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1 Úvod 
 

V posledních 10 letech vzrůstá zájem o přípravu a studium nanočástic. Je 

inspirován jejich možným využitím ve světě biosenzorů, chemických senzorů, 

katalyzátorů buď pro Surface Enhanced Raman Spectroscopy (dále už jen SERS) a 
nebo pro fluorescenční spektroskopii. Nanočástice stříbra mohou být připraveny 

z roztoku soli stříbra fotolýzou, radiolýzou nebo jinými metodami přípravy stříbrných 

nanočástic. Velice důležitá oblast výzkumu stříbrných nanočástic je jejich 

stabilizace a modifikace povrchu podle potřeb aplikace. 

Intenzivní pokrok v nanotechnologiích přinesl nový zájem o látky, které lidstvo 

využívá již od starověku – koloidní látky. Koloidní kovové látky hrály vždy důležitou 

roli v technologii obzvláště ve výrobě skleněných a keramických barev (např. při 

barvení skla koloidním zlatem). Michael Faraday se zabýval na začátku druhé 

poloviny  19. století výzkumem koloidních látek, jenž přinesl rozšíření využití 

fotografie a objevení antimikrobní aktivity kovových koloidů. V následujících letech 

se výzkum přeorientoval na jiná odvětví a rozvoj využití koloidních látek stagnoval. 

Až poslední třetina 20. století byla charakterizována návratem zájmu o kovové 

koloidní částice, obzvláště po objevu SERS, což je vysoce citlivá spektroskopická 

technika dovolující studium jednotlivých molekul. 

Díky specifickým vlastnostem a způsobům aplikace je koloidní stříbro jedním 

z nejvíce studovaných kovů v koloidní chemii, především pro jeho momentální a 

budoucí využití ve výzkumných metodách a v moderních mikro -  a 

nanotechnologiích. Ve všech způsobech aplikace koloidního stříbra do těla hraje 

důležitou roli objem částic, rozložení velikosti, morfologie, stabilita, povrchový stav 

z pohledu fyziky (povrchový náboj) a chemie (modifikace povrchu). 
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2 Teoretická část 

2.1   Metody přípravy nanočástic stříbra 

 

Pro přípravu koloidů (nanočásticových disperzí) se používají buď dispersní 

metody, kde větší částice disperze jsou rozptýleny, anebo kondensační metody, kde 

se atomy nebo molekuly uspořádávají v homogenním systému  nano- nebo 

submikročásticích. Dispersní metody nejsou často využívány pro přípravu 

nanočástic z čistých kovů, přičemž praktické využití má jen dispergování 

v elektrickém oblouku a v laserovém odlučovači. Kondensační metody,  které hrají 

daleko důležitější roli, mohou být děleny podle základního použití do dvou skupin – 

fyzikální a chemické metody. 

V případě chemických metod je možných několik postupů vedoucích 

k nerozpustnému produktu. Nejdůležitější je chemická redukce iontové sloučeniny. 

Elektrolytická redukce je prozatím nejlepší metoda pro výrobu vysoce čistých 

nanočástic se specifickými vlastnostmi. [1]

 

2.1.1 Disperzní metody – Rozptyl laserového paprsku 

 

Laserový rozklad makroskopického materiálu (fólie) ze stříbra je 

experimentálně jednoduchý. Je to univerzální metoda pro různé kovy a rozpouštědla 

bez rizika kontaminace chemickými látkami. [2] Nanočástice stříbra  připravené 

laserovým rozkladem jsou velmi čisté a mohou být výhodně použity pro důležité 

studie v oblasti SERS, kde výskyt iontů na povrchu koloidních nanočástic má 

závažný vliv na adsorpční proces a stabilitu částic. [3] Velikost nanočástic stříbra 

připravených pomocí této metody je obvykle v desítkách nanometrů a je závislá na 

vlnové délce, intensitě použitého laseru, trvání ozařování a přítomností přísad.  

(Obr. 1.) [4]  Ozařování ovlivňuje velikost, polydisperzitu  a morfologii 

připravovaných nanočástic. [5] 
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Obr. 1  Velikost částic připravených pomocí 120 fs a 8 ns laserového impulsu 

 

2.1.2 Kondensační metody – Chemická redukce 

 

Během chemické redukce dostatečně nasyceného roztoku se atomy stříbra 

formují, agregují (za dostatečné síly redukčního činidla) na jádra nové fáze, která 

mohou (po dosažení určité kritické velikosti) růst a stabilizovat stříbrné 

nanočástice. Nejdůležitějším krokem celé reakce je její počátek, kdy vzniká hlavní 

část jader. Následující krok reakce ovlivňuje polydisperzitu původních částic, ve 

kterém ještě rostou existující jádra. Snižování polydisperzity může nastat následkem 

rekrystalizace v důsledku Ostwaldova zrání krystalů. [6] Aglomerace velmi malých 

primárních částic je důležitá při konečné distribuci částic, pokud je použito silné 

redukční činidlo. [7]

Současný intenzivní vývoj “mokrého procesu” přípravy koloidního stříbra je 

blízce spojen se SERS a SERRS- (surface enhanced resonance Raman scattering). 

Nové typy systémů s nanočásticemi stříbra jsou připravovány redukcí solí stříbra 

působením tetrahydridoboritanu sodného (NaBH4) za současné přítomnosti 

adsorbátu, na rozdíl od běžně používaných SERS-aktivních systémů, u nichž je 

adsorbát aplikován až několik hodin po vytvoření nanočástic, tzn. až po redukci solí 

stříbra účinkem NaBH4. SERS bylo objeveno v roce 1970 na rovném stříbrném 
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povrchu (stříbrná elektroda), později na koloidních stříbrných částicích. 

Průkopníky byli Creighton, Blatchford a Albrecht. [8] 

 Cílem postupu přípravy SERS/SERRS-aktivních systémů je získat stabilní 

Ag0 adsorpční místa vytvořením povrchových komplexů molekul adsorbátu 

s neutrálními atomy stříbra, aniž by byly nanočástice stříbra předem modifikovány 

působením chemických činidel (např. chloridy). Výsledný koloid  je charakterizován 

velice malou velikostí částic (5-20 nm). [9] 

 Nanočástice stříbra připravené pomocí borohydridové reakce jsou  často 

nevhodné pro spolehlivou aplikaci z důvodu adsorpce borátu na jejich povrch. V 

takových případech se používá klasická redukční metoda – Lee a Meiselova 

metoda, při které se používají slabá redukční činidla (např. citrátový anion). 

Citrátový anion má také schopnost stabilizovat nanočástice stříbra v průběhu jejich 

vzniku. Nanočástice jsou připraveny smísením 10 ml 1% roztoku citrátu sodného s 

500 ml 1 mM AgNO3.  Konečná fáze redukční metody je udržování směsi 1 hodinu 

za varu. Připravené nanočástice touto metodou mají ale větší velikost a větší 

polydisperzitu než nanočástice připravené pomocí borohydridové metody. Jejich 

velikost se pohybuje od 30 do 120 nm a stabilita disperze je menší. Při laserovém 

ozařování citrátové soli nebo při použití superkritické vody je možné snížit velikost 

částic na 5-10 nm a tím zvýšit stabilitu částic. [10] 

Na[BH4] nebo citrát sodný nejsou jediná redukční činidla vhodná pro přípravu 

nanočástic stříbra. Používají se také vodík, peroxid vodíku, hydroxylamin, 

formaldehyd a jeho deriváty a kyselina askorbová. Tollensova metoda jako tradiční 

redukční technika může být upravena, aby poskytovala nanočástice stříbra. (Obr. 2) 
[11] 
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Obr. 2   Nanočástice připravené Tollensovou metodou 

 
Nanočástice stříbra se specifickým povrchem se připravují pomocí vzniku 

krystalizačních jader. Krystalizační jádra jsou malé nanočástice (10-20 nm) 

připravené borohydridovou metodou. Tyto nanočástice slouží jako jádra pro další 

redukci Ag+ iontu pomocí slabšího redukčního činidla (citrát, kyselina askorbová) 

poskytující větší (stovky nanometrů) částice. [12] 

Určité typy aplikačních technik jsou vhodné pro danou velikost a specifickou 

morfologii nanočástic stříbra. Morfologie nanočástic je důležitější než jejich velikost. 

Anilín a jeho deriváty se používají jako modifikátor morfologie. Anilín zvyšuje tvorbu 

hexagonálních nanočástic během redukce iontů stříbra hydrazinem. (Obr. 3)[13] 
Bohužel výsledné částice jsou polydisperzní. Kubické částice stříbra byli připraveny 

pomocí redukce nitrátu stříbrného ethylen glykolem v přítomnosti 

poly(vinylpyrrolidonu) (PVP). [14] 

 

Obr. 3  Nanočástice stříbra připravené hydrazinovou redukcí Ag2SO4 

v prostředí anilinu 
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2.2 Principy měření zeta potenciálu a velikosti částic 

 

Zetasizer (ZS) je přístroj, který umožňuje měřit tři vlastnosti částic a molekul 

v kapalném prostředí. Tyto základní vlastnosti jsou velikost částic, zeta potenciál a 

molekulová hmotnost. Zetasizer lze použít u roztoků o velikém rozsahu koncentrací. 
[15] 

 

• Velikost částic – měření částic 3 nm až 3 µm 

• Zeta potenciál – měření zeta potenciálu ve vodných a nevodných disperzích 

• Molekulová hmotnost – speciální dioda a tenká detekční optika poskytuje 

dostatečnou citlivost a stabilitu k měření absolutní molekulové hmotnosti 

 

Obr. 4  Zetasizer (1), Software k Zetasizeru (2), Kyvety (3), Místo pro 

vkládání vzorku (4)  [15] 

 

 

2.2.1  Principy měření zeta potenciálu 

 
Pro pochopení zeta potenciálu je v prvé řadě nutné pochopit zeta-

potenciálovou teorii a dále fyzikální děje probíhající v průběhu měření. 

Zetasizer měří zeta potenciál pomocí elektroforetické pohyblivosti a poté 

k výpočtu používá aplikace Henryho rovnice. 
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2.2.1.1 Teorie zeta potenciálu 

 
Nabitá síť na povrchu částic způsobuje určité rozložení iontů v okolním 

meziprostoru, zvyšuje koncentraci opačně nabitých iontů. Nazývá se elektrická 

dvojvrstva a existuje okolo každé částice. Tekutá vrstva okolo částic existuje ve 

dvou částech, vnitřní vrstva, nazývaná „Sternova vrstva“, kde jsou ionty mezi sebou 

pevně vázány a vnější (difúzní) vrstva, kde jsou ionty připojeny méně pevně. (Obr. 
5) [16] V difúzní vrstvě je pomyslná hranice, která uspořádá ionty a částice ve 

stabilní celek. Když se částice pohybuje, ionty pod hranicí se pohybují spolu s ní a 

nad hranicí se nepohybují. Potenciál nacházející se mezi pohybující se částicí a 

okolí  se nazývá Zeta potenciál - elektromobilitní potenciál. 

 

Obr. 5   Zeta potenciál 

 
 

Všechny částice v suspenzích mající velký negativní nebo pozitivní zeta 

potenciál, mají tendenci k odpuzování a není zde tendence k flokulaci. Jestliže však 

částice mají velmi nízký zeta potenciál a  je zde nepřítomnost síly ochraňující 
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částice,  spojují se a flokulují. Hlavní dělící hranice mezi stabilními a nestabilními 

suspenzemi je +30 mV a -30 mV. Částice se zeta potenciálem vyšším než +30 mV 

nebo nižším než -30 mV jsou obecně považovány za stabilní. Velice důležitý faktor 

v hodnotě zeta potenciálu je pH. Když si představíme částici v suspenzi 

s negativním zeta potenciálem, do které přidáme alkálii, částice mají tendenci získat 

větší negativní náboj. Když přidáme kyselinu do této suspenze, negativní náboj 

bude neutralizován. Žádné další přidání kyseliny nezapříčiní vzestup pozitivního 

náboje. Proto zeta potenciál bude pozitivní v nízkém pH a nižší nebo negativní ve 

vysokém pH. 

Hodnota, ve které zeta potenciál je roven nule se nazývá  isoelektrický bod. 

V tomto bodě je koloidní systém nejméně stabilní.  (Obr. 6) [16] 

 

Obr. 6   Isoelektrický bod 

 
 

2.2.1.2 Elektroforéza  

  

Pokud v elektrolytu použijeme elektrické pole, jsou nabité částice 

suspendované v elektrolytu přitahovány směrem k elektrodám opačného náboje. 

Naopak viskózní síly brzdí pohyb částic k elektrodám. Jestliže je dosaženo 

rovnováhy mezi těmito dvěma opačnými silami, tak se částice pohybují se stálou 

rychlostí.  
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Rychlost částic závisí na následujících faktorech:  

• Intenzita elektrického pole nebo rozložení napětí 

• Dielektrická konstanta  

• Viskozita media  

• Zeta potenciál 

 

 Rychlost částic v elektrickém poli je obvykle popisována jako elektroforetická 

pohyblivost. Na základě těchto informací můžeme zeta potenciál částic aplikovat do 

Henryho rovnice. 

 

Henryho rovnice:     

 

 
z……...zeta potenciál 

UE……elektroforetická pohyblivost 

ε……..dielektrická konstanta 

η……...viskozita 

ƒ(Ka)…Henryho funkce 

 

 

 

 

2.2.1.3 Měření elektroforetické pohyblivosti 

 

Základ klasické mikroelektroforézy je kyveta s elektrodami na opačných 

stranách kapiláry. (Obr. 7) [16] Částice se pohybují směrem k elektrodám opačného 

náboje, jejich rychlost je měřena a vyjádřena v jednotce silového pole jako jejich 

pohyblivost.  
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Obr. 7   Kyveta s elektrodami 

 
 

Metoda používaná v měření rychlosti v zetasizeru Malvern je laserový 

Dopplerův rychloměr.[16] 

 
 

2.2.2 Principy měření velikosti částic 

 

2.2.2.1 Dynamický rozptyl světla 

 
Při dynamickém rozptylu světla (DLS-dynamic light scattering) dochází k 

proměřování Brownova pohybu, jehož rychlost závisí na velikosti částic. Princip je 

takový, že laserový paprsek prochází disperzí částic a záření je rozptýleno všemi 

směry. Detektor (v našem případě umístěný v úhlu 173◦) analyzuje dopadající 

záření. Kolísající intenzita rozptýleného záření se zobrazuje po dopadu na stínítko 

detektoru jako soustava černobílých skvrn. Bílé skvrny jsou záznamem dopadajícího 

rozptýleného záření ve stejné fázi a černé skvrny jsou způsobeny vzájemným 

vyrušením fází. (Obr. 8) [17] Detektor zaznamenává rychlost pohybu skvrn na 

stínítku v čase a pomocí korelační funkce a Stokes - Einsteinovy rovnice se 

přepočítává rychlost pohybu částic na jejich velikost. 
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Obr. 8   Skvrna zobrazující Brownův pohyb 

 
 

Částice suspendované v kapalině nejsou v praxi nikdy stacionární. Částice se  

pohybují Brownovým pohybem. Brownův pohyb je pohyb částic v důsledku 

náhodných srážek s molekulami kapaliny. Hlavní vlastnost Brownova pohybu pro 

DLS je to, že se malé částice pohybují rychleji a velké částice naopak pomaleji. 

Vztah mezi velikostí částic a rychlostí Brownova pohybu je definován jako Stokes - 

Einsteinův zákon. Tak jako jsou částice konstantně v pohybu se skvrna jeví také 

jako pohybující. Zetasizer nano systém měří poměr intensity kolísání a  počítá 

velikost částic.  

Stokes-Einsteinův zákon: 

                 r = kT ⁄ 6 π ηD 

  

 

 

η … viskozita   

k … Boltzmanova konstanta 

T … teplota    

D … difúzní koeficient 

 

2.2.2.2 Měření velikosti částic 

 

Typický DLS systém (Obr. 9) [17] se skládá z šesti hlavních komponent. 

Laser (1) je používán jako světelný zdroj k ozařování vzorku částic uvnitř kyvety 

(2). Většina světelného paprsku prochází rovně vzorkem,  část záření je 

rozptylovaná částicemi uvnitř vzorku. Detektor se používá k měření intenzity 

rozptýleného světla. Částice rozptylují záření ve všech směrech a proto je možné 

teoreticky umístit detektor (3) do téměř jakékoliv polohy, ve které bude měřit 

intenzitu rozptýleného záření. K ovlivňování intenzity světla laseru se používá tzv. 

zeslabovač (4), jenž následně ovlivňuje sílu rozptýleného záření. 
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Obr. 9   DLS systém 

 
 

  U vzorků, které rozptylují málo záření, jako jsou velmi malé částice nebo 

vzorky nízké koncentrace, musí být zvýšeno množství rozptylovaného záření. V této 

situaci zeslabovač dovoluje většímu množství světla  projít  vzorkem. Pro vzorky, 

které rozptylují příliš mnoho záření, jako velké částice nebo vzorky o vysoké 

koncentraci, je množství rozptylovaného světla sníženo. Zeslabovač tedy redukuje 

množství světla procházející vzorkem. Intenzita signálu z detektoru přechází 

na digitální signál v  přístroji nazývaný korelátor (5), který srovnává rozptylovanou 

intenzitu v následujících časových intervalech k odvozování poměru kolísající 

intenzity. Tyto korelační informace dále prochází přes počítač (6), kde se data 

analyzují. [17,18] 
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2.3 Sprejové sušení 
 

Sprejové sušení je uznávaná metoda, která patří mezi nejpoužívanější 

metody a zároveň je to také jedna z nejlevnějších metod. Její výhody jsou také její 

jednoduchost, efektivita a možnost pracovat s velikým množstvím výchozích látek. 

Nevýhody jsou hlavně vysoká cena přístrojů. 

Z tekutých roztoků, emulzí, případně i suspenzí se produkují suché pevné 

látky ve formě prášku, granulátu nebo aglomerátu. Částice vytvořené pomocí 

sprejového sušení mají unikátní vlastnosti a mají široké užití. Mohou být používány 

jako katalyzátory, v chromatografii, filtrech, pigmentech, kosmetice nebo jako 

fotoluminiscenční materiály. 

Základní součásti sprejové sušárny jsou atomizér, rozprašovač vzduchu, 

sušící komora, vpusť a výpusť vzduchu. [19]  

 

Obr. 10   Sprejová sušárna 

 

2.3.1 Průběh sprejového sušení 

 

Suché pevné formy lze dosáhnout eliminací vody z disperzí nanočástic 

pomocí sprejového sušení. Nanočástice jsou zachycovány spolu s pevným suchým 

základem a následuje jejich interakce s mannitolem. Koncentrace nanočástic a 

mannitolu jsou rozhodující parametry pro chování částic a sprejové sušení.  
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Sprejové sušení se skládá ze tří kroků: 

• příprava emulze nebo jiné disperze 

• homogenizace disperze 

• rozprášení v sušící komoře  

• sušení 

• oddělení produktu od sušícího plynu 

 

Látky jádra, které jsou obvykle nemísitelné s vodou, se dispergují do 

koncentrovaného roztoku látky pláště. Disperze se zahřívá a homogenizuje. Vznikne 

emulze typu o/v. Tato emulze je poté čerpáním přes rotující disk rozprášena do 

proudu horkého vzduchu. Rozprášené částečky získají během pádu plynným 

prostředím kulovitý tvar; olej je uzavřen ve vodné fázi. Rychlý odběr vody od 

materiálu pláště vírovým odprašovačem (cyklónem) udržuje teplotu látky jádra 

pod 100° C, i když teplota v sušící komoře je mnohem vyšší. [20] 

 

2.3.2  Principy sprejového sušení 

 

Vlastnosti výsledného produktu ovlivňuje výběr atomizéru, rozvržení proudění 

vzduchu a typ sušící komory. 

 

2.3.2.1 Atomizéry 

 

 Základní funkcí atomizéru je nástřik o požadované velikosti částic. Proto 

určuje základní parametry každé sprejové sušárny. V průmyslovém sušení se 

používají tři typy atomizérů : 

 

a) Rotační atomizér – rozprašování energií centrifugy 

b) Tlaková tryska – rozprašování tlakovou energií 

c) Dvouproudá tryska – rozprašování kinetickou energií 
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Výběr atomizéru závisí na vlastnostech rozprašované disperze a 

charakteristikách suchého produktu. Nejvíce používaný typ atomizéru je rotační, 

z důvodu větší flexibility,  jednoduchosti provozu, možnost dodávání velkých 

množství vstupu bez potřeby zdvojení, možnost použití hrubých vstupů, práce za 

nižšího tlaku a jednoduchá kontrola velikosti částeček nastavením rychlosti otáčení. 

 

2.3.2.2 Rozvržení proudění vzduchu 

 

Rychlost vypařování je ovlivněna prvním kontaktem mezi kapkami disperze a 

sušícím vzduchem, teplotou částeček v sušárně a typem proudu vzduchu. To dělí 

sušení na tři typy: 

 

Sušení v souproudu 
Částice a sušící vzduch se pohybují sušící komorou stejným směrem. 

Teplota produktu při výtoku ze sušárny je menší než teplota vyfukovaného vzduchu, 

a proto je toto ideální postup při sušení termolabilních látek. Při práci s rotačním 

atomizérem vytvoří rozprašovač velkou rotaci vzduchu, díky čemuž bude v celé 

sušící komoře rovnoměrná teplota. Nicméně nerotační proud vzduchu má při tomto 

typu sušení stejnou účinnost. 

 

Sušení v protiproudu 
Částice a sušící vzduch se pohybují v sušící komoře proti sobě. Toto 

uspořádání je vhodné pro produkty, které vyžadují během sušení tepelné 

zpracování. Teplota prášku opouštějícího sušárnu je obvykle vyšší než teplota 

vyfukovaného vzduchu. 

 

Smíšený tok 
Pohyb částic sušící komorou zahrnuje souproudé i protiproudé proudění 

částeček a sušícího vzduchu. Tento režim je vhodný pro termostabilní produkty, kde 

nároky hrubého prášku vyžadují používání tryskových atomizérů (ty stříkají vzhůru 

do přicházejícího proudu vzduchu), nebo termosenzitivní produkty, kde atomizéry 

rozstřikují částečky dolů směrem k integrovanému vířivému lůžku a vstup i výstup 

vzduchu jsou umístěny v horní části sušící komory. 
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2.3.2.3 Typy sušící komory 

 

Otevřený cyklus 

Horký proud vzduchu prochází sušárnou jednou a pak je odveden do 

atmosféry. Většina průmyslových sprejových sušáren pracujících s vodným 

výchozím produktem používá tento systém. Užívá se přímé i nepřímé ohřívání 

vzduchu. Odvedený vzduch je čištěn vírovým odprašovačem, hadicovým filtrem, 

elektrostatickým odlučovačem nebo sprchovým chladičem. [21] 

 

Obr. 11   Otevřený cyklus 

 
 
Uzavřený cyklus 
Sušení probíhá v inertní plynné atmosféře, dusík recykluje uvnitř sušárny. 

Tento systém musí být použit pro sprejové sušení výchozích produktů obsahujících 

organické rozpouštědlo nebo tam, kde produkt nesmí během sušení přijít do 

kontaktu s kyslíkem. Zařízení s uzavřeným cyklem bývají navržena podle přísných 

standardů. Hořlavé páry z rozpouštědel se plně získávají zpět v kapalné formě. [21] 
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Obr. 12   Uzavřený cyklus 

 
 
Polo uzavřený cyklus 
Buď jako režim s částečnou recyklací (až 60 % vzduchu z výstupu se vrací 

na vstupu, hlavně z důvodu efektivního využití tepla), nebo jako samo-inertizující 

režim, kde přímé vyhřívání vzduchu a jeho minimální odsávání vytváří atmosféru 

s malým obsahem kyslíku, která je potřebná pro sušení vodných výchozích produktů 

tvořících explozivní směsi prášek-vzduch. [21] 

 

Obr. 13   Polo uzavřený cyklus 
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Aseptické sušení 
Rozprašovaná látka je sterilní, vzduch je filtrován. Tyto sušárny se používají 

tam, kde je třeba zabránit kontaminaci produktu. Jsou konstruovány podle zvláštních 

norem a pracují pod mírným tlakem. Mohou být připojena plně automatická čistící 

a sterilizační zařízení. V uspořádání výrobny je dále začleněna balící místnost 

s laminárním prouděním. [21] 

 

Obr. 14   Aseptické sušení 
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2.4 Analýza Obrazu 
 

Pro hodnocení obrazu získaného mikroskopem se často používá kamera 

s elektronickým hodnocením zobrazení.  

 

2.4.1 Zpracování obrazu 

 

Grafiku můžeme ukládat a upravovat různým způsobem: bitmapa je množina 

obrazových bodů (pixelů), vektorová grafika je soubor matematicky popsaných 

křivek. Čára je určena počátečním a koncovým bodem. 

 

Obr. 15   Čára tvořená obrazovými body a vektorová čára [22] 

 
 

Objekty mohou být ve více vrstvách. Tyto vrstvy se berou, jako by šlo o více 

průhledných fólií položených na sebe. Každá fólie, tj. vrstva overlaye, může 

obsahovat objekty. 

• Vrstva anotací obsahuje všechny objekty vložené funkcemi z pruhu 

tlačítek. 

• Datová vrstva obsahuje všechny informace, které program pro analýzu 

obrazu automaticky vkládá do obrazového overlaye: interaktivní měření, 

automatická detekce částic nebo výpočet histogramu. Ve standardním 

nastavení je tato vrstva overlaye zamčená, tj. nemůžou se vybírat, 

přesouvat nebo mazat v ní vložené objekty. 
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Obr. 16   Průhledná překrývající vrstva umožňuje popisování obrazu bez 

ztráty obrazové informace, protože overlay je vrstva umístěná nad obrazem jako 

průhledná fólie. Program pro analýzu obrazu využívá více vrstev overlaye pro 

zobrazení různých typu zobrazení. Datová vrstva je vyhrazena pro automatické 

overlaye, vytváření měřícími operacemi. K popisu obrazu se využívá vrstva 

anotací. [22] 

 
 

2.4.2 Samotná analýza 

 

Používá se analýza fáze nebo detekce částic.  

 

Analýza fáze je kvantitativní hodnocení plochy s ohledem na jednotlivé 

hodnoty šedé škály nebo barevné složky. 

Detekce částic probíhá podle hodnoty šedé škály. Částice je souvislá 

množina obrazových bodů, které spadají do definovaného rozmezí hodnot šedé 

škály. Aby detekce částic fungovala, musí částice jasně kontrastovat s pozadím. 

Nechtěné částice je možné vyloučit nastavením rozsahu požadované vlastnosti, 

tj. filtrem. Všechny ostatní zjištěné částice jsou automaticky změřeny a popsány. 

Popsané částice lze poté podle nastavených parametrů třídit do jednotlivých tříd 

klasifikačního schématu. [22] 
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Obr. 17   Parametry používané při analýze obrazu [22] 
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2.5 Bobtnání a eroze 

2.5.1 Eroze polymerů 

 

Eroze je definována jako proces ztráty materiálu, při kterém monomery, 

oligomery, části hlavního řetězce nebo další části polymerní matrix opouštějí 

systém. Průběh eroze závisí na mnoha faktorech, jako jsou např. bobtnání, 

disoluce, difúze, morfologické změny. Degradace je  však proces nejdůležitější 

ze všech těchto jevů zahrnutých do procesu eroze. 

Degradabilní polymery se klasifikují na povrchově (heterogenně) a 

objemově (homogenně) erodující materiály. 

U povrchově erodujících polymerů se ztrácí materiál pouze z povrchu. 

Během procesu eroze se mohou tělíska zmenšovat, ale zachovávají si svůj 

původní geometrický tvar. Proto tvar matrice zůstane konstantní po značnou 

dobu aplikace a uvolňování léčiva je konstantní. Výhodou povrchové eroze je 

možnost předpovědět průběh erozního procesu. Tohoto poznatku lze využít u 

systému s řízeným uvolňováním léčiv, kde je uvolňování léčiva přímo závislé na 

rychlosti eroze polymeru. 

U objemově erodujících materiálů probíhá eroze v celém objemu matrice 

a k uvolňování léčiva dochází kombinací procesu difúze a eroze. Celý proces 

zásadně mění charakter polymerní matrice. Permeabilita polymeru pro léčivo 

s časem roste  a přesný stupeň uvolňování léčiva je proto nepředvídatelný. 

Kromě toho hrozí rozpad matrice před uvolněním veškerého léčiva. 

 

2.5.2 Degradace polymerů 

 

Degradace polymeru je klíčový proces eroze. Vazby v polymerech 

mohou být štěpeny pasivně hydrolýzou nebo aktivně enzymatickou reakcí. [23] 

Pro biodegradabilní materiály, zvláště ze syntetických polymerů, je pasivní 

hydrolýza nejdůležitější způsob degradace. S enzymaticky katalyzovanou 

degradací se setkáváme u polymerů přírodního původu (např. polypeptidy, 
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polysacharidy), ale i u některých inertních syntetických polymerů, jako je nylon, 

poly(ether uretan), poly(tereftalát), poly(hydroxybutyrát), poly(esterurea) atd.  

 

2.5.2.1 Faktory ovlivňující stupeň hydrolytické degradace 

 

Chemické složení a konfigurace 

Degradační rychlost závisí na typu chemické vazby, na typu 

zastoupených monomerů, [24]  přítomnosti kopolymerní složky [25] a vlivu 

sousedních funkčních skupin. [26] 

Nejreaktivnější jsou některé polyanhydridy s poločasem 6 minut, 

následují některé polyorthoestery s poločasem 4h, dále pak polyestery 

s poločasem 3,3 let a nakonec polyamidy s poločasem až 83000 let. [27] 

Sousední funkční skupiny ovlivňují reaktivitu pomocí sterických a elektronových 

efektů. Např. substituce vodíku chlorem v α- pozici ethylacetátu zvyšuje 

hodnotu rychlostní konstanty hydrolýzy v neutrálním prostředí v 2,5 x 10-10 (s-1) 

na 1,1 x 10-8 (s-1) vlivem negativního indukčního efektu [26]. Vliv sférického 

efektu je patrný u α- hydroxykyselin. Objemnější metylová skupina u 

polymléčné kyseliny brání ataku vodou a tím následně k zpomalení její 

degradace proti kyselině polyglykolové. [28]   

 

Morfologie a krystalinita 

Rychlost degradace se obvykle zvyšuje s klesající krystalinitou. 

K degradaci semikrystalických polymerů dochází ve dvou stupních. V prvním 

stupni proniká voda do amorfních částí a dochází k hydrolytickému štěpení 

esterových vazeb. Druhý stupeň pak zahrnuje hydrolýzu uvnitř krystalických 

oblastí. 

Tyto závěry lze demonstrovat na výsledcích studie morfologie a změny 

struktury Vicrylových pelet in vitro. Vicryl je kopolymer kyseliny glykolové a 

kyseliny L-mléčné v poměru 90/10. Hydrolýza začala v amorfních částech 

polymeru a zkončila zvýšením krystalinity. Jakmile hydrolýza pokročila, 

krystalické oblasti byly atakovány a náhodně rozloženy. [29] 
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Teplota 

Rychlost degradace závisí většinou přímo úměrně na teplotě. 

 

pH 

Odlišné pH v různých částech trávícího traktu lze využít k cílenému 

uvolnění léčiva v požadovaném místě a jeho účinku. Tato pH dependentní 

degradace dovoluje částečně nebo úplně katalyzovanou degradaci v žaludku 

nebo v tenkém střevě a uvolnění léčiva v závislosti na degradační stabilitě 

polymeru a fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva. 

K ovlivnění degradační rychlosti se ukázalo jako užitečné přidávání látek 

regulujících pH. U polyorthoesterů se používá hydroxid hořečnatý a anhydridy 

karboxylových kyselin. [30]  Anhydridy urychlují hydrolýzu vlivem kyselé 

katalýzy, naopak hydroxid hořečnatý snižuje degradační rychlost vlivem zvýšení 

stability orthoesterů v bazickém prostředí.  

 

Přítomnost léčiva 

Uplatňuje se především vliv hydrofility a acidobazicity léčivé látky. 

Bazická léčiva se mohou chovat jako katalyzátory a zvyšovat stupeň degradace 

nebo neutralizují konečná karboxylová rezidua polyesterů, čímž redukují 

autokatalýzu kyselých koncových skupin a následně i degradaci. Léčiva 

s hydrofilními vlastnostmi jsou uvolňována rychleji než hydrofobní.  

 

2.5.2.2 Enzymatická degradace 

 

Kromě chemické degradace mohou polymery podléhat rovněž 

enzymaticky katalyzované degradaci. Ta byla identifikována u polymerů 

vyskytujících se v přírodě, jako je kolagen a celulosa. [31]  O přítomnosti 

enzymů při degradaci syntetických a chemicky modifikovaných přírodních 

polymerů se vedou debaty. 

Faktory ovlivňující enzymatickou degradaci: teplota, pH, přítomnost 

enzymatických inhibitorů, tenzorů, kationů a jiných organických látek atd. 
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Enzymy vykazují nejvyšší aktivitu při podmínkách podobných 

fyziologickému prostředí. Změna těchto přirozených podmínek vede ke snížení 

enzymatické aktivity a tím také ke snížení stupně enzymatické degradace 

polymeru. 

Vzhledem k tomu, že degradační děj může být po celou dobu řízen 

výběrem polymerní složky, struktury a před vnější parametry, lze uvolňování 

léčiv kontrolovat s velkou přesností po extrémně dlouhou dobu. 

 

2.5.3 Biodegradabilní polymery s postupným uvolňováním léčiva 

 

Jako vhodné nosiče léčiv pro jednotlivé aplikace se v praxi osvědčily 

biodegradabilní polymery přírodního i syntetického původu, které jsou v těle 

odbourávány enzymaticky nebo neenzymaticky za vzniku netoxických produktů. 

[32]   Z přírodních polymerů byly studovány hovězí a lidský albumin, fibrinogen, 

kolagen, želatina, chitin, deriváty celulózy atd. [33]   Druhou skupinou pak tvoří 

biodegradabilní syntetické polymery, zastoupené sloučeninami různých 

chemických struktur jako polyamidy, polyaminokyseliny, poly α-kyanoakryláty, 

polyestery, polyorthoestery, polyureáty, polyakrylamidy atd. [34]   

Mezi velmi často používané polymery patří termoplastické alifatické 

polyestery, tvořené především kyselinou mléčnou (PLA), kyselinou glykolovou 

(PLG) a kopolymery kyseliny mléčné s glykolovou (PLGA).Výhodou těchto 

polymerů je biokompatibilita, biodegradabilita a možnost zabudování léčivých 

látek z různých chemických a terapeutických skupin. [35]   

 

2.5.3.1 Kyselina polymléčná, kyselina polyglykolová a jejich kopolymery 

 

Charakteristika: 

Kyselina polyglykolová (PGA) jako nejjednodušší polyester, je krystalická 

látka s teplotou tání (Tm) 225°C a s teplotou skelného přechodu (Tg) 35°C. 

Stavební jednotka v molekule PGA obsahuje nepolární methylenovou skupinu a 

relativně polární esterovou skupinu, empirickým vzorcem vyjádřeno (C2H2O2)n. 
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Ve srovnání s ostatními biodegradabilními polymery je PGA vysoce krystalický 

polymer s krystalinitou v rozmezí 35% až 75%. Z jeho struktury vyplývají 

specifické chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti. Polymer je rozpustný ve 

většině organických rozpouštědel. PGA má velmi vysokou pevnost a modul 

elasticity. PGA podléhá biodegradaci na základě hydrolýzy nestabilních 

esterových vazeb. Doba degradace závisí na molekulové hmotnosti, stupni 

krystalinity, fyzikální geometrii polymeru a fyzikálně chemických vlastnostech 

prostředí. [36]   

Kyselina polymléčná (PLA) má odlišné chemické, fyzikální a mechanické 

vlastnosti než PGA. Rozdíl je dán přítomností methylové skupiny na α-uhlíku a 

díky tomuto centru asymetrie lze získat levotočivou, pravotočivou a racemickou 

formu polymeru. Komerčně se využívá především L-PLA, DL-PLA a jejich 

kopolymery. 

L-PLA je semikrystalický, biodegradabilní polymer s teplotou tání (Tm)  

okolo 175°C a teplotou skelného přechodu (Tg) 65°C. [37]  Empirický vzorec 

polyaktidu je (C3H4O2)n. L-PLA je méně krystalický polymer než PGA 

s krystalinitou okolo 35%.[38]   Je velmi dobře rozpustný v běžných organických 

rozpouštědlech jako je např. chloroform. Rovněž se vyznačuje vysokou 

mechanickou pevností, ale nižším modulem elasticity než PGA. 

DL-PLA je amorfní polymer s teplotou tání přechodu 57°C. [37]   Polymer 

má velmi malou pevnost a modul elasticity. 

PLA je hydrolyticky stabilnější než PGA, je to dáno sférickým bráněním 

esterových vazeb methylovou skupinou. Amorfní DL-PLA degraduje rychleji než 

semikrystalická L-PLA. 

Kopolymery kyseliny glykolové s kyselinou DL-mléčnou (PLGA) mají 

široký rozsah fyzikálních a chemických vlastností a odlišnou rychlost 

biodegradace.Zastoupení kyseliny glykolové je obvykle 25-50% molárního 

podílu ve směsi s kyselinou mléčnou.Jsou vhodnými biodegradabilními 

materiály, protože esterové vazby podléhají hydrolýze. Biodegradace 

kopolymerů je rychlejší než u biopolymerů neboť kopolymery jsem oproti 

homopolymerům amorfní. 
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Degradace v živém organismu: 

Z chemického hlediska  podléhají implantáty připravené 

z biodegradabilních materiálů pěti fázím degradace. [33]   Toto rozdělení slouží 

pro přehlednost procesu, ve skutečnosti na sebe jednotlivé fáze vzájemně 

navazují, ale mohou se i zároveň překrývat. 

1. fáze: Po aplikaci na určené místo v těle implantát nasává vodu 

z okolního prostředí. Rychlost tohoto procesu závisí na velikosti a povrchu 

implantátu a pohybuje se v rozmezí několika dní až měsíců. Dalším faktorem 

ovlivňujícím absorpci je složení implantačních tělísek, protože hydratace 

amorfní fáze probíhá rychleji než hydratace krystalické fáze. Hydrofilnější 

polymerní matrice z polyglykolové, polymléčné kyseliny a jejich kopolymerů 

přijímají vodu až do vnitřních prostor a následně degradují na fragmenty, 

zatímco u hydrofobnějších matric dochází jen k povrchové erozi. [38]   

Při studiu degradace polymléčné kyseliny byl sledován podíl enzymaticky 

zprostředkované hydrolýzy. Výsledky studie ukázaly, že hlavní cestou 

degradace je neenzymatická hydrolýza, avšak ve velmi malé míře probíhá i 

enzymatická hydrolýza. 

2. fáze: Během této fáze degradace dochází k depolymerizaci či 

chemickému rozkladu polymerní matrice, vedoucí ke změně mechanických 

vlastností. Při reakci vody s polymerem dochází k hydrolytickému štěpení 

kovalentních chemických vazeb, ke snížení průměrné molekulové hmotnosti a 

změně fyzikálních vlastností. Kinetika štěpení závisí na řadě faktorech jako jsou 

např. velikost implantátu, povrchová vrstva, typ polymeru, jeho čistota, 

krystalinita, počáteční molekulová hmotnost, okolní pH a sterilizační metoda. 

[32]  I v tomto stádiu degradace amorfních oblastí probíhá  dříve než degradace 

oblastí krystalických. 

3. fáze: V třetí fázi implantát ztrácí celistvost a rozpadá se na fragmenty 

s nízkou molekulovou hmotností.  

 4. fáze: V této fázi pokračující  hydratací vznikají fragmenty s vhodnou 

velikostí pro pohlcení fagocyty a dále se tvoří monomerní laktátové a glykolové 

aniony rozpustné ve vnitrobuněčné tekutině. [39]   Dochází tedy k absorpci. 
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5. fáze: Poslední fází degradace je eliminace. L-laktát vstupuje do cyklu 

trikarboxylových kyselin (citrátového cyklu), kde je metabolizován a z těla 

eliminován ve formě oxidu uhličitého a vody. Glykolát může být vyloučen 

v nezměněné formě ledvinami nebo také vstupuje do citrátového cyklu. 

 

Využití: 

Biodegradabilní polymery se využívají jako chirurgický materiál: šicí 

materiál, svorky, kostní hřeby, protéza aj. [40]   

Dále se využívají jako implantáty nebo mikročásticové systémy 

aplikované injekčně pro řízené uvolňování antagonistů narkotik, steroidů, 

vakcín, cytostatik, lokálních anestetik, antibiotik nebo antimalarik. V oftalmologii 

se používají makrosféry z PLA a PGLA, které mají mnohé přednosti oproti 

klasické léčbě akutních i chronických onemocnění zadní části oka. [41]   
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3 Cíl práce 
 

Zadání tématu rigorózní práce bylo motivováno tématem diplomové práce 

[42], v níž byla vypracována nová metoda zvyšování koncentrace nanočástic 

stříbra založená na reverzní dialýze produktů a ověřena metoda stabilizace těchto 

nanočástic sprejovým sušením s vhodným hydrofilním nosičem. 

 

Cíl rigorózní práce je možno vyjádřit v následujících bodech: 

 

Připravit mikročástice z mannitolu obsahující nanočástice koloidního stříbra 

metodou sprejového sušení. 

Analogickým postupem připravit mikročástice z mannitolu bez koloidního 

stříbra. 

Připravit řadu matric z oligoesterů kyseliny glykolové a DL-mléčné 

větvených mannitolem nebo dipentaerytritolem obsahujících mikročástice 

mannitolu se stříbrem, mikročástice z mannitolu samotného a bez těchto 

mikročástic. 

Matrice z oligoesterů s mikročásticemi a bez nich testovat z hlediska 

průběhu botnání a eroze v pufru pH 7,0. 

Matrice z oligoesterů testovat z hlediska průběhu botnání a eroze 

v prostředí vody a v pufrech pH 7,0 lišících se koncentací pufračních složek. 

 

Výsledky dosažené v rámci uvedeného experimentálního schématu bylo 

zadáno vyhodnotit po stránce kvalitativní i kvantitativní a vyvodit z nich zobecněné 

závěry. 
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4 Experimentální část     

4.1 Použité přístroje 

 

Analytické váhy Kern ABS, max 220g, d=0,1mg 

 

Váhy Kern 440-33N max 200g, d=0,01g 

 

Váhy Kern 440-47 max 1200g, d=0,1g 

 

Malvern zetasizer ZS (Malvern Instruments, UK) 

 

Ultrazvuk Sonorex super 10P Bandelin 

 

Mikroskop Olympus BX 51 

 

PC s programem analySIS® FIVE (Soft Imaging System GmbH, Münster, Německo) 

 

Sprejová sušárna Mini Spray Dryer B-290 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, 

Švýcarsko) 

 

Potenciometr digitální s pH – metrem, Mini Lab, Model IQ 125 Profesional 

 

Biologický termostat, BT 120, Laboratorní přístroje Praha 

 

Horkovzdušná sušárna, HSPT.200 
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4.2 Chemikálie 

 

 

Čištěná voda - Farmaceutická fakulta 

 

Polyakrylát-polyalkohol (Kopolymer kyseliny akrylové s vinylalkoholem) – Sigma 

 

Mannitol p.a. – Lachema a.s., CZ 

 

Pupalkový olej – Kulich s.r.o., Hradec Králové 

 

Stříbrné nanočástice – Katedra Farm. technologie, Farmaceutická fakulta, UK v 

HK 

 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát p.a., Lachema a.s. 

 

Kyselina citrónová p.a., Lachema a.s. 

 

Polymery 3D a 3M - větvené oligoestery kys. mléčné, syntetizované na katedře 

Farm. technologie, Farmaceutická fakulta, UK v HK 

 

Dipentaerytritol – Kulichs.r.o., Hradec Králové 

 

Azid sodný – Lachema a.s., CZ 
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4.3 Metody přípravy 

4.3.1 Sprejové sušení nanodisperzí 

 

Vodný roztok mannitolu o koncentraci 10 % se připravil smícháním 

zkoumaného nekoncentrovaného či koncentrovaného koloidního stříbra a mannitolu. 

Při pomalém rozpouštění se využívalo ultrazvuku k urychlení rozpouštění. Po 

dostatečném zahřátí vnitřního prostoru sušárny se roztok přetlakem čerpal do sušící 

komory a sušil. Při sušení se musela optimalizovat rychlost nasávání vzorku, 

nastřikování vzorku do komory, teplota v komoře a rychlost proudění vzduchu 

v sušárně. 

 

Obr. 18    Parametry sprejového sušení 

Parametry procesu Experimentální podmínky 

Průměr trysky 0,7 mm 

Vstupní teplota 110°C (+/- 2°C) 

Výstupní teplota 60-70°C 

Průtok vzduchu 600 L/h 

Nástřik vzorku mL/min 

Účinnost aspirátoru 100% 

 

4.3.2 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Vzorek (cca 0,1ml) byl pomocí injekční stříkačky nastříknut do kyvety speciálně 

určené pro měření zeta potenciálu a doplněn do požadovaného množství. Následně 

byl vložen do Zetasizeru a měřen.  Zetasizer zaznamenává a zpracovává výsledky.  

 

4.3.3 Mikroskopování 

 

Na podložní sklíčko bylo naneseno malé množství pupalkového oleje. Pomocí 

kopistky se malé množství vzorku postupně rozptýlilo do oleje a vzniklá směs se 

opatrně zakryla krycím sklíčkem. Vzorek se vložil do mikroskopu. 
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4.3.4 Analýza obrazu 

 

Hodnocené parametry (softwaru analySIS® FIVE): 

• Průměr částic 

• Tvarový faktor 

• Plocha 

• Feretův průměr maximální a střední 

 

Parametry měření: 

• Zvětšení 40x 

• Filtr pro velikost částic: minimálně 30 obrazových bodů (Particle 

Filter: Minimum 30 Pixel) 

• Diagonální spojení bodu pro detekci částice 

• Limit pro detekci plochy (Area - Lower Limit)  3,05  

• Limit pro tvarový faktor (Shape Factor - Lower Limit) 0,55 

 

Detekce částic: 

• Nastavení prahových hodnot 

• Definování parametrů detekce a provedení detekce 

• Výběr parametrů hodnocených částic 

• Definování schémat klasifikace 

• Klasifikace částic 

• Výběr parametrů pro měření částic 

• Export výsledků 

 

Při analýze obrazu je nutné barevné složky převést na šedé složky z důvodu 

kvantitativního hodnocení plochy a definování rozmezí hodnot šedé škály. Převedení 

na obraz v šedé škále se provádí pomocí příkazu: Oper → Color Separation → 
Intensity. 

Před zahájením automatické detekce částic je nutné nastavit rozsah hodnot 

šedé škály odpovídající jednotlivým fázím, aby byly částice jasně patrné proti pozadí 

obrazu. Definici tohoto rozsahu nazýváme nastavením prahových hodnot. Prahové 

hodnoty jsou definovány jako nejnižší a nejvyšší hodnota šedé škály/barevných 
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složek. Existují dvě možnosti, jak nastavit prahové hodnoty u obrazu v šedé škále. 

Nastavení prahových hodnot pomocí histogramu (Set Thresholds → Manual) nebo 

(Set Thresholds → Manual → tlačítko Auto). Při práci s barevnými obrazy 

definujete prahovou hodnotu interaktivně přímo v obrazu. 

V dialogovém okně Define Measurements na záložce Particles můžeme vybrat 

parametry, které chceme u částic měřit. Výběr se provádí označením příslušného 

parametru.  

Klasifikační schéma se poté musí přiřadit v okně Analysis → Classify … 

V seznamu Criteria se vybere parametr, který chceme použít ke klasifikaci a 

v seznamu Class mu přiřadit klasifikační schéma. I zde se nachází tlačítko Execute 

pro provedení detekce a klasifikace. 

 
Obr. 19   Ukázka částic 
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Obr. 20   Ukázka zabrazení mikročástic z hlediska jejich velikostních tříd 

 
 

 

Tab. 1   Velikosti a čísla tříd 

Třída četnosti Velikost částic 

1 – Červená 0-3 μm 

2 – Zelená 3-6 μm 

3 – Tmavě modrá 6-9 μm 

4 – Žlutá 9-12 μm 

4 – Světle modrá 12-15 μm 

5 – Růžová 15-18 μm 
 Střední průměr velikosti částic v μm 
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4.3.5 Bobtnání a eroze 

 

4.3.5.1 Příprava matric 

 

Ve funkci biodegradovatelných nosičů byly použity oligoestery kyseliny 

mléčné větvené přídavkem 3% mannitolu a 3% dipentaerytritolu, označené 

pracovními názvy 3M a 3D, které byly syntetizovány na katedře farmaceutické 

technologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

 

Tab. 2    Charakteristika použitých oligoesterových nosičů 

Nosič D (%) MAN (%) Mn Mw Mn/ Mw Tg (°C) 

3M - 3,0 2600 3800 1,46 23,7 

3D 3,0 - 3600 5300 1,47 27,3 

 

D………… Dipentaerytritol 

MAN……. mannitol 

Mn……….. číselně střední relativní molekulová hmotnost 

Mw……….. hmotnostně střední relativní molekulová hmotnost 

Mn/ Mw…... stupeň polydisperzity 

Tg………… teplota skelného přechodu 

 

4.3.5.2 Příprava vzorků testovacích nosičů 

 

Matrice ze samotného polymeru 
Matrice polymeru (3D a 3M)  byla připravena odříznutím pomocí skalpelu 

ze skladovaného bloku ztuhlé taveniny. Matrice měla hmotnost 150 mg. Matrice 

byla přenesena do scintilační lahvičky označené štítkem. 

 
Matrice s obsahem mikročástic mannitolu a disperze stříbra 

Matrice s obsahem mikročástic mannitolu a disperze stříbra byla 

připravena rozmícháním mikročástic mannitolu a disperze stříbra o hmotnosti 

40  



20mg v polymeru o hmotnosti 130 mg. Směs byla roztavena v kádince při 70°C 

a  pomocí kopistky za tekutého stavu připravena matrice o hmotnosti 150 mg. 

Matrice byla přenesena do scintilační lahvičky označené štítkem. 

 
Matrice s obsahem mikročástic mannitolu 

Matrice s obsahem mikročástic mannitolu byla připravena rozmícháním 

mikročástic mannitolu o hmotnosti 20mg v polymeru o hmotnosti 130 mg. Směs 

byla roztavena v kádince a  pomocí kopistky za tekutého stavu připravena 

matrice o hmotnosti 150 mg. Matrice byla přenesena do scintilační lahvičky 

označené štítkem. 

 

4.3.5.3 Příprava testovacích médií 

 

Pro studium bobtnání a eroze byla jako médium použita voda a fosfát-

citrátový pufr o hodnotě pH 7,0. Dle chemických tabulek se pufr o daném  pH 

připraví smísením x-dílů roztoku A a (100-x) dílů roztoku B. Roztok A představuje 

roztok kyseliny citrónové a koncentraci 21,014 g/l, roztok B je roztok 

hydrogenfosforečnanu sodného o koncentraci 35,60 g/l, počítáno jako dihydrát. 

Pro pH 7,0 je roztok A 190 ml 0,1 M monohydrátu kyseliny citrónové a 

roztok B 810 ml 0,2 M dihydrátu hydrogenfosforečnanu sodného. 

Po důkladném rozpuštění byla hodnota pH zkontrolována pomocí digitálního 

potenciometru s pH metrem a eventuální odchylky upraveny malým množstvím 

kyseliny citrónové nebo hydrogenfosforečnanu sodného na požadovanou hodnotu. 

Na závěr byl pufr stabilizován azidem sodným v koncentraci 0,02%. Pufr byl 

uchováván v plastovém kanystru. 

 

4.3.5.4 Postup při stanovení stupně bobtnání a eroze 

 

Požadované množství vzorku bylo dáno do vytárované označené scintilační 

lahvičky a zváženo. Tato hmotnost byla zaznamenána jako m0 . Označené 

scintilační lahvičky se vzorkem byly zality médiem v množství 15,0 g, uzavřeny a 
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vloženy do biologického termostatu s nastavenou hodnotou teploty na 37°C. Ve 

stanovených časových intervalech (po 1, 3, 7, 14, 21 dnech) byly vyjmuty 

z termostatu a médium opatrně vylito. Stěny lahviček byly osušeny pomocí buničité 

vaty namotané na špejli a vysušeny pomocí fénu. Poté byly lahvičky zváženy na 

analytických vahách a tato hmotnost byla zaznamenána jako mb. Lahvičky pak byly 

vloženy do horkovzdušné sušárny, kde se sušily 1 den při teplotě 70°C za 

sníženého tlaku do konstantní hmotnosti. Po vysušení byly lahvičky zváženy na 

analytických vahách a tato hmotnost zaznamenána jako ms. U ostatních lahviček 

bylo médium měněno ve stejných intervalech jako probíhaly odběry vzorků. 

Testovaly se vždy dva vzorky pro každé médium. 

 

4.3.5.5 Vzorce na výpočet bobtnání a eroze 

 

Stupeň botnání: 

100⋅=
−

s

sb

m
mmB     [%] 

 

B  …stupeň botnání v % 

mb …hmotnost vzorku po vylití pufru 

ms …hmotnost vzorku po vysušení 

 
 
Stupeň eroze: 
 

1001
0

0
⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−=

m
mmE s   [%] 

 

E  …stupeň eroze v % 

m0 …hmotnost původní navážky polymeru 

ms …hmotnost vzorku po vysušení 
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4.4 Výsledky 

 

4.4.1 Nanočástice stříbra 

 

4.4.1.1 Nano a zeta-potenciálové měření 

 

Tab. 3   Nano a zeta-potenciálové měření, Nekoncentrovaný roztok 

Velikost částic [nm] 
 Zeta potenciál [mV] 

Pík  

Vzorek -38,8 63,21 

 

4.4.1.2 Mikroskopování a analýza obrazu 

 

Obr. 21 Rozložení velikosti mikročástic mannitolu obsahující nanočástice 

stříbra - střední průměr – detaily viz Tab.4 
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Tab. 4 Rozložení velikosti mikročástic mannitolu obsahující nanočástice 

stříbra - střední průměr 

Třída četnosti Od (μm) Do (μm) Počet částic 

1 0 1 0 

2 1 2 1209 

3 2 3 1447 

4 3 4 793 

5 4 5 560 

6 5 6 368 

7 6 7 270 

8 7 8 206 

9 8 9 118 

10 9 10 125 

11 10 15 267 

12 15 20 71 

13 20 30 23 

14 30 50 9 

 

Obr. 22 Mikročástice mannitolu obsahující nanočástice stříbra 
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4.4.2 Bobtnání a eroze 

 

A) Prostředí 1 M fosfátcitrátového pufru 
Matrice obsahující mannitolové mikročástice s koloidním stříbrem 

Tab.5 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice s koloidním stříbrem  
Tab.6 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice s koloidním stříbrem 

 

B) Prostředí 1 M fosfátcitrátového pufru  
Matrice obsahující mannitolové mikročástice 

Tab.7 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice 

Tab.8 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice 

 

C) Prostředí vody 

Tab.9 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D 

Tab.10 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D 

 

D)  Prostředí s různou koncentrací fosfátcitrátového pufru 
 
  D1)   fosfátcitrátový pufr, koncentrace 0,25M 
Tab.11 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D  

Tab.12 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D 

 

  D2)   fosfátcitrátový pufr, koncentrace 0,125M 
Tab.13 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D 

Tab.14 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D 
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A) Prostředí 1 M fosfátcitrátového pufru, pH 7,0 
Matrice obsahující mannitolové mikročástice s koloidním stříbrem 

 
Tab. 5 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice s koloidním stříbrem 

Polymer 
3D 3M  Čas (dny) 

A B A B 
1 5,79 6,78 19,21 18,89 
3 18,84 11,65 641,33 583,93 
7 65,47 35,15 49,51 46,01 
14 52,70 64,40 70,11 90,26 
21 29,08 11,91 203,21 107,69 

 
Obr. 23 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice s koloidním stříbrem 
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Tab. 6 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice s koloidním stříbrem 

Polymer 
3D  3M  Čas (dny) 

A B A B 
1 96,03 96,87 92,66 93,63 
3 98,82 99,17 87,50 86,84 
7 89,62 91,73 67,41 67,15 
14 59,32 61,80 40,17 39,25 
21 44,25 41,27 25,99 26,21 

 

 

Obr. 24 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice s koloidním stříbrem 
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B) Prostředí 1 M fosfátcitrátového pufru  

Matrice obsahující mannitolové mikročástice 
 

Tab. 7 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice 

Polymer 
3D  3M  Čas (dny) 

A B A B 
1 9,40 5,43 28,97 13,50 
3 14,64 7,34 2,58 0,88 
7 74,25 79,81 90,74 93,19 
14 76,59 63,61 53,90 51,02 
21 8,89 28,71 54,96 58,31 

 

Obr. 25 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice 
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Tab. 8 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice 

Polymer 
3D 3M Čas (dny) 

A B A B 
1 95,51 96,20 91,87 92,67 
3 96,50 97,78 83,01 82,42 
7 84,89 89,02 65,99 71,84 
14 65,45 59,16 40,24 39,62 
21 40,54 43,58 25,82 26,60 

 

 

Obr. 26 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, mannitolové 

mikročástice 
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C) Prostředí vody 

 

Tab. 9 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D: prostředí voda  

Polymer 
3D 3M Čas (dny) 

A B A B 
1 3,78 3,49 2,31 2,86 
3 4,93 4,38 10,09 11,84 
7 12,83 12,90 4,26 5,10 

14 6,32 6,54 16,37 14,74 
21 2,66 2,15 11,37 12,31 

 

Obr. 27 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D: prostředí voda 
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Tab. 10 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, prostředí voda  

Polymer  
3D 3M Čas (dny) 

A B A B 
1 98,08 97,94 98,40 97,77 
3 100,07 100,61 98,38 97,44 
7 92,24 92,02 74,13 74,76 

14 64,30 59,49 39,34 41,40 
21 37,58 36,28 13,70 8,86 

 

Obr. 28 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, prostředí voda 
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D)  Prostředí s různou koncentrací fosfátcitrátového pufru 
 
  D1)   fosfátcitrátový pufr pH 7,0 , koncentrace 0,25M 

 

Tab. 11 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, koncentrace pufru 

0,25M, pH 7,0 

Polymer 
3D 3M Čas (dny) 

A B A B 
1 5,01 3,34 41,15 30,72 
3 18,05 16,11 2,48 2,21 
7 35,77 2,76 231,48 290,00 

14 182,59 165,43 2022,64 1948,34 
21 59,02 84,62 2050,60 2188,61 

 

Obr. 29 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, koncentrace 

pufru 0,25M, pH 7,0 
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Tab. 12  Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, koncentrace pufru 

0,25M, pH 7,0 

Polymer  
3D 3M Čas (dny) 

A B A B 
1 97,21 97,95 60,43 62,02 
3 92,36 92,13 13,87 20,17 
7 62,77 67,07 3,79 8,36 
14 46,06 48,18 6,97 10,40 
21 40,74 30,43 5,38 5,34 

 

 

Obr. 30 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, koncentrace pufru 

0,25M, pH 7,0 
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  D2)   fosfátcitrátový pufr pH 7,0 , koncentrace 0,125M 
 

Tab. 13 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, koncentrace 

pufru 0,125M, pH 7,0 

Polymer 
3D 3M Čas (dny) 

A B A B 
1 10,57 9,34 14,17 12,22 
3 27,42 50,33 39,04 25,62 
7 198,62 217,73 139,23 122,34 

14 103,20 96,92 66,95 61,39 
21 156,85 137,76 32,87 42,76 

 

Obr. 31 Časový průběh stupně bobtnání polymerů 3M a 3D, koncentrace 

pufru 0,125M, pH 7,0 
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Tab. 14 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, koncentrace pufru 

0,125M, pH 7,0 

Polymer  
3D 3M Čas (dny) 

A B A B 
1 97,14 97,60 87,22 89,90 
3 96,08 94,96 67,26 70,55 
7 85,72 85,38 53,64 52,31 

14 65,98 65,81 25,00 24,90 
21 43,37 42,85 9,38 10,31 

 

 

Obr. 32 Časový průběh stupně eroze polymerů 3M a 3D, koncentrace pufru 

0,125M, pH 7,0 
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5 Diskuze 

5.1 K přípravě a k parametrům částicových systémů 

 
Vzorek koloidního stříbra byl připraven na katedře farmaceutické technologie 

podle modifikované Tollensovy metody redukce roztoku komplexu stříbrné soli 

roztokem manosy jako redukujícího cukru. Metoda byla převzata od kolektivu        

Dr. L. Kvítka z katedry fyzikální chemie PřF UP Olomouc. Jak je uvedeno v tabulce 

3, měly nanočástice střední intenzitní rozměr 63 nm a zeta potenciál –39 mV. Oba 

parametry dávají předpoklad dostatečně stabilního systému z hlediska jeho stupně 

disperzity. 

Dříve bylo prokázáno, že mísení nanodisperzí stříbra ve vodném roztoku 

mannitolu neovlivní velikost částic stříbra. Pro přípravu mikročástic z mannitolu a 

mikročástic z mannitolu obsahujících nanočástice stříbra byly využity standardní a již 

dříve optimalizované podmínky sprejového sušení. Metodou sprejového sušení byly 

získány mikročástice, které byly v průměru přibližně stokrát větší než v nich 

obsažené nanočástice stříbra. V tabulce 4 a na obr. 21 jsou výsledky analýzy 

obrazu těchto mikročástic. Jejich nejvyšší počet byl nalezen ve velikostní třídě mezi 

2 a 3 μm, hmotnostně významná frakce byla nalezena mezi 10 a 15 μm. 

 

5.2 K přípravě a testování botnání a eroze oligoesterových matric  

 
Matrice ze samotných oligoesterů byly připraveny obvyklou metodou 

oddělení tělíska standardní hmotnosti ze skladovaného bloku ztuhlé taveniny. Směsi 

nosiče s mikročásticemi dvou typů byly připraveny metodou mísení taveniny nosiče 

zahřáté na 70 °C. Již dříve bylo prokázáno, že tavení při této teplotě za omezeného 

přístupu vlhkosti nemá vliv na parametry nosiče. Do taveniny byly mikročástice 

z mannitolu přimíseny v koncentraci 13,3 % 

Nosiče byly vybrány z řady větvených oligoesterů syntetizovaných na katedře 

farmaceutické technologie na základě stejné koncentrace větvící složky ve směsi 
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reaktantů, která byla 3%. Větvící složka byla stejná z hlediska počtu hydroxylových 

skupin potenciálně schopných tvořit řetězce. V případě plného využití větvícího 

potenciálu mannitolu a dipentaerytritolu při polykondenzační reakci by se jednalo o 

hvězdicovité molekuly s šesti oligoesterovými větvemi. Jak je dokumentováno 

v tabulce 2, oba nosiče měly stejný stupeň polydisperzity molekulových hmotností. 

Vzorek připravený s dipentaerytritolem (3D) jako větvící složkou měl vyšší hodnoty 

parametrů molekulové hmotnosti než vzorek s mannitolem (3M). Tomu také 

odpovídala vyšší hodnota teploty skelného přechodu. 

V tabulce 5 a na obr. 23 jsou výsledky měření hodnot stupně botnání nosičů 

3M a 3D v pufru pH 7,0. Pufr měl koncentraci 1mol/l. Matrice obsahovaly kromě 

nosičů inkorporované mikročástice mannitolu. Tyto mikročástice obsahovaly 

nanočástice koloidního stříbra. Z prezentovaných výsledků je patrný značný rozdíl 

v chování obou matric. Matrice s nosičem 3D botnala postupně s maximem mezi    

7. a 14. dnem. Matrice z nosiče 3M měla maximum v intervalu 3 dny. Jeho hodnota 

byla téměř desetinásobná oproti matricím z nosiče 3D. Odlišnost v chování 

z hlediska botnání je doprovázena odlišným chováním z hlediska eroze. Matrice 

z nosiče 3M erodují v přibližně pětidenní iniciální fázi značně rychleji. 

Jako zajímavé vychází srovnání průběhu botnání matric obsahujících 

mannitolové mikročástice bez koloidního stříbra s mannitolovými mikročásticeni se 

stříbrem. Chování matric s mannitolovými mikročásticemi je na obr. 25 a v tab. 7. Je 

patrný rozdíl jednak v posunu maxima charakteristiky k vyšším hodnotám, jednak je 

patrné výrazné snížení hodnot maxima. Vysvětlením by mohlo být onkotické a 

osmotické působení koloidních částic stříbra a iontů stříbra a složek disperzního 

prostředí koloidního stříbra obsažených v mannitolových mikročásticích. Vliv 

přítomnosti částic stříbra na erozi nebyl zaznamenán (obr. 26, tab. 8). 

 

5.2.1 K testování vlivu aktuální acidity a iontové síly na botnání a 
erozi oligoesterových matric  

 
Zajímavé chování matric obsahujících mikročástice různého typu v pufru pH 

7,0 při jeho koncentraci 1 mol/l bylo motivací pro provedení experimentů se stejnými 

matricemi bez mikročástic. Odlišné bylo použití médií s nulovou nebo sníženou 

57  



iontovou silou. Nulovou iontovou sílu měla čištěná voda. Kromě ní byl použit pufr ve 

čtyřnásobném nebo osminásobném zředění. 

Na obr. 27 a v tabulce 9 jsou výsledky testování stupně botnání nosičů 3M a 

3D v prostředí vody. Zajímavé jsou velmi nízké hodnoty charakteristiky. Jako další 

zajímavost je možno uvést oscilační průběh hodnot stupně botnání u matric z nosiče 

3M. Byla prokázána dvě výrazná maxima v intervalech 3 dny a 14 dní oddělená 

výrazným minimem v intervalu 7 dní. Matrice z nosiče 3D měly jedno maximum 

prokázané v intervalu 7 dní. Eroze obou materiálů začala až po třídenním intervalu. 

Její rychlost byla u nosiče 3M značně vyšší mezi 3. a 7. dnem, jak je možno usoudit 

z obr. 28 a z tab. 10. 

Na obr. 29 a v tab. 11 je průběh botnání matric v prostředí pufru 

v koncentraci 0,25 mol/l.  Stupeň botnání nosiče 3D se z počátečních velmi nízkých 

hodnot zvyšuje a dosahuje maxima v intervalu 14 dní. Podobně se chová nosič 3M, 

rozdílná je intenzita jevu. Hodnota charakteristiky má maximální hodnoty ve finální 

fázi měření a dosahuje hodnot odpovídajících více než dvacetinásobnému zvýšení 

hmotnosti tělísek. Průběh eroze napovídá o dějích v těchto matricích (obr. 30, tab. 

12). Zatímco eroze nosiče 3D má podobnou rychlost jako v prostředí vody, eroze 3M 

je podstatně rychlejší. Vysvětlením je ionizace koncových skupin, zvýšení 

hydrofilního charakteru molekul a dosažení hranice jejich rozpustnosti ve vodě. 

Jako další médium byl vyzkoušen pufr pH 7,0 v poloviční koncentraci, tedy 

0,125 mol/l. Průběh botnání byl zcela odlišný od botnání ve vodě a v pufru 

s dvojnásobnou koncentrací složek. Nižší iontová síla vedla k rychlejšímu zvyšování 

stupně botnání do maxima v 7. dni, nižší schopnost velmi zředěného pufru ionizovat 

karboxyly měla vliv na nižší stupeň botnání nosiče 3M. Nosič 3M erodoval v prvních 

třech dnech značně rychleji než ve vodě a značně pomaleji než v pufru 

s dvojnásobnou koncentrací složek. Eroze nosiče 3D nebyla výrazně ovlivněna ani 

přítomností pufru, ani jeho koncentrací, jak je možno posoudit srovnáním obr. 28, 30 

a 32 a tab. 10, 12, 14. 
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6 Závěr 
 

A) Do matric z oligoesterů kyseliny glykolové a kyseliny DL-mléčné větvených 

mannitolem nebo dipentaerytritolem je možno inkorporovat mikročástice 

z mannitolu obsahující nanočástice stříbra 

B) Mikročástice z mannitolu obsahující nanočástice a ionty stříbra modifikují průběh 

botnání matric z oligoesteru větveného mannitolem. Příčinou může být onkotické 

a osmotické působení složek koloidního stříbra a složek jeho disperzního 

prostředí včetně iontů stříbra. 

C) Botnání matric v prostředí vody je velmi malé, protože se při něm neuplatní 

ionizace koncových karboxylů.  

D) Matrice z nosiče větveného mannitolem jsou značně citlivější na změny iontové 

síly pufrů než z nosiče větveného dipentaerytritolem. Při pH pufrů 7,0 existuje 

jeho koncentrace, při které je dosaženo maximálního botnání. 

E) Hodnota maximálního botnání vychází z koncentrace dostatečně vysoké pro 

maximální ionizaci karboxylů a zároveň dostatečně nízké pro uplatnění 

osmotických jevů v matricích. 
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7 Souhrn 
 

Byl prezentován literární přehled o metodě měření velikosti a zeta 

potenciálu nanočástic založené na dynamickém rozptylu laserového paprsku a na 

mikroelektroforéze. Byl prezentován postup měření parametrů velikosti a tvaru 

mikročástic optickou metodou analýzy obrazu. Byla také popsána metoda přípravy 

mikročástic sprejovým sušením, byly uvedeny základní vlastnosti 

biodegradabilních polymerů, včetně jejich degradace a interakce s hydrofilním 

médiem. V experimentu byly studovány interakce oligoesterových matric s roztoky 

pufrů. Matrice byly tvořeny samotnými oligoesterovými nosiči nebo jejich směsí 

s mikročásticemi mannitolu či mikročásticemi mannitolu s příměsí koloidního 

stříbra. Jako oligoestery byly vybrány nosiče s větvenou konstitucí molekuly 

pomocí mannitolu a dipentaerytritolu jako šestimocných alkoholů. Hydrofilním 

médiem byla voda a roztoky pufrů pH 7,0 lišící se iontovou silou. Byla prokázána 

souvislost mezi koncentrací pufrů a průběhem botnání a eroze nosičů.  Botnání 

matric bylo významně ovlivněno složkami pocházejícími z nanodisperze stříbra. 
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8 Summary 
 

The methods of nanoparticles size and their zeta potential measurement 

based on dynamic laser light scattering a microelectrophoresis were reviewed. The 

procedures of the size and the shape factors of microparticles measurement with 

use of image analysis were presented. Also technique of microparticulate systems 

preparation by spray drying was described. The most important properties of 

biodegradable polymers including their degradatiom mechanisms and specific 

interactions with hydrophilic media were presented. In the experimental section were 

studied interactions of oligoester matrices with buffer solutions. Matrices contained 

not only oligoester carriers, but also mixtures of these carriers with mannitol 

microparticles and mannitol microparticles with microencapsulated silver 

nanoparticles. As oligoester carriers were chosen samples with branched 

constitution of molecules. As branching agent were used two polyhydric alcohols 

with six hydroxy groups – mannitol and dipentaerythritol. As hydrophilic testing 

medium were used water and range of buffers differing by ionic strength. 

Correlations between buffer concentration and swelling time course and erosion 

kinetics of matrices were demonstrated. Swelling degree characteristics of matrices 

were influenced by ingredients originated from the silver nanoparticles dispersion. 
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