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Abstrakt 

 

 Prvý krok pri liečbe akútnych intoxikácii je založený predovšetkým na metóde 

vhodnej pre odstránenie toxických látok z organizmu. Princíp tejto metódy spočíva vo 

väzbe škodlivej látky na povrch vhodného adsorpčného materiálu. Cieľom tejto štúdie 

bolo porovnanie adsorpčných schopností dvoch adsorpčných materiálov, diosmectitu 

a aktívneho uhlia, pre vybrané modelové zlúčeniny, ktoré sú najčastejšími pôvodcami 

akútnych intoxikácií v Českej republike. Bolo vybraných jedenásť modelových 

zlúčenín: kyselina acetylsalicylová, α-amanitín, amlodipín, digoxín, fenobarbital, 

ibuprofén, imipramín, karbamazepín, oxazepam, prometazín a teofylín. 

 Z testovaných zlúčenín bol na diosmectit najúčinnejšie adsorbovaný prometazín. 

Jeho adsorpcia na diosmectit (0,191 ± 0,035 mg prometazínu / mg diosmectitu) bola 

signifikantne vyššia než bola jeho adsorpcia na aktívne uhlie. Amlodipín, imipramín a 

karbamazepín boli adsorbované rovnako účinne na diosmectit i na aktívne uhlie. 

Následne bol skúmaný vplyv teploty a pH prostredia na účinnosť adsorpcie týchto 

adsorbentov. Použité pH prostredia simulovali fyziologické podmienky v rôznych 

častiach gastrointestinálneho traktu. Bolo prekvapivé, že hodnota pH prostredia 

významne neovplyvňuje adsorpciu modelových zlúčenín na použité adsorbenty. 

 Použitím rôznych metód ako sú adsorpcia dusíka, röntgenová difrakčná 

a fluorescenčná analýza, termogravimetrická analýza, boli detailne charakterizované 

štruktúry povrchov diosmectitu a aktívneho uhlia. 

 

Kľúčové slová: diosmectit, intoxikácia, adsorpčné schopnosti  
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Abstrakt 

 

 První krok při léčbě akutních intoxikaci je založen především na metodě vhodné 

pro odstranění toxických látek z organismu. Princip této metody spočívá ve vazbě 

škodlivé látky na povrch vhodného adsorpčního materiálu. Cílem této studie bylo 

srovnání adsorpčních schopností dvou adsorpčních materiálů, diosmectitu a aktivního 

uhlí, pro vybrané modelové sloučeniny, které jsou nejčastějšími původci akutních otrav 

v České republice. Bylo vybráno jedenáct modelových sloučenin: kyselina 

acetylsalicylová, α-amanitín, amlodipin, digoxin, fenobarbital, ibuprofen, imipramin, 

karbamazepin, oxazepam, promethazin a teofylin. 

 Z testovaných sloučenin byl na diosmectit nejúčinněji sorbovaný promethazin. 

Jeho adsorpce na diosmectit (0,191 ± 0,035 mg promethazinu / mg diosmectitu) byla 

signifikantně vyšší než byla jeho adsorpce na aktivní uhlí. Amlodipin, imipramin a 

karbamazepin byly absorbovány stejně účinně na diosmectit i na aktivní uhlí. Následně 

byl zkoumán vliv teploty a pH prostředí na účinnost adsorpce těchto adsorbentů. 

Použité pH prostředí simulovaly fyziologické podmínky v různých částech 

gastrointestinálního traktu. Bylo překvapivé, že hodnota pH prostředí významně 

neovlivňuje adsorpci modelových sloučenin na použité adsorbenty. 

 Použitím různých metod jako jsou adsorpce dusíku, rentgenová difrakční a 

fluorescenční analýza, termogravimetrická analýza, byly detailně charakterizovány 

struktury povrchů diosmectitu a aktivního uhlí.  

 

Klíčová slova: diosmectit, intoxikace, adsorpční schopnosti  
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Abstract 

 

The first step in treatment of acute intoxications is usually based on a method 

suitable to eliminate the toxic agent from the poisoned body. The principle of such a 

method consists of binding the harmful substances to the surface of a suitable adsorbent 

material. The aim of the present study was to compare the adsorption ability of two 

adsorbent materials, namely diosmectite and activated charcoal towards selected model 

compounds which are most commonly involved in acute intoxication in the Czech 

Republic. The eleven model compounds were selected: acetylsalicylic acid, α-amanitin, 

amlodipine, digoxin, phenobarbital, ibuprofen, imipramine, carbamazepine, oxazepam, 

promethazine, and theophylline. 

Of the tested compounds, promethazine was most effectively adsorbed to 

diosmectite. Its adsorption to diosmectite (0.191 ± 0.035 mg promethazine/mg 

diosmectite) was significantly higher than its adsorption to activated charcoal. 

Amlodipine, imipramine and carbamazepine were adsorbed both to diosmectite and to 

charcoal, by analogous efficiencies. The effect of temperature and pH on the adsorption 

efficiencies of these adsorbents was also evaluated. The utilized pH simulated 

physiological conditions in the various parts of the gastrointestinal tract. Surprisingly, 

the pH was not found to significantly influence the adsorption of model compounds to 

the tested adsorbers. 

Using various methods such as N2 adsorption, X-ray diffraction and 

fluorescence analysis, thermogravimetric analysis, diosmectite and activated charcoal 

surface structures were characterized in detail.    

 

Key words: diosmectite, intoxication, adsorption efficiency 
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Zoznam skratiek a symbolov 

 

α    hladina významnosti 

λ    vlnová dĺžka [nm] 

2Ɵ    Braggov uhol [°] 

A    absorbancia 

Å    Angström 

ASA    acetylsalicylová kyselina 

AMA    α-amanitín 

AML    amlodipín 

BET    Brunauer, Emmett a Teller 

BJH    Barret, Joyner a Halenda 

c    molárna koncentrácia látky [mol dm
-3

] 

DIG    digoxín 

ελ    molárny absorpčný koeficient látky pri danej vlnovej  

    dĺžke [dm
3
 mol

-1
 cm

-1
] 

FB    fenobarbital 

GABA    kyselina γ-aminomaslová  

I    prúd [mA] 

IUPAC   z angl. The International Union of Pure and Applied  

    Chemistry 

IBF    ibuprofén 

IMI    imipramín 

KBZ    karbamazepín 

l    hrúbka absorpčnej vrstvy [cm] 

M    jednotka koncentrácie mol dm
-3
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min    minúta 

mM    jednotka koncentrácie mmol dm
-3 

NA    Avogadrova konštanta [6,022 10
23

 mol
-1

] 

n(ads,mono)   množstvo adsorptívu potrebné na pokrytie sorbentu 

     monomolekulárnou vrstvou [mol] 

OXA    oxazepam 

p    tlak plynu nad povrchom [Pa] 

p0    tlak nasýtených pár adsorbátu pri teplote merania [Pa] 

PA    plocha molekuly adsorptívu [nm
2
] 

PMZ    prometazín 

PP    polypropylén 

Sg    celkový špecifický povrch [m
2
 g

-1
] 

STP    štandardná teplota a tlak [T = 273,15 K; p0 = 101325 Pa] 

TF    teofylín 

Tris    tris(hydroxymetyl)aminometán   

U    napätie [kV] 

UV/VIS   ultrafialová a viditeľná oblasť spektra 

w/w    hmotnostné percento (hmot. %) [%] 
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1 Teoretický úvod 

1.1 Toxikológia 

 Toxikológia je samostatný vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom nepriaznivých 

(toxických) účinkov cudzorodých chemických látok (xenobiotík, toxínov) alebo ich 

zmesí na živé organizmy [1]. Pri štúdiu toxických účinkov a mechanizmu ich podstaty 

využíva výsledky ostatných vied, ako napr. farmakológie, imunológie, biológie, chémie, 

a preto patrí medzi multidisciplinárne vedné obory [2]. Vzhľadom k jej širokej 

pôsobnosti existuje v tejto oblasti mnoho iných odborov toxikológie, ako napr. 

analytická, forenzná, environmentálna a molekulárna toxikológia [3]. 

 Toxikológia býva často označovaná ako “veda o jedoch”, ku ktorej hlavným 

oblastiam štúdia patria: (i) zdroje toxínov, (ii) fyzikálne, chemické a biologické 

vlastnosti toxínov, (iii) toxické dávky, (iv) efekt toxínov na živý organizmus, (v) liečba 

otráv a (vi) analýza toxínov [4]. 

 

1.2 Látky spôsobujúce akútne intoxikácie 

 Chemické látky spôsobujúce nepriaznivé účinky na organizmus sa nazývajú 

toxické látky, toxíny alebo  jedy [1]. Jedom môže byť anorganická alebo organická 

látka [5], ktorá je schopná už v malých dávkach alebo nízkych koncentráciách 

spôsobovať akútne intoxikácie alebo viesť k zániku samotného organizmu [1]. Toxické 

látky môžeme zaradiť do viacerých skupín: liečivá, potravinové látky, pesticídy, 

priemyselné chemikálie, environmentálne škodliviny, prírodné toxíny a domáce 

prípravky [6].  

 Na základe štatistiky Toxikologického informačného strediska sú najčastejšími 

pôvodcami otráv lieky (44 %), obchodné prípravky alebo chemické látky (40 %) 

a rastliny (asi 12 %) [7]. Najčastejšími dôvodmi otráv sú pokusy o samovraždu, 

nedbalosti a liečebné omyly [8]. Tabuľka 1 obsahuje prehľad látok,  ktoré najčastejšie 

spôsobujú akútne intoxikácie v Českej republike. 
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 Tabuľka 1: Prehľad látok spôsobujúcich najčastejšie otravy v Českej republike 

 Zoznam skupín látok, ktoré najčastejšie spôsobujú akútne intoxikácie v Českej 

 republike, podľa štatistiky Toxikologického informačného strediska [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Charakteristika vybraných modelových  zlúčenín 

1.2.1.1 Acetylsalicylová kyselina 

 Acetylsalicylová kyselina, štruktúrne 2-acetyloxybenzoová kyselina [9], patrí do 

skupiny nesteroidných protizápalových liečiv [10], ktoré sú charakteristické svojimi 

analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami [7].  

 Mechanizmus pôsobenia acetylsalicylovej kyseliny spočíva v ireverzibilnej 

inhibícii cyklooxygenázy [11], čím sa znižuje syntéza prostanoidov (prostaglandínov, 

prostacyklínov a tromboxánov), ktoré sú mediátormi zápalového procesu [12]. Tieto 

vlastnosti acetylsalicylovej kyseliny sú využívané pri liečbe rakoviny, infarktu 

myokardu, mozgovej cievnej príhody [13] a reumatoidnej artritídy [14].   

 V prípade otráv acetylsalicylovou kyselinou dochádza predovšetkým 

k stimulácii dýchacieho centra a hyperventilácii. V neskorších štádiách otravy dochádza 

k vzniku pľúcneho edému, gastrointestinálnemu krvácaniu a respiračnej acidóze [15]. 

Kyselina acetylsalicylová sa ako silný anión podieľa na rozvoji metabolickej acidózy, 

čím dochádza k inhibícii enzýmov Krebsového cyklu a enzýmov metabolizmu 

aminokyselín. U detí je podávanie acetylsalicylovej kyseliny nevhodné, nakoľko 

Názov  skupiny látok 

          Benzodiazepíny (napr. Oxazepam) 

          Tricyklické antidepresíva (napr. Imipramín) 

          Karbamazepín 

          Blokátory vápnikových kanálov (napr. Amlodipín) 

          Nesteroidné antiflogistiká (napr. Ibuprofén, Acetylsalicylová kyselina) 

          Neuroleptiká (napr. Prometazín) 

          Teofylín 

          Barbituráty (napr. Fenobarbital) 

          Kardioglykozidy (napr. Digoxín) 

          Domáce čistiace prípravky a alkoholy (napr. NaOH, etanol) 
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dochádza k rozvoju hepatonekrózy počas Reyovho syndrómu [16]. Štruktúra 

acetylsalicylovej kyseliny je zobrazená na obrázku 1. 

 

 

 

  Obrázok 1: Štruktúra acetylsalicylovej kyseliny 

 

1.2.1.2 α-Amanitín 

 α-Amanitin, toxický termostabilný peptid, je jedným z najznámejších 

amatoxínov, ktorý sa nachádza v muchotrávke zelenej a bielej. Amatoxíny patria medzi 

pôvodcov najčastejších a najzávažnejších otráv spôsobených hubami [17]. 

Mechanizmom pôsobenia α-amanitínu je väzba a inhibícia DNA-dependentnej RNA 

polymerázy II a tým dochádza k inhibícii syntézy proteínov [18]. 

 V prvej fáze otravy spôsobenej α-amanitínom dochádza k celkovému 

zasiahnutiu organizmu (nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy, atď.) a narušeniu funkcie 

tráviacej sústavy (zvracanie, hnačky a dehydratácia organizmu). V druhej fáze dochádza 

k poruchám životne dôležitých orgánov, t.j.  k zlyhaniu funkcie pečene a obličiek. Pri 

ľahkých otravách α-amanitínom dochádza k uzdraveniu organizmu, avšak 50 % 

prípadov ťažkých otráv (s poruchami funkcie pečene a obličiek) končia smrťou  

intoxikovaného organizmu [7]. Štruktúra α-amanitínu je zobrazená na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Štruktúra α-amanitínu; prevzaté z [19] 
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1.2.1.3 Amlodipín 

 Amlodipín, štruktúrne (RS)-3-etyl-5-metyl-2-[(2-aminoetoxy)metyl]-4-(2-            

-chlorofenyl)-6-metyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylát [20], je liečivo patriace do 

skupiny blokátorov vápnikových kanálov [21], ktoré sa používa pri liečbe hypertenzie 

a angíny pectoris [20]. 

 Mechanizmom účinku amlodipínu je pôsobenie na kinetiku vápnikových 

kanálov bunečných membrán, a tým ovplyvňovanie množstva vápenatých iónov 

v cytoplazme. Dôsledkom tohto účinku dochádza k vazodilatácii ciev a následnému 

poklesu krvného tlaku [22].  

 Pri predávkovaní amlodipínom dochádza k hypotenzii, edémom a búšeniu srdca 

[23]. Štruktúra amlodipínu je zobrazená na obrázku 3. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Obrázok 3: Štruktúra amlodipínu 

 

1.2.1.4 Digoxín 

 Liečivo digoxín, patriace do skupiny kardioglykozidov, patrí medzi najčastejšie 

predpisované liečivo pri terapii porúch srdca a abnormalít srdečného rytmu [24]. 

Podstatou funkcie digoxínu je zvyšovanie koncentrácie vápenatých iónov v srdečnom 

svale pomocou inhibície sodno-draselnej pumpy, čím následne dochádza k ovplyvneniu         

sodno-vápenatého prenášača. Takýmto spôsobom dochádza k zosilneniu kontrakcie 

srdečného svalu a zníženiu srdečnej frekvencie [25].   
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 V prípade predávkovania digoxínom dochádza k bradykardii, ktorá je spojená 

s únavou, motaním hlavy a kolapsami.  V niektorých prípadoch dochádza k zvracaniu, 

zmätenosti a poruchám farbocitu [26] . Štruktúra digoxínu je zobrazená na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

    Obrázok 4: Štruktúra digoxínu 

 

1.2.1.5 Fenobarbital 

 Fenobarbital, štruktúrne 5-etyl-5-fenylpyrimidín-2,4,6(1H,3H,5H)-trión, je 

liečivo patriace do skupiny barbiturátov, ktoré sa používa ako antikonvulzívum 

a anestetikum [27]. Barbituráty zvyšujú afinitu GABA (kyseliny γ-aminomaslovej)  

k jej GABAA receptoru, a tým  dochádza k útlmu vedomia a motoriky [7].  

 Predávkovanie fenobarbitalom spôsobí spomalenie telesných funkcii (zníženie 

vedomia, bradykardiu, hypotenziu, atď.). V niektorých prípadoch môže dôjsť k edému 

pľúc a akútnemu zlyhaniu obličiek, čo môže viesť až k smrti intoxikovaného organizmu 

[28]. Štruktúra fenobarbitalu je zobrazená na obrázku 5. 

    

 

 

 

 

Obrázok 5: Štruktúra fenobarbitalu 
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1.2.1.6 Ibuprofén 

 Ibuprofén, štruktúrne (RS)-2-(p-izobutylfenyl) propánová kyselina, patrí medzi 

najpoužívanejšie nesteroidné protizápalové liečivá (viď. 1.2.1.1 Acetylsalicylová 

kyselina, str. 14) [29]. Mechanizmom pôsobenia ibuprofénu je neselektívna inhibícia 

cyklooxygenázy I a II, a preto sa často používa ako antipyretikum alebo protizápalové 

analgetikum pri liečbe artritídy [30].  

 Dlhodobé užívanie ibuprofénu môže spôsobiť život ohrozujúce srdcovo-cievne 

problémy (srdcový kolaps alebo mŕtvicu). V prípade predávkovania dochádza k vážnym 

poruchám žalúdka a čriev (vrátanie krvácania a perforácie), čo môže viesť až k smrti 

intoxikovaného organizmu [31]. Štruktúra ibuprofénu je zobrazená na obrázku 6. 

 

Obrázok 6: Štruktúra ibuprofénu 

 

1.2.1.7 Imipramín 

 Liečivo imipramín, štruktúrne 5-[3-(dimetylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-     

-dibenz[b,f]azepín [32], patrí do skupiny tricyklických antidepresív. Mechanizmus 

pôsobenia tricyklických antidepresív spočíva v inhibícii spätného vychytávania 

katecholamínov a serotonínu zo synaptickej štrbiny do presynaptického zakončenia, čím 

následne dochádza k zvýšeniu ich účinku v mozgových synapsiách [7]. Vďaka tejto 

schopnosti sa tricyklické antidepresíva  používajú pri liečbe depresie, panických stavov 

a pomočovania [33].  

 Pri otravách spôsobených imipramínom dochádza k anticholinergnému 

syndrómu (tachykardia, suché sliznice, spomalenie gastrointestinálneho traktu), 

poruchám vedomia a vzniku kŕčov. Otravy tricyklickými antidepresívami sú závažné     

a často život ohrozujúce [34]. Štruktúra imipramínu je zobrazená na obrázku 7. 

 



 

 

                                                                                                       19 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7: Štruktúra imipramínu 

 

1.2.1.8 Karbamazepín 

 Karbamazepín, štruktúrne 5H-dibenz[b,f]azepín-5-karboxamid, je jedným           

z najčastejšie predpisovaných antikonvulzív, ktoré sa používajú pri liečbe epilepsie        

a depresie [35]. Mechanizmus pôsobenia karbamazepínu spočíva v inhibícii napäťovo 

riadených sodíkových kanálov, čím sa následne znižuje dráždivosť  buniek [36]. 

 V prípade predávkovania karbamazepínom dochádza k poruchám vedomia, 

poruchám koordinácie telesných pohybov (ataxie), sínusovej tachykardii a rozšíreniu 

zorničiek. U ťažkých otráv dochádza k vzniku generalizovaných kŕčov a hlbokého 

bezvedomia so zvýšeným svalovým tonusom [37]. Štruktúra karbamazepínu je 

zobrazená na obrázku 8. 

 

Obrázok 8: Štruktúra karbamazepínu 
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1.2.1.9 Oxazepam 

 Oxazepam  je liečivo patriace do skupiny benzodiazepínov, ktoré sa štruktúrne 

nazýva (RS)-7-chlór-3-hydorxy-5-fenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepín-2-ón  [38].  

Benzodiazepíny sú liečivá používané  pri terapii panických a úzkostlivých stavov, 

poruchách spánku a zranení svalov. Dlhodobým užívaním benzodiazepínov môže 

vznikať závislosť [39]. 

 Podstata účinku oxazepamu spočíva vo väzbe na GABAA receptor, ktorá spôsobí 

zvýšenie afinity GABA k jej receptoru, a tým dochádza k inhibícii vegetatívneho 

nervového svalstva [40].  

 Pri otravách spôsobených oxazepamom dochádza k celkovému spomaleniu 

centrálneho nervového systému, respiračnej depresii, ospalosti a poruchám vedomia 

[41]. Štruktúra oxazepamu je zobrazená na obrázku 9. 

 

 

 

 

 

Obrázok 9: Štruktúra oxazepamu 

 

1.2.1.10 Prometazín 

 Prometazín, štruktúrne 10-(2-dimetylaminopropyl)-fenotiazín, patrí do skupiny 

fenotiazínových neuroleptík, ktoré sa používajú pri liečbe duševných chorôb. 

Neuroleptiká môžu byť taktiež používané ako sedatíva, antihistaminika, analgetika 

a emetiká [42]. Prometazín je kompetetívnym antagonistom histaminových                 

H1-receptorov, a preto sa využíva pri liečbe alergií, nevoľností a migrén [43].  

 V prípadoch ľahkého predávkovania prometazínom dochádza k miernemu 

utlmeniu centrálnej nervovej sústavy a kardiovaskulárneho systému, avšak u ťažkých 
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otráv môže dochádzať k silnému utlmeniu respiračného systému, bezvedomiu a náhlej 

smrti [44]. Štruktúra prometazínu je zobrazená na obrázku 10.  

 

 

 

 

 

Obrázok 10: Štruktúra prometazínu 

 

1.2.1.11 Teofylín 

 Teofylín, štruktúrne 1,3-dimetylxantín [45], je jedným z bronchodilátorov, ktoré 

sa používajú pri liečbe prieduškovej astmy a akútnej bronchospazmy. Mechanizmus 

účinku teofylínu spočíva v kompetetívnej neselektívnej  inhibícii fosfodiesterázy, čím 

dochádza k uvoľnení hladkého svalstva priedušiek a ciev [46].  

 V prípade predávkovania teofylínom dochádza k poruchám gastrointestinálneho 

traktu (zvracanie, hnačka, strata chuti do jedla), nervozite, tachykardii, bolestiam hlavy, 

atď. [47]. Štruktúra teofylínu je zobrazená na obrázku 11. 

 

 

 

 

Obrázok 11: Štruktúra teofylínu 
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1.3 Použitie sorbentov pri terapii otráv 

 V prípade akútnej intoxikácie organizmu musí byť samotná terapia zameraná na 

zneškodnenie a odstránenie toxickej látky z organizmu, na udržiavanie základných 

životných funkcii organizmu a zároveň  na prevenciu komplikácii. Existujú štyri obecné 

zásady terapie akútnych intoxikácii: (i) primárna eliminácia toxickej látky (vyvolanie 

zvracania, výplach žalúdku, použitie adsorbentu), (ii) systematická podporná liečba 

(stabilizovanie životných funkcií organizmu), (iii) použitie antidota (ak pre danú látku 

existuje, napr. antidotum pre metylalkohol je etylalkohol) a (iv) sekundárna eliminácia 

(použitie laxatív, hemodialýza, atď.) [48]. 

 Pri samotnej primárnej eliminácii toxickej látky z organizmu je v súčasnosti 

najúčinnejšou metódou  adsorpcia, spočívajúca vo vychytaní škodlivých látok na 

vhodný adsorpčný materiál, ktorým  najčastejšie býva aktívne uhlie, živicové sorbenty 

[49] a diosmectit [50].  

 

1.3.1 Aktívne uhlie 

 Aktívne uhlie je v medicíne najznámejším a najčastejšie používaným 

adsorbentom [51], ktoré je často v literatúrach označované ako univerzálne antidotum 

[7].  

 Aktívne uhlie je priemyselne vyrábaný uhlíkový produkt často charakteristický 

svojou pórovitou štruktúrou a veľkým povrchom, ktorý dosahuje hodnoty väčšie ako 

400 m
2 

g
-1

. Molekulárna štruktúra aktívneho uhlia sa podobá štruktúre grafitu, v ktorej 

sú uhlíkové atómy rozmiestnené do vrcholov hexagónu. Táto štruktúra aktívneho uhlia 

býva často porušená a v týchto miestach môže dochádzať k adsorpcii látok [52]. 

Štruktúra aktívneho uhlia a póry prítomne v jeho štruktúre sú zobrazené na obrázkoch 

12A a 12B. 
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   A         B 

    Obrázok 12: Štruktúra aktívneho uhlia (12A) a póry prítomné v štruktúre   

           aktívneho uhlia (12B), prevzaté z [53][54]   

 Vďaka svojím vlastnostiam môže aktívne uhlie pútať k svojmu povrchu široké 

spektrum látok, pričom sa na aktívne uhlie najlepšie adsorbujú vysokomolekulárne, 

organické a nepolárne látky [52]. Adsorpčná kapacita aktívneho uhlia sa zvyšuje s jeho 

plochou povrchu [55] a miera schopnosti aktívneho uhlia adsorbovať látky závisí aj na 

jeho adsorpčnej sile, ktorá sa in vitro zvyšuje so zvyšujúcou sa kyslosťou roztoku 

(prostredia) [51]. Adsorpčná schopnosť aktívneho uhlia sa využíva hlavne v medicíne, 

kde k samotnej adsorpcii toxickej látky dochádza predovšetkým v gastrointestinálnom 

trakte pomocou vytvorenia inaktívneho komplexu uhlie – toxická látka [7]. 

 

1.3.2 Diosmectit 

 Diosmectit je prírodný hlinito-horečnatý kremičitan (montmorillonit), ktorého 

molekulová štruktúra pripomína štruktúru listov o hrúbke 12 až 15 Å. Každý z týchto 

listov sa skladá z jednej vrstvy hlinitanov a dvoch vrstiev kremičitanov [56]. Táto 

viacvrstvová organizácia diosmectitu vytvára veľkú plochu pre adsorpciu určitých látok 

[57]. Pri nahradení atómu hliníka a kremíka katiónom s nižšou valenciou dochádza 

k nahromadeniu záporného náboja na povrchu vrstiev, ktorý je neutralizovaný 

nestabilným katiónom, napr. vápenatým katiónom [56]. Štruktúra montmorillonitu je 

zobrazená na obrázku 13. 
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  Obrázok 13: Štruktúra montmorillonitu, prevzaté z [58] 

 Adsorpčná schopnosť diosmectitu bola študovaná in vitro s použitím značených 

molekúl. Štúdia zistila, že diosmectit nebol schopný adsorbovať kyslé látky, kým 

bázické látky adsorboval v rôznej miere, ale zvyčajne aspoň zo 75 % [56]. 

 Diosmectit je účinnou látkou farmaceutického výrobku s názvom Smecta, ktorý 

sa používa pri liečbe akútnych a chronických hnačiek [59]. Nakoľko je diosmectit 

schopný adsorbovať niektoré vírusy, baktérie a bakteriálne toxíny vyskytujúce sa 

v čreve, je používaný aj pri liečbe hnačiek s infekčnou etiológiou [60]. 

 

1.4 Metódy štúdia štruktúry a vlastností diosmectitu a aktívneho uhlia 

1.4.1 Adsorpcia dusíka 

 Metóda adsorpcie plynu (dusíka) na povrch materiálov sa používa pri 

charakterizácii povrchu materiálov. Základom merania adsorpcie plynu na povrchu 

pevných látok je stanovenie adsorpčnej izotermy, tzn. závislosti adsorbovaného 

množstva plynu na rovnovážnom tlaku [61].  

 Na začiatku samotného merania je vzorka zbavená povrchových kontaminácii 

zahrievaním vo vákuu. Po ustálení teploty sa  k meranej látke pridávajú malé dávky 

plynu a meria sa množstvo plynu, ktoré sa adsorbuje na povrchu meranej vzorky [62]. 
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Po vytvorení molekulárnej vrstvy plynu sa dá pomocou metódy BET (Brunauera, 

Emmetta a Tellera) vypočítať merný povrch látky a to zo znalosti plochy, ktorú zaujíma 

jedna molekula plynu (dusíka) a z počtu adsorbovaných molekúl tohto plynu [63]. 

Ďalšia adsorpcia vedie k tvorbe multivrstiev a z adsorpčnej izotermy sa dá metódou 

BJH (Barreta, Joynera a Halendy) určiť distribúcia veľkostí mezopórov. Po úplnom 

zaplnení pórov sa dá zo znalosti hustoty adsorbátu vypočítať celkový objem mezopórov 

[64]. 

 Pre výpočet celkového špecifického povrchu Sg sa používa matematický vzťah 

    Sg = n(ads, mono) NA PA     (1.1) 

kde Sg predstavuje celkový špecifický povrch sorbentu [m
2
 g

-1
]; n(ads,mono) je pomocou 

BET zistené množstvo adsorptívu potrebné na pokrytie sorbentu súvislou 

monomolekulárnou vrstvou [mol]; NA je Avogadrova konštanta [6,022 10
23

 mol
-1

] a PA 

je plocha molekuly adsorptívu (v prípade dusíka PA = 0,162 nm
2
) [nm

2
] [63].  

 Obrázok 14 zobrazuje typy adsorpčných izoteriem podľa klasifikácie IUPAC     

(z angl. The International Union of Pure and Applied Chemistry). Každý typ adsorpčnej 

izotermy je determinovaný veľkosťou pórov a charakterom povrchu študovaného 

materiálu. Existuje 6 typov adsorpčných izoteriem: (i) typ I. (mikroporézny         

materiál – zeolit, aktívne uhlie), (ii) typ II. (neporézny materiál – neporézny kremeň), 

(iii) typ III. (neporézny materiál a materiál so slabými interakciami medzi adsorbentom 

a adsorbátom – grafit/voda), (iv) typ IV. (mezoporézny materiál – mezoporézny 

kremeň), (v) typ V. (porézny materiál a materiál so slabými interakciami medzi 

adsorbentom a adsorbátom – aktívne uhlie/voda) a (vi) typ VI. (homogénny        

materiál – grafit) [65]. 
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 Obrázok 14: Typy adsorpčných izoteriem podľa klasifikácie IUPAC; prevzaté z [65] 

 Prehľad typov adsorpčných izoteriem podľa klasifikácie IUPAC. Existuje 6 typov 

 adsorpčných izoteriem: (i) typ I. (mikroporézny  materiál – zeolit, aktívne uhlie),         

 (ii) typ II. (neporézny materiál – neporézny kremeň), (iii) typ III. (neporézny materiál 

 a materiály so slabými interakciami medzi adsorbentom a adsorbátom – grafit/voda), 

 (iv) typ IV. (mezoporézny materiál – mezoporézny kremeň), (v) typ V. (porézny 

 materiál a materiál so slabými interakciami medzi adsorbentom a adsorbátom – aktívne 

 uhlie/voda) a (vi) typ VI. (homogénny materiál – grafit). 

 

1.4.2 Röntgenová prášková difrakcia a röntgenová fluorescenčná spektrometria 

 Röntgenová prášková difrakcia a fluorescencia sú metódy patriace do 

röntgenovej spektrometrie, ktoré pracujú v obore röntgenového žiarenia [66]. 

 Röntgenové žiarenie je krátkovlnné elektromagnetické žiarenie emitované pri 

interakcii elektrónov a fotónov s atómami látok. Po interakcii elektrónov/fotónov 

s atómom dochádza k vyrazeniu elektrónu z niektorej z vnútorných hladín 

elektrónového obalu atómu a vzniknutá  “diera“ je následne okamžite zaplnená iným 

elektrónom z vyššej energetickej hladiny. Tento rozdiel energie je uvoľnený vo forme 

röntgenového žiarenia [66]. Pri bombardovaní atómov elektrónmi vzniká primárne 

röntgenové žiarenie, zložené z čiarového röntgenového a spojitého polychromatického 

žiarenia, ktoré vzniká napr. v röntgenovej lampe. V prípade excitácie atómu pomocou 

fotónu dochádza k vzniku čiarového spektra, tzv.  sekundárneho röntgenového žiarenia 

(fluorescenčného žiarenia) [67]. Vlnové dĺžky a energia jednotlivých čiar v spektre 
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udávajú druh prítomných atómov, ktoré po vyhodnotení môžu poskytovať kvalitatívnu i 

kvantitatívnu informáciu o zložení vzorku [66]. 

 Röntgenová prášková difrakčná analýza patrí medzi röntgenové štruktúrne 

analýzy, ktoré sa zaoberajú určením štruktúry látok, t.j. polohami atómov a ich 

väzobnými dĺžkami a uhlami [68]. Podstatou tejto metódy je difrakcia (ohyb) 

dopadajúcich röntgenových lúčov na povrchu skúmaného materiálu, pričom je skúmaná 

závislosť intenzity difraktovaného žiarenia na uhle medzi primárnym a difraktovaným 

lúčom [69]. Röntgenová prášková difrakčná analýza je jednou z najrozšírenejších metód 

používaných na identifikáciu a charakterizáciu ílových materiálov [70]. 

 V prípade röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie je merané a vyhodnocované 

sekundárne röntgenové  žiarenie emitované vzorkou, ktoré vzniká po excitácii atómu 

prvku primárnym žiarením, t.j. röntgenovou lampou. Na základe charakteristických 

vlnových dĺžok spektra a intenzity čiar je možné určiť druh prítomných prvkov a ich 

percentuálne zastúpenie, avšak táto metóda je použiteľná len pri analýze prvkov 

s atómovým číslom väčším ako 10. Táto metóda sa používa pri analýze pôd, zliatin 

a mnohých biologických materiálov [67]. 

 

1.5 Použité analytické metódy 

1.5.1 Termogravimetrická analýza 

 Termogravimetrická analýza je jednou z termoanalytických metód,  ktorá sa 

zaoberá meraním zmeny hmotnosti vzorky v závislosti na teplote a  rýchlosti      

zahrievania [71]. Termogravimetrické analýzy môžu poskytnúť informácie                         

o fyzikálnych i chemických javoch  ako napr. vaporizácia, sublimácia, adsorpcia, 

chemisorpcia, dekompozícia, dehydratácia, atď. [72]. 

 Pri termogravimetrickej analýze sa používajú tzv. termováhy – citlivé váhy 

umiestnené v piecke obsahujúce nádobu  na vzorku, pričom atmosféra okolo vzorky je 

inertná [73].  
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1.5.2 Ultrafialová a viditeľná spektrofotometria 

 Ultrafialová a viditeľná spektrofotometria patrí medzi spektrometrické 

analytické metódy, ktorej podstatou je absorpcia ultrafialového a viditeľného žiarenia                    

(v rozmedzí vlnových dĺžok 200 až 800 nm) zriedenými roztokmi molekúl.                   

Pri samotnej absorpcii dochádza k excitácii valenčných elektrónov, ktoré sú súčasťou 

molekulových orbitálov [74].  

 UV/VIS spektrofotometria sa používa ako pri kvantitatívnej tak aj kvalitatívnej 

analýze organických látok [75]. 

 

1.5.2.1 Lambertov-Beerov zákon 

  Kvantitatívna analýza UV/VIS spektrofotometrie spočíva v meraní absorbancie 

A, ktorá je priamo úmerná koncentrácii  absorbujúcej látky (v určitom rozmedzí) 

a hrúbky absorbujúcej vrstvy  (tzn. šírky použitej kyvety). Vzťah medzi absorbanciou 

a koncentráciou absorbujúcej látky vyjadruje Lambertov-Beerov zákon podľa vzťahu 

    A = ελ c l        (1.2) 

kde A predstavuje absorbanciu, ελ je molárny absorpčný koeficient (konštanta pre danú 

látku za daných podmienok pri určitej vlnovej dĺžke λ) [dm
3
 mol

-1
 cm

-1
],                          

c je koncentrácia látky [mol dm
-3

] a l predstavuje hrúbku absorbujúcej vrstvy [cm] [76]. 

 Lambertov-Beerov zákon je použiteľný pre zriedené roztoky do koncentrácie 

zhruba 10
-2

 mol dm
-3

 a z hodnôt absorbancií majú význam len hodnoty neprekračujúce 

jednotku [73]. 
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2 Cieľ diplomovej práce 

 

 Štúdium štruktúry povrchov použitých adsorbentov (diosmectitu a aktívneho 

uhlia). 

 Porovnanie a štúdium adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia 

u vybraných 11 modelových zlúčenín, ktoré najčastejšie spôsobujú akútnu 

intoxikáciu v Českej republike. 

 Hľadanie podmienok, kedy študovaný proces dospeje do rovnováhy medzi 

množstvom modelovej zlúčeniny v roztoku a množstvom adsorbovaným na 

príslušné adsorbenty. 

 Overenie, či nedochádza k adsorpcii modelovej zlúčeniny na povrch použitého 

laboratórneho materiálu (polypropylénu a skla) a tým k interferencii tohto deja 

so študovaným procesom. 

 V neposlednom rade bol sledovaný vplyv teploty na adsorpčné schopnosti 

diosmectitu a aktívneho uhlia. 

 V tejto diplomovej práci bol sledovaný aj vplyv pH prostredia na adsorpčné 

schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia, ktorým bolo simulované fyziologické 

pH v rôznych častiach gastrointestinálneho traktu (kyslé prostredie – žalúdok, 

bázické  prostredie – duodenum a neutrálne prostredie – črevo). 
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3 Experimentálna časť 

 

3.1 Použité prístroje  

Analytické váhy:   Discovery, Ohaus 

Centrifúga:    Centrifuge 5418, Eppendorf 

Detektor:    X'Celerator, PANalytical 

Difraktometer:   X'Pert Pro, PANalytical 

Fyzisorpčný analyzátor:  ASAP 2020, Micromeritics 

Kalorimeter:    DSC 131, Setaram 

Röntgenový spektrometer:   ARL 9400 XP, Thermo Scientifics 

Sušička:    FD 115, Binder 

Spektrofotometer:   Cary 60 UV/VIS, Agilent 

Termováha:    TG 750, Stanton Redcroft 

Inkubátor (6,5 °C – 22,0 °C):  Termomixer compact, Eppendorf 

Inkubátor (37,0 °C):   Infors HT, Multitron Standard 

Inkubátor (50,0 °C – 80,0 °C): GFL 1092, GFL 

   

3.2 Použitý materiál a chemikálie 

Dr. Kulich, Česká republika 

Phenobarbitalum Natricum  

Fluka, Švajčiarsko 

 Tris(hydroxymetyl)aminometán (Tris) 

Ipsen Pharma, Francúzsko 

Diosmectit – preparát poskytnutý touto farmaceutickou firmou bez pridaných  

          látok (aditív) 

 



 

 

                                                                                                       31 
 

Lachema, Česká republika 

 Kyselina chlorovodíková 

Penta s.r.o, Česká republika 

 Etanol, 96% 

Sigma-Aldrich, USA 

 α-Amanitín 

 Acetylsalicylová kyselina 

 Aktívne uhlie, granulovaná forma (katalógové číslo: MKBQ3601V) 

 Aktívne uhlie, prášková forma (katalógové číslo: MKBL4603V) 

 Amlodipín besylát 

 Digoxín 

 Ibuprofén 

 Imipramín hydrochlorid  

 Karbamazepín 

 Oxazepam 

 Prometazín hydrochlorid 

 Teofylín 
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3.3 Pracovné postupy 

3.3.1 Pracovné postupy charakterizácie štruktúry povrchov diosmectitu 

a aktívneho uhlia 

3.3.1.1 Röntgenová fluorescenčná analýza diosmectitu 

 Pre prvkovú analýzu vzorky diosmectitu bola použitá röntgenová fluorescenčná 

analýza, ktorá bola vykonaná a vyhodnotená na Ústave organickej technológie Vysokej 

školy chemicko-technologickej v Prahe. Vzorka diosmectitu bola poskytnutá firmou 

Beaufour Ipsen a neobsahovala žiadne z pridaných látok (aditív). 

 Pri röntgenovej fluorescenčnej analýze bol použitý sekvenčný vlnovo-disperzný 

röntgenový spektrometer, ktorý bol vybavený röntgenovou lampou s Rh anódou typu 

4GN s koncovým Be okienkom o hrúbke 50 μm. Všetky intenzity spektrálnych čiar 

prvkov boli merané vo vákuu a vyhodnotené programom WinXRF. Kombinácie 

nastavenia generátoru, kolimátoru, kryštálov a detektorov boli optimalizované pre 82 

meraných prvkov s časom 6 sekúnd na prvok. Získané intenzity boli spracované 

programom Uniquant 4 bez nutnosti merať štandardy. Analyzovaná prášková vzorka 

diosmectitu bola vylisovaná do tablety o hrúbke 5 mm a priemere 40 mm bez použitia 

spojiva a bez krycej polypropylénovej fólie hrúbky 4 μm. Čas merania vzorky bol        

15 minút. 

 

3.3.1.2 Röntgenová prášková difrakčná analýza diosmectitu a jeho zmesi s modelovou 

zlúčeninou (prometazínom)  

 Pre zistenie vzdialenosti medzi vrstvami štruktúry diosmectitu a jeho zmesi 

s prometazínom bola použitá metóda röntgenovej práškovej difrakcie, ktorá bola 

vykonaná a vyhodnotená na Ústave organickej technológie Vysokej školy        

chemicko-technologickej v Prahe. Pri príprave zmesi diosmectitu s prometazínom bolo 

na analytických váhach navážených približne presne 10 g diosmectitu, ku ktorému bolo 

pridaných 10 ml roztoku prometazínu o koncentrácii 1 g l
-1

 a následne bola zmes 

prefiltrovaná a vysušená v sušiarni pod prúdom vzduchu po dobu 3 hodín pri 90 °C. 

Vzorka diosmectitu bola poskytnutá firmou Beaufour Ipsen a neobsahovala žiadne 

z pridaných látok (aditív). 
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 Hodnoty röntgenovej difrakčnej analýzy boli merané pri izbovej teplote na Ɵ-Ɵ 

práškovom difraktometri v Bragg-Bretanovej parafokusujúcej geometrii s použitím 

vlnovej dĺžky Cu Kα žiarenia (λ = 0,15418 nm; U = 40 kV; I = 30 mA). Dáta boli 

naskenované pomocou ultrarýchleho detektoru v uhlovom rozsahu 5 ° – 60 ° (2Ɵ) 

s krokom merania 0,02 ° (2Ɵ) a vyhodnotené programom HighScore Plus 3.0. 

  

3.3.1.3 Metóda adsorpcie dusíka u diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia 

 Pre zistenie údajov o celkovom špecifickom povrchu a objeme, veľkosti 

a distribúcie pórov diosmectitu a aktívneho uhlia bola použitá metóda adsorpcie dusíka, 

ktorá bola vykonaná a vyhodnotená na Ústave organickej technológie Vysokej školy 

chemicko-technologickej v Prahe. Pri meraní celkového špecifického povrchu bola 

použitá jedna vzorka diosmectitu a dve vzorky aktívneho uhlia: (i) granulované aktívne 

uhlie (deklarovaná hodnota celkového špecifického povrchu výrobcom bola 875 m
2
 g

-1
)                  

a (ii) práškové aktívne uhlie. V prípade merania objemu, veľkosti a distribúcie pórov 

bola použitá vzorka granulovaného aktívneho uhlia. V prípade diosmectitu bola použitá 

vzorka poskytnutá od farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen bez pridaných látok (aditív). 

 Celkový špecifický povrch bol zmeraný po opracovaní vzoriek pri objemovom 

prietoku hélia 1,5 l za hodinu a pri 300 °C po dobu 2 hodín. Meranie bolo vykonané na 

fyzisorpčnom analyzátore, ktorý pracuje na princípe dynamickej, chromatografickej 

metódy. Celkový špecifický povrch bol určený z nameraných údajov o fyzisorpcii 

dusíka pri troch parciálnych tlakoch v platnosti rovnice BET a pri teplote 77 K. Pre 

matematické spracovanie nameraných dát a pre určenie špecifického povrchu bol 

použitý linearizovaný tvar rovnice BET. Vzťah pre výpočet celkového špecifického 

povrchu je uvedený v kapitole 1.4.1 Adsorpcia dusíka, str. 24. 

 V prípade merania veľkosti, objemu a distribúcie pórov bol použitý rovnaký 

pracovný postup, avšak vyhodnocovanie bolo vykonané pomocou metódy BJH. 

  

3.3.1.4 Termogravimetrická analýza diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia 

 Pre zistenie stability, množstva vody a potenciálnej prítomnosti ďalších látok 

bola u diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia použitá metóda termogravimetrickej 
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analýzy, ktorá bola vykonaná a vyhodnotená na Ústavu chemickej technológie Vysokej 

školy chemicko-technologickej v Prahe. Pri tejto termogravimetrickej analýze bola 

použitá jedna vzorka diosmectitu a dve vzorky aktívneho uhlia: (i) granulované aktívne 

uhlie a (ii) práškové aktívne uhlie. V prípade diosmectitu bola použitá vzorka 

poskytnutá od farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen bez pridaných látok (aditív). 

 Termogravimetrická analýza bola vykonaná na termováhe s rozsahom 20 °C až 

500 °C na vzduchu. Analýza bola vykonaná pri 20 °C až 400 °C s krokom 5 °C za 

minútu.  

 

3.3.2 Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia 

3.3.2.1 Adsorpcia modelových zlúčenín na povrch použitého laboratórneho materiálu 

(polypropylén a sklo) 

 Najskôr boli pripravené zásobné roztoky vybraných modelových zlúčenín 

v destilovanej vode (hodnota pH 6,3) o výslednej koncentrácii 1 g l
-1

. Vzhľadom 

k tomu, že niektoré modelové zlúčeniny neboli dobre rozpustné v destilovanej vode, bol 

pre ne ako rozpúšťadlo použitý roztok 50% etanolu. Medzi látky zle rozpustné vo vode 

patrili: amlodipín, digoxín, ibuprofén, karbamazepín a oxazepam. Následne bol do 

skúmaviek podľa Eppendorfa o objeme 1,5 ml (vyrobených z polypropylénu) alebo do 

sklenených skúmaviek o objeme 1,5 ml pipetovaný vždy 1 ml zásobného roztoku. Takto 

pripravené vzorky boli inkubované po dobu 5 minút, 10 minút, 15 minút, 20 minút,      

24 hodín a 48 hodín pri 37 °C za stáleho miešania na trepačke. Všetky experimenty boli 

vykonané v najmenej troch ale väčšinou v desiatich paralelných meraniach. Následne 

boli na UV/VIS spektrofotometri merané spektrá (viď. 3.3.2.4 UV/VIS 

spektrofotometria, str. 35) zásobných roztokov modelových zlúčenín a každého vzorku 

po uplynutí jednotlivých časov inkubácie. Z týchto spektier boli zaznamenané hodnoty 

absorbancie pri danej charakteristickej vlnovej dĺžke modelovej zlúčeniny (viď. 

Tabuľka 2: Charakteristické vlnové dĺžky modelových zlúčenín a ich molárne 

absorpčné koeficienty ελ, str. 36), z ktorých boli následne vypočítané priemerné hodnoty 

absorbancií a ich smerodajné odchýlky. Odľahlé výsledky z troch až desiatich 

paralelných meraní boli vylúčené s použitím Deanov-Dixonového testu odľahlosti na 

hladine významnosti  α = 0,05. Takto získané dáta boli  pre modelovú zlúčeninu 
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a inkubačný čas zaznamenané do tabuliek a vynesené do grafov, ktoré znázorňujú 

závislosť absorbancie roztoku modelovej zlúčeniny na čase inkubácie. 

 

3.3.2.2 Príprava inkubačných zmesí 

 Najprv bol na analytických váhach navážený približne presne 1 mg diosmectitu 

do skúmavky podľa Eppendorfa o objeme 1,5 ml. Do druhej skúmavky podľa 

Eppendorfa bol na analytických váhach navážený približne presne 1 mg granulovaného 

aktívneho uhlia, ktoré bolo pred samotným vážením dôsledne rozdrvené v trecej miske. 

Následne boli pripravené zásobné roztoky modelových zlúčenín v destilovanej vode 

(hodnota pH 6,3) o výslednej koncentrácii 1 g l
-1

. Vzhľadom k tomu, že niektoré 

modelové zlúčeniny (amlodipín, digoxín, ibuprofén, karbamazepín a oxazepam) neboli 

dobre rozpustné v destilovanej vode, bol pre ne ako rozpúšťadlo použitý roztok 50% 

etanolu. Každá navážka diosmectitu a aktívneho uhlia bola následne uvedená do 

kontaktu s 1 ml roztoku modelovej zlúčeniny, ktorá bola vytemperovaná na rovnakú 

teplotu, pri ktorej prebiehala inkubácia (najčastejšie pri 37 °C, pokiaľ nie je uvedené 

inak). Takto  pripravené inkubačné zmesi boli následne inkubované (najčastejšie po 

dobu 20 minút, pokiaľ nie je uvedené inak) pri danej teplote za stáleho miešania na 

trepačke. Takýmto experimentálnym usporiadaním bolo zaistené, že k adsorpcii 

modelovej zlúčeniny na daný adsorbent vždy dochádza z prebytku modelovej zlúčeniny 

v roztoku. Všetky experimenty boli vykonané v najmenej troch ale väčšinou v desiatich 

paralelných meraniach. 

 

3.3.2.3 Centrifugácia 

 Po skončení jednotlivých inkubácií boli všetky inkubačné zmesi v skúmavkách 

podľa Eppendorfa, pripravené podľa pracovného postupu (viď. 3.3.2.2 Príprava 

inkubačných zmesí, str. 35), umiestnené do centrifúgy a centrifugácia prebiehala            

1 minútu pri 13 200 otáčkach za minútu a pri teplote 21 °C. 

  



 

 

                                                                                                       36 
 

3.3.2.4 UV/VIS spektrofotometria 

 Po skončení centrifugácie (viď. 3.3.2.3 Centrifugácia, str. 35) bol supernatant zo 

skúmavky podľa Eppendorfa odobratý pipetou do kyvety spektrofotometru. Spektrum 

bolo merané v rozmedzí vlnových dĺžok 200 – 800 nm. Zo spektier boli určené 

charakteristické vlnové dĺžky pre modelové zlúčeniny. Každý roztok vybranej 

modelovej zlúčeniny bol vhodne nariedený, aby hodnoty absorbancie pri 

charakteristickej vlnovej dĺžke boli v rozmedzí 0,200 – 0,900. Tento postup bol 

opakovaný pre všetky inkubačné zmesi a zásobné roztoky modelových zlúčenín       

(viď. 3.3.2.2 Príprava inkubačných zmesí, str. 35) a tabuľka 2 obsahuje charakteristické 

vlnové dĺžky pre všetky modelové zlúčeniny a vypočítané hodnoty ich molárnych 

absorpčných koeficientov ελ získané použitím Lambertov-Beerového zákona (viď. 

Vzťah 1.2, str. 28). 

 Tabuľka 2: Charakteristické vlnové dĺžky vybraných modelových zlúčenín a ich  

          molárne absorpčné koeficienty ελ 

 Hodnoty charakteristických vlnových dĺžok  vybraných modelových zlúčenín 

 a vypočítané hodnoty ich molárnych absorpčných koeficientov ελ. 

 

Názvy modelových zlúčenín 

 

Vlnová dĺžka 

[nm] 

Molárny absorpčný koeficient 

ελ [dm
3
 mol

-1
 cm

-1
] 

Acetylsalicylová kyselina  274      876 

α-Amanitín 304 19161 

Amlodipín 239 18656 

Digoxín 220 15416 

Fenobarbital 239   7105 

Ibuprofén 220   8024 

Imipramín 251   8397 

Karbamazepín 286 12801 

Oxazepam 316   2752 

Prometazín 250 29050 

Teofylín 272   9951 

 

3.3.2.5 Vyhodnotenie spektrofotometrických dát 

 Na UV/VIS spektrofotometri boli merané spektrá (viď. 3.3.2.4 UV/VIS 

spektrofotometria, str. 36) zásobných roztokov modelových zlúčenín a každej 
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inkubačnej zmesi po uplynutí inkubácie (viď. 3.3.2.2 Príprava inkubačných zmesí,      

str. 35). Z týchto spektier boli zaznamenané hodnoty absorbancie pri danej 

charakteristickej vlnovej dĺžke pre vybranú modelovú zlúčeninu. S využitím molárnych 

absorpčných koeficientov modelových zlúčenín (viď. Tabuľka 2: Charakteristické 

vlnové dĺžky vybraných modelových zlúčenín a ich molárne absorpčné koeficienty ελ, 

str. 36) a absorbancií ich inkubačných zmesí bolo pomocou Lambertov-Beerového 

zákona vypočítané množstvo neadsorbovanej modelovej zlúčeniny na danú navážku 

adsorbentu. Následne bolo pomocou množstva modelovej zlúčeniny v zásobnom 

roztoku (t.j. pred samotným pridaním adsorbentu) vypočítané množstvo adsorbovanej 

modelovej zlúčeniny na navážku použitého adsorbentu. Toto množstvo adsorbovanej 

modelovej zlúčeniny bolo v zapätí prepočítané na 1 mg použitého adsorbentu. Všetky 

experimenty boli vykonané v najmenej troch ale väčšinou v desiatich paralelných 

meraniach, z ktorých boli následne vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného 

množstva modelovej zlúčeniny na 1 mg použitého adsorbentu a ich príslušné 

smerodajné odchýlky. Odľahlé výsledky z troch až desiatich paralelných meraní boli 

vylúčené s použitím Deanov-Dixonového testu odľahlosti na hladine významnosti          

α = 0,05. Takto spracované dáta adsorpcií boli pre vybrané modelové zlúčeniny 

zaznamenané do tabuliek a vynesené do príslušných grafov. 

 

3.3.2.6 Časová závislosť adsorpcie modelových zlúčenín na diosmectit a aktívne uhlie 

 Najprv boli pripravené inkubačné zmesi modelových zlúčenín (viď. 3.3.2.2 

Príprava inkubačných zmesí, str. 35), ktoré boli inkubované po dobu 1 minúty, 5 minút, 

10 minút, 20 minút a 60 minút pri 37 °C za stáleho miešania na trepačke. Po skončení 

jednotlivých časov inkubácie bola každá zmes centrifugovaná (viď. 3.3.2.3 

Centrifugácia, str. 35) a boli zmerané absorbancie jednotlivých roztokov (viď. 3.3.2.4 

UV/VIS spektrofotometria, str. 36). Takto získané absorbancie boli spracované podľa 

postupu (viď. 3.3.2.5 Vyhodnotenie spektrofotometrických dát, str. 36) a spracované 

dáta adsorpcii modelových zlúčenín boli zaznamenané do príslušných tabuliek a 

následne vynesené do grafov, ktoré znázorňujú závislosť množstva adsorbovanej 

modelovej zlúčeniny na 1 mg použitého adsorbentu na čase inkubácie pri 37 °C. 
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3.3.2.7 Porovnávanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové 

zlúčeniny 

 Pri porovnávaní adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre 

modelové zlúčeniny boli najprv pripravené inkubačné zmesi modelových zlúčenín    

(viď. 3.3.2.2 Príprava inkubačných zmesí, str. 35), ktoré boli inkubované po dobu        

20 minút pri 37 °C za stáleho miešania na trepačke. Po skončení inkubácií bola každá 

zmes centrifugovaná (viď. 3.3.2.3 Centrifugácia, str. 35) a boli zmerané absorbancie 

jednotlivých roztokov (viď. 3.3.2.4 UV/VIS spektrofotometria, str. 36). Takto získané 

absorbancie boli spracované podľa postupu (viď. 3.3.2.5 Vyhodnotenie 

spektrofotometrických dát, str. 36) a spracované dáta adsorpcii modelových zlúčenín 

boli zaznamenané do príslušných tabuliek a následne vynesené do stĺpcových grafov, 

ktoré graficky porovnávajú adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia 

u vybraných modelových zlúčenín.  

 Pre každé porovnávanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia 

u danej modelovej zlúčeniny bol vykonaný tzv. Študentov t-test, ktorým bolo možné 

zistiť, či sa medzi danými adsorbentami jedná o štatisticky významný alebo 

nevýznamný rozdiel v ich adsorpčnej schopnosti pre danú modelovú zlúčeninu. Ak bol 

medzi adsorpčnými schopnosťami diosmectitu a aktívneho uhlia štatistický významný 

rozdiel (na hladine významnosti α = 0,05), tak bol v stĺpcových grafoch označený 

jednou hviezdičkou (*). Ak sa jednalo o štatisticky vysoko významný rozdiel (na 

hladine významnosti α = 0,01), bol v stĺpcových grafoch označený dvoma hviezdičkami 

(**). Štatisticky nevýznamný rozdiel medzi adsorpčnými schopnosťami diosmectitu 

a aktívneho uhlia nebol označený. 

 

3.3.3 Vplyv teploty a hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu 

a aktívneho uhlia 

3.3.3.1 Vplyv teploty na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové 

zlúčeniny  

 Pri zisťovaní vplyvu teploty na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho 

uhlia pre modelové zlúčeniny boli najprv pripravené inkubačné zmesi modelových 

zlúčenín (viď. 3.3.2.2 Príprava inkubačných zmesí, str. 35), ktoré boli inkubované pri 
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teplote 6,5 °C; 22,0 °C; 37,0 °C; 50,0 °C a 80,0 °C po dobu 20 minút za stáleho 

miešania na trepačke. Po skončení inkubácií bola každá zmes centrifugovaná            

(viď. 3.3.2.3 Centrifugácia, str. 35) a boli zmerané absorbancie jednotlivých roztokov 

(viď. 3.3.2.4 UV/VIS spektrofotometria, str. 36). Takto získané absorbancie boli 

spracované podľa postupu (viď. 3.3.2.5 Vyhodnotenie spektrofotometrických dát,       

str. 36) a spracované dáta adsorpcii modelových zlúčenín boli zaznamenané do 

príslušných tabuliek a následne vynesené do grafov, ktoré znázorňujú závislosť 

množstva adsorbovanej modelovej zlúčeniny na 1 mg použitého adsorbentu na teplote 

inkubácie. 

 

3.3.3.2 Vplyv hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho 

uhlia pre modelové zlúčeniny 

 Pri zisťovaní vplyvu hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu 

a aktívneho uhlia pre modelové zlúčeniny boli najprv pripravené inkubačné zmesi 

modelových zlúčenín (viď. 3.3.2.2 Príprava inkubačných zmesí, str. 35), avšak roztoky 

modelových zlúčenín boli pripravované v prostrediach o rôznych hodnotách pH          

(t.j. destilovaná voda – pH 6,3; roztok 0,01M HCl – pH 2,0 a 100mM TrisHCl         

pufor – pH 8,0). V dôsledku zlej rozpustnosti prometazínu a imipramínu v roztoku 

100mM TrisHCl puforu (pH 8,0) bol namiesto toho použitý 100mM TrisHCl pufor:    

pH 7,3 (pre prometazín) a pH 7,5 (pre imipramín). V prípade modelových zlúčenín zle 

rozpustných v destilovanej vode (t.j. amlodipín, digoxín, ibuprofén, karbamazepín 

a oxazepam) bol pre ne namiesto destilovanej vody použitý roztok 50% etanolu. 

V týchto prípadoch bolo kyslé prostredie pripravené zmiešaním 96% roztoku etanolu 

s 0,02M roztokom HCl v pomere 1:1. Bázické prostredie bolo následne pripravené 

zmiešaním 96% roztoku etanolu s 200mM TrisHCl puforom v pomere 1:1. Takýmto 

spôsobom boli simulované fyziologické prostredia v gastrointestinálnom trakte,           

t.j. kyslé (žalúdok), bázické (duodenum) a neutrálne prostredie (črevo). Takto 

pripravené zmesi modelových zlúčenín boli inkubované pri 37 °C po dobu 20 minút za 

stáleho miešania na trepačke. Po skončení inkubácií bola každá zmes centrifugovaná 

(viď. 3.3.2.3 Centrifugácia, str. 35) a boli zmerané absorbancie jednotlivých roztokov 

(viď. 3.3.2.4 UV/VIS spektrofotometria, str. 36). Takto získané absorbancie boli 

spracované podľa postupu (viď. 3.3.2.5 Vyhodnotenie spektrofotometrických dát,       
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str. 36) a spracované dáta adsorpcii modelových zlúčenín boli zaznamenané do 

príslušných tabuliek, ktoré zaznamenávajú množstvo adsorbovanej modelovej zlúčeniny 

na 1 mg použitého sorbentu pri danej hodnote pH prostredia.  
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4 Výsledky 

4.1 Charakterizácia štruktúry povrchov diosmectitu a aktívneho uhlia 

4.1.1 Röntgenová fluorescenčná analýza diosmectitu 

 Pre prvkovú analýzu vzorky diosmectitu bola použitá röntgenová fluorescenčná 

analýza, ktorá bola vykonaná a vyhodnotená na Ústave organickej technológie Vysokej 

školy chemicko-technologickej v Prahe podľa pracovného postupu (viď. 3.3.1.1 

Röntgenová fluorescenčná analýza diosmectitu, str. 32). Pri analýze bola použitá vzorka 

diosmectitu poskytnutá od farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen a neobsahovala žiadne 

z prídavných látok (aditív). 

 Röntgenovou fluorescenčnou analýzou vzorky diosmectitu sa zistilo, že 

diosmectit je zmes minerálov, kde hlavnú zložku tvorí montmorillonit s prímesou 

kremeňa, vápenatého živca a poprípade iných materiálov, pretože sa tam nachádzajú aj 

oxidy železa. Tabuľka 3 obsahuje vzorce najviac zastúpených oxidov prvkov v štruktúre 

diosmectitu a ich obsah vyjadrený v hmotnostných percentách w/w (hmot. %). Ostatné 

oxidy prvkov boli zastúpené v množstve menej než 0,1 hmot. %. 

 Tabuľka 3: Najviac zastúpené oxidy prvkov v štruktúre diosmectitu 

 Vzorce najviac zastúpených oxidov prvkov v štruktúre diosmectitu a ich obsah 

 vyjadrený v hmotnostných percentách w/w. 

 

 

Vzorec oxidu prvku 
Zastúpenie oxidu prvku v štruktúre diosmectitu 

w/w [%] 

SiO2 66 

Al2O3 23 

MgO 5 

Fe2O3 3 

CaO 3 

  

4.1.2 Röntgenová prášková difrakčná analýza diosmectitu a jeho zmesi 

s modelovou zlúčeninou (prometazínom) 

 Pre zistenie vzdialenosti medzi vrstvami štruktúry diosmectitu a jeho zmesi 

s modelovou zlúčeninou (prometazínom) bola použitá metóda röntgenovej práškovej 
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difrakcie. Táto analýza bola vykonaná a vyhodnotená na Ústave organickej technológie 

Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe podľa pracovného postupu             

(viď. 3.3.1.2. Röntgenová prášková difrakčná analýza diosmectitu a jeho zmesi 

s modelovou zlúčeninou (prometazínom),str. 32). V prípade zisťovania vzdialenosti 

medzi vrstvami štruktúry diosmectitu bola použitá vzorka diosmectitu, ktorá bola 

poskytnutá od farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen a neobsahovala žiadne z prídavných 

látok (aditív). Zmes diosmectitu s prometazínom bola taktiež pripravená podľa 

pracovného postupu (viď 3.3.1.2 Röntgenová prášková difrakčná analýza diosmectitu 

a jeho zmesi s modelovou zlúčeninou (prometazínom), str. 32). 

 Pomocou röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy diosmectitu sa potvrdilo, že 

diosmectit je zmes minerálov, kde hlavnou zložkou je montmorillonit s prímesou 

kremeňa, vápenatého živca a poprípade iných materiálov. Touto metódou bola následne 

zmeraná vzdialenosť medzi vrstvami štruktúry diosmectitu, ktorá činí 14 Å. Po zmeraní 

vzdialenosti medzi vrstvami štruktúry diosmectitu, ktorá bola uvedená do kontaktu 

s modelovou zlúčeninou (prometazínom) sa zistilo, že došlo k zväčšeniu vzdialenosti 

medzi vrstvami štruktúry diosmectitu o 1 Å, t.j. na 15 Å. Zväčšenie vzdialenosti medzi 

vrstvami diosmectitu potvrdilo úspešnú interkaláciu prometazínu do štruktúry 

diosmectitu. Obrázok 15 zobrazuje porovnanie difraktogramov diosmectitu a jeho zmesi 

s modelovou zlúčeninou (prometazínom). Čierna čiara predstavuje difraktogram 

diosmectitu a červená čiara znázorňuje difraktogram zmesi diosmectitu 

s prometazínom. Pri porovnaní týchto difraktogramov bol zrejmý posun bazálneho píku 

k nižším hodnotám uhlov théta v difraktograme zmesi. 
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 Obrázok 15: Porovnanie difraktogramov diosmectitu a jeho zmesi s prometazínom 

 Porovnanie difraktogramu diosmectitu s difraktogramom jeho zmesi s   modelovou 

 zlúčeninou - prometazínom. Čierna čiara predstavuje difraktogram diosmectitu 

 a červená čiara predstavuje difraktogram jeho zmesi s prometazínom. 

 

4.1.3 Metóda adsorpcie dusíka u diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia 

 Pre zistenie údajov o celkovom špecifickom povrchu a objeme, veľkosti 

a distribúcie veľkosti pórov diosmectitu a aktívneho uhlia bola použitá metóda 

adsorpcie dusíka. Táto metóda bola vykonaná a vyhodnotená na Ústave organickej 

technológie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe podľa pracovného postupu 

(viď. 3.3.1.3  Metóda adsorpcie dusíka u diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia, str. 33). 

Pri meraní celkového špecifického povrchu bola použitá jedna vzorka diosmectitu a dve 

vzorky aktívneho uhlia: (i) granulované aktívne uhlie (deklarovaná hodnota celkového 

špecifického povrchu výrobcom bola 875 m
2
 g

-1
) a (ii) práškové aktívne uhlie. 

V prípade merania objemu, veľkosti a distribúcie pórov bola použitá vzorka 

granulovaného aktívneho uhlia. Vzorka diosmectitu bola poskytnutá od farmaceutickej 

firmy Beaufour Ipsen bez pridaných látok (aditív). 

 Hodnota celkového špecifického povrchu bola určená z nameraných údajov 

o fyzisorpcii dusíka pri troch parciálnych tlakoch v platnosti rovnice BET a pri teplote 

77 K. Pre matematické spracovanie nameraných dát a pre určenie špecifického povrchu 

bol použitý linearizovaný tvar rovnice BET. Obrázok 16 znázorňuje 

adsorpčnú/desorpčnú izotermu diosmectitu, kde čierna krivka predstavuje adsorpciu 

dusíka a červená krivka predstavuje desorpciu tohto plynu. Túto adsorpčnú/desorpčnú 

izotermu môžeme podľa klasifikácie IUPAC (viď. Obrázok 14, str. 26) zaradiť 
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majoritne medzi typ IV. adsorpčných izoteriem s čiastočným príspevkom typu III.       

Pri nízkych hodnotách relatívneho tlaku (p/p0 = 0,001 – 0,01 kPa; p0 = 101325 Pa) 

dochádza k  adsorpcii dusíka do mikropórov, avšak adsorpčná/desorpčná izoterma 

vykazuje značnú hysteréziu, ktorá poukazuje na adsorpciu do mezopórov. Za adsorpčnú 

schopnosť diosmectitu je predovšetkým zodpovedný vonkajší povrch, medzivrstvy 

a poprípade mezopóry. S použitím hodnoty maxima adsorpčnej izotermy diosmectitu 

(p/p0 = 0,99 kPa; p0 = 101325 Pa) a stavovej rovnice ideálneho plynu bolo vypočítané 

množstvo adsorbovaného dusíka na diosmectit (152,3 mg dusíka / g diosmectitu; STP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Obrázok 16: Adsorpčná/desorpčná izoterma diosmectitu 

 Graf zobrazujúci adsorpciu a desorpciu dusíka na povrch diosmectitu. 

 

 Obrázok 17 znázorňuje adsorpčnú/desorpčnú izotermu granulovaného aktívneho 

uhlia, kde čierna krivka predstavuje adsorpciu dusíka a červená krivka predstavuje 

desorpciu tohto plynu. Túto adsorpčnú/desorpčnú izotermu môžeme podľa klasifikácie 

IUPAC (viď. Obrázok 14, str. 26) zaradiť majoritne medzi typ IV. adsorpčných 

izoteriem s čiastočným príspevkom typu I. Pri nízkych hodnotách relatívneho tlaku                  

(p/p0 = 0,001 – 0,01 kPa; p0 = 101325 Pa) dochádza k prudkému nárastu adsorpcie 

dusíka, kedy dochádza k významnej adsorpcii dusíka do mikropórov. V dôsledku 

prítomnosti značnej hysteréznej smyčky prispievajú k adsorpčným schopnostiam 

aktívneho uhlia aj adsorpcie do mezopórov. S použitím hodnoty maxima 

adsorpčnej/desorpčnej izotermy granulovaného aktívneho uhlia (p/p0 = 0,99 kPa;          
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GRANULOVANÉ AKTÍVNE UHLIE

p0 = 101325 Pa) a stavovej rovnice ideálneho plynu bolo vypočítané množstvo 

adsorbovaného dusíka na toto aktívne uhlie, (416,5 mg dusíka / g granulovaného 

aktívneho uhlia; STP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obrázok 17: Adsorpčná/desorpčná izoterma granulovaného aktívneho uhlia 

 Graf zobrazujúci adsorpciu a desorpciu dusíka na povrch granulovaného aktívneho 

 uhlia. 

 

 Obrázok 18 znázorňuje adsorpčnú/desorpčnú izotermu práškového aktívneho 

uhlia, ktorá je zrovnateľná s adsorpčnou/desorpčnou izotermou granulovaného 

aktívneho uhlia (viď. Obrázok 17, str. 45), avšak v tomto prípade dochádza k zvýšeniu 

množstva adsorbovaného dusíka na toto aktívne uhlie. S použitím hodnoty maxima 

adsorpčnej izotermy práškového aktívneho uhlia (p/p0 = 0,99 kPa; p0 = 101325 Pa) 

a stavovej rovnice ideálneho plynu bolo vypočítané množstvo adsorbovaného dusíka na 

toto aktívne uhlie, (511,6 mg  dusíka / g práškového aktívneho uhlia; STP).  

 V tabuľke 4 sú zaznamenané hodnoty celkového špecifického povrchu Sg pre 

diosmectit a vzorky aktívneho uhlia, vypočítané podľa vzťahu (viď. Vzťah 1.1, str. 25). 
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 Obrázok 18: Adsorpčná/desorpčná izoterma práškového aktívneho uhlia 

 Graf zobrazujúci adsorpciu a desorpciu dusíka na povrch práškového aktívneho 

 uhlia. 

 

 

 

 Tabuľka 4: Celkový špecifický povrch Sg diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia 

 Hodnoty celkového špecifického povrchu Sg pre vzorku diosmectitu a dve vzorky 

 aktívneho uhlia: (i) granulované aktívne uhlie (deklarovaná hodnota Sg 

 výrobcom je 875 m
2
 g

-1
), (ii) práškové aktívne uhlie. 

 

 

 
Celkový špecifický povrch 

Sg [m
2
 g

-1
] 

Diosmectit     87 

Aktívne uhlie, granulovaná forma   835 

Aktívne uhlie, prášková forma 1003 

 

 V prípade merania veľkosti, objemu a distribúcie veľkosti pórov bol použitý 

rovnaký pracovný postup ako v prípade určovania celkového špecifického povrchu, 

avšak vyhodnocovanie bolo vykonané pomocou metódy BJH. V tabuľke 5 sú 

zaznamenané hodnoty objemu mikropórov a mezopórov diosmectitu a vzorky 

granulovaného aktívneho uhlia. Hodnoty veľkosti pórov nemôžu byť uvedené, nakoľko 

u všetkých vzoriek bola pozorovaná veľmi široká distribúcia veľkosti pórov a okrem 

iného všetky vzorky obsahovali mikropóry. Obrázok 19 znázorňuje distribúciu veľkosti 

mezopórov diosmectitu meranú pri adsorpcii dusíka (čierna krivka) a distribúciu 
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veľkosti mezopórov granulovaného aktívneho uhlia meranú pri adsorpcii tohto plynu 

(červená krivka). 

 Tabuľka 5: Objem mikropórov a mezopórov diosmectitu a vzorky aktívneho uhlia 

 Hodnoty objemu mikropórov a mezopórov diosmectitu a vzorky granulovaného 

 aktívneho uhlia. 

  

 
Objem mikropórov 

[cm
3
 g

-1
] 

Objem mezopórov 

[cm
3
 g

-1
] 

Diosmectit 0,01 0,19 

Aktívne uhlie, granulovaná forma 0,20 0,52 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 Obrázok 19: Graf distribúcie veľkosti mezopórov diosmectitu a aktívneho uhlia  

           meraný pri adsorpcii dusíka. 

 Graf znázorňujúci distribúciu veľkostí mezopórov diosmectitu  meranú pri adsorpcii 

 dusíka (čierna krivka)   a  distribúciu veľkosti mezopórov granulovaného aktívneho 

 uhlia meranú pri adsorpcii tohto plynu (červená krivka). 

 

 Podľa výsledných hodnôt celkového špecifického povrchu; objemu a distribúcie 

veľkosti pórov je možné vidieť, že u aktívneho uhlia dochádza k adsorpcii na povrch 

(do pórov), nakoľko u diosmectitu hrá hlavnú úlohu adsorpcia v medzivrstvách a na 

vonkajší povrch.   
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4.1.4 Termogravimetrická analýza diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia 

 Pre zistenie stability, množstva vody a potenciálnej prítomnosti ďalších látok 

bola u diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia použitá metóda termogravimetrickej 

analýzy, ktorá bola vykonaná a vyhodnotená na Ústavu chemickej technológie Vysokej 

školy chemicko-technologickej v Prahe podľa pracovného postupu (viď. 3.3.1.4 

Termogravimetrická analýza diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia, str. 33). Pri tejto 

termogravimetrickej analýze boli použité dve vzorky aktívneho uhlia: (i) granulované 

aktívne uhlie a (ii) práškové aktívne uhlie. Vzorka diosmectitu bola poskytnutá od 

farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen bez pridaných látok (aditív). 

 Na základe výsledkov termogravimetrickej analýzy diosmectitu sa zistilo, že 

vzorka diosmectitu obsahuje 12 – 13 hmot. % vody, ktorá sa uvoľňuje do 100 °C, čo 

znamená, že k uvoľnení vody dochádza z medzivrstiev štruktúry diosmectitu. Nad      

150 °C je vzorka diosmectitu tepelne stabilná. Podľa výsledkov termogravimetrickej 

analýzy granulovaného aktívneho uhlia sa zistilo, že  táto vzorka obsahuje 3 hmot. % 

vody a vzorka práškového aktívneho uhlia obsahuje  15 hmot. % vody, ktorá sa v oboch 

prípadoch uvoľňuje do 50 °C. Vzorky aktívneho uhlia (granulovaná a prášková forma) 

sú tepelne stabilné v rozmedzí 50 – 300 °C. V tabuľke 6 sú zaznamenané hodnoty 

obsahu vody (v hmot. %) u diosmectitu a vzoriek aktívneho uhlia. 

 

 Tabuľka 6: Obsah vody (w/w) v diosmectite a vzorkách aktívneho uhlia 

 Obsah vody (vyjadrený v hmotnostných percentách w/w) u vzorky diosmectitu a dvoch 

 vzorkách aktívneho uhlia: (i) granulované aktívne uhlie, (ii) práškové aktívne uhlie. 

 

 

 
Obsah vody 

w/w [%] 

Diosmectit 12 – 13 

Aktívne uhlie, granulovaná forma 3 

Aktívne uhlie, prášková forma 15 
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4.2 Porovnávanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho 

uhlia 

 Pre porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia bolo 

vybraných 10 modelových zlúčenín zo zoznamu látok, ktoré najčastejšie spôsobujú 

akútne intoxikácie v Českej republike (viď. Tabuľka 1: Prehľad látok spôsobujúcich 

najčastejšie otravy v Českej republike, str. 14). Na základe požiadavky farmaceutickej 

firmy Beaufour Ipsen bol pridaný α-amanitín – toxický peptid muchotrávky zelenej. 

Medzi vybraných 11 modelových zlúčenín patrili: acetylsalicylová kyselina, α-amanitín, 

amlodipín, digoxín, fenobarbital, ibuprofén, imipramín, karbamazepín, oxazepam, 

prometazín a teofylín. Pre porovnávanie adsorpčných schopností diosmectitu 

a aktívneho uhlia, bola použitá vzorka diosmectitu, ktorá bola poskytnutá od 

farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen a neobsahovala pridané látky (aditíva). Ako 

vzorka aktívneho uhlia bola vybraná granulovaná forma aktívneho uhlia od firmy 

Sigma-Aldrich (detaily viď. 3.2 Použitý materiál a chemikálie, str. 30). 

 

4.2.1 Adsorpcia modelových zlúčenín na povrch použitého laboratórneho 

materiálu (polypropylén a sklo) 

 Aby sme zistili, či pri porovnávaní samotných adsorpčných schopností 

diosmectitu a aktívneho uhlia nedochádza k nežiaducim sorpciám modelových zlúčenín 

na povrch použitého laboratórneho materiálu, bola skúmaná sorpcia týchto zlúčenín na  

materiály, z ktorých sa najčastejšie vyrábajú laboratórne pomôcky (polypropylén 

a sklo). Adsorpcia modelových zlúčenín na povrch použitého laboratórneho materiálu 

bola skúmaná po uplynutí rôznych inkubačných časov (5 minút, 10 minút, 15 minút,            

20 minút, 24 hodín a 48 hodín). Pri príprave roztokov modelových zlúčenín 

a následnom meraní adsorpčných spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu 

(viď. 3.3.2.1 Adsorpcia modelových zlúčenín na povrch použitého laboratórneho 

materiálu (polypropylén a sklo), str. 34). 
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4.2.1.1 Adsorpcia prometazínu na povrch použitého laboratórneho materiálu 

(polypropylén a sklo) 

 Jednou z modelových zlúčenín, na ktorej bola skúmaná adsorpcia na povrch 

použitého laboratórneho materiálu bol prometazín. Pri príprave roztoku prometazínu 

a následnom meraní adsorpčných spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu 

(viď. 3.3.2.1 Adsorpcia modelových zlúčenín na povrch použitého laboratórneho 

materiálu (polypropylén a sklo), str. 34). Všetky experimenty boli vykonané v najmenej 

troch ale väčšinou v desiatich paralelných meraniach. Tabuľky 7 a 8 obsahujú 

vypočítané priemerné hodnoty absorbancií roztokov prometazínu a ich smerodajné 

odchýlky po uplynutí jednotlivých inkubačných časov v danom použitom laboratórnom 

materiáli (polypropyléne a skle). Pomocou Lambertov-Beerového zákona (viď. Vzťah 

1.2, str. 28) môžeme vidieť spojitosť medzi absorbanciou a množstvom látky v roztoku, 

tzn. že v prípade zníženia množstva látky (koncentrácie) v roztoku dochádza k zníženiu 

hodnoty absorbancie tohto roztoku pri danej vlnovej dĺžke. 

  

 Tabuľka 7: Hodnoty vypočítaných priemerov absorbancií roztokov prometazínu a ich 

        smerodajných odchýlok po inkubácii v polypropylénových skúmavkách. 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty absorbancií roztokov 

 prometazínu a ich smerodajných odchýlok po inkubácii v polypropylénových 

 skúmavkách. Absorbancie boli merané pri vlnovej dĺžke 250 nm. 

    – priemerná hodnota absorbancie, s – smerodajná odchýlka absorbancie 

 

Čas inkubácie 

[min] 

Hodnoty priemerov absorbancií roztokov prometazínu a ich 

smerodajných odchýlok  v polypropylénových skúmavkách 

  250 s 

0 0,804 – 

5 0,815 0,061 

10 0,810 0,034 

15 0,808 0,054 

20 0,808 0,013 

1440 0,787 0,030 

2880 0,770 0,012 

 

  

  

 



 

 

                                                                                                       51 
 

 Tabuľka 8: Hodnoty vypočítaných priemerov absorbancií roztokov prometazínu a ich 

        smerodajných odchýlok po inkubácii v sklenených skúmavkách. 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty absorbancií roztokov 

 prometazínu a ich smerodajných odchýlok po inkubácii v sklenených skúmavkách. 

 Absorbancie boli merané pri vlnovej dĺžke 250 nm. 

    – priemerná hodnota absorbancie, s – smerodajná odchýlka absorbancie 

 

Čas inkubácie 

[min] 

Hodnoty priemerov absorbancií roztokov prometazínu a ich 

smerodajných odchýlok  v sklenených skúmavkách 

  250 s 

0 0,804 – 

5 0,794 0,040 

10 0,797 0,029 

15 0,797 0,024 

20 0,796 0,015 

1440 0,790 0,021 

2880 0,801 0,033 

 

 Následne boli z vyššie uvedených priemerných hodnôt absorbancií a ich 

smerodajných odchýlok vytvorené grafy (viď. Obrázok 20, 21, str. 52), ktoré 

porovnávajú absorbanciu zásobného roztoku prometazínu (červená značka) 

s absorbanciami roztokov prometazínu po uplynutí jednotlivých časov inkubácie 

v danom použitom laboratórnom materiáli (čierna značka). Tieto grafy poukazujú na to, 

že nedochádza k významnej adsorpcii modelovej zlúčeniny (prometazínu) na povrch 

použitého laboratórneho materiálu (polypropylénu a skla), pretože nedošlo k výraznému 

zníženiu množstva látky v roztoku, tzn. poklesu hodnoty absorbancie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       52 
 

0 10 20 1000 2000 3000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
b

so
rb

a
n

c
ia

 r
o

z
to

k
u

 P
ro

m
e
ta

z
ín

u

p
o

 i
n

k
u

b
á
c
ii

 v
 P

P
 s

k
ú

m
a
v

k
á
c
h

Čas inkubácie [min]

0 10 20 1000 2000 3000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
b

so
rb

a
n

c
ia

 r
o

z
to

k
u

 P
ro

m
e
ta

z
ín

u

p
o

 i
n

k
u

b
á
c
ii

 v
 s

k
le

n
e
n

ý
c
h

 s
k

ú
m

a
v

k
á
c
h

Čas inkubácie [min]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 20: Graf adsorpcie prometazínu na povrch polypropylénových skúmaviek  

           v čase 0 až 48 hodín 

 Graf zobrazujúci adsorpciu prometazínu na povrch polypropylénových skúmaviek    

 po uplynutí jednotlivých časov inkubácie (1 min, 5 min, 15 min, 20 min, 24 hod           

 a 48 hod). Červená značka znázorňuje absorbanciu zásobného roztoku prometazínu, 

 čierne značky znázorňujú absorbancie roztokov prometazínu po uplynutí jednotlivých 

 inkubačných časov v polypropylénových skúmavkách. 

 PP – polypropylén 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Obrázok 21: Graf adsorpcie prometazínu na povrch sklenených skúmaviek   

           v čase 0 až 48 hodín 

 Graf zobrazujúci adsorpciu prometazínu na povrch sklenených  skúmaviek po uplynutí 

 jednotlivých časov inkubácie ( 1min, 5 min, 15 min, 20 min, 24 hod a 48 hod). Červená 

 značka znázorňuje absorbanciu zásobného roztoku prometazínu, čierne značky 

 znázorňujú absorbancie roztokov prometazínu po uplynutí jednotlivých inkubačných 

 časov v sklenených skúmavkách. 
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4.2.1.2 Adsorpcia karbamazepínu na povrch použitého laboratórneho materiálu 

(polypropylén a sklo) 

 Ďalšou z modelových zlúčenín, na ktorej bola skúmaná adsorpcia na povrch 

použitého laboratórneho materiálu bol karbamazepín. Pri príprave roztoku 

karbamazepínu a následnom meraní adsorpčných spektier sa postupovalo podľa 

pracovného postupu (viď. 3.3.2.1 Adsorpcia modelových zlúčenín na povrch použitého 

laboratórneho materiálu (polypropylén a sklo), str. 34). Všetky experimenty boli 

vykonané v najmenej troch ale väčšinou v desiatich paralelných meraniach.          

Obrázky 22, 23 znázorňujú absorbanciu zásobného roztoku karbamazepínu (červená 

značka) a absorbancie roztokov karbamazepínu po uplynutí jednotlivých časov 

inkubácie (vrátane smerodajných odchýlok) v danom použitom laboratórnom materiáli 

(čierna značka). Pomocou Lambertov-Beerového zákona (viď. Vzťah 1.2, str. 28) 

môžeme vidieť spojitosť medzi absorbanciou a množstvom látky v roztoku, tzn. že 

v prípade zníženia množstva látky (koncentrácie) v roztoku dochádza k zníženiu 

hodnoty absorbancie tohto roztoku pri danej vlnovej dĺžke. Na základe grafov je vidieť, 

že ani v prípade karbamazepínu nedochádza k jeho významnej adsorpcii na povrch 

žiadneho z použitých laboratórnych materiálov, nakoľko nedošlo k výraznému zníženiu 

hodnôt absorbancií (tzn. poklesu množstva látky v roztoku).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 22: Graf adsorpcie karbamazepínu na povrch polypropylénových skúmaviek  

           v čase 0 až 48 hodín 

 Graf zobrazujúci adsorpciu karbamazepínu na povrch polypropylénových skúmaviek    

 po uplynutí jednotlivých časov inkubácie (1 min, 5 min, 15 min, 20 min, 24 hod           

 a 48 hod). Červená značka znázorňuje absorbanciu zásobného roztoku karbamazepínu, 

 čierne  značky  znázorňujú absorbancie roztokov karbamazepínu po uplynutí 

 jednotlivých  inkubačných  časov v polypropylénových skúmavkách.                                              

 PP – polypropylén 
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 Obrázok 23: Graf adsorpcie karbamazepínu na povrch sklenených skúmaviek  

           v čase 0 až 48 hodín. 
 Graf zobrazujúci adsorpciu karbamazepínu na povrch sklenených skúmaviek po 

 uplynutí jednotlivých časov inkubácie (1 min, 5 min, 15 min, 20 min, 24 hod a 48 hod). 

 Červená značka znázorňuje absorbanciu zásobného roztoku karbamazepínu, čierne 

 značky  znázorňujú absorbancie roztokov karbamazepínu po uplynutí jednotlivých 

 inkubačných časov v sklenených skúmavkách. 

 

4.2.2 Časová závislosť adsorpcie modelových zlúčenín na diosmectit a aktívne uhlie 

 Aby bolo porovnávanie samotných adsorpčných schopností diosmectitu 

a aktívneho uhlia vykonávané v rovnovážnom stave medzi množstvom modelovej 

zlúčeniny v roztoku a množstvom adsorbovaným na príslušný adsorbent, bola skúmaná 

časová závislosť adsorpcie modelových zlúčenín na diosmectit a aktívne uhlie. Zmesi, 

tvorené navážkou približne presne 1 mg adsorbentu s 1 ml roztoku modelovej zlúčeniny 

o koncentrácii 1 g l
-1

, boli inkubované pri 37 °C po dobu 1 minúty, 5 minút, 10 minút, 

20 minút a 60 minút. Pri príprave roztokov modelových zlúčenín, zmesí s adsorbentom 

a následnom meraní adsorpčných spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu 

(viď. 3.3.2.6 Časová závislosť adsorpcie modelových zlúčenín na diosmectit a aktívne 

uhlie, str. 37).  

 

4.2.2.1 Časová závislosť adsorpcie prometazínu na diosmectit a aktívne uhlie 

 Jednou z modelových zlúčenín, na ktorej bola skúmaná časová závislosť 

adsorpcie na diosmectit a aktívne uhlie bol prometazín. Pri príprave roztokov 

prometazínu, zmesí s adsorbentom a následnom meraní adsorpčných spektier sa 
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postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.2.6 Časová závislosť adsorpcie 

modelových zlúčenín na diosmectit a aktívne uhlie, str. 37). Všetky experimenty boli 

vykonané v najmenej troch, väčšinou desiatich paralelných meraniach. Tabuľka 9 

obsahuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva prometazínu na 1 mg 

použitého adsorbentu a ich príslušné smerodajné odchýlky po uplynutí jednotlivých 

časov inkubácie.  

 Tabuľka 9: Hodnoty vypočítaných priemerov adsorbovaného množstva prometazínu  

        na 1 mg diosmectitu a  aktívneho uhlia v závislosti na dobe inkubácie. 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

 prometazínu na 1 mg diosmectitu a aktívneho uhlia v závislosti na dobe inkubácie pri       

 37 °C. Výsledky sú vyjadrené vo formáte    ± s. 

    – priemerná hodnota adsorbovaného množstva na 1 mg adsorbentu, s – smerodajná 

 odchýlka merania 

 

Čas inkubácie 

[min] 

Priemerné hodnoty adsorbovaného množstva prometazínu na      

1 mg použitého adsorbentu 

DIOSMECTIT                          AKTÍVNE UHLIE        

   ± s [mg]    ± s [mg] 

0 0,000 0,000 

1 0,141 ± 0,023 0,075 ± 0,009 

5 0,147 ± 0,031 0,098 ± 0,005 

10 0,162 ± 0,016 0,115 ± 0,031 

20 0,161 ± 0,021 0,134 ± 0,015 

60 0,142 ± 0,017 0,125 ± 0,017 

 

 Následne boli z vyššie uvedených priemerných hodnôt adsorbovaného množstva 

prometazínu na 1 mg použitého adsorbentu vytvorené grafy (viď. Obrázok 24, 25,           

str. 55), ktoré znázorňujú závislosť priemerných hodnôt adsorbovaného množstva 

prometazínu na 1 mg použitého adsorbentu na čase inkubácie tejto zmesi pri 37 °C.  

V prípade diosmectitu dochádza k saturácii tohto adsorbentu prometazínom počas cca 

10 minút, zatiaľ čo v prípade aktívneho uhlia dochádza k tomuto procesu za cca 20 

minút. Môžeme teda predpokladať, že počas 20 minút sa študovaný systém adsorbentu 

s modelovou zlúčeninou dostane do rovnovážneho stavu.  

 



 

 

                                                                                                       56 
 

0 20 40 60

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

M
n

o
ž
st

v
o

 a
d

so
rb

v
a
n

é
h

o
 P

ro
m

e
ta

z
ín

u

n
a
 1

 m
g

 d
io

sm
e
c
ti

tu
 [

m
g

]

Čas inkubácie [min]

0 20 40 60

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

M
n

o
ž
st

v
o

 a
d

so
rb

v
a
n

é
h

o
 P

ro
m

e
ta

z
ín

u

n
a
 1

 m
g

 a
k

tí
v

n
e
h

o
 u

h
li

a
 [

m
g

]

Čas inkubácie [min]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 24: Saturačná krivka adsorpcie prometazínu na diosmectit 

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva  prometazínu     

 na 1 mg diosmectitu na čase inkubácie pri 37 °C 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Obrázok 25: Saturačná krivka adsorpcie prometazínu na aktívne uhlie 

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva prometazínu       

 na 1 mg aktívneho uhlia  na čase inkubácie pri 37 °C 

 

4.2.2.2 Časová závislosť adsorpcie imipramínu na diosmectit a aktívne uhlie 

 Ďalšou z modelových zlúčenín, na ktorej boli skúmané saturačné krivky 

adsorpcie na diosmectit a aktívne uhlie bol imipramín. Pri príprave roztokov 

imipramínu, zmesí s adsorbentom a následnom meraní adsorpčných spektier sa 

postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.2.6 Časová závislosť adsorpcie 

modelových zlúčenín na diosmectit a aktívne uhlie ,str. 37). Všetky experimenty boli 
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vykonané v najmenej troch, väčšinou desiatich paralelných meraniach. Vypočítané 

priemerné hodnoty adsorbovaného množstva imipramínu  na 1 mg použitého 

adsorbentu a ich smerodajné odchýlky boli použité pri zostrojení grafov                    

(viď. Obrázok 26, 27, str. 57–58), ktoré znázorňujú závislosť priemerných hodnôt 

adsorbovaného množstva imipramínu na 1 mg použitého adsorbentu na čase inkubácie 

tejto zmesi pri 37 °C.  V prípade diosmectitu dochádza k saturácii tohto adsorbentu 

imipramínom počas cca 10 minút, zatiaľ čo v prípade aktívneho uhlia dochádza 

k tomuto procesu za cca 20 minút (viď. Obrázok 26, 27, str. 57–58). Môžeme teda 

predpokladať, že počas 20 minút sa študovaný systém adsorbentu s modelovou 

zlúčeninou dostane do rovnovážneho stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 26: Saturačná krivka adsorpcie imipramínu na diosmectit 

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva imipramínu       

 na 1 mg diosmectitu na čase inkubácie pri 37 °C 
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 Obrázok 27: Saturačná krivka adsorpcie imipramínu na aktívne uhlie 

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva imipramínu       

 na 1 mg aktívneho uhlia  na čase inkubácie pri 37 °C. 

 

 

 Z vykonaných experimentov sme vyvodili, že 20 minútová inkubácia modelovej 

zlúčeniny s príslušným adsorbentom (diosmectitom alebo aktívnym uhlím) je 

dostatočne dlhá doba, aby sa v tomto študovanom systéme dosiahla rovnováha a mohli 

byť študované rovnovážne procesy. 

 

4.2.3 Porovnávanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre  

modelové zlúčeniny 

 Pre porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia bolo 

vybraných 10 modelových zlúčenín zo zoznamu látok, ktoré najčastejšie spôsobujú 

akútne intoxikácie v Českej republike (viď. Tabuľka 1: Prehľad látok spôsobujúcich 

najčastejšie otravy v Českej republike, str. 14). Na základe požiadavky farmaceutickej 

firmy Beaufour Ipsen bol pridaný α-amanitín – toxický peptid muchotrávky zelenej. 

Medzi vybraných 11 modelových zlúčenín patrili: acetylsalicylová kyselina, α-amanitín, 

amlodipín, digoxín, fenobarbital, ibuprofén, imipramín, karbamazepín, oxazepam, 

prometazín a teofylín. Pre porovnávanie adsorpčných schopností diosmectitu 

a aktívneho uhlia, bola použitá vzorka diosmectitu, ktorá bola poskytnutá od 

farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen a neobsahovala pridané látky (aditíva). Táto 

vzorka diosmectitu je účinnou látkou v komerčnom preparáte s názvom “Smecta“. Ako 
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vzorka aktívneho uhlia bola vybraná granulovaná forma aktívneho uhlia od firmy 

Sigma-Aldrich (detaily viď. 3.2 Použitý materiál a chemikálie, str. 30). 

 Pri porovnávaní adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia boli 

najprv pripravené zmesi modelových zlúčenín s príslušným sorbentom (tvorené 

navážkou približne presne 1 mg adsorbentu s 1 ml roztoku modelovej zlúčeniny 

o koncentrácii 1 g l
-1

), ktoré boli následne inkubované pri 37 °C po dobu 20 minút za 

stáleho miešania na trepačke. Pri príprave zásobných roztokov modelových zlúčenín, 

zmesí s adsorbentom, následnej centrifugácii a meraní adsorpčných spektier sa 

postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.2.7 Porovnávanie adsorpčných 

schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové zlúčeniny, str. 38). Získané 

spektrofotometrické dáta boli vyhodnotené podľa postupu (viď. 3. 3. 2. 5 Vyhodnotenie 

spektrofotometrických dát, str. 36). Všetky experimenty boli vykonané v najmenej 

troch, väčšinou desiatich paralelných meraniach. Tabuľka 10 obsahuje vypočítané 

priemerné hodnoty adsorbovaného množstva modelovej zlúčeniny na 1 mg adsorbentu 

vrátane smerodajných odchýlok. 
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 Tabuľka 10: Hodnoty vypočítaných priemerov adsorbovaného množstva modelových  

         zlúčenín na 1 mg diosmectitu a  aktívneho uhlia 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

 modelových zlúčenín na 1 mg diosmectitu a aktívneho uhlia. Výsledky sú vyjadrené vo      

 formáte    ± s. 

    – priemerná hodnota adsorbovaného množstva na 1 mg adsorbentu, s – smerodajná 

 odchýlka merania,  

 

 

Priemerné hodnoty adsorbovaného množstva modelovej 

zlúčeniny  na 1 mg použitého adsorbentu 

DIOSMECTIT                          AKTÍVNE UHLIE        

   ± s [mg]    ± s [mg] 

Acetylsalicylová kyselina 0,015 ± 0,007 0,173 ± 0,054 

α-Amanitín 0,033 ± 0,005 0,033 ± 0,007 

Amlodipín 0,119 ± 0,030 0,118 ± 0,026 

Digoxín 0,000 ± 0,008 0,022 ± 0,001 

Fenobarbital 0,070 ± 0,017 0,122 ± 0,029 

Ibuprofén 0,000 ± 0,000 0,051 ± 0,009 

Imipramín 0,115 ± 0,025 0,081 ± 0,017 

Karbamazepín 0,056 ± 0,017 0,070 ± 0,007 

Oxazepam 0,014 ± 0,000 0,053 ± 0,002 

Prometazín 0,191 ± 0,035 0,126 ± 0,023 

Teofylín 0,054 ± 0,006 0,129 ± 0,035 

 

 Takto spracované výsledky adsorpcií boli následne vynesené aj do stĺpcových 

diagramov (viď. Obrázok 28, str. 61), ktoré graficky porovnávajú adsorpčné schopnosti 

diosmectitu a aktívneho uhlia u vybraných modelových zlúčenín. Pre každé 

porovnávanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia u vybranej 

modelovej zlúčeniny bol vykonaný tzv. Študentov t-test, ktorým bolo možné zistiť, či sa 

medzi danými sorbentami jedná o štatisticky významný rozdiel v ich adsorpčnej 

schopnosti pre danú modelovú zlúčeninu. Ak bol medzi adsorpčnými schopnosťami 

diosmectitu a aktívneho uhlia štatistický významný rozdiel (na hladine významnosti       

α = 0,05), tak bol v grafe označený jednou hviezdičkou (*). Ak sa jednalo o štatisticky 

vysoko významný rozdiel (na hladine významnosti α = 0,01), bol v grafe označený 

dvoma hviezdičkami (**). Štatisticky nevýznamný rozdiel medzi adsorpčnými 

schopnosťami diosmectitu a aktívneho uhlia nebol označený. 
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 Obrázok 28: Porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia 

 Grafické porovnanie adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre 11 

 vybraných modelových zlúčenín. Červenou farbou je označená adsorpcia diosmectitom 

 a zelenou farbou je označená adsorpcia aktívnym uhlím. 

 * – p < 0,05;  ** –  p < 0,01; ASA – Acetylsalicylová kyselina; AMA – α-Amanitín; 

 AML – Amlodipín; DIG – Digoxín; FB – Fenobarbital; IBF – Ibuprofén;                      

 IMI – Imipramín; KBZ – Karbamazepín; OXA – Oxazepam; PMZ – Prometazín;        

 TF – Teofylín. 

 

 Na základe Tabuľky 10 a Obrázku 28 je možné modelové zlúčeniny rozdeliť do 

4 skupín:  (i) modelové zlúčeniny štatisticky významnejšie adsorbované na diosmectit 

než na aktívne uhlie (prometazín); (ii) modelové zlúčeniny porovnateľne adsorbované 

na diosmectit i na aktívne uhlie (amlodipín, imipramín, karbamazepín); (iii) modelové 

zlúčeniny štatisticky významnejšie adsorbované na aktívne uhlie než na diosmectit 

(acetylsalicylová kyselina, fenobarbital, teofylín) a (iv) modelové zlúčeniny nevýrazne 

adsorbované ani na diosmectit ani na aktívne uhlie (α-amanitín, digoxín, ibuprofén a 

oxazepam). 
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4.3 Vplyv teploty a hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti 

diosmectitu a aktívneho uhlia 

4.3.1 Vplyv teploty na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre 

modelové zlúčeniny  

 Pri zisťovaní vplyvu teploty na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho 

uhlia boli najprv pripravené zmesi modelových zlúčenín s príslušným adsorbentom 

(tvorené navážkou približne presne 1 mg adsorbentu s 1 ml roztoku modelovej 

zlúčeniny o koncentrácii 1 g l
-1

), ktoré boli následne inkubované pri 6,5 °C; 22,0 °C; 

37,0 °C; 50,0 °C a 80,0 °C po dobu 20 minút za stáleho miešania na trepačke.              

Pri príprave zásobných roztokov modelových zlúčenín, zmesí s adsorbentom, následnej 

centrifugácii a meraní adsorpčných spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu 

(viď. 3.3.3.1 Vplyv teploty na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  

modelové zlúčeniny, str. 38). Získané spektrofotometrické dáta boli vyhodnotené podľa 

postupu (viď. 3.3.2.5 Vyhodnotenie spektrofotometrických dát, str. 36). Pre meranie 

vplyvu teploty na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia bola použitá 

vzorka diosmectitu, ktorá bola poskytnutá od farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen 

a neobsahovala pridané látky (aditíva). Ako vzorka aktívneho uhlia bola vybraná 

granulovaná forma aktívneho uhlia od firmy Sigma-Aldrich (detaily viď. 3.2 Použitý 

materiál a chemikálie, str. 30). 

 

4.3.1.1 Vplyv  teploty na adsorpciu prometazínu na diosmectit a aktívne uhlie 

 Jednou z modelových zlúčenín, na ktorej bol skúmaný vplyv teploty na 

adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia bol prometazín. Pri príprave 

roztokov prometazínu, zmesí s adsorbentom a následnom meraní adsorpčných spektier 

sa postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.3.1 Vplyv teploty na adsorpčné 

schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové zlúčeniny, str. 38). Všetky 

experimenty boli vykonané v najmenej troch, väčšinou desiatich paralelných meraniach. 

Tabuľka 11 obsahuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

prometazínu na 1 mg adsorbentu vrátane smerodajných odchýlok pri rôznych teplotách 

inkubácie zmesi prometazínu s použitým adsorbentom.  



 

 

                                                                                                       63 
 

0 30 60 90

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

M
n

o
ž
st

v
o

 a
d

so
rb

o
v

a
n

é
h

o
 P

ro
m

e
ta

z
ín

u

n
a
 1

 m
g

 d
io

sm
e
c
ti

tu
 [

m
g

]

Teplota [°C]

 Tabuľka 11: Hodnoty vypočítaných priemerov adsorbovaného množstva prometazínu 

          na 1 mg diosmectitu a  aktívneho uhlia v závislosti na teplote inkubácie 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

 prometazínu na 1 mg diosmectitu a aktívneho uhlia pri rôznych teplotách 

 inkubácie. Výsledky sú vyjadrené vo formáte    ± s. 

    – priemerná hodnota adsorbovaného množstva na 1 mg adsorbentu, s – smerodajná 

 odchýlka merania 

 

Teplota inkubácie 

[°C] 

Priemerné hodnoty adsorbovaného množstva prometazínu            

na 1 mg použitého adsorbentu 

DIOSMECTIT                          AKTÍVNE UHLIE        

   ± s [mg]    ± s [mg] 

   6,5 0,136 ± 0,010 0,092 ± 0,023 

22,0 0,179 ± 0,009 0,100 ± 0,007 

37,0 0,191 ± 0,035 0,126 ± 0,023 

50,0 0,249 ± 0,023 0,162 ± 0,025 

80,0 0,317 ± 0,046 0,211 ± 0,012 

 

 Následne boli z vyššie uvedených priemerných hodnôt adsorbovaného množstva 

prometazínu na 1 mg použitého adsorbentu pri danej teplote inkubácie zmesi vytvorené 

grafy (viď. Obrázok 29, 30,  str. 63–64), ktoré znázorňujú závislosť priemerných hodnôt 

adsorbovaného množstva prometazínu na 1 mg použitého adsorbentu na teplote 

inkubácie tejto zmesi.  Tieto grafy poukazujú na zvýšenie adsorpcie prometazínu na 

diosmectit a aktívne uhlie so zvyšujúcou teplotou inkubácie zmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 29: Vplyv teploty na adsorpciu prometazínu na diosmectit  

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva prometazínu      

 na 1 mg diosmectitu na teplote inkubácie po dobu 20 minút. 



 

 

                                                                                                       64 
 

0 30 60 90

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

M
n

o
ž
st

v
o

 a
d

so
rb

o
v

a
n

é
h

o
 P

ro
m

e
ta

z
ín

u

n
a
 1

 m
g

 a
k

tí
v

n
e
h

o
 u

h
li

a
 [

m
g

]

Teplota [°C]

 

 

 

 

 

 

 
 Obrázok 30: Vplyv teploty na adsorpciu prometazínu na aktívne uhlie 

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva prometazínu      

 na 1 mg aktívneho uhlia na teplote inkubácie po dobu 20 minút. 

 

4.3.1.2 Vplyv  teploty na adsorpciu karbamazepínu na diosmectit a aktívne uhlie 

 Ďalšou z modelových zlúčenín, na ktorej bol meraný vplyv teploty na adsorpčné 

schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia bol karbamazepín. Pri príprave roztokov 

karbamazepínu, zmesí s adsorbentom a následnom meraní adsorpčných spektier sa 

postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.3.1 Vplyv teploty na adsorpčné 

schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové zlúčeniny, str. 38). Všetky 

experimenty boli vykonané v najmenej troch, väčšinou desiatich paralelných meraniach. 

Vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva karbamazepínu  na 1 mg 

použitého adsorbentu pri danej teplote inkubácie zmesi (vrátane smerodajných odchýlok 

merania) boli použité pri zostrojení grafov (viď. Obrázok  31, 32, str. 65), ktoré 

znázorňujú závislosť priemerných hodnôt adsorbovaného množstva karbamazepínu  na 

1 mg použitého adsorbentu na teplote inkubácie tejto zmesi po dobu 20 minút.  Na 

základe grafov je vidieť nevýrazná teplotná závislosť, ktorá nám neumožňuje odhadnúť 

silu väzby medzi karbamazepínom a použitými adsorbentami (diosmectitom a aktívnym 

uhlím). 
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 Obrázok 31: Vplyv teploty na adsorpciu karbamazepínu na diosmectit  

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva 

 karbamazepínu   na 1 mg diosmectitu na teplote inkubácie po dobu 20 minút. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 32: Vplyv teploty na adsorpciu karbamazepínu na aktívne uhlie 

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva 

 karbamazepínu  na 1 mg aktívneho uhlia na teplote inkubácie po dobu 20 minút. 

 

4.3.1.3 Vplyv  teploty na adsorpciu acetylsalicylovej kyseliny na diosmectit a aktívne uhlie 

 Ďalšou z modelových zlúčenín, na ktorej bol meraný vplyv teploty na adsorpčné 

schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia bola acetylsalicylová kyselina. Pri príprave 

roztokov acetylsalicylovej kyseliny, zmesí s adsorbentom a následnom meraní 

adsorpčných spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.3.1 Vplyv 

teploty na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové zlúčeniny, 

str. 38). Všetky experimenty boli vykonané v najmenej troch, väčšinou desiatich 
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paralelných meraniach. Vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

acetylsalicylovej kyseliny  na 1 mg použitého adsorbentu pri danej teplote inkubácie 

zmesi (vrátane smerodajných odchýlok merania) boli použité pri zostrojení grafov     

(viď. Obrázok  33, 34, str. 66–67), ktoré znázorňujú závislosť priemerných hodnôt 

adsorbovaného množstva acetylsalicylovej kyseliny na 1 mg použitého adsorbentu na 

teplote inkubácie tejto zmesi po dobu 20 minút. Tieto grafy poukazujú na nevýraznú 

teplotnú závislosť, ktorá nám neumožňuje odhadnúť silu väzby medzi acetylsalicylovou 

kyselinou a použitými adsorbentami (diosmectitom a aktívnym uhlím). Navyše je 

zrejmé, že acetylsalicylová kyselina sa skoro neadsorbuje na diosmectit, zatiaľ čo jej 

interakcia s aktívnym uhlím je výrazná. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 33: Vplyv teploty na adsorpciu acetylsalicylovej kyseliny na diosmectit  

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva 

 acetylsalicylovej  kyseliny na 1 mg diosmectitu na teplote inkubácie po dobu 20 minút. 
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 Obrázok 34: Vplyv teploty na adsorpciu acetylsalicylovej kyseliny na aktívne uhlie 

 Graf zobrazujúci závislosť priemernej hodnoty adsorbovaného množstva 

 acetylsalicylovej kyseliny na 1 mg aktívneho uhlia na teplote inkubácie po dobu            

 20 minút. 

 

 

4.3.2 Vplyv hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu 

a aktívneho uhlia pre modelové zlúčeniny 

 Pri samotnom porovnávaní adsorpčných schopnosti diosmectitu a aktívneho 

uhlia bol študovaný vplyv pH prostredia na adsorpčné schopnosti týchto adsorbentov, 

čím boli simulované fyziologické hodnoty prostredia v gastrointestinálnom trakte,        

t.j. kyslé (žalúdok); bázické (duodenum) a neutrálne prostredie (črevo). Pri zisťovaní 

vplyvu hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia 

boli najprv pripravené zmesi modelových zlúčenín s príslušným adsorbentom 

v prostredí o rôznych hodnotách pH, ktoré boli tvorené navážkou približne presne 1 mg 

adsorbentu s 1 ml roztoku modelovej zlúčeniny o koncentrácii 1 g l
-1

. Kyslé prostredie 

bolo simulované pomocou 0,01M HCl, bázické prostredie pomocou 100mM TrisHCl 

puforu (pH 7,3 – 8,0) a približne neutrálne prostredie bolo simulované čerstvou 

destilovanou vodou o hodnote pH 6,3 (zámerne nebol použitý žiaden pufračný systém, 

aby sa znížil počet zložiek danej zmesi). Takto pripravené zmesi boli následne 

inkubované pri 37 °C po dobu 20 minút za stáleho miešania na trepačke. Pri príprave 

zásobných roztokov modelových zlúčenín, zmesí s adsorbentom, následnej centrifugácii 

a meraní adsorpčných spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu                  
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(viď. 3.3.3.2 Vplyv hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu 

a aktívneho uhlia pre  modelové zlúčeniny, str. 39). Získané spektrofotometrické dáta 

boli vyhodnotené podľa postupu (viď. 3.3.2.5 Vyhodnotenie spektrofotometrických dát, 

str. 36). Pre meranie vplyvu hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu 

a aktívneho uhlia bola použitá vzorka diosmectitu, ktorá bola poskytnutá od 

farmaceutickej firmy Beaufour Ipsen a neobsahovala pridané látky (aditíva). Ako 

vzorka aktívneho uhlia bola vybraná granulovaná forma aktívneho uhlia od firmy 

Sigma-Aldrich (detaily viď. 3.2 Použitý materiál a chemikálie, str. 30).  

 

4.3.2.1 Vplyv  hodnoty pH prostredia na adsorpciu prometazínu na diosmectit a aktívne 

uhlie 

 Jednou z modelových zlúčenín, na ktorej bol skúmaný vplyv hodnoty pH 

prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia bol prometazín. Pri 

príprave roztokov prometazínu, zmesí s adsorbentom a následnom meraní adsorpčných 

spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.3.2 Vplyv hodnoty pH 

prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové 

zlúčeniny, str. 39). Všetky experimenty boli vykonané v najmenej troch, väčšinou 

v desiatich paralelných meraniach. Tabuľka 12 obsahuje vypočítané priemerné hodnoty 

adsorbovaného množstva prometazínu na 1 mg adsorbentu vrátane smerodajných 

odchýlok pri rôznych hodnotách pH prostredia zmesi prometazínu s použitým 

adsorbentom. Na základe výsledných hodnôt adsorpcii prometazínu na diosmectit 

a aktívne uhlie v rôznych pH prostrediach je možné vidieť, že hodnota pH prostredia 

nemá výrazný vplyv na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia. 
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 Tabuľka 12: Hodnoty vypočítaných priemerov adsorbovaného množstva prometazínu 

           na 1 mg diosmectitu a  aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách  pH 

             prostredia 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

 prometazínu na 1 mg diosmectitu a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH 

 prostredia. Výsledky sú vyjadrené vo formáte    ± s. 

    – priemerná hodnota adsorbovaného množstva na 1 mg adsorbentu, s – smerodajná 

 odchýlka merania 

 

pH  

Priemerné hodnoty adsorbovaného množstva prometazínu            

na 1 mg použitého adsorbentu 

DIOSMECTIT                          AKTÍVNE UHLIE        

   ± s [mg]    ± s [mg] 

2,0 0,238 ± 0,017 0,116 ± 0,015 

6,3 0,191 ± 0,035 0,126 ± 0,023 

7,3 0,229 ± 0,013 0,157 ± 0,002 

8,0 –* –* 

 (–* nebolo možné zmerať; prometazín nie je pri pH 8,0 stabilný) 

 

4.3.2.2 Vplyv  hodnoty pH prostredia na adsorpciu imipramínu na diosmectit a aktívne 

 uhlie 

 Ďalšou z modelových zlúčenín, na ktorej bol meraný vplyv pH prostredia na 

adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia bol imipramín. Pri príprave 

roztokov imipramínu, zmesí s adsorbentom a následnom meraní adsorpčných spektier 

sa postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.3.2 Vplyv hodnoty pH prostredia na 

adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  modelové zlúčeniny, str. 39). 

Všetky experimenty boli vykonané v najmenej troch, väčšinou v desiatich paralelných 

meraniach. Vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva imipramínu          

na 1 mg použitého adsorbentu pri danej hodnote pH prostredia boli zaznamenané do 

Tabuľky 13. Na základe hodnôt v Tabuľke 13 je vidieť, že hodnota pH prostredia nemá 

výrazný vplyv na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia. 
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 Tabuľka 13: Hodnoty vypočítaných priemerov adsorbovaného množstva imipramínu  

           na 1 mg diosmectitu a  aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách  pH 

                    prostredia 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

 imipramínu na 1 mg diosmectitu a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH 

 prostredia. Výsledky sú vyjadrené vo formáte    ± s. 

    – priemerná hodnota adsorbovaného množstva na 1 mg adsorbentu, s – smerodajná 

 odchýlka merania 

 

pH  

Priemerné hodnoty adsorbovaného množstva imipramínu            

na 1 mg použitého adsorbentu 

DIOSMECTIT                          AKTÍVNE UHLIE        

   ± s [mg]    ± s [mg] 

2,0 0,102 ± 0,006 0,123 ± 0,012 

6,3 0,115 ± 0,025 0,081 ± 0,017 

7,5 0,130 ± 0,012 0,104 ± 0,009 

8,0 –* –* 

 (–* nebolo možné zmerať; imipramín nie je pri pH 8,0 stabilný) 

 

4.3.2.3 Vplyv  hodnoty pH prostredia na adsorpciu karbamazepínu na diosmectit 

 a aktívne uhlie 

 Ďalšou z modelových zlúčenín, na ktorej bol meraný vplyv hodnoty pH 

prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia bol karbamazepín.    

Pri príprave roztokov karbamazepínu, zmesí s adsorbentom a následnom meraní 

adsorpčných spektier sa postupovalo podľa pracovného postupu (viď. 3.3.3.2 Vplyv 

hodnoty pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre  

modelové zlúčeniny, str. 39). Všetky experimenty boli vykonané v najmenej troch, 

väčšinou v desiatich paralelných meraniach. Tabuľka 14 obsahuje vypočítané priemerné 

hodnoty adsorbovaného množstva karbamazepínu na 1 mg použitého adsorbentu pri 

danej hodnote pH prostredia. Na základe hodnôt v Tabuľke 14 je zrejmé, že hodnota pH 

prostredia nemá výrazný vplyv na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia. 
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 Tabuľka 14: Hodnoty vypočítaných priemerov adsorbovaného množstva           

            karbamazepín na 1 mg diosmectitu a  aktívneho uhlia pri rôznych  

           hodnotách  pH prostredia 

 Táto tabuľka zobrazuje vypočítané priemerné hodnoty adsorbovaného množstva 

 karbamazepínu na 1 mg diosmectitu a aktívneho uhlia pri rôznych hodnotách pH 

 prostredia. Výsledky sú vyjadrené vo formáte    ± s. 

    – priemerná hodnota adsorbovaného množstva na 1 mg adsorbentu, s – smerodajná 

 odchýlka merania 

 

pH  

Priemerné hodnoty adsorbovaného množstva karbamazepínu            

na 1 mg použitého adsorbentu 

DIOSMECTIT                          AKTÍVNE UHLIE        

   ± s [mg]    ± s [mg] 

2,0 –* –* 

5,0 0,048 ± 0,008 0,072 ± 0,012 

7,0 0,056 ± 0,017 0,070 ± 0,007 

8,0 0,053 ± 0,007 0,072 ± 0,009 

 (–* nebolo možné zmerať; karbamazepín nie je pri pH 2,0 stabilný) 
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5 Diskusia 

 

 Táto diplomová práca vznikla na základe dopytu farmaceutickej firmy Beaufour 

Ipsen (výrobca preparátu Smecta obsahujúci účinnú látku diosmectit) po vypracovaní 

štúdie, ktorá by porovnávala adsorpčné schopnosti dvoch klinicky najpoužívanejších 

adsorbentov (diosmectitu a aktívneho uhlia) pre látky spôsobujúce najčastejšie akútne 

intoxikácie v Českej republike. Rešeršné spracovanie týchto látok bolo jedným 

z predmetov bakalárskej práce [78] a ich zoznam je uvedený v tabuľke (viď. Tabuľka 1, 

str. 14). Cieľom štúdie bolo testovanie adsorpčných schopností preparátu Smecta pre 

jeho použitie v akútnej medicíne a následne overenie, či by bol tento preparát vhodný 

ako náhrada  preparátov obsahujúcich aktívne uhlie, ktoré sú momentálne výhradne 

používanými adsorbentami pri terapii akútnych otráv vo fáze primárnej eliminácie 

toxických látok [7]. Preparát Smecta sa používa pri liečbe akútnych i chronických 

hnačiek [59]. 

 

 Pred samotným porovnávaním adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho 

uhlia boli študované štruktúrne a povrchové vlastnosti týchto adsorbentov. V prípade 

samotných experimentov bola použitá jedna vzorka diosmectitu a dve vzorky aktívneho 

uhlia. Vzorka diosmectitu bola poskytnutá farmaceutickou firmou Beaufour Ipsen 

a neobsahovala žiadne z pridaných látok (aditív). Vzhľadom k tomu, že bakalárska 

práca [78] okrem iného študovala vlastnosti preparátu Carbosorb (preparát obsahujúci 

aktívne uhlie), bolo našou snahou získať informácie o aktívnom uhlí používanom pri 

výrobe tohto preparátu. Výrobca tohto preparátu Carbosorb deklaruje, že jedna tableta 

o hmotnosti 767 mg obsahuje 320 mg účinnej látky (aktívneho uhlia) a zvyšnú hmotnosť 

tvoria prítomné aditíva, napr. sacharóza, želatína, glycerol 85%, stearan horečnatý, atď. 

[79]. Nakoľko sa nám nepodarilo zistiť podrobné informácie o aktívnom uhlí v tomto 

preparáte, boli pre experimenty v tejto diplomovej práci vybrané dve vzorky aktívneho 

uhlia (bez aditív): granulovaná (firma Sigma-Aldrich, katalógové číslo: MKBQ3601V) 

a prášková forma (firma Sigma-Aldrich, katalógové číslo: MKBL4603V), ktoré boli 

zakúpené od spoločnosti Sigma-Aldrich.  
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 O prvom testovanom adsorbente (diosmectite) je známe, že je to prírodný 

hlinito-horečnatý kremičitan (montmorillonit), ktorého štruktúra pripomína štruktúru 

listov o hrúbke 12 až 15 Å [56]. Každý z týchto listov sa skladá z jednej vrstvy 

hlinitanov a dvoch vrstiev kremičitanov [56] a štruktúra montmorillonitu, hlavnej 

zložky diosmectitu, je zobrazená na  obrázku (viď. Obrázok 13, str. 24) [58].  

 Prvou použitou metódou pre charakterizáciu štruktúry diosmectitu bola 

röntgenová fluorescenčná analýza, pomocou ktorej bola vykonaná prvková analýza 

vzorky tohto adsorbentu. Táto analýza potvrdila skutočnosť, že diosmectit je zmes 

minerálov, kde hlavnou zložkou je montmorillonit s prímesou kremeňa, vápenatého 

živca a poprípade iných materiálov, pretože sa tam nachádzajú aj oxidy železa. Na 

základe tejto analýzy môžeme predpokladať, že diosmectit prítomný v preparáte Smecta 

má zrovnateľné vlastnosti ako diosmectit v predchádzajúcich štúdiách Albengresa 

a kolektívu [56].  

 Ďalšou použitou metódou pre charakterizáciu štruktúry diosmectitu bola 

röntgenová prášková difrakčná analýza. Pomocou tejto analýzy sa preukázala vrstevnatá 

štruktúra diosmectitu a bola zmeraná vzdialenosť medzi jednotlivými vrstvami 

diosmectitu (po vysušení), ktorá činila 14 Å. Táto vzdialenosť medzi vrstvami 

diosmectitu bola porovnateľná s výsledkami štúdie Albengeresa a kolektívu [56].         

Po zmeraní vzdialenosti medzi vrstvami štruktúry diosmectitu, ktorá bola uvedená do 

kontaktu s prometazínom (modelová zlúčenina, u ktorej bola v tejto diplomovej práci 

zistená štatisticky významnejšia adsorpcia na diosmectit než na aktívne uhlie) sa zistilo, 

že došlo k zväčšeniu vzdialenosti medzi vrstvami štruktúry diosmectitu o 1 Å,              

t.j. na 15 Å. Toto zväčšenie vzdialenosti medzi vrstvami diosmectitu predstavuje 

pomerne malú ale zreteľnú zmenu, ktorá potvrdila úspešnú interkaláciu prometazínu     

(o veľkosti molekuly s najväčším rozmerom cca 9,9 Å zmeranou pomocou programu 

Gaussian) do štruktúry diosmectitu. Molekula prometazínu, i napriek svojej  pomerne 

malej veľkosti, bola schopná v štruktúre diosmectitu spôsobiť malé ale zreteľné 

zväčšenie vzdialenosti medzi vrstvami tohto adsorbentu. A preto predpokladáme, že 

v prípade adsorpcie zlúčenín s väčšími molekulami by mohlo byť toto zväčšenie 

vzdialenosti medzi vrstvami diosmectitu o niečo významnejšie, čo by mohlo mať 

následne zásadný vplyv pri adsorpcii napr. niektorých baktérii (o priemernej veľkosti 
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0,3 – 2,0 μm [80]) a niektorých vírusov (o priemernej veľkosti 10 – 300 nm [81]). 

V zhode s našim predpokladom je aj používanie diosmectitu pri liečbe hnačiek 

s infekčnou etiológiou, ktoré sú spôsobené vírusmi, baktériami a bakteriálnymi toxínmi 

vyskytujúcimi sa v čreve organizmov [60]. K zväčšeniu  vzdialenosti medzi vrstvami 

diosmectitu prispieva aj skutočnosť, že diosmectit je vo vodných roztokoch schopný 

zväčšiť vzdialenosť medzi vrstvami v dôsledku tzv. bobtnania [82], a tým zlepšiť svoje 

adsorpčné schopnosti. Na základe týchto výsledkov môžeme predpokladať, že 

vrstevnatá štruktúra diosmectitu a jej schopnosť zväčšovať vzdialenosť medzi vrstvami 

má zásadný vplyv na adsorpčné schopnosti diosmectitu. Naproti tomu, druhý testovaný 

sorbent, aktívne uhlie, v žiadnom prípade nevykazuje podobné vlastnosti ako 

diosmectit, nakoľko jeho štruktúra je rovnaká vo vodných roztokoch i vysušenom stave 

(uvedené ďalej v diskusii). 

 Druhým testovaným adsorbentom bolo aktívne uhlie, priemyselne vyrábaný 

uhlíkový produkt, ktorý je charakteristický svojou pórovitou štruktúrou a veľkým 

povrchom dosahujúcim hodnôt väčších ako 400 m
2
 g

-1
 [52]. Molekulárna štruktúra 

aktívneho uhlia sa podobá štruktúre grafitu, v ktorej sú uhlíkové atómy rozmiestnené do 

vrcholov hexagónu [52]. Táto štruktúra aktívneho uhlia býva často porušená a v týchto 

miestach môže dochádzať k adsorpcii látok [52]. Štruktúra aktívneho uhlia a póry 

prítomné v jeho štruktúre sú zobrazené na obrázkoch (viď. Obrázok 12A a 12B, str. 23) 

[53][54].  

  Pre zistenie údajov o celkovom špecifickom povrchu a objeme, veľkosti 

a distribúcie veľkosti pórov diosmectitu a aktívneho uhlia bola použitá metóda 

adsorpcie dusíka za konštantnej teploty. Táto metóda bola použitá pre vzorku 

diosmectitu a obidve vzorky aktívneho uhlia (granulovanú i práškovú formu). Hodnota 

celkového špecifického povrchu bola určená z nameraných údajov o fyzisorpcii dusíka 

pri troch parciálnych tlakoch v platnosti rovnice BET, pričom táto metóda merania 

celkového špecifického povrchu zohľadňuje predovšetkým prítomnosť mikropórov 

(veľkosť pórov menšia ako 2 nm [54]) a mezopórov (veľkosť pórov v rozmedzí              

2 – 50 nm [54]) v danej štruktúre adsorbentov. Celkový špecifický povrch diosmectitu 

činil 87 m
2
 g

-1
 a bol neporovnateľnejšie menší než celkový špecifický povrch vzoriek 

aktívneho uhlia, čo mohlo byť spôsobené jeho viacvrstvovou organizáciou 
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a adsorbovaním látok hlavne do medzivrstiev diosmectitu (viď. interkalácia 

prometazínu do štruktúry diosmectitu). Adsorpčná/desorpčná izoterma diosmectitu 

(viď. Obrázok 16, str. 44) vykazuje značnú hysteréziu, ktorá nám poukazuje 

na prítomnosť mezopórov v štruktúre diosmectitu, ktoré sa taktiež môžu podieľať na 

adsorpčnej schopnosti samotného diosmectitu. Pri nízkych relatívnych tlakoch          

(p/p0 = 0,001 – 0,01 kPa; p0 = 101325 Pa) môžeme v adsorpčnej/desorpčnej izoterme 

diosmectitu pozorovať adsorpciu dusíka do mikropórov, ktorá však má zanedbateľnú 

úlohu pri adsorpčnej schopnosti diosmectitu. S využitím maxima adsorpčnej/ 

desorpčnej izotermy (p/p0 = 0,99 kPa; p0 = 101325 Pa) a stavovej rovnice ideálneho 

plynu sme vypočítali, že 1 gram diosmectitu (vo vysušenom stave) je schopný 

adsorbovať 152,3 mg dusíka. Porovnaniu množstva adsorbovaného dusíka na diosmectit 

(vo vysušenom stave) s množstvom najefektívnejšie adsorbovanej modelovej zlúčeniny 

na diosmectit (vo vodnom roztoku) sa budeme zaoberať v ďalšej časti diskusie.  

 V prípade granulovanej formy aktívneho uhlia sme namerali celkový špecifický 

povrch 835 m
2
 g

-1
, čo je v zhode s hodnotou celkového špecifického povrchu 

deklarovanou výrobcom tejto vzorky, t.j. 875 m
2
 g

-1
. Preto sa zdá, že nami vybraná 

metóda adsorpcie dusíka je pravdepodobne vhodná a výsledky môžeme považovať za 

vierohodné. V prípade práškového aktívneho uhlia sme namerali hodnotu celkového 

špecifického povrchu 1003 m
2
 g

-1
, avšak v tomto prípade výrobca nedeklaroval hodnotu 

celkového špecifického povrchu, a preto nemáme tento nameraný údaj možnosť 

porovnávať. Vzhľadom na zhodu dát v prípade granulovanej formy aktívneho uhlia 

môžeme nami nameranú hodnotu celkového špecifického povrchu pre práškovú formu 

považovať za vierohodnú. V prípade adsorpčných/desorpčných izoteriem oboch vzoriek 

aktívneho uhlia (viď. Obrázok 17 a 18, str. 45–46) sme pri nízkych relatívnych tlakoch 

(p/p0 = 0,001 – 0,01 kPa; p0 = 101325 Pa) pozorovali významnú adsorpciu dusíka na 

povrch aktívneho uhlia, za čo sú zodpovedné predovšetkým mikropóry v jeho štruktúre. 

Tieto izotermy vykazovali taktiež značnú hysteréziu, pomocou ktorej sme zistili 

prítomnosť mezopórov v štruktúre aktívneho uhlia. Na základe týchto výsledkov 

môžeme tvrdiť, že k adsorpčným schopnostiam aktívneho uhlia najmarkantnejšie 

prispieva jeho povrch a prítomnosť pórov (mikropórov a mezopórov). S využitím 

maxím adsorpčných/desorpčných izoteriem (p/p0 = 0,99 kPa; p0 = 101325 Pa) 

a stavovej rovnive ideálneho plynu sme vypočítali, že 1 gram granulovaného aktívneho 
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uhlia (vo vysušenom stave) je schopný adsorbovať 416,5 mg dusíka a 1 gram 

práškového aktívneho uhlia (vo vysušenom stave) je schopný adsorbovať 511,6 mg 

dusíka. Porovnaniu množstva adsorbovaného dusíka na granulované aktívne uhlie (vo 

vysušenom stave) s množstvom najefektívnejšie adsorbovanej modelovej zlúčeniny na 

aktívne uhlie (vo vodnom roztoku) sa budeme zaoberať v ďalšej časti diskusie.  

 Pre zistenie veľkosti, objemu a distribúcie pórov diosmectitu a aktívneho uhlia 

bola použitá rovnaká metóda adsorpcie dusíka, avšak vyhodnotenie prebiehalo 

pomocou metódy BJH. Na základe merania objemu pórov (v jednotkách cm
3
 g

-1
) sme 

zistili, že diosmectit má menší objem mikropórov a mezopórov ako vzorka aktívneho 

uhlia. Hodnoty veľkosti pórov diosmectitu a aktívneho uhlia (v jednotkách nm) nemohli 

byť v tejto diplomovej práci uvedené kvôli širokej distribúcii veľkosti pórov a okrem 

iného všetky vzorky obsahovali mikropóry. Celkový špecifický povrch, objem a 

distribúcia veľkostí pórov nám potvrdzujú, že u diosmectitu hrá hlavnú úlohu adsorpcia 

v medzivrstvách a na vonkajší povrch, zatiaľ čo v prípade aktívneho uhlia dochádza 

k sorpcii látok na povrch (do pórov).  

 Poslednou metódou použitou pre charakterizáciu štruktúry povrchov diosmectitu 

a dvoch vzoriek aktívneho uhlia bola termogravimetrická analýza. Touto analýzou sa 

zistilo, že diosmectit obsahuje 12 – 13 hmot. % vody, ktorá sa uvoľňuje do 100 °C, čo 

znamená, že dochádza k uvoľnení vody z medzivrstiev štruktúry diosmectitu. Nad      

150 °C bol diosmectit stabilný. Podľa výsledkov termogravimetrickej analýzy 

granulovaného aktívneho uhlia sa zistilo, že  táto vzorka obsahuje 3 hmot. % vody 

a vzorka práškového aktívneho uhlia obsahuje 15 hmot. % vody, ktorá sa v oboch 

prípadoch uvoľňuje do 50 °C, tzn. že voda bola adsorbovaná na povrch aktívneho uhlia 

a nenachádzala sa v jeho štruktúre. Vzorky aktívneho uhlia (granulovaná a prášková 

forma) sú tepelne stabilné v rozmedzí 50 – 300 °C. 

  

 Hlavným cieľom diplomovej práce bolo porovnanie adsorpčnej kapacity 

a efektivity adsorpcie diosmectitu a aktívneho uhlia pre chemické zlúčeniny, ktoré sú 

často pôvodcami akútnych intoxikácii v Českej republike. Z desiatich skupín látok    

(viď Tabuľka 1, str. 14), ktoré spôsobujú najčastejšie akútne intoxikácie, sme vybrali 
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desať modelových zlúčenín. Tieto modelové zlúčeniny patria hlavne medzi liečivá, 

ktoré buď bývajú voľne dostupné (acetylsalicylová kyselina, ibuprofén, atď.) alebo 

bývajú často predpisované pri rôznych psychických poruchách, kde z dôvodu 

psychických porúch pacienta hrozia problémy s dodržiavaním predpísaného dávkovania 

lieku. To môže viesť až k predávkovaniu, pri ktorom hrozí spomalenie telesných funkcii 

alebo až smrť intoxikovaného organizmu (napr. predávkovanie fenobarbitalom) [28]. 

Na základe požiadavky firmy Beaufour Ipsen bol navyše, v poradí ako jedenásta 

modelová zlúčenina, pridaný α-amanitín (toxický peptid muchotrávky zelenej patriaci 

medzi pôvodcov najčastejších a najzávažnejších otráv spôsobených hubami [17]). 

Nebezpečnosť α-amanitínu spočíva predovšetkým v tom, že prvotné príznaky otravy sú 

veľmi nešpecifické (dochádza k narušeniu funkcie tráviacej sústavy) a prejavia sa až      

8 – 48 hodín po konzumácii, kedy je už väčšina α-amanitínu vstrebaná do krvi [7]. 

Nakoľko sú dané adsorbenty predovšetkým používané vo fáze primárnej eliminácie 

toxickej látky z organizmu, tzn. pri odstránení látky predovšetkým z tráviacej sústavy 

intoxikovaného organizmu [48], mohlo by sa uvažovať o použití diosmectitu 

a aktívneho uhlia v začiatočných fázach otravy hubami, t.j. už pri výskyte prvých 

prejavov ľahkých porúch funkcie tráviacej sústavy. Pre porovnávanie adsorpčných 

schopností diosmectitu a aktívneho uhlia bolo vybraných týchto jedenásť modelových 

zlúčenín: acetylsalicylová kyselina, α-amanitín, amlodipín, digoxín, fenobarbital, 

ibuprofén, imipramín, karbamazepín, oxazepam, prometazín a teofylín. V prípade 

samotného porovnávania adsorpčných schopností bola použitá vzorka diosmectitu 

poskytnutá od firmy Beaufour Ipsen (bez aditív) a vzorka granulovaného aktívneho 

uhlia od firmy Sigma-Aldrich. 

 Aby sme sa pri porovnávaní adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho 

uhlia vyhli vplyvu možných nežiaducich interferujúcich javov a tak zabezpečili 

vierohodnosť výsledkov, boli napr. skúmané až 48 hodinové sorpcie modelových 

zlúčenín na povrch bežne používaného laboratórneho materiálu, ako je polypropylén 

a sklo. Zistili sme, že na uvedených materiáloch nedochádza k výrazným sorpciám 

modelových zlúčenín (viď. napr. Obrázok 20, 21, str. 52). Preto sme si pre naše 

experimenty porovnávania adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia 

vybrali použitie jednorazových polypropylénových skúmaviek podľa Eppendorfa, aby 
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sme navyše predišli prípadnému vzniku ďalších interferencií z dôvodu nedokonalého 

umytia skúmaviek. 

 V ďalšom kroku tejto diplomovej práce bola skúmaná časová závislosť 

adsorpcie modelových zlúčenín na diosmectit a aktívne uhlie, aby sme zistili vhodný 

čas inkubácie zmesi, ktorý je potrebný pre dosiahnutie rovnováhy medzi množstvom 

modelovej zlúčeniny v roztoku a množstvom adsorbovaným na príslušné adsorbenty. 

Pri tomto deji bolo dôležité experimentálne usporiadanie, ktorým sme zaistili, že 

k adsorpcii modelovej zlúčeniny na daný sorbent dochádzalo z prebytku tejto modelovej 

zlúčeniny v roztoku. Zmesi modelovej zlúčeniny a adsorbentu boli inkubované rôzne 

dlhú dobu (až 60 minút) a my sme zistili, že vo všetkých prípadoch študovaných zmesí 

adsorbentu s modelovou zlúčeninou dochádza k saturácii tohto adsorbentu do              

cca 20 minút. V prípade diosmectitu došlo k dosiahnutiu rovnovážneho stavu už 

v priebehu cca 10 minút, zatiaľ čo v prípade aktívneho uhlia bola rovnováha tohto 

systému dosiahnutá v priebehu cca 20 minút. Ak vychádzame z predpokladu, že 

interakcia zlúčenín s mikropórmi/mezopórmi je časovo náročnejšia ako interakcia na 

povrch, výsledky naznačujú, že pri diosmectite sa mikropóry nepodieľajú na jeho  

adsorpčnej schopnosti, zatiaľ čo v prípade aktívneho uhlia je to práve naopak. Na 

základe našich výsledkov boli následne všetky zmesi v experimentoch porovnávania 

adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia inkubované po dobu 20 minút 

a teplota bola udržiavaná na 37 °C. Teplota študovaného systému bola zvolená na 

základe použitia týchto adsorbentov v humánnej medicíne (teplota zdravého ľudského 

organizmu je cca 37 °C [86]).  

 Na vybraných jedenástich modelových zlúčeninách boli následne porovnávané 

adsorpčné schopnosti diosmectitu a granulovaného aktívneho uhlia v približne 

neutrálnom prostredí (v destilovanej vode o hodnote pH 6,3). Pri týchto experimentoch 

nebol zámerne použitý žiaden pufračný systém, aby sme znížili počet zložiek danej 

zmesi modelovej zlúčeniny s príslušným adsorbentom. Výsledné adsorpcie jedenástich 

modelových zlúčenín sú zaznamenané v tabuľke (viď. Tabuľka 10, str. 60) a graficky 

znázornené na obrázku (viď. Obrázok 28, str. 61). Na základe účinnosti adsorpcie 

modelových zlúčenín na použitý adsorbent môžeme tieto modelové zlúčeniny rozdeliť 

do 4 skupín: (i) modelové zlúčeniny štatisticky významnejšie adsorbované na 
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diosmectit než na aktívne uhlie (prometazín); (ii) modelové zlúčeniny porovnateľne 

adsorbované na diosmectit a na aktívne uhlie (amlodipín, imipramín, karbamazepín); 

(iii) modelové zlúčeniny štatisticky významnejšie adsorbované na aktívne uhlie než na 

diosmectit (acetylsalicylová kyselina, fenobarbital, teofylín) a (iv) modelové zlúčeniny 

nevýrazne sorbované ani na diosmectit ani na aktívne uhlie (α-amanitín, digoxín, 

ibuprofén a oxazepam).  

 Diosmectit vykazuje najvyššiu adsorpčnú kapacitu pri adsorpcii prometazínu 

(0,191 ± 0,035 mg adsorbovaného prometazínu na 1 mg diosmectitu). Toto zároveň 

predstavuje štatisticky významnejšiu adsorpciu na diosmectit než aktívne uhlie, a preto 

by malo väčší význam použitie diosmectitu pri liečbe otráv spôsobených prometazínom 

než doterajšia terapia preparátmi obsahujúcich aktívne uhlie. Množstvo prometazínu 

adsorbované na diosmectit po 20 minútovej inkubácii pri 37 °C (vo vodnom prostredí), 

rádovo odpovedá množstvu sorbovaného dusíka na diosmectit (vo vysušenom stave) pri 

metóde adsorpcie dusíka (0,152 mg dusíka / mg diosmectitu; STP). Keďže dusík je 

pomerne malá molekula (veľkosť molekuly cca 0,364 nm [83]), predpokladáme, že sa 

primárne adsorbuje do mikropórov (avšak samozrejme interaguje i s mezopórmi), zatiaľ 

čo väčšia molekula prometazínu nie je pravdepodobne schopná výraznej adsorpcie do 

mikropórov. Na základe adsorpčnej/desorpčnej izotermy diosmectitu (obsahuje 

zanedbateľné množstvo mikropórov) a zhody adsorbovaného množstva dusíka 

a prometazínu na diosmectit môžeme poukazovať na nevýznamnú úlohu mikropórov pri 

adsorpčných schopnostiach samotného diosmectitu. Podobnú adsorpčnú schopnosť ako 

pre prometazín vykazuje diosmectit aj pre imipramín, avšak v tomto prípade nie je 

štatisticky významný rozdiel medzi adsorpčnou schopnosťou diosmectitu a aktívneho 

uhlia. Pri samotnom deji bolo však dôležité experimentálne usporiadanie, ktorým sme 

zaistili, že k adsorpcii modelovej zlúčeniny na daný adsorbent vždy dochádzalo z 

prebytku tejto modelovej zlúčeniny v roztoku. Na základe výsledkov sorpcii 

diosmectitu je možné vidieť, že diosmectit nebol schopný adsorbovať kyslé látky 

(acetylsalicylovú kyselinu, ibuprofén, digoxín a oxazepam), zatiaľ čo sorpcia bázických 

látok (prometazín, imipramín) bola efektívnejšia. Toto je v zhode s predchádzajúcou 

štúdiou, v ktorej Albengres a kolektív [56] pri odlišnom experimentálnom usporiadaní 

zistili, že bázické látky sa väčšinou na diosmectit adsorbujú úplne alebo aspoň zo 75 % 

a kyslé látky nie sú týmto adsorbentom adsorbované príliš efektívne [56].  
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 Samotné aktívne uhlie bolo schopné adsorbovať všetkých jedenásť modelových 

zlúčenín, avšak najefektívnejšia bola adsorpcia acetylsalicylovej kyseliny, fenobarbitalu 

a teofylínu. V prípade samotnej adsorpcie acetylsalicylovej kyseliny na granulované 

aktívne uhlie (0,173 ± 0,054 mg acetylsalicylovej kyseliny / mg aktívneho uhlia) došlo 

k oveľa menšej adsorpcii tejto látky v porovnaní s adsorpciou dusíka na toto aktívne 

uhlie (0,417 mg dusíka / mg aktívneho uhlia; STP) vypočítanej z adsorpčnej/desorpčnej 

izotermy aktívneho uhlia. Toto pozorovanie je možné vysvetliť tým, že molekula dusíka 

je veľmi malá a prevažuje jeho efektívna adsorpcia do mikropórov aktívneho uhlia, 

zatiaľ čo väčšia molekula acetylsalicylovej kyseliny nie je schopná efektívnej adsorpcie 

do týchto mikropórov (a jej adsorpcia je efektívna len do mezopórov a makropórov 

aktívneho uhlia). Pretože má teda molekula dusíka viacej možností, kam sa na povrch 

aktívneho uhlia viazať, je jeho množstvo adsorbované na tento sorbent väčšie než 

množstvo acetylsalicylovej kyseliny. Významná adsorpcia plynu do mikropórov 

aktívneho uhlia (aj na základe adsorpčnej/desorpčnej izotermy aktívneho uhlia 

poukazujúcej na významnú prítomnosť mikropórov) môže mať široký význam pri 

použití aktívneho uhlia v praxi, napr. pri liečbe plynatosti (vychytávanie CH4) [84] a 

metabolickej acidózy (vychytávanie NH3) [85], atď. V prípade amlodipínu, imipramínu 

a karbamazepínu došlo k zrovnateľnej adsorpcii týchto látok na aktívne uhlie i na 

diosmectit. Na základe nášho zistenia, by v prípade akútnej intoxikácie amlodipínom, 

imipramínom a karbamazepínom mohol byť použitý diosmectit i aktívne uhlie, 

poprípade zmes ich preparátov.  

 V prípadoch akútnych intoxikácii α-amanitínom, digoxínom, ibuprofénom 

a oxazepamom, nedošlo k štatisticky významnej adsorpcii ani na diosmectit ani na 

aktívne uhlie (hodnoty adsorbovaného množstva látky boli nižšie ako 0,05 mg 

adsorbovanej látky na 1 mg použitého adsorbentu). Musíme však pripustiť, že i v tejto 

skupine látok je adsorpcia na aktívne uhlie účinnejšia než adsorpcia na diosmectit. 

V prípade použitia adsorbentu pri liečbe otráv týmito látkami by malo však význam 

podávanie niekoľkonásobne väčšieho množstva adsorbentu než pri otravách ostatnými 

študovanými látkami.  
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 Sledovanie závislosti adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia na 

teplote môže byť teoreticky použité pri odhade entalpie interakcie medzi modelovou 

zlúčeninou a príslušným adsorbentom. Preto boli v experimentálnej časti tejto 

diplomovej práce porovnávané adsorpčné schopnosti študovaných adsorbentov pre 

modelové zlúčeniny pri rôznych teplotách inkubácie. V prípade, že teplota nespôsobí 

zmeny v štruktúrach modelových zlúčenín a adsorbentov, môžeme na základe teórie 

o adsorpcii tvrdiť, že so zvyšujúcou teplotou sa znižuje účinnosť samotného 

adsorpčného procesu (vďaka zvýšenému pohybu molekúl adsorbátu). Na základe našich 

výsledkov je v prípade modelových látok (acetylsalicylová kyselina, karbamazepín) 

vidieť, že adsorpcia modelových látok je len nevýrazne ovplyvnená zmenou teploty 

v roztoku. Táto nevýrazná teplotná závislosť nám však neumožňuje odhadnúť entalpiu 

interakcie medzi modelovými zlúčeninami a použitými adsorbentami. V prípade 

sledovania vplyvu teploty na adsorpciu prometazínu, došlo prekvapivo k zvýšeniu 

sorpcie prometazínu na diosmectit a aktívne uhlie so zvyšujúcou sa teplotou inkubácie 

zmesi. Toto môže byť spôsobené tým, že pri vyššej teplote dochádza v roztoku k zmene 

štruktúry prometazínu (ktorý je vo forme hydrochloridu) a táto štruktúrna zmena potom 

pravdepodobne uľahčuje interakciu s použitým adsorbentami. Samotný prometazín by 

však mal byť stabilný až do 230 °C [77].  

 Adsorbenty môžu teoreticky pôsobiť v rôznych častiach gastrointestinálneho 

traktu, a preto sme následne tieto prostredia simulovali pri pozorovaní vplyvu hodnoty 

pH prostredia na adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre modelové 

zlúčeniny. Adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia boli porovnávané 

v kyslom prostredí (pH 2,0 až 5,0), ktoré simulovalo prostredie žalúdku. Taktiež sme 

simulovali alkalické prostredie duodenu pomocou pufru o hodnote pH 7,3 až 8,0. 

Výsledky adsorpčných experimentov pri kyslom a alkalickom pH sme vykonali 

analogicky experimentom v približne neutrálnom prostredí (pH 6,3). Na základe 

výsledkov jednotlivých sorpcii sme zistili, že hodnota pH prostredia nemá vplyv na 

adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre modelové zlúčeniny, čo je 

v rozpore so štúdiou Castela-Papina a kolektívu [57], ktorá však používala podobné, nie 

však rovnaké systémy. 
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 Zhrnutím našich poznatkov môžeme konštatovať, že v prípade terapie akútnych 

intoxikácii spôsobených prometazínom by použitie diosmectitu predstavovalo pre 

pacientov istý benefit než použitie preparátov obsahujúcich aktívne uhlie. Na základe 

adsorpcie dusíka na diosmectit a aktívne uhlie predpokladáme, že v dôsledku 

nevýznamnej adsorpcie látok do mikropórov diosmectitu, by nebolo účinné použitie 

diosmectitu pri sorpcii plynov v organizme (napr. pri plynatosti alebo tak závažných 

ochoreniach ako je metabolická acidóza a s ňou spojená hyperamonémia). V týchto 

prípadoch by stálo za uváženie používať preparáty obsahujúce aktívne uhlie. Vďaka 

vrstevnatej štruktúre diosmectitu a schopnosti bobtnat vo vodných roztokoch 

(zväčšovať vzdialenosti medzi vrstvami) je vhodné používanie diosmectitu pri adsorpcii 

rady baktérii a vírusov.  
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6 Záver 

 

 V tejto diplomovej práci bola študovaná štruktúra povrchov použitých 

adsorbentov (diosmectitu a aktívneho uhlia). 

 Za adsorpčnú schopnosť diosmectitu je zodpovedný predovšetkým vonkajší 

povrch, adsorpcia do medzivrstiev a poprípade do mezopórov. Mikropóry sa 

u tohto adsorbentu prakticky nevyskytujú. 

 V prípade adsorpčnej schopnosti aktívneho uhlia hrá pri adsorpčnom procese 

hlavnú úlohu prítomnosť značného množstva mikropórov a mezopórov v jeho 

štruktúre. 

 Diosmectit bol schopný štatisticky významnejšie adsorbovať prometazín než 

aktívne uhlie. 

 Diosmectit a aktívne uhlie boli z pohľadu efektivity adsorpcie porovnateľné pre 

adsorpciu amlodipínu, imipramínu a karbamazepínu. 

 Aktívne uhlie bolo schopné štatisticky významnejšie adsorbovať 

acetylsalicylovú kyselinu, fenobarbital a teofylín než diosmectit. 

 Adsorpčné schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia pre acetylsalicylovú kyselinu 

a karbamazepín javili nevýraznú teplotnú závislosť. 

 Štúdium adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia pre vybrané 

modelové zlúčeniny bola vykonaná nielen v približne neutrálnom prostredí, ale 

aj v alkalickom a kyslom prostredí, ktoré simulovali fyziologicky podmienky 

v rôznych častiach gastrointestinálneho traktu, kde môžu tieto adsorbenty 

teoreticky pôsobiť. Hodnota pH prostredia nemala výrazný vplyv na adsorpčné 

schopnosti diosmectitu a aktívneho uhlia. 
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