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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmaceutické technologie  

Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD.  

Posluchač: Adéla Kolářová  

Název diplomové práce: Optimalizace přípravy medikovaných biodegradovatelných 

nanočástic  

V začátku práce jsou popsány jednotlivé typy nanočástic, detailněji jsou popsané částice 

polymerní, kterým se věnuje i experimentální část práce. Dále jsou vyjmenovány moţné 

metody přípravy polymerních nanočástic a jejich vyuţití v medicíně. 

V experimentech práce byly pouţity dvě metody přípravy nanočástic z materiálů na bázi 

poly(mléčné-ko-glykolové kyseliny). První zkoušenou metodou byla emulzní sonifikace, kde 

částice vznikali za pouţití vysokofrekvenční ultrazvukové sondy. Druhou metodou byla 

spontánní emulgace, kde byla pouţita dvě rozpouštědla s různou hydrofilitou. 

Sledovanými parametry, byla velikost vzniklých částic, jejich polydisperzita a zeta potenciál. 

Zkoušena byla také schopnost částic inkorporovat léčivo tzv. enkapsulační efektivita (EE), 

pro tento případ byla zvolena modelová látka Rhodamin B. Dalším sledovaným parametrem 

byla výtěţnost polymeru, tzv. recovery yield (RY) a drug loading (DL) Jako materiál pro 

přípravu nanočástic byl pouţíván lineární polymer PLGA a PLGA větvená pomocí 

polyakrylové kyseliny. V experimentech byl jako surfaktant pouţíván poloxamer 

Pluronic® F127, polysorbát Tween® 20 a poly(vinyl)alkohol, v různých koncentracích. Jako 

organická rozpouštědla byl pouţíván aceton, etylacetát, etanol, dichlormetan. 

V obou metodách vznikaly nanočástice s velikostí cca 200 nm a menší v případě sonifikace, 

v případě spontánní emulgace i s velmi dobrou polydisperzitou, která se pohybovala pod 

hranicí 0,2. Enkapsulační efektivita se u vznikajících částic pohybuje mezi 60 % - 95 %. 

Porovnáním obou metod je patrné, ţe emulzní sonifikace je metoda vhodnější pro získání 

velmi malých nanočástic (pod 50 nm). Spontánní emulgace je naopak vhodná pro svou 

výraznou vyuţitelnost polymeru a dobrou polydisperzitu vznikajících částic. 



8 

 

ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmaceutical Technology  

Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, PhD.  

Student: Adéla Kolářová 

Title of Thesis: Optimization of drug-loaded nanoparticles preparation 

At the beginning of the work there are described various types of nanoparticles, the polymer 

particles are described in more detail, which is also dealt with in the experimental part. 

Furthermore, possible methods of preparation of polymer nanoparticles and their use in 

medicine are listed. 

Two methods of nanoparticles preparation from materials based on of poly (lactic-co-glycolic 

acid) were used. First method was emulsion-sonication, where the particles were formed 

using high frequency ultra-sound probe. The second method was spontaneous emulsification, 

where two solvents with different hydrophilicity were used. 

Different properties of resulting nanoparticles were assayed – size, polydisperzity, 

encapsulation efficacy, drug loading and recovery yield. Rhodamine B, a fluorescent dye, was 

used as a model substance for encapsulation experiments  Nanoparticles were prepared from 

linear PLGA and PLGA branched by polyacrylic acid. Nanoparticles were stabilized by three 

different surfactants – poloxamer Pluronic® F127, polysorbate Tween® 20 and 

poly(vinyl)alcohol. Each surfactant was used in three different concentrations. Acetone, ethyl 

acetate, ethanol, dichloromethane were used as organic solvents. 

Using both methods nanoparticles of the size of 200 nm and less were produced. In case of 

spontaneous emulsification also with very good polydispersity index, ranging between 0,2 

and 0,1. Encapsulation efficacy at the produced particles was ranging between 60 % - 95 %. 

Generally, emulsication-sonication method proved to be suitable for preparation of very small 

nanoparticles (down to 50 nm). Spontaneous emulsification is characterized by high recovery 

yields and very good polydisperzity of resulting nanoparticles. 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Farmaceutické nanočástice mají potenciál v moderní medicíně hlavně jako cílené nosiče 

léčiva. Zde se vyuţívá moţnosti upravit jejich vlastnosti podle potřeby pouţití, hlavně podle 

cílového místa pro působení léčivo. Výhodou je u nanočástic hlavně moţnost upravit jejich 

povrch, tak aby došlo k přenosu léčiva na konkrétní místo organismu, kde se léčivo uvolní 

a bude působit. Hlavní výhodou polymerních nanočástic, které byly připravované v této práci 

je jejich biodegradovatelnost, která způsobí jejich rozklad a v organismu se tak nikde částice 

nekumulují. 

Existuje několik typů nanočástic, které se od sebe liší svou stavbou. Mezi ně jsou řazeny 

fullereny a uhlíkové nanotrubičky, tvořeny sítí uhlíkových atomů. Micely a liposomy jsou 

nanočástice, které jsou tvořené vrstvou fosfolipidů a od sebe se liší charakterem fosfolipidové 

vrstvy. Nanočástice mohou být tvořené také různými polymerními látkami, jedná se o pevné 

polymerní částice, které se dále dělí na nanokapsuly a nanosféry. Řízeným spojováním 

monomerů do organizovaných kulovitých útvarů vznikají dendrimery 

Výhodou nanočástic je moţnost targetingu, tedy cílení nanočástice na určité místo 

v organismu. Targeting můţeme rozdělit na aktivní a pasivní. Při aktivním targetingu jsou 

částice přenášeny pomocí signální molekuly na konkrétní místo v organismu nebo v nádorové 

tkáni. Při targetingu pasivním se vyuţívá fyzikálně-chemických vlastností nanočástic, jako je 

hlavně jejich velikost a hydrofobicita. Díky těmto vlastnostem se nanočástice dostanou na 

rozdílná místa v organismu a různě reagují s buňkami imunitního systému. 

Cílem práce je porovnání dvou pouţívaných metod pro přípravu nanočástic a nalezení 

optimálních parametrů pro přípravu nanočástic. Pro tuto práci byly vybrány, metoda emulzní 

sonifikace a metoda spontánní emulgace. U obou metod je cílem získat nanočástice s co 

nejniţší polydisperzitou a optimální velikostí. Právě velikost a polydisperzita se u pouţitých 

metod srovnávají. Dále budou hodnoceny parametry související se schopností efektivně 

enkapsulovat modelovou látku, v tomto případě Rhodamin B. Porovnávají se pouţité 

podmínky v rámci jedné metody a srovnávají se i pouţité polymery pro výrobu těchto částic. 

Nakonec jsou srovnány obě metody mezi sebou. 
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SEZNAM ZKRATEK 

A2  kopolymer PLGA s přidáním 2% kyseliny akrylové jako větvící sloţky 

AC Aceton 

ACN Acetonitril 

APC antigen prezentující buňka 

CMC kritická micelární koncentrace 

DCM Dichlormetan 

DL Mnoţství navázaného léčiva (drug loading) 

EE enkapsulační efektivita (encapsulation effectivity) 

EPR efekt permeace a retence 

EtAc Etylacetát 

EtOH Etanol 

PDI polydisperzita 

PEG poly(ethylenglykol) 

PGA poly(glykolová) kyselina 

PLA poly(mléčná) kyselina 

PCL poly(ε–kaprolakton)  

PLGA  poly(mléčná-ko-glykolová) kyselina 

PVA poly(vinyl)alkohol 

RES Retikuloendoteliální systém 

RhB Rhodamin B 

RY vyuţitelnost polymeru (recovery yield) 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Klasifikace nanočástic 

1.1.1 Fullereny 

Fullereny jsou částice tvořené uhlíkovými atomy v různých alotropických modifikacích. 

Jedna částice je zpravidla tvořena 60 atomy uhlíku. Fullereny mají sférický tvar a na jejich 

povrchu jsou atomy spojeny do pentagonů nebo hexagonů. Nahrazením uhlíku nebo přidáním 

jiného atomu do struktury, vznikají modifikované částice fullerenů. Příkladem jsou alkalické 

fullereny, kde je přidán do struktury atom alkalického kovu. Metalofullereny, kde uhlík 

nahrazuje kov nebo heterofullereny, kde je nahrazujícím atomem nejčastěji dusík nebo bor. 

Endoedrální fullereny uzavírají uvnitř své struktury jiný neţ uhlíkový atom. Dalším typem 

jsou exoedrické fullereny, které vznikají reakcí mezi fulerenem a jinou chemickou látkou.
1
 

1.1.2 Dendrimery 

Dendrimery jsou polymerní částice s rozvětvenou strukturou podobnou stromu 

(viz obrázek 1). Vznikají spojováním rozvětvených monomerů, přes volné koncové skupiny 

monomeru jsou větve napojovány na centrální strukturu tzv. tělo. Větvení je řízené, tak aby 

vznikla poţadovaná částice. Jejich velikost je od 2 do 20 nm a strukturu částice můţeme 

rozdělit na tělo, větve a povrchové molekuly. Připojování větví probíhá buď divergentní, nebo 

konvergentní metodou. Mezi připojenými větvemi vznikají dutiny, do kterých lze 

inkorporovat léčivo. Volné skupiny na povrchu dendrimeru mohou být upraveny vhodnou 

molekulou a lze tak modifikovat jeho vlastnosti nebo na ně lze navázat léčivo, případně 

spojovat dendrimery mezi sebou.
1 2 

 

Obrázek 1: Struktura dendrimeru
3 
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Vznik dendrimeru divergentním způsobem je připojování větví na tělo dendrimeru. Částice 

vzniká připojováním jednotlivých generací monomerů od středu k periferii. Mezi 

jednotlivými vrstvami monomerů musí vţdy dojít k aktivaci povrchových molekul, které jsou 

důleţité pro připojení dalších větví.
4 

Divergentní způsob přípravy je zobrazen na obrázku 2.
  

 

Obrázek 2 Vznik dendrimeru divergentní metodou
4 
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Dendrimery konvergentní metodou vznikají nejdříve spojováním jednotlivých generací větví, 

které jsou na závěr připojené k tělu částice. Tato metoda je výhodnější, pokud je poţadováno 

vytvořit asymetrickou částici dendrimeru.
 4  

Metoda je znázorněna
 
na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Vznik dendrimeru konvergentní metodou
4
 

Dendrimery jsou vhodnými nosiči léčiv díky moţnosti modifikace povrchu, vzniku částice 

s definovanou molekulovou hmotností, mají nízkou polydisperzitu a malou velikost. 

Nevýhodou je však nízká míra biodegradovatelnosti spojená s rizikem kumulace v tkáních. 

Polymery, ze kterých lze denrimery tvořit jsou například etylenglykol, chitin, melamin, 

poly(propyleniminy), poly(amidoaminy), poly(ethyleniminy).
1 2

 

1.1.3 Micely 

Polymerní micely vznikají z amfifilních molekul, které jsou tvořené hydrofilní hlavou 

a hydrofobním ocasem. Tyto molekuly v polárním prostředí agregují a tvoří sférické částice 

zvané micely. Částice mají na povrchu hydrofilní vrstvu tvořenou hlavami molekul a uvnitř 

hydrofobní prostředí. Velikost micel je menší neţ 100 nm a pouţívají se pro přenos látek ve 

vodě nerozpustných vodným prostředím, ve kterém látku chrání.
1
 

Struktura micely je tvořena jako jednovrstevný útvar, kde molekuly mají pouze jeden 

hydrofobní ocas uvnitř částice. Pokud se tyto částice dostanou do hydrofobního prostředí, 

dojde ke vzniku reverzní micely, kde jsou uprostřed částice shromáţděné hydrofilní hlavy 
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molekul. Tyto částice mohou uvnitř přenášet polární látky takto chráněné proti hydrofobnímu 

okolí. Pro vznik micely je důleţitá tzv. CMC kritická micelární koncentrace, coţ je 

koncentrace molekul potřebná pro vznik micely. Pokud je koncentrace molekul těsně kolem 

hodnoty CMC dojde ke vzniku agregátu tzv. předzákladní struktury, která se při zvýšení 

koncentrace molekul nad CMC mění na micely. Micely mají důleţitou roli v organismu, kde 

pomáhají při vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích nebo mastných kyselin ze střeva.
 5

 

 

Obrázek 4 Struktura micely (vlevo) a reverzní micely (vpravo)
5
 

1.1.4 Liposomy 

Liposomy jsou vezikuly tvořené převáţně z fosfolipidů a cholesterolu. Fosfolipid tvoří 

hydrofilní hlava a hydrofobní ocasy, které 

 jsou orientovány podle prostředí, ve kterém se nachází. Jejich velikost se pohybuje od 30 nm 

aţ do 2,5 µm. Struktura vezikulu je tvořena fosfolipidovou dvojvrstvou a vodným prostředím 

uvnitř vezikulu nebo mezi dvojvrstvami. Velikost vezikulu a počet dvojvrstev je určující pro 

mnoţství navázaného léčiva, které můţe být pomocí liposomu přenášeno. Navázaná látka 

můţe být jak hydrofilní tak lipofilní povahy.
6
  

Podle počtu dvojvrstev se dělí na tři skupiny liposomů. První skupinou jsou multilamelární 

vezikuly, které jsou tvořené několika lipidovými dvojvrstvami. Tyto dvojvrstvy jsou oddělené 

vrstvou vodnou. Tato skupina liposomů je značně heterogenní, její velikost se pohybuje 

v průměru v řádech stovek aţ tisíců nanometrů. Druhou skupinou jsou malé unilamelární 

vezikuly, které jsou tvořeny pouze jednou lipidovou dvojvrstvou obklopující vodní prostor 
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vezikulu, kdy jejich velikost je pod 100 nm. Stejnou stavbu jako tato skupina mají velké 

unilamelární vezikuly, které se liší pouze velikostí, která je v tomto případě nad 100 nm.
1
 

Příprava liposomů má 4 obecné etapy, kterými musí projít kaţdá metoda přípravy. Prvním 

krokem je sušení lipidů z organického rozpouštědla, následuje dispergace lipidu ve vodném 

prostředí. Dalším krokem je purifikace výsledného liposomu a nakonec analýza konečného 

produktu.
 6
 

 

Obrázek 5: Struktura liposomu
7
 

1.1.5 Pevné polymerní nanočástice 

Nanočástice jsou charakterizovány jako pevné koloidní částice menší neţ 1 µm tedy 10 aţ 

1000 nm. Nanočástice mohou být přírodní nebo syntetické. Jako přírodní nanočástice 

můţeme označit proteiny nebo polysacharidy. Jejich vyuţití je ale limitováno čistotou 

a moţnými přesmyky v jejich struktuře. Vhodnější jsou k přípravě nanočástic syntetické 

materiály, které mají lepší vlastnosti. Nejvýhodnější je pouţití biokompatibilních materiálů, 

které jsou schopné být resorbovány z organismu přirozenou cestou. Jsou to hlavně polymery 

kyseliny mléčné (PLA), glykolové (PGA) a jejich kopolymer (PLGA). Nanočástice lze 

rozdělit podle jejich stavby na nanosféry a nanokapsule. Nanosféry jsou pevné částice, kde 

účinná látka je absorbována na povrch částice nebo inkorporována do struktury částice. 

Většinou mají sférický tvar, ale to nemusí být vţdy pravidlem. Naopak nanokapsule jsou 

částice s vezikulárním systémem, kde uvnitř částice je dutina naplněná tekutinou s účinnou 

látkou. Tekutina můţe být vodného nebo olejovitého charakteru.
8
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Obrázek 6 Struktura pevných nanočástic: A nanosféra, B nanokapsula obsahující olej C 

nanokapsula obsahující vodu
8
 

U pevných polymerních nanočástic je důleţitá velikost částic, která souvisí se schopností 

částic vázat léčivo a určuje profil degradace. Délka řetězců polymerů pak ovlivňuje jejich 

povahu ve vodném prostředí. Polymery s kratšími řetězci jsou hydrofobní a jejich degradace 

je rychlejší, naopak polymer s dlouhými řetězci je spíše hydrofilní. Na těchto vlastnostech 

závisí i biodistribuce částic v organismu.
9
 

1.1.5.1 Povrchová úprava nanočástic 

Aby se částice mohla pohybovat v krevním řečišti a nebyla rozpoznána fagocyty, je moţné 

její povrch upravit. Pokud je částice hydrofobní, je snadněji rozpoznána v krvi a lépe 

vychytána fagocyty. Pro zlepšení oběhu částice krevním řečištěm jsou na její povrch vázány 

hydrofilní skupiny, které prodluţují poločas částice v krvi a sníţí riziko reakce částice 

s makromolekulami a tak sníţí i riziko opsonizace pro vychytání částic fagocyty. 

Pouţívanými polymery k povrchové úpravě částic jsou poly(ethylenglykol) (PEG), 

poloxamery, polysorbát 80, polysorbát 20, vyuţít lze i polysacharidy jako je dextran. 

Například při pouţití polysorbátu k povrchové úpravě částic se zlepší jejich průchod 

hematoencefalickou bariérou.
10 

Při úpravě povrchu PEGylací je na povrch částice připojen poly(ethylenglykol), který můţe 

být adsorbován nebo kovalentně zachycen na povrchu částice. V případě biodegradovatelných 

nanočástic lze PEG začlenit jako kopolymer do struktury částice. Tímto způsobem se zajistí 

PEGylovaný povrch částice i při postupné degradaci. PEG zajistí, ţe se na povrch částice 

nebudou vázat opsoniny, tím ţe na povrchu vznikne hydrofilní ochranná vrstva, a částice tak 

zůstane nerozeznatelná fagocyty. Nejčastěji se PEG pouţívá právě jako kopolymer při tvorbě 

biodegradovatelných částic z PLA, PLGA, kdy se PEG přidá ještě před polymerací. Kvůli 

dostatečné flexibilitě PEG řetězců je důleţité, aby molekulová hmotnost PEG byla 2000 nebo 
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vyšší. Ukázalo se, ţe s větší molekulovou hmotností se zvyšuje i poločas částic v krvi. 

Coţ můţe být dáno právě zvýšenou flexibilitou řetězců a vyšší molekulovou hmotností.
11

 

1.1.5.2 Inkorporace a uvolňování léčiva z nanočástic 

Výhodnými částicemi jsou takové, které mají velkou kapacitu pro navázání léčiva, aby se 

mohlo sníţit mnoţství potřebného nosiče. Léčivo lze na nanočástice navázat dvěma způsoby. 

Buď inkorporací do struktury částice, coţ probíhá přidáním léčiva do reakční směsi pro vznik 

nanočástic. Druhým způsobem je navázání léčiva na povrch nanočástic, kdy se léčivo přidá 

do roztoku, který obsahuje jiţ dříve vzniklé nanočástice. Mnoţství léčiva, které je moţné na 

částice navázat a typ vazby léčiva na částice závisí na chemické struktuře léčiva i polymeru 

a na podmínkách, za kterých k procesu dochází. Důleţité je také následné oddělení nanočástic 

s léčivem od volného léčiva v roztoku. To lze provézt ultracentrifugací nebo gelovou filtrací. 

Z mnoţství navázaného léčiva lze získat hodnotu enkapsulační efektivity nanočástic, 

výpočtem podle následujícího vzorce.
10

 

  ( )  
                          

                                  
     

Uvolňování léčiva z nanočástic můţe probíhat několika různými způsoby. Těmito způsoby 

jsou desorpce léčiva navázaného na povrch, difúze z nanočásticové matrice, difúze ze stěny 

nanokapsle, erozí nanočásticové matrice nebo kombinací difúze a eroze nanočásticové 

matrice. Přičemţ způsob uvolňování léčiva můţe být ovlivněn volbou materiálu pro vznik 

nanočástice. Samotné léčivo je také důleţitým faktorem, který ovlivňuje jeho uvolnění 

a rychlost pronikání tekutiny do nanočástice a rychlost její degradace. Rychlost uvolňování 

léčiva můţe být ovlivněna materiálem nanočástic a to hlavně jeho rozpustností, difúzí 

a biodegradací. Pro uvolňování léčiva z nanočástice je určující také velikost samotné částice, 

kdy z velkých částic se uvolní menší iniciální dávka neţ z částic malých. Rychlé počáteční 

uvolnění léčiva je přičítáno také malé síle adsorpce léčiva na velkou plochu částic. Rychlost 

uvolňování léčiva lze ovlivnit navázáním dalšího polymeru do struktury částic.
10 12

 

1.2 Poly(α-hydroxy) kyseliny 

Pro přípravu nanočástic se vyuţívají materiály, které jsou v organismu biodegradovatelné. 

Jsou to hlavně kopolymery a homopolymery poly(α-hydroxy) kyselin, především kyseliny 

mléčné (PLA) a kyseliny glykolové (PGA) a jejich kopolymery poly(laktidy-co-glykolidy) 
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(PLGA). Reakcí těchto kyselin vznikají lineární řetězce polymeru, z kterých lze reakcí 

s vícesytnými alkoholy získat polymery větvené. Větvené polymery mají oproti lineárním 

niţší viskozitu a kontinuálnějsí průběh degradace, které lze vyuţít při uvolňování 

inkorporovaného léčiva. Dalšími molekulami vhodnými pro přípravu nanočástic mohou být 

například poly(kaprolakton) nebo poly(alkylkyanoakrylát), také to mohou být polysacharidy, 

algináty nebo chitosan.
13 14 

Nejvíce pouţívané jsou polymléčná kyselina a poly(laktidy-co-glykolidy). Jsou to lineární 

alifatické polyestery, které jsou relativně hydrofobní. Při srovnání PLA a PLGA je PLA více 

hydrofobní neţ kopolymer PLGA.
15

 

PLGA je pro pouţití vhodná také z důvodu, ţe se v organismu rozkládá hydrolýzou na 

monomery, ze kterých dále vzniká kyselina mléčná a glykolová, kdy obě tyto kyseliny jsou 

endogenní a tedy snadno metabolizovatelné v Krebsově cyklu (viz obrázek 7). Částice 

se nikde v organismu nekumulují. Polymery, které se komerčně vyuţívají, je moţné získat 

v několika moţných molekulových hmotnostech a uspořádání polymeru v řetězci. PLGA je 

specifikovaná pomocí čísla, které udává procento jednotlivých zastoupených monomerů 

v polymeru.
16 14 

 

Obrázek 7: rozklad polymeru PLGA v organismu 

Další moţností pro přípravu nanočástic je Poly(ε–kaprolakton) (PCL), je to také polyester, 

který je syntetizovaný polymerací z ε–kaprolaktonu, otevřením jeho kruhu za současné 

katalýzy. V organismu je hydrolyzován, toho se vyuţívá i v procesu uvolňování léčiva, které 

se při rozkladu polymeru uvolňuje do okolí. Hydrolyzován je v několika stupních aţ na 
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kyselinu 6-hydroxyhexanovou, která je rozpustná ve vodě a vyloučená z organismu močí. 

Přestoţe je PCL hydrofobní dokáţe na sebe pomalu navázat vodu.
16

 

1.3 Metody přípravy polymerních nanočástic 

V této kapitole jsou popsány moţné metody přípravy polymerních nanočástic. Metody 

přípravy jsou podobné v pouţití organické a vodné fáze, které se při přípravě uplatňují a to 

organická fáze jako nositel komponent ke vzniku nanočástice a vodná fáze obsahuje 

stabilizátor, který tvoří disperzní médium pro vznikající nanočástice. 

Základem pro vznik nanočástic můţe být buď předem připravený polymer, nebo monomery. 

Ve volbě vhodné metody pro přípravu hraje roli několik faktorů, a sice typ polymerního 

systému, poţadavek na velikost výsledných částic, místo vyuţití připravovaných částic. 

Příkladem metod, které jsou vyuţívané pro přípravu nanočástic z polymeru jsou metoda 

odpařování rozpouštědla, nanoprecipitace, vysolování nebo dialýza. Metody, kde je výchozí 

monomer jsou metoda emulze, miniemulze, mikroemulze.
17

 

1.3.1 Příprava nanočástic z polymeru 

1.3.1.1 Metoda odpaření rozpouštědla 

Při emulzní odpařovací metodě je nejdříve rozpuštěn polymer a léčivo, které chceme do 

nanočástice inkorporovat, v organickém rozpouštědle, které není mísitelné s vodou. Tato 

organická fáze je přidána do vodné fáze tvořené surfaktantem rozpuštěným ve vodě. Poté je 

potřeba dodat vhodným způsobem soustavě energii, aby došlo k vytvoření emulze. Soustava 

je proto vystavena vysokoenergentickému zdroji, jako je ultrazvukové zařízení, koloidní mlýn 

nebo mikrofluidizér. Tímto krokem vzniká emulze s co nejmenšími kapénkami. Posledním 

krokem je odstranění organického rozpouštědla buď teplem, vakuem nebo kombinací obojího, 

lze zde pouţít také odpařování za pokojové teploty a pouţití stálého míchání na magnetické 

míchačce. Takto lze připravit nanosféry., které mají velikost od 100 nm do 5 µm výjimečně i 

pod 100 nm. Velikost částic je závislá na typu a koncentraci pouţitého stabilizátoru. 

Příkladem pouţívaného surfaktantu je poly(vinylalkohol). Jako organická fáze byla 

nejpouţívanější chlorovaná rozpouštědla, která jsou s vodou nemísitelná, dobře tvoří emulzi a 

mají nízký bod varu. Problémem zde je jejich toxicita. Lepší toxikologický profil má 

etylacetát, který lze jako organickou fázi také pouţít. Po odpaření rozpouštědla se vzniklé 
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nanočástice dají získat centrifugací a promytím destilovanou vodou, aby se odstranily moţné 

zbytky surfaktantu. Nejčastěji pouţívaným polymerem v této metodě je PLGA.
 17 18

 

 

Obrázek 8: Schématické znázornění přípravy nanočástic metodou odpařování rozpouštědla
19

 

1.3.1.2 Nanoprecipitace 

Při přípravě nanočástic metodou nanoprecipitace se nejdříve připraví roztok polymeru, léčiva 

a lipofilního stabilizátoru v semipolárním rozpouštědle, které je mísitelné s vodou. Takovým 

rozpouštědlem je například aceton nebo etanol. Takto připravený roztok se poté nalije nebo 

vstřikuje injekční stříkačkou do vodné fáze se stabilizátorem. Přidání organické fáze do vodné 

se děje za stálého míchání na magnetické míchačce. Kapénky emulze zde vznikají rychlou 

difúzí rozpouštědla ve vodné fázi. Nanočástice vznikají agregací polymeru v jednotlivých 

kapénkách organického rozpouštědla. Nakonec je organické rozpouštědlo z emulze 

odstraněno vypařením za sníţeného tlaku. Důleţité je, aby pouţité rozpouštědlo mělo 

dostatečnou rychlost difúze pro vznik emulze s kapénkami poţadované velikosti. Limitující 

pro tuto metodu je pouţití pouze pro léčiva, která jsou rozpustná v pouţívaném rozpouštědle. 

Moţné je vytvořit i nanokapsle, které budou obsahovat olejovitou dutinu s léčivem. Zde je 

důleţité, aby přidávaný olej nedegradoval polymer, ze kterého nanočástice vznikají a bylo 

v něm dobře rozpustné léčivo. Tím se zabrání nechtěnému uvolňování léčiva nebo předčasné 

krystalizaci léčiva v průběhu přípravy.
18
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Velikost vznikajících částic je daná i povahou a koncentrací látky, která je přidávána jako 

stabilizátor suspenze. Částice vznikající při pouţití této metody mají dobře definovatelnou 

velikost s poměrně úzkou distribucí, coţ je výhoda. Surfaktant má stabilizační efekt při 

samotné tvorbě i při skladování nanočástic, kdy je chrání před aglomerací.
17

 

 

Obrázek 9: Schéma přípravy nanočástic nanoprecipitací
18

 

 

1.3.1.3 Vysolování 

Tato metoda je zaloţena na separaci rozpouštědla, které je s vodou mísitelné z vodného 

roztoku tzv. vysolovacím efektem. Nejpouţívanějším rozpouštědlem je aceton, který je 

s vodou dobře mísitelný. V acetonu je rozpuštěn jak polymer, tak léčivo, které chceme do 

nanočástic navázat. Tato organická fáze je přidána do vodné fáze, která je tvořena 

stabilizátorem a vysolovacím činidlem. Ke vzniklé emulzi je přidáváno dostatečné mnoţství 

vody k tomu, aby došlo k difúzi acetonu z kapének organické fáze, do fáze vodné a tím 

vznikají nanosféry. V tomto kroku můţe dojít ke vzniku turbulencí a tím k rychlé difúzi 

acetonu a agregaci nanosfér, coţ je neţádoucí. Dalším krokem je průtoková filtrace případně 

centrifugace, při které se odstraňují zbytky rozpouštědla a vysolovacího činidla. Výhodou této 

metody je moţnost pouţití velkého mnoţství polymeru i léčiva. Limitací je ale moţnost 

pouţití pouze lipofilních léčiv a musí se správně zvolit činidlo, které je schopné oddělit fáze 
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emulze, aniţ by došlo k precipitaci. Pouţívaná vysolovací činidla jsou chlorid sodný, chlorid 

hořečnatý, chlorid vápenatý, acetát hořečnatý nebo sacharóza.
18 20

 

 

Obrázek 10: Schéma vysolovací metody přípravy nanočástic
18 

1.3.1.4 Dialýza  

Princip přípravy nanočástic dialýzou je podobný jako u nanoprecipitace. Polymer je rozpuštěn 

v organickém rozpouštědle. Tento roztok je následně umístěn do dialyzační trubice, která má 

danou mezní hodnotu molekulové hmotnosti. Trubice je umístěna do prostředí, se kterým je 

rozpouštědlo v trubici mísitelné. Rozpouštědlo je z trubice odstraňováno, čímţ dochází 

k agregaci polymeru, který ztrácí rozpustnost v prostředí, ve kterém se nachází a tak vzniká 

homogenní suspenze. Rozpouštědlo, které je pouţito pro vznik polymerního roztoku 

ovlivňuje výsledné vlastnosti částic a distribuci velikosti těchto částic.
17 20

 

1.3.2 Příprava nanočástic z monomerů 

1.3.2.1 Emulzní polymerace 

Metoda emulzní polymerace je z těchto metod asi nejběţnější. Její provedení můţeme rozdělit 

na konvenční metodu a metodu bez pouţití sufaktantu.
17 
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Při provedení konvenční metody jsou základní součásti metody voda, monomer, který je málo 

rozpustný ve vodě, surfaktant a ve vodě rozpustný iniciátor reakce. Iniciační molekulou je zde 

nejčastěji ion nebo volný radikál. Dochází zde k polymeraci sráţením monomeru 

s molekulami iniciátoru ve vodném prostředí. Velikost částic závisí na typu pouţitého 

surfaktantu. Po polymeraci jsou separovány a formovány nanočástice dispergováním společně 

se surfaktantem do příslušného rozpouštědla, jako je například cyklohexan nebo toluen. Při 

konvenční metodě je nakonec nutné odstranit přebytečný surfaktant. Tento krok u druhé 

metody odpadá.
17 

Při přípravě nanočástic metodou bez surfaktantu se pouţívá deionizovaná voda, ve vodě 

rozpustný iniciátor a monomery, nejčastěji akrylové nebo vinylové. Není tu potřeba 

emulgátor nebo stabilizátor. Stabilizace je zde zajištěna přítomností ionizovatelných 

iniciátorů. Polymerace začíná sráţkou rozpuštěného polymeru s iniciátorem, kterým je iont 

nebo volný radikál. Spojování monomerů probíhá setkáním polymerního iniciovaného inotu 

nebo radikálu s dalším monomerem.
17 21

 

1.3.2.2  Miniemulzní metoda 

Potřebné sloţky pro polymeraci miniemulzí jsou voda, směs monomerů, kostabilizátor, 

surfaktant a iniciátor. Pouţitý stabilizátor je zde sloučenina s nízkou molekulovou hmotností. 

Pro stabilizaci emulze je kromě nízkomolekulárního stabilizátoru důleţitý ultrazvuk, který 

stabilizuje vznikající emulzi. Pouţitý kostabilizátor a iniciátor mají ve výsledku vliv na 

povahu připravených nanočástic. Při přípravě nanočástic pomocí miniemulzní metody je 

pouţité pouze velmi malé mnoţství stabilizátoru.
17 

1.3.2.3 Mikroemulzní metoda 

Tato metoda je velmi podobná metodě emulzní, kdy v obou případech dochází ke vzniku 

koloidních částic s vysokou molární hmotností, ale kineticky se tyto částice velmi liší. Pouţitý 

iniciátor je ve vodě rozpustný a je přidáván do termodynamicky stabilní vodné fáze. 

Povrchově aktivní látky, zde zcela obklopí vznikající kapénky a postupně v kapénkách 

dochází k tvorbě polymerních řetězců. Tento jev je postupný, částice se nezačínají tvořit, ve 

všech kapénkách najednou. Rostoucí řetězce svým osmotickým a elastickým vlivem 
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destabilizují křehké mikroemulze a tím se zvětší velikost částic.  Kromě nanočástic mohou 

vznikat také prázdné micely.
17 20

 

1.4 Použití nanočástic ve zdravotnictví 

Nanočástice se pouţívají ve zdravotnictví hlavně pro cílenou léčbu onemocnění, jako jsou 

nádorová onemocnění, AIDS, hepatitida C a B, léčba pacientů po orgánových transplantacích, 

imunosuprimovaných pacientů nebo v léčbě diabetu. Pro lékařské pouţití jsou preferovány 

polymerní nanočástice oproti anorganickým hlavně kvůli nutnosti chronického podávání 

léčby. Anorganické částice by se mohly v organismu kumulovat na rozdíl od polymerních. 

Výhodou je také schopnost polymerních částic enkapsulovat léčivo do těla částice, čímţ je 

chráněno při přenosu na poţadované místo, před nepříznivými vlivy prostředí.
15

 

Do částic mohou být enkapsulovány hydrofobní molekuly, proteiny nebo nukleové kyseliny. 

Pokud je enkapsulované léčivo malá hydrofobní molekula, příprava těchto části probíhá 

nejčastěji nanoprecipitací. Uvolňování léčiva je poté ovlivněno modifikací povrchu částice, 

velikostí částice, molekulovou hmotností léčiva. PLGA nanočástice s léčivem se pouţívají 

nejvíce v léčbě nádorových onemocnění. Do nanočástic je moţné enkapsulovat také proteiny, 

to hlavně z důvodu ochrany proteinu proti enzymatickému rozkladu a lepšímu přenosu do 

poţadovaného místa, kde má protein působit.
16

 

Nanočástice se v organismu mohou distribuovat díky pasivnímu nebo aktivnímu targetingu. 

1.4.1 Distribuce v organismu 

1.4.1.1 Pasivní targeting 

V případě pasivního targetingu se vyuţívá fyzikálně-chemických vlastností částic, hlavně 

velikosti částic nebo hydrofobicity. 

Velikost nanočástic je oproti mikročásticím výhodou, uţ jen při průchodu částic kapilárami, 

kdy ty nejmenší kapiláry mají průměr 5 – 6 µm, proto pro přenos částic i těmito kapilárami 

jsou vhodnější nanočástice. Nanočástice mají i lepší průnik do buněk a lépe procházejí 

mezibuněčnými prostory. Jsou schopné projít i přes hematoencefalickou bariéru, čehoţ lze 

vyuţít například v léčbě těţko dostupných mozkových nádorů. Velikost částic ovlivňuje i 

uvolňování léčiva, které je částicí přenášeno. Menší částice tvoří větší plochu, na kterou se 
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můţe léčivo vázat a z ní poté rychleji uvolnit. Větší částice mají naopak větší tělo a je tedy 

moţné, aby jedna částice enkapsulovala větší mnoţství léčiva. Z větších částic se léčivo 

uvolňuje pomaleji. Ovlivněním velikosti lze tedy ovlivnit i rychlost uvolňování léčiva 

v organismu. Nevýhodou malých částic můţe být větší riziko agregace v průběhu 

skladování.
22

 

Při intravenózním podání se částice okamţitě dostávají do systémové cirkulace a podle 

velikosti prostupují do dalších tkání. Pokud jsou částice velké od 6 do 10 µm, jsou filtrovány 

v plicích a dostávají se do plicní tkáně. Tímto způsobem mohou být vyuţity v léčbě 

nádorového onemocnění plic. Částice pod 6 µm jsou v krvi opsonizovány a tím se stávají 

nápadnější pro retikuloendoteliální systém (RES) a jsou vychytávány buňkami RES 

a přenášeny do jater a sleziny. Velikost částic ideálních pro cílený přenos do jater a sleziny je 

100 – 300 nm. Pokud jsou částice menší neţ 100 nm, jsou velmi rychle filtrovány 

a vylučovány ledvinami. U nádorových onemocnění se uplatňují nanočástice s mezní velikostí 

400 nm, které jsou díky tzv. EPR (efekt permeace a retence) vychytávány v nádorové tkáni, 

kde je sníţená vaskularizace a nízká lymfatická drenáţ a díky tomu se zde mohou nanočástice 

shromaţďovat. Nanočástice lze do organismu podat i inhalační nebo orální cestou
15

 

Moţnou úpravou částic je úprava povrchu PEGylací, navázaním na povrch řetězce 

poly(etylenglykolu), čímţ je moţné prodlouţit cirkulaci částice v krevním řečišti a zvýšit 

moţnost přechodu do cílové tkáně.
16

 

1.4.1.2  Aktivní  targeting 

Pomocí aktivního targetingu jsou nanočástice přenášeny na konkrétní místo v organismu, do 

konkrétní tkáně nebo orgánu. Nanočástice jsou povrchově upraveny navázáním signálních 

molekul. Jako tyto signální molekuly mohou být pouţity proteiny (protilátky nebo jejich 

fragmenty), peptidy nebo nukleové kyseliny nebo malé molekuly. Navázání signální 

molekuly můţe probíhat buď non-kovalentně nebo kovalentně. V prvním případě dojde 

k adsorpci na povrch částice pomocí hydrofobních nebo elektrostatických interakcí. 

Kovalentní navázání je více stabilní a pevné. Signální molekuly navázané na povrchu částice 

ovlivňují farmakokinetiku nanočástic, jejich přenos do cílové tkáně nebo i průchod do buňky. 

Pokud je na částici navázána molekula rozpoznávaná specifickým receptorem, lze tímto 
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způsobem zvýšit přesnost působení léčiva neseného částicí, příkladem těchto molekul mohou 

být foláty, lektiny nebo apoferitin.
16

 

1.4.2 Vakcinace pomocí nanočástic 

Očkování se vyuţívá pro získání adaptivní imunitní odpovědi proti infekčním onemocněním. 

Tradiční vakcíny jsou tvořeny atenuovanými viry, celými inaktivovanými patogeny nebo 

bakteriálními toxiny. Nanočástice lze vyuţít jako nosič antigenů, kterými mohou být proteiny, 

peptidy, lipoproteiny, virus, buněčné lyzáty nebo plasmidy. Toho se vyuţívá při formulaci 

vhodnější vakcíny s přesnějším cílením a menším mnoţstvím neţádoucích účinků, které jsou 

spojeny hlavně s pomocnými látkami pouţívanými při tvorbě vakcín. Tím, ţe se nanočástice 

stane nosičem antigenu, můţe být prodlouţeno uvolňování antigenu, a být i zlepšena odpověď 

imunitního systému. Také se zde sníţí riziko vzniku tolerance a potřeba booster dávky 

vakcíny pro zajištění správného fungování očkování. Výhodou je moţnost navázat do jedné 

částice jeden nebo i více různých antigenů nebo kombinace antigenu a pomocné látky v jedné 

částici. Moţností umístit antigen do nanočástice se sniţuje mnoţství potřebného antigenu, 

který vyvolává imunitní odpověď. Tím se sníţí i riziko neţádoucích účinků a imunitní 

odpověď je dostatečně silná.
16 23

 

Nanočástice a antigen mohou fungovat buď tak, ţe se nanočástice společně s antigenem 

dostane do buňky imunitního systému. Nebo nanočástice funguje pouze jako ochrana 

antigenu při přenosu k buňce, kde je antigen uvolněn a sám přejde do buňky. Antigen je na 

nanočástici připojen buď jednoduchou fyzikální adsorpcí, která je zaloţena na nábojové nebo 

hydrofobní interakci nebo sloţitěji konjugací nebo enkapsulací. Při enkapsulaci je antigen 

smíchán s prekurzorem polymeru při vzniku nanočástic a tak je zabudován do struktury 

částice. Při konjugaci je antigen zesíťován na povrchu částice (viz obrázek 11). V těchto 

případech je antigen uvolňován při rozkladu částice, nejčastěji uvnitř buňky.
24

 

Nanočástice jsou v případě pouţití jako vakcína nejčastěji cíleny proti buňkám imunitního 

systému. Proto se můţe na jejich povrch vázat ligand, který ještě specifikuje cílové místo pro 

nanočástici. Rozhodující je v tomto případě i velikost, která je stejná jako velikost patogenů, 

virů, bakterií, které jsou antigen prezentující buňky (APC) schopny vázat. Tato velikost je od 

100 nm do několika mikrometrů. Pokud jsou nanočástice cílené na imunitní systém, jsou zde 
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dvě moţnosti jak to zajistit. Prvním je navázání ligandu, který je specifický pro danou buňku 

imunitního systému a tím se zvýší absorpce do těchto buněk. Druhou moţností je 

rozpoznávání ligandů receptory na APC, čímţ se zvýší imunogenicita vakcíny a lze tak 

aktivovat vrozené mechanismy imunitního systému poskytnutím signálu na nebezpečný 

podnět.
16

 

 

Obrázek 11: Antigen a nanočástice. Z leva konjugace, enkapsulace, adsorpce, mix
24

 

1.4.3 Léčba nádorových onemocnění 

Běţná chemoterapeutická léčba nádorového onemocnění je spojená se systémovou toxicitou 

a vedlejšími neţádoucími účinky pouţívaného léčiva. Tím je limitována maximální dávka, 

kterou lze do organismu podat a tím i efekt léčby. Nanočástice jsou vyuţívány, pro moţnost 

cílené terapie. Důleţité tedy je aby se podaná dávka dostala do místa působení s minimálními 

ztrátami na objemu a aktivitě v krevním řečišti. Důleţitá je schopnost selektivně zabít 

nádorové buňky bez poškození okolních zdravých buněk, tím by se mohla zvýšit 

intracelulární koncentrace a sníţit toxicita podávané dávky.
25

 

 Částice se k nádoru dostanou pomocí aktivního nebo pasivního targetingu. Při pasivním 

targetingu se zde vyuţívá hlavně velikosti částic a patologické přeměny místa nádoru, kde 

dochází hlavně ke změnám vaskularizace, zde jsou rozestupy mezi buňkami v cévách nádoru 

600 – 800 nm, coţ je více neţ ve zdravých cévách, společně se špatnou lymfatickou drenáţí je 

to moţnost extravazace nanočástic a hromadění nanočástic v extravaskulárním prostoru 

v nádorové tkáni, tzv. EPR jev. Další moţností pasivního targetingu je vyuţití změny pH 

v prostředí nádorových buněk, ty mají energeticky náročný metabolismus a v této souvislosti i 
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vysoký nárok na kyslík. Proto dochází v jejich okolí ke sniţování pH. Toho lze vyuţít u 

liposomů, které jsou na pH citlivé, stabilní při fyziologickém pH 7,4 a proto se v kyselém pH 

začínají rozkládat a uvolňovat látku, která je v nich navázána. Při aktivním targetingu jsou 

nanočástice opatřeny ligandy, které se váţí na receptor nádoru. Tyto receptory a ligandy musí 

být typické právě pro nádorově změněnou tkáň a musí být v ní homogenně zastoupeny, tím 

umoţňují cílit léčivo právě sem. Po navázání nanočástice na receptor dojde k internalizaci 

a v podobě endozomu se částice dostane do buňky, zde je rozloţena a léčivo je z endozomu 

uvolněno do cytoplazmy buňky. Nejčastěji vyuţívané jsou folátové receptory, které se 

vyskytují ve zvýšené míře právě na nádorových buňkách. Na částice se váţe folátový ligand, 

nebo lze pouţít jako ligand i růstový faktor
 16 25

 

V protinádorové léčbě se vyuţívají různé typy nanočástic. Příkladem jsou liposomy, které 

jsou výhodné pro svou rozmanitou strukturu. Nejčastěji vázanými léčivy je doxorubicin 

a daunorubicin. Polymerní nanočástice se s výhodou pouţívají u nádorových onemocnění 

mozku, lze totiţ navrhnout takovou částici, která je schopna projít hematoencefalickou 

bariérou a tak cílit na nádory v této oblasti. Dendrimery jsou vyuţívané nejen v terapii, ale 

také diagnostice nádorového onemocnění. Lze na ně multivalentně připojit zobrazovací 

sondu, čímţ se stávají vysoce účinným zobrazovacím nástrojem.
25

 

Kromě navázání léčiva, které je samo o sobě cytotoxické, lze nanočástice vyuţít i v léčbě 

pomocí ozařování nebo vystavení magnetickému poli. V takovýchto případech jsou do nádoru 

pomocí nanočástic vpraveny feromagnetické molekuly nebo molekuly reagující na ozařování, 

kdy tyto molekuly vystavením buď magnetickému poli, nebo ozářením, ničí nádorové 

buňky.
26 
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Obrázek 12: Cílená distribuce nanočástic z krevního řečiště do nádorové tkáně
27

 

Na obrázku 12 je ukázána distribuce nanočástic do nádorové tkáně, přestupem přes změněnou 

cévní stěnu tzv. EPR efektem a dále uvolnění léčiva v nádorové buňce. (i) Uvolnění léčiva 

v blízkosti nádorové buňky, (ii) navázání částice na receptor pomocí specifického ligandu, 

(iii) internalizace do buňky po navázání na receptor.  
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Použité chemikálie 

V této kapitole jsou popsané suroviny pouţité při přípravě nanočástic v experimentální části 

práce. 

Polymery PLGA a větvený kopolymer PLGA s kyselinou polyakrylovou (A2) byly 

syntetizovány na katedře farmaceutické technologie FaF UK pracovní skupinou 

doc. RNDr. Milana Dittricha CSc. 

Čištěná voda katedra farmaceutické technologie FaF UK 

Rozpouštědla aceton, acetonitril, dichlormetan, etanol a etylacetát PENTA, s.r.o., Chrudim 

Pluronic® F127, Tween® 20, poly(vinyl)alkohol Sigma Aldrich (Merck) a.s., Praha 

Rhodamin B Sigma Aldrich (Merck) a.s., Praha 

2.1.1 Rozpuštědla 

Aceton je bezbarvá čirá kapalina. Je těkavý a hořlavý. Aceton je mísitelný jak s vodou, tak 

s etanolem 96 %. Má menší hustotu neţ voda, jeho páry jsou těţší neţ vzduch. Aceton má 

svůj charakteristický zápach.
 28 29

 

Acetonitril je nejjednodušší organický nitril. Je to bezbarvá čirá tekutina s menší hustotou neţ 

má voda. Acetonitril má charakteristický aromatický zápach. Je rozpustný ve vodě a etanolu, 

mísitelný s acetonem a etylacetátem.
30

 

Dichlormetan je čirý nehořlavý chlorovaný uhlovodík. Dichlormetan je tekutina 

s charakteristickým nasládlým zápachem, jejíţ páry mají narkotické účinky. Je mísitelný 

s vodou, etanolem a eterem.
31

 

Etanol je čirá těkavá kapalina. Je lehce zápalný, hoří modrým bezdýmným plamenem, také je 

hygroskopický, lehce mísitelný s vodou i dichlormetanem.
28

 

Etylacetát je etylester kyseliny octové. Je to bezbarvá tekutina, je těkavý a má charakteristický 

zápach. Etylacetát je dobře rozpustný ve vodě a má niţší hustotu neţ voda, také mísitelný 

s etanolem a acetonem.
28 32
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Obrázek 13: Pouţitá rozpouštědla, a) Aceton b) Acetonitril c) Dichlormetan d) Etanol 

e) Etylacetát 

2.1.2 Surfaktanty 

Pluronic® F127 triblokový polymer se strukturou polyoxyethylen-polyoxypropylen-

polyoxyethylen je  neionický polymer s molekulovou hmotností 12 500. Pomocí Pluronicu je 

moţné rozpustit i hydrofobní látky, toho se vyuţívá při přenosu málo ve vodě rozpustných 

léčiv ve vodném prostředí.
33 

Tween® 20 (Polysorbát 20) je komplexní směs polyoxyethylenetherů. Je pouţíván jako 

emulgátor, stabilizátor. Má schopnost zpomalit krystalizaci. Pouţívá se jak při přípravě léčiv 

tak i některých potravin. Je rozpustný ve vodě, etanolu a etylacetátu.
34

 

Poly(vinyl)alkohol je bílý krystalický prášek. Připravuje se parciální hydrolýzou 

poly(vinylacetátu). Rozpouští se ve vodě, ale jeho rozpustnost s rostoucí molekulovou 

hmotností klesá. Vyuţívá se jak v potravinářství, tak v chemickém průmyslu.
35

 

Obrázek 14: Pouţité surfaktanty a) poloxamer Pluronic® F127 b) polysorbát Tween® 20 

c) poly(vinyl)alkohol
 

2.1.3 Polymery 

PLGA je kopolymer polymléčné (PLA) a polyglykolové (PGA) kyseliny, který vzniká 

náhodnou kruhovou kopolymerací těchto dvou monomerů. Monomery jsou po iniciaci 

katalyzátorem spojovány esterovou vazbou za vzniku polymeru PLGA. Jako katalyzátor 

můţe být pouţit alkoxid cínu nebo izopropoxid hlinitý. Mohou vznikat různé formy 
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polymeru, které se od sebe liší poměrem jednotlivých monomerů. V práci byl pouţit polymer 

PLGA 5/5 (polymer sloţený z 50 % kyseliny mléčné a 50 % kyseliny glykolové).
9 

Polymer A2 je kopolymer PLGA a kyseliny akrylové, která zde byla pouţita jako větvící 

sloţka v 2% koncentraci. 

 
 

Obrázek 15: polymer PLGA 

2.1.4 Rhodamin B 

Rhodamin je krystalická látka zelené barvy krystalů nebo červeno-fialový prášek. Pouţívá se 

hlavně jako barvivo, je také účinným chelatátorem kovů. Je dobře rozpustný ve vodě, jeho 

roztoky jsou silně fluorescenční. Díky těmto vlastnostem se pouţívá jako fluorochrom 

v histologii, ve fluorescenční mikroskopii a průtokové cytometrii. Také jako stopovací 

barvivo pro laserové určení rychlosti proudění a směru proudění vody.
36 37 

 

Obrázek 16: vzorec Rhodamin B 
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2.2 Použité přístroje 

Analytické váhy Ohaus discovery (Ohaus, Greifensee, Švýcarsko), max. 210 g, d= 0,1 mg 

Centrifuga Micro 7 (Fischer Scientific, Hampton, USA) 

Magnetická míchačka IKA-WERKE RT 5 power, (IKA, Staufen, Německo)  

100-1000 ot./min., 

Spektrofotometr Specord 205, Analytik Jena (Jena, Německo) 

Ultrazvuková sonda Microspitze MS73, Bandelin Electronic (Berlín, Německo) 

Váhy Kern 440-53N (Kern, Balingen,Německo), max. 400 g, d= 0,01 g 

Zetasizer ZS 90 (Malvern Panalytical, Malvern, UK) 

2.3  Emulzní ultrazvuková metoda přípravy nanočástic 

Jednou ze zkoušených metod byla příprava nanočástic emulzní sonifikací, emulze byla 

získána sonifikací prostřednictvím vysokofrekvenční ultrazvukové sondy po dobu jedné 

minuty za chlazení ledem. Vnitřní fáze byla tvořena roztokem polymeru v organickém 

rozpouštědle a vnější fází byl vodný roztok jednoho ze zkoušených surfaktantů. Pro výrobu 

nanočástic byl jako organické rozpouštělo polymeru pouţíván etylacetát a jako stabilizátory 

tři surfaktanty: Pluronic® F127, Tween® 20 a poly(vinyl)alkohol, všechny ve třech 

koncentracích 0,1 %, 0,5 % a 1 %. Jako polymery byly pouţity PLGA 5/5 a polymer A2. 

U všech částic byla měřena velikost a zeta potenciál. Dále byly zjišťovány parametry EE, RY 

a DL. Jako látka enkapsulovaná do částic byl zvolen Rhodamin B. 

2.3.1 Příprava vnější vodné fáze 

Vnější fáze byla vţdy 10 ml roztoku jednoho ze surfaktantů v koncentracích 0,1 %, 0,5 % 

a 1 %. Tyto roztoky se připravily naváţením a úplným rozpuštěním surfaktantu v čištěné 

vodě. Po rozpuštění byly míchány na magnetické míchačce aţ do doby přidání organické fáze. 

2.3.2 Příprava vnitřní fáze 

Pro přípravu vnitřní fáze byl pouţit polymer PLGA nebo A2 o hmotnosti 30 mg naváţený na 

analytických váhách a rozpuštěn v 1 ml etylacetátu. Z polymerů byly připraveny 20 ml 

zásobní roztoky, které byly vyuţity pro provedení všech experimentů. 
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2.3.3 Vznik emulze  

Emulze byla tvořena sonifikací ultrazvukovou vysokofrekvenční sondou po dobu 1 minuty při 

výkonu 100 % za současného chlazení ledem. Bylo zkoušeno několik způsobů sonifikace do 

optimalizace podmínek.  Po sonifikaci došlo k odpaření organického rozpouštědla, za stálého 

míchaní na magnetické míchačce, čímţ vznikla suspenze nanočástic. Odpařování trvalo 

cca 75 min. 

2.3.4  Měření parametrů částic 

Po odpaření rozpouštědla byl připraven vzorek pro měření velikosti částic a zeta potenciálu 

částic. Vzorek se připravoval ze 100 l vzniklé suspenze a 4 ml vody. Vzorek byl měřen 

na Zetasizer ZS 90. 

2.3.5 Parametry EE, RY, DL 

Po změření velikosti, polydisperzity (PDI) a zeta potenciálu byla suspenze nanočástic 

rozdělena na 4 x 2ml do mikrozkumavek a byla zcentrifugována. Centrifugace byla prováděna 

po dobu 3 x 15 minut na 7,2g/10000 RPM, vţdy mezi jednotlivými cykly byl odebrán 

supernatant a byly přidány 2 ml vody k rozdispergování sedimentu. Po třetím cyklu byl 

odebrán supernatant a přidán 1 ml acetonitrilu k rozpuštění polymeru. Následně byla u vzorku 

měřena absorbance při 556 nm proti acetonitrilu a vypočítána koncentrace Rhodaminu B ve 

vzorku z kalibrační křivky. (viz 2.3.6) 

Po měření absorbance byl celý vzorek získaný rozpuštěním centrifugovaného sedimentu 

vysušen v sušárně při 60°C a následně byla lahvička zváţena pro zjištění hmotnosti vyuţitého 

polymeru. Ze získaných hodnot byly podle následujících vzorců vypočítány parametry EE, 

DL, RY.  

EE (encapsulation effectivity) enkapsulační efektivita, jaké mnoţství Rhodaminu B bylo 

enkapsulováno ve vzniklých částicích.  

  ( )  
 (                  )

 (           )
     

DL (drug loading) jakou část nanočástice zaujímal navázaný Rhodamin B.  

  ( )  
 (                  )

 (                       )
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RY (recovery yield) výtěţnost polymeru, kolik bylo vyuţito polymeru na vznik nanočástic.  

  ( )  
 (                       )

 (               )
     

2.3.6 Kvantifikace množství Rhodaminu B 

Do měrné kyvety byl vloţen vzniklý roztok ze sedimentu nanočástic v acetonitrilu a byla 

měřena absorbance na spektrofotometru při absorpčním maximu Rhodaminu B 556 nm. 

Ze získané absorbance byla pomocí rovnice kalibrační křivky vypočítána koncentrace 

enkapsulovaného Rhodaminu B. 

                 

Kde y je naměřená absorbance a x je koncentrace enkapsulovaného Rhodaminu B 

 

Obrázek 17: Kalibrační křivka Rhodaminu B v acetonitrilu 
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2.4 Gelová chromatografie 

Byl proveden experiment, kdy po vzniku nanočástic emulzní ultrazvukovou metodou byla 

pouţita gelová chromatografie pro vyčištění suspenze nanočástic k centrifugaci a dalšímu 

měření. Pro tento experiment byl pro přípravu nanočástic pouţit polymer A2 a jako surfaktant 

1% Pluronic® F127. (popis metody viz kapitola 2.3) Zde se předpokládala velikost nanočástic 

55 nm. 

2.4.1 Průběh experimentu 

Pro přípravu kolony byl pouţit gel Spersadex 75 o hmotnosti 2,4 g a 75 ml fosfátového pufru 

0,01M. Kolona byla sestavena z vaty a písku u kolíku byrety, dále byl nalitý gel a na vrchu 

kolony opět písek. Kolona měřila 14 cm. 

Po připravení kolony v byretě se několikrát propláchla vodou pro odplavení případných 

nečistot z pouţitého písku. Po nalití vzorku nanočástic se po průchodu kolonou zachytávaly 

jednotlivé frakce po 2 ml do mikrozkumavek, zde se provedlo měření velikosti nanočástic a 

byly vybrány frakce pro centrifugaci. 

Centrifugace byla prováděna při 21380g za stálé teploty 9 °C po dobu 20 minut. Po 

centrifugaci byl odebrán supernatant a přidán acetonitril a následně byla měřena abasorbance 

vzniklého roztoku, stejným výše popsaným způsobem (viz. 2.3.6) 

2.5 Spontánní emulgace (SEDS) 

Další zkoušenou metodou přípravy nanočástic byla metoda spontánní emulgace. Kde byla 

pouţívána dvě rozpouštědla s odlišnou hydrofilitou. Rozpouštědla byla pouţita k rozpuštění 

polymeru v různých poměrech. Jako druhá fáze emulze byl pouţit vodný roztok PVA nebo 

Pluronicu F 127 v různých koncentracích. Jako polymer byl pouţit PLGA 5/5 a enkapsulován 

byl Rhodamin B. U všech částic byla zjišťována velikost, PDI a zeta potenciál a dále 

parametry EE, DL, RY. 

2.5.1 Příprava vnější fáze 

Jako vnější vodná fáze byl pouţíván roztok Pluronic® F127 v koncentraci 0,1 % a 1 %. Dále 

byl pouţíván roztok PVA v koncentracích 1 %, 2 % a 5 %. Vţdy bylo pouţito 10 ml těchto 
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roztoků. Surfaktant byl po naváţení přidán k čištěné vodě a míchán na magnetické míchačce 

do rozpuštění a přidání druhé fáze. 

2.5.2 Příprava vnitřní fáze 

Jako vnitřní fáze byla pouţita kombinace rozpouštědel dichlormetan : aceton (DCM:AC), 

etylacetát : aceton (EtAc:AC) a etanol : aceton (EtOH:AC). První dvě kombinace byly 

zkoušeny v poměrech 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3. U kombinace EtAc:AC se pokračovalo ještě 

v poměrech 1:4, 1:5, 1:7, 1:10. Pro kombinaci EtOH:AC byly pouţity poměry 1:3, 1:5, 1:7, 

1:9. Vţdy se naváţilo 30 mg polymeru PLGA 5/5, ke kterému byla postupně přidávána obě 

rozpouštědla, tak aby ve výsledku byl 1 ml organické vnitřní fáze. 

Tabulka 1: Pouţité mnoţství (ml) rozpouštědel v jednotlivých pouţívaných poměrech 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Vznik částic 

Pro přípravu vnitřní fáze emulze byl vţdy pouţit polymer PLGA 5/5 v naváţce 30 mg 

rozpuštěn v 1 ml směsi organických rozpouštěl. Vybrané experimenty byly opakovány 

i s enkapsulací Rhodaminu B. 

Po rozpuštění polymeru v organické fázi byl celý objem najednou přidán k míchající se vodné 

fázi. Následně se cca 75 minut organická fáze odpařovala za vzniku suspenze nanočástic. Po 

odpaření rozpouštědla bylo prováděno měření velikosti částic a zeta potenciálu. 

3:1 0,75 : 0,25 

2:1 0,666 : 0,333 

1:1 0,5 : 0,5 

1:2 0,333 : 0,666 

1:3 0,25 : 0,75 

1:4 0,200 : 0,800 

1:5 0,167 : 0,833 

1:7 0,125 : 0,875 

1:9 0,100 : 0,900 

1:10 0,090 : 0,910 
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1. Pluronic® F127 a DCM/EtAC:AC 

V tomto experimentu byl pouţit Pluronic® F127 v koncentraci 0,1% pro kombinaci 

DCM:AC. Zde byla pouţita kombinace rozpouštědel v poměru 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3. Po nalití 

organické fáze do vodné došlo ke vzniku opalescence v prvních dvou poměrech. V ostatních 

opalescence nevznikla vůbec. Po delší době odpařování organické fáze, došlo k rozpadu 

emulze ve všech vzorcích. Vznik emulze lze poznat právě vzniklou opalescencí v roztoku. 

Dále byla zkoušena koncentrace surfaktantu 1 % pro stejné poměry organické fáze. V tomto 

případě vznikla opalescence v prvních třech poměrech. Po nejdéle 15 minutách došlo 

k rozpadu emulze ve všech vzorcích. 

Stejný experiment byl opakován pro organickou fázi, ve které byl zaměněn dichlormetan 

zaetylacetát a byl pouţit Pluronic® F127 v koncentraci 1 %. V tomto případě vznikla 

opalescence v posledních dvou poměrech, tedy 1:2 a 1:3. Tyto emulze zůstaly stabilní aţ do 

úplného vypaření organické fáze. U poměrů 1:2 a 1:3 byla měřena velikost částic a zeta 

potenciál. Poté byl pro kombinaci EtAC:AC proveden experiment ještě v dalších poměrech 

1:4, 1:5, 1:7, 1:10. Zde uţ všechny emulze byly stabilní aţ do odpaření rozpouštědel. Měřena 

byla opět velikost a zeta potenciál vzniklých částic. Z těchto výsledků byly vybrány poměry 

1:5, 1:7 a 1:10, u kterých byl experiment opakován s přidáním Rhodaminu B a následným 

dopočítáním parametrů EE, RY a DL. 

2. PVA a EtOH:AC 

V tomto experimentu byl pouţíván jako surfaktant poly(vinyl)alkohol v koncentracích 1 %, 

2 % a 5 % a kombinace rozpouštědel etanol : aceton v poměrech 1:3, 1:5, 1:7 a 1:9. V těchto 

případech vznikla emulze vţdy. Při prvním experimentu s 1% PVA byl porovnáván vliv 

způsobu přidání organické fáze na velikosti částic. Organická fáze byla přidávána najednou 

nalitím nebo po kapkách. Nebyl zjištěn výrazný rozdíl mezi způsoby přidávání organické 

fáze, proto v dalších případech byla organická fáze přidávána celá najednou.  

Následně byla zjišťována enkapsulační efektivita ve všech zkoušených koncentracích PVA. 

Experimenty byly tedy opakovány s navázáním Rhodaminu B. 

2.5.4 Příprava částic s Rhodaminem B 

Pro zjištění enkapsulační aktivity částic byly experimenty opakovány s přidáním 

Rhodaminu B a byl pouţit Pluronic® F127 1% a poměry rozpouštědel 1:5, 1:7, 1:10 v případě 
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etylacetátu a acetonu. Pro kombinaci etanol a aceton byl pouţit surfaktant PVA ve všech 

dříve zkoušených koncentracích a poměry rozpouštědel 1:3, 1:5, 1:7, 1:9. 

Bylo vţdy naváţeno 0,25 mg Rhodaminu B a 30 mg PLGA 5/5 a k těmto naváţkám byla 

přidána obě rozpouštědla podle stejného schématu jako v experimentech bez Rhodaminu B. 

2.5.5 Měření parametrů částic 

Po odpaření rozpouštědla byl připraven vzorek pro měření velikosti a zeta potenciálu částic. 

Vzorek se připravoval ze 100 l vzniklé suspenze a 4 ml vody. Tento vzorek byl měřen na 

Zetasizeru ZS 90. 

2.5.6 Výpočet parametrů EE, RY, DL 

Po měření parametrů byly vzniklé částice centrifugovány a následně byla zjišťována 

absorbance roztoku polymeru s Rhodaminem B v acetonitrilu, pro zjištění enkapsulační 

aktivity. 

Suspenze nanočástic byla rozdělena po 4 x 2 ml do mikrozkumavek. Centrifugace byla 

prováděna po dobu 3 x 15 minut na 7,2g/10000 RPM, vţdy mezi jednotlivými cykly byl 

odebrán supernatant a byly přidány 2 ml vody k rozdispergování sedimentu. Po třetím cyklu 

byl odebrán supernatant a přidán 1 ml acetonitrilu k rozpuštění polymeru. Následně byla 

u vzorku měřena absorbance při 556 nm proti acetonitrilu a vypočítána koncentrace 

Rhodaminu B ve vzorku z kalibrační křivky. (viz obr. 17) Podle uvedené rovnice, kde y je 

absorbance a x koncentrace absorbovaného Rhodaminu B. 

                

Po měření byl vzorek vysušen v sušárně na 60 °C a lahvička zváţena pro zjištění hmotnosti 

vyuţitého polymeru. Ze získaných hodnot byly podle následujících vzorců vypočítány 

parametry EE, DL, RY. 

EE (encapsulation effectivity) jaké mnoţství Rhodaminu B bylo enkapsulováno ve vzniklých 

částicích.  

  ( )  
 (                  )

 (           )
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DL (drug loading) jaké procento částice zaujímal navázaný Rhodamin B.  

  ( )  
 (                  )

 (                       )
     

RY (recovery yield) kolik bylo vyuţito polymeru na vznik nanočástic.  

  ( )  
 (                       )

 (               )
     

2.6 Princip měření nanočástic 

V této kapitole jsou popsány principy měření velikosti a zeta potenciálu na přístroji 

Zetasizer ZS90, pouţívaného při měření částic v této práci. 

2.6.1 Měření velikosti nanočástic 

Pro měření velikosti částic se vyuţívá proces DLS = Dynamic Light Scattering 

tzv. dynamický rozptyl světla. Kdy se vzorek osvítí zdrojem světla, které se na částicích 

odráţí a následně se měří intenzita rozptýleného světla. Významný je Brownův pohyb, který 

kaţdá částice vykonává, zde se vychází z toho, ţe malé částice se pohybují rychleji neţ 

částice větší. Toto popisuje Stokes – Einsteinova rovnice.
38 

Pokud by se částice nepohybovali, detektor by po rozptýlení světla vzorkem zaznamenal 

světlá a tmavá místa, podle toho kde se setká rozptýlené světlo s detektorem, tam vznikne 

světlé místo, a kde ţádné světlo nebude, vznikne temná skvrna. Částice se ale ve vzorku 

pohybují Brownovým pohybem, zde je sledována změna intenzity tmavých a světlých skvrn 

na detektoru v závislosti na rychlosti pohybu částic, coţ vychází ze Stokes – Einsteinovy 

rovnice. Při měření velkých částic intenzita kolísá pomalu, naopak u malých částic intenzita 

kolísá rychleji. V přístroji se pouţívá k tomuto měření tzv. digitální korelátor, který měří 

podobnost dvou signálů v čase, z těchto výsledků vzniká korelační funkce, z které se vypočítá 

velikostní distribuce částic.
38 

Přístroj je sestaven z několika komponent, zobrazených na obrázku 18. Prví je laser (1), který 

slouţí jako zdroj světla, které prochází vzorkem umístěným v cele (2). Světlo je ve vzorku 

odráţeno do všech směrů, detektory (3) jsou v závislosti na typu pouţívaného přístroje 

umístěné pod úhly 90 ° a 175 °. Detektor měří intenzitu odraţeného světla, důleţitá je 

intenzita odraţeného světla. Pokud je příliš velká, detektor je přetíţen a měření není správné. 
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Potřebnou intenzitu světla zajistí atenuátor (4), který je umístěn za laserem a sniţuje intenzitu 

světla, které přichází do vzorku a tím i intenzitu světla odraţeného. Detektor předává signály 

o intenzitě odraţeného světla do korelátoru (5), ten porovnává intenzitu rozptylu v časových 

intervalech a zaznamenává rychlost měnící se intenzity. Korelátor předává informace do 

počítačového softwaru (6), který převede rychlost měnící se intenzity na velikost.
38

 

 

Obrázek 18: Popis součástí přístroje – měření velikosti
38

 

2.6.2 Měření zeta potenciálu 

Hodnota zeta potenciálu určuje stabilitu koloidního systému. Získáme ho určením 

ekektroforetické mobility, která se výpočtem převede na zeta potenciál. K výpočtu se pouţívá 

Henryho rovnice.
39 

Částice v koloidním systému je obklopena ionty opačného náboje neţ má tato částice. Ionty 

v okolí částice tvoří vrstvy. Nejbliţší vrstva tzv. Sternova vrstva je tvořena pouze ionty 

opačného náboje, neţ je náboj částice. Dále se nachází difúzní vrstva, kam se jiţ dostávají 

i ionty se shodným nábojem jako má částice. Uvnitř difúzní vrstvy se nachází teoretická 

hranice tzv. rovina skluzu, na které tvoří ionty a částice stabilní jednotku. Potenciál naměřený 

na této hranice je nazýván zeta potenciál. (viz obrázek 19)
39 

Pokud budou mít částice velký kladný nebo záporný náboj budou se navzájem odpuzovat 

a nebude docházet k neţádoucí flokulaci. Hranice stability částic je stanovena + 30 mV nebo    

– 30 mV.  Částice se zeta potenciálem vyšším neţ + 30 mV nebo niţším neţ – 30 mV jsou 

stabilní.
39 
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Obrázek 19: Rozmístění iontů v okolí částice
39

 

K měření zeta potenciálu v Zetasizeru se pouţívá kyveta s elektrodami (viz obrázek 20), 

kterou prochází elektrické pole. Přítomností elektrického pole se částice v kyvetě pohybují 

k elektrodě s opačným nábojem. Měří se rychlost pohybu částic metodou, která se nazývá 

laserová Dopplerova velocimetrie.
39 

 

 

Obrázek 20: Kyveta s elektrodami pouţívaná při měření zeta potenciálu
39

 

Měření probíhá v přístroji sestaveného z několika komponent zobrazených na obrázku 21. 

Jako zdroj světla, zde slouţí laser, jehoţ paprsek je rozdělen na paprsek iniciační (A) a 

referenční (B). Paprsek iniciační prochází vzorkem v kyvetě, kterou prochází elektrické pole, 
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jak je popsáno výše. Částice se vlivem elektrického pole pohybují, coţ způsobí kolísání 

intenzity odraţeného paprsku od částic ve vzorku. Odraţený paprsek je detekován pod úhlem 

12,8°. Kolísání intezity odraţeného paprsku je úměrná rychlosti pohybu částic. Intenzita je 

zaznamenána na detektoru (3), který získané informace posílá přes digitální signální procesor 

(4) do počítače (5), kde software počítá zeta potenciál částic. Pokud by byla intenzita 

odraţeného světla příliš vysoká detektor by byl přetíţený a nebyl by schopen informace 

vyhodnotit, proto atenuátor (6) sniţuje intenzitu laserového paprsku na poţadovanou hodnotu. 

K vyrovnání rozdílů v tloušťce stěny kyvety a dispergačního činidla, kde můţe docházet 

k dalšímu rozptylu, je v dráze paprsku umístěna kompenzační optika (7).
40

 

 

Obrázek 21: Popis přístroje – měření zeta potenciálu
39 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsou prezentovány a okomentovány získané výsledky z měření prováděných 

metod. 

Předmětem práce bylo porovnání dvou metod přípravy nanočástic. Metody emulzní 

sonifikace a spontánní emulgace. U vzniklých nanočástic bylo pozorováno několik parametrů, 

velikost, polydisperzita a zeta potenciál. Výpočtem byly zjišťovány hodnoty EE, RY a DL. 

Pro přípravu částic byla jako polymer pouţita PLGA a při emulzní ultrazvukové metodě byly 

výsledky porovnávány ještě s výsledky polymeru A2. Ke zjištění enkapsulační efektivity byl 

pouţit Rhodamin B, který se vázal na vzniklé částice. Jeho mnoţství bylo zjišťováno 

výpočtem po změření absorbance roztoku polymeru a Rhodaminu B v acetonitrilu. 

3.1 Granulometrická analýza 

Při této analýze byla zjišťována velikost částic a její změny v závislosti na měnících se 

parametrech, které byly při sonifikaci koncentrace surfaktantu a při emulgaci poměr 

pouţitých rozpouštědel a koncentrace surfaktantu. Stejně jako velikost byla pozorována i 

polydisperzita. Snahou bylo získat částice s optimální velikostí a  s co nejlepší hodnotou PDI, 

do hodnoty 0,2. 

3.1.1. Emulzní ultrazvuková metoda 

Jednou z podmínek, která se ukázala, jako určující bylo chlazení, které bylo pouţito při 

kaţdém experimentu. Pokud nebyla nádoba po dobu sonifikace chlazena, vzniklé částice byly 

větší a méně stabilní ve srovnání s částicemi při pouţití stejné metody s chlazením. 

Byly zkoušené tři způsoby sonifikace 

1.  

Sonifikace v celém obsahu vodné fáze, tedy 10 ml. Při tomto způsobu sonifikace 

docházelo ke vzniku pěny a výsledné částice poté byly příliš veliké, kolem 500 nm. 

Zřejmě v důsledku hromadění surafktantu na rozhraní voda – vzduch a ne mezi dvěma 

kapalinami. 
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2.  

Sonifikace v poměru 1:1, kde byl pouţit 1 ml roztoku polymeru a byl sonifikován 

s 1 ml vodné fáze a následně vzniklá emulze přidána zpět ke zbylé vodné fázi. 

V tomto případě docházelo k oddělování sonifikovené emulze a vodné fáze a musela 

být provedena další sonifikace v celém objemu, k získání celistvé emulze. Vzniklé 

částice byly srovnatelné jako v předchozím případě. 

3.  

Nejvíce se osvědčila sonifikace v poměru 5:1 vodné a organické fáze. Kdy bylo k 1 ml 

organické fáze přidáno 5 ml fáze vodné a následně byla provedena sonifikace. Po 

vzniku emulze, byla přidána zpět k vodné fázi, kde došlo k okamţitému promísení se 

zbylou vodnou fází. Tato metoda byla pouţita u všech experimentů. 

Tabulka 2: Velikost částic a PDI z polymeru PLGA 

  

Velikost 

(nm) PDI 

Pluronic 

F 127 

0,1% 149 0,116 

0,5% 84,31 0,134 

1% 70,02 0,156 

TWEEN 

20 

0,1% 218,3 0,219 

0,5% 121,6 0,244 

1% 84,14 0,206 

PVA 

0,1% 447,6 0,298 

0,5% 143,6 0,109 

1% 97,17 0,156 

 

  



46 

 

Tabulka 3: Velikost částic a PDI z polymeru A2 

  

Velikost 

(nm) PDI 

Pluronic 

F 127 

0,1% 179,1 0,208 

0,5% 70,8 0,115 

1% 54,63 0,175 

TWEEN 

20 

0,1% 262,7 0,281 

0,5% 94,77 0,223 

1% 78,5 0,218 

PVA 

0,1% 211,1 0,091 

0,5% 118,4 0,102 

1% 88,9 0,138 

 

 

Obrázek 22: Závislost velikosti částic na pouţitém surfaktantu a jeho koncentraci pro polymer 

PLGA 
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Obrázek 23: Závislost velikosti nanočástic na pouţitém surfaktantu a jeho koncentraci pro 

polymer A2 

  

Obrázek 24: Velikost nanočástic – porovnání polymeru PLGA a A2 
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Obrázek 25: Závislost hodnoty PDI nanočástic z polymeru PLGA na pouţitém surfaktantu a 

jeho koncentraci 

 

Obrázek 26: Závislost hodnoty PDI nanočástic z polymeru A2 na pouţitém surfaktantu a jeho 

koncentraci 
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Obrázek 27: Porovnání hodnot PDI mezi polymerem PLGA a A2 

Podle tabulek a grafů je patrné, ţe u obou pouţitých polymerů se velikost vznikajících částic 

sniţuje společně se zvyšující se koncentrací pouţitého surfaktantu. Jako nejlepší surfaktant se 

jeví Pluronic® F127, při jehoţ pouţití vznikaly nejmenší částice. A to z polymeru PLGA 5/5 

při 0,1% koncentraci 149 nm, 0,5% 84,31 nm a při 1% koncentraci 70,02 nm. Částice 

vznikající při pouţití Tween® 20 byly větší, kde se jejich velikosti u polymeru PLGA 5/5 

pohybovala od 218,3 nm do 84 nm. Největší částice vznikaly při pouţití poly(vinyl)alkoholu, 

zde částice při nejniţší koncentraci dosáhly velikosti aţ 447 nm při dalších koncentracích to 

bylo 143,6 nm a 93,3 nm. U částic vznikajících pouţitím polymeru A2 byly velikosti částic 

menší. U Pluronicu F 127 vznikaly částice o velikostech 179,1 nm, 70,8 nm a 54,63 nm, 

při pouţití Tween® 20 částice s velikostí 262,7 nm, 94,77 nm, 78,5 nm. A při pouţití PVA 

měly částice velikost 211,1 nm aţ 88,9 nm. 

Z grafu porovnávajícího velikost částic u obou polymerů (obr. 24) je patrné, ţe při pouţití 

polymeru A2 vznikaly ve většině případů částice o několik nanometrů menší neţ při pouţití 

PLGA 5/5. Výjimkou jsou částice vzniklé při pouţití koncentrace 0,1% Pluronicu F127 

i Tweenu 20, kde tomu bylo naopak. 
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Pokud porovnáme hodnoty PDI u jednotlivých částic (tabulka 2 a 3 a grafy 25 - 27), 

je polydisperzita od 0,1 do 0,2, tyto hodnoty jsou vyhovující a ukazují na dostatečně 

homogenní suspenzi částic. Při pouţití polymeru PLGA byla nejniţší hodnota PDI naměřena 

u částic, které byly připraveny za pouţití surfaktantu Pluronic® F127. Zde se hodnota PDI 

pohybuje od 0,116 do 0,156 se zvyšující se koncentrací, se zvyšuje i polydisperzita. Při 

pouţití Tweenu se PDI pohybuje od 0,206 do 0,244, zde není vidět závislost na měnící se 

koncentraci surfaktantu. Při pouţití PVA jako surfaktantu byly hodnoty PDI srovnatelné 

s hodnotami naměřenými při pouţití Pluronicu F127, výjimku tvoří částice připravené při 

koncentraci PVA 0,1 %, zde je polydisperzita 0,298. 

Při pouţití polymeru A2 byla nejniţší polydisperzita naměřena u částic připravených za 

pouţití PVA jako surfaktantu, kde můţeme pozorovat zvyšování PDI se zvyšující se 

koncentrací surfaktantu. Hodnota PDI se zde pohybuje od 0,091 do 0,138. Opačný jev 

můţeme pozorovat u částic připravených za pouţití Tweenu 20, kde hodnota PDI naopak 

klesá se zvyšující se koncentrací surfaktantu. PDI se zde pohybuje od 0,218 do 0,281, v tomto 

případě byla naměřena nejvyšší polydisperzita z částic připravených z polymeru A2. 

Při pouţití Pluronicu F127 se hodnota PDI pohybuje od 0,115 do 0,208. 

Hodnoty PDI jsou při porovnání jednotlivých měření mezi polymery srovnatelné, viz graf 27. 

Hodnoty se pohybují od 0,1 do 0,2 aţ na dvě výše popsané výjimky, kde je PDI 

0,295 a 0,244. Jako nejméně vhodný surfaktant můţeme označit Tween® 20, kde vznikající 

částice měly největší polydisperzitu. 
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3.1.2 Spontánní emulgace 

Tabulka 4: Velikost nanočástic při pouţití rozpouštědel etylacetát : aceton bez Rhodaminu B 

  

Velikost 

(nm) PDI 

1:2 936,0 0,743 

1:3 516,0 0,512 

1:4 292,2 0,369 

1:5 235,7 0,209 

1:7 210,3 0,168 

1:10 195,7 0,131 

Tabulka 5: Velikost nanočástic při pouţití rozpoštědel etylacetát : aceton s Rhodaminem B 

  velikost PDI 

1:5 306,7 0,391 

1:7 244,6 0,191 

1:10 211,1 0,133 

 

 

Obrázek 28: Porovnání velikosti nanočástic s Rhodaminem B a bez Rhodaminu B 
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Jako první dvojice rozpouštědel byla pouţita kombinace dichlormetan : aceton v poměrech 

3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:3, jako surfaktant zde byl 1% Pluronic F127. Zde došlo ve všech 

případech po přidání organické fáze do roztoku surfaktantu k vytvoření opalescence, která 

během prvních 15 minut zmizela oddělily se fáze emulze.  

Stejný experiment byl prováděn s kombinací etylacetát : aceton ve stejných poměrech. 

V tomto případě došlo k vytvoření stabilní emulze ve vzorcích s poměrem rozpouštědel 1:2 

a 1:3. Proto se pokračovalo v dalších poměrech rozpouštědel a to 1:4, 1:5, 1:7 a 1:10. Zde uţ 

opalescence vznikla ve všech případech a emulze byla stabilní. V tabulce 4 je zaznamenána 

velikost nanočástic vzniklých při úspěšném experimentu. Tato velikost je od 936 nm 

do 195 nm. Pozorujeme tedy zmenšování velikosti částic se sniţujícím se mnoţstvím 

etylacetátu. Polydisperzita takto připravených částic se také sniţuje a u vzorků s poměry 1:5, 

1:7 a 1:10 se pohybuje od 0,209 do 0,131. Proto byly tyto tři vzorky vybrány pro další 

experimenty, kdy byl experiment opakován a byl enkapsulován Rhodamin B. 

V tabulce 5 jsou zaznamenány velikosti nanočástic s navázaným Rhodaminem B. Je patrné, 

ţe velikost částic vzrostla o 15 aţ 69 nm, ale polydisperzita zůstala srovnatelná 

s polydisperzitou částic bez Rhodaminu B. Porovnání velikosti částic s navázaným 

Rhodaminem B a bez něj je zaznamenáno v grafu na obrázku 28. Velikost částic bez 

Rhodaminu B se pohybovala od 195,7 nm do 235,7 nm a s ubývajícím mnoţství etylacetátu 

se sniţovala, polydisperzita u těchto částic byla naměřena od 0,131 do 0,209, opět se 

sniţovala stejně jako velikost částic. Po přidání Rhodaminu B se velikost částic zvýšila na 

211,6 aţ 306,7 nm a  PDI se pohybovala od 0,133 do 0,309. Zde se výrazně změnila pouze 

polydisperzita nanočástic připravených v poměru rozpouštědel 1:5 
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Tabulka 6: Velikost nanočástic při pouţití rozpouštědel etanol : aceton a surfaktantu PVA, 

bez Rhodaminu B 

  

velikost PDI 

1% 

PVA 

1:3 206,6 0,044 

1:5 208,9 0,074 

1:7 208,1 0,062 

1:9 205,5 0,035 

2% 

PVA 

1:3 203,9 0,032 

1:5 202,5 0,056 

1:7 199,9 0,068 

1:9 205,6 0,043 

5% 

PVA 

1:3 244,6 0,090 

1:5 236,0 0,089 

1:7 235,1 0,090 

1:9 232,3 0,094 
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Tabulka 7: Velikost nanočástic při pouţití rozpouštědel etanol : aceton a surfaktantu PVA, 

s Rhodaminu B 

  

velikost PDI 

1% 

PVA 

1:3 292,5 0,106 

1:5 272,8 0,099 

1:7 257,1 0,075 

1:9 258,4 0,086 

2% 

PVA 

1:3 244,2 0,055 

1:5 258,2 0,107 

1:7 261,3 0,132 

1:9 273,3 0,121 

5% 

PVA 

1:3 306,8 0,194 

1:5 309,2 0,182 

1:7 306,6 0,183 

1:9 311,0 0,196 
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Obrázek 29: Porovnání velikosti nanočástic bez Rhodaminu B a s Rhodamiem B 

 

Obrázek 30: Porovnání hodnot PDI nanočástic bez Rhodaminu B a s Rhodaminem B 

Další zkoušenou kombinací byla kombinace etanol : aceton v poměrech 1:3, 1:5, 1:7 a 1:9. 

Zde byl také zkoumán vliv koncentrace surfaktantu na velikost částic. Jako surfaktant byl 

pouţit poly(vinyl)alkohol v koncentraci 1 %, 2 %, 5%. 

Také byl zkoumán vliv způsobu přidání, kapání nebo nalití celého obsahu organické fáze 

do surfaktantu, na velikost částic. Podle měření velikosti bylo zjištěno, ţe způsob přidání na 

velikost částic nemá ţádný vliv. V dalších experimentech byla organická fáze přidávána celá 

najednou. 

Velikost částic se pohybovala kolem 200 nm. V tabulce 6 jsou zaznamenány velikosti a PDI 

nanočástic vzniklých bez přidání Rhodaminu B. Velikost těchto částic je od 199,9 nm 

do 244 nm. V tabulce 7 poté velikosti částic s Rhodaminem B, zde jsou vzniklé částice větší, 

od 244 nm do 311 nm. Polydisperzita se u částic bez Rhodaminu pohybuje pod hodnotou 0,1, 

v případě částic s navázaným Rhodaminem B pod hodnotou 0,2. Vliv koncentrace pouţitého 

surfaktantu na PDI je zaznamenán v grafu 30. Zde je vidět zvýšení PDI s přidáním 

Rhodaminu B a také, ţe při pouţití 5% roztoku PVA je polydisperzita největší, ale také se 
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nejméně mění s měnícím se poměrem organických rozpouštědel. U koncentrací 1 % a 2 % je 

polydisperzita pod hodnotou 0,15 a s měnícím se poměrem rozpouštědel jsou zde větší změny 

neţ u koncentrace 5 % PVA. Hodnoty PDI se pohybují od 0,032 do 0,094 u částic bez 

Rhodaminu B a u částic s navázaným Rhodaminem B jsou to hodnoty 0,055 do 0,196. 

Graf na obr. 29 zobrazuje porovnání velikostí částic. Z tohoto grafu je patrné, ţe koncentrace 

surfaktantu nemá na velikost částic rozhodující vliv, jak při vzniku částic s Rhodaminem B, 

tak i bez něj. Největší částice v obou případech vznikají při pouţití koncentrace 5 % PVA. 

3.2 Zeta potenciál 

V této kapitole jsou popsány naměřené výsledky zeta potenciálu u metody přípravy 

nanočástic sonifikací a u metody spontánní emulgace. Zde se pomocí zeta potenciálu zjišťuje 

stabilita vzniklých částic. Za stabilní jsou povaţovány částice se zeta potenciálem kolem         

- 30 mV. 

3.2.1. Emulzní ultrazvuková metoda 

Tabulka 8: Zeta potenciál nanočástic z polymeru PLGA 

  

zeta 

potenciál 

(mV) 

směrodatná 

odchylka 

Pluronic 

F 127 

0,1% -29,4 2,61024 

0,5% -23,6 3,13422 

1% -13,5 0,69282 

TWEEN 

20 

0,1% -36,6 3,19531 

0,5% -46,6 5,42433 

1% -40,8 1,20139 

PVA 

0,1% -26,6 0,51316 

0,5% -14,4 1,07858 

1% -13,2 0,20817 
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Tabulka 9: Zeta potenciál nanočástic z polymeru A2 

  

zeta 

potenciál 

(mV) 

směrodatná 

odchylka 

Pluronic 

F 127 

0,1% -44,8 2,10713 

0,5% -21,1 3,44287 

1% -20,1 0,64291 

TWEEN 

20 

0,1% -44,6 2,61024 

0,5% -46,8 2,51064 

1% -40,6 3,31713 

PVA 

0,1% -19,9 0,87369 

0,5% -14,6 0,95394 

1% -13,6 3,0348 

 

 

Obrázek 31: Zeta potenciál nanočástic z polymeru PLGA 
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Obrázek 32: Zeta potenciál nanočástic z polymeru A2 

V tabulkách a grafech jsou zaznamenány naměřené výsledky zeta potenciálu, které se 

pohybují od -13,2 mV do -46,6 mV pro polymer PLGA 5/5 a hodnoty od -13,6 mV do -46,8 

mV pro polymer A2. Z těchto výsledků můţeme zjistit, ţe zeta potenciál kolem hranice           

-30 mV mají nanočástice vzniklé při pouţití PLGA 5/5 a Pluronicu F127 v koncentraci 0,1% 

a 0,5%, kde jsou hodnoty -29,4 mV a -23,6 mV této hranici nejblíţe. Při pouţití 1% roztoku 

surfaktantu je u obou polymerů zeta potenciál nejvyšší kolem -13 mV. Výjimku zde tvoří 

v obou případech nanočástice, které vznikají při pouţití Tweenu 20, kde mají zeta potenciál    

-36,6 mV aţ -46,6 mV, tedy potenciál nejniţší ze všech. 

Dále můţeme pozorovat, ţe při pouţití Pluronicu F127 a PVA, zeta potenciál se se zvyšující 

se koncentrací také zvyšuje. 
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3.2.2 Spontánní emulgace 

Tabulka 10: Zeta potenciál nanočástic připravených při poměru rozpuštědel EtAc:AC bez 

Rhodaminu B 

 

zeta 

potenciál 

(mV) 

směrodatná 

odchylka 

1:2 -43,7 2,749545 

1:3 -46,7 1,900877 

1:4 -51,7 2,779089 

1:5 -35,6 0,70946 

1:7 -35,8 1,931321 

1:10 -38,4 2,318045 

 

Tabulka 11: Zeta potenciál nanočástic připravených při poměru rozpouštědel EtAc:AC 

s Rhodaminem B 

 zeta 

potenciál 

(mV) 

směrodatná 

odchylka 

1:5 -36,5 2,510644 

1:7 -37,1 1,563117 

1:10 -32,7 2,138535 
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Obrázek 33: Vliv mnoţství acetonu v organické fázi na zeta potenciál 

Tabulky zaznamenávají hodnoty zeta potenciálu nanočástic vzniklých při pouţití rozpouštědel 

EtAc:AC. Tyto hodnoty jsou -51,7 mV aţ -35,6 mV, coţ je hodnota blízká hranici -30 mV, 

která určuje stabilní nanočástice. V tabulce 11 jsou hodnoty zeta potenciálu při provedení 

stejného experimentu s vybranými poměry rozpouštědel a přidaným Rhodaminem B. Při 

srovnání hodnot z obou tabulek je patrné, ţe přidání Rhodaminu B výrazně zeta potenciál 

neovlivnilo. Hodnoty u nanočástic s Rhodaminem B jsou -37,1 aţ -32,7 mV. 

V grafu na obr. 33 je zaznamenán vliv mnoţství acetonu v organické fázi na zeta potenciál 

vznikajících částic. Zde můţeme pozorovat u prvních tří vzorků, kde vznikaly částice větší 

neţ 300 nm zeta potenciál, který se zvyšováním  mnoţství acetonu sniţuje a dosahuje nejniţší 

hodnoty – 51,7 mV. U dalších tří vzorků je sniţování zeta potenciálu také patrné, ale není tak 

výrazné a jeho hodnoty jsou blíţe -30 mV, tyto částice jsou podle těchto hodnot stabilnější. 
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Tabulka 12: Zeta potenciál nanočástic připravených při pouţití EtOH:AC bez Rhodaminu B 

  

zeta 

potenciál 

(mV) 

směrodatná 

odchylka 

1% 

PVA 

1:3 -14,1 0,264575 

1:5 -13,1 0,802081 

1:7 -14,3 2,078461 

1:9 -8,61 1,804725 

2% 

PVA 

1:3 -10,3 1,965536 

1:5 -13,5 0,264575 

1:7 -12,0 0,251661 

1:9 -12,7 0,556776 

5% 

PVA 

1:3 -7,97 0,495 

1:5 -10,8 1,807549 

1:7 -11,0 1,846 

1:9 -6,97 0,460688 
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Tabulka 13: Zeta potenciál nanočástic připravených při pouţití EtOH:AC s Rhodaminem B 

  

zeta 

potenciál 

(mV) 

směrodatná 

odchylka 

1% 

PVA 

1:3 -17,2 0,351188 

1:5 -18,9 0,763763 

1:7 -15,0 0,6245 

1:9 -18,9 0,754983 

2% 

PVA 

1:3 -13,4 0,832666 

1:5 -14,2 0,519615 

1:7 -16,7 0,568624 

1:9 -13,8 0,305505 

5% 

PVA 

1:3 -12,3 0,577 

1:5 -10,0 0,17088 

1:7 -10,5 0,493 

1:9 -10,6 0,458258 

 

 

Obrázek 34: Porovnání hodnot zeta potenciálu u nanočástic bez Rhodaminu B a 

s Rhodaminem B, připravené z EtOH:AC 
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V tabulkách 12 a 13 jsou zaznamenány hodnoty zeta potenciálu nanočástic připravených při 

pouţití kombinace rozpouštědel EtOH:AC. V tabulce 12 jsou popsány nanočástice bez 

navázaného Rhodaminu B, zde se hodnoty zeta potenciálu pohybují od -14,3 do -6,97 mV. 

V tabulce 13 jsou popsány nanočástice s navázaným Rhodaminem B, zde jsou hodnoty zeta 

potenciálu od -18,9 do –10,0 mV. Graf 34 popisuje vliv přítomnosti Rhodaminu B na zeta 

potenciál nanočástic. Zde je patrné, ţe zeta potenciál se přítomností Rhodaminu B sniţuje. 

V grafu můţeme dále vidět, ţe se zvyšující se koncentrací surfaktantu se zvyšuje i hodnota 

zeta potenciálu. 

3.3 Enkapsulační efektivita 

Při přípravě vzorků byl pouţíván Rhodamin B pro zjištění enkapsulační aktivity částic. Na 

analytických váhách bylo naváţeno 0,25 mg Rhodaminu B. K tomuto mnoţství byl vţdy 

přidán 1 ml zásobního roztoku polymeru v organickém rozpouštědle. Pro zjištění 

enkapsulační aktivity částic byla vzniklá suspenze centrifugována. 

Suspenze nanočástic byla rozdělena na 4x 2 ml do mikrozkumavek. Centrifugace byla 

prováděna po dobu 3x 15 minut na 7,2g/10000 RPM, vţdy mezi jednotlivými cykly byl 

odebrán z kaţdé mikrozkumavky supernatant a byly přidány 2 ml vody k rozdispergování 

sedimentu. Po třetím cyklu byl odebrán supernatant a přidán 1 ml acetonitrilu k rozpuštění 

polymeru. Všechny části vzorku z 8 mikrozkumavek byly spojeny a následně byla u vzorku 

měřena absorbance při vlnové délce 556 nm proti acetonitrilu jako slepému vzorku. 

Enkapsulační efektivita byla zjišťována centrifugací získaných částic a následným měřením 

absorbance roztoku zcentrifugovaného polymeru s Rhodaminem B v acetonitrilu. Z naměřené 

absorbance podle kalibrační křivky byla získaná koncentrace Rhodaminu B (viz obr.17 

a vzorec v kapitole 2.3.6) a spočítána enkapsulační efektivita v procentech. 
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3.3.1 Emulzní ultrazvuková metoda 

Tabulka 14: Enkapsulační efektivita nanočástic z polymeru PLGA 

  

Absorbance 

c RhB 

(µg/ml) EE (%) 

Pluronic 

F127 

0,1% 1,95257 13,095 65,477 

0,5% 1,6187 11,01 20,018 

1% 0,1514 1,845 2,73 

TWEEN20 

0,1% 1,9200 12,891 79,335 

0,5% 2,1180 14,129 65,201 

1% 1,2802 8,896 28,466 

PVA 

0,1% 1,8832 12,662 97,401 

0,5% 2,2211 14,773 51,383 

1% 0,4075 9,445 5,3 

 

Tabulka 15: Enkapsulační efektivita nanočástic z polymeru A2 

  

Absorbance 

c RhB 

(µg/ml) EE (%) 

Pluronic 

F127 

0,1% 1,8974 12,751 91,077 

0,5% 0,31568 2,871 4,254 

1% 0,02267 1,041 1,735 

TWEEN20 

0,1% 1,96635 13,181 60,837 

0,5% 1,04598 7,433 40,542 

1% 1,95112 13,086 22,759 

PVA 

0,1% 2,36453 15,669 

přes 

99% 

0,5% 1,19962 8,392 24,866 

1% 0,3209 2,903 4,839 
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Obrázek 35: Porovnání enkapsulační efektivity polymeru PLGA a A2 

V tabulkách a grafech jsou zaznamenány hodnoty enkapsulační efektivity připravených 

nanočástic. Enkapsulační efektivita polymeru PLGA 5/5 se pohybuje od 97,4 % do 2,7 % 

a u polymeru A2 je to od 91,1 % do 1,73 %, kde v jednom případě byla zjištěna i hodnota 

přesahující 99 %. 

V grafu lze pozorovat, ţe nejlepší enkapsulační efektivitu měly částice vzniklé při pouţití 

Tween® 20 jako surfaktantu u obou polymerů, protoţe zde je naměřená i nejvyšší 

enkapsulační efektivita i při vyšších koncentracích surfaktantu. Hodnoty EE při porovnání 

mezi polymery jsou srovnatelné, nejsou zde velké rozdíly. 

Je viditelné, ţe se enkapsulační efektivita s rostoucí koncentrací pouţitého surfaktantu 

sniţuje. Tedy, ţe nanočástice s menší velikostí mají menší enkapsulační efektivitu. Tento jev 

je zřejmě způsoben neschopností dostatečně centrifugovat částice menší neţ 70 nm. Při 

centrifugaci takto malých částic nebyl na dně mikrozkumavky patrný skoro ţádný sediment. 

Usuzujeme tak i podle srovnání s provedeným experimentem za pouţití gelové 

chromatografie a následné centrifugace při 2130g za stálé teploty 9 °C 20 minut. (viz kapitola 

2.4) 
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3.3.2 Spontánní emulgace 

Tabulka 16: Enkapsulační efektivita nanočástic připravených za pouţití rozpouštědel 

EtAc:AC 

 

Absorbance 

c RhB 

(µg/ml) EE (%) 

1:5 2,140733 14,27066 71,35331 

1:7 0,7112 5,341661 92,89846 

1:10 0,6746 5,113054 75,74895 

 

Tabulka 17: Enkapsulační efektivita nanočástic připravených za pouţití rozpouštědel 

EtOH:AC 

  

Absorbance 

c RhB 

(µg/ml) EE (%) 

1% 

PVA 

1:03 1,63823 11,13198 98,95093 

1:05 1,2243 8,546533 79,27219 

1:07 1,3813 9,527171 75,27641 

1:09 1,45627 9,99544 92,71133 

2% 

PVA 

1:03 2,24332 14,91143 42,60409 

1:05 1,72482 11,67283 81,20229 

1:07 2,06408 13,79188 91,94587 

1:09 1,51303 10,34997 91,99972 

5% 

PVA 

1:03 1,53167 10,4664 69,77597 

1:05 2,10997 14,07851 97,93748 

1:07 2,0591 13,76077 91,7385 

1:09 2,3509 15,58339 92,34599 
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Obrázek 36:Vliv mnoţství acetonu na enkapsulační efektivitu nanočástic připravených při 

pouţití rozpouštědel EtOH:AC 

V tabulce 16 jsou zaznamenány hodnoty nanočástic připravených za pouţití rozpouštědel 

EtAc:AC, zde u všech vzniklých částic byla zjištěna enkapsulační efektivita nad 70 %, 

nejvyšší enkapsulační efektivitu měly částice připravené za poměru EtAc:AC 1:7, zde to bylo 

92,98 %. V tabulce 17 a grafu obr. 36 je popsaná enkapsulační efektivita nanočástic 

vznikajících při pouţití rozpouštědel EtOH:AC. Zde byla enkapsulační efektivita většinou nad 

75 %. Výjimkou byly částice při pouţití 2% a 5% PVA a poměru rozpouštědel 1:3, zde byla 

enkapsulační efektivita nejniţší 42,60 a 62,77 %. 

 Z grafu není patrný ţádný výrazný vliv koncentrace surfaktantu a poměru pouţitých 

rozpouštědel na enkapsulační efektivitu, většinou se EE pohybuje mezi 70 % a 90%. 

3.4 Využitelnost polymeru a procento navázaného Rhodaminu B 

Vyuţitelnost polymeru (RY) a procento navázaného Rhodaminu B na částicích (DL) byly 

zjišťovány výpočtem z naměřené absorbance a naváţky polymeru a Rhodaminu B. Bylo 

navaţováno vţdy 30 mg polymeru a 0,25 mg Rhodaminu B. Hodnoty RY a DL byly 

vypočítány podle vzorce uvedeného v kapitole 2.3.5 a 2.5.6. 
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3.4.1 Emulzní ultrazvuková metoda 

Tabulka 18: Vyuţitelnost polymeru a Rhodaminu B u nanočástic z polymeru PLGA 

  

Absorbance DL (%) RY (%) 

Pluronic 

F127 

0,1% 1,95257 1,276 40,542 

0,5% 1,6187 1,72 8,386 

1% 0,1514 0,868 2,808 

TWEEN20 

0,1% 1,9200 1,209 56,178 

0,5% 2,1180 2,261 24,434 

1% 1,2802 1,74 13,34 

PVA 

0,1% 1,8832 1,507 55,154 

0,5% 2,2211 2,052 18,805 

1% 0,4075 1,276 3,554 

 

Tabulka 19: Vyuţitelnost polymeru a Rhodaminu B u nanočástic z polymeru A2 

  

Absorbance DL (%) RY (%) 

Pluronic 

F127 

0,1% 1,8974 1,569 53,309 

0,5% 0,31568 1,689 2,228 

1% 0,02267 2,776 0,486 

TWEEN20 

0,1% 1,96635 2,326 22,136 

0,5% 1,04598 2,089 13,934 

1% 1,95112 2,094 8,158 

PVA 

0,1% 2,36453 1,834 55,915 

0,5% 1,19962 2,323 9,408 

1% 0,3209 1,591 2,394 
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Obrázek 37: Porovnání vyuţitelnosti polymeru (RY) při vzniku nanočástic z polymeru PLGA 

a A2 

  

Obrázek 38: Porovnání hodnot DL u nanočástic z polymeru PLGA a A2 
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V tabulkách a grafech jsou zaznamenány hodnoty RY a DL nanočástic připravených 

z PLGA 5/5 a A2 polymeru. Je patrné, ţe RY se se zvyšující se koncentrací surfaktantu, tedy 

s menší velikostí nanočástic, sniţuje. Tento jev, ale můţe být způsoben stejně jako u 

enkapsulační efektivity neschopností dostatečně centrifugovat nanočástice o velikosti niţší 

neţ 70 nm, tedy nemůţeme získat objektivní výsledek RY těchto částic, jak jiţ bylo popsáno 

v kapitole 3.6.1. Hodnoty RY jsou nejvyšší při pouţití 0,1 % koncentrace surfaktantu, zde 

jsou výsledky aţ 56,18 %. 

Dále jsou v grafu na obr. 38 porovnány výsledky DL, které jsou většinou srovnatelné jak mezi 

polymery, tak mezi vzorky s měnící se koncentrací surfaktantu. DL se pohybuje od 0,838 do 

2,73 %. 

3.4.2 Spontánní emulgace 

Tabulka 20: Vyuţitelnost polymeru a Rhodaminu B u nanočástic připravených za pouţití 

rozpouštědel EtAc:AC 

 

 

Absorbance RY (%) DL (%) 

1:5 2,140733 46,60489 1,206821 

1:7 0,7112 61,22655 1,148744 

1:10 0,6746 53,85159 1,250136 
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Obrázek 39: Vyuţitelnost polymeru (RY) při vzniku nanočástic za pouţití rozpouštědel 

EtAc:AC 

 

Obrázek 40: Mnoţství navázaného Rhodaminu B (DL) při vzniku nanočástic za pouţití 

rozpouštědel EtAc:AC 
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V tabulce 20 a na obr. 39 a 40 jsou popsány částice připravené za přítomnosti rozpouštědel 

EtAc:AC. Při pouţití rozpouštědel EtAc:AC vznikaly částice, jejichţ RY se pohybovala od 

46,60 % do 61,22 %, toto je znázorněno v grafu obr. 39. Hodnoty DL byly mezi vzorky 

srovnatelné a příliš se neměnily, pohybovaly se od 1,14 % do 1,26 %, tento jev je znázorněn 

v grafu obr. 40. 

Tabulka 21: Vyuţitelnost polymeru a Rhodaminu B u nanočástic připravených za pouţití 

rozpouštědel EtOH:AC  

 

    Absorbance RY (%) DL(%) 

1% 

PVA 

1:3 1,63823 39,26197 1,975726 

1:5 1,2243 42,97792 1,39393 

1:7 1,3813 41,21463 1,61563 

1:9 1,45627 46,02784 1,518775 

2% 

PVA 

1:3 2,24332 36,0663 1,08942 

1:5 1,72482 35,34613 1,732516 

1:7 2,06408 35,27231 2,039465 

1:9 1,51303 42,63067 1,697151 

5% 

PVA 

1:3 1,53167 29,44179 1,860693 

1:5 2,10997 29,52343 2,475343 

1:7 2,0591 27,80122 2,566112 

1:9 2,3509 30,24872 2,672392 
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Obrázek 41: Závislost vyuţitelnosti polymeru na mnoţství acetonu a koncentraci pouţitého 

surfaktantu 

 

Obrázek 42: Závislost mnoţství navázaného Rhodaminu B na mnoţství acetonu a koncentraci 

pouţitého surfaktantu 
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V tabulce 21 jsou zaznamenány hodnoty RY a DL u nanočástic vznikajících za pouţití 

rozpouštědel EtOH:AC. Hodnoty RY se u těchto částic pohybují v rozmezí 29,4 % 

aţ 46,02 %. Z grafu je patrné, ţe vyuţitelnost polymeru s rostoucí koncentrací surfaktantu 

klesá. Při pouţití 5% roztoku PVA, byly hodnoty RY nejniţší, měnící se poměry rozpouštědel 

neměly na hodnotu RY příliš významný vliv. 

Naopak u hodnot DL byly hodnoty nejvyšší právě u vzorků, kde byla pouţita koncentrace 

surfaktantu 5 % PVA. Zde jsou hodnoty DL od 1,8 % do 2,6 %, hodnota DL roste se 

sniţujícím se mnoţstvím pouţitého acetonu. U dalších vzorků se hodnota DL pohybovala 

mezi 1 aţ 2 %. (viz tabulka 21 a graf obr. 42). 
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3.5 Gelová chromatografie 

V této kapitole jsou popsané výsledky z provedeného experimentu gelové chromatografie. 

Tento experiment byl proveden pro ověření schopnosti centrifugace nanočástic s velikostí pod 

70 nm. Byla zde pouţita centrifugace s větším výkonem neţ při dříve provedených 

experimentech a sice 21380g za stálé teploty 9 °C po dobu 20 minut. 

Nanočástice byly připraveny metodou sonifikace, metoda je popsána v kapitole 2.3 a 

připravené nanočástice byly z polymeru A2 o předpokládané velikosti 55 nm. Po zachycení 

všech frakcí byla vţdy měřena velikost lichých frakcí, následně byly vybrány frakce k finální 

centrifugaci. K centrifugaci byly pouţity frakce 3 – 9. 

Tabulka 22: Příprava nanočástic pro gelovou chromatografii 

 

Absorbance 

c RhB 

(µg/ml) EE (%) DL (%) RY (%) 

velikost 

(nm) PDI 

zeta 

potenciál 

(mV) 

Pluronic F127 

1% 0,6766 5,126 17,823 0,52 26,16 55,91 0,214 -33,1 

 

Tabulka 23: Velikosti nanočástic frakcí pouţitých k centrifugaci 

frakce 

velikost 

(nm) PDI 

3 133,7 0,346 

5 55,18 0,199 

7 65,59 0,32 

9 61,57 0,357 

V tabulce 22 jsou zaznamenány parametry připravených částic, jejich velikost byla 55,91 nm 

a PDI 0,214, coţ odpovídá předpokládané velikosti částic pro prováděný experiment. V další 

tabulce jsou velikosti částic frakcí vybraných pro další měření. Po centrifugaci a změření 

absorbance byla vypočítána hodnota EE, která zde byla 17,823 %, coţ je o 16 % více neţ u 

experimentu, kde bylo centrifugováno při 7,2g. Tímto jevem jsme si potvrdili, ţe centrifugace 
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při 7,2g není pro nanočástice menší neţ 70 nm dostatečná, jelikoţ nedojde k dostatečné 

sedimentaci nanočástic v suspenzi. 
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ZÁVĚR 

Experimentální část se zabývá přípravou nanočástic za pouţití dvou metod. Těmito metodami 

jsou metoda emulzní sonifikace (Emulzní ultrazvuková metoda) a metoda spontánní 

emulgace. U vznikajících nanočástic byla hodnocena jejich velikost, polydisperzita a zeta 

potenciál. Dalšími zkoumanými parametry byly enkapsulační efektivita (EE), vyuţitelnost 

polymeru (RY) a schopnost částice navázat polymer (DL). Pro zjištění těchto parametrů byl 

vyuţit Rhodamin B, který byl částicemi enkapsulován. 

U metody emulzní sonifikace byl pouţíván polymer PLGA a A2, jako surfaktanty byly 

vyuţity Pluronic® F 127, PVA a Tween® 20 v koncentracích 0,1 %, 0,5 % a 1 %. Částice 

s nejmenší velikostí při pouţití polymeru PLGA vznikly při pouţití Pluronicu F127 jako 

surfaktantu, tyto nanočástice měly velikost od 149 nm do 70 nm a jejich polydisperzita byla 

většinou menší neţ 0,2. Při pouţití polymeru A2 se podařilo připravit nanočástice ještě menší 

velikosti a to opět při pouţití Pluronicu F127 jako surfaktantu, tyto částice dosáhly velikosti 

aţ 54 nm. Tyto částice byly zároveň nejmenší připravené částice. Polydisperzita v těchto 

experimentech byla srovnatelná u obou polymerů. Zeta potenciál byl velmi rozdílný. Můţeme 

pozorovat klesání zeta potenciálu s rostoucí koncentrací surfaktantu, jinak ale potenciál 

srovnávat nelze. Výjimku tvoří částice připravené při pouţití Tween® 20 jako surfaktantu, ty 

mají zeta potenciál nejniţší, pohybující se mezi hodnotami –30 a –40 mV. 

Pokud hodnotíme enkapsulační efektivitu u částic připravených emulzní sonifikací, je moţné 

pozorovat klesající procenta při stoupající koncentraci surfaktantu, to je dáno zmenšující se 

velikostí nanočástic, které vznikají při vyšší koncentraci surfaktantu. To způsobila 

neschopnost dostatečně centrifugovat částice o velikosti menší neţ 70 nm a získat tak 

odpovídající výsledky. Tento jev se projevuje i u dalších parametrů, kterými jsou DL a RY. 

Enkapsulační efektivita se pohybuje u částic z PLGA i A2 při nejniţší koncentraci surfaktantu 

od 97 % do 60 %. Se zmenšující se velikostí částic se dostává EE aţ ke 2 %. Vyuţitelnost 

obou polymerů je při koncentraci surfaktantu 0,1 % srovnatelná od 55 % do 40 %, s výjimkou 

částic připravených za pouţití Tween® 20 a polymeru A2, kde je hodnota RY pouze 22 %. 

Hodnota DL se ve všech případech pohybuje od 1 % do 3 %. 
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Při přípravě nanočástic metodou spontánní emulgace byly pouţity dvě dvojice rozpouštědel 

a to etylacetát s acetonem a druhou dvojicí byl etanol s acetonem. V obou případech byly 

pouţity v několika poměrech. Při přípravě částic s rozpouštědly etylacetátem a acetonem byl 

jako surfaktant pouţit 1% Pluronic® F127. U série experimentů s etanolem a acetonem byl 

surfaktant PVA v koncentracích 1 %, 2 % a 5 %. V těchto experimentech byly částice tvořeny 

nejdříve bez pouţití Rhodaminu B, ten byl na částice vázán aţ v další sérii experimentů, po 

získání prvních výsledků. 

U dvojice EtAc:AC byly zkoušenými poměry 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:7, 1:10. Zde se velikost 

částic se sniţujícím se mnoţstvím acetonu sniţovala a pro další experimenty byly pouţity 

pouze poměry 1:5, 1:7 a 1:10, kde byla velikost částic 235,7 nm, 210,3 nm a 195,7 nm. Tyto 

poměry byly vybrány na základě polydisperzity, která byla menší neţ 0,2. Po navázání 

Rhodaminu B se nanočástice zvětšily a zvýšila se i polydisperzita. Jejich zeta potenciál se 

pohyboval kolem hodnoty -30 mV a enkapsulační efektivita byla od 75 % do 92 %, kdy 

nejvyšší EE měly částice vzniklé při poměru rozpouštědel 1:7. Vyuţitelnost polymeru byla od 

61 % do 46 %, kdy opět nejlepší vyuţitelnost polymeru byla u poměru 1:7. DL byl ve všech 

případech od 1 % do 2 %. 

U dvojice rozpouštědel etanol s acetonem byly pouţity poměry 1:3, 1:5, 1:7, 1:9, v těchto 

experimentech byl zkoušen i vliv koncentrace pouţitého surfaktantu. Zde vznikaly částice 

s velmi podobnou velikostí pohybující se kolem 200 nm. Při pouţití 5% PVA byla velikost 

částic větší neţ při prvních dvou koncentracích a to nad 230 nm. Při přípravě těchto 

nanočástic byla zajímavá hodnota polydisperzity, která nepřesáhla hodnotu 0,1. Pokud byl na 

částice navázán Rhodamin B, ke zjištění hodnot EE, DL a RY, jejich velikost se zvýšila. 

Hodnota polydisperzity stále ale nepřesáhla hodnotu 0,2 a v případě 1% PVA ani hodnotu 0,1. 

Enkapsulační efektivita se u nanočástic připravených spontánní emulgací pohybovala 

v případě pouţití rozpouštědel EtAc a AC v rozmezí 70 – 93 %. Vyuţitelnost polymeru 

se pohybovala od 46 % do 61% a hodnota DL nepřekročila 1,25 %. V případě rozpouštědel 

EtOH a AC byla enkapsulační efektivita u většiny částic nad 91 %. Výjimkou byly pouze 

částice vzniklé při poměru 1:3 s 2% a 5% PVA. Vyuţitelnost polymeru zde byla od 35 % do 
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42 % u PVA 1% a 2%, od 27 % do 30 % u PVA 5%. Hodnoty DL zde byly získány od 1 % 

do 3 %. 

Zeta potenciál se u nanočástic připravených při pouţití poměrů EtAc:AC pohyboval kolem     

-30mV. V druhém případě byl zeta potenciál vyšší a to od -18 mV do -6 mV. V obou 

případech byl zeta potenciál srovnatelný u nanočástic s navázaným Rhodaminem B a bez 

Rhodaminu B. 

Pokud srovnáme pouţívané metody je patrné, ţe metodou emulzní sonifikace lze získat 

nanočástice s menší velikostí, za to při pouţití metody spontánní emulgace vznikají 

nanočástice, které jsou homogennější vzhledem k polydisperzitě, která byla niţší neţ 0,1 nebo 

hodnotu 0,1 pouze nepatrně přesáhla. 
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