v délce trvání existence 

acylovaného komplexu enzymu a v rychlosti jeho deacylace. Oproti substrátům je existence 

acylované formy enzymu prolongována a rychlost deacylace je velmi nízká až blízká nule. 

Acylovaná forma enzymu nemůže hydrolyzovat substrát.  
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k1          k2 

E + AB ↔ EAB → EA + P1 

       k-1 

———————→ 

ka      (18) 

Kde E je enzym, AB acylující činidlo, EAB Michaelisovský komplex enzymu s AB, EA 

acylovaný enzym a P1 odstupující produkt. 

1

21´

k

kk
Ka


 

      (19)

 

Konstanta K
´
a vyjadřuje afinitu acylujícího činidla vůči enzymu. Pro K´a mnohem menší než 

koncentrace acylujícího činidla, platí vztah:  

tabk
v

v
a ..)ln( 0 

      (20)
 

kde v je okamžitá rychlost reakce v čase t, v0 počáteční rychlost reakce v čase 0, 

ab koncentrace inhibitoru a ka je konstanta k2/K
´
a. 

 

Deacylace inhibovaného enzymu je označována jako spontánní reaktivace. Probíhá velmi 

nízkou rychlostí. 

kr 

EA + H2O → E + A-OH           (21) 

Časový průběh popisuje rovnice: 

tk
ea

ea
r

t

.)ln( 0 

              (22)

 

kde ea0 a eat jsou koncentrace acylované formy enzymu v čase 0 a t, kr je konstanta 

reaktivace. 

 

Schéma inhibice AChE acylujícím inhibitorem, reaktivaci enzymu a stárnutí vazby 

inhibitoru na AChE zachycuje obr. č. 14. 
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Obrázek č. 14. Schéma inhibice AChE acylujícím inhibitorem, reaktivace enzymu a stárnutí 

vazby inhibitoru na AChE. (a) inhibovaný enzym, (b) stárnutí vazby, nereaktivovatelný enzym, 

(c) reaktivace enzymu působením oximového reaktivátoru. AChE – enzym, X je odstupující 

skupina, Oxim – zbytek oximového reaktivátoru [161]. 

 

Zástupce acylujících inhibitorů lze rozdělit podle chemické struktury na 

organofosfátové a karbamátové sloučeniny (viz kap. 3.7). Ze skupiny organofosfátů sem patří 

zejména nervově paralytické bojově chemické látky soman, sarin, tabun, VX; pesticidy 

malathion a parathion; metrifonát, který byl pokusně používán pro léčbu AD. Ze skupiny 

karbamátových inhibitorů cholinesteráz se jedná zejména o léčiva neostigmin, physostigmin a 

pyridostigmin a pesticidy Sevin a karbofuran. 

 

Reverzibilní inhibitory reagují s enzymem za tvorby aditivního komplexu, nedochází 

k tvorbě produktu. Reakce je definována rychlostní konstantou tvorby asociátu k1 a rychlostní 

konstantou disociace od enzymu k-1. Analogicky jako substrát, reverzibilní inhibitor se může 

navázat na katalytické místo, na periferní místo nebo na obě místa na povrchu enzymu. Může 

se navázat i jinde na povrchu enzymu. Vazba reverzibilního inhibitoru na enzym zpomaluje 

rychlost hydrolýzy substrátu kvůli kompetici o vazebná místa na povrchu enzymu mezi 
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substrátem a inhibitorem. Podobně reverzibilní inhibitory zpomalují progresivní acylaci 

aktivního místa enzymu. Zástupci reverzibilních inhibitorů cholinesteráz jsou takrin, 

huperzin A, edrofonium, donepezil a dekamethonium, používaná jako terapeutika či 

diagnostika ve zdravotnictví [166]. 

3.5.1.2. Biologické důsledky inhibice cholinesteráz 

Pokud se inhibitory naváží na dostatečné množství molekul AChE, je zabráněno 

degradačnímu účinku na molekuly transmiteru (ACh). Ty se kumulují v synaptické štěrbině. 

Zvýšená hladina transmiteru vede k přetrvávání stimulace receptorů na postsynaptické 

membráně, následné změně cholinergně mediované signální cesty. 

Tyto změny na buněčné úrovni vyústí ve změny na úrovni tkání/organismu. 

Inhibice AChE naruší dynamickou rovnováhu mezi syntézou, uvolňováním a degradací ACh. 

Vede k přetrvávající/prodloužené aktivaci cholinergních receptorů postsynaptických buněk. 

Tento relativní nárůst v cholinergní signalizaci vyúsťuje v postižení funkční a symptomům 

cholinergní toxicity [155]. 

Biologická odezva na expozici inhibitorům cholinesteráz je předvídatelná podle 

rozšíření cholinergního nervstva a jeho roli v organismu.  

Postižení autonomních funkcí je charakterizováno nadměrnou sekrecí 

parasympatikem inervovaných orgánů (bronchiální sekrece, slzení, slinění, pocení, střevní a 

pankreatická sekrece). Dochází k ovlivnění hladkého svalstva močového měchýře. 

Poruchy na neurosvalové ploténce vedou k mimovolním pohybům, fibrilacím a 

fascikulacím svalů. Důsledku celkové depolarizace může být až svalová paralýza. 

Účinky na oko. Mióza je výsledkem konstrikce m. sphincter pupillae ovládajícího 

duhovku. Mióza je citlivým indikátorem expozice aerosolovým inhibitorům AChE. 

Akomodační křeč zvyšuje i výtok nitrooční tekutiny. Bývá využívána i terapeuticky pro léčbu 

glaukomu. 

Stimulace n. vagus vede k bradykardii. 

Mezi další příznaky patří záchvaty, křeče, hypotermie, zvýšená dráždivost, bolest 

hlavy, anxieta, snížení průchodnosti dýchacích cest a dušnost. Smrt nastává v důsledku 

paralýzy dýchacích svalů a útlumem dýchacího centra. 

Některé OP a karbamátové inhibitory cholinesteráz se váží i na další makromolekuly 

které potenciálně mohou modifikovat důsledky inhibice AChE. Tyto necholinesterázové 

účinky mohou ovlivnit jak vlastní toxicitu inhibitoru, tak jeho kumulativní toxicitu. Dochází 

k ovlivnění dalších enzymových systémů (esterázy B-neurotoxické esterázy, BuChE, 
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karboxyesteráz). Stárnutí vazby koreluje s propuknutím organofosfáty způsobené 

neurotoxicity. Dochází k ovlivnění činnosti jaterních enzymů, cholin acetyltransferázy, 

metabolismu L-tryptofanu, endocanabinoidů, polypeptidů. Dochází k ovlivnění signálních 

cest interferencí s růstovými faktory a mitogeny. 

Inhibice aktivity AChE není jediným významným účinkem OP inhibitorů – dochází 

k ovlivnění dalších enzymů, neurotransmiterů, imunitního systému, anafylaktické reakci, 

ovlivnění chování, k pozdnímu neurotoxickému účinku [169]. 

Některé inhibitory cholinesteráz reagují s cholinergními receptory. Dochází 

k ovlivnění dalších receptorů pro neurotransmitery [155]. 

3.5.1.3. Patologické stavy vyžadující terapii inhibitory cholinesteráz 

Terapie inhibitory cholinesteráz je účelná v situaci vyžadující zvýšení vlivu 

parasympatiku. Zejména se jedná o disbalance tonu sympatiku a parasympatiku (střevní 

atonie, atonie močového měchýře, glaukom, terapie centrálních příznaků otrav cholinolytiky a 

tymoleptiky), poruchy cholinergní transmise na neurosvalové ploténce (myasthenia gravis, 

Lambert-Eatonova myastenie) a demence (Alzheimerova choroba, multiinfarktový typ na 

základě cévní sklerózy). Inhibitory cholinesteráz mohou být podány z diagnostických důvodů 

(edrophonium při diagnostice Myasthenia gravis), při ukončování myorelaxačního účinku 

nedepolarizujících periferních myorelaxancií kurarinového typu (př. neostigmin).  

Využíván je stav, kdy je inhibicí AChE prodloužena přítomnost ACh 

v postsynaptickém prostoru [170-172]. 

Nejrozšířenějším onemocněním je Alzheimerova nemoc (AD). Jde o primární 

neurodegenerativní onemocnění mozku, spojené s úbytkem kognitivních funkcí s 

neobjasněnou etiologií. Dochází k poruchám paměti, ztrátě orientace, omezení běžných 

denních aktivit poruše schopnosti vybavovat si slova (anomie), omezení visuálně prostorové 

orientace, apatii, odtažitosti [173]. Závažnost onemocnění a jeho stoupající výskyt jsou 

příčinami intenzivního pátrání po nových strukturách léčiv, které by umožnily modifikaci 

jeho průběhu. 

Z biochemického hlediska stále není plně objasněno, zda onemocnění souvisí s 

poklesem aktivity kortikální cholinacetyltransfarázové aktivity, poklesem syntézy 

acetylcholinu nebo se změnami cholinergních funkcí, jako jsou selektivní vychytávání 

(„uptake“) cholinu, či skladování acetylcholinu ve vesikulách. Při onemocnění dále dochází k 

úbytku cholinergních neuronů, ovlivnění počtu muskarinových receptorů, poklesu aktivity 

AChE v kortikálních oblastech mozku. Mění se poměr zastoupení AChE a BuChE [173]. 
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Histologicky byla zaznamenána zvýšená přítomnost β-amyloidových plaků, vzniklých 

proteolýzou integrálního amyloidového prekurzorového proteinu - glykoproteinu buněčné 

stěny, který má neurotoxický účinek. V oblastech amyloidových plaků dochází k nárůstu 

aktivity AChE [173]. 

Jsou známy některé prediktivní a protektivní faktory, vlastní etiologie onemocnění 

zůstává nejasná. Kauzální terapie chybí. Podle cholinergní hypotézy je hlavní příčinou AD 

zhoršení cholinergní transmise. Terapie je zaměřena především na ovlivnění hladin 

acetylcholinu v CNS. Využívá centrálně působící inhibitory cholinesteráz a agonisty 

cholinergních receptorů [174]. 

Centrálně působící inhibitory cholinesteráz svým nepřímým cholinomimetickým 

účinkem pomáhají symptomatické léčbě onemocnění. Kromě hladin acetylcholinu v kortexu 

ovlivňují i další neurotransmitery v podkorových oblastech, jako noradrenalin a 

dopamin [175]. Terapie inhibitory AChE je indikována v časných a středně závažných 

stadiích onemocnění. Efekt – stabilizace či alespoň zmírnění průběhu onemocnění - se však 

nedostaví vždy a bývá přechodný [171, 173, 176]. Farmakoterapie dále zahrnuje podávání 

benzodiazepinů, antidepresiv a neuroleptik k terapii souvisejících symptomů [174]. Kognitiva 

jsou k symptomatické terapii AD užívána od konce 90. let 20. století - donepezil (1997), 

rivastigmin (1998) a galanthamin (2000) [176]. 

3.5.2. Profylaxe a terapie otrav inhibitory cholinesteráz 

Inhibice cholinesteráz vede k posílení tonu parasympatiku, přetrvávání signálu 

mediovaného acetylcholinem, hromadění acetylcholinu, organismus sám sebe intoxikuje. Pro 

organismus znamená riziko závažného poškození nebo i smrti. Příčinami otrav mohou být 

zejména náhodná expozice, nehody, teroristické útoky, válečné události [170]. 

Profylaktické podání léků proti vzniku otravy OP sloučeninami zahrnuje podání 

reverzibilních inhibitorů AChE (karbamáty – pyridostigmin, neostigmin, aminostigmin; 

podání strukturně odlišných inhibitorů – např. huperzin A), které svojí vazbou na aktivní 

místo enzymu zabrání vzniku ireverzibilní vazby OP. Tyto látky jsou podány v kombinaci 

s anticholinergiky, látkami tlumícími příznaky nadměrného cholinergního signálu (atropin, 

trihexyfenidyl, benactyzin). Pro urychlení dekontaminace lze podat exogenní cholinesterázy, 

které vyvážou OP nebo enzymů štěpících molekulu OP [177]. 

Současné postupy pro terapii otrav OP zahrnují zablokování periferních a centrálních 

muskarinových receptorů vysokými dávkami atropinu, podání oximových reaktivátorů 

cholinesteráz a řízené dýchání, kontinuální monitoring pacienta, symptomatickou léčbu 
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(přerušení centrálně vyvolaných křečí tlumícími látkami, potlačení acidózy organismu 

podáváním fosfátových roztoků a NaHCO3, symptomatická léčba silné bronchiální 

sekrece) [170]. 

Snadná dostupnost organofosfátových látek, nízké výrobní náklady a velký objem 

jejich produkce a historické doklady jejich bojového zneužití ve válečných konfliktech a při 

teroristických útocích jsou důvodem pro kontinuální vývoj prostředků ochrany proti otravám 

organofosfáty a reaktivátorů cholinesteráz.  

Vhodnost použití reaktivátorů při otravách karbamáty je diskutabilní. Použití 

reaktivátoru (či kombinace reaktivátoru s atropinem) je u některých karbamátů přínosné 

(např. neostigmin, pyridostigmin, fyzostigmin), u jiných je kontraindikováno – např. u 

karbarylu - z důvodu potenciace jeho toxicity. Při otravách neznámým agens benefit podání 

reaktivátoru a atropinu převažuje rizika [178, 179]. 

Pro zhodnocení vhodnosti použití obidoximu jako reaktivátoru bylo vypracováno 

následující schéma intenzivního monitorování cholinesterázové aktivity pacientů zahrnující: 

1) stanovení erytrocytární AChE aktivity pacienta 

2) stanovení reaktivovatelnosti zainhibované erytrocytární AChE, spočívající 

ve zředění vzorku krve 1:100 vodou nebo fyziologickým roztokem, 

30 minut inkubace se supraterapeutickým množstvím reaktivátoru 

(0,1 M Obidoximu); reaktivace se uskuteční, pokud ještě existuje 

nezestárnutá vazba OP na AChE 

3) stanovení aktivity plazmatické BuChE, která slouží jako citlivý indikátor 

cirkulujícího jedu; pokud aktivita BuChE rovnoměrně vzrůstá, v oběhu 

není již agens přítomno; (nová syntéza plazmatické BuChE probíhá 

v játrech mnohem rychleji než obnova činnosti erytrocytární AChE; 

plazmatická BuChE je citlivějším indikátorem) 

4) stanovení inhibiční aktivity v plazmě je alternativní přístup pro stanovení 

přítomnosti oxonů. Metodou standardního přídavku etalonu enzymové 

aktivity (standard erytrocytární AChE) k vzorku, inkubace a následného 

vyhodnocení úbytku aktivity přidávaného enzymu je možno stanovit 

přítomnost oxonů 

5) identifikace zdroje otravy 

6) stanovení plazmatické koncentrace oximu pro korelaci s pozorovanou 

úrovní reaktivace 
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Terapie obidoximem zahrnuje úvodní intravenózní bolus 250 mg obidoximu a následnou 

kontinuální infuzi obidoximu 750 mg/24 hod [180]. 

3.5.2.1. Diagnostika otrav cholinesteráz a identifikace inhibitorů 

Diagnostika OP otrav je založena na vyhodnocení klinických příznaků a stanovení 

cholinesterázové aktivity v krvi či moči. Krom toho je možné stanovovat přímo toxické agens 

či jeho metabolity [169]. 

Aktivita erytrocytární AChE se jeví jako užitečnější diagnostický parametr než aktivita 

BuChE, ačkoli je v současnosti stanovení aktivity BuChE rozšířenější [241]. Kvůli de novo 

syntéze enzymu jsou tyto metody omezeně využitelné pro retrospektivní detekci expozice OP. 

Neumožňují identifikovat inhibitor, rovněž neposkytují spolehlivý údaj o expozici OP při 

úbytku aktivity o 10-20% [169]. 

Diagnostické rozlišení mezi otravami způsobenými karbamáty a organofosfáty je 

založené na sledování průběhu enzymové aktivity. Vyhodnocuje kinetické vlastnosti 

inhibované plazmatické BuChE. Ačkoli umožňuje zvolit vhodný terapeutický postup, ani tato 

metoda neumožňuje identifikaci molekuly inhibitoru [181].  

Pro retrospektivní identifikaci inhibitorů jsou používány postupy založené na uvolnění 

inhibitoru z vazby na enzym a následnou identifikaci inhibitoru. Využívají účinku buď 

reaktivátorů (fluoridové ionty) [182] nebo proteomických technik. Metoda reaktivátorů 

selhává při stanovení zalkylovaných vazeb. Metodu založenou na kombinaci proteomických 

postupů, chromatografických metod a MS detekce lze použít pro identifikaci a kvantifikaci 

inhibitorů z alkylovaných vazeb. Trypsinovou digescí je uvolněna peptidová sekvence 

zahrnující fragment aktivního centra enzymu obsahující serin s navázanou fosforylovou nebo 

karbamátovou skupinou. Tento peptid je následně stanoven hmotnostní spektrometrií. Časová 

náročnost omezuje použitelnost metody - trypsinová digesce trvá cca 12 hod při 40° C. Takto 

lze stanovit i zestárlé vazby [183-186].  
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3.6. Metody stanovení aktivity cholinesteráz 

Při stanovení enzymové aktivity bývá enzym inkubován v pufrovaném prostředí. 

Enzymově katalyzovaná reakce začíná přidáním substrátu, který může být buď nativní, nebo 

arteficiální. 

Aktivitu enzymu lze stanovovat sledováním úbytku koncentrace substrátu, či 

sledováním přírůstku koncentrace produktu. Metody sledování mohou být přímé nebo 

nepřímé, podle způsobu odběru vzorků a manipulace lze rozlišit kontinuální a diskontinuální 

metody. 

Podle použitého principu detekce a instrumentace lze rozlišit metody elektrometrické, 

titrační, manometrické, kolorimetrická stanovení nehydrolyzovaného substrátu, sledování 

změny pH pomocí barevného indikátoru, spektrofotometrické, fluorimetrické, radiometrické, 

kalorimetrické, polarografické, enzymové, enthalpické a další [169, 183]. 

Moderním trendem je automatizace a miniaturizace metod, včetně těch zabývajících se 

stanovením aktivity/inhibice cholinesteráz. Biosensory mají výhodu kompaktnosti a 

miniaturních rozměrů. Pro sledování aktivity cholinesteráz a pro detekci inhibitorů byly 

adaptovány cholinesterázové biosensory využívající elektrochemické metody [188, 189]. 

Biosensory lze zapojit do automatizovaných analytických systémů – např. FIA analyzátorů a 

kombinací FIA s kapilární elektroforézou [190, 191]. 

Metody stanovení cholinesteráz lze rozdělit i podle použitého substrátu. Při použití 

nativního substrátu ChE jsou dosahovány výsledky odpovídající skutečným podmínkám. 

Použití analog substrátů umožňuje provádět stanovení enzymové aktivity s vyšší citlivostí, 

s využitím automatizovaných postupů, případně za podmínek, kdy metody nativních substrátů 

selhávají/nedostačují. Limituje je odlišná afinita arteficiálního substrátu k enzymu. Jejich 

použití v živých organismech je omezené. Přehled metodologií používaných pro stanovení 

AChE aktivity dává obr. č. 15. Metody jsou rozděleny podle použitých typů substrátů. 
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Obrázek č. 15. Schéma metodologií používaných pro stanovení AChE podle substrátů. 

Upraveno a doplněno dle [192]. 
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3.6.1. Metoda nezreagovaného substrátu 

Hestrinova metoda stanovení nezreagovaného substrátu převádí nezreagovaný 

acetylcholin na acetohydroxamovou kyselinu, detekovanou spektrofotometricky po převodu 

na barevný komplex acethydroxamové kyseliny se železitými ionty při 520 – 540 nm. Metodu 

lze použít při vysoké absorbanci pozadí matrice. Není ale vhodná pro kinetická 

stanovení [193-195]. 

3.6.2. Manometrické metody 

Warburgova manometrická metoda je založena na převodu uvolněného acetátu na oxid 

uhličitý, který je stanoven manometricky. Je spolehlivou a přesnou metodou, lze ji 

automatizovat [196]. Metoda má omezenou citlivost, je jen omezeně využitelná pro stanovení 

reversibilních inhibitorů cholinesteráz. Není vhodná pro kinetická stanovení [197].  

3.6.3. Radiometrické metody 

Radiometrické metody jsou založeny na enzymové hydrolýze acetylcholinu 

obsahujícího 
14

C v acetylové skupině. Dochází k detekci buď acetylcholinu, nebo acetátu 

[197]. Byly využity pro stanovení ChE aktivity při sledování in vivo účinku reverzibilních 

inhibitorů v neředěné plazmě a erytrocytech (takrin, eserin, pyridostigmin) [198] a pro 

sledování inhibice tkáňových ChE (fyzostigmin, tetrahydroakridin) [199]. Výhodou je práce 

s nativním substrátem, možnost citlivého stanovení v komplikovaných matricích i na živých 

modelech. Nevýhodou je náročnost metod a nutnost manipulace s radioaktivním materiálem. 

Oproti automatizovaným spektrofotometrickým stanovením je spontánní reaktivace enzymu 

inhibovaných karbamáty při použití radiometrických metodách nižší [200]. Byla popsána i 

modifikace Warburgovy metody založená na detekci produkovaného 
14

CO2 [201]. 

3.6.4. Separační techniky  

Pro stanovení cholinesteráz jsou používány chromatografické a kapilárně-

elektroforetické metody. Elektroforetická metoda využívá amperometrickou detekci cholinu 

vzniklého hydrolýzou benzoylcholinu [202]. Plynovou chromatografií je možno stanovit ChE 

aktivitu použitím arteficiálních substrátů (3,3-dimethylbutyl acetátu, 2,4,5-trichlorofenyl 

acetátu) a detekcí jejich hydrolytických produktů. Úprava vzorku je však náročná [203, 204]. 

Metoda založená na sledování úbytku přirozeného substrátu technikou kapalinové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS-MS) je farmakologicky 

reprezentativnější [205]. 
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3.6.5. Acidimetrické metody 

Acidimetrické metody využívají principielně skutečnost, že hydrolýzou esterů dochází 

k uvolnění acylu a ke změně pH. Změnu pH lze sledovat elektrochemickými nebo optickými 

metodami. Vedle koncentrace H3O
+
 lze stanovovat i uvolněný acetát.  

Michelova metoda je založena na potenciometrickém detekování změny pH reakční 

směsi při konstantním reakčním čase [206, 207]. pH je závislé na teplotě [208]. Díky nízké 

instrumentální náročnosti a přiměřené citlivosti jsou acidimetrické metody dosti rozšířeny. 

Elektrometricky byla stanovena např. ChE aktivita v plazmě, erytrocytech a plné krvi u lidí 

[209], v erytrocytech ovcí [210], v plazmě a erytrocytech koz (doba stanovení 40 minut) [211] 

a u ovcí, koz a hovězího dobytka exponovaného OP insekticidům [212].  

Nově byl publikován mikro pH-stat, pracující bez dalších reagencií. Je založen na 

principu rotujícího vzorku („rotating sample system“) - kapka vzorku mezi elektrodami 

otáčena proudem vzduchu a vznikající H3O
+
 ionty jsou neutralizovány elektrolýzou vody na 

inkorporované Pt mikroelektrodě [213]. 

Kolorimetrická sledování změny pH využívají barevných indikátorů, např. fenolové 

červeně, m-nitrofenolu, kresolové červeně, bromthymolové modři, lakmusu [197]. Lze je 

automatizovat [214]. Též je možné detekovat kyselinu octovou uvolněnou z acetylcholinu, 

např. reakcí s karboimidem na spektrofotometricky detekovatelný 

2-nitrofenylhydrazid [215, 216]. 

Další možností je použití kompenzačních techniky založené na kontinuální 

neutralizaci vznikající kyseliny přidáváním zásady a sledováním spotřeby činidla. 

Automatizovat je lze použitím pH-statů [197]. 

3.6.6. Fluorimetrické metody 

Při nepřímé fluorimetrické metodě stanovení AChE v krvi reaguje thiocholin uvolněný 

z acetylthiocholin jodidu (ATChI) s O-ftalaldehydem při pH = 8 za vzniku fluoroforu, 

stabilního 2 hodiny, s excitační vlnovou délkou 350 nm a emisní vlnovou délkou 420 nm 

[172]. Bylo popsáno použití substrátů 1-methyl-7-acetoxychinolinjodidu [218], 

indoxylacetátu nebo 2-naftylacetátu [219]. 

Přímé fluorescenční stanovení aktivity AChE v plné krvi pomocí thioflavinu T je 

rychlejší a selektivnější než Ellmanova metoda. Thioflavin T je fluorofor. Reaguje s 

periferním vazebným místem AChE jako kompetitivní inhibitor. Fluorescenční intenzita 

thioflavinu T je nepřímo úměrná aktivitě AChE. Excitační vlnová délka je 448 nm a emisní 

490 nm [220, 221]. 
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3.6.7. Spektrofotometrická stanovení v UV/VIS 

Vzhledem k nízké náročnosti metody a snadné automatizovatelnosti představují 

metody stanovení absorpce v UV/VIS oblasti nejrozšířenější způsob detekce cholinesterázové 

aktivity. Optické metody jsou založeny na kalibraci s roztoky standardů a použití 

arteficiálních substrátů a/nebo přidání barviv a dalších reagencií, které však mohou 

interferovat s reakcí nebo ostatními složkami systému [213]. 

3.6.7.1. Chromogenní substráty 

Přímé spektrofotometrické metody pro stanovení aktivity ChE jsou založeny na 

hydrolýze chromogenního substrátu provázené barevnou změnou. Při hydrolýze 

indofenylacetátu AChE je vznikající indofenolát detekován při 625 nm [189]. Při hydrolýze 

o-nitrofenylbutyrátu je uvolněný nitrofenol spektrofotometricky detekován při 410 nm. 

Chromogenní substráty mají k enzymu nižší afinitu než thioanaloga substrátů používaná při 

Ellmanově metodě [222]. Bylo popsáno použití 1-(2-thiazolylazo)-2-acetoxybenzenových 

derivátů, absorbujících při 485-585 nm [223] a 2-azobenzen-1-naftylacetátu, 

hydrolyzovaného na 2-azobenzen-1-naftol (AChE), absorbující při 500 nm [224]. 

3.6.7.2. Enzymové indikační metody 

Cholinesterázou katalyzovanou reakci lze spřáhnout s následnými enzymovými 

reakcemi, převádějícími produkt do spektrofotometricky detekovatelné formy. 

Cholinoxidázy katalyzují vznik zbarvené sloučeniny z cholinu, u reakcí spřažených s enzymy 

konzumujícími nikotinamid adenin dinukleotid fosfát (NADP/NADPH) je sledován úbytek 

NADPH při konverzi produktu hydrolázové reakce. 

Zástupcem prvního principu je cholinoxidázová/fenol/aminoantipyrinová metoda. 

Cholinoxidázou je konvertován cholin na betain. Peroxidázou je pak uvolňován peroxid 

vodíku, který reakcí s 4-aminoantipyrinem a fenolem tvoří produkt detekovatelný při 500 nm. 

Metodu lze použít i pro stanovení fenotypu BuChE použitím esterů cholinu s vhodnými 

kyselinami, např. sukcinyl-, propionyl-, a benzoylcholinem [225-228]. Stanovení lze 

automatizovat použitím centrifugálního analyzátoru [229, 230]. Náhradou fenolu 

2-hydroxy-3,5-dichlorobenzensulfonátem sodným v peroxidázou katalyzované detekční 

reakci vzrostla citlivosti metody [231]. Je nutno mít na paměti, že koncentrace cholinu může v 

séru vzrůstat nezávisle na koncentraci cholinesteráz [232].  

Při detekční reakci využívající spřažení s enzymovým systémem konzumujícím 

NADPH je úbytek NADPH detekovatelný při 340 nm. Pro stanovení aktivity BuChE bylo 
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popsáno využití p-benzoylcholinu a 4-hydroxybenzoát 3-monooxygenázy jako substrátového 

činidla a párujícím enzymem byla protokatechuát 3,4-dioxygenáza [233]; dále byl použit 

parahydroxybenzoylcholin jako substrát a spřažení s parahydroxybenzoát hydrolázou [188]. 

3.6.7.3. Ellmanova metoda 

V současné době je to nejrozšířenější metoda detekce cholinesterázové aktivity. 

Vychází z Koelleho histochemické metody [234]. Je založena na nahrazení nativních 

substrátů jejich thiolovými analogy acetylthiocholinem (ATCh) a butyrylthiocholinem 

(BTCh) a na detekci vznikajícího thiocholinu rychlou ireverzibilní reakcí  

s 5,5′-dithiobis(2-nitrobenzoovou kyselinou) (DTNB) za vzniku 5-thio-2-nitrobenzoátového 

aniontu (TNB
-
), absorbujícího při 405 nm (obr. č. 16, 17) [235]. 

Fyziologickým podmínkám se tato metoda blíží více než stanovení založená na 

hydrolýze naftylacetátu nebo indoxylacetátu [189, 222-224]. 

 

 

Obrázek č. 16. Hydrolýza acetylthiocholinu za vzniku thiocholinu a acetátu. 

 

Obrázek č. 17. Reakce Ellmanova činidla s thiocholinem za vzniku žlutě zbarveného 

thionitrobenzoátu, detekovaného při 412 nm. 

Při stanovení BuChE aktivity v séru pro identifikaci pacientů s přecitlivělostí na 

succinylcholin se uplatnily detekční metody využívající bytyrylthiocholin (BTCh) - 

BTCh/DTNB [236], BTCh/hexakyanoželezitan [237], propionylthiocholin/DTNB [238], 

succinylthiocholin/DTNB [239], benzoylcholin/cholinoxidázu-peroxidázu [180], 

p-hydroxybenzoylcholin/NADP-hydroxylázu [188, 240].  

3.6.7.3.1. Modifikace pro stanovení v biologických matricích 

Ellmanova metoda má určitá omezení, která je nutno respektovat. Za určitých 

reakčních podmínek (typ použitého oximu, pH) není vhodné její použití pro stanovení 

O

O
-

N
+

SH

OS
N

+
+

AChE

H2O

S
S

N
+

O
-

O

N
+

O
-

O

O

OH

O

OH

+

SH

N
+

+
S

N
+

S N
+
O

-

O

O

OH

S

O

OH

N

O
-

O



Dizertační práce  Metody stanovení aktivity cholinesteráz 

 80 

cholinesterázové aktivity v přítomnosti oximových reaktivátorů. Nukleofilní oximy mohou 

reagovat s ATCh za vzniku thiocholinu (oximolýza) a tím TNB
-
 aniontu. Je nutno pečlivě 

optimalizovat podmínky stanovení a provádět slepé pokusy [241]. 

Značný nadbytek DTNB oproti koncentraci ATCh snižuje rychlost hydrolýzy 

substrátu acetylcholinesterázou [242]. DTNB se rozkládá působením denního světla [243]. 

Při analýze biologických vzorků je nevýhodou Ellmanovy detekční reakce interference 

s hemoglobinem (Hb). Hb obsahuje –SH skupiny, na které se DTNB může navázat. Ve snaze 

eliminovat tuto interferenci byla měněna vlnová délka, pH, použity dvoupaprskové 

spektrofotometry či použity alternativní chromogenní disulfidy [168, 244-249]. 

Samotná úprava reakčních podmínek umožnila použít Ellmanovu metodu pro 

stanovení AChE aktivity v plné krvi. Snížením pH, změnou vlnové délky na 436 nm a 

osmolýzou erytrocytů pufrem byla snížena interference Hb. Zředění vzorku zredukovalo 

sekundární reakce ve vzorku (inhibice, reaktivace). Preinkubace vzorku s roztokem 

obsahujícím DTNB omezila interferenci endogenních –SH skupin [168] Pro simultánní 

stanovení aktivity ChE v červených krvinkách (AChE) a plazmě (BuChE) byla Ellmanova 

metoda modifikována použitím substrátů o různé specifitě k AChE a BuChE, nebo použitím 

selektivních inhibitorů jednoho z enzymů. Další variantou je kombinace těchto postupů. Mezi 

nejčastěji používané substráty patří ATCh, propionyltiocholin (PTChI), BTCh, 

acetyl-(betamethyl-)thiocholin. Použití dvou či vícero specifických substrátů pro 

charakterizaci cholinesteráz je méně přesné než metody využívající specifické inhibitory, 

protože BuChE dokáže štěpit i ATCh. Metody založené na těchto postupech jsou jednoduché 

a vhodné pro praktické rutinní používání [250-253]. 

Nejčastěji využívanými selektivními inhibitory jsou huperzin A, iso-OMPA, 

ethopromazin, chinidin sulfát [254-256]. Změna pH však mění koncentraci inhibitoru 

potřebnou pro selektivní zablokování enzymové aktivity [197]. 

Mezi alternativní chromogenní disulfidy patří např. 6, 6´-dithiodinikotinová 

kyselina (DTNA), 4, 4´-dithiopyridin, 2, 2'-dithiopyridin [168, 244-249]. Jejich absorpční 

maxima se pohybují v rozmezí 320-340 nm, snižuje se tak interference matrice. DTNA je 

méně efektivním indikátorem –SH skupiny než DTNB, ale při stanovení enzymové aktivity 

dosahuje podobných výsledků jako DTNB [257]. Ve vyšších koncentracích DTNA inhibuje 

AChE méně než DTNB [258]. 

4, 4´-dithiopyridin byl použit pro reakci s thiocholinovými susbtráty různé specificity 

vůči AChE resp. BuChE [257, 259-261]. Uplatnil se při kontinuálním stanovení aktivity 

cholinesteráz ve zvířecích modelech při studiu farmakokinetiky a účinku reaktivátoru 



Dizertační práce  Metody stanovení aktivity cholinesteráz 

 81 

asoximu (HI-6) technikou mikrodialýzy [259] i pro sledování neakutních účinků dlouhodobé 

expozice OP otravné látce VX [260]. Činidlo bylo použito pro automatizované simultánním 

stanovení AChE a BuChE aktivity „Walter Reed Army Institute of Research Whole Blood 

testem“ (WRAIR WB). Porovnává se zde aktivita vzorku za přítomnosti substrátů s rozdílnou 

afinitou k AChE a BuChE (ATCh, PTCh, BTCh). Na základě získaných údajů byla pomocí 

soustavy rovnic stanovena aktivita AChE a BuChE. Metoda je prováděna pomocí 

destičkových analyzátorů [262] s použitím selektivních inhibitorů [263] 

2,2´-dipyridildisulfid posloužil k detekci ChE aktivity v cerebrospinální tekutině [249] 

a v plné krvi. Vykazuje o 1/3 nižší interferenci než DTNB a umožňuje užít koncentrovanější 

krevní vzorky [264, 265]. Pro stanovení ve vzorku plné krve byla popsána metoda současného 

použití dvou chromoforů, DTNB (405 nm) a 2,2´-dithiopyridinu (340 nm) a substrátů různé 

specifity (ATCh, PTCh, BTCh) [251, 266]. 

3.6.7.3.2. Faktory ovlivňující správnost stanovení inhibice enzymu 

Odběr krevních vzorků, jejich uchovávání a zpracovávání jsou klíčové faktory pro 

získání přesných výsledků při sledování inhibice [267]. Účinnost získávání cholinesterázové 

aktivity z tkání ovlivňuje proces manipulace s tkání – uchovávání, homogenizace, použitá 

extrakční média (pufry) [268]. Vlivem dekarbamylace dochází při spektrofotometrických 

stanoveních k podhodnocení ChE inhibice v tkáních zvířat intoxikovaných karbamáty. 

Rychlost dekarbamylace vzrůstá s teplotou, je rozdílná v různých tkáních i organizmech, roli 

hraje struktura inhibitoru.  

Mezi modifikace běžně užívaných spektrofotometrických metod stanovení, které 

snižují riziko spontánní reaktivace enzymové aktivity, patří preinkubace koncentrované tkáně 

s koncentrovaným chromogenem (DTNB), zředění na finální koncentraci těsně před vlastním 

měřením a měření ChE aktivity po krátký časový úsek (5-10 minut). Erytrocyty by neměly 

být promývány, vzorky tkání by neměly být zředěny více než dvojnásobně, měly by být 

uchovávány zmraženy a stanovení by měla probíhat při nižších teplotách (laboratorní teplotě). 

Instrumentárium zahrnuje použití 96-ti mikrozkumavkového mikrotitrátoru [269]. 

Koncentrace DTNB a substrátu spontánní reaktivaci neovlivňují [260]. 
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3.6.7.3.3. Automatizace Ellmanovy metody  

Metoda sama je relativně nenáročná na instrumentální vybavení a čas. Ačkoli jsou 

k dispozici automatizované instrumentální metody pro sledování aktivity cholinesteráz a lze je 

využít pro sledování enzymové inhibice i reaktivace, jsou i dnes publikovány výsledky 

manuálně prováděných stanovení. Např. při stanovení pI50 u nově syntetizovaných inhibitorů 

ChE [270, 271], při kinetické analýze inhibice, reaktivace, stárnutí vazby 

acetylcholinesterázy [272], při sledování vztahu mezi strukturou a účinkem OP 

inhibitorů [273-275]. 

Ellmanova metoda byla adaptována pro použití s destičkovými analyzátory 

(„microplate reader“) [254, 267, 269, 276-278] a také v průtokových neseparačních 

metodách - FIA analyzátorech [274, 275]. 

Použití 96-ti mikrozkumavkového mikrotitrátoru patří mezi nejrozšířenější 

automatizované instrumentace Ellmanovy metody. Umožňuje provádět kinetickou detekci 

vznikajícího produktu. Pro stanovení je použito 5 nebo 10 μl vzorku a pufr obsahující DTNB. 

10 minut dochází k inkubaci při pokojové teplotě, následně je přidán substrát - 5 μl ATCh. 

Vznikající produkt je kineticky detekován při 412 nm každých 10 s po dobu 3 minut. 

Výhodou této metody je možnost paralelního zpracování značného počtu vzorků [269]. 

FIA instrumentace se opírá o použití plněných kolon s imobilizovaným enzymem. 

Při přítomnosti inhibitorů v materiálu je mezi jednotlivými vzorky nutno aktivitu enzymu 

obnovovat použitím oximů nebo fluoridů [273, 274]. Sledování cholinesterázové aktivity v 

reálném čase při promývání imobilizovaného enzymu inhibitorem či reaktivátorem umožňuje 

dynamický model Eckertové a spol. Má uspořádání kontinuálního průtokového analyzátoru, 

ve kterém je inkorporována průtoková kolona s imobilizovanou erytrocytární AChE. Ta je 

průběžně promývána roztokem obsahujícím pufr, substrát a buď inhibitor, nebo reaktivační 

činidlo. V průtokovém spektrofotometru je detekován vznikající produkt [265, 279]. Při 

hodnocení vlivu oximových reaktivátorů na karbamáty navozenou inhibici byla porovnána s 

manuální spektrofotometrickou metodou [280]. Dále byla použita pro zhodnocení 

protektivního účinku podání reverzibilních karbamátových inhibitorů jako ochrany proti 

ireverzibilní inhibici navozené organofosfáty [281]. Tento systém je možno automatizovat 

použitím sekvenčního injekčního analyzátoru v konfiguraci pro FIA stanovení. Injekční 

pumpa pomocí selekčního ventilu automaticky aspiruje sekvenci zón. Ta je poté dávkována 

do kontinuálního proudu činidla protékajícího kolonou do detektoru [275]. 
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3.6.8. Shrnutí 

Z přehledu vyplývá, že spektrofotometrické metody jsou nenáročné jak z hlediska 

instrumentace i vlastního provádění detekce. Lze je poměrně snadno automatizovat.  

Metody založené na reakci thiolových analog nativních substrátů AChE a BuChE a jejich 

následné spektrofotometrické detekci představují standard optických detekčních metod ChE 

aktivity. Vynikají dostatečnou afinitou substrátu k enzymu a rychlostí jak enzymové, tak 

detekční reakce. Nejrozšířenější je Ellmanova metoda, založená na reakci ATCh s enzymem a 

detekci pomocí DTNB.  

Volba vhodných reakčních podmínek je klíčová pro jejich úspěšné využití v široké 

oblasti enzymologického výzkumu. Lze je použít pro stanovení celkové enzymové aktivity 

ChE, rozlišení aktivity AChE a BuChE, případně pro určení fenotypu BuChE a to jak in vitro, 

tak in vivo. Lze je použít ve výzkumu inhibitorů ChE aktivity i pro výzkum reaktivátorů.  

Za účelem minimalizace interferencí matrice při stanoveních v biologických vzorcích dochází 

k modifikacím detekční vlnové délky či použití detekčních činidel o hodnotách absorpčních 

maxim neinterferujících s absorbancí matrice. 

Pro relativní jednoduchost, dostatečnou citlivost a vhodnost pro kinetická stanovení 

při použití zvolené instrumentace byla pro stanovení cholinesterázové aktivity technikou 

SIA-LOV zvolena Ellmanova metoda.
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3.7. Inhibitory cholinesteráz 

Inhibitory cholinesteráz se mohou vázat na více místech povrchu enzymu. Na aktivní 

(esteratické) místo, tj. hydroxyl serinu, se mohou navázat acylující inhibitory (karboxyláty, 

karbamáty a organofosfáty). Zpomalují hydrolýzu komplexu acyl-enzym. Dále jsou v kavitě 

enzymu dvě anionická vazebná místa, alfa a beta. Na ně se váží kvarterní sloučeniny 

(např. edrofonium, propidium, dekamethonium, gallamin, BW284c51). O vazbu na anionická 

vazebná místa kompetují se substrátem. Při vstupu do kaverny na povrchu enzymu, ve které je 

ukryto aktivní místo enzymu, se nachází hydrofobní oblast. Sem se váží látky vykazující 

většinou tzv. smíšenou inhibici. Typicky se jedná o rozsáhlejší aromatické systémy bez 

náboje, vazba probíhá na bázi hydrofobních interakcí (takrin, galantamin, huperzin). Svojí 

vazbou blokují přístup substrátu k aktivnímu místu [161]. 

3.7.1. Organofosfátové inhibitory cholinesteráz 

3.7.1.1. Struktura 

Organofosfátové inhibitory cholinesteráz mohou být odvozeny od kyseliny fosforečné 

nebo fosfonové, případně jejich thioanalogů. 

Jejich strukturu lze znázornit vzorcem:  

     (23) 

kde R1, R2 je vodík, alkyl (včetně cyklických), aryl, alkoxy, alkylthio a amino skupiny, X je 

disociovatelná skupina, obvykle halogen, kyano, alkylthio, zbytek organické nebo 

anorganické kyseliny [169, 177]. 

Inhibice aktivity AChE není jediným významným účinkem OP inhibitorů - dochází 

k ovlivnění dalších enzymů, neurotransmiterů, imunitního systému, anafylaktické reakci, 

ovlivnění chování, k pozdnímu neuotoxickému účinku [169]. 

Mechanismus inhibice AChE je prakticky shodný pro všechny OP – dochází 

k fosforylaci nebo fosfonylaci esteratického místa AChE. Proces stárnutí je reakce, kdy se 

fosforylovaná, ale reaktivovatelná AChE mění na nereaktivovatelný komplex  [169].  

  

X

R1

R2 P O (S)
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Schéma inhibice enzymu organofosforovými inhibitory [161]: 

   Kd          k2       k3      

E + PX ↔ EPX → EP → E + P    (24) 

Kde značí E enzym, PX organofosfát, EPX intermediární komplex, EP fosforylovaný enzym, 

Kd disociační konstanta, k2 rychlost fosforylace, k3 rychlost defosforylace. Poločas komplexu 

EP se obvykle pohybuje v řádu hodin až dní [161]. 

Fosforylovaný enzym může být spontánně hydrolyzován za uvolnění aktivní formy 

enzymu. Pokud fosforylovaný enzym dealkyluje, zůstává permanentně inhibovaný a není již 

možné jej reaktivovat (ani spontánní reaktivací, ani prostřednictvím reaktivátorů). Spontánní 

reaktivace závisí na druhu enzymu, teplotě, pH, iontové síle a struktuře navázaného 

acylu [161]. 

3.7.1.2. Zástupci 

První organofosfáty byly syntetizovány od poloviny 19. století, jejich 

anticholinesterázové působení bylo objeveno později. Ve 30. letech 20. století Schrader 

syntetizuje v IG Farben při hledání nových insekticidů tetraethylpyrofosfát (TEPP), tabun a 

sarin, začíná studium jejich biologických účinků na živé organismy (viz obr. č. 18). Ve 

40. letech dochází k poznání inhibičních účinků TEPPu na cholinesterázy. Paralelní 

experimetny probíhají v té době i ve Velké Británii. V 50. letech dochází k značnému rozvoji 

výzkumu této problematiky [167].  

Tabun, sarin, soman patří k nejdéle známým zástupcům. Pro vysokou toxicitu jsou 

tyto látky používány jako nervově paralytické bojové chemické látky (NP BCHL). TEPP je 

používán jako insekticid. V laboratorní praxi je využívána jako modelová struktura 

NP BCHL. Fluoropryl, paraoxon a echothiofát (ester kyseliny thiofosforečné s cholinem) byly 

dříve používány v terapii glaukomu [282, 283]. 

Průmyslově jsou organofosfáty využívány jako změkčovadla, hydraulické kapaliny, 

lubrikanty, plastifikátory, antioxidanty a látky zabraňující hoření. Toxicitou se liší od látek 

prakticky netoxických po látky používané jako NP BCHL [169]. 
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a) TEPP 

 

 

 

b) tabun 

 

 

 

 

c) sarin 

 

 

 

d) soman 

Obrázek č. 18. Strukturní vzorce vybraných organofosfátových inhibitorů cholinesteráz.  

3.7.2. Karbamátové inhibitory cholinesteráz 

3.7.2.1. Struktura 

Karbamátové inhibitory ChE jsou analogy acetylcholinu. Karbamátové inhibitory ChE 

jsou estery hypotetické kyseliny karbamové. Jak substituce dusíku kyseliny karbamové, tak i 

alkohol použitý k její esterifikaci ovlivňují jejich inhibiční účinnost. V praxi používané 

deriváty neostigmin a pyridostigmin mají charakter kvarterních bazí. Uplatnění nacházejí i 

zdvojené analogy demekarium a distigmin. Ambemonium má odlišnou strukturu, jde o 

substituovaný diamid kyseliny šťavelové [282]. 

Mechanismem účinku karbamátových inhibitorů na cholinesterázy je acylace 

(karbamylace) aktivního místa enzymu po rozštěpení esterové vazby - zbytek karbamové 

kyseliny se naváže na serinovou -OH skupinu aktivního místa. Regenerace 

karbamoylovaného enzymu trvá asi milionkrát pomaleji než acetylovaného enzymu [182]. 

Poločasy karbamylovaných komplexů se pohybují v řádech desítek minut až hodin [135]. 

Schéma dle [161]: 

    Kd          k2         k3 

E + CX ↔ ECX → EC → E + C    (25) 

Kde značí E enzym, CX karbamát, ECX intermediární komplex, EC karbamoylovaný enzym, 

Kd disociační konstanta, k2 rychlost karbamylace, k3 rychlost dekarbamylace. 

3.7.2.2. Zástupci 

Nejdéle známým zástupcem karbamátů je fyzostigmin, izolovaný z kalabarových 

semen rostliny Physostigma venenosum. Farmakologické studie biologických účinků extraktů 

z kalabarových bobů probíhají od poloviny 19. století. Ve 30. letech 20. století byla popsána 

totální syntéza fyzostigminu a neostigminu, rozšířilo se jejich lékařské podávání při 
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myasthenia gravis. V 50. letech 20. století dochází k uplatnění karbamátových insekticidů 

[284].  

Z této skupiny jsou v současné době v České republice terapeuticky využívány 

neostigmin (neostigmin bromid, neostigmin methylsulfát), pyridostigmin (pyridostigmin 

bromid), distigmin (distigmin bromid) a ambenonium. Používají se k terapii postoperačních 

atonií střev a močového měchýře, k terapii myasthenia gravis. Fyzostigmin je možné použít v 

individuálně připravovaných léčivých přípravcích, zejména pro lokální aplikaci v očním 

lékařství. Demekarium již používáno není [169, 283]. 

Nejvýznamnější oblastí výzkumu v současnosti je testování použitelnosti 

karbamátových sloučenin jako potenciálních léčiv pro symptomatickou terapii Alzheimerovy 

choroby. V této indikaci byly testovány fyzostigmin a jeho analoga heptylfysostigmin, 

8-morfolinooktylfysostigmin, 8-(2,6-dimethylmorfolino)oktylfysostigmin a rivastigmin [285]. 

V zemědělství se uplatňují karbamátové sloučeniny jako instekticidy (primicarb, Sevin, 

karbaryl, karbofuran), herbicidy, fungicidy, nematocidy, moluskocidy a fumiganty [263]. 

Přehled nejvýznamnějších struktur viz obr. č. 19. 

  



Dizertační práce  Inhibitory cholinesteráz 

  88 

 

 

  

 

a) fyzostigmin b) neostigmin 

 
 

c) pyridostigmin d) rivastigmin 

 

e) distigmin 

 

f) ambemonium 

Obrázek č. 19. Vybrané struktury terapeuticky užívaných karbamátových inhibitorů 

cholinesteráz.  

3.7.3. Další inhibitory cholinesteráz 

Zástupci centrálně působících nepřímých parasympatomimetik používaných při terapii 

AD jsou reverzibilní inhibitory AChE takrin, donepezil, galanthamin (viz obr. č. 20) a 

rivastigmin (viz obr. č. 19d). Jedná se o různé chemické struktury obsahující dusíkatý 

heterocyklus (vyjma rivastigminu, který je karbamát). Takrin byl prvním centrálně působícím 

inhibitorem cholinesteráz, uveden na trh v roce 1993. Jeho účinnost proti AD je sporná - je 

hepatotoxický, relativně málo selektivní vůči AChE. V současnosti se již nepoužívá. 

Donepezil (1997) je reverzibilním selektivním inhibitorem AChE. Rivastigmin (1998) je 

„pseudoirreveribilní“ inhibitor, vážící se na esteratické místo. Má nižší selektivitu, inhibuje 
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AChE i BuChE. Je vhodný k užití u pacientů s bradyarytmií bez kardiostimulátoru. 

Galanthamin (2001) je benzoazepinový alkaloid izolovaný původně ze sněženky, 

v současnosti vyráběný synteticky. Jedná se o reverzibilní kompetitivní inhibitor AChE. Je 

10 – 50x selektivnější k AChE než k BuChE. Je allosterickým modulátorem nikotinových 

receptorů a tak může dále podpořit cholinergní transmisi [282, 286, 287]. 

 

a) donepezil 

 

b) galanthamin 

 

 

 

 

c) takrin 

Obrázek č. 20. Vybrané struktury inhibitorů cholinesteráz užívaných v terapii Alzheimerovy 

nemoci.
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3.8. Reaktivátory cholinesteráz 

3.8.1. Struktura a mechanismus účinku 

Klíčovými milníky pro problematiku sledování inhibice a reaktivace cholinesteráz 

organofosfáty bylo objevení fosforylační reakce jako principu účinku OP [288], zjištění vlivu 

struktury inhibitoru na stabilitu konjugátů s enzymem a pozorování vlivu délky prodlevy mezi 

okamžikem inhibování enzymu a přidáním reaktivátoru na míru následné reaktivace 

enzymu[289, 290] spolu s objasněním chemických procesů jevu stárnutí vazby [291]. 

Oximátový anion jako silný nukleofil reaguje s atomem fosforu OP molekuly, dochází 

k uvolnění hydroxylu serinu ChE a obnovení aktivity enzymu (viz obr. č. 21). 

 

Obrázek č. 21. Schéma reaktivace enzymu nukleofilním atakem oximátového iontu 

3.8.2. Zástupci 

Nejvýznamnějšími zástupci reaktivátorů cholinesteráz jsou pralidoxim (2-PAM), 

trimedoxim, obidoxim a asoxim (HI-6). Jedná se o sloučeniny obsahující kvarterní dusík, 

omezeně pronikají přes hematoencefalickou bariéru do CNS. Díky svojí nukleofilitě stěpí 

komplex enzym – inhibitor. Pralidoxim byl uveden do praxe v 50. letech 20. století [180]. 

Chemické struktury vybraných zástupců viz obr. č. 22. 
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a) pralidoxim 

 

b) trimedoxim 

 

c) obidoxim 

 

d) asoxim 

Obrázek č. 22. Vybrané struktury oximových reaktivátorů. 
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4. Experimentální část 

  



Dizertační práce  Experimentální část 

  93 

4.1. Materiál a přístroje 

4.1.1. Přístrojové vybavení 

K experimentům byly používány komerčně dostupné sekvenční injekční analyzátory, 

jež jsou specifikovány v této kapitole. V popisu experimentů jsou jednotlivé přístroje uváděny 

pod svými komerčními názvy. Tyto systémy jsou modulární, uspořádání konkrétních 

konfigurací sestav je popsáno blíže u jednotlivých experimentů. 

Analyzátor FIAlab 3500 (FIAlab Instruments Inc., USA) – analyzátor vybavený pístovou 

pumpou (objem 5000 µl ), čtyřkanálovou peristaltickou pumpou a osmicestným selekčním 

ventilem; v závislosti na řídícím protokolu může pracovat jak v SIA tak ve FIA módu. 

Analyzátor microSIA (FIAlab Instruments Inc., USA) – kompaktní SIA analyzátor 

vybavený pístovou pumpou (objem 1000 µl), v závislosti na hardwarové konfiguraci šesti 

nebo osmi cestným selekčním ventilem. 

Modul lab-on-valve (LOV) (FIAlab Instruments Inc., USA) – kompaktní modul montovaný 

na selekční ventil, integruje mísící prvek a průtokovou detekční celu. Při experimentech byl 

používán pouze s microSIA aparátem. V závislosti na použitém selekčním ventilu byl 

používán šesticestný LOV z plexiskla, případně osmicestný zhotovený z materiálu ULTEM®. 

UV/VIS spektrometr USB2000 (Ocean Optics Inc., USA) – kompaktní modul, typu diode-

array, propojený s LOV modulem pomocí optických vláken. 

Optické filtry (Edmund Industrie Optic, GmbH, Německo), použity při fluorimetrickém 

stanovení jako primární a sekundární filtry. 

UV zdroj D-1000CE (Analytical Instrument System Inc., USA),  

Fluorimetr PMT-FL (Ocean Optics Inc., USA) – fluorimetr s průtokovou celou. 

Autosampler SAMP-3000 (FIAlab Instruments Inc., USA) – autosampler s revolverovým 

zásobníkem. 

Teflonové hadičky (Upchurch Scientific, USA) o malém vnitřním průměru (0,60 mm, 

0,75 mm) spojují jednotlivé prvky průtokového systému. 

Řídící software FIAlab for Windows 5.0 (FIAlab Instruments Inc., USA) ovládá SIA 

analyzátor. Běží v prostředí Windows XP na počítači PC. Zahrnuje protokol pro činnost 

přístroje, detektorů, zpracování a uložení záznamů měření. 

Digitální pH metr Radelkis OP-211/1(Radelkis, Maďarsko) s kombinovanou skleněnou 

elektrodou kalibrovanou na standardní pufry (WTW technical buffer, Fisher Scientific, ČR). 

Analytické váhy Sartorius 2004 MP (Sartorius AG, Německo). 

Ultrazvuková lázeň Teson 1 (Tesla, ČR). 
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Mikropipety Biohit mLINE (Biohit, Finsko) o rozsahu 2-20 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl, 

500-5000 µl. 

UV/VIS spektrometr Agilent 8453 (Agilent Technologies Inc., USA). 

4.1.2. Chemikálie 

4.1.2.1. Experimenty s automatizovanou úpravou vzorků před stanovením: 

Všechny použité chemikálie byly v čistotě „pro analýzu“. Amilorid a organická 

rozpouštědla byla zakoupena u Sigma-Aldrich (USA). Chemikálie pro přípravu tlumivých 

roztoků byly zakoupeny u firmy Merck, Německo. Ultračistá voda byla připravována 

přístrojem Millipore Milli-Q RG (Merck Millipore, USA). Eluční činidla byla před použitím 

odplyněna heliem. Použité sorbenty BAKERBOND C-18, BAKERBOND WCX (s 

karboxylovou skupinou) byly zakoupeny u firem JT Baker, LiChrolut® TSC, LiChrolut® EN 

a LiChrospher® RP-18 ADS u firmy Merck (Německo), CIM® SCX (s aromatickou 

sulfoskupinou) u BIA Separations (Slovinsko).  

4.1.2.2. Experimenty se stanovením enzymové kinetiky 

Všechny použité reagencie byly o čistotě > 99%. KH2PO4 a Na2HPO4 . 12 H2O byly 

zakoupeny v Lachema Brno (ČR). dimethylsulfoxid (DMSO), 2-propanol, AChE, 

acetylthiocholin jodid (ATChI), butyrylthiocholin jodid (BTChI), DTNB, bovinní albumin, 

TEPP, Sevin, chlormephos, methamidophos, thionazin, neostigmin methylsulfát, neostigmin 

bromid, pyridostigmin bromid, fyzostigmin, galanthamin bromid, byly zakoupeny u Sigma- 

-Aldrich (USA). BuChE byla použita v lyofilizátu Sevac (ČR). Sarin a tetroxim (TET), 

obidoxim (OBI), trimedoxim (TRI), pralidoxim (2-PAM) a asoxim (HI-6) pocházely ze sbírky 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové.  

4.1.3. Příprava zásobních a pracovních roztoků 

Pro přípravu přesných objemů bylo použito kalibrované odměrné nádobí. Postupy 

příprav zásobních a pracovních roztoků a jejich uchovávání jsou popsány u jednotlivých 

experimentů. 

4.1.4. Vyhodnocení dat a výpočty 

Není-li uvedeno jinak, byla všechna měření prováděna minimálně třikrát během 

optimalizace a pětkrát při validaci. Signál z detektoru byl vyhodnocován dvěma způsoby: 

(1) jako maximální hodnota zaznamenaného signálu při průchodu analytu/hodnoceného 

reakčního produktu detektorem, nebo (2) jako směrnice přírůstku signálu v čase (metoda 

tangent). Oba tyto číselné údaje generoval analytický modul softwaru FIAlab automaticky. 
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Získaná data byla dále zpracovávána v programu MS Excel (průměry naměřených hodnot, 

jejich směrodatné odchylky (SD) a relativní směrodatné odchylky (RSD)). 

4.2. Validační parametry  

4.2.1. Experimenty s automatizovanou úpravou vzorků před stanovením 

Kalibrační závislost – z minimálně 5 hodnot koncentrací analytu, hodnota průměru signálu 

vůči koncentraci analytu (resp. logaritmu koncentrace analytu) byla vyhodnocena metodou 

nejmenších čtverců (MS Excel). Přímku popisuje rovnice: 

y = k . x + q      (26) 

kde y je hodnota signálu, x je koncentrace analytu (případně dekadický logaritmus 

koncentrace analytu), koeficient k směrnice přímky, q je absolutní člen směrnice přímky. 

Linearita – byla hodnocena na základě velikosti korelačního koeficientu r získaného 

analýzou lineární kalibrační závislosti pomocí MS Excel. 

Detekční limit (LOD) byl určen jako koncentrace analytu, která odpovídá hodnotě poměru 

signálu k šumu rovné 3. 

Kvantifikační limit (LOQ) byl určen jako koncentrace analytu, která odpovídá hodnotě 

poměru signálu k šumu rovné 10. 

Správnost byla vyhodnocena jako poměr signálů roztoku standardu získaných v různých 

matricích (porovnání několika koncentací standardu rozpuštěného v moči oproti stejné 

koncentraci standardu ve vodě). Alternativně byla správnost vyhodnocena metodou 

standardního přídavku. K reálné matrici o koncentraci vzorku cvz bylo přidáno známé 

množství roztoku standardu o definované koncentraci cST. Stanovením výsledné cvz+ST 

koncentrace a jejím porovnáním s koncentrací vzorku bez přídavku cvz bylo vypočítáno 

procento výtěžnosti: 

  
          

   
          (27) 

Opakovatelnost – opakovaně, nejméně 10x, stanovován vzorek o pevně dané, neměnné 

koncentraci. Byla vypočtena směrodatná odchylka získaných signálů. 

Selektivita – testována nástřikem čisté moči, tj. vzorku bez analytu. Nedochází ke vzniku 

signálu, v matrici se nenachází další látky, které by s analytem interferovaly. 

Adsorpční kapacita kolony – opakovanou aplikací roztoku testované látky o dané 

koncentraci bez následné eluce, byl zjišťován počet nástřiků, kdy přestane být analyt 

zachycován na koloně. Stanoveno pro 4 různé koncentrace analytu. 
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4.2.2. Experimenty se stanovením enzymové kinetiky 

Enzymová aktivita – procentuální poměr aktivity enzymu po interakci 

s hodnocenou látkou vůči aktivitě enzymu intaktního. Jako surrogát enzymové aktivity slouží 

intenzita signálu, vyvolávaného vznikajícím produktem enzymem katalyzované reakce. Jako 

signál sledována směrnice přírůstku absorbance, eventuálně maximální dosažená hodnota 

absorbance při 412 nm, zaznamenaná během průchodu zóny produktu detektorem. Výpočet se 

provede podle vzorce:  

     
  

  
           (28) 

Kde A(%) je výsledná aktivita enzymu, Ai je aktivita enzymu po interakci s hodnocenou 

látkou, A0 je aktivita intaktního enzymu.  

Nelineární regresní analýza – byla provedena metodou nejmenších čtverců s použitím 

iterační funkce Řešitel MS Excel. Využita pro stanovení enzymových konstant KM, KSS, pI50 

(IC50). 

Kalibrační závislost – získána jako závislost relativní enzymové aktivity A% na dekadickém 

logaritmu koncentrace hodnocené látky (substrátu, inhibitoru nebo reaktivátoru). Jedná se o 

nelineární závislost.  

Linearita – v určité omezené oblasti kalibrační závislosti je závislost signálu na koncentraci 

hodnocené substance v semilogaritmickém měřítku zdánlivě lineární a lze ji použít pro 

kvantifikaci hodnocené substance. Linearita je pak hodnocena jako korelační koeficient r 

získaný analýzou lineární kalibrační závislosti pomocí MS Excel. 

Detekční limit (LOD) – byl určen jako koncentrace inhibitoru, která způsobí pokles aktivity 

enzymu o 10%. 

Kvantifikační limit (LOQ) – je vypočítán jako trojnásobek hodnoty detekčního limitu. 

Opakovatelnost – opakovaně, nejméně 5x, stanovován vzorek o pevně dané, neměnné 

koncentraci. Byla vypočtena směrodatná odchylka získaných signálů. 

Selektivita – porovnáním rozdílu aktivity enzymu rozpuštěného v matrici za přítomnosti 

standardu analytu a při absenci standardu analytu v matrici. Obvykle použita známá 

koncentrace standardu analytu rozpuštěného v rozpouštědle oproti rozpouštědlu bez 

hodnocené látky. 

Správnost byla vyhodnocena metodou standardního přídavku (viz 4.2.1). 

Pro validaci enzymových metod slouží stanovení hodnoty konstant KM, IC50 (resp. pI50), 

které jsou za definovanných reakčních podmínek neměnné. 
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Hodnota IC50 (resp. jeho záporného dekadického logaritmu pI50) je definována jako 

koncentrace inhibitoru, při které dochází ke ztrátě 50% aktivity enzymu. Hodnoty IC50 byly 

stanovovány vynesením závislosti enzymové aktivity na dekadickém logaritmu koncentrace 

inhibitoru metodami nelineární regrese. 

Pro ireverzibilní inhibitory je hodnota IC50 funkcí inkubačního času enzym-inhibitor: 

              (29) 

Kde – k je inhibiční konstanta pseudo prvního řádu a t je inkubační čas. 

Pro kompetitivní inhibitory platí, že hodnota IC50 je funkcí koncentrace substrátu: 

     
 

  
        (30) 

Kde S je koncentrace substrátu, I koncentrace inhibitoru (= IC50), KI disociační konstanta 

inhibitoru, KM konstanta Michaelis-Mentenové.  
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4.3. Experimentální část 1 

4.3.1. Stanovení amiloridu v biologickém materiálu. 

Práce byla publikována jako J. Huclová, D. Šatínský, O. Pavlíček, L. Vedralová, R. 

Karlíček, Using on-line solid phase extraction for determination of amiloride in human urine 

by sequential injection technique, Anal. Chim. Acta 573-574, 376-382 (2006). 

4.3.2. Předmět studia 

Možnost monitorovat hladiny léčiv v biologických materiálech je předpokladem 

efektivní a úspěšné farmakoterapie. Manuální procedura izolace analytu z biologického 

vzorku před jeho stanovením je náročná na čas a na kvalifikaci a zručnost personálu. 

Robustnost SIA analyzátoru, jeho modularita a programovatelnost umožňují přizpůsobit SIA 

systém pro automatizovanou úpravu vzorků před jejich vlastním stanovením.  

On-line zapojení mikrokolony obsahující SPE sorbent umožnilo stanovit hladinu 

léčiva amiloridu v  komplexním biologickém materiálu, jakým je lidská moč. Problematika 

propojení SPE kolon a SIA analyzátoru je detailněji popsána v teoretické části práce, v kap. 

3.1.10. 

V rámci optimalizace metody byly nejprve vybírány vhodné sorbenty a hledáno 

optimální složení promývacího a elučního činidla, poté byly testovány parametry SIA 

systému. Metoda byla validována. Správnost byla ověřena porovnáním hodnot získaných pro 

vodný roztok standardu amiloridu s roztokem amiloridu přidaného do lidské moči.  

4.3.3. Materiál a popis metod 

4.3.3.1. Instrumentace 

FIAlab 3500 (FIAlab, USA) – analyzátor vybavený pístovou pumpou (objem 5000 µl), 

čtyřkanálovou peristaltickou pumpou a osmicestným selekčním ventilem; v závisloti na 

řídícím protokolu může pracovat jak v SIA tak ve FIA módu. 

UV zdroj D-1000CE (Analytical Instruments System Inc., USA),  

Fluorimetr PMT-FL (Ocean Optics Inc., USA) – fluorimetr s průtokovou celou. 

Optické filtry - sekundární filtr 385 nm (Edmund Industrie Optic, GmbH, Německo). 

Teflonové hadičky (Upchurch Scientific, USA) o malém vnitřním průměru (0,60 mm, 

0,75 mm) spojují jednotlivé prvky průtokového systému. 
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Řídící software FIAlab for Windows 5.0 (FIAlab, USA) ovládá SIA analyzátor. Běží 

v prostředí Windows XP na počítači PC. Zahrnuje protokol pro činnost přístroje, detektorů, 

zpracování a uložení záznamů měření. 

Mikrokolony pro on-line úpravu vzorků byly připravovány v laboratorních podmínkách. 

Sorbent byl podtlakově aspirován do PTFE trubičky o vnitřním průměru 2 mm a délce 

10 mm. Z obou stran byl utěsněn skelnou vatou a zapojen do SIA systému mezi selekční 

ventil a průtokovou celu detektoru.  

4.3.3.2. SIA proces 

Během procesu automatizovaného stanovení amiloridu v moči pomocí SIA-SPE 

analyzátoru bylo léčivo nejprve selektivně zachyceno na SPE koloně. Současně byly 

odstraněny ostatní složky matrice. Promytím kolony byly odstraněny interferující sloučeniny. 

Změnou pH promývacího roztoku došlo k uvolnění stanovovaného analytu z kolony a jeho 

stanovení s fluorescenční detekcí. Po skončení měření byla kolona opět promyta a připravena 

pro další cyklus. Doba jednoho cyklu byla včetně promytí kolony 8 min. Souhrn parametrů 

SIA soustavy je uveden v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Přehled kroků řídícího protokolu SIA-SPE systému pro extrakci a stanovení 

amiloridu.  

Číslo kroku Krok Průtoková rychlost 

[µl/s] 

Objem [µl] Reagencie 

1 Aspirace nosného činidla 100 3500 Voda 

2 Aspirace vzorku 20 40 Roztok amiloridu v moči 

3 Promývání kolony se 

zachyceným 

analytem/odstranění matrice 

do odpadu 

20 3500 Voda 

4 Eluce amiloridu/záznam 

signálu 

20 1300 0,01 M HNO3 s 0,1 M KCl 

5 Promytí systému 40 2500 Voda 

 

Automaticky byla zaznamenávána výška píku prostřednictvím software FIAlab 

a výsledné hodnoty byly uchovávány pro následné zpracování. Každý vzorek byl analyzován 

minimálně třikrát a byla vypočtena průměrná hodnota výšky píku. Stanovení probíhalo za 

laboratorní teploty. 
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4.3.4. Chemikálie 

Všechny použité chemikálie byly o čistotě „pro analýzu“. Amilorid a organická 

rozpouštědla byla zakoupena u Sigma-Aldrich (USA). Chemikálie pro přípravu pufrů byly 

zakoupeny u firmy Merck, Německo. Ultračistá voda byla připravována přístrojem Millipore 

Milli-Q RG (Merck Millipore, USA). Eluční činidla byla před použitím odplyněna heliem. 

Použité sorbenty BAKERBOND C-18, BAKERBOND WCX (karboxylová skupina) byly 

zakoupeny u firem JT Baker, LiChrolut® TSC, LiChrolut® EN a LiChrospher® RP-18 ADS 

u firmy Merck (Německo), CIM® SCX (aromatická sulfoskupina) u BIA Separations 

(Slovinsko).  

4.3.5. Příprava zásobních roztoků a roztoků standardů  

Zásobní roztok amiloridu (100 µg/ml) byl připraven rozpuštěním substance 

v ultračisté vodě. Roztok byl stabilní po dobu nejméně 2 týdnů, pokud byl uchováván 

v lednici a chráněn před slunečním světlem. Pracovní roztoky (20 µg/l) byly připravovány 

denně ředěním zásobního roztoku. 

Roztok moči byl připraven desetinásobným zředěním lidské moči ultračistou vodou 

(5 ml do 50,00 ml) v čas potřeby. Moč pocházela od zdravých lidských dobrovolníků. 

Roztoky elučních činidel  

Zásobní roztok 0,01 M HNO3 K dispozici byl zásobní roztok 0,5 M HNO3. Z něj byl 

odebírán 1 ml a v odměrné baňce doplněn na objem 50,00 ml destilovanou vodou.  

Roztok elučního činidla 0,1 M KCl v 0,01 M HNO3 byl připravován odvážením 

potřebného množství KCl do odměrné baňky a doplněním na objem 50,00 ml zásobním 

roztokem 0,01 M HNO3. 

Roztoky pro kvantitativní analýzu 

K Roztoku moči bylo přidáno potřebné množství zásobního roztoku amiloridu tak, aby 

výsledná koncentrace amiloridu byla 5, 10 nebo 20 mg/ml. Roztok amiloridu byl přidáván 

k moči těsně před stanovením.  
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4.3.6. Výsledky a diskuse 

4.3.6.1. Vývoj metody 

4.3.6.1.1. Podmínky fluorescenční detekce 

Testování SIA systému se zapojeným fluorometrem, bez zapojení SPE kolony.  

Výběr vhodných vlnových délek 

V SIA soustavě používán roztok amiloridu 20 mg/l (objem zóny 50 µl, průtoková 

rychlost 50 µl/s). Obměňován byl primární filtr (žádný/320 nm) a sekundární filtr (320, 385, 

395 nm) a zaznamenávána výška signálu (píku) jako rozdíl hodnot základní linie a hodnoty 

intenzity fluorescence v lokálním maximu. Finálně bylo použito následující uspořádání: 

primární filtr žádný, sekundární filtr 385 nm. 

Závislost signálu amiloridu na pH 

Intenzita fluorescenčního signálu pracovního roztoku amiloridu (20 mg/l) nebyla 

závislá na pH nosného roztoku v rozmezí pH 2 - 10 (0,01M HNO3, fosfátové pufry, NaOH). 

Aspirována byla sekvence 100 µl pracovního roztoku amiloridu a 2 ml nonsého roztoku o 

daném pH průtokovou rychlostí 50 µl/s. 

4.3.6.1.2. Vývoj on-line SIA-SPE 

Během těchto experimentů byla SPE kolona zapojena v SIA systému mezi selekčním 

ventilem a průtokovou celou fluorimetru. 

Volba optimálního sorbentu pro extrakci amiloridu 

Testované sorbenty (CIM disk SCX, BAKERBOND C-18, LiChrolut EN, LiChrolut 

TSCm BAKERBOND WCX) byly reverzní fáze pro extrakci nepolárních látek (na bázi 

silikagelu, modifikovaného silikagelu a divinylbenzenového kopolymeru) a iontoměničové 

sorbenty (obsahující skupiny -SO3H a –COOH). Nejprve byla testována schopnost sorbentu 

zachycovat analyt. Během těchto experimentů byla sledována intenzita fluorescence během 

aspirace 40 µl roztoku amiloridu o koncentraci 20 mg/l. S výjimkou nepolárního sorbentu 

BAKERBOND C-18 se amilorid adsorboval na všechny testované sorbenty v dostatečné 

míře.   
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Volba optimálního elučního činidla 

Následně byly testovány optimální podmínky pro eluci analytu. Byl sledován vliv 

hodnoty polarity, pH a iontové síly elučního činidla. Za stálého zaznamenávání signálu 

detektoru bylo na kolonu aplikováno 40 µl amiloridu 20 mg/l a kolona byla promyta 

2 x 2,5 ml vody. Poté byl aspirován roztok elučního činidla. Typ elučního činidla se lišil 

v závislosti na použitém sorbentu, objem činidla a rychlost jeho aplikace byly průběžně 

přizpůsobovány aktuálnímu vyhodnocení měření (množství eluovaného amiloridu, doba 

trvání eluce, tvar křivky eluční fáze, intenzita signálu). V případě potřeby byla použita 

kondicionace kolony, tehdy bylo před eluční krok vloženo promytí kolony kondicionačním 

činidlem. Přehled testovaných parametrů podává tabulka č. 2. 

Jako optimální sorbent byl vybrán BAKERBOND WCX s karboxylovou skupinou. 

V rámci optimalizace kyselých elučních činidel byly testovány 0,005 M HCl, 0,01% H2SO4, 

0,01 M HNO3, 0,005 M HNO3. Ve snaze podpořit výměnu iontů byl sledován vliv přídavku 

solí Ca
2+

, Cu
2+

, Fe
3+

, Na
+
 a K

+
 na intenzitu signálu.  

Optimální eluce bylo dosaženo použitím slabého iontoměniče WCX-COOH v SPE 

reaktoru a eluce silnou minerální kyselinou (0,01 M HNO3) za přítomnosti K
+
 iontů 

(0,1 M KCl).



Dizertační práce Experimentální část 1 

  103 

Tabulka č. 2: Přehled optimalizace extrakce na SPE fázi v SIA systému 

 RP fáze (nepolární extrakce) Smíšená extrakce Iontoměniče 

Testovaný sorbent  BAKERBOND C18 LICHROLUT EN LICHROLUT TSC CIM DISK SO3 WCX-COOH 

Charakteristika modifikovaný silikagel styrendivinylbenzenová 

pryskyřice 

styrendivinylbenzenová pryskyřice monolitický disk, silný 

iontoměnič 

modifikovaný silikagel,  

slabý iontoměnič 

Určení extrakce nepolárních 

sloučenin 

extrakce polárních analytů screening kationtů a neutrálních látek 

v tělních tekutinách 

extrakce kationtů 

z vodných roztoků 

extrakce kationtů 

z vodných roztoků 

Extrakce amiloridu nedostatečná úplná dostatečná dostatečná úplná 

Eluce amiloridu - nedostatečná dostatečná nedostatečná úplná 

Eluční činidla - kyselá eluce: 

CH3OH; acetonitril; 

CH3OH/H3PO4, pH 2,5; 

organická eluce: 

100% acetonitril; 

100% CH3OH; 

testovány kombinace 

NaOH (snižování 

ionizace analytu), 

CH3OH s NaCl 

(zvyšování iontové 

síly) 

HCl; HNO3  

(0,001-0,01 M);  

přídavek KCl 

(0,05-0,5 M) bazická eluce: 

CH3OH/NaOH (1:1); 

CH3OH/NaOH, pH 11,4; 

CH3OH/aceton (3:2),  

pH 12,6 

 

bazická eluce: 

100% CH3OH/NaOH,  

pH 11,4; 

NaOH/NaCl (kondicionace 0,1 M HCl); 

kyselá eluce: 

HCl/CH3OH (kondicionace vodou) 

Optimální složení 

elučního činidla 

- - 0,01 M NaOH+0,001 M NaCl - 0,01 M HNO3/0,1 M KCl 

Poznámka  Amilorid nebylo možno 

z kolony eluovat 

kvantitativně. 

Extrakce i eluce probíhají kvantitativně. 

Nízká stabilita sorbentu v alkalickém 

prostředí snižuje opakovatelnost 

stanovení. 

Sulfoskupina příliš 

pevně váže amilorid. 

Pokusně byla 

ionizace kolony 

potlačována její 

kondicionací  

0,01 M HCl. 

Použitím silných 

minerálních kyselin došlo 

k potlačení ionizace 

skupin sorbentu a eluci 

analytu 
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4.3.6.1.3. Optimalizace průtokových rychlostí v SIA systému 

Během optimalizace parametrů SIA analyzátoru byly hledány optimální průtokové 

rychlosti pro aplikaci vzorku na kolonu a následně i jeho eluci. Při optimalizaci rychlosti 

aplikace na kolonu byla sledována intenzita fluorescence během fáze aplikace na kolonu, 

cílem byla její co nejnižší hodnota. Během optimalizace průtokové rychlosti eluční fáze byla 

sledována výška a tvar píku v lokálním maximu během fáze desorpce amiloridu z kolony 

s cílem dosáhnout co nejvyšší intenzity fluorescence. V obou případech byly testovány 

průtokové rychlosti 10 – 30 μl/s. Průtoková rychlost 20 μl/s jak pro aplikaci na kolonu, tak 

pro následnou eluci byla s hlediska účinnosti procesů adsorpce a desorpce optimální a 

současně umožnila dosažení přijatelné rychlosti stanovení. 

4.3.6.2. Validace 

V rámci validace metody byly hodnoceny detekční a kvantifikační limit, rozsah a 

linearita kalibrační závislosti, přesnost a správnost metody.  

Fluorescenční kalibrační křivka byla zaznamenána pro 7 různých koncentrace amiloridu 

v moči. Lineární část kalibrační křivky ležela v rozsahu koncentrací 0,5 – 100 µg/ml a je 

popsána rovnicí IF = (8131 ± 217) x c + (42,167 ± 9482), kde IF je intenzita fluorescence 

(výška SIA píku) a c koncentrace amiloridu. Korelační koeficient r = 0,9982. 

Vypočtené hodnoty detekčního a kvantifikačního limitu byly ověřeny experimentálně. 

Citlivost systému je dostatečná pro reálné monitorování lékových hladin v moči pacientů.  

Přesnost byla charakterizována hodnotou opakovatelnosti 10 po sobě jdoucích cyklů 

měření koncentrace 20 µl/ml amiloridu v moči. Správnost byla ověřena porovnáním hodnot 

získaných pro vodný roztok standardu amiloridu s roztokem amiloridu přidaného do lidské 

moči při koncentracích amiloridu 5, 10, 20 µl/ml, hodnoty leží v rozpětí 96,8 - 99,4%. Použitá 

SPE kolona je dostatečně stabilní a umožňuje provést cca 70 cyklů stanovení při zachování 

extrakční účinnosti. Přehled validačních parametrů a jejich hodnot podává tabulka č. 3.  

Selektivnost metody byla ověřena s ohledem na možné interference složek matrice a 

nejčastěji společně používaných léčiv. Endogenní složky moči neinterferují se stanovením 

amiloridu, při průchodu moči detektorem nedochází k vzrůstu signálu. Zjišťování interferencí 

léčiv užívaných v kombinaci s amiloridem zahrnovala sledování vlivu terapeutických 

koncentrací kardioselektviních β-blokátorů (metoprolol, atenolol, betaxolol, acebutolol), 

diuretik (furosemid, hydrochlorothiazid, chlorthalidon) a dalších antihypertenziv (losartan, 

verapamil) na signál amiloridu. Pouze acebutolol zvyšoval signál amiloridu o cca 26%. 
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Tabulka č. 3: Validační parametry SIA - SPE metody pro stanovení amiloridu v lidské moči 

Validační parametr Výsledek Komentář 

Detekční limit[µg/ml] 0,05  Pro S/N = 3 

Kvantifikační limit[µg/ml] 0,15   

Linearita[µg/ml] 

 Korelační koeficient r 

0,5 – 100  

0,9982 

Rozsah 

 

Správnost (recovery) [%] 96,8 - 99,4 Pro koncentrace 5, 10, 20 mg/ml 

Přesnost – opakovatelnost [%] 5,4 RSD, n = 10 

 

4.3.7. Závěr 

Za optimálních podmínek je doba pro stanovení jednoho vzorku 8 minut. Metoda je 

rychlejší než lékopisná metoda stanovení substance amiloridu (alkalimetrická titrace za 

potenciometrické indikace bodu ekvivalence) [292] (která ovšem není použitelná pro 

stanovení amiloridu v moči) i než běžně používané instrumentální metody (převládá 

stanovení HPLC s fluorimetrickou detekcí). 

Ačkoli SIA-SPE metoda umožňuje odstranění interferujících složek z reakční směsi, 

zůstává neseparační technikou. Umožňuje stanovit celkový obsah analytu a jeho hlavních 

metabolitů, neumožňuje je rozlišit. Metoda se může uplatnit jako časově nenáročné 

screeningové stanovení, umožňující identifikovat vzorky, u kterých je nutno provést časově 

a/nebo instrumentálně náročnější stanovení. 
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4.4. Experimentální část 2 

4.4.1. Automatizované stanovení nervově paralytických bojových 

chemických látek ze skupiny organofosfátů ve vzduchu pomocí micro-SIA lab-on-

valve systému 

Práce byla publikována jako O. Pavlíček, M. Polášek, M. Foltýn, J. Cabal, Automated 

detection of organophosphate warfare gases (nerve agents) in air based on micro-SIA – lab-

on-valve system, J. Appl. Biomed. 10, (2012), DOI 10.2478/v10136-012-0016-9. 

4.4.2. Předmět studia 

V rámci popsaného projektu Vývoj automatického analyzátoru pro detekci bojových 

chemických látek byl vyvinut automatizovaný systém pro rychlé a přesné stanovení nervově 

paralytických bojových chemických látek (NP BCHL) organofosfátové struktury ve vzorcích 

vzduchu.  

Je založena na spektrofotometrickém stanovení zůstatkové aktivity 

butyrylcholinesterázy po jejím kontaktu se vzorkem vzduchu ve speciálně vyvinutém modulu 

absorberu. SIA-LOV technika slouží pro automatizaci stanovení výsledné enzymové aktivity 

Ellmanovou indikační reakcí. Použití SIA analyzátorů v tomto oboru nebylo dosud 

publikováno.  

V rámci optimalizace detekční reakce byly testovány vhodné modelové struktury 

inhibitorů cholinesterázové aktivity (TEPP, Sevin). Následně byl optimalizován SIA proces 

(objemy zón, průtokové rychlosti, reakční doby). Modul absorbéru byl koncipován jako 

periodicky diskontinuálně pracující aparát. Klíčovým bylo propojení ovládání modulu 

absorbéru a SIA analyzátoru. 

Metoda byla validována a aplikována ke stanovení reálných vzorků sarinu ve vzduchu. 

4.4.3. Materiál a popis metod 

4.4.3.1. Instrumentace 

Analyzátor microSIA (FIAlab, USA) – kompaktní SIA analyzátor vybavený pístovou 

pumpou (1000 µl) a šesticestným selekčním ventilem. 

Modul lab-on-valve (LOV) (FIAlab, USA) – kompaktní modul montovaný na selekční 

ventil, při experimentech byl používán pouze s microSIA aparátem. V tomto případě byl 

používán šesticestný LOV modul z plexiskla. 
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UV/VIS spektrometr USB2000 (Ocean Optics Inc., USA) – kompaktní modul, typu diode-

array, propojený s LOV modulem pomocí optických vláken. 

Teflonové hadičky (Upchurch Scientific, USA) o malém vnitřním průměru (0,60 mm, 

0,75 mm) spojují jednotlivé prvky průtokového systému. 

Řídící software FIAlab for Windows 5.0 (FIAlab, USA) ovládá SIA analyzátor. Běží 

v prostředí Windows XP na počítači PC. Zahrnuje protokol pro činnost přístroje, detektorů, 

zpracování a uložení záznamů měření. 

Absorber byl vyroben v laboratorních podmínkách. Tělo absorberu bylo tvořeno 170 mm 

dlouhou skleněnou trubicí o průměru 17 mm naplněnou do výše 80 mm skleněnými 

kuličkami o průměru 3 mm. Ve dnu absorberu byly vtaveny dvě trubice. Jedna ve tvaru sifonu 

sahajícího do dvou třetin výšky absorberu sloužící pro vstup vzduchu, druhá pro odvod 

roztoku enzymu. Opačná strana absorberu byla osazena normalizovaným zábrusem NZ 19/26. 

V zábrusu byla umístěna zátka se dvěmi průchozími trubicemi. Trubice vtavená do zátky 

koncentricky sahá až k vrstvě kuliček a slouží k přívodu enzymu, druhá trubice slouží 

k odvodu vzduchu. Průchod vzorku vzduchu skrz absorber zajišťoval miniaturní kompresor 

(adaptovaný chemický průkazník CHP-71). Otevírání a uzavíraní vstupů a výstupů absorbéru 

bylo zajištěno třemi kleštinovými ventily ovládanými stejnosměrným proudem, řízeny 

signálem ze seriového portu běžného PC. 

Pro řízení sestavy ventilů absorbéru byl vytvořen ovládací program v jazyce Pascal.  

Dynamická evaporační komora [293] sloužila pro přípravu vzorků vzduchu obsahujících 

definovanou koncentraci sarinu. 

4.4.3.2. SIA proces 

Během procesu stanovení přítomnosti inhibitoru v ovzduší byl nejprve pomocí 

absorbéru převáděn analyt ze vzorku vzduchu do absorpčního roztoku enzymu. Absorpční 

prostor absorbéru byl naplněn 5 ml čerstvého roztoku enzymu. Následně byl 20 s vháněn 

vzorek vzduchu, který probublával absorpčním médiem při průtoku 80 l/hod. Poté byl 

absorpční roztok zachycen v odběrném místě, odkud byl následně aspirován SIA aparátem ke 

stanovení enzymové aktivity. Po skončení stanovení enzymové aktivity bylo odběrné místo 

vyprázdněno, absorbér promyt a připraven k dalšímu měřícímu cyklu. 

Cyklus stanovení enzymové aktivity v SIA-LOV analyzátoru začíná promytím 

detekční cely a nastavením spektrometru. Následně je stanovena aktivita referenčního, 

neinhibovaného enzymu. Je odebrán vzorek z odběrného místa absorbéru a stanovení jeho 

enzymové aktivity. Bezprostředně po odběru vzorku je vyslán signál z PC ovládajícího SIA 
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do PC ovládajícího absorbér k vyprázdnění odběrného místa. Zbývající obsah SIA 

analyzátoru je vyprázdněn a SIA systém připraven k dalšímu měřícímu cyklu.  

Koncentrace vznikajícího TNB
- 
byla hodnocena jako maximální výška signálu 

absorbance při 412 nm dosažená během průchodu zóny detekčním kanálkem v LOV modulu. 

Výška píku byla automaticky vyhodnocována softwarem FIAlab. Výsledky byly uchovávány 

pro následné zpracování. Následně byla vypočtena relativní enzymová aktivita. Každý vzorek 

byl změřen minimálně třikrát a byla vypočtena průměrná hodnota relativní enzymové aktivity. 

Stanovení probíhalo za laboratorní teploty. Jeden měřící cyklus trval < 130 s. 

Schéma řídícího protokolu je shrnuto v tabulce č. 4.  
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Tabulka č. 4a: Schéma stanovení enzymové inhibice s využitím SIA-LOV systému. Nosný 

proud – superčistá voda, Porovnávací roztok enzymu – referenční neinhibovaný enzym, 

Enzymový roztok z absorberu – absorpční roztok enzymu použitý k záchytu inhibitoru 

v ovzduší, obojí roztok BuChE ve fosfátovém pufru o pH = 7,40; Detekční roztok – směs 

BTChI a DTNB; PC A, PC B – počítače ovládající microSIA a absorber. 

Krok  Objem 

zóny [µl] 

Průtoková 

rychlost [l/s] 

Doba trvání 

zastavení toku [s] 

Promytí detekční cely 500 100  

Referenční měření spektrometru - - - 

Aspirace Nosného proudu (vody) 300 100  

Aspirace Porovnávacího roztoku 

enzymu 

8 100  

Aspirace Detekčního roztoku substrátu 

s indikačním činidlem 

2 100  

Inkubace   60 

Aplikace směsi do detekční cely 75 4  

Detekce enzymové aktivity při 412 nm   20 

Vyprázdnění zádržné cívky a detekční 

cely 

235 100  

Aspiruje se 600 µl Enzymového 

roztoku z absorberu a vyplachuje se 

jím systém, aby se zabránilo zkřížené 

kontaminaci vzorku 

600 100  

Aspirace Nosného proudu (vody) 300 100  

Aspirace Enzymového roztoku 

z absorberu 

8 100  

PC A, řídící SIA odesílá signál do 

PC B, řídícího absorber, že je možné 

vyprázdnit a promýt absorber a zahájit 

nový cyklus absorbce ze vzduchu 

   

Aspirace Detekčního roztoku substrátu 

s indikačním činidlem 

2 100  

Inkubace   60 

Aplikace směsi do detekční cely 75 4  

Detekce enzymové aktivity při 412 nm   20 

Vyprázdnění zádržné cívky a detekční 

cely 

235 100  
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Tabulka č. 4b: Schéma činností absorbéru. 

krok Řídící protokol absorberu 

1 Naplnění absorpčního prostoru cca 5 ml absorpčního roztoku 

enzymu. 

2 Vzorek vzduchu probublává absorpčním mediem 20 s. 

3 Absorpční roztok enzymu je vypláchnut do odběrného místa, odkud 

je následně odebírán SIA ke stanovení aktivity enzymu. 

4 PC B, řídící absorber čeká na signál z PC A řídícího SIA. 

5 Residuální obsah absorpčního roztoku enzymu je vypláchnut do 

odpadu, prostor absorbéru promyt absorpčním roztokem enzymu. 

6 Zahájení nového absorpčního cyklu. 

 

4.4.4. Chemikálie 

Všechny použité reagencie byly o čistotě > 99%. KH2PO4 a Na2HPO4 . 12H2O byly 

zakoupeny v Lachema Brno (ČR). Lyofilizovaná BuChE z koňského séra byla získána u 

Sevac (ČR); BTCh, DTNBA, insekticidy TEPP, chlormephos, methamidophos, thionazin, 

Sevin a bezvodý ethanol od Sigma-Aldrich (USA). Sarin byl získán ze sbírky NP BCHL 

Fakulty vojenského zdravotnictví, Hradec Králové. Ultračistá voda byla připravována 

přístrojem Millipore Milli-Q RG (Merck Millipore, USA). 

4.4.4.1. Příprava základních roztoků a roztoků standardů 

Zásobní roztok enzymu 0,12 mg/ml, aktivita 87 U vznikl rozpuštěním navážky 

lyofilizátu BUChE ve fosfátovém pufru pH 7,40. Bezprostředně po přípravě byl rozplněn do 

Eppendorsfkých vialek a zmrazen při -20°C. V čas potřeby byl rozmrazen, každá vialka byla 

rozpouštěna maximálně jednou. Během jednodenního použití nebyly zaznamenány změny 

v aktivitě.  

Detekční roztok: 2,5 mmol BTChI + 0,25 mmol DTNB byl připraven rozpuštěním 

navážky příslušných chemikálií ve vodě. Roztoky obsahující DTNB byly chráněny před 

denním světlem. 

Fosfátový pufr o pH 7,40 byl připraven smísením patřičných objemových podílů 

0,1 M vodných roztoků KH2PO4 a Na2HPO4 . 12 H2O. Činidla byla připravována denně 

čerstvá, uchovávána při laboratorní teplotě, v chladu přes noc. Za těchto podmínek nebyly 

během týdenního skladování zaznamenány potíže se stabilitou. 

Zásobní roztoky inhibitorů byly připravovány denně čerstvé rozpuštěním příslušné 

substance v bezvodém ethanolu a následným zředěním vodou v odměrné baňce. Uchovávány 
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byly v ledničce, chráněny před světlem. Pracovní roztoky vznikly ředěním zásobních roztoků 

vodou. 

4.4.4.2. Kvantitativní analýza 

Při validaci enzymové metody detekce inhibice butyrylcholinesterázy inhibitorem byla 

určena kalibrační závislost sestrojením inhibičních křivek vodných roztoků Sevinu, TEPPu a 

sarinu. Rozsah testovaných koncentrací TEPP (10
-8

 až 10
-5

 M), Sevin (10
-5

 až 10
-3

 M) a sarin 

(10
-9

 až 10
-5 

M), rozsah doby interakce enzym-inhibitor 60 a 600 s (TEPP, Sevin) a 300, 400 a 

700 s (sarin). Detekční limit byl určen jako koncentrace inhibitoru vyvolávající pokles 

enzymové aktivity o 10%, při 60 s inkubaci enzym-inhibitor. Přesnost byla vyjádřena jako 

opakovatelnost hodnoty absorbance (výšky píku) při koncentraci 0,1 µmol/l TEPP a 60 s 

inkubaci enzym-inhibitor (n = 5).  

U sarinu byla stanovena závislost míry inhibice na čase interakce enzym-inhibitor 

v rozsahu 300 - 700 s.  

Pro zjištění účinnosti převodu sarinu z plynné fáze do kapalné fáze byl použit 

parametr správnosti (recovery). Vzorek vzduchu obsahující známé množství přidaného sarinu 

(1 µg/l) procházel absorpčním mediem obsahujícím BuChE při průtoku 80 l/hod po dobu 

20 s. Následně byla stanovena enzymová aktivita při časech inkubace enzym-inhibitor 

300 - 700 s. Použitím inhibičních křivek vodných roztoků sarinu byla nalezena ekvivalentní 

koncentrace sarinu v absorpčním roztoku enzymu a vypočtena procentuální míra konverze 

sarinu ze vzduchu jako poměr množství zjištěného oproti skutečnému. Detekční limit 

stanovení sarinu ve vzduchu byl určen jako prahová zjistitelná koncentrace sarinu ve vzduchu 

výpočtem z LOD a znalosti účinnosti převodu noxy ze vzduchu do kapalné fáze. 

4.4.5. Výsledky a diskuse 

4.4.5.1. Vývoj metody 

4.4.5.1.1. Optimalizace SIA-LOV stanovení enzymové aktivity 

Nejprve byla optimalizována Ellmanova reakce, koncentrace a objemy aspirovaných 

činidel, pořadí zón. Hodnocena byla výška a tvar píků signálu. Během optimalizace detekce 

inhibitorů byly použity méně toxické modelové struktury inhibitorů cholinesteráz. 

Z testovaného souboru inhibitorů (TEPP, chlormephos, methamidophos, thionazin, Sevin) 

byly vybrány pro svoje účinky TEPP (organofosfátová struktura) a Sevin (karbamátová 

struktura). Byla optimalizována doba interakce BuChE – inhibitor (20 – 600 s) a doba 
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interakce inhibovaného enzymu s detekčním roztokem (15 – 120 s). Aktivita enzymu byla 

vypočtena jako procentuální poměr výšek píků signálů TNB
-
 při reakci inhibovaného a 

neinhibovaného enzymu, měřeného při 412 nm. Cílem bylo dosáhnout maximálního rozdílu 

mezi aktivitou inhibovaného a neinhibovaného enzymu při co nejkratší době měřícího cyklu.  

Pro jednotlivé inhibitory (TEPP, Sevin, sarin) byly sestaveny inhibiční křivky jako 

závislost aktivity enzymu na koncentraci inhibitoru ve vodném roztoku a na čase interakce 

mezi BuChE a inhibitorem.  

Pro sestavení inhibičních křivek TEPPu a Sevinu byl použit sandwichový model 

uspořádání zón. Nejprve byly aspirovány 4 µl roztoku inhibitoru, 8 µl roztoku enzymu a 

následně 4 µl stejného roztoku inhibitoru. Následovala 60 s (resp. 300 s, 600 s) interakce 

enzymu s inhibitorem. Poté bylo aspirováno 8 µl detekčního činidla a toku byl zastaven na 

60 s. Během této doby interaguje enzym s detekčním roztokem za tvorby reakčního produktu. 

Vzniklý TNB
-
 je detekován při 412 nm během průtoku detekční celou.  

Ze získaných inhibičních křivek je zřejmé, že TEPP a Sevin se významně liší ve 

smyslu kinetiky inhibiční reakce a inhibičního účinku. Sevin je mnohem slabší inhibitor, 

k dosažení stejné úrovně inhibice BuChE je potřeba o 3 řády vyšší koncentrace než u TEPPu. 

Použití inkubačního času 600 s by bylo dostatečné pro stanovení obou inhibitorů (koncentrací 

>10
-5 

M TEPP, >10
-3 

M Sevin).  

Sarin byl mnohem silnějším inhibitorem, pro sestavení jeho inhibiční křivky byl použit 

finální model uspořádání zón. Koncentrační řada byla připravena přidáváním vodných 

roztoků sarinu k 1,8 ml enzymového roztoku BuChE a následně probíhala 300 s (resp. 400, 

500, 600 a 700 s) inibice enzymu. Poté bylo aspirováno 8 µl tohoto roztoku do SIA-LOV 

analyzátoru a následně 2 µl detekčního činidla. Interakce probíhala 60 s a vzniklý TNB
-
 byl 

následně detekován při průtoku detekční celou při rychlosti 4 µl/s při 412 nm. 

Při sledování závislosti inhibice enzymu na době interakce enzym-sarin bylo zjištěno, 

že při inkubačních časech < 400 s není možné dosáhnout 100% inaktivace enzymu. 

4.4.5.1.2. Stanovení sarinu ve vzduchu 

Pro sledování účinků vzduchu zamořeného sarinem na aktivitu enzymu v absorpčním 

roztoku byl připraven vzorek vzduchu s koncentrací sarinu 1 µg/l.  

Účinost procesu konverze sarinu ze vzduchu do absorpčního media byla přibližně 3%. 

Relativně nízká účinnost převodu sarinu ze vzduchu do kapalné fáze může být způsobena 

krátkou dobou interakce plynné a kapalné fáze a vysokou průtokovou rychlostí vzduchu. 

Krátká doba interakce je daní za rychlost a možnost vyhodnocovat vzorky v téměř reálném 
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čase. Snížení průtoku vzduchu by mohlo přispět ke zlepšení absorpční účinnosti, ale 

vzhledem ke konstrukci absorbéru toto nebylo možné. 

Za nalezených optimálních podmínek je koncentrace sarinu v kapalné fázi, vedoucí 

k 10% poklesu enzymové aktivity, přibližně 1,4 mg/m
3
, což odpovídá prahové koncentraci 

0,2 mg/m
3
 sarinu ve vzduchu. Tato hodnota byla určena jako prahová zjistitelná koncentrace 

sarinu ve vzduchu výpočtem z LOD a při znalosti účinnosti převodu noxy ze vzduchu do 

kapalné fáze (3% účinnost při 20 s záchytu vzdušného vzorku sarinu absorpčním médiem). 

4.4.5.2. Validace metody 

Metoda detekce byla validována pro tetraethylpyrofosfát a sarin při použití vodných 

roztoků (viz tabulka č. 5). Byla stanovena závislost aktivity enzymu na koncentraci inhibitorů 

v různých inkubačních časech, stanoven detekční limit, přesnost jako hodnota opakovatelnosti 

(vyjádřená RSD%). Pro ověření správnosti bylo použito určení hodnot konstant IC50.  

Tabulka č. 5: Přehled validačních parametrů metody. 

 

parametr 

hodnota komentář 

TEPP Sarin  

Rozsah testovaných 

koncentrací [M] 

10
-8 

- 10
-4

 

 

10
-9 

- 10
-5

  

Inkubační čas [s] 60, 300, 600 300 - 700  

LOD [µg/l] 41 
 
(inkubační čas 60s) 

16 µg/l
 
(300s) 

1,4 µg/l
 
(300 s) Koncentrace navozující úbytek 

10% aktivity enzymu 

Správnost – 

opakovatelnost, n = 5 

[%] 

3,6 - RSD (%), n = 5  

IC50 [M] 8 x 10
-7

  (60 s) 

3 x 10
-7

  (300 s) 

1,3 x 10
-7

 (600 s) 

1 x 10
-7

(500 s) Koncentrace navozující úbytek 

50% aktivity enzymu 

4.4.5.3. Aplikace metody 

Metoda byla úspěšně aplikována pro automatizované stanovení obsahu sarinu ve 

vzorku vzduchu. 

4.4.6. Závěr 

Vyvinutá metoda umožňuje stanovit koncentrace sarinu ve vzduchu vyšší než 

0,2 mg . m
-3

. Efektivní dávka výparů sarinu, způsobující první rozpoznatelné příznaky 
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(miozu) je ECt50 = 2 mg . min . m
-3

, zatímco letální dávka je LCt50 = 70 mg . min . m
-3 

[294]. 

SIA-LOV metoda je tedy použitelná ke včasné detekci přítomnosti sarinu ve vzduchu. 

Nalezené řešení automatického analyzátoru pro detekci bojových chemických látek 

založené na sekvenčním injekčním analyzátoru bylo porovnáno s již existujícími metodami 

biochemické detekce v armádě České republiky (GSA 11, GSP 12). Citlivost jednotlivých 

metod je srovnatelná, ovšem náročnost analyzátoru na spotřebu elektrické energie a spotřeba 

absorbčního média neumožňují uvažovat o tom, že by mohly být stávající detektory sestavou 

SIA nahrazeny. Skleněná část absorbéru značně omezuje uvažované využití v terénu. 

Mezi největší omezení metod založených na identifikaci otravných látek nebo jejich 

rozkladných produktů patří nízká stabilita takových látek. Problémem metod založených na 

biologických účincích, tj. enzymové inhibici, je neschopnost přesně identifikovat inhibitor. 

Na druhé straně, tato vlastnost se její jako výhoda, pokud má sloužit vyvinutý analyzátor jako 

součást obecného výstražného systému (indikujícího možné ohrožení zdraví jakýmkoliv 

významně toxickým inhibitorem AChE).
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4.5. Experimentální část 3 

4.5.1. Stanovení neostigminu ve farmaceutických přípravcích založené na 

měření inhibičního účinku neostigminu na cholinesterázovou aktivitu metodou 

micro-SIA s lab-on-valve modulem v režimu zastaveného toku. 

Práce byla připravena k publikaci jako Pavlicek O., Polasek M., Cabal J., Assay of 

neostigmine in pharmaceutical preparations based on the evaluation of neostigmine inhibitory 

effect on cholinesterase activity by micro-SIA with lab-on-valve platform using the stopped 

flow technique. 

4.5.2. Předmět studie 

Inhibitory cholinesteráz jsou využívány v humánní medicíně k terapii závažných 

onemocnění jako je Myasthenia gravis, Alzheimerova nemoc a dalších. V této práci je 

demonstrována možnost použití SIA-LOV analyzátoru pro rutinní stanovení účinných látek ze 

skupiny inhibitorů cholinesteráz (neostigminu) ve farmaceutických přípravcích využitím 

jejich inhibičního účinku na koňskou butyrylcholinesterázu.  

Během stanovení je porovnána aktivita neinhibované BuChE s aktivitou BuChE, která 

byla inkubována s analytem po dobu 60 s. Modifikací řídícího protokolu bylo k detekci 

enzymové aktivity nově použito zastavení proudu zón v detektoru (tzv. „stopped flow“ 

technika) a kinetické stanovení enzymové aktivity BuChE metodou tangent. Jako indikační 

reakce sloužila Ellmanova reakce.  

Optimalizace byla zaměřena na nalezení co nejvhodnějších podmínek pro použití 

metody „stopped flow“.  

Validovaná metoda byla použita pro stanovení neostigmin methylsulfátu 

(Syntostigmin® inj.) a neostigmin bromidu (Syntostigmin® tbl.) v léčivých přípravcích. 

4.5.3. Materiál a přístroje 

4.5.3.1. Instrumentace 

Analyzátor microSIA (FIAlab, USA) – kompaktní SIA analyzátor vybavený pístovou 

pumpou (1000 µl) a osmi cestným selekčním ventilem. 

Modul lab-on-valve (FIAlab, USA) – kompaktní osmicestný modul z materiálu ULTEM® 

integrovaný se selekčním ventilem, s detekčním kalnálem o délce 1 cm. 

UV/VIS spektrometr USB2000 (Ocean Optics Inc., USA) – kompaktní modul, typu diode-

array, propojený s LOV modulem pomocí optických vláken. 
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UV zdroj D-1000CE (Analytical Instrument System Inc., USA),  

Autosampler SAMP-3000 (FIAlab, USA) – autosampler s revolverovým zásobníkem. 

Teflonové hadičky (Upchurch Scientific, USA) o malém vnitřním průměru (0,60 mm, 

75 mm) spojují jednotlivé prvky průtokového systému. 

Řídící software FIAlab for Windows 5.0 (FIAlab, USA) ovládá SIA analyzátor. Běží 

v prostředí Windows XP na počítači PC. Zahrnuje protokol pro činnost přístroje, detektorů, 

zpracování a uložení záznamů měření. 

Membránové filtry Millipore (Merck Millipore, USA) o velikosti pórů 0,22 µm pro filtraci 

vzorků. 

4.5.3.2. SIA proces 

Stanovení je založeno na porovnání aktivity neinhibovaného a inhibovaného enzymu. 

Nejprve je systém promyt nosným proudem (ultračistá voda), aby bylo zabráněno zkřížené 

kontaminaci vzorků. Následně je aspirována zóna vzorku obsahujícího inhibitor a zóna 

enzymu. Tok je zastaven na 60 s, dochází k inhibici BuChE neostigminem. Následně je 

aspirována zóna detekčního činidla, obsahující substrát (BTChI) a indikátor (DTNB). 

Následně dochází k obrácení směru toku, promísení zón a k jejich transportu do detektoru. 

V okamžiku, kdy se reakční směs nachází v detektoru je tok činidel zastaven na 15 s a je 

zahájeno měření absorbance vznikajícího TNB
-
 při 412 nm. Po skončení detekce je celý obsah 

systému vyprázdněn do odpadu a aparát připraven k zahájení dalšího měřícího cyklu. Jeden 

měřící cyklus trval < 120 s. Souhrn parametrů měření podává tabulka č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Schéma stanovení enzymové inhibice s využitím SIA-LOV systému.  

Enzym – roztok BuChE ve fosfátovém pufru o pH=8,0, Substrát – směs BTChI a DTNB, 

Inhibitor – vodný roztok soli neostigminu. Nosným proudem ultračistá voda. 

Krok  Objem 

zóny [µl] 

Průtoková 

rychlost [l/s] 

Doba trvání 

zastavení toku [s] 

Promytí systému 1000 500  

Aspirace Inhibitoru 10 20  

Aspirace Enzymu 10 20  

Inkubace   60 

Aspirace Substrátu 10 20  

Aplikace směsi do detekční cely 37 900  

Detekce enzymové aktivity   15 

Vyprázdnění detektoru 963 900  
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4.5.3.3. Chemikálie 

Všechny použité reagencie byly o čistotě > 99%. KH2PO4 a Na2HPO4 . 12H2O byly 

zakoupeny v Lachema Brno (ČR). Lyofilizát BuChE z koňského séra byl zakoupen u Sevac 

(ČR); BTCh, DTNB, BTChI, neostigmin methylsulfát, neostigmin bromid u Sigma-Aldrich 

(USA). Ultračistá voda byla připravována přístrojem Millipore Milli-Q RG (Merck Millipore, 

USA). Vzorky HVLP (Syntostigmin
®
 inj., Syntostigmin

®
 tbl.) byly zakoupeny v místní 

lékárně. 

Roztok fosfátového pufru o pH 8,0 byl připraven smísením objemových podílů 

vodných roztoků 0,1 M KH2PO4 a 0,1 M Na2HPO4 . 12 H2O. 

Roztok BuChE: lyofilizát byl rozpuštěn v 0,1 M fosfátovém pufru pH = 8,0. Podíly 

1,5 ml byly rozplněny do eppendorsfkých vialek a zmrazeny. Rozmrazeny byly v čas potřeby, 

každá vialka pouze jednou. Během cyklu stanovení nebyly zaznamenány žádné potíže se 

stabilitou/aktivitou enzymu. 

Detekční roztok: vodný roztok obsahující 33 mM BTChI a 0,2 mM DTNB. Objemy 

1,5 ml byly rozplněny do eppendorsfkých vialek a zmrazeny, chráněny před světlem. 

Rozmrazeny byly v čas potřeby, každá vialka pouze jednou. Během cyklu stanovení nebyly 

zaznamenány žádné potíže se stabilitou/aktivitou enzymu. Během měření byly tyto roztoky 

uchovávány při laboratorní teplotě, chráněny před světlem. 

Standardy neostigminu: Vodné roztoky byly připravovány denně rozpuštěním 

příslušné soli ve vodě. Pracovní roztoky o potřebné koncentraci byly připravovány ředěním 

roztoku standardu ultračistou vodou. 

4.5.3.4. Zpracování vzorků 

Injekce: 40 x naředěny ultračistou vodou a následně analyzovány SIA metodou. 

Tablety: Vodný roztok byl připraven zvážením 10 tablet, jejich homogenizací, odebráním 

alikvotní části a jejím rozpuštěním v 50,00 ml vody. Rozpouštění bylo podpořeno 

ultrazvukovou lázní po dobu 3 minut. Následně byl vodný roztok zfiltrován a filtrát 

analyzován SIA metodou. 

4.5.3.5. Výpočty 

Veškeré hodnoty byly vypočítány jako průměr z 5 paralelních měření. Procentuální 

aktivita enzymu byla vypočtena jako poměr směrnic přírůstků absorbance při reakci 

inhibovaného a neinhibovaného enzymu. Získané výsledky byly vyneseny do 

semilogaritmického grafu jako závislost relativní enzymové aktivity na logaritmu koncentrace 

inhibitoru. „Lineární“ oblast grafu v okolí inflexního bodu sloužila jako oblast kalibrační 



Dizertační práce Experimentální část 3 

 118 

křivky, pomocí níž byl stanoven obsah účinné látky ve vzorku. Pro zpracování dat, nelineární 

regresní analýzu metodou nejmenších čtverců a tvorbu grafů byl použit MS Excel. 

4.5.4. Výsledky a diskuse 

4.5.4.1. Vývoj metody 

4.5.4.1.1. Parametry SIA procedury 

Zprvu byly pro stanovení enzymové aktivity pomocí SIA LOV analyzátoru používány 

následující podmínky: aspirace 3 µl roztoku inhibitoru, 3 µl roztoku enzymu, 60 s inkubace, 

následně aspirace 12 µl detekčního činidla, a detekce po dobu 45 s. Zóny byly aspirovány při 

průtokové rychlosti 2 µl/s a transportovány do detektoru při průtokové rychlosti 200 µl/s. 

V rámci optimalizace SIA procedury byly postupně měněny jednotlivé parametry v určitém 

rozsahu hodnot a byl sledován vliv změn na intenzitu signálu (hodnota směrnice, linearita 

odezvy, doba trvání měřícího cyklu, spotřeba činidel, RSD). Pro každou hodnotu parametru 

bylo provedeno 5 měření, z nich vypočtena RSD. 

Objem zón činidel byl měněn v rozsahu 1 - 15 µl. Všechny tři zóny – zóna inhibitoru, 

enzymu i detekčního činidla měly vždy stejný. Nejvyšší odezvy a nejnižší hodnoty RSD bylo 

dosaženo při dávkovaných objemech 10 µl.  

Průtokové rychlosti pro aspiraci zón činidel do systému byly testovány v rozsahu 

hodnot 1 - 50 µl/s. Rozdíly mezi hodnotami signálu získanými pro různé rychlosti aspirace se 

pohybovaly v intervalu 90 - 100% maximální hodnoty získané při 1 µl/s. Nejlepších hodnot 

RSD% (n = 5) bylo dosaženo pro průtokové rychlosti 20 a 50 µl/s. Finálně tedy byla zvolena 

hodnota 20 µl/s. 

Pořadí zón bylo testováno v možnostech uspořádání (zóny podle pořadí, v jakém jsou 

apsirovány): 10 µl inhibitoru – 10 µl enzymu – 10 µl detekčního činidla, 10 µl enzymu –

 10 µl inhibitoru – 10 µl detekčního činidla, 5 µl inhibitoru – 10 µl enzymu – 5 µl inhibitoru – 

10 µl detekčního činidla. Během těchto experimentů byl roztok inhibitoru nahrazen vodou, 

hodnocena byla intenzita a linearita získaného signálu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo 

použitím sekvence aspirace 10 µl inhibitoru – 10 µl enzymu – 10 µl detekčního činidla. 

Optimalizace detekčního procesu zahrnovala výběr vhodného objemu reakční směsi a 

rychlosti aplikace její aplikaci do detektoru. Objem byl testován v rozmezí 10 – 90 µl, 

optimální hodnota byla 37 µl. Rychlost aplikace reakční směsi do detektoru byla klíčová pro 

dosažení kompletního promísení zón inhibovaného enzymu a detekčního činidla v LOV 

modulu. Neúplné překrytí (při rychlostech < 100 µl/s) se projevovalo nelineárním nárůstem 
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absorbance. Rychlosti aplikace reakční směsi byly testovány v rozmezí 100 – 900 µl/s. 

Zatímco rychlosti > 200 µl/s nezvyšují hodnoty signálu, vede použití vyšších rychlostí ke 

zlepšení hodnot opakovatelnosti. Jako optimální se jeví použití průtokové rychlosti 900 µl/s 

(RSD = 2,58%, n = 5). Aplikace zón do detektoru vysokou rychlostí a následné zastavení toku 

se projevuje píkem během první sekundy, způsobeným rázem v kapalině. Proto bylo snímání 

signálu zahajováno až po 2 sekundách po aplikaci reakční směsi. 

Vliv teploty prostředí na aktivitu enzymu byl testován použitím temperované vodní 

lázně, ve které byl uložen roztok enzymu odebíraný SIA analyzátorem. Teplota vodní lázně 

byla postupně zvyšována. Byl sestrojen graf závislosti enzymové aktivity na teplotě v rozmezí 

13 – 42 °C. Dále byla sledována změna teploty v laboratoři v průběhu dne. Teplota se 

pohybovala mezi 20 – 23°C. Této změně teploty odpovídá změna enzymové aktivity cca 5%. 

Vzhledem k tomu, že experimentální výsledky jsou získávány jako relativní čísla (poměr 

absorbance při reakci inhibovaného a neinhibovanému enzymu) během každého cca 

desetiminutového měřícího cyklu a že změna teploty v laboratoři se neděje skokově, lze vliv 

teploty prostředí na získaná data zanedbat. Přehled optimalizovaných parametrů a výsledně 

zvolených hodnot podává tabulka č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Rozsah optimalizovaných hodnot a vybrané hodnoty pro stanovení neostigminu 

pomocí SIA-LOV metody. 

Parametr Rozsah 

hodnot 

Zvolená hodnota 

pH fosfátového pufru [pH] 6,9 – 8,5 8,0 

5,5´-DTNB [mM] 0,04 – 0,85 0,20 

butyrylthiocholin jodid – koncentrace 

sustrátu [mM] 

0,01 - 33 33 

Koncentrace neostigminu [µM] 1,5 - 600 Lineární v rozsahu koncentrací  

15 – 132 µM neostigmin methylsufátu 

11,8 – 135 µM neostigmin bromidu 

Teplota zásobního roztoku enzymu [°C] 13 - 42 25 (laboratorní  teplota) 

Inkubační čas [s] 0 - 240 60 

Objem zóny enzymu [µl] 1 - 15 10 

Objem zóny detekčního roztoku (roztok 

substrátu a 5,5´-DTNB) [µl] 

1 - 15 10 

Objem zóny roztoku neostigminu [µl] 1 - 15 10 

Objem k detekci [µl] 10 - 90 37 

Průtoková rychlost při detekci [µl/s] 1 - 900 900 
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4.5.4.1.2. Parametry enzymové reakce 

Optimalizace fyzikálně chemický parametrů zahrnovala výběr podmínek pH, 

koncentrace indikačního činidla DTNB, vliv koncentrace substrátu na aktivitu enzymu, vliv 

inkubačního času interakce inhibitor-enzym na enzymovou aktivitu.  

Aktivita BuChE je ovlivňována hodnotou pH prostředí. Použitím 0,1 M fosfátového 

pufru o hodnotách pH 6,9 - 8,0 byly připraveny enzymové roztoky a sledována závislot 

aktivity BuChE na pH. Maximální aktivity BuChE bylo dosaženo při pH 8,0. 

Koncentrace DTNB byla testována v rozmezí 0,04 - 0,85 mM v přítomnosti 33 mM 

BTChI. Při použití koncentrace 0,20 mM je nárůst absorbance lineární po dobu 25 s, poté 

dochází k vyčerpání indikačního činidla. Odečet signálu trvá 15 s. Zvolená koncentrace 

DTNB je dostačující. 

Aktivita enzymu je závislá na koncentraci jeho substrátu. Za tímto účelem byla 

sestrojena závislost aktivity BuChE na koncentraci BTChI v rozsahu koncentrací 

0,0825 - 33 mM. Byl použit optimalizovaný SIA protokol a optimalizované podmínky 

detekce. Inhibitor byl nahrazen vodou a inkubační čas reakce enzym-inhibitor byl nastaven na 

0 s. Každá hodnota byla změřena pětkrát a byl vypočítán průměr. Z naměřených dat byla 

vypočtena hodnota konstanty KM 0,28 mM. 

Inkubační čas, tj. doba interakce mezi inhibitorem a enzymem, ovlivňuje výslednou 

aktivitu enzymu. Pro dvě koncentrace neostigminu (4,2 x 10
-5

 a 8,4 x 10
-5

 M neostigminu) a 

vodu byly sestaveny závislosti enzymové aktivity na inkubačním čase (0, 60, 120, 240 s). 

Zvolená hodnota 60 s představuje kompromis mezi citlivostí stanovení a celkovým trváním 

analýzy. 

4.5.4.2. Validace 

Úplný přehled validačních parametrů podává tabulka č. 7. V rámci validace byly 

sestrojeny inhibiční křivky obou solí neostigminu při inhibičním čase 60 s a vypočteny 

koncentrace pI50 (5 x 10
-5

 M neostigminu). 

Kalibrační „přímka“ v okolí inflexního bodu byla sestrojena semilogaritmickým 

vynesením závislosti aktivity enzymu na logaritmu koncentrace neostigminu. O lineární 

oblasti lze hovořit v rozsahu koncentrací 1,05 x 10
-5

 - 1,20 x 10
-4

 M neostigmin methylsulfátu 

(y = -0,5218 log ci – 1,79; r
2
 = 0,9982) a 1,15 x 10

-5
 – 1,30 x 10

-4
 neostigmin bromidu 

(y = -0,5213 log ci – 1,80;r
2
 = 0,9997). 
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Správnost, vyjádřena jako hodnota recovery, byla ověřena přidáním známého 

množství standardu ke vzorku. Pro neostigmin methylsulfát byly hodnoty recovery 

98,4 - 102,7% (n = 4), pro neostigmin bromid 98,6 - 103,3% (n = 4). 

Přesnost, vyjádřená hodnotou opakovatelnosti (RSD%, n=10) byla 2,09% pro 

neinhibovanou BuChE a 3,93% a 4,69% pro BuChE inhibovanou 2,09 x 10
-5

 M  

a 1,02 x 10
-4

 M neostigmin methylsulfátem.  

Detekční limit (LOD) byl určen jako koncentrace inhibitoru, která způsobí pokles 

aktivity enzymu o 10%. Během experimentů s určením spontánní aktivity byl roztok enzymu 

nahrazen vodou. Pro neostigmin methylsulfát byl LOD 2,48 x 10
-6

 M a pro neostigmin 

bromid 2,67 x 10
-6

 M. LOQ byl vypočten jako trojnásobná hodnota LOD, a to 7,45 x 10-6 M 

neostigmin methylsulfátu a 7,80 x 10
-6

 M neostigmin bromidu. Tyto hodnoty byly 

experimentálně ověřeny. 

4.5.4.3. Aplikace 

Metoda byla aplikována pro stanovení obsahu neostigmin methylsulfátu a neostigmin 

bromidu ve vzorcích HVLP. Nalezené výsledky (viz tab. č. 8) odpovídaly hodnotám 

uváděným výrobcem na jejich obalu. Každý vzorek byl analyzován 4x. Přítomnost 

pomocných látek nevykazovala vliv na proces stanovení. Kvůli nedostupnosti lékopisem 

definované nečistoty (3-hydroxyfenyl)trimethylamonium bromid nebylo možno 

experimentálně ověřit její vliv na průběh stanovení [295]. 
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Tabulka č. 8: Přehled validačních údajů 

Validační parametr  Výsledek Komentář 

Tablety (neostigmin 

bromid) 

Injekce (neostigmin 

methylsulfát) 

Nominální obsah [g] 0,015  0,5   

Stanovená SIA 

technikou [g] 

0,01503  0,4988   

Linearita [M] 

 

1,15 x 10
-5

 – 1,30 x 10
-4

 1,05 x 10
-5

 – 1,20 x 10
-4

   

Korelační koeficient r
2
 0,9997 0,9982  

Správnost [%] 98,4 – 102,7 98,6 – 103,3 Metodou standardního přídavku 

Přesnost – 

opakovatelnost [%] 

1,64 1,94 RSD, n = 4 

Detekční limit [M] 2,48 x 10
-6

  2,67 x 10
-6

  Při dosažení 10% poklesu aktivity 

enzymu. 

Kvantifikační limit [M] 7,45 x 10
-5

 7,80 x 10
-5

 Kvantifikační limit byl vypočítán 

jako trojnásobek hodnoty 

detekčního limitu 

4.5.5. Závěr 

V této práci byla vyvinuta automatizovaná metoda stanovení neostigminu ve dvou 

různých lékových formách farmaceutických přípravků. Při stanovení neostigminu či jiných 

farmak ze skupiny ihibitorů cholinesteráz nebylo dosud použití SIA-LOV metody popsáno.  

Použití instrumentace SIA-LOV s technikou kinetické detekce enzymové aktivity 

umožňuje provádět rutinní stanovení, redukovat spotřebu činidel a zkrátit čas analýzy. Oproti 

popsaným FIA metodám má sice SIA metoda nižší frekvenci stanovení, avšak v porovnání 

s nimi je méně náročná na obsluhu. Absence enzymových kolon odstraňuje potřebu 

reaktivace enzymu a dále tak snižuje časovou náročnost vlastního stanovení.  

Hlavním omezením použité enzymové detekční metody zůstává absence informací 

o vlastní chemické struktuře inhibitoru. V případě přítomnosti dalších látek s inhibičním 

účinkem na BuChE by byl signál falešně pozitivní a bylo by nutné využít separační postupy.
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4.6. Experimentální část 4 

4.6.1. Stanovení cholinesterázové aktivity pomocí microSIA analyzátoru 

vybaveného lab-on-valve modulem s použitím techniky zastaveného toku 

4.6.2. Předmět studia 

V rámci této práce byla vypracována metoda automatizovaného stanovení aktivity 

cholinesteráz (AChE, BuChE) in vitro. Stanovení bylo prováděno na microSIA analyzátoru 

vybaveném LOV modulem, který umožnil automaticky připravit koncentrační řadu substrátů 

pro následné stanovení jejich afinity k enzymu. 

Na základě studia literatury a zkušeností z našich předchozích experimentů byla 

vybrána enzymatická soustava zahrnující buď AChE, nebo BuChE a příslušné substráty, 

ATChI či BTChI. Produkt reakce byl spektrofotometricky detekován reakcí podle Ellmana 

[235]. 

Během optimalizace jsme se soustředili na testování možností řídícího software 

dodávaného výrobcem s cílem jeho uplatnění ve složitějších algoritmech. 

Validovaná metoda byla použita pro stanovení konstanty KM jakožto parametru 

charakterizujícího afinitu substrátu k enzymu a ke zhodnocení vlivu struktury substrátu na 

kinetiku enzymové katalýzy. 

4.6.3. Materiál a popis metody 

4.6.3.1. Instrumentace 

Analyzátor microSIA (FIAlab, USA) – kompaktní SIA analyzátor vybavený pístovou 

pumpou (1000 µl) a šesticestným selekčním ventilem. 

Zádržná cívka o objemu ~2500µl k prevenci kontaminace prostoru pumpy reagenciemi. 

Modul lab-on-Valve (FIAlab, USA) – kompaktní modul montovaný na selekční ventil, 

šestikanálový, vyrobený z plexiskla, s detekčním kanálkem o délce 1 cm a objemu 16 µl. 

UV/VIS spektrometr USB2000 (Ocean Optics Inc., USA) – kompaktní modul, typu diode-

array, propojený s LOV modulem pomocí optických vláken. 

UV zdroj D-1000CE (Analytical Instrument System Inc., USA),  

Autosampler SAMP-3000 (FIAlab, USA) – autosampler s revolverovým zásobníkem. 

Teflonové hadičky (Upchurch Scientific, USA) o malém vnitřním průměru (0,60 mm, 

75 mm) spojují jednotlivé prvky průtokového systému. 
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Řídící software FIAlab for Windows 5.0 (FIAlab, USA) ovládá SIA analyzátor. Běží 

v prostředí Windows XP na počítači PC. Zahrnuje protokol pro činnost přístroje, detektorů, 

zpracování a uložení záznamů měření. 

Získaná data byla vyhodnocována nelineární regresí pomocí metody Řešitel v MS Excel. 

4.6.3.2. SIA proces 

Proces je založen na sledování enzymové aktivity při různých koncentracích substrátu 

a detekčního činidla. Koncentrační řada substrátů byla připravena buď manuálně, nebo on-

line automatizovaným postupem bezprostředně před měřením. Změna koncentrace detekčního 

činidla při on-line ředění je zanedbatelná a na aktivitu enzymu nemá vliv. Schéma řídícího 

programu viz tabulka č. 9. 

Procedura využívající off-line ředění vzorku 

Nejprve je promyto spojení analyzátoru s autosamplerem roztokem substrátu a činidla 

o příslušné koncentraci. Následuje propláchnutí LOV modulu 1 ml nosného činidla 

(superčistá voda). Během vlastního stanovení enzymové aktivity je aspirováno 300 µl nosné 

fáze (ultračistá voda), 3 µl roztoku enzymu, 3 µl roztoku detekčního činidla pro off-line 

ředění a 13 µl vody. Poté je aplikováno do detektoru rychlostí 20 µl/s 26 µl reakční směsi. 

Následuje zastavení toku a detekce tvorby produktu při 412 nm po dobu 55 s. Po skončení 

detekce je zbylý objem pumpy vyprázdněn do odpadu. Každé měření je provedeno třikrát. 

Poté následuje posun autosampleru na další vzorek. 

Procedura využívající on-line ředění vzorku 

Nejprve je promyto spojení analyzátoru s autosamplerem roztokem substrátu o 

příslušné koncentrací. Následuje proplach LOV modulu 1 ml nosného činidla (superčistá 

voda). Během vlastního stanovení enzymové aktivity je aspirováno 300 µl nosné fáze, 3 µl 

roztoku enzymu, X µl roztoku detekčního činidla pro off-line ředění a (13-X) µl vody. X 

nabývá hodnotu 3, 6, nebo 9. 

26 µl reakční směsi je transportováno do detektoru rychlostí 20 µl/s. Následuje 

zastavení toku a detekce tvorby produktu při 412 nm po dobu 55 s. Po skončení detekce je 

zbylý objem pumpy vyprázdněn do odpadu. Každá hodnota objemu X je změřena třikrát, poté 

je hodnota X změněna. Po změření všech hodnot X následuje posun autosampleru na další 

vzorek. 
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Tabulka č. 9: Schéma řídícího programu pro on-line ředění vzorku 

krok Popis činnosti přístroje 

Off-line ředění vzorků On-line ředění vzorků 

1. plnění portu substrátu roztokem o 

aktuální koncentraci 

Aspirace 90 μl susbtrátu a vypláchnutí do odpadu 

2. promytí systému Aspirace 1000 μl nosného proudu a vypuštění skrz detekční celu 

3. Aspirace roztoku enzymu a detekčního 

roztoku 

300 μl nosného proudu + 3 μl 

roztoku enzymu + 3 μl 

detekčního roztoku + 13 μl 

vody 

300 μl nosného proudu + 3 μl 

roztoku enzymu + X μl detekčního 

roztoku + (13-X) μl vody; X = 

{3,6,9} 

4. Aplikace do detektoru, promísení 26 μl reakční směsi je injektováno do detekční cely vysokou 

rychlostí, dochází k promísení zón činidel a zastavení reakční 

směsi v detektoru 

5. Stanovení enzymové aktivity Tok je zastaven a 55 s je sledován přírůstek absorbance při 

412 nm 

6. Vyprázdnění systému Vytlačení zbytku z pumpy a systému do odpadu 

7. Změna koncentrace substrátu Každá koncentrace je 

stanovena 3x a poté je 

změněna koncentrace – 

změnou pozice autosampleru 

Každý objem detekčního roztoku 

je stanoven 3x. Poté je změněn 

objem X. Koncentrace detekčního 

roztoku – pootočením 

autosampleru – je změněna až po 

změření všech tří objemů X. 

4.6.3.3. Chemikálie 

Všechny použité reagencie byly o čistotě > 99%. KH2PO4 a Na2HPO4 . 12 H2O byly 

zakoupeny v Lachema Brno (ČR). AChE, ATChI, BTChI, DTNB a bovinní albumin (BSA) 

byly zakoupeny u Sigma Aldrich. BuChE byla použita v lyofilizátu z koňského séra (Sevac 

Praha, ČR). Ultračistá voda byla připravována přístrojem Millipore Milli-Q RG (Merck 

Millipore, USA). 

Roztok fosfátového pufru 

Fosfátové pufry o pH 7,4 a 8,0 byly připraveny smísením objemových podílů vodných 

roztoků 0,1 M KH2PO4 a 0,1 M Na2HPO4 . 12 H2O. 
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Zásobní roztoky enzymů 

Acetylcholinesteráza (AChE) 

Zásobní roztok AChE vznikl rozpuštěním lyofilizátu v 0,1 M fosfátovém pufru o pH 

8,0 obsahujícím přídavek BSA (1 mg/ml). Tento roztok byl následně rozplněn do zásobních 

eppendorfských vialek a zmrazen. V čas potřeby byl rozpuštěn a temperován na laboratorní 

teplotu. Každá vialka byla rozmrazena pouze jednou. 

Butyrylcholinesteráza (BuChE) 

0,0010 g lyofilizátu bylo rozpuštěno v 0,1 M fosfátovém pufru pH 7,4 a doplněno na 

objem 10,00 ml v odměrné baňce. Tento roztok byl následně rozplněn do zásobních 

eppendorfských vialek a zmrazen. V čas potřeby byl rozpuštěn a temperován na laboratorní 

teplotu. Každá vialka byla rozmrazena pouze jednou. 

Pracovní roztoky enzymu pro stanovení kalibrační závislosti enzymové aktivity 

Opakovaným ředěním 200 µl roztoků BuChE příslušným fosfátovým pufrem 

odpovídající hodnoty pH v poměru 1:1 bylo připraveno 5 roztoků o různé enzymové aktivitě. 

Jako blank sloužil roztok fosfátového pufru o příslušném pH.  

Roztok 5,5′-dithiobis(2-nitrobenzoové kyseliny) (DTNB, Ellmanovo činidlo) 

0,0050 g DTNB v odměrné baňce bylo rozpuštěno v 1 ml ethanolu a doplněno na 

objem 10,00 ml destilovanou vodou.  

Zásobní roztok substrátu 

Navážené množství substrátu (acetylthiocholinu nebo butyrylthiocholinu) potřebné pro 

přípravu 10,00 ml jeho 0,1 M roztoku bylo doplněno v odměrné baňce na 10,00 ml 

destilovanou vodou.  

Příprava pracovních roztoků substrátů 

Ředěním zásobního roztoku vodou byla připravena koncentrační řada vodných 

roztoků substrátu (0,01 M, 0,001 M, 0,0001 M).  

Detekční roztoky pro off-line ředění 

Pro každou koncentraci pracovního roztoku substrátu i pro roztok zásobní byly 

připraveny 3 eppendorfské vialky obsahující 0,40, 0,20 a 0,10 ml příslušného roztoku 

substrátu. Byly doplněny na objem 1,00 ml destilovanou vodou. Následně bylo ke každé 

přidáno 0,20 ml roztoku DTNB. Roztoky byly připravovány denně čerstvé, skladovány 

v chladničce, před použitím temperovány na pokojovou teplotu. I během experimentu byly 

chráněny před denním světlem. Pro slepý pokus byl roztok substrát nahrazen vodou.  
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Detekční roztoky pro on-line ředění 

Pro každou koncentraci pracovního roztoku substrátu i pro roztok zásobní byly 

připraveny roztok obsahující 0,1 ml tohoto roztoku a následně byl doplněn na objem 1,00 ml 

destilovanou vodou. Poté bylo přidáno 0,20 ml roztoku DTNB. Gradient koncentrace byl 

tvořen on-line aspirací různých objemů takto připravených roztoků při zachování 

konstantního výsledného celkového objemu používaného k detekci. Roztoky byly 

připravovány denně čerstvé, skladovány v chladničce, před použitím temperovány na 

pokojovou teplotu. I během experimentu byly chráněny před denním světlem. Pro zjištění 

hodnoty slepého pokusu byl roztok substrátu nahrazen vodou.  

4.6.3.4. Enzymologické procedury 

Experimentální stanovení parametrů KM a Vmax 

Nejprve byl proveden slepý pokus, kdy byl místo substrátu dávkován do SIA systému 

roztok obsahující destilovanou vodu ve směsi s Ellmanovým činidlem. Postupně byla měřena 

enzymová aktivita v přítomnosti roztoků obsahujících vzrůstající koncentrace substrátu. 

Veškerá měření byla prováděna pětkrát. Vyhodnocení bylo prováděno v připravených 

šablonách v programu MS Excel. Byl sestrojen graf závislosti rychlosti přírůstku absorbance 

na koncentraci substrátu a vypočítány hodnoty KM a Vmax nelineární regresí. Lineární regresí 

podle Lineweaver-Burka byly určeny parametry linearity (r). 

Kalibrační závislosti pro stanovení enzymové aktivity 

S použitím detekčního roztoku pro off-line ředění o koncentraci 0,0033 M BTChI byla 

proměřena závislost rychlosti enzymové reakce na vzrůstajícím množství enzymu BuChE. 

Výsledek měření byl porovnáván s výsledkem pro slepý vzorek, kdy byl místo roztoku 

obsahujícího enzym použit pouze fosfátový pufr. Pro každou koncentraci enzymu bylo 

provedeno pět měření. Vyhodnocení probíhalo v připravených šablonách v programu 

MS Excel. Parametry kalibrační přímky byly vypočteny linearní regresí v MS Excel. Byla 

sestrojena kalibrační závislost rychlosti přírůstku absorbance na koncentraci enzymu. 

Použití řídícího software FIAlab pro tvorbu složitějších algoritmů 

Podle příručky výrobce byla testována možnost použití základních programovacích 

celků (podmínky, cykly, iterace, možnosti práce s proměnnými) a byly porovnány se 

strukturou algoritmů SIMPLEX.  

On-line ředění vzorku pomocí SIA – LOV 

Byly porovnány aktivity enzymu při shodných koncentracích substrátů připravených 

off-line a on-line ředěním a z nich vypočtené hodnoty KM. 
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4.6.4. Výsledky a diskuze 

4.6.4.1. Vývoj metody 

Parametry enzymové reakce (pH a složení pufrů, koncentrace Ellmanova činidla) byly 

zvoleny na základě údajů publikovaných v literatuře. Následně byla optimalizována SIA 

detekce – pořadí a objemy zón aspirovaných do systému a objemy dávkované pumpou do 

detektoru. Sledovanými parametry byly linearita přírůstku absorbance a hodnota směrnice 

přírůstku absorbance. Cílem optimalizace bylo pracovat v SIA systému s minimálními 

objemy reagencií, aby se ověřila možnost provádění automatického on-line ředění vzorků. 

Použitím LOV modulu bylo možno pracovat s činidly a vzorky v řádově jednotkách 

mikrolitrů. 

S optimalizací SIA stanovení úzce souvisí i tvorba řídícího programu microSIA 

analyzátoru, detailněji je popsána níže.  

4.6.4.2. Možnosti použití FIAlab softwaru pro tvorbu složitější algoritmů 

Bylo ověřeno, že se softwarem FIAlab není možné vyvíjet složitější rozhodovací 

algoritmy, na rozdíl od přístrojů ovládaných softwarem individuálně vytvořeným uživatelem. 

Jen omezeně lze pracovat s proměnnými (pouze celá čísla, nelze přistupovat k hodnotě 

výsledku měření jako k proměnné on-line). Lze používat podmíněné cykly s podmínkou na 

začátku nebo na konci, resp. inkrementaci. Lze měnit hodnotu parametru měření v závislosti 

na pořadí probíhajícího cyklu (např. po 3 cyklech měření změnit hodnotu parametru o 

definovaný inkrement, a při dosažení určeného počtu cyklů, resp. limitní hodnoty parametru 

měřící cyklus ukončit). 

Další strategií bylo využívat SIA-LOV systém pro automatizované získávání 

rozsáhlých souborů dat, která vyhodnotí kvalifikovaný obsluhující personál s použitím jiného 

vhodného programu (zde nástroje nelineární regrese MS Excel). I přes toto omezení je použití 

popsané metody výhodné, automatizace procesů on-line úpravy standardů a stanovení 

enzymové kinetiky snižují nároky na čas a kvalifikaci personálu. Ten se může soustředit na 

zpracování a vyhodnocení vzorků. 

Během stanovení byly porovnány metody detekce produktu metodou tangent a 

metodou konstantního času. Zatímco první způsob umožňuje získat detailní informace o 

průběhu reakce, je rychlejší a použitelný i při interferenci matrice, druhý způsob je snazší na 

interpretaci získaných dat. Vlivem algoritmu používaného pro výpočet směrnice dochází ke 

zhoršení parametru opakovatelnosti oproti metodě konstantního reakčního času, což popisuje 

i literatura [34]. 
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4.6.4.3. On-line ředění vzorku pomocí SIA LOV 

Pro zjednodušení analýzy více vzorků (např. kalibrační závislost) byl používán 

vícecestný selekční ventil, který plnil funkci autosampleru. Byla ověřena možnost využití on-

line ředění roztoků standardů. Byly porovnány aktivity enzymu při koncentracích 

připravených off-line a on-line ředěním. Byly porovnány hodnoty – log KM zjištěné pomocí 

oline a off-line ředění substrátů (viz tabulka č. 10). Přesnost byla ověřena použitím parametru 

opakovatelnosti, opakovaným měřením stejné koncentrace substrátu připravené off-line, 

resp. on-line ředěním. 

 

Tabulka č. 10: Porovnání hodnot KM BuChE/BTChI vypočtených z logaritmického vynesení 

 Off-line ředění On-line ředění 

Rozsah testovaných koncentrací [mM] 0,001 - 5 

Opakovatelnost – RSD, n=5 [%] 4,69 2,94 

-log KM 3,70 3,75 

 

Porovnáním hodnot opakovatelnosti bylo zjištěno, že on-line metoda je přesnější. 

Hodnoty log KM zjištěného pro BuChE se neliší více než o 5%. Na druhou stranu, on-line 

ředění vzorku vyžaduje práci s malými objemy zón a tudíž vyšší koncentraci činidel. To může 

přinášet komplikace (omezená rozpustnost, precipitace v systému). Během našich 

experimentů jsme však tyto obtíže nezaznamenali. Při off-line ředění by bylo možné pracovat 

s většími objemy zón a dosahovat intenzivnějšího signálu a tím i vyšší citlivosti. 

4.6.4.4. Kalibrační závislosti pro stanovení enzymové aktivity  

Byla sestrojena kalibrační závislost rychlosti přírůstku absorbance na koncentraci 

BuChE (viz tabulka č. 11). Kalibrační přímka má omezený rozsah dvou řádů. Byla však 

sestrojována pouze pro demonstrativní účely. Její rozsah lze snadno rozšířit, limitujícím 

faktorem je zachování lineárního signálu v rámci intervalu stanovených koncentrací. 

Standardně bývá enzymová aktivita udávána v katalech nebo v mezinárodních jednotkách 

(I. U.). Pro zachování jednoduchosti a přehlednosti jsme tento přepočet neprovedli a 

vztahovali směrnici přírůstku absorbance k navážce BuChE v miligramech. 

4.6.4.5. Stanovení parametrů enzymové reakce 

Pomocí metody byly stanoveny parametry KM, používané pro charakterizaci afinity 

substrátu k enzymu, konstanta Kss, užívaná pro charakterizaci inhibice enzymu substrátem, 

Vmax, užívaná pro stanovení rychlosti enzymové reakce. Byla otestována i substrátová 
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specifita AChE a BuChE vůči ATChI a BTChI. Zatímco AChE v přítomnosti BTChI 

nevykazuje hydrolytickou aktivitu, BuChE štěpí ATChI s cca 80% účinností oproti stejné 

koncentraci BTChI.  

 

Tabulka č. 11: Přehled parametrů kalibrační závislosti enzymové aktivity BuChE 

Rozsah koncentrace enzymu [mg/ml] 3,0 x 10
-3

 – 0,1 

Korelační koeficient (r) 0,9960 

Detekční limit 0,1 mg 

Počet vzorků za hodinu 12 h
-1

 

 

4.6.4.6. Validace metody 

Po optimalizaci byla detekční metoda validována určením hodnot konstant KM a KSS 

enzymů a jejich porovnáním s dostupnou literaturou, přesnost byla vyjádřena pomocí 

opakovatelnosti (viz tabulka č. 12). Lineární regresí podle Lineweaver-Burka byl stanoven 

parametry linearity (korelační koeficient r). 

 

Tabulka č. 12: Přehled validačních parametrů SIA-LOV stanovení cholinesterázové aktivity 

 AChE BuChE 

Korelační koeficient (r) 

(linearizace dle Lineweaver-Burkea) 

0,9979 0,9985 

KM (Konstanta Michaelis-Mentenové) [mM] 0,501 0,200  

KSS (inhibice substrátem, vypočtená) [mM] 34,7  - 

Testované koncentrace substrátu [mM] 0,008 – 33  

Opakovatelnost 

(RSD, n=5) [%] 

3,11  2,77  

 

4.6.5. Závěr 

Byla vyvinuta robustní, citlivá a rychlá automatizovaná metoda pro sledování kinetiky 

enzymových reakcí cholinesteráz. Oproti publikovaným postupům [38] umožňuje provádět 

tato stanovení pomocí SIA-LOV v základním hardwarovém uspořádání. Na druhou stranu, 

měřící cyklus trvá déle. Při on-line ředění vzorků bylo dosaženo vyšší přesnosti. Použití 

podmíněných cyklů vedlo ke zjednodušení struktury řídícího protokolu a k úspoře času 

experimentátora. 
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V biochemických aplikacích je popsáno využití mikrodialyzačních metod, které 

dovolují sledovat cholinesterázovou aktivitu živých organismů v reálném čase. Rozšíření SIA 

o on-line dialyzační jednotky bylo již také popsáno. Lze oprávněně předpokládat, že 

propojení SIA-LOV systému s dialyzační technikou umožní provádět automatizované 

kontinuální sledování cholinesterázové aktivity v živých organismech v reálném čase [296]. 

Literatura též popisuje modifikace Ellmanovy metody vedoucí ke snížení interference 

matrice (viz kapitola 3.6.7.). Řadu z těchto modifikací lze adaptovat pro námi vyvinutou 

metodu. 

Na základě této práce byla vypracována praktická úloha pro výuku studentů 3. ročníků 

oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. 

Úloha je koncipována jako ukázka moderních trendů instrumentální analýzy v oblasti 

neseparačních technik.
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4.7. Experimentální část 5 

4.7.1. Screening a charakterizace inhibitorů acetyl- a butyrylcholinesteráz 

rostlinného původu  

Práce byla připravena k publikaci jako Pavlíček O., Polášek M., Chlebek J., Opletal 

L., Cahlíková L., Cabal J.: Rapid SIA LOV method for the detection of acetylcholinesterase 

and butyrylcholinesterase inhibitors isolated from plants. 

4.7.2. Předmět studia 

Rostliny jsou cenným zdrojem nových chemických struktur používaných v medicíně. 

Při výběru potenciálních léčiv inhibujících cholinesterázy je testována schopnost látky 

inhibovat aktivitu acetyl- a butyrylcholinesterázy, a následně je inhibiční aktivita u 

perspektivních látek kvantifikována pomocí parametru IC50 (resp. pI50). Důležitá je informace 

o mechanismu inhibice, reverzibilitě, příp. ireverzibilitě inhibiční reakce. 

Získání potřebných informací o biologických vlastnostech inhibitoru vyžaduje 

v podstatě opakování jednoduché reakce zahrnující interakci standardu enzymu, testovaného 

inhibitoru a substrátu a následnou detekci enzymové aktivity. Během těchto experimentů se 

mění buď koncentrace inhibitoru, nebo délka inkubační doby.  

Byly popsány metody manuálního screeningu inhibitorů cholinesteráz, založené na 

nástřiku TLC chromatogramů roztokem indikačního činidla, metody manuální 

spektrofotometrie i automatizovaná stanovení, nejčastěji s využitím mikrotitrátorů. Nejnověji 

byla popsána metodika využívající on-line spojení separačního procesu a stanovení 

inhibičního účinku na základě kombinace HPLC-UV-MS a průtokové injekční analýzy. Byť 

je  těmito metodami možné stanovit základní charakteristiky inhibičního účinku, umožňují 

získat pouze omezené informace o kinetických vlastnostech izolovaných 

inhibitorů [126, 297-301]. 

Hardwarové modifikace SIA-LOV přístroje nebylo nutno provádět. LOV modul 

použitý pro měření byl vyroben z chemicky inertní hmoty ULTEM®, umožňoval použití 

širšího spektra rozpouštědel. Během optimalizace metody byly nejprve ověřeny rozpustnosti 

substancí izolovaných z rostlin ve vhodných mediích (superčistá voda, ethanol, DMSO). Byl 

zjištěn rozsah koncentrací rozpouštědel, při kterém nedochází k ovlivnění aktivity enzymu. 

Následně byly hledány optimalizovány parametry řídícího protokolu pro provedení 

enzymologických stanovení. Metoda byla validována, správnost ověřena porovnáním 

získaných hodnot IC50 fyzostigminu a galanthaminu s údaji publikovanými v literatuře. 
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4.7.3. Materiál a popis metod 

4.7.3.1. Instrumentace 

Analyzátor microSIA (FIAlab, USA) – kompaktní SIA analyzátor vybavený pístovou 

pumpou (1000 µl), vybavená šesti cestným selekčním ventilem. 

Zádržná cívka o objemu ~2500µl k prevenci kontaminace prostoru pumpy reagenciemi. 

Modul lab-on-valve (FIAlab, USA) – kompaktní osmicestný modul z materiálu ULTEM® 

integrovaný se selekčním ventilem, s detekčním kalnálem o délce 1 cm. 

UV/VIS spektrometr USB2000 (Ocean Optics Inc., USA) – kompaktní modul, typu diode-

array, propojený s LOV modulem pomocí optických vláken. 

UV zdroj D-1000CE (Analytical Instrument System Inc., USA),  

Autosampler SAMP-3000 (FIAlab, USA) – autosampler s revolverovým zásobníkem. 

Teflonové hadičky (Upchurch Scientific, USA) o malém vnitřním průměru (0,60 mm,75 

mm) spojují jednotlivé prvky průtokového systému. 

Řídící software FIAlab for Windows 5.0 (FIAlab, USA) ovládá SIA analyzátor. Běží 

v prostředí Windows XP na počítači PC. Zahrnuje protokol pro činnost přístroje, detektorů, 

zpracování a uložení záznamů měření. 

Získaná data byla vyhodnocována nelineární regresí pomocí metody Řešitel v MS Excel. 

4.7.3.2. SIA proces 

Proces automatizovaného stanovení enzymové aktivity microSIA metodou je založen 

na sledování enzymové aktivity při různých koncentracích inhibitoru cholinesterz. Schéma 

řídícího programu viz tabulka č. 13. 

Na počátku měřícího cyklu jsou do patřičných portů nasáty roztoky vzorku a reagencií 

(enzymového roztoku, příslušného detekčního roztoku) a systém je propláchnut nosným 

činidlem – vodou. V každém měřícím cyklu dochází k nasátí 10 µl pracovního roztoku 

inhibitoru (vzorku), 10 µl roztoku enzymu (AChE nebo BuChE). Následuje zastavení toku po 

dobu 60 s (resp. 0, 60, 240, 480s při sledování reverzibility inhibice). Poté je aspirováno 10 µl 

roztoku příslušného detekčního činidla (směs obsahující ATChI/BTChI a DTNB). Obrácením 

směru toku činidel dochází k promísení zón a reakční směs je tlačena do detektoru. V něm je 

tok zastaven na 15 s. Během této doby se zaznamenává při 412 nm přírůstek absorbance 

vznikajícího reakčního produktu. Je vypočtena směrnice kinetické křivky. Poté je celý obsah 

detektoru vytlačen do odpadu a systém je připraven k novému měřícímu cyklu. Každé měření 

se provádí třikrát. 
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Data jsou zpracována pomocí analytického modulu FIAlab softwaru a MS Excel. 

Nelineární regrese byla prováděna pomocí funkce Řešitel v MS Excel. 

Souhrn optimálních podmínek SIA protokolu podává tabulka č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Schéma stanovení enzymové inhibice s využitím SIA-LOV systému. Enzym – 

roztok AChE/BuChE ve fosfátovém pufru, Substrát – směs ATChI/BTChI a DTNB, Inhibitor – 

vodný roztok testovaného inhibitoru. 

Krok  Objem 

zóny [µl] 

Průtoková 

rychlost [l/s] 

Doba trvání zastavení toku 

[s] 

Aspirace Inhibitoru 10 20  

Aspirace Enzymu 10 20  

Inkubace   60 (resp. 0 – 480 s *) 

Aspirace Substrátu 10 20  

Aplikace směsi do detekční cely 37 900  

Detekce enzymové aktivity   15 

Vyprázdnění detektoru 936 900  

*
) Doba zastavení toku je 60 s, resp 0 – 480 s při sledování ireverzibility inhibice enzymu. 

 

4.7.3.3. Chemikálie 

Všechny použité reagencie měly čistotu > 99%. KH2PO4 a Na2HPO4 . 12 H2O byly 

zakoupeny v Lachema Brno, AChE, ATChI, BTChI, DTNB, BSA, galanthamin a fyzostigmin 

u Sigma Aldrich, USA. BuChE byla použita v lyofilizátu z koňského séra (Sevac Praha, ČR). 

Ultračistá voda byla připravována přístrojem Millipore Milli-Q RG (Merck Millipore, USA). 

Testované látky byly izolovány na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické 

fakulty Univerzity Karlovy. 

Roztok fosfátového pufru 

Fosfátový pufr o pH 8,0 byl připraven smísením příslušných objemů 0,1 M vodných 

roztoků KH2PO4 a Na2HPO4 . 12 H2O. 

Zásobní roztoky enzymů 

Acetylcholinesteráza (AChE) 

Zásobní roztok AChE o aktivitě 1,25 U vznikl rozpuštěním AChE o aktivitě 500 U 

v 0,1 M fosfátovém pufru o pH 8,0 obsahujícím přídavek BSA (1 mg/ml). Tento roztok byl 

následně rozplněn do zásobních eppendorfských vialek a zmrazen. V čas potřeby byl 

rozpuštěn a temperován na laboratorní teplotu. Každá vialka byla rozmrazena pouze jednou.  
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Butyrylcholinesteráza (BuChE) 

0,0030 g lyofilizátu bylo rozpuštěno v 0,1 M fosfátovém pufru pH 8,0 a doplněno jím 

na objem 20,00 ml v odměrné baňce. Tento roztok byl následně rozplněn do zásobních 

eppendorfských vialek a zmrazen. V čas potřeby byl rozpuštěn a temperován na laboratorní 

teplotu. Každá vialka byla rozmrazena pouze jednou. 

Detekční roztoky 

Detekční roztok pro AChE 

Vodný roztok 0,0033 M ATChI obsahující 0,0002 M DTNB. Byla použita 

koncentrace 0,0033 M ATChI, protože při vyšších koncentracích substrátu se projevovala 

autoinhibice AChE nadbytkem substrátu. 

Detekční roztok pro BuChE 

Vodný roztok 0,033 M BTChI obsahující 0,0002 M DTNB. Roztok byl uchováván 

zmrazen, rozplněný v eppendorfských vialkách, rozmrazován v čas potřeby. Každá vialka 

byla rozmrazena maximálně jednou.  

Detekční roztoky byly rozplněny do eppendorfských vialek a zmrazeny. 

Rozmrazovány byly v čas potřeby. Každá vialka byla rozmrazena maximálně jednou. Před 

použitím byly temperovány na pokojovou teplotu. I během experimentu byly chráněny před 

denním světlem. Pro zjištění hodnoty slepého pokusu byl roztok substrátu nahrazen vodou.  

Roztoky standardů inhibitorů 

Galanthamin 

Zásobní roztok Galanthaminu (0,0014 M) byl připraven rozpuštěním galanthamin 

hydrobromidu v ultračisté vodě, uchováván v ledničce, chráněn před světlem. Pracovní 

roztoky vznikaly ředěním zásobního roztoku ultračistou vodou v čas potřeby. 

Fyzostigmin 

Zásobní roztok fyzostigminu (0,0105 M) byl připraven rozpuštěním látky v 1000 µl 

99% ethanolu. Pracovní roztoky byly připravovány ředěním zásobního roztoku ultračistou 

vodou v čas potřeby. 

Testované substance 

Testované látky byly izolovány na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie 

Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Byly dodávány v krystalické formě s udanou 

relativní molární hmotností (Mr). Látky byly rozlišovány podle udané relativní molární 

hmotnosti. Zásobní roztoky byly připravovány rozpuštěním navážky v 1000 µl 99% ethanolu, 

resp. DMSO (substance o Mr = 325,4). Pracovní roztoky byly připravovány ředěním 

zásobních roztoků ultračistou vodou v čas potřeby. 
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4.7.3.4. Enzymologické procedury 

Výpočet enzymové aktivity 

Enzymová aktivita byla vypočtena jako procentuální poměr směrnic přírůstku 

absorbance produktu při 412 nm roztoku enzymu inkubovaného s inhibitorem vůči směrnici 

zjištěné u roztoku enzymu, který byl inkubován za stejných podmínek s vodou. 

Určení inhibičního účinku 

Tento účinek byl posuzován na základě porovnání aktivity po 60 s inkubaci enzymu 

s vodným roztokem inhibitoru s aktivitou enzymu inkubovaného 60 s s vodou. Pokud aktivita 

enzymu poklesla pod 90% aktivity neinhibovaného enzymu, byla látka považována za látku 

s inhibičním účinkem. 

K vyloučení falešně pozitivních výsledků vlivem použitých rozpoutědel byl sledován i 

inhibiční účinek vodných roztoků ethanolu (10 - 99% v/v) a DMSO (0,001 - 100% v/v).  

Sledování vlivu inkubačního času na aktivitu enzymu / reverzibilita inhibice enzymu 

Závislost aktivity enzymu na inkubačním čase byla sledována použitím konstantní 

koncentrace inhibitoru a substrátu při inkubačních časech 0, 60, 240, 480 s. Byla graficky 

vynášena závislost aktivity enzymu na inkubačním čase. U ireverzibilních inhibitorů má tato 

závislost exponenciální charakter. Pokud byl průběh závislosti lineární, o ireverzibilní inhibici 

se nejednalo. 

Stanovení hodnot IC50 

Pokud látka vykazovala vůči enzymu inhibiční účinek, byla stanovena hodnota IC50 

(resp. pI50). Při stanovení hodnot IC50, byla měřena aktivita enzymu při vzrůstající 

koncentraci vodného roztoku inhibitoru (minimálně 15 hodnot) při inkubačním čase 60 s. Do 

semilogaritmického grafu byly vynášeny hodnoty aktivity enzymu v závislosti na dekadickém 

logaritmu koncentrace inhibitoru. Pro každou koncentraci inhibitoru byla provedena 3 měření. 

Hodnota pI50 byla stanovena regresní analýzou. Hodnota pI50 byla určena jako průměr ze 

dvou měření. V případě, že se hodnota pI50 nacházela mimo rozmezí testovaných koncentrací, 

je udávána koncentrace inhibitoru, při které došlo k maximálnímu poklesu aktivity enzymu. 

4.7.3.5. Validace systému 

Detekční limit – vypočítán jako hodnota koncentrace inhibitoru, která způsobí pokles aktivity 

intaktního enzymu o 10%. 

Kvantifikační limit – je vypočítán jako trojnásobek hodnoty detekčního limitu. 

Opakovatelnost – opakovaně, nejméně 5x, stanovován vzorek o známé koncentraci. Byla 

vypočtena směrodatná odchylka získaných signálů. 
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4.7.4. Výsledky a diskuze 

4.7.4.1. Vývoj metody 

Metoda byla optimalizována při použití standardů inhibitorů fyzostigminu a 

galanthaminu, modelových reverzibilních a ireverzibilních inhibitorů.  

Použitý detekční postup SIA – LOV stanovení enzymové aktivity vycházel 

z předchozích experimentů s neostigminem. Nebylo nutno jej upravovat. Řídící protokol SIA 

LOV aparátu byl optimalizován tak, aby umožnil minimalizaci zásahů obslužného personálu 

(automatizované sekvence promývání portů, automatizované nastavování reakčních 

parametrů atp.).  

Nově byly hledány vhodné podmínky pro enzymologická stanovení (ošetření vlivu 

druhu a koncentrace rozpuštědel použitých pro přípravu roztoků inhibitorů na aktivitu 

enzymu, hledání parametrů enzymologických procedur jako inkubační čas). 

4.7.4.2. Validace metody 

Vyvinutá metoda byla validována použitím standardů inhibitorů (fyzostigminu a 

galanthaminu) se zohledněním použitého enzymu (AChE, BuChE). Byly stanoveny detekční 

limit, kvantifikační limit a přesnost, vyjádřená jako opakovatelnost (viz tabulka č. 14).  

 

Tabulka č. 14: Přehled validačních parametrů SIA-LOV stanovení inhibitorů 

cholinesterázové aktivity rostlinného původ.  

 

Správnost metody byla ověřena určením hodnot IC50 standardů inhibitorů 

fyzostigminu a galanthaminu pro AChE a BuChE (viz tabulka č. 14). U ireverzibilní inhibice 

je hodnota pI50 závislá na inkubačním čase a koncentraci inhibitoru, u kompetitivních 

 fyzostigmin galanthamin 

AChE BuChE AChE BuChE 

Rozsah testovaných 

koncentrací inhibitoru [M] 

1.05 x 10
-10

 – 1.05 x 10
-3

 

 

2.8 x 10
-7

 – 1.41 x 10
-3

 5.97 x 10
-7

 – 5.97 x 10
-3

 

IC50 [M] 1.93 x 10
-6

 4.30 x 10
-6

 4.31x 10
-6

 1.20 x 10
-4

 

LOD [M] 1.14 x 10
-8

 2.42 x 10
-7

 4.36 x 10
-8

 1.6 x 10
-5

 

LOQ [M] 3.43 x 10
-8

 7.25 x 10
-7

 1.31 x 10
-7

 4.81 x 10
-5

 

Opakovatelnost [%] 

(RSD, n = 5) 

4.05% 4.49% 4.77% 4.43% 
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inhibitorů jen na koncentraci substrátu. Při vyhodnocování pI50 musí být tyto hodnoty brány 

v potaz. 

Pro galanthamin byla hodnota IC50 stanovena jako 4,31 x 10
-6

 M u AChE (literatura 

uvádí 1,4 – 3,9 x 10
-6

 M) a 1,20 x 10
-4

 M pro BuChE (4,0 -8,2 x 10
-6

 M v literatuře) [297]. 

Rozdíl v hodnotách zjištěných u BuChE je způsoben závislostí hodnoty IC50 kompetitivních 

inhibitorů na koncentraci substrátu. Korelováním hodnoty IC50 ke koncentraci substrátu bylo 

ověřeno, že zjištěná hodnota IC50 BuChE odpovídá publikovaným hodnotám. 

Pro fyzostigmin byly hodnoty IC50 stanoveny při inkubačním čase 60 s. Pro AChE bylo 

zjištěno IC50 1,93 x 10
-6

 M (1,65 x 10
-6

 M v literatuře) a 4,30 x 10
-6

 M pro BuChE 

(v literatuře 0,93 x 10
-6

 M při inkubačním čase 15 minut) [302, 303].  

Použitelnost enzymologických procedur byla ověřena jejich aplikací na stanovení 

standardů neostigminu a galanthaminu. 

Experimentálně byly určeny koncentrace inhibitorů (galanthamin a fyzostigmin), při 

které dochází k 10% poklesu aktivity intaktní AChE, resp. BuChE (viz tabulka č. 14). 

Vliv inkubačního času na enzymovou aktivitu byl sledován při konstantních 

koncentracích galanthaminu (5,97 x 10
-3

 a 5,97 x 10
-4

 M) a fyzostigminu (1,0 x 10
-5

 a 

2,05 x 10
-6

 M) při inkubačních časech 0 – 480 s. U ireverzibilního inhibitoru fyzostigminu 

byla prokázána exponenciální závislot úbytku aktivity na inkubačním čase, zatímco inhibiční 

účinek galanthaminu – reverzibilního inhibitoru – byl na inkubačním čase nezávislý. 

Experimentálně tak bylo ověřeno, že lze na základě naší metody identifikovat ireverzibilní 

inhibitor.  

Pro hodnocení inhibičního účinku látek byl na základě tohoto experimentu vybrán 

inkubační čas 60 s, který se jevil dostatečným i pro identifikaci ireverzibilních inhibitorů. Při 

určování inhibičního účinku reverzibilních inhibitorů je nutno vzít v potaz roli koncentrace 

substrátu. 

4.7.4.3. Aplikace metody 

Pro 5 ze 6 testovaných substancí byl sledován inhibiční účinek jak na AChE tak na 

BuChE. Jedna látka z tohoto souboru byla testována jen na inhibiční účinek vůči AChE. 

Inhibiční účinek byl sledován v rozsahu koncentrací inhibitoru > 4 řádů při inkubačním čase 

60 s. Dvě látky způsobovaly > 10% pokles aktivity AChE. Následně pro ně bylo stanoveno 

IC50, resp. koncentrace, při které dochází k maximální ztrátě enzymové aktivity AChE  

(IC50 = 7,91 x 10
-4

 M pro Mr = 325,4; aktivita 64,2% při koncentraci 2,61 x 10
-3

 M pro 

Mr = 329,4). Ani v jednom případě nebyla prokázána ztráta aktivity enzymu závislá na 
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inkubačním čase, nejednalo se o ireverzibilní inhibitory. Nebyla nalezena žádná látka, která 

by způsobovala > 10% pokles aktivity BuChE.  

4.7.5. Závěr 

Byla optimalizována a validována automatizovaná SIA LOV metoda pro hodnocení 

inhibičního účinku potenciálních inhibitorů cholinesterázy (AChE, BuChE). Byla aplikována 

pro screening nových inhibitorů cholinesteráz v izolátech z rostlinných materiálů čeledí 

Corydalis Cava (Fumariaceae) a Eschescholtzia californica (Papaveraceae) a charakterizaci 

jejich inhibičního účinku (IC50, reverzibilita inhibice).  

Oproti popsaným instrumentálním metodám, SIA-LOV umožňuje získat širší soubor 

informací o testovaných substancích (inhibiční potenciál susbtancí, mechanismus inhibice). 

Podmínky měření lze flexibilně měnit, což významně redukuje nároky kladené na obsluhující 

personál. Vzhledem k relativně nižšímu počtu vzorků zpracovávaných v čase se stírají výhody 

plynoucí z paralelního zpracování vzorků mikrotitračními metodami. Metoda je vhodná pro 

laboratorní screening inhibitorů cholinesteráz. 

Metoda nedává informaci o struktuře testovaných látek, pouze o jejich biologickém 

účinku na cílovou strukturu. Je slibnou alternativou mikrotitračních technik, zejména 

vzhledem k potenciální možnosti propojení SIA LOV s preparativními/separačními přístroji 

(HPLC, MS, SIC).
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4.8. Experimentální část 6 

4.8.1. Studium reaktivace cholinesteráz s použitím SIA-LOV systému 

Tato část práce byla provedena na zakázku pro Katedru Vojenského zdravotnictví 

Univerzity obrany Hradec Králové v rámci projektu OVUOFVZ200801. Výsledky jsou 

publikovány se souhlasem autora. Výstupem byla závěrečná zpráva „Studium reaktivace 

cholinesteráz s použitím „sequential injection analysis – lab on valve“ systému“ pro Katedru 

Vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové. 

4.8.2. Předmět studia 

Během řešení tohoto projektu byl vytvořen model AChE inhibované 

organofosfátovým inhibitorem TEPP. Na tomto modelu byla následně optimalizována 

SIA-LOV technika pro sledování reaktivace inhibované AChE oximovými reaktivátory. 

Stěžejním krokem bylo vytvoření modelu inhibovaného enzymu. Vlastní realizace projektu 

zahrnovala dílčí úkoly:  

1) výběr vhodné metody sledování cholinesterázové aktivity 

2) výběr modelového inhibitoru a příprava inhibovaného enzymu 

3) optimalizace SIA metody 

4) sledování reaktivace inhibovaného enzymu v SIA systému 

Pro detekci aktivity cholinesteráz byla na základě zkušeností našeho pracoviště 

vybrána indikační technika podle Ellmana modifikovaná pro SIA-LOV analyzátor. 

Hodnocení se provádělo srovnáním aktivity neinhibovaného enzymu s aktivitou enzymu, 

který přišel do kontaktu s inhibitorem a poté byl reaktivován. Kinetický způsob detekce 

metodou tangent umožňuje provádět stanovení i při výchozí nenulové absorbanci pozadí. Je 

vhodný vzhledem k možné interferenci oximů (oximy absorbují ve sledované oblasti VIS 

spektra). 

4.8.3. Materiál a popis metod 

4.8.3.1. Instrumentace 

Analyzátor microSIA (FIAlab, USA) – kompaktní SIA analyzátor vybavený pístovou 

pumpou (1000 µl), vybavený osmi cestným selekčním ventilem. 

Zádržná cívka o objemu ~2500µl k prevenci kontaminace prostoru pumpy reagenciemi. 

Modul lab-on-valve (FIAlab, USA) – kompaktní osmicestný modul z materiálu ULTEM® 

integrovaný se selekčním ventilem, s detekčním kalnálem o délce 1 cm. 
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UV/VIS spektrometr USB2000 (Ocean Optics Inc., USA) – kompaktní modul, typu diode-

array, propojený s LOV modulem pomocí optických vláken. 

UV zdroj D-1000CE (Analytical Instrument System Inc., USA),  

Autosampler SAMP-3000 (FIAlab, USA) – autosampler s revolverovým zásobníkem. 

Teflonové hadičky (Upchurch Scientific, USA) o malém vnitřním průměru (0,60 mm, 

0,75 mm) spojují jednotlivé prvky průtokového systému. 

Řídící software FIAlab for Windows 5.0 (FIAlab, USA) ovládá SIA analyzátor. Běží 

v prostředí Windows XP na počítači PC. Zahrnuje protokol pro činnost přístroje, detektorů, 

zpracování a uložení záznamů měření. 

UV/VIS spektrofotometr Agilent 8453 (Agilent, USA). 

Získaná data byla vyhodnocována nelineární regresí pomocí metody Řešitel v MS Excel. 

4.8.3.2. SIA proces 

Pro automatizované sledování reaktivace enzymové aktivity byl použit modifikovaný 

systém zahrnující následující kroky: 

1) Promytí systému 

2) Aspirace reaktivátoru 

3) Aspirace (inhibovaného) enzymu 

4) Inkubace reaktivátoru s enzymem 

5) Aspirace indikačního činidla 

6) Detekce enzymové aktivity 

Vzhledem k možné interferenci stanovení (oximy absorbují ve sledované oblasti VIS 

spektra) byla zvolena detekce enzymové aktivity metodou tangent, založená na sledování 

směrnice přírůstku absorbance produktu enzymové reakce. Po aspiraci směsi zón reaktantů do 

detektoru následovala 2 s prodleva, aby došlo k ustálení signálu a poté byl sledován přírůstek 

absorbance po dobu 10 s. Procentuální aktivita enzymu byla vypočtena jako poměr směrnic 

přírůstků absorbance při reakci reaktivovaného a porovnávacího roztoku enzymu. Každá 

hodnota byla změřena třikrát a vypočten průměr. Data jsou zpracována pomocí analytického 

modulu FIAlab softwaru a MS Excel. Nelineární regrese byla prováděna pomocí funkce 

Řešitel v MS Excel. Souhrn optimálních podmínek SIA protokolu podává tabulka č. 15. 
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Tabulka č. 15: Schéma stanovení enzymové reaktivace s využitím SIA-LOV systému. Enzym – 

roztok AChE (resp. AChE inhibované TEPPem) ve fosfátovém pufru, Substrát – směs ATChI a 

DTNB, Reaktivátor – vodný roztok testovaného reaktivátoru. 

Krok  Objem 

zóny [µl] 

Průtoková 

rychlost [l/s] 

Doba trvání 

zastavení toku [s] 

Aspirace Reaktivátoru 2, resp. 10 20  

Aspirace Enzymu 10 20  

Inkubace   60 

Aspirace Substrátu 10 20  

Aplikace směsi do detekční cely 37 900  

Detekce enzymové aktivity   10 

Vyprázdnění detektoru 963 900  

 

4.8.3.3. Chemikálie 

Všechny použité reagencie byly o čistotě > 99%. NaCl, KH2PO4 a Na2HPO4 . 12 H2O 

byly zakoupeny v Lachema Brno. AChE, ATChI, DTNB, BSA, TEPP byly zakoupeny u 

Sigma Aldrich. Obidoxim (OBI), trimedoxim (TRI), asoxim (HI-6), 2-PAM a Tetroxim 

(TET) pocházely ze sbírky Katedry Vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec 

Králové. Ultračistá voda byla připravována přístrojem Millipore Milli-Q RG (Merck 

Millipore, USA). 

Roztok fosfátového pufru 

0,1 M zásobní roztoky KH2PO4 a NaH2PO4 . 12 H2O byly připraveny rozpuštěním 

navážek v odměrných baňkách. Potřebných hodnot pH (6,0;7,0; 8,0) bylo dosaženo smísením 

těchto roztoků v potřebném poměru. 

Zásobní roztoky enzymů 

Acetylcholinesteráza (AChE) 

Zásobní roztok AChE o aktivitě 1,25 U vznikl rozpuštěním AChE o aktivitě 500 U 

v 0,1 M fosfátovém pufru o pH 7,0 obsahujícím přídavek BSA (1 mg/ml). Tento roztok byl 

následně rozplněn do zásobních eppendorfských vialek a zmrazen. V čas potřeby byl 

rozpuštěn a temperován na laboratorní teplotu. Každá vialka byla rozmrazena pouze jednou. 

Detekční roztoky 

Vodný roztok 0,017 M ATChI obsahující 0,002 M DTNB. Roztoky byl uchováván 

zmrazen, rozplněný v eppendorfských vialkách, rozmrazován v čas potřeby. Každá vialka 

byla rozmrazena maximálně jednou. Před použitím temperovány na teplotu laboratoře. 

I během experimentu byly chráněny před denním světlem.  
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Roztoky standardu inhibitoru 

Tetraethyl pyrofosfát 

Zásobní roztok TEPPu byl připraven rozpuštěním 0,100 g substance ve 25,00 ml 

2-propanolu. Roztok byl chráněn před světlem a uchováván při 8°C. Pracovní roztoky byly 

připravovány ředěním zásobního roztoku ultračistou vodou v čas potřeby. 

Roztoky oximových reaktivátorů 

Zásobní roztoky obsahující OBI, TRI, HI-6, 2-PAM, TET byly připraveny 

rozpuštěním navážky v ultračisté vodě a doplněním v odměrné baňce. Výsledná koncentrace 

zásobních roztoků byla 10 mg/ml.Roztoky o nižších koncentracích byly připravovány 

ředěním zásobních roztoků ultračistou vodou v čas potřeby. 

4.8.3.4. Sledování reaktivace inhibovaného enzymu v SIA systému 

Stanovení reaktivační křivky 

Optimalizovaná metoda byla použita pro změření závislosti aktivity AChE inhibované 

TEPPem na koncentraci reaktivátoru (reaktivační křivky AChE inhibované TEPPem) OBI, 

TRI, 2 - PAM, HI-6 při inkubačním čase 1 minuta. Rozmezí koncentrací reaktivátoru bylo 

5,5 x 10
-7

 – 1,2 x 10
-2

 M OBI, 5 x 10
-9

 – 5 x 10
-2 

M TRI, 8,5 x 10
-9

 – 8,5 x 10
-2

 M 2-PAM, 

5 x 10
-9

 – 5 x 10
-2

 M HI-6.  

Sledování kinetiky reaktivačních reakcí 

Sledování kinetiky enzymové reaktivace pro konstantní koncentrace reaktivátoru 

(OBI: 1,16 x 10
-2

; 1,16 x 10
-3

; TRI: 5 x 10
-3

; 5 x 10
-4

; 2-PAM: 8,5 x 10
-4

, 8,5 x 10
-5

; HI-6: 

5 x 10
-3 

M) v inkubačních časech 0 – 4 minuty.  

4.8.4. Výsledky a diskuse 

4.8.4.1. Vývoj metody 

Výběr vhodného modelového reaktivátoru 

Indikační reakce byla dána předchozím výběrem – Ellmanova reakce, modifikovaná 

pro stanovení enzymové aktivity pomocí SIA-LOV techniky. Následující kroky byly 

provedeny s cílem nalézt obor podmínek použitelnosti indikační metody. 

Rozpustnost reaktivátoru ve vodném prostředí 

Byla sledována rozpustnost a chování vodných roztoky reaktivátorů o koncentraci 

10 mg/ml. Tetroxim vykazoval omezenou rozpustnost. Všechny ostatní substance se snadno a 

dobře rozpuštěly, vodné roztoky byly stabilní > 24 hodin.  
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Vliv pH na stabilitu a absorpční spektrum reaktivátorů 

Stanovení aktivity AChE podle Ellmana se obvykle provádí při hodnotách pH 

v rozmezí 6 - 8. S ohledem na strukturu reaktivátorů bylo testováno chování roztoků v tomto 

rozmezí hodnot pH a zaznamenáváno spektrum v oblasti UV/VIS. Při rostoucích hodnotách 

pH roste jejich absorbance při 357 - 365 nm. Pro následující měření byla zvolena hodnota 

pH 7,0. Roztok AChE byl připravován v 0,1 M fosfátovém pufru o pH 7,0 s přídavkem BSA 

(1 mg/ml). 

Kompatibilita reaktivátorů s indikační reakcí 

K vyloučení falešně pozitivní reakce v důsledku hydrolýzy ATChI nebo DTNB 

reaktivátorem bylo k zóně 10 l Reaktivátoru aspirováno 10 l Substrátu a při zastavení toku 

na 10 s byl sledován přírůstek absorbance. Testovány byly obidoxim (5,5 x 10
-7

 – 5,5 x 10
-2

), 

trimedoxim (5 x 10
-9

 – 5 x 10
-2

), 2-PAM (8 x 10
-8

 - 8 x 10
-2

) a HI-6 (5 x 10
-8

 – 5 x 10
-2

). 

Naměřené hodnoty byly porovnány se slepým vodným roztokem. Spontánní hydrolýza při 

dané koncentraci reaktivátoru odpovídá trojnásobku šumu základní linie. Experimentálně bylo 

ověřeno, že při dostatečně vysoké enzymové aktivitě či při milimolárních a nižších 

koncentracích reaktivátoru lze interakci reaktivátor – detekční roztok zanedbat. 

Interakce reaktivátoru s enzymem 

Při měření byl použit 50% vodný roztok Enzymu a doba interakce 60 s. Aktivita 

enzymu byla vypočítána jako poměr směrnic přírůstku absorbance při 10 s detekci při 

zastaveném toku za přítomnosti reaktivátoru oproti směrnici přírůstku absorbance, kdy byla 

zóna reaktivátoru nahrazena destilovanou vodou. Pro porovnání inhibičního efektu 

testovaných reaktivátorů na AChE byly tabelovány hodnoty koncentrace reaktivátoru, které 

vedly k poklesu aktivity enzymu na 80% její původní hodnoty. Nejvíce je enzym inhibován 

HI-6, nejméně 2-PAM. Pro koncentrace OBI > 1 x 10
-4

, HI-6 > 5 x 10
-5

, TRI > 5 x 10
-5

 a 

2-PAM > 9 x 10
-5

 M byl pozorován úbytek aktivity AChE, pro koncentrace TRI > 5 x 10
-3

 a 

2-PAM > 8,5 x 10
-3 

M přírůstek enzymové aktivity (viz tabulka č. 16). 

 

Tabulka č. 16: Vliv koncentrace reaktivátoru na aktivitu AChE. 

Testované rozmezí 

koncentrací [M] 

80% aktivita 

AChE [M] 

Nárůst aktivity při vysoké koncentraci 

reaktivátoru 

OBI 5,55 x 10
-2

-5,55x10
-7

 4,16 x 10
-4

 - 

TRI 4,9 x 10-2-4,9x10-8 4,99 x 10
-4

 + 

2-PAM 8,45 x 10
-2

 – 8,45x10
-9

 8,45 x 10
-4

 + 

HI-6 4,9 x 10
-2

 – 4,9x10
-8

 3,75 x 10
-4

 - 
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Kinetika interakce AChE s reaktivátory 

Sledována byla kinetika inhibice enzymu reaktivátorem. Testovány byly různé 

koncentrace reaktivátorů (OBI: 1,16 x 10
-2

; 1,16 x 10
-3

; TRI: 4,92 x 10
-3

; 4,92 x 10
-4

; 2-PAM: 

8,45 x 10
-4

, 8,45 x 10
-5

; HI-6: 4,92 x 10
-3 

M) při časech interakce enzym – reaktivátor 0, 1, 2, 

4 minuty. U OBI, TRI, 2-PAM byl pozorován do 2. minuty mírný nárůst aktivity (5-10%), 

poté aktivita klesá. U HI-6 se aktivita v čase nezvyšuje. 

Výběr vhodného inhibitoru 

Popis inhibice AChE TEPPem 

Metoda pro automatizované stanovení enzymové aktivity AChE v přítomnosti 

inhibitoru byla popsaná v předchozím experimentu (viz kap. 4.7). S její pomocí byla změřena 

inhibiční křivka AChE - TEPP při inkubačním čase 60 s (rozsah koncentrací  

3,46 x 10
-12

 M – 3,46 x 10
-4

 M, IC50 = 3,45 x 10
-6

 M) a sledována kinetika inhibice (inhibiční 

doba 0, 1, 4, 8 min pro koncentrace 3,46 x 10
-6

, 3,46 x 10
-7

 a 3,46 x 10
-9

 M). Pro následné 

studium reaktivace byl jako modelový inhibitor AChE zvolen TEPP.  

Příprava modelu AChE-TEPP pro pokusy s reaktivátory 

Pro sledování reaktivace enzymu byl připraven inhibovaný off-line enzym smísením 

stejných objemových dílů zásobního roztoku AChE a vodného roztoku TEPP o koncentraci 

3,45 x 10
-6 

M, inkubační doba inhibice enzymu byla 20 min. Výsledná aktivita enzymu byla 

poté nižší než 10%. Jako porovnávací slepý roztok byl použit roztok připravený stejným 

způsobem, TEPP byl nahrazen destilovanou vodou. 

Možnost reaktivace enzymu inhibovaného TEPPem byla v pilotních měřeních 

testována s použitím roztoku 0,06 M OBI. Tyto pokusy potvrdily, že inhibovanou AChE je 

možno oximy reaktivovat. 

Finální postup přípravy modelového roztoku inhibovaného enzymu 

Na základě provedených měření byl inhibovaný enzym připravován off-line, smísením 

stejných objemových podílů vodného roztoku TEPPu o koncentraci 3,45 x 10
-6

 M a roztoku 

AChE a 10 minutové inkubaci. Tento inkubační čas vede k poklesu původní enzymové 

aktivity na cca 20%. 

4.8.4.2. Optimalizace SIA metody 

Jako modelová struktura reaktivátoru pro optimalizační studie byl zvolen 0,06 M OBI.  
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Optimalizace pořadí zón 

Cílem bylo dosažení maximální citlivosti stanovení a linearity závislosti změny 

absorbance na čase. Za tímto účelem bylo optimalizováno pořadí zón inhibovaného enzymu, 

reaktivátoru a substrátu s činidlem.  

Původním záměrem bylo provádět inhibici enzymu on-line, v rámci SIA protokolu. 

Byla testována aspirace zón 10 l inhibitoru, 10 l enzymu, inkubace, následně aspirace 10 l 

reaktivátoru, inkubace pro reaktivaci a aspirace 10 l indikační směsi substrátu s DTNB a 

následná detekce. V tomto provedení nebylo promísení zón reaktantů dostatečné, enzym 

nebylo možné reaktivovat. Nepomohlo ani zmenšení objemu zón.  

Proto bylo přistoupeno k off-line přípravě inhibovaného enzymu. Bylo obměňováno 

pořadí zón enzymu a reaktivátoru. Nejvyšší intenzity signálu bylo dosaženo při aspiraci zón 

v pořadí: reaktivátor, (inhibovaný) enzym, substrát. 

Optimalizace objemu zón 

Při použití optimálního pořadí zón byl testován vliv objemu zón reaktantů (3 až 15 l, 

objem zón byl použit vždy stejný pro všechny reaktanty). Nejlepší odezvy bylo dosaženo pro 

objem 10 l. 

Optimalizace inkubačního času reaktivace 

Byla sledována závislost aktivity enzymu na délce inkubační doby reakce mezi 

inhibovaným enzymem a reaktivátorem v časech 0 – 4 minuty. Maxima reaktivace je 

dosaženo pro inkubační čas 2 minuty, ovšem pro inkubační čas 1 minuta je míra reaktivace 

téměř totožná (rozdíl v aktivitě při reaktivaci 1 a 2 minuty je menší než 5%). Při inkubační 

době delší než 2 minuty dochází k poklesu intenzity signálu v důsledku difuze zón, k 

prodloužení doby analýzy a ke snížení frekvence měření vzorků. Pro další měření byla 

zvolena inkubační doba pro reaktivaci 1 minuta jako optimální. 

On-line ředění vzorku 

Díky uspořádání zón, kdy reaktivátor je aspirován jako první zóna do nosného proudu 

destilované vody, bylo možno ověřit možnost připravovat koncentrační gradient reaktivátoru 

s pomocí on-line ředění přímo při stanovení v SIA systému. Pro získání vyšší hustoty bodů na 

křivce bylo aspirováno buď 2 nebo 10 l reaktivátoru. Signál byl porovnán se signálem 

získaným pro koncentrace reaktivátoru připraveným off-line.  
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4.8.4.3. Aplikace 

Stanovení reaktivační křivky 

Optimalizovaná metoda byla použita pro změření závislosti aktivity AChE inhibované 

TEPPem na koncentraci reaktivátoru (reaktivační křivky AChE inhibované TEPPem) OBI, 

TRI, 2-PAM a HI-6 při inkubačním čase 1 minuta. Rozmezí koncentrací reaktivátoru bylo 

5,5 x 10
-7

 – 1,2 x 10
-2

 M OBI, 5 x 10
-9

 – 5 x 10
-2 

M TRI, 8,5 x 10
-9

 – 8,5 x 10
-2

 M 2-PAM, 

5 x 10
-9

 – 5 x 10
-2

 M HI-6.  

S výjimkou HI-6 vykazovala reaktivační křivka zvonovitý tvar – s rostoucí 

koncentrací rostla do určité koncentrace reaktivátoru, následně v důsledku stoupající 

koncentrace reaktivátoru docházelo k poklesu enzymové aktivity. U TRI a 2-PAM se při 

vyšších koncentracích projevila ztráta aktivity způsobená vysokou koncentrací reaktivátoru, 

odpovídající měřením vztahu reaktivátor - enzym. Ačkoli HI-6 platí za účinný reaktivátor 

enzymů inhibovaných NP BCHL, v testu k reaktivaci nedošlo. Příčinou mohla být strukturální 

odlišnost modelového organofosfátu - jako model sloužil ester kyseliny fosforečné, zatímco 

bojové otravné látky mívají strukturu esterů kyseliny methylsulfonové [304, 305]. 

Sledování kinetiky reaktivačních reakcí 

Dále byla metoda použita pro sledování kinetiky enzymové reaktivace pro koncentrace 

OBI: 1,16 x 10
-2

; 1,16 x 10
-3

; TRI: 5 x 10
-3

; 5 x 10
-4

; 2-PAM: 8,5 x 10
-4

, 8,5 x 10
-5

; HI-6: 

5 x 10
-3 

M v inkubačních časech 0 – 4 minuty. U OBI, TRI, 2-PAM byl do 2. minuty mírný 

nárůst aktivity (5 - 10%), poté aktivita klesá. U HI-6 se aktivita v čase nezvyšuje. Vzhledem 

k tomu, že doba reakce enzym-reaktivátor významně ovlivňuje dobu cyklu měření a tudíž i 

počet měření za jednotku času, byla jako optimální zvolena doba 1 minuty. 

Shrnutí testovaných a optimálních podmínek nalezených pro reaktivaci AChE 

inhibované TEPPem udává tabulka č. 17. 

 

Tabulka č. 17: Přehled testovaných reaktivátorů a optimálních podmínek. 

Testované koncentrace  

[M] 

Maximum reaktivace  

[M] 

Doba reaktivace  

[min] 

Doba maximální reaktivace 

[min] 

OBI 5,6 x 10
-2 

- 5,6 x 10
-7

 1,16 x 10
-4

 0 – 2 2 

TRI 4,9 x 10
-2

 - 4,9 x 10
-8

 2,5 x 10
-4

 0 – 4 1 

2-PAM 8,5 x 10
-2

 – 8,5 x 10
-9

 8,45 x 10
-4

 0 – 4 4 

HI-6 4,9 x 10
-2

 – 4,9 x 10
-8

 - 0 – 4 - 
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4.8.5. Závěr 

Byl vytvořen model inhibovaného enzymu, acetylcholinesterázy, inhibované 

organofosfátovým inhibitorem tetraethylpyrofosfátem, na kterém byla následně 

optimalizována SIA-LOV technika pro sledování reaktivace inhibované acetylcholinesterázy 

oximovými reaktivátory.  

Byla ověřena vhodnost kombinace SIA-LOV techniky a Ellmanovy detekční metody 

pro sledování enzymové aktivity při použití reaktivátoru. V rozmezí koncentrací používaných 

pro reaktivaci enzymu nedochází k významným interferencím s detekčním činidlem. Pro 

oximové reaktivátory je však nutné provádět referenční slepý pokus při reakci reaktivátoru a 

indikačního činidla. Dále je potřeba provádět sledování závislosti enzymové aktivity na 

koncentraci reaktivátoru. Koncentrace reaktivátorů vyšší než 10
-4

 M vedou k poklesu aktivity 

acetylcholinesterázy. Pro reaktivaci enzymu je dostačující inkubační čas nižší než 2 minuty. 

Pro zvýšení počtu bodů na kalibračních křivkách je možné využít on-line ředění reaktivátoru 

přímo v SIA-LOV systému. 

Možné další využití SIA-LOV v tomto ohledu spočívá v on-line přípravě 

inhibovaného roztoku enzymu; SIA umožňuje automaticky připravovat roztoky směsí 

inhibitoru s enzymem. LOV obsahuje průtokový port, který lze využít pro on-line 

monitorování procesů. Díky vyvinuté metodě SIA-LOV pro sledování reaktivace 

acetylcholinesteráz došlo ke zrychlení procesu stanovení, k redukci spotřeby činidel. Oproti 

deskovým mikrotitrátorům SIA-LOV umožňuje rychle a snadno měnit reakční podmínky a 

vzhledem k omezenému počtu sledovaných vzorků je SIA-LOV metoda rychlejší. Díky 

vyvinutému SIA programu lze realizovat plně automatizované hodnocení reaktivační 

schopnosti různých reaktivátorů.  
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6.5. Příloha V - Recent trends in the detection and assay of 
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X International conference on flow analysis, 2006, Porto, Portuglsko 

Detection and determination of organophosphate-based warfare gases in air by 

micro-SIA using lab-on-valve platform 
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Organophosphate nerve agents were developed in 1940‘s and since that they had been a part of 

arsenal of many armies. Although the Chemical Weapons Convention was signed, equipment for fast 

and accurate detection of these substances is still needed especially because of threat of terroristic 

abuse of these compounds.  

The method is based on the spectrophotometric monitoring of enzyme activity of butyrylcholinesterase 

after its contact with air sample in a special absorption unit (scrubber) developed. The scrubber was 

made from a glass tube packed with glass beads (diam. 3 mm) and filled with approximately 5 ml of 

butyrylcholine esterase (0.12 mg/ml) in phosphate buffer of pH 8.0. The air sample was bubbled 

through this solution for 30 seconds at a flow rate of 80 l/hour. Thereafter 8 l of the enzyme solution 

was aspirated into the microSIA-LOV analyzer and the activity of the enzyme was evaluated by using 

the Ellman reagent [1] i.e., 2.5 mmol/l butyrylthicholine iodide and 0.25 mmol/l 5,5’-dithiobis(2-

nitrobenzoic acid). The absorbance of the coloured reaction product was measured at 412 nm  after 

the reaction time of 60 s. The residue of the absorption liquid was washed away from the scrubber into 

the waste and the system was washed with water before next analysis. The air contaminated by the 

organophosphate  caused partial inhibition of the enzyme present in the absorption liquid. Activity of 

the contaminated sample was compared with the activity of the unaffected enzyme (blank 

measurement). The analysis was controlled by two PCs (one PC controlled the absorber operations 

and the other one was part of the micro-SIA-LOV analyzer).  

The effect of the cocentration of analyte in the absorbing liquid on the enzyme activity was tested for 

1pM to 1mM sarin. The useful calibration range was 10 nM to 20 M sarin. A single analysis (including 

the absorption step) took < 130 s. 

 

[1] L. Ellman, D.K. Courtney, V. Andres, Biochem. Pharmacol. 7, (1961) 88-95 
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14th International Conference on Flow Injection Analysis, 2007, Berlín, Německo 

Assay of cholinestrerase activity by micro-SIA with lab-on-valve platform using 

stopped-flow technique 
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Cholinesterase activity assay plays an important role in the biomedical research. The 

convenience of using sequential injectional analysis for automated spectrofotometric assay of 

the enzyme activity has been demonstrated previously [1] . Modification of the detection 

method using stopped-flow technique is presented and its convenience for the study of the 

enzyme reactions is demonstrated. The method is based on the spectrophotometric 

determination of the activity of acetylcholinesterase (AChE) and/or butyrylcholinesterase 

(BuChE) in phosphate buffer solution of pH 8. Ellman’s reaction [2] is employed for the 

detection of products of the enzyme-catalysed hydrolysis. Hydrolysed substrate 

(acetylthicholine iodide (ATChI) or butyrylthiocholine iodide (BTChI)) reacts with 

0.25 mmol/l 5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoic acid). The increase of the absorbance of the 

coloured reaction product is measureded at 412 nm for the reaction time of 55 s. Possible use 

of an autosampler for on-line dilution of the substrate is also demonstrated. Four different 

concentrations of the substrate were prepared (100; 10; 1; and 0.1 mmol/l BTChI) in 

poly(ethylene) vials and loaded into the autosampler. By changing the volume of the substrate 

solution aspirated (while the overall volume sent into the detector remained constant) a 

gradient of the substrate concentration was achieved. This approach reduced the time 

consumption of the measurements and spending of laboratory materials and reagents. The 

effect of the cocentration of substrate on the enzyme activity was tested for 0.005 mmol/l to 

18 mmol/l of BTChI or ATChI. For BuChE the practical calibration range was 1.8 to 

0.18 mmol/l of BTChI when using a semilogaritmic graph; calculated Km = 1.82 mmol/l. A 

single analysis (including triplicate activity assay) took < 300 s. 

[1] Y. Chen, A. D. Carrol, L. Scampavia, Analytical Sciences, Vol. 22, (2006) 9-14. 

[2] L. Ellman, D.K. Courtney, V. Andres, Biochem. Pharmacol. 7, (1961) 88-95. 
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Cholinesterase inhibition plays an important role in human medicine. Cholinesterase 

inhibitors are currently used in the treatment of severe diseases such as mysthenia gravis and 

Alzheimer disease. In this work SIA was employed as an analytical tool for the evaluation of 

the cholinesterase inhibition by neostigmine as the analyte.. The content of neostigmine 

methylsulphate in Syntostigmin injections and the content of neostigmine bromide in 

Syntostigmin tablets was assayed by comparing activity of non-inhibited 

butyrylcholinesterase (BuChE) with that of of BuChE that was incubated with the analyte 

(inhibitor) in the SIA system for 60s. The stopped-flow detection method was based on the 

kinetic spectrophotometric determination of the activity of BuChE at pH 8 (phosphate buffer) 

by using Ellman’s reaction [1].  The hydrolysed substrate (butyrylthiocholine iodide (BTChI)) 

reacted with 0.20 mM 5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoic acid). The increase of the absorbance of 

the coloured reaction product was measureded at 412 nm for the reaction time of 15 s. The 

inhibitory effect of  neostigmine methylsulphate and neostigmine bromide was tested for the 

analyte concentrations 15 – 600 M. Calibration curves relating the percentage of the retained 

BuChE activity to logaritmic value of the analyte concentration  were linear for 0.015 – 

0.132 mM neostigmine methylsuphate and for 0.0118 – 0.135 mM neostigmine bromide. 

Samples of injections were subjected to SIA analysis after 40-fold dilution with distilled 

water. The tablets were weighed, homogenised and the analyte was extracted with water by 

using sonication (for 3 minutes) and filtration.  The recoveries were 95.4 – 105.0% (RSD = 

4.16%; n = 5) for neostigmine methylsulphate assayed in injections and 96.2 – 103.3% (RSD 

(%) = 2.89%; n = 5) for neostigmine bromide assayed in tablets.  Five replicate analyses took 

< 600 s. 

[1] L. Ellman, D.K. Courtney, V. Andres, Biochem. Pharmacol. 7, (1961) 88-95. 
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8. Závěr 

Tato dizertační práce je věnována problematice stanovení biologicky aktivních látek 

metodou sekvenční injekční analýzy. V první části je věnována problematice automatizované 

úpravy vzorků pomocí kombinace sekvenční injekční analýzy a extrakce na pevnou fázi. Byla 

vyvinuta metoda stanovení amiloridu v moči s fluorescenční detekcí. Metoda byla validována, 

amilorid bylo možno stanovit s detekčním limitem 0,05 µg/ml. Později byla ověřena její 

selektivita. S výjimkou jedné látky nejčastěji spoluužívána léčiva neinterferují s metodou 

stanovení. Navrhnutá metoda je vhodná pro screeningové stanovení hladiny amiloridu v moči. 

Práce byla publikována v Anal. Chim. Acta 573-574, 376-382 (2006).  

 V dalším fázi naší činnosti jsme se zaměřili na problematiku automatizace sledování 

aktivity, inhibice a reaktivace cholinesteráz. Byla vypracována metoda pro stanovení 

přítomnosti nervově paralytických bojových chemických látek v ovzduší pomocí 

automatického analyzátoru založeného na sekvenčním injekčním analyzátoru. V rámci této 

činnosti byl proveden výběr vhodných detekčních reakcí, pro SIA-LOV metodu byla 

modifikována Ellmanova metoda. Následně byl vyvinut speciální hardwarový modul, 

absorbér, umožňující převod noxy do kapalné fáze, vyhodnocované SIA analyzátorem. Byla 

ověřena funkčnost analyzátoru při stanovení bojového plynu sarinu ve vzduchu. Velká 

spotřeba absorpčního roztoku, fyzická křehkost absorbčního modulu a energetická náročnost 

omezují reálnou použitelnost vyvinutého absorbéru. Práce byla publikována v J. Appl. 

Biomed. 10, (2012), DOI 10.2478/v10136-012-0016-9. 

Další práce volně navazuje a rozvíjí prvotní poznatky získané během řešení projektu 

analyzátoru. Byla vyvinuta metoda automatizovaného kinetického sledování cholinesterázové 

aktivity in vitro, využitelná pro stanovení aktivity cholinesteráz a charakterizaci substrátové 

specificity enzymů. Během této metody byly zevrubněji zkoumány možnosti použití přístroje 

v konfiguraci dodané výrobcem, bez speciálních modulů pro zjednodušení a zrychlení 

stanovení enzymové aktivity. Byly otestovány možnosti modifikací řídícího protokolu s 

použitím algoritmů zahrnujících on-line ředění vzorku pro zrychlení procesu stanovení. Byl 

nalezen vhodný způsob použití přístroje v enzymologických aplikacích zaměřených na 

cholinesterázy. 

S použitím osmicestného LOV modulu zhotoveného z  chemicky odolnějšího 

materiálu byla vyvinuta kinetická metoda pro vyhodnocování a charakterizaci inhibičního 

účinku inhibitorů enzymové aktivity pomocí SIA-LOV. Umožňuje získat základní informace 

o inhibitoru, jeho IC50, informaci o mechanismu inhibice, její reverzibilitě. Byla aplikována 
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v oblastech farmaceutické analýzy pro stanovení karbamátového inhibitoru v tabletách a 

injekcích. Dále byla rozšířena o možnost určit mechanismus inhibice a použita pro screening 

látek rostlinného původu jako nových potenciálních léčiv Alzheimerovy demence. Tato 

aplikace měla představit potenciál metody dalším odvětvím farmaceutického výzkumu. Byly 

diskutovány výhody a nevýhody ve srovnání s nejrozšířenější instrumentací pro jejich 

sledování, deskovým mikrotitrátorem. 

V poslední fázi jsme se zaměřili na problematiku reaktivace aktivity enzymů, 

inhibovaných organofosfátovými sloučeninami. Byl vyvinut model organofosfátem 

inhibované acetylcholinesterázy a metoda charakterizace reaktivačního potenciálu oximových 

sloučenin, diskutovány vybrané faktory, ovlivňující výsledky měření. Díky vyvinuté metodě 

SIA-LOV došlo ke zrychlení procesu stanovení a k redukci spotřeby činidel.  

Byly připraveny publikace výsledků našich měření. 

Při naší práci jsme se soustředili na multidisciplinární směr chemické analýzy, 

kombinující poznatky biochemie a instrumentální analýzy. Biochemické/enzymologické 

metody jsou založeny na opakování stejné detekční reakce za podmínek, kdy je cíleně měněn 

jeden parametr a sledován vliv této změny na získaný signál. Hlavním cílem naší práce nebylo 

vyvinout novou instrumentaci, ale demonstrovat univerzálnost SIA analyzátoru a 

jednoduchost práce s ním. Bez jakýchkoli změn uspořádání hardwarových prostředků a pouze 

při minimálních změnách řídícího protokolu je možno přístroj použít pro široké spektrum 

enzymových aplikací - stanovení enzymové aktivity, charakterizaci substrátové specifity 

enzymu, pro charakterizaci afinity substrátů a rychlosti enzymové reakce. Při práci 

s inhibitory bylo možno v podstatě automaticky získat inhibiční křivky, hodnoty konstanty 

IC50 a rychlostní konstanty, používané pro charakterizaci inhibičního účinku, získat informace 

o mechanismu inhibičního účinku.  

Metodu lze použít jak pro kvalitativní detekci přítomnosti inhibitoru (ve smyslu 

stanovení přítomnosti či nepřítomnosti látek), tak pro kvantitativní analýzu inhibitorů 

(stanovení množství přítomného inhibitoru). Je možné použít ji i v oblasti zabývající se 

reaktivací cholinesteráz. Pro specifické úkoly lze metodu přizpůsobit použitím hardwarových 

modulů – v našem případě bylo demonstrováno použitím SPE kolony pro izolaci a 

prekoncentraci analytu ze složité matrice, resp. absorberu pro převod inhibitoru cholinesteráz 

z plynné fáze do kapalné. Rozšiřování hardwarové stránky předpokládá ve většině případů 

fungující spolupráci s dílenským/technickým zázemím, schopným takové moduly vyrobit 

podle požadavků konkrétního experimentu. 
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Výrobcem dodávaný software pro tvorbu řídícího protokolu je maximálně 

zjednodušen tak, aby práci s ním zvládl i jen lehce počítačové gramotný obsluhující personál. 

Tvorba řídícího programu probíhá volbou předdefinovaných příkazů a nastavováním 

omezeného množství parametrů. Na druhé straně je takto zjednodušující prostředí omezením, 

které neumožňuje tvorbu složitějších algoritmů, pouze tvorbu jednoduchých podmiňovacích 

příkazů a cyklů. S výhodou jej lze použít pro automatizované získání souboru dat, která 

vyhodnotí experimentátor. 

Nejrozšířenější instrumentací v biochemických aplikacích jsou destičkové 

mikrotitrátory. Otázkou je, nakolik je SIA schopná jim konkurovat, v čem je lepší a v čem 

horší. Hlavní rozdíl je ve způsobu zpracovávání vzorků. Mikrotitrátory je zpracovávají 

paralelně, během 1 inkubační doby může probíhat až 96 stanovení. Oproti tomu SIA 

zpracovává vzorky sériově, jeden po druhém. Za předpokladu stejné citlivosti obou metod roli 

hraje velikost souboru vzorků, zda je soubor vzorků k dispozici naráz, či postupně, délka a 

počet inkubačních reakcí, frekvence, jak často dochází ke změně parametrů měření, nutnost 

úpravy vzorků před stanovením. Spotřeba reagencií je prakticky podobná u SIA a 

mikrotitrátorů (desítky μl), nižší u SIA-LOV (jednotky až desítky μl). Při rozsáhlejších 

souborech vzorků zpracovávaných současně je SIA pomalejší. Oproti mikrotitrátorům  

SIA - LOV umožňuje rychle a snadno měnit reakční podmínky. Při měřeních založených na 

postupném měnění parametru reakčních podmínek výhody plynoucí z paralelního zpracování 

mizí. Převažuje snadnost změny reakčních podmínek. Výhodou SIA je možnost kontinuálního 

promývání průtokového portu vzorkem. Lze kontinuálně vyhodnocovat stav reakční směsi. 

To mikrotitrátory nedokáží. Vzhledem k omezenému počtu měření za konstantních podmínek, 

resp. k nízkému počtu vzorků zpracovávaných sledovaných vzorků je SIA-LOV metodou 

rychlejší. Další výhodou je modularita a rozšiřitelnost SIA.  

SIA-LOV je moderní technikou umožňující automatizovaná stanovení. Spatřujeme její 

velký potenciál v biochemických aplikacích při automatizaci reakcí pro charakterizaci nově 

izolovaných/připravených substancí spíše než pro jejich identifikaci/kvantifikaci. 
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9. Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra:   Katedra analytické chemie 

Kandidát:   Mgr. Ondřej Pavlíček 

Školitel:   Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 

Název disertační práce: Technika Sekvenční injekční analýzy s lab-on-valve 

modulem (SIA-LOV) v analýze biologicky aktivních látek. 

 

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 
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automatizovaná metoda pro hodnocení biologických účinků oximových reaktivátorů 

cholinesteráz s použitím modelu acetylcholinesterázy inhibované organofosfátovým 

inhibitorem.
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10. Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department:   Department of analytical chemistry 

Candidate:   Mgr. Ondřej Pavlíček 

Supervisor:   Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 

Title of Doctoral Thesis: Sequential injection analysis with lab-on-valve module 

(SIA-LOV) technique in the analysis of biologically active 

substances. 

 

This dissertation is devoted to determination of biologically active substances by 

means of sequential injection analysis (SIA). 

The theoretical part gives a recent overview of scientific knowledge concerning non-

separative flow methods, focusing especially on SIA with Lab-on-Valve (LOV) module. 

Regarding applications of the SIA, problems of on-line sample treatment using solid phase 

extraction columns and of SIA methods employing enzyme reactions including sample 

pre-treatment automationare dealt with. Theoretical background of enzymology, especially 

enzyme-substrate, enzyme-inhibitor and enzyme- 

-inhibitor-reactivator interactions are discussed. Theory of cholinesterases is described in 

more detail, its role in human organism and its application as biomarker in enviromental 

analysis is emphasized. An overview of detection techniques for determination of 

cholinesterase activity is also given. 

The experimental part is split into two issues. The former one deals with automated 

sample treatment using combination of the SIA and the solid phase extraction columns, 

applied for drug assay in complex matrix. Amiloride in human urine was assayed using this 

technique.  

The latter one is focused on the issue of automation of enzymologic studies of 

cholinesterase using SIA. Development of an automated analyser for nerve agents in the air 

samples is described. It comprised design of a special absorption unit and its connection to the 

microSIA-LOV analyser. Subsequently, possibility of automation of enzyme kinetics assay of 

cholinesterases using microSIA-LOV was tested. The applicability of SIA-LOV technique 

using enzyme inhibition in the field of pharmaceutical analysis was demonstrated on the SIA 

assay of neostigmine (a representative of quarternary ammonium carbamates) in tablets and 

injections. Further on, screening method for substances with anticholinesterase activity as 
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potential anti-Alzheimer disease drugs isolated from plants and for characterisation of their 

mechanism of action was devised. Finally automated SIA-LOV method for evaluation of 

biological effect of oxime reactivators of organophospate-inhibited cholinesterase activity was 

developed.
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