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68 CHLO + MET 3:1 P188 0,1% + lec 7 mg 221,6 0,261 -36,9 Metoda 2 

69 CHLO + MET 3:1 P188 0,1% + lec 7 mg 224,6 0,267 -40,8 

Nefiltrované  

Metoda 2 

70 CHLO + MET 3:1 P188 0,1% + lec 15 mg 185,2 0,249 -43,8 Metoda 2 

71 CHLO + ACE 1:3 P188 0,1% + lec 7 mg 211,4 0,251 -38,7 

2 ml 

rozpouštědla 

Metoda 2 

72 CHLO + ACE 1:3 P188 0,1% + lec 15 mg 157,1 0,246 -40,2 

2 ml 

rozpouštědla 

Metoda 2 

73 CHLO + MET 1:3 P188 0,1% + lec 7 mg 187,8 0,258 -36,9 

2 ml 

rozpouštědla 

Metoda 2 

74 CHLO + MET 1:3 P188 0,1% + lec 15 mg 144,5 0,239 -44,0 

2 ml 

rozpouštědla 

Metoda 2 

 

U formulace obsahující ve vnitřní fázi pouze CHLO (vzorek č. 7-12) a DCM (vzorek č. 

13-18) byl zjišťován vliv metody sonikace na vlastnosti částic (obrázek č. 12, 13). U 

formulace s CHLO měly částice menší velikost i PDI při přípravě metodou 2, u formulace 

s DCM byla závislost opačná. Formulace s CHLO však vycházela v porovnání 

s formulací s DCM lépe. Nejmenší částice byly ve vzorku č. 12 o velikosti 226,2 nm, 

hodnota PDI vycházela nejnižší u vzorku č. 13. o hodnotě 0,613. Ve druhé formulaci byly 

nejmenší částice ve vzorku č. 13. o velikosti 437,5 nm a PDI 0,787. U následujících 

vzorků (č. 19-58) byla proto použitá metoda 2 a jako rozpouštědlo do vnitřní fáze byl 

použit CHLO. 
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Pro téměř všechny formulace je výhodnější vyšší množství lec až na vzorky č. 33 a 36, 

kde jsou částice menší při koncentraci Kolliphoru P188 2% s nižším množství lec. 

Hodnoty PDI jsou vždy nižší při nejnižší koncentraci Kolliphoru P188 0,5%, vliv lec na 

hodnotu PDI není až tak jednoznačný a mění se s koncentrací Kolliphoru P188. Na 

vlastnosti LN mají také významný vliv použitá rozpouštědla, menší velikost částic měly 

částice při použití CHLO:MET 3:1, hodnota PDI byla většinou mírně vyšší (lišila se dle 

koncentrace Kolliphoru P188).  

Nejlepší parametry měl vzorek č. 34 s velikostí LN 140 nm, PDI = 0,262 a s hodnotou 

zeta potenciálu -42,7 mV. Hlavním problémem u formulace CHLO+ACE byla špatná 

rozpustnost MS v ACE. U formulace CHLO+MET 1:3 se MS rozpouštěl lépe, nicméně 

stále byl lipid obtížně rozpustný. Vnitřní fáze musela být před sonikací zahřívána, aby 

došlo k rozpuštění lipidu. Při následném ochlazení vnitřní fáze docházelo k rychlé 

krystalizaci lipidu. To je možná i důvod vyšších hodnot PDI zejména u formulace 

CHLO+ACE 1:3. S těmito vzorky se tedy velmi špatně pracovalo, protože po rozpuštění 

lipidu muselo dojít velmi rychle k sonikaci, aby lipid nekrystalizoval. Vzhledem k těmto 

okolnostem nebyla tato formulace dále využita pro přípravu finální formulace. 

U formulace obsahující ve vnitřní fázi CHLO+MET v poměru 1:3 byly testovány čtyři 

koncentrace Kolliphoru P188 a dvě koncentrace lec. Z osmi testovaných možností byly 

nejlepší výsledky u formulace s nejnižším množstvím Kolliphoru P188 0,5% a největším 

množstvím lec 15 mg. Částice měly velikost 119,5 nm, PDI 0,225 a hodnotu zeta 

potenciálu -38 mV. Zhoršení vlastností částic při zvýšení koncentrace Kolliphoru P188 

Obrázek 1 - Použitý surfaktant Kolliphor P188 a lec – bez shluků 


