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1. ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou solubilizačních systémů 

pro potenciálně fotodynamicky aktivní látky. Cílem bylo zjistit rozpustnost 

lipofilních fotosenzitizérů typu azaanalogů ftalocyaninů v několika olejích. Jako 

vhodné se ukázaly MCT pro ZIP21Zn a MUZ21Zn a ricinový olej pro P9Zn, se 

kterými se podařilo připravit mikroemulze (jako emulgátor jsme použili 

Cremophor® EL).  Následně jsme měřili molární extinkční koeficienty 

fotosenzitizérů s vybranými oleji. U fotosenzitizéru ZIP21Zn v MCT byl naměřen 

molární extinkční koeficient 354400 l·mol-1·cm-1 při vlnové délce 653 nm, 

pro MUZ21Zn v MCT 416000 l·mol-1·cm-1 (746 nm) a u P9Zn v ricinovém oleji 

352200 l·mol-1·cm-1 (703 nm). U vybraných předem připravených roztoků byly 

změřeny absorbance a stanoveny koncentrace fotosenzitizéru. MUZ21Zn a 

ZIP21Zn v MCT byly převedeny na mikroemulze, u kterých byly poté měřeny 

absorbance a sledována stabilita barviva v mikroemulzi. Fotosenzitizér 

MUZ21Zn není v mikroemulzi ani krátkodobě stabilní. U mikroemulze se 

samotným ricinovým olejem byla změřena velikost částic. 
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ABSTRACT 

 

The presented thesis deals with development and preparation 

of solubilisation systems for potentially photodynamically active substances. 

The aim was to determine the solubility of lipophilic photosensitizers 

of phthalocyanines azaanalogues type in several oils. MCT have been found 

suitable for ZIP21Zn and MUZ21Zn, and castor oil for P9Zn. These PS-in-oil 

solutions were incorporated into microemulsions using Cremophor® EL as the 

emulsifier. Molar extinction coefficients of photosenzitizers in selected oils were 

also measured. For photosenzitizer ZIP21Zn in MCT was found molar extinction 

coefficient 354400 l·mol-1·cm-1 at the wavelength of 653 nm; for MUZ21Zn 

in MCT was found the coefficient 416000 l·mol-1·cm-1 (746 nm), and for P9Zn 

in castor oil 352200 l·mol-1·cm-1 (703 nm). For selected solutions, prepared 

beforehand, the absorbance was determined and the concentration 

of photosenzitizers counted. At the MUZ21Zn and ZIP21Zn after conversion to 

microemulsions the absorbances in the microemulsions were also established 

and the stability of dyes in these microemulsions studied. The photosenzitizer 

MUZ21Zn is not even short-time stable in microemulsion. The particles size was 

measured at microemulsion with castor oil. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. ÚVOD 

Terapie solidních zhoubných nádorů je v počátečním stádiu především 

chirurgická, v dalších stádiích hraje významnou roli radioterapie a internistická 

léčba, tedy chemoterapie, hormonální léčba a v posledních letech tzv. cílená 

léčba. Klinická onkologie se v posledních 15 letech rozvíjí mimořádně rychle. Je 

to především díky poznatkům z oblasti molekulární biologie a pokrokům 

v biotechnologiích. Onkologická onemocnění jsou trvalou hrozbou. Jejich počet 

u nás trvale narůstá a jsou v naší republice na druhém místě v příčině úmrtí 

hned za onemocněním srdce a cév.  

Na rozdíl od protinádorové chemoterapie, která zasahuje DNA společnou 

pro všechny buňky, tedy i zdravé, je cílená protinádorová léčba zaměřena 

na molekuly či procesy typické pro nádorové buňky. Tím se zvyšuje nejen 

účinnost protinádorového zásahu, ale současně se snižuje riziko výskytu 

závažných nežádoucích účinků, které tak dobře známe při použití protinádorové 

chemoterapie. Ani cílená protinádorová léčba není samozřejmě zcela 

bez nežádoucích účinků, ale přesto představuje významný nový léčebný 

potenciál1. 

Mezi nové metody pro léčbu nádorových onemocnění patří fotodynamic-

ká terapie (photodynamic therapy, PDT). Je založená na podání fotosenzitivní 

látky, jež se po aplikaci hromadí přednostně v nejrychleji proliferujících buňkách 

a po ozáření světlem určitého spektra způsobí smrt odpovídajících buněk2.  

PDT zahrnuje spolupůsobení tří složek, které samy o sobě nejsou toxic-

ké a neprojevují žádné biologické efekty. Jedná se o kombinaci fotosenzitizující 

látky (photosensitizer, PS), světla a kyslíku3. PDT pracuje na principu předání 

energie absorbované PS molekulárnímu kyslíku, z něhož vytváří reaktivní formy 

kyslíku (angl. reactive oxygen species, ROS) jako např. volné radikály a single-

tový kyslík (obr. 1)4. ROS následně napadají okolní biomolekuly, dochází k je-

jich oxidaci a porušení funkce v buňce, což vede ke smrti zasažené buňky5. 

Na konečném zničení maligní tkáně a nádorových buněk se také podílí cévní 

poškození znemožňující zásobení tkáně krví a živinami s následnou ischemií 

tumoru, fagocytární imunita a zánět3. 
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Obr. 1. Zjednodušený princip PDT 

 

Výhodou fotodynamické terapie je téměř nulová toxicita použité látky 

bez přístupu světla, proto ve srovnání například s chemo- či radioterapií ji lze 

v krátkém časovém intervalu mnohokrát opakovat. Další výhodou u některých 

PS je určitá poměrně přesná selekce nádorových buněk, která je založena 

na rozdílu v koncentraci senzitizéru mezi normální a cílovou tkání. Metoda tedy 

zničí především nádorové buňky a okolní zdravé zůstanou neporušeny. 

Za zmínku také stojí asi nejzřejmější výhoda, a to že se řadí mezi neinvazivní 

metody. 

 Mezi nevýhody patří omezená možnost použití, neboť světlo používané 

k aktivaci fotosenzitizéru proniká nejvýše 1cm do tkáně a PDT lze tedy použít 

pouze na povrchu těla případně na části orgánů dostupné pomocí endoskopů a 

katetrů. Metoda vpichu optického vlákna s aktivizujícím světlem přímo do tkáně 

se zatím příliš nepoužívá. Nevýhodou při nitrožilní aplikaci fotosenzitizéru je 

několik hodin až týdnů trvající fotosenzitivita kůže po léčbě, pacient se tedy mu-

sí vyvarovat pobytu na slunci a vystavení silného světelného záření. 

Nejvýznamnější uplatnění nalézá fotodynamická terapie při léčbě 

různých druhů tumorů, a to jak maligních (zhoubných), tak benigních 

(nezhoubných). Většinou se zatím jedná o léčbu paliativní nebo doplňkovou, 

nejčastěji chirurgického zásahu. Jak již bylo zmíněno výše, největším 

světlo  

Fotosenzitizér  

(základní stav)  

Fotosenzitizér  

(excitovaný stav)  

Tkáňový  

kyslík  

Bun ěčná 

toxicita  

ROS 
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omezením fotodynamické terapie je průchod aktivizujícího světla nejvýše 1cm 

do hloubky tkáně. Přesto byla s úspěchem použita pro léčbu nádorů žaludku, 

tlustého střeva, hlavy a krku, ústní a nosních dutin, hrtanu, hltanu, jícnu, plic, 

močového měchýře, jater, prsu, genitálií i mozku. Nejčastěji se ovšem používá 

pro léčbu nejrůznějších kožních tumorů a lézí; za všechny zmiňme 

např. aktinickou keratózu, basaliom či T-lymfom. V kožním lékařství se používá 

také k léčbě lupénky, bradavic, nebo v estetické medicíně k vyhlazení jizev 

po akné či vrásek, kdy aktivuje fibroblasty k novotvorbě kolagenu. Využití 

nachází metoda také při léčbě senilní degenerace makuly (AMD). Velmi 

nadějnou aplikací je čištění kostní dřeně od leukemických buněk, kdy se 

pacientovi odebere kostní dřeň, vyčistí se metodou fotodynamické terapie a 

coby autologní štěp vrátí zpět pacientovi2. 

PDT je tedy velice slibná metoda pro různá onkologická, kardiovaskulár-

ní, kožní a oční onemocnění. Jedním z hlavních problémů, s kterými se PDT 

potýká a který značně omezuje využití fotosenzitizérů v terapii, je obtížnost pří-

pravy farmaceutických formulací, které by byly vhodné pro parenterální aplikaci 

PS. Hydrofobní PS nemohou být jednoduše aplikovány intravenozně kvůli jejich 

velmi nízké rozpustnosti ve vodě. A proto probíhá v této oblasti rozsáhlý vý-

zkum, který se zabývá různými metodami umožňující aplikaci hydrofobních PS 

do organismu. Navíc je snaha o přípravu takových systémů, které by cíleně do-

pravily PS do nádorové tkáně a následně tak snížily výskyt vedlejších nežádou-

cích účinků PDT (především nežádoucí vliv na okolní zdravou tkáň). 

 

2.2. FOTOSENZITIZÉRY 

Fotosenzitizéry jsou látky schopné absorbovat světlo specifické vlnové 

délky a transformovat jej na užitečnou energii. Jedna z nejdůležitějších vlast-

ností PS je schopnost výrazněji se kumulovat v nemocné tkáni s následnou 

produkcí cytotoxických agens a indukcí požadovaných biologických efektů6.  

Fotosenzitizér (PS) se obvykle podává intravenózně a rychle se distri-

buuje do tělesných tkání. Asi za 48 – 72 hod po podání mohou fotosenzitizující 

látky dosáhnout znatelně vyšší koncentrace v tumorózní tkáni než v okolní 

zdravé tkáni. Ačkoliv přesný mechanismus selektivního vychytávání fotosenziti-

zéru není dosud zcela pochopen, lze tento proces alespoň částečně objasnit. 
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Je pravděpodobné, že důvodem je abnormální fyziologie samotného nádoru, 

jako je např. nedostatečná lymfatická drenáž, zvýšená fagocytóza, větší pro-

pustnost cévní stěny v nádorové tkáni, kyselejší pH v oblasti nádoru. 

K selektivnímu vychytávání PS také přispívá zvýšené množství receptorů pro 

LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou) na buněčné membráně, které jsou schop-

ny navázat fotosenzitizér a v neposlední řadě také abnormální složení stroma 

nádorové tkáně7.  

Většina fotosenzitizérů dnes používaných nebo testovaných v PDT 

vychází z porfyrinového cyklu. Dosud nejrozšířenější a nejpoužívanější PS je 

Photofrin®, ale z důvodu výskytu velkého počtu nežádoucích účinků a vlastností 

se výzkum zaměřil na nové typy PS. 

Postupem času se třídily a formulovaly určité vlastnosti ideálního PS. Za-

tím žádnou z dosud známých a používaných látek nemůžeme považovat 

za ideální, ale novější látky se alespoň tomuto ideálnímu PS v mnohém přibližu-

jí10. 

  

2.2.1. VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO FOTOSENZITIZÉRU 8, 9 

• Chemická čistota, známé složení a stabilita – u starších látek byl 

problém, neboť se jednalo o směsi špatně separovatelných mono-, di- a 

oligomerů (např. u derivatizovaného hematoporfyrinu). Novější látky jsou 

většinou lépe charakterizovatelné. 

• Optimální spektrální vlastnosti – silná absorpce v červené oblasti viditel-

ného spektra (650 – 800 nm), kdy je penetrační schopnost světla maxi-

mální a přitom má dostačující energii pro účinnou excitaci PS. Světlo 

nižších vlnových délek méně proniká do tkáně a zvyšuje se také pravdě-

podobnost výskytu kožní fotosenzitivity. Zvyšování nad 800 nm není pří-

liš účelné z hlediska nízké energie záření a proto nemusí docházet 

k účinné aktivaci PS. 

• Minimální toxicita ve tmě – jak u člověka, tak i u pokusných zvířat má být 

PS toxický jen po ozáření světlem odpovídající vlnové délky, která vede 

k jeho aktivaci. Fotosenzitizér by neměl vykazovat ani zprostředkovanou 

toxicitu (např. hypotenzi, alergickou reakci). 
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• Vyhovující fotochemické vlastnosti – má být produkováno velké množství 

tripletového stavu PS, který má mít tak dlouhé trvání, aby došlo k dosta-

tečné produkci singletového kyslíku, hlavního cytotoxického agens. 

• Ideální rozpustnost ve vodě nebo ve směsi hydrofilních rozpouštědel. PS 

by také neměl nadměrně agregovat v biologickém prostředí, protože by 

se tím snížila jeho fotochemická účinnost. 

• Selektivní kumulace PS především v nádorové tkáni oproti jiným tkáním. 

• Rychlé vyloučení z těla pacienta – zbylý PS by neměl zůstávat dlouho 

v krvi, jinak by mohl způsobit systémovou toxicitu. Pokud je PS elimino-

ván do jednoho dne po léčbě, nehrozí problém dlouhodobé kožní foto-

senzitivity a pacient se nemusí chránit před světlem. 

• Snadná dostupnost a modifikovatelnost – syntéza PS by měla být rela-

tivně snadná a taktéž modifikace např. postranních řetězců, pro zlepšení 

farmakokinetických vlastností. 

• Cenová dostupnost a snadná aplikace do průmyslové výroby. 

• Fluorescence PS pro možnost vizuální kontroly. 

2.2.2. ROZDĚLENÍ FOTOSENZITIZÉRU 

 

PS mohou být rozděleny do tří generací. Do první generace patří deriváty 

hematoporfyrinu, které mají mnoho nevýhodných vlastností (nejsou přesně 

chemicky definovány, aktivují se při nízké vlnové délce – 630 nm). Do druhé 

generace PS řadíme různé látky odvozené od porfyrinů a také látky jiných 

chemických struktur. Jsou excitovány po použití světla delších vlnových délek 

(670 – 800 nm). Jako látky třetí generace se označují  fotosenzitizéry druhé 

generace spojené s různými biomolekulami (např. protilátkami), které umožňují 

cílené směřování léčiva do příslušných struktur10. 
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2.2.2.1. 1. GENERACE PS10 

HpD (porfimer sodium, Photofrin ®, Photohem ®, Photosan ®) 

HpD (z angl. hematoporphyrin derivative) je směs dimerů a oligomerů 

spojených etherovými nebo esterovými vazbami, která se připravuje 

z hematoporfyrinu. Hematoporfyrin je získáván z hemu (barevné části hemo-

globinu), který je samotný fotodynamicky neúčinný, působením kyseliny borité 

v kyselém prostředí. Po reakci s kyselinou sírovou a následnou hydrolýzou 

s hydroxidem sodným a neutralizací získáme HpD. Vzniklá směs je dále čištěna 

gelovou chromatografií a stala se základem pro Photofrin®.  

Photofrin®  má několik nevýhodných vlastností. Jednou z nich je nízká 

vlnová délka vhodná pro aktivaci – 630 nm a nízký extinkční koeficient 

1170 M-1·cm-1,  proto je potřeba vysokých dávek PS i světla. Další nevýhodou je 

obtížné stanovení jeho přesného složení (po vyčištění se stále skládá ze směsi 

asi 60 látek). Také vychytávání v nádorech není příliš selektivní a jeho vysoké 

koncentrace lze nalézt v játrech, ledvinách, slezině a zejména kůži11. V kůži pak 

přetrvává až 6 týdnů, což způsobuje dlouhodobou fotosenzitivitu, proto se 

pacient musí vyvarovat kontaktu s ostrým světlem. 

I přes veškeré výše uvedené nežádoucí vlastnosti stále zůstává nejrozší-

řenějším PS a byl už zaveden v mnoha zemích k léčbě prekancerózních stavů 

(Barrettův jícen, cervikální dysplazie) i vlastních kanceróz (karcinom cervixu, 

jícnu, močového měchýře, žaludku a bronchiální karcinom)6,12. 

2.2.2.2. 2. GENERACE PS 

Látky druhé generace se vyznačují především nižší kožní fotosenzitivitou 

po léčbě. Jsou chemicky jednotné a snadno charakterizovatelné. Absorpční 

maximum mají v rozmezí 670 – 800 nm, proto lze tyto PS aktivovat světlem 

pronikajícím hlouběji do tkání.  

Používané látky patří do skupiny porfyrinů nebo např. ftalocyaninů, texa-

fyrinů, porfycenů a dalších. Porfyrinům jsou velice příbuzné chloriny a bakteri-

ochloriny, které mají o jednu (chloriny) případně dvě (bakteriochloriny) konjugo-

vané vazby v makrocyklickém systému méně (obr. 2)10. 
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    Porfyrin    Chlorin        Bakteriochlorin 

 

Obr. 2. Rozdíl mezi porfyriny, chloriny a bakterioc hloriny. 

 

Porfyriny  jsou látky přírodního původu, které mají ve své struktuře čtyři 

konjugovaná pyrrolová jádra a jednotlivé sloučeniny se pak vzájemně liší typem 

postranních řetězců. Jejich vlnová délka se pohybuje okolo 630 nm13. Vlnová 

délka chlorinů je posunuta do oblasti 650 – 690 nm. U bakteriochlorinů dochází 

k posunu vlnových délek až do červené části spektra. 

 

Ftalocyaniny (Pc4, Photosense)  

Ftalocyaniny (obr. 3) jsou syntetické látky obsahující porfyrinový kruh, 

k němuž je kovalentní vazbou připoután kov nebo polokov (např. Zn, Al, Si), 

jenž zvyšuje fototoxicitu látky a tím i účinnost fotodynamické terapie. Mají posu-

nutou maximální vlnovou délku absorpce směrem k červené oblasti spektra 

(670 – 700 nm).  Jsou velice obtížně rozpustné ve vodě a organických rozpouš-

tědlech, z toho vyplývají problémy s aplikací. Zvýšení rozpustnosti ve vodě lze 

dosáhnout např. sulfonací na periferii nebo inkorporací do micel či lipozomů10,2. 

 

Naftalocyaniny 

 Naftalocyaniny jsou deriváty ftalocyaninů získané připojením benze-

nových kruhů na periferii. Díky prodlouženému chromoforovému systému 

absorbují při 740 – 800 nm. Protože světlo, potřebné k jejich aktivaci penetruje 

hlouběji do tkáně a jelikož jejich absorpční maxima jsou vyšší než absorpční 

pás melaninů, lze je s výhodou použít na pigmentované léze 14,15. 

Jejich nevýhodou je poměrně nízká chemická a fotochemická stabilita, 

také vyšší tendence k agregaci než u ftalocyanů, i horší rozpustnost16. 
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Obr. 3. Struktura ftalocyanin ů a naftalocyanin ů. 

 

2.2.2.3. 3. GENERACE PS 

Jako látky třetí generace se označují konjugáty fotosenzitizérů s různými 

biomolekulami (protilátkami, steroidy, cukry, mono- a polynukleotidy)17. 
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2.3. KOLOIDNÍ TRANSPORTNÍ SYSTÉMY LÉ ČIV 

V posledních letech je věnována velká pozornost koloidním systémům, 

které mohou pojmout různé typy léčiv. Obsáhnou tedy hydrofilní, lipofilní, malé 

nebo velké molekuly a mohou být podány perorální, parenterální i lokální ces-

tou. Jsou také vhodné pro aplikaci do oka i nosu. Koloidní systémy umožňují 

překonat různé biomedicínské a farmaceutické problémy. Především mohou 

zlepšit rozpustnost špatně rozpustných léčiv ve vodě a jejich distribuci, dále vy-

řeší některé problémy se stabilitou, vytvoří formy s prodlouženým uvolňováním 

a poskytnou cílené směřování léčiva do místa terapeutického působení 

(tzv. targeting). Mnoho studií ukázalo, že selektivní kumulace nosičů léčiv 

v nádorové tkáni je dána pouhou pasivní difuzí díky např. zvýšené permeabilitě 

cévní stěny tumorózní tkáně. 

Mezi tyto systémy řadíme např. mikroemulze (ME), lipozomy, micely a 

dendrimery. Jejich společnými rysy jsou malá velikost částic (mají větší povr-

chovou část ve srovnání s objemem) a tvar částic související se specifickým 

povrchem a určujícím přítomnost přitažlivých sil v disperzní a dispergované fázi, 

ovlivňující různé fyzikální vlastnosti jako např. osmotický tlak a sedimentaci. 

Koloidní systémy můžeme rozdělit do dvou kategorií: lyofilní (voda je dis-

perzní prostředí) a lyofobní (hydrofobní). U lyofilních koloidů dochází k malé 

nebo žádné agregaci částic, zatímco lyofobní jsou termodynamicky nestabilní a 

agregují kvůli nedostatku solvatace a vysoké mezipovrchové volné energii.  

Mikroemulze, lipozomy, micely a dendrimery mohou zvýšit rozpustnost 

léčiv a biologickou dostupnost, chrání labilní léčiva jako proteiny a peptidy a 

působí jako zobrazovací a diagnostické nástroje. Každý systém má své 

zvláštnosti, např. mikroemulze jsou úspěšně užívány k řízenému uvolňování 

po parenterálním podání, ale díky své fyzikálně – chemické struktuře nemohou 

být jednoduše spojeny se specifickými ligandy, které umožní cílené směrování 

léčiva (tzv. aktivní targeting). Mikroemulze mají univerzální využití a to díky 

skutečnosti, že ME existují jak ve formě O/V, tak V/O a pojmou různá léčiva, 

bez ohledu na jejich typ. Používají se pro všechny cesty podání, včetně 

intravenozní v případě ME O/V.  Na druhé straně micely, lipozomy a dendrimery 

jsou velmi podobné systémy z pohledu targetingu. Na jejich povrch mohou být 
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připojeny specifické ligandy a tím získáme přesné směřování léčiv do cílových 

struktur18. 

Od těchto koloidních forem se očekává především účinnější a bezpeč-

nější farmakoterapie nádorových onemocnění, která spočívá v tom, že se léčivo 

dostane do postižené tkáně nebo orgánu a bude tam efektivněji působit 

na zhoubné buňky, čímž se výrazně sníží jeho nežádoucí účinky na zdravou 

tkáň. Je to právě subcelulární velikost těchto lékových mininosičů, která umož-

ňuje transport léčiv do orgánů, tkání, buněk a nemocných částí těla, které zů-

stávají jiným lékovým formám nedostupné. Volbou metody přípravy a aktivací 

povrchu částic je možné nasměrovat je na různé cíle19. 

 

ZPROSTŘEDKOVANÉ ROZPOUŠTĚNÍ (SOLUBILIZACE) 

Solubilizací málo rozpustné látky rozumíme podstatné zlepšení rozpust-

nosti přidáním další látky (solubilizátoru) do roztoku. Jedná se hlavně o zlepšení 

rozpustnosti ve vodě, o způsoby, jak připravit vodné roztoky látek, které se sa-

my ve vodě nedostatečně rozpouštějí nebo se prakticky nerozpouštějí20.  

2.3.1. MICELY 

Využití micel jako nosičů léčiv poskytuje mnoho výhod, např. zvyšují bio-

logickou dostupnost obtížně rozpustných léčiv solubilizací, zůstávají dostatečně 

dlouhou dobu v krvi a tím umožní postupnou kumulaci v konkrétní oblasti, díky 

své velikosti se shromažďují v oblastech se zvýšenou propustností stěny. Další 

důležitou výhodou je ochrana enkapsulovaných léčiv před možnou inaktivací 

biologickými činiteli18. 

Micely mohou být považovány za amfifilní koloidy, které mají průměrnou 

velikost částic 5 – 10 nm21, resp. 5 – 100 nm22. Jsou tvořeny amfifilními nebo 

povrchově aktivními látkami (surfaktanty) při určité koncentraci a teplotě.  Tyto 

amfifilní molekuly existují při nízké koncentraci v roztoku jako monomery, 

při zvýšení koncentrace se shlukují a tvoří agregáty (micely) často charakterizo-

vané sférickým tvarem (obr. 4). 
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Obr. 4. Schematické znázorn ění reverzibilní termodynamické rovnováhy mono-

mer-micela 23. 

2.3.1.1. SURFAKTANTY 

Surfaktanty (tenzidy) dnes hrají důležitou roli ve farmaceutické biotech-

nologii. Jsou široce využívány v mnoha lékových formách a kontrolují např. sta-

bilitu a biologickou dostupnost24. 

Surfaktanty jsou amfifilní molekuly složené z hydrofilní/polární části a 

hydrofobní/nepolární části. Polární část může být nabitá (aniontová, kationtová), 

dipolární nebo nenabitá. Příkladem aniontového surfaktanu je  dodecylsíran 

sodný, dodecyltrimethyl bromid kationtového, n-dodecyltetraethylenoxid jako 

neionogenní a dioktanoyl fosfatidylcholin jako dipolární (obr. 5). Nepolární část 

je většinou dlouhý uhlovodíkový řetězec, někdy halogenovaný nebo 

oxygenovaný25,26.  

 

Obr. 5. Příklady aniontového (I), kationtového (II), neionoge nního (III) a dipolární-

ho (IV) surfaktantu 23. 
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Pokud je surfaktant v systému přítomen v malé koncentraci adsorbuje se 

na povrch nebo mezifázi a výrazně mění povrchovou nebo mezipovrchovou 

volnou energii. Obvykle ji snižuje, ale jsou i případy kdy ji zvyšuje26. Jakmile 

jsou molekuly surfaktantu rozpuštěny ve vodě v koncentraci přesahující kritic-

kou micelární koncentraci (KMK) tvoří micely. 

V micele je hydrofobní část orientovaná do středu, aby se minimalizoval 

její kontakt s vodou, a hydrofilní část zůstává na povrchu, aby se maximalizoval 

kontakt s vodou. 

Proces micelizace ve vodě vyplývá z citlivé rovnováhy intermolekulárních 

sil včetně hydrofobních, stérických, elektrostatických, van der Waalsových 

interakcí a vodíkových vazeb27,28. 

Kapacita surfaktantu pro solubilizaci léčiv závisí na chemické struktuře 

surfaktantu a léčiva, teplotě, pH, iontové síle a dalších faktorech29. 

Např. solubilizační kapacita pro hydrofobní léčiva vzroste s prodloužením délky 

hydrofobního řetězce surfaktantu.  

Pro hydrofilní léčiva jsou lepšími solubilizátory neionogenní surfaktanty, 

protože mají nižší hodnotu KMK. U polárních léčiv je obtížnější vytvořit vztah 

mezi stupněm solubilizace a chemickou strukturou surfaktantu, protože se solu-

bilizují jak ve vnější části micely, tak ve vnitřní.  

Micely jsou labilní entity tvořené nekovalentním seskupením jednotlivých 

monomerů surfaktantu. Proto mohou být sférické, válcovité nebo planární 

(např. dvojvrstva). Tvar a velikost může být ovlivňována změnou chemické 

struktury surfaktantu, teplotou roztoku, celkovou koncentrací surfaktantu, slože-

ním surfaktantu (v případě smíšených systémů), iontovou silou a pH. 

V závislosti na typu surfaktantu a podmínkách v roztoku sférické micely mohou 

růst v cylindrické a ty pak do dvojvrstev nebo disků30,31. 

2.3.1.2. MICELÁRNÍ SOLUBILIZACE 

Jednou z důležitých vlastností micel je zvyšování rozpustnosti ve vodě 

špatně rozpustných léčiv. Micelární solubilizace představuje vstup solubilizova-

né látky do koloidních micel tenzidu. Vytvoří se termodynamicky stabilní 

izotropní roztok s redukovanou termodynamickou aktivitou solubilizované lát-

ky26. 
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Přesáhne-li koncentrace surfaktantu KMK, solubilizace se zvyšuje lineár-

ně se zvyšující se koncentrací surfaktantu. Z farmaceutického hlediska je vý-

hodná nižší hodnota KMK daného surfaktantu, protože se tvoří stabilnější mice-

ly. Po intravenozním podání dojde ke zředění velkým množstvím krve a pouze 

micely s nízkou hodnotou KMK stále existují, zatímco micely s vysokou koncen-

trací disociují do monomerů a jejich obsah může precipitovat v krvi32. 

KMK lze stanovit využitím některých fyzikálních vlastností jako povrcho-

vého napětí, vodivosti (u iontových micel), osmotického tlaku, smáčivosti a dal-

šími. Pokud jsou tyto vlastnosti vyjádřeny jako funkce koncentrace surfaktantu, 

v určitém bodě je pozorován ostrý zlom u těchto křivek, což odpovídá KMK 

(obr.6).  Další důležitá charakterizace micel je číslo agregace, které odpovídá 

průměrnému množství monomerů surfaktantu v každé micele v micelárním roz-

toku33. 

 

Obr. 6. Zm ěny ve fyzikálních vlastnostech smá čivosti, vodivosti ( κ), osmotickém 

tlaku ( π), povrchového nap ětí (γ) vodného roztoku surfaktantu znázorn ěném jako 

funkce koncentrace surfaktantu. Zlom v k řivce každé vlastnosti ukazuje kritickou 

micelární koncentraci 23. 
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2.3.1.3. UMÍSTĚNÍ LÉČIV V MICELE 

Existuje několik možných míst pro umístění léčiv v micele (obr. 7), vše 

záleží na povaze léčiva. Hydrofilní léčivo je adsorbováno na povrchu micely (1), 

středně rozpustné mezi hydrofilními skupinami PEO (polyethylen oxidu) 

na povrchu micely (2) nebo v palisádové vrstvě mezi hyrofilními skupinami a 

prvními uhlíkovými atomy hydrofobních skupin (vnější jádro) (3) a nakonec ne-

rozpustná léčiva jsou umístěna ve vnitřním jádře (4)29,26. 

Přítomnost různých míst při solubilizaci v micele vyplývá ze skutečnosti, 

že fyzikální vlastnosti jako mikroviskozita, polarita, stupeň hydratace nejsou 

stejné ve všech částech micel34. 

 

  

 

Obr. 7 Možná místa solubilizovaných lé čiv v micele. ( ─) představuje lé čivo 23.    

 

Speciální pozornost si zaslouží neionogenní surfaktant Cremophor EL 

(CrEL), který je používán pro solubilizaci široké škály hydrofobních léčiv jako 

anestetik, fotosenzitizérů, sedativ, imunosupresiv a léků proti rakovině35. For-

mulace obsahující CrEL je dobře snášena, po podání ústy nebo na kůži nebyly 

pozorovány žádné patologické změny. Po nakapání 0,05 ml CrEL 

do spojivkového vaku králíka, způsobil lehké zčervenání spojivky, které odezně-

lo během několika hodin. Aplikace 50 % vodného roztoku způsobila mírné po-

dráždění a slzení, které rychle odezněly; použití 30 % roztoku nezpůsobilo žád-

né podráždění. Nebyl pozorován teratogenní nebo embryotoxický efekt u myší 

po orální aplikaci 10 a 5 ml/kg denně od šestého do patnáctého dne post coitum 

jícnovou sondou.  Po injekčním podání lidem byla vyvolána ojediněle anafylak-

tická reakce36. 
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Podle Kabanova a kol.37 ideální transportní systém samovolně vzniká 

z molekul léčiva, komponentů nosiče a targeting částí; jeho velikost by měla být 

okolo 10 nm, aby byl schopen procházet různými tkáněmi a buňkami; měl by 

být stabilní in vivo po dostatečně dlouhou dobu a nevyvolávat biologické reak-

ce; měl by uvolnit léčivo po kontaktu s cílovou tkání/buňkou a komponenty nosi-

če (surfaktantu) by měly být jednoduše odstraněny z těla, zatímco je plněna 

terapeutická funkce. 

2.3.1.4.  POLYMERNÍ MICELY 

Polymerní micely zasluhují zvláštní pozornost. Jsou tvořeny kopolymery 

obsahující jak hydrofilní, tak hydrofobní monomerní jednotky jako PEO 

(polyethylenoxid) a PPO (polypropylenoxid). Micelární jádro obsahuje 

hydrofobní bloky a obal se skládá z hydrofilních bloků38. Díky PEO plášti 

nedochází k opsonizaci a následnému rozpoznání makrofágy 

retikuloendoteliálního systému (RES), dochází tak k prodloužení cirkulace a 

léčiva jsou transportována efektivněji a do požadovaných míst39. Polymerní 

micely mohou být sterilizovány filtrací38. 

Po intravenózním podání micely podléhají velkému zředění. Nicméně 

pomalá disociace kineticky stabilních micel poskytuje udržení jejich celistvosti a 

obsahu léčiva v krevním oběhu a tím dodání léčiva do cíleného místa před roz-

ložením micely na monomery40,41. Navíc polymerní micely mají vyšší solubili-

zační kapacitu než micely ze surfaktantu díky jejich vyššímu počtu a/nebo vět-

šímu jádru42. 

Léčiva jsou klasicky enkasulována nebo kojugována s polymerní kostrou. 

Při uvolňování léčiva v případě konjugovaného léčiva musí být rozštěpena ko-

valentní vazba mezi léčivem a polymerem. Proto je uvolnění závislé na rychlosti 

micelární disociace. Difúze vody do micelárního jádra je omezená, proto dochá-

zí k pozvolnému uvolňování43,44. Bylo provedeno několik studií s blokovými ko-

polymery, kde bylo léčivo konjugováno. Bylo zjištěno, že fyzická enkapsulace 

léčiva je lepší alternativou, protože konjugace vedla ke změně biologických 

vlastností léčiva, na druhou stranu klasická enkapsulace poskytuje menší kapa-

citu a rychlejší uvolnění léčiva40. 
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Ačkoliv jsou micely vhodné pro nejrůznější farmaceutické použití, jejich 

hlavní využití je při parenterálním podání protirakovinných léčiv. Vykazují lepší 

schopnost akumulace v nádorové části ve srovnání s obyčejným léčivem a ma-

lou distribuci do ostatních částí. 

Mnohé studie a použití jsou uváděny na bázi blokových kopolymerů PEO 

a PPO bloků, komerčně známých pod názvem Pluronic®45. Další možností jsou 

polyiontové komplexní micely formované z některých polyelektrolytů a opačně 

nabitých biologicky aktivních molekul (např. enzymů a oligonukleotidů)19. Opač-

ně nabité makromolekuly (jako peptidy a DNA) mohou tvořit s náboji vedlejších 

řetězců některých PLAA (poly (L-aminokyselin)) bloky, mající za následek po-

žadovaný amfifilní charakter pro micelizaci a to vede ke stabilizaci proti trávicím 

enzymům (nukleáz)40. Byly vytvořeny polyiontové komplexní micely, které se 

skládaly z porfyrinového dendrimeru a PEG-b-poly(asparagové kyseliny). Jsou 

hodnoceny jako nové fotosenzitizéry pro PDT u plicního tumoru, pravděpodob-

ně díky biokompatibilitě PEG obalu micel byla snížena toxicita kationtového 

dendrimeru porfyrinu46. 

Jednou ze stinných stránek polyiontových komplexních micel je senzitivi-

ta ke změnám prostředí jako zředění a iontová síla. Aby byl překonán tento ne-

dostatek, jsou polymerní micely připravovány z PEG-poly(α,β- asparagové ky-

seliny) a kationtový protein trypsin byl vázán s glutaraldehydem  Schiffovou ba-

zí, tím se udržuje stabilita koncentrátu a zvýší se stabilita proteinu47. 
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2.3.2. MIKROEMULZE 

Koncept mikroemulzí byl poprvé představen Hoarem a Schulmanem 

v roce 194348. Tyto systémy se jeví jako transparentní a mohou být definovány 

jako systém vody, oleje a amfifilu, který je opticky izotropní a termodynamicky 

stabilní49. Jsou obvykle stabilizovány surfaktantem a kosurfaktantem a tvořeny 

částicemi menšími než 0,1 µm50. 

Mikroemulze se liší od makroemulzí (nebo prostých emulzí), ty mají 

menší stabilitu, větší velikost částic, nejsou transparentní a k vytvoření vyžadují 

značnou vstupní energii. Navíc se liší od reverzních micel. Ačkoliv je mikro-

emulze V/O považována za topologicky podobnou reverzním micelám (vzhle-

dem k orientaci polárních a nepolárních částí surfaktantu), liší se přítomností 

volné vody v jádru mikroemulze (obr. 8). Další rozdíl je ve velikosti, reverzní 

micely mají rozměr okolo 5 nm, zatímco částice mikroemulze jsou větší, 

z důvodů přítomnosti určitého množství volné vody51.  

          

Obr. 8 Reverzní micela (A), mikroemulze V/O (B), no rmální micela (C) a mikro-

emulze O/V(D) 51. 
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Tvorba mikroemulze je závislá na poměru olej – voda – surfaktant a 

oblast existence je dána fázovým diagramem. Při tvorbě ME bychom měli zvážit 

tři podmínky. Za prvé musí být pečlivě vybrán surfaktant, abychom dosáhli ultra 

nízkého mezipovrchového napětí na mezifázi olej/voda (<10-3 mN/m). Velmi 

nízké mezipovrchové napětí vede k samovolné emulzifikaci oleje ve vodě nebo 

vody v oleji. Druhý požadavek je dostatečně vysoká koncentrace surfaktantu, 

kterou se stabilizuje nově vzniklý povrch v ME a třetí je flexibilita nebo tekutost 

mezifáze, která podporuje formování ME.  Kosurfaktanty s krátkými řetězci 

(C4 – C7) mohou být přidány k posílení mezipovrchových interakcí52. 

Díky nízkému mezipovrchovému napětí vzniká v těchto systémech široké 

spektrum struktur jako pravé emulze, anizotropní lamelární krystaly, hexagonál-

ní nebo kubické útvary53. 

Struktura a vlastnosti ME poskytuje mnoho výhod. Termodynamická sta-

bilita umožňuje samovolnou emulzifikaci v širokém rozmezí teplot a umožní 

snadnou přípravu. Přítomnost velkého množství surfaktantu a kosurfaktantu 

může způsobit problémy s biokompatibilitou, ale zároveň ME mohou zvýšit roz-

pustnost různých druhů léčiv, dokonce i těch, které jsou jinak nemísitelné 

s hydrofilními i hydrofobními rozpouštědly. Rychlost uvolňování léčiv závisí 

na struktuře ME, složení a pH prostředí. Dalšími vlastnostmi jsou nízká viskozi-

ta a možnost sterilizace filtrací na rozdíl od klasických emulzí50. 

Uvolňování látek z mikroemulzí ovlivňuje více faktorů jako hydrofi-

lita/lipofilita léčiva, velikost, cesta podání. Rozlišujeme dva mechanismy. Ole-

jová fáze se chová jako rezervoár v případě O/V ME nebo jako difúzní prostředí 

(V/O). V obou případech se mikroemulze chovají jako retardované formy. 

Naopak při ústním podání může být vychytávání léčiva urychleno, protože 

olejové částečky jsou fagocytovány některými biologickými strukturami. Toto 

může ovlivnit farmakokinetický profil zvýšením biodostupnost ve vodě těžko 

rozpustných látek54. Lipofilní léčivo musí projít před prostupem do tkání vodným 

prostředím a tento krok zpomaluje transport léčivých látek se sníženou 

rozpustností ve vodě. 

ME nabízí významné výhody při p. o. podání léků, protože zvýší biodo-

stupnost zvýšením rozpustnosti ve vodě špatně rozpustných látek v olejové fázi. 

V závislosti na druhu oleje, mikroemulze mohou zvýšit mízní zaměřenost a za-

brání first pass efektu v játrech55.  
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Navíc, surfaktant způsobí změny v prostupnosti a přítomnost malých čás-

teček podpoří širokou distribuci v gastrointestinálním traktu a zlepší absorpci56. 

Parenterální ME zahrnují O/V nebo V/O systémy. O/V ME bývají použí-

vány jako nosiče lipofilních léčiv k získání kontrolovaného uvolňování 

po intravenozním, intramuskulárním nebo subkutánním podání. V/O systémy 

podávány subkutánně nebo intramuskulárně jsou využity k získání prodlouže-

ného uvolňování hydrofilních léčiv50.  

Navzdory problémům spojených s vysokým obsahem surfaktantu a dru-

hu olejové fáze, které mohou způsobit problémy s toxicitou, jsou ME považová-

ny za atraktivní nosiče léčiv. 

Byla připravena ME na bázi lecitinu s obsahem Amfotericinu B, ke sníže-

ní toxických účinků léčiva ve srovnání s komerční formulací (Fungizone®). Vý-

sledky ukázaly, že ME je lepší nosič díky jejímu pH, viskozitě, velikosti částic a 

nízkým toxickým vlastnostem57. 

Pokud jde o perkutánní a topické podání, mikroemulze prokázaly vý-

znamné zvýšení biologické dostupnosti ve srovnání s emulzemi, gely a roztoky. 

Tento jev je připisován rozšířené a trvalé absorpci díky efektu uložení léčiva 

ve vnitřní fázi. V úvahu přichází také snížení difúzní bariéry ve stratum corneum 

surfaktantem58. Mnohé studie jsou prováděny i u očního podání. Byla vyvinuta 

formulace pilokarpinu s prodlouženým uvolňováním o nízké viskozitě, která se 

skládala z lecitinu, propylenglykolu, PEG 400 a isopropyl myristátu. Vykazovala 

pozoruhodný rezervoárový efekt a zvýšení oční biodostupnosti59. ME lze využít i 

pro nosní podání, na příklad při nosním podání diazepamu u status epilepticus, 

kdy bylo dosaženo rychlého nástupu účinku60. 
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2.3.3. LIPOZOMY 

Lipozomy byly objeveny v roce 1961 A. D. Banghamem61, který popsal 

spolu se svými spolupracovníky jejich strukturu na základě elektronmikrosko-

pických studií. Vlastní název lipozomy pochází od G. Weismanna, jenž takto 

pojmenoval fosfolipidové vezikuly62. 

Lipozomy jsou sférické částice vezikulární morfologie vznikající smíse-

ním lipidových komponent biologických membrán s vodou. Jedná se o váčky 

(vezikuly) se stěnou složenou nejčastěji z fosfolipidů, případně z jiných amfifil-

ních látek. Termínem lipozomy se označují v prvé řadě vezikuly obalené dvoji-

tou membránou, jejíž podstatnou část tvoří fosfatidylcholin (syn. lecitin) nebo 

směsi obsahující různé druhy fosfatidylcholinu (např. dipalmitoylfosfatidylcholin) 

a se zbytky mastných kyselin o různé délce řetězců (nad C14) a s rozdílným 

stupněm nasycení. Mohou obsahovat i jiné fosfolipidy, jako je fosfatidylglycerol, 

fosfatidyletanoamin a sfingomyelin63,64. Cholesterol je přidáván pro snížení flui-

dity a tím i permeability lipozomálních membrán. Průměr lipozomů se pohybuje 

od 20 nm do několika µm65. Tloušťka dvojmembrány je přibližně 5 nm a oddělu-

je vnitřní (vodní kompartment) od vnější vodní fáze. Membrány lipozomů jsou 

složeny z lipidové dvojvrstvy amfifilních lipidů orientovaných svou hydrofilní čás-

tí na vnější stranu membrány, lipofilní části molekul jsou obráceny proti sobě a 

tvoří tak hydrofobní vnitřní vrstvu membrány (obr. 9). Přirozené biologické 

membrány buněk mají stejnou strukturu61,66.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  St ěna lipozomu tvo řena lipidovou dvojvrstvou 67. 
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Do lipozomů mohou být uzavírána léčiva ve vodě rozpustná i nerozpust-

ná. Hydrofilní molekuly léčiv mohou být enkapsulovány do vnitřního vodního 

prostoru, lipofilní molekuly se mohou inkorporovat do dvojvrstev lipidů tvořících 

stěny lipozomů. Amfifilní molekuly a molekuly s elektrickým nábojem se mohou 

adsorbovat na membrány lipozomů68. 

 

2.3.3.1. KLASIFIKACE LIPOZOM Ů 

 

Lipozomy mohou být klasifikovány podle jejich struktury (počtu dvojvrs-

tev), velikosti a způsobu přípravy69. Podle počtu dvojvrstev a velikosti rozlišuje-

me68: 

 

Malé unilamelární vezikuly (small unilamellar vesic les, SUV) 

Jsou to vezikuly tvořené jednou lipidovou dvojvrstvou o průměru 

< 50 nm, lišící se od jiných lipozomů vysokým membránovým napětím vyplýva-

jícím ze značného zakřivení membrány. 

Jsou schopny unikat z cévního řečiště extravaskulárně přes endotel kapi-

lár do okolních tkání (příkladem mohou být jaterní fenestrace , které mají póry 

o velikosti 50 – 60 nm). Tyto malé vezikuly jsou po fyzikálně-chemické stránce 

relativně nestabilní pro vysoký stupeň deformace membrán. Jejich využití může 

být omezeno zvýšenou náchylností k interakcím i fúzi s velkými molekulami. 

 

Velké unilamelární vezikuly (large unilamellar vesi cles, LUV) 

Tento typ vezikul má vzhledem k většímu průměru (> 50 nm) nízké 

membránové napětí a větší stabilitu. 

 

Velké oligolamelární vezikuly (oligolamellar large vesicles, OLV)  

Jsou to vezikuly s několikavrstevnatými membránami, u nichž je uvolňo-

vání léčiva zpomaleno díky silnější vrstvě lipidů. Vznikají obvykle jako vedlejší 

produkt při přípravě LUV. 
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Velké multilamelární vezikuly (multilamellar large vesicles, MLV) 

Obsahují velký počet lipidových dvouvrstev, které zapříčiňují zpomalené 

uvolňování enkapsulovaného léčiva, zajišťují tak výrazný depotní účinek. Při-

pravují se o velikosti 100 – 1000 nm. 

 

Multivezikulární vezikuly (multivesicular vesicles,  MVV) 

V tomto typu lipozomů je v jedné větší vezikule enkapsulováno více 

menších vezikul. 

 

Lipozomy mohou mít pozitivní, negativní nebo neutrální povrch. Neutrální 

povrch uděluje přítomnost lecitinu, stearylamin a fosfát poskytují pozitivní a ne-

gativní66. Lipozomy s negativně nabitými lipidy rychleji podlehnou endocytóze 

než s neutrálními lipidy70.  

Rychlost uvolňování léčiv z lipozomů je ovlivňována velikostí, počtem 

lamel a druhem fosfolipidů v lipozomu. Z unilamelárních se léčivo uvolňuje rych-

leji. Mastné kyseliny s delšími řetězci71 a vyšší stupněm nasycení72 zpomalí 

vytékání molekul z lipozomů. 

Uvolňování závisí také na velikosti a druhu léčiva, kationtové se uvolňuje 

pomaleji než aniontové73. 

 

2.3.3.2. Možnosti využití lipozom ů 

Lipozomy mají mnohostranné uplatnění ve farmaceutickém, kosmetic-

kém a potravinářském průmyslu. Ve farmacii slouží především jako nosiče léčiv. 

Léčiva z lipozomálních přípravků lépe pronikají do nitra cílových buněk díky vy-

sokému obsahu fosfolipidů. 

Po intravenózní aplikaci jsou „klasické“ lipozomy (složené pouze 

z fosfolipidů) velmi rychle, tj. v průběhu několika minut, vychytávány makrofágy 

retikuloendoteliálního systému a kumulují se zejména v játrech a slezině. Rych-

lé mizení lipozomů z cirkulace je zapříčiněno tím, že na povrch lipozomů se ad-

sorbují sérové proteiny, tzv. opsoniny, které jsou pak rozpoznávány imunokom-

petentními buňkami jako cizorodé částice, a jako takové eliminovány endocytó-

zou68. 
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Ochrana lipozomů před vychytáváním do makrofágů může být zajištěna 

např. modifikací povrchu lipozomů přidáním hydrofilních polymerů, 

např. polyetylenglykolu (PEG) do jejich povrchových struktur74.  Takto upravené 

částice se stávají více hydrofilními, nejsou z krve tak snadno vychytávány 

do buněk retikuloendoteliálního systému a setrvávají v cirkulaci po značně 

dlouhou dobu. Jsou proto označovány jako „dlouhodobě cirkulující“ nebo 

„stealth“ lipozomy75,76. Tyto dlouhodobě cirkulující lipozomy o velikosti 

do 120 nm jsou schopny procházet nedokonale vyvinutými endoteliálními 

výstelkami krevních kapilár zásobujících tumor, difundovat přes extracelulární 

matrix a kumulovat se v nádorové tkáni. Tento jev se nazývá pasivní targeting68. 

Další příklad dlouhodobě cirkulujících lipozomů jsou lipozomy modifikované 

glukuronátem. Kumulují se v nádorové tkáni a zvýší účinnost protirakovinných 

léků (jako adryamicin, vinkristin). Tyto modifikované lipozomy jsou využity i 

u fotodynamické terapie77. 

V poslední době je velký zájem o imunolipozomy. Mají na povrchu vázá-

ny monoklonální protilátky, které umožní přesné navázání na antigen nebo re-

ceptor rakovinné buňky. Zlepšení targetingu a zároveň snížení vychytávání 

RES je dosaženo navázáním protilátek na distální konec již navázaného 

PEG78,79.  

Lipozomy jsou po vazbě na povrchové receptory buňky pohlceny buněč-

nou membránou. Po endocytoze jsou doručeny do lysozomů, kde jsou degra-

dovány peptidázami a hydrolázami. Abychom se vyhnuli této degradaci, byly 

vytvořeny pH-senzitivní lipozomy. Tyto lipozomy uvolní svůj obsah přímo 

do cytosolu a tím se zvýší biologická dostupnost léčiv v cytoplazmě. Uvolnění 

léčiv do cytosolu je možné jedním nebo kombinací více mechanismů. 

Lipozomy pH-senzitivní mohou podstoupit pH-indukovanou fúzi mezi 

endosomální a lipozomální membránou a lipozomální obsah je uvolněn přímo 

do cytosolu. V některých případech jsou lipozomy destabilizovány a uvolní 

obsah výhradně do endozomu a amfifilní léčiva difundují přes endozomální 

membránu zatímco jiné molekuly (nukleosidové analogy) mohou být přemístěny 

membránovými transportéry80. Existuje mnoho různých tříd pH-senzitivních 

lipozomů. Jedna z nejnověji studovaných tříd využívá pH-titrující polymery 

k destabilizaci membrány, což poskytne rychlé uvolnění léčiva81. Dále jsou 

zkoumány pH-senzitivní lipozomy skládající se z kombinace 
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kationtových / aniontových lipidů a obsahující ligand pro receptor kyseliny 

listové. Je tak získána destabilizace závislá na pH v nádorových buňkách, které 

mají zmnožené receptory pro kyselinu listovou82. 
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2.3.4. DENDRIMERY 

 

Dendrimery můžeme považovat za unimolekulární micely, protože jsou 

tvořeny z nepolárního jádra a polárního obalu. Termín dendrimery (z řeckého 

slova dendros = strom) byl vytvořen na počátku osmdesátých let minulého sto-

letí83, ačkoliv dendritická struktura byla identifikována v roce 197884. 

Z hlediska makromolekulární architektury představují zcela ojedinělé no-

vé typy polymerů, jejichž složení, velikost a funkce jsou přesně kontrolovány 

během jejich vzniku.  

Globulární trojrozměrná struktura dendritických makromolekul vede při-

rozeně k jejich srovnání s tradičním idealizovaným konceptem micelárních 

struktur. Z tohoto pohledu jsou micely strukturně blízké organizaci dendrimerů. 

Oba systémy jsou si podobné v tom, že snadno vytváří hydrofilní sférický po-

vrch obalený kolem lipofilního jádra (Obr.10). Samozřejmě, je také možné zcela 

opačné uspořádání s hydrofilním vnitřkem a lipofilním povrchem (tzv. inverzní 

micely). 

 

 

Obr.10. Srovnání struktury micely (1) a dendrimeru (2) s uzav řenými molekulami 

léčiva85. 

 

Oba systémy se nepodobají pouze svojí architekturou, ale také podob-

nými vlastnostmi, pokud jde o organizaci a stabilizaci látek uvnitř neutrálního 

vnitřního prostředí85. Je možné do nich uzavřít molekuly aktivních látek, které se 

k nim poutají nekovalentními vazbami (iontovými, vodíkovými, hydrofobními), a 
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mohou tak tvořit vhodný mezičlánek ke kovalentním polymerním konjugátům 

s léčivy na jedné straně86 a k fyzikálně uzavřeným léčivům v částicích na druhé 

straně87. Další výhodou je možnost speciální úpravy dendrimerové molekuly 

na míru různými ligandy.  

2.3.4.1. SYNTÉZA DENDRIMERŮ 

Od roku 1979 jsou pro syntézu dendrimerů používány dvě hlavní metody: 

divergentní a konvergentní (obr. 12.). 

 

1. DIVERGENTNÍ METODA 

Při tomto postupu dochází k růstu dendrimeru od jádra směrem k periferii 

a v každém dalším kroku se „nabaluje“ jedna vrstva větvících segmentů 

za vzniku dendrimeru n-té generace. Tímto způsobem lze připravit velké množ-

ství dendrimerů, molární hmotnost se při každém kroku zdvojnásobí88,89. 

 

2. KONVERGENTNÍ METODA 

Směr růstu je od povrchu k jádru postupným spojováním povrchových 

jednotek dohromady s více monomery. Tímto způsobem vznikají dendrony, kte-

ré poté v místě přípojného bodu reagují s multifunkčním jádrem za vzniku den-

drimeru90. 

 

Obr. 11 Syntéza dendrimer ů, naho ře-divergentní metoda, dole-konvergentní 91. 
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Jsou zkoušeny další metody přípravy dendrimerů, aby se zjednodušila 

příprava. Jedna z nejnovějších je „click“ chemie, kde je využívána Cu(I) kataly-

zovaná syntéza 1,2,3-triazolů z azidů a alkynů k produkci dendrimerů s různými 

povrchovými skupinami o vysoké čistotě92. 

2.3.4.2. POUŽITÍ VE FARMACII 

Dendrimery jsou díky své struktuře atraktivní vezikuly k cílenému trans-

portu léčiv. 

Jádro dendrimerů může pojmout molekuly léčiv93, zatímco volné funkční 

skupiny tvoří komplexy popřípadě konjugují s molekulami léčiv nebo ligandy94. 

Jak již bylo zmíněno výše enkapsulovaná léčiva jsou vázána nekovalentními 

vazbami, léčiva na povrchu se poutají kovalentními vazbami. 

V současné době jsou dendrimery využívány ke zvyšování rozpustnosti a 

biologické dostupnosti léčiv, kontrolovanému uvolňování a targetingu95. 

Byly navrženy dendrimery obsahující různé fotosenzitizéry. Například 

dendrimery obsahující kyselinu 5-aminolevulinovou, prekurzor PS 

pro fotodynamickou terapii  tumorozních keratinocytů. Dále dendrimery           

na základě polyaryletheru derivatizovány fotosenzitizérem  protoporfyrinem jako 

kandidát pro PDT solidních nádorů96. 

K získání specifické buněčné terapie byly navrženy speciální dendritické 

vezikuly, např.  dendrimery derivatizované kyselinou listovou, důležitým sub-

strátem pro buňky. Receptory pro kyselinu listovou jsou výrazně zmnoženy 

u rakovinných buněk, a proto jsou tyto dendrimery vychytávány více rakovinný-

mi buňkami než normálními97. 

Přestože dendrimery nabízí mnoho výhod a možností, musíme brát 

v úvahu i problémy spojené s biokompatibilitou a toxicitou. Cytotoxicita 

u nemodifikovaných dendrimerů ke Caco – 2 buňkám byla výrazně vyšší 

pro kationtové ve srovnání s aniontovými dendrimery a pro oba se zvyšovala 

s rostoucí velikostí a koncentrací. Pozoruhodný pokles v cytotoxicitě kationto-

vého PAMAM (polyamidoamin) dendrimeru byl získán modifikací povrchu, který 

způsobil snížení pozitivního náboje98. 
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3. CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo zjistit rozpustnost lipofilních fotosenzitizérů typu 

ftalocyaninů a jejich azaanalogů v některých olejích, změřit molární extinkční 

koeficienty PS v těch olejích, které se ukázaly jako vhodné pro následnou 

přípravu mikroemulzí, připravit mikroemulze roztoků PS ve vybraných olejích 

za použití Cremophoru® EL jako surfaktantu a následná charakterizace 

vlastností připravených mikroemulzí. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. POUŽITÉ SUROVINY 

 

CREMOPHOR® EL 

Cremophor® EL (Polyoxyethylenglyceroltriricinoleat 35) je syntetický 

neionogenní emulgátor. Získává se reakcí ethylenoxidu s ricinovým olejem, kde 

na 1 mol ricinového oleje připadá 35 mol ethylenoxidu (CAS No. 61791-12-6)99. 

Estery vyšších mastných kyselin tvoří hydrofobní část. Hydrofilní je tvořena 

polyethylenglykolethery hydroxylových skupin ricinoolejové kyseliny a v menší 

míře etoxylovaným glycerolem. Jedná se o žlutou olejovitou kapalinu se slabým 

charakteristickým zápachem s teplotou tání 26°C. Hy drofilní-lipofilní rovnováhu 

(HLB) má mezi 12 a 14. Je rozpustný ve vodě, etanolu, isopropylalkoholu, 

etylacetátu, chloroformu, toluenu, xylenu. S rostoucí teplotou vody se 

rozpustnost Cremophoru® EL snižuje, proto se za určité teploty roztok zakalí. 

Za tepla je mísitelný s mastnými kyselinami, mastnými alkoholy, určitými 

živočišnými a rostlinnými oleji. Používá se jako emulgátor v mnoha odvětvích 

průmyslu36. 

 

TRIACYLGLYCEROLY ST ŘEDNÍ NASYCENÉ 

Jedná se o směs triacylglycerolů se střední délkou řetězce mastných ky-

selin (medium chain triglycerides, MCT, ČL 2009 Triglycerida saturata media). 

Je to bezbarvá nebo slabě nažloutlá olejovitá tekutina, prakticky nerozpustná 

ve vodě, mísitelná s ethanolem 96%, s dichlormethanem, s petroletherem a 

s mastnými oleji. Obsahuje nejméně 95 % nasycených mastných kyselin s 8 a 

10 atomy uhlíku. Získává se z oleje extrahovaného z tvrdého sušeného podílu 

endospermu druhu Cocus nucifera L. nebo ze sušeného endospermu druhu 

Elaeis guineensis JACQ. Používá se jako rozpouštědlo pro aktivní lipofilní slou-

čeniny a UV filtry. Slouží též jako univerzální změkčovadlo všech typů krémů, 

pleťových vod a olejů, koupelových olejů, balzámů na rty, šampónů či různých 

prostředků na opalování, přičemž má velmi dobrý vliv na pokožku. 

Pro rozpouštění PS byl vybrán, protože je to jeden z nejvíce polárních triglyce-

ridů. 
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RICINOVÝ OLEJ 

Ricinový olej (ČL 2009 Ricini oleum virginale) je mastný olej získávaný 

ze semen druhu Ricinus communis L. Je to bezbarvá nebo velmi světle žlutá 

hygroskopická tekutina se slabou nebo žádnou chutí a pachem. Skládá se 

z triacylglycerolů, kde přibližně 90 % tvoří kyselina ricinoolejová. Dalšími vý-

znamnými mastnými kyselinami jsou kyseliny olejová a linolová. Je těžce roz-

pustný v petroletheru, mísitelný s ethanolem 96% a s kyselinou octovou ledo-

vou. Ricinový olej má silně promašťující a hojivý efekt, proto je vhodný 

k ošetření suché a citlivé pokožky. Po vnitřním užití působí jako laxativum. 

Kromě léčebného a kosmetického využití se ricinový olej používá k výrobě mý-

del, inkoustů či parfémů. Přidává se do svíček, brzdových kapalin i do různých 

druhů plastů. 

Pro rozpouštění PS byl vybrán, protože vzhledem k přítomnosti hydroxylových 

skupin na lipofilních alifatických řetězcích mastných kyselin je dobrým rozpouš-

tědlem pro některé organické látky. 

 

MAKADAMOVÝ OLEJ 

Získává se lisováním z makadamových ořechů stromu Macadamia terni-

folia, které původně pochází z Austrálie. Skládá se z velké části z kyseliny ole-

jové (60 %) a kyseliny palmitoolejové ( 19 %). Je to světle žlutá tekutina při po-

kojové teplotě kapalná. Využívá se především v potravinářství a kosmetice. 

Pro rozpouštění PS byl vybrán jako představitel méně polárních triglyceridů. 

 

BRUTNÁKOVÝ OLEJ 

Je to mastný olej získaný ze semen druhu Borago officinalis L. extrakcí 

a/nebo lisováním. Brutnákový olej je čirá světle žlutá nebo žlutá kapalina prak-

ticky nerozpustná ve vodě a ethanolu 96%, mísitelná s petroletherem. 

Pro rozpouštění PS byl vybrán pro velmi vysoký obsah polynenasycených 

mastných kyselin. 

 

DIETHYLHEXYLKARBONÁT 

Je to syntetický lipid, diethylhexylester kyseliny uhličité. 

Pro rozpouštění PS byl vybrán jako představitel polárních lipidů, strukturně od-

lišných od triglyceridů. 
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4.2. POUŽITÉ FOTOSENZITIZÉRY 

ZIP21Zn 

Relativní molekulová hmotnost = 1288,32 g/mol 

Molekulární vzorec = C56H72N16S8Zn 

 

 

 

 

P9Zn 

Relativní molekulová hmotnost = 1280,36 g/mol 

Molekulární vzorec = C64H80N8S8Zn 
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MUZ21Zn 

Relativní molekulová hmotnost = 1488,38 g/mol 

Molekulární vzorec = C72H80N16S8Zn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. PŘÍSTROJE 

Spektrofotometr Shimadzu UV-2401PC. 

 

Centrifuga CL31R Multispeed 

 

Vakuová odparka LABOROTA 4000 
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4.4. PŘÍPRAVA ROZTOKŮ S BARVIVY 

Postup:  

Barvivo bylo naváženo do suché baňky a rozpuštěno ve 2 ml chlorofor-

mu, pak byl přidán 1 g příslušného oleje. Chloroform byl odpařen na vakuové 

odparce. Roztok byl přelit do zkumavky, uzavřen zátkou, obalen alobalem a 

ponechán ve tmě.  

Po dvou měsících byl vizuálně hodnocen vzhled roztoků.  

Následně byly zkumavky dány do centrifugy (na 5 minut při 3000 otáč-

kách), kde byla oddělena usazená část, poté byla odebrána rozpuštěná část, 

která byla opět uchována v uzavřených zkumavkách a ve tmě. 

4.4.1. ZIP21Zn s různými oleji 

Tab. 1 ZIP21Zn rozpušt ěný v r ůzných olejích 

Vzorek 
ZIP21Zn 

(mg) 

Ricinový 

olej (g) 

Brutnákový 

olej (g) 

Makadamový 

olej (g) 
MCT (g) 

R-32 2,6 1,0    

R-33 2,6  1,0055   

R-34 2,5   1,0214  

R-35 2,5    1,0129 

R-50 5,2    2,0075 

 

Vizuální hodnocení: 

U všech vzorků bylo barvivo usazené u dna. Roztoky zůstaly barevné i 

po delším stání (kontrola po roce od přípravy): R-32 zelený průhledný, R-33,   

R-34 a R-35 tmavě zelený. 

 

Dále jsem pracovala s R-34 a R-35, u kterých byla stanovena koncentra-

ce (tab. 16). Vzorek R-50 byl připraven dodatečně, byla u něj také vypočítána 

koncentrace (tab. 17). 

 

Současně byly připravovány mikroemulze se samotným makadamovým 

olejem (4.7., tab. 21). Na základě vyhodnocení stability těchto mikroemulzí byl 

potom do mikroemulze  převeden jen vzorek č. R-35 (4.7., tab. 24). 
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4.4.2. P9Zn s různými oleji 

Tab. 2 P9Zn rozpušt ěný v r ůzných olejích 

Vzorek 
P9Zn 

(mg) 

Ricinový 

olej (g) 

Brutnákový 

olej (g) 

Makadamový 

olej (g) 
MCT (g) 

R-36 2,6 1,0048    

R-37 2,6  1,0073   

R-38 2,6   0,9924  

R-39 2,6    1,0198 

R-44 2,6 0,504    

R-52 5,2    2,0179 

 

Vizuální hodnocení: 

Roztok R-36 byl rozpuštěný. R-37, R-38, R-39 nebyly plně rozpuštěny.  

Roztoky zůstaly barevné (kontrola po roce od přípravy). 

Dále jsem pracovala s R-36, R-38, R-39 a vzorky R-44 a R-52, které byly při-

praveny později. 

R-37 byl vyřazen vzhledem k nízké dlouhodobé stabilitě brutnákového 

oleje, způsobené extrémně vysokým obsahem polynenasycených mastných 

kyselin. 

 

4.4.3. MUZ21Zn s různými oleji 

Tab. 3 MUZ21Zn rozpušt ěný v r ůzných olejích 

Vzorek 
MUZ21Zn 

(mg) 

Ricinový 

olej (g) 

Brutnákový 

olej (g) 

Makadamový 

olej (g) 
MCT(g) 

R-40 3 0,9991    

R-41 2,9  1,0102   

R-42 2,9   1,003  

R-43 2,9    1,0177 

R-45 2,9   0,5161  

R-46 2,9    0,502 

R-51 5,9    2,0318 
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Vizuální hodnocení: 

Ve všech vzorcích nebylo barvivo plně rozpuštěno, bylo usazené u dna. 

Roztoky zůstaly barevné (kontrola po roce od přípravy): R-40 nejtmavší, R-41 

zeleno-žlutý, průhledný, R-42 tmavší, průhledný. U vzorků R-45 a R-46, které 

byly připraveny později, byl kontrolován vzhled po 9 měsících: R-45 světlý, R-46 

tmavý. MUZ21Zn v lipidech není zcela stabilní, roztoky byly po delším stání 

světlejší. Na základě vizuálního hodnocení jsem dále pracovala s roztoky R-43, 

R-46. 

Vzorek R-51 byl připraven dodatečně, byla u něj měřena absorbance a 

vypočítána koncentrace PS v roztoku (tab. 18).  

 

4.4.4. Barviva s diethylhexylkarbonátem 

Tab. 4 Barviva s diethylhexylkarbonátem 

Vzorek Barviva 
Navážka  

barviva (mg) 

Chloroform 

(ml) 

Diethylhexyl- 

karbonát (g) 

R-47 ZIP21Zn 3 2 1,0118 

R-48 P9Zn 2,9 2 1,016 

R-49 MUZ21Zn 3 2 1,0102 

 

Paralelně byla zkoušena rozpustnost barviv v oleji (tab. 4) a připravovány 

mikroemulze samotného oleje (tab. 22). 

Vzorky dále nebyly použity, protože olej tvořil pouze zakalené emulze. 
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4.5. STANOVENÍ MOLÁRNÍCH EXTINK ČNÍCH KOEFICIENTŮ 

VE VYBRANÝCH LIPIDECH 

4.5.1. 1. Metoda – m ěřením objemu roztoku  

Molární extinkční koeficienty byly stanoveny u barviv v MCT, makadamo-

vém oleji, ricinovém oleji. 

 

Postup:  

Byl připraven 100 µM zásobní roztok (ZR) barviva v chloroformu, pak byl 

převeden do oleje a zředěný na 1 µM koncentraci. 

Chloroform byl odpařen na vakuové odparce a následně byla měřena 

absorbance. Porovnávací roztok byl vždy příslušný olej. 

 

Tab. 6  Zásobní roztoky barviv o koncentraci 100µM 

Zásobní 

roztok č. 
Barvivo 

Navážka 

(mg) 

Chloroform 

(ml) 

1 ZIP21Zn 1,164 9,7 

2 P9Zn 1,261 10,51 

3 P9Zn 0,501 4,175 

4 MUZ21Zn 1,217 10,14 

 

Tab. 7 Absorbance ZIP21Zn v makadamovém oleji a MCT  

Číslo 

měření 

Absorbance 

v makadamovém oleji 

Molární extinkční  

koeficient ( l·mol-1·cm-1) 

1 0,37771 377710 

2 0,3288 328800 

 

Výsledky:  

Průměrný molární extinkční koeficient ZIP21Zn v makadamovém oleji byl 

stanoven z naměřených hodnot:  353255 l·mol-1·cm-1. 

Absorbance ZIP21Zn v MCT byla poměrně rozdílná u dvou různých mě-

ření, později byla přesněji měřena metodou vážením. 
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Tab. 8 Absorbance P9Zn v makadamovém oleji a MCT 

Číslo  

měření 

Absorbance 

v makadamovém oleji 

Absorbance 

v MCT 

Zásobní roztok č. 2 

1 0,1935 (po 7 dnech) 0,3118 

2 0,1599 0,2564 

Zásobní roztok č. 3 

3 0,3119 0,3635 

4 0,2812  

5 0,2677  

 

Výsledky:  

Absorbance zásobního roztoku č. 2 byla měřena po 7 dnech od přípravy 

(roztok byl uchován ve tmě a v chladu), proto byly naměřené hodnoty nízké. 

S novým zásobním roztokem bylo měřeno hned po přípravě, pak po 30 minu-

tách. Naměřená absorbance se postupně snižovala. 

Průměrný extinkční koeficient u makadamového oleje byl vypočítán 

z hodnot měření č. 3 a 4: 296550 l·mol-1·cm-1 a u MCT 337650 l·mol-1·cm-1 

(z hodnot měření č. 1 a 3).   

 

Tab. 9 Absorbance MUZ21Zn v makadamovém oleji a MCT  

Číslo  

měření 

Absorbance 

v makadam.oleji 

Absorbance 

v MCT 

1 0,2502 0,246 

2 0,2548  

 

Absorbance byla měřena po 7 dnech od přípravy roztoku barviva 

v chloroformu (roztok byl uchován ve tmě a v chladu). 

Výsledky:  

Průměrný molární extinkční koeficient u makadamového oleje 

z naměřených hodnot byl 252500 l·mol-1·cm-1. Naměřené hodnoty absorbance 

byly oproti očekávání poměrně nízké, proto byly později u roztoků v MCT měře-

ny metodou vážením. 
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4.5.2. 2. Metoda – vážením 

Molární extinkční koeficienty byly stanoveny pro ZIP21Zn v MCT, 

MUZ21Zn v MCT a pro P9Zn v ricinové oleji. 

 

Postup:   

Byl připraven 100 µM zásobní roztok barviva v chloroformu, pak byl pře-

veden do oleje a zředěný na 1 µM koncentraci. 

Protože MUZ21Zn se v chloroformu velmi rychle rozkládal, byl připraven i 

zásobní roztok tohoto PS v tetrahydrofuranu. 

Chloroform (tetrahydrofuran) byl odpařen na vakuové odparce a násled-

ně byla měřena absorbance. Porovnávací roztok byl vždy příslušný olej. 

 

Tento postup je stejný jako u metody 1, ale místo objemů bylo pracováno 

s hmotnostmi jednotlivých složek. Pomocí hustoty byly jednotlivé složky přepo-

čítány na hmotnost.  

 

 

Tab. 10 Hustota použitých surovin 

 MCT Ricinový olej Chloroform Tetrahydrofuran 

Hustota 

(kg/m3) 
945 960 1 489 890 

 

 

Tab. 11 Zásobní roztoky barviv o koncentraci 100µM 

Zásobní  

roztok č. 
Barvivo 

Navážka 

(mg) 

Chloroform 

(g) 

Tetrahydrofuran 

(g) 

1 ZIP21Zn 0,515 5,95  

2 P9Zn 0,496 5,77  

3 MUZ21Zn  0,549 5,49  

4 MUZ21Zn  0,605  3,62 

5 MUZ21Zn  0,590  3,50 
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4.5.2.1. Měření absorbance a stanovení molárního extink čního 

koeficientu ZIP21Zn v MCT 

 

Tab. 12 Absorbance ZIP21Zn v MCT 

Vzorek 
Navážka 

MCT (g) 

Navážka zásobního 

roztoku (mg) 
Absorbance 

A1 5,398 86 0,3577 

A2 5,152 81,8 0,3536 

A3 4,836 77 0,3518 

 

Výsledek:  

Průměrná absorbance: A = 0,3544 

Molární extinkční koeficient: ξ = 354400 l·mol -1·cm -1 

 

 

 

Obr. 12  UV/VIS spektrum ZIP21Zn v MCT (1  µM), vzo rek A1 
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4.5.2.2. Měření absorbance a stanovení molárního extink čního 

koeficientu MUZ21Zn v MCT 

 

Tab. 13 Absorbance MUZ21Zn v MCT (zásobní roztok č. 3) 

Vzorek 
Navážka 

MCT (g) 

Navážka 

ZR (mg) 
Absorbance 

Doba, po které byly vzorky 

 měřeny od přípravy ZR 

A4 4,677 74,4         0,416 hned po přípravě 

A5 4,67 74,4         0,3262 po 1 hod 

A6 4,67 74,4         0,3132 po 90 min 

A7 5,023 80            0,2339 po 24 hod 

A8 4,69 75           0,1898 po 24 hod 

 

 

Tab. 14 Absorbance MUZ21Zn v MCT (zásobní roztok č. 4 a 5) 

Vzorek 

Zásobní  

roztok 

číslo  

Navážka 

MCT (g) 

Navážka  

ZR (mg) 
Absorbance 

Doba, po které byly 

vzorky měřeny od pří-

pravy ZR 

A11 5 4,67 45           0,467  hned po přípravě 

A9 4 4,675 45           0,1985 po 60 min 

A10 4 4,68 45           0,1673 po 90 min 

 

Výsledky: 

Při měření vzorků hned po přípravě zásobního roztoku s chloroformem a 

zředění na 1 µM koncentraci byla absorbance 0,416 (vzorek A4, tab. 13), 

při dalším měření cca po hodině byly hodnoty nižší. V chloroformu je MUZ21Zn 

značně nestálý, proto byly naměřené hodnoty velmi odlišné. 

Abychom získali přesnější hodnoty, připravili jsme následně zásobní roz-

toky s tetrahydrofuranem, v němž je MUZ21Zn stabilnější, proto byla provedena 

další měření s tímto zásobním roztokem (tab. 14). Naměřené absorbance tomu 

neodpovídaly, hodnoty byly opět rozdílné.  
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Při dalších výpočtech byla použita absorbance vzorku A4, která byla na-

měřena ihned po přípravě zásobního roztoku s chloroformem: 

Absorbance: A = 0,416 

Molární extinkční koeficient: ξ = 416 000 l·mol -1·cm -1 

 

 

Obr. 13  UV/VIS spektrum MUZ21Zn v MCT (1 µM), vzor ek A4 
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4.5.2.3. Měření absorbance a stanovení molárního extink čního 

koeficientu P9Zn v ricinovém oleji 

 

Tab. 15 Absorbnace P9Zn v ricinovém oleji 

Vzorek 
Navážka 

MCT (g) 

Navážka zásobního 

roztoku (mg) 
Absorbance 

A12 5,051 80,4 0,3525 

A13 4,76 74,4 0,3520 

 

Výsledek: 

Průměrná absorbance: A = 0,3522 

Molární extinkční koeficient: ξ = 352200 l·mol -1·cm -1 

 

 

Obr. 14  UV/VIS spektrum P9Zn v ricinovém oleji  (1  µM), vzorek A12 
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4.6. MĚŘENÍ ABSORBANCE A STANOVENÍ KONCENTRACE 

ROZTOKŮ 

Postup:  

Pomocí navážky barviva a objemu oleje byla vypočítána teoretická vý-

chozí koncentrace roztoku. Pak bylo odměřeno 50 µl z původního roztoku a 

zředěno na přibližně 100 µM roztok a následně opět 50 µl z připraveného rozto-

ku a 4950 µl oleje a byl připraven přibližně 1 µM roztok, u kterého byla měřena 

absorbance. Koncentrace byla vypočítána z naměřené absorbance a extinkční-

ho koeficientu, násobená zředěním. 

4.6.1. Měření absorbance u vybraných roztok ů – měřením 

objem ů roztok ů 

Tab. 16 Absorbance a koncentrace roztok ů 

Vzorek 
Teoretická výchozí 

koncentrace (mM) 
Absorbance 

Molární ex.  

koeficient  

(l·mol-1·cm-1) 

Koncentrace 

roztoku (mM) 

R-34 2,25 0,1492 353255 0,95 

R-35 2,33 0,1561 354400 1,026 

R-36 2,48 0,0572 352200 0,403 

R-38 2,41 0,1437 296550 0,13 

R-39 2,43 0,0548 337650 0,3937 

R-43 2,69 0,117 416000  0,756 

R-46 5,46 0,0815 416000  1,069 

R-52 2,43 0,0827 337650 0,6335 

 

Koncentrace R-35 (ZIP21Zn v MCT) byla 1,026 mM. 

Koncentrace R-43 (MUZ21Zn v MCT) byla 0,756 mM. 

R-39 a R-52 (P9Zn v MCT) – v roztoku se rozpustilo malé množství 

barviva. V makadamovém oleji se také rozpustilo malé množství barviva (R-34, 

R-38). 

Vzorky R-35, R-43 byly převedeny na mikroemulze (tab. 24).  
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4.6.2. Měření absorbance u vybraných roztok ů – vážením 

4.6.2.1. Měření absorbance u vzorku R-50 (ZIP21Zn v MCT) 

Postup: 

Bylo naváženo přibližně 50 mg R-50 a zředěno olejem 100× na koncent-

raci 25 µM, pak bylo odváženo 200 mg  a zředěno na 1 µM koncentraci, u které 

byla měřena absorbance. 

Jako porovnávací roztok byl použit MCT. 

 

Tab. 17 Absorbance a koncentrace roztok ů ZIP21Zn v MCT 

Číslo 

měření 

Teoretická  

výchozí 

konc. (mM) 

Absorbance 

Molární ex.  

koeficient  

(l·mol-1·cm-1) 

Koncentrace 

roztoku (mM) 

1 0,2372 

2 0,2312 

3 

2,45 

0,2279 

354400 1,637 

Měření po 6 měsících 

4  0,0965  0,667 

 

Výsledek: 

Průměrná absorbance ZIP21Zn v MCT: A = 0,2321 

Koncentrace ZIP21Zn v MCT: c = 1,637 mM  

Obr.  15 UV/VIS spektrum ZIP21Zn v MCT, m ěření č. 1 (tab. 17) 
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4.6.2.2. Měření absorbance R-51 (MUZ21Zn v MCT) 

 

Postup:  

Bylo naváženo přibližně 50 mg R-51 a zředěno olejem 100× na koncent-

raci 27 µM, pak bylo odváženo 200 mg  a zředěno na 1 µM koncentraci, u které 

byla měřena absorbance. 

Jako porovnávací roztok byl použit MCT. 

 

Tab. 18 Absorbance a koncentrace roztok ů MUZ21Zn v MCT 

Číslo 

měření 

Teoretická výchozí 

konc. (mM) 
Absorbance 

Mol. extinkční  

koef.(l·mol-1·cm-1) 

Koncentrace 

roztoku (mM) 

1 0,2872 

2 0,2743 

3 

2,74 

0,2801 

416000  1,82 

 

Výsledky: 

Průměrná absorbance MUZ21Zn v MCT: A = 0,2805 

Koncentrace MUZ21Zn v MCT: c = 1,82 mM  

 

 

Obr. 16  UV/VIS spektrum MUZ21Zn v MCT, m ěření č. 1 (tab. 18) 
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4.6.2.3. Měření absorbance R-44 (P9Zn v ricinovém oleji) 

 

Postup: 

 Bylo naváženo 52,2 mg R-44 a dováženo olejem na 2,568 g (100 µM). 

Následně byl roztok zředěn na 1 µM (19 mg + 1,9 g). 

Jako porovnávací roztok byl použit ricinový olej. 

 

Tab. 19 Absorbance a koncentrace roztoku P9Zn v ric inovém oleji 

Vzorek 
Teoretická  

výchozí konc. (mM) 
Absorbance 

Mol. ex. koef. 

( l·mol-1·cm-1) 

Koncentrace 

roztoku (mM) 

R-44 4,9524 0,1162 352200 1,633 

 

Výsledek: 

Koncentrace P9Zn v ricinovém oleji: c = 1,633 mM 

 

 

Obr. 17  UV/VIS spektrum P9Zn v ricinovém oleji, vz orek R-44 (tab. 19) 
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4.6.2.4. Měření absorbance u nov ě připravených roztok ů 

ZIP21Zn v MCT, MUZ21Zn v MCT 

 

Tab. 20 Absorbance a koncentrace ZIP21Zn v MCT, MUZ 21Zn v MCT 

Vzorek Barvivo Zředění Absorbance 
Molární ex. koef.  

( l·mol-1·cm-1) 

Koncentrace 

roztoku (mM) 

1 ZIP21Zn 
1:99 

1:19 
0,2822 354400 1,59 

2 MUZ21Zn 
1:99 

1:19 
0,2933 416000  1,41 

  

Výsledky: 

Koncentrace ZIP21Zn v MCT: c = 1,59 mM 

Koncentrace MUZ21Zn v MCT: c = 1,41 mM  
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4.7. PŘÍPRAVA MIKROEMULZÍ SAMOTNÝCH OLEJ Ů BEZ 

BARVIV 

Postup: 

Do kádinky byla navážena olejová fáze a přidán Cremophor® EL, sou-

části byly důkladně promíchány tyčinkou, následně po malých částech byla při-

dávána destilovaná voda a intenzivně míchána. 

Vzniklá ME byla přelita do zkumavky, uzavřena a ponechána při labora-

torní teplotě.  

 

Tab. 21 Mikroemulze s makadamovým olejem 

Vzorek 
Makadamový 

olej (g) 

Cremophor® EL 

(g) 

Destilovaná 

voda (g) 
Vzhled 

Ma-1 1 2,5 6,5 
bílá,  

neprůhledná 

Ma-2 1 3 6 
bílá, 

neprůhledná 

Ma-3 1 3,5 5,5 bílá, hustší 

 

Výsledky:  

Vzniklé emulze byly bílé, neprůhledné. Po delším stání vzhled stejný. 

S makadamovým olejem jsem dále nepracovala.  

 

Tab. 22 Mikroemulze s diethylhexylkarbonátem 

Vzorek 
Diethylhexyl- 

karbonát(g) 

Cremophor® EL 

(g) 

Destilovaná 

voda (g) 
Vzhled 

DEH-1 1 2,5 6,5 
zakalená, prstenec 

u hladiny 

DEH-2 1 2 7 3 vrstvy, více čirá 

 

Výsledky: 

Vzniklé emulze se nepodařilo homogenizovat. I po delším stání fáze zů-

staly rozdělené. Dále jsem s olejem nepracovala.  
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Tab. 23 Mikroemulze s ricinovým olejem 

Vzorek 
Ricinový 

olej (g) 

Cremophor® EL  

(g) 

Destilovaná 

voda (g) 
Vzhled 

Ric-1 1 2,5 6,5 průhledná, opalescence 

Ric-2 1,2 2,2 6,6 mléčně zakalená 

Ric-3 1 2,2 6,8 průhledná 

Ric-4 1 2,1 6,9 více průhledná 

Ric-5 1 2 7 průhledná, jemně mléčná 

 

Výsledky:  

Ric-1 po delším stání vytvořila u povrchu zakalený prstenec, ostatní zů-

staly stejné. Nejlepší byla Ric-4.  
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4.8. PŘÍPRAVA MIKROEMULZÍ S BARVIVY V MTC 

Na základě zkušeností z předchozí diplomové práce100 byly připraveny 

ME s MCT v poměru surovin 1 : 2,5 : 6,5 (MCT : surfaktant : destilovaná voda). 

 

Postup:   

V kádince byla dobře rozmíchána olejová fáze s Cremophorem® EL a 

za intenzivního míchání byla postupně po malých částech přidávána destilova-

ná voda. 

Tab. 24 ME se ZIP21Zn (ME-35) a ME s MUZ21Zn (ME-43 ) 

Vzorek 
Barvivo 

v oleji 

Hmotnost olejového 

roztoku barviva (g) 

Cremophor® EL  

(g) 

Destilovaná  

voda (g) 

ME-35 R-35 0,7307 1,827 4,75 

ME-43 R-43 0,726 1,815 4,719 

 

Měření absorbance mikroemulzí: 

Postup:  

Mikroemulze byly zředěny destilovanou vodou přibližně na 1 µM koncen-

traci. Jako porovnávací roztok byla použita destilovaná voda. 

 

Tab. 25 Absorbance ME 

Vzorek 
Koncentrace  

ME 10% (mM) 
1. měření 2. měření 3. měření 

ME-35 0,16 0,1206 0,2911 0,2539 

ME-43 0,0756 0,2616 0,2131 0,2012 

 

Ke stanovení koncentrace u ME-35 byly použity hodnoty absorbance z 2. 

a 3. měření, byly přesnější, protože byl použit větší objem ME-35. Výpočet kon-

centrace: naměřená A ÷ A 1 µM × zředění: 0,2725 ÷ 0,3544 × 205,1 = 0,157 

Koncentrace ZIP21Zn v ME-35: c =  0,157 mM 

 

Ke stanovení koncentrace u ME-43 byla použita průměrná hodnota 

absorbance 0,2253. Výpočet koncentrace: 0,2253 ÷ 0,4160 × 169,5 =0,0918 

Koncentrace MUZ21Zn v MR-43 c = 0,0918 mM 
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4.9. MĚŘENÍ STABILITY BARVIV V MIKROEMULZÍCH 

4.9.1. Měření absorbance u mikroemulze ME-35 (ZIP21Zn 

v MCT) v závislosti na čase.  

Postup: 

 Do kádinky bylo odměřeno 0,5 ml ME-35 a 102,05 ml destilované vody, 

vše dobře promícháno a měřena absorbance po 30 minutách. 

Jako porovnávací roztok byla použita destilovaná voda. 

 

Tab. 26 Absorbance ME-35 v závislosti na čase 

Číslo 

měření 

Čas 

(min.) 
Absorbance 

1 0 0,2929 

2 30 0,2927 

3 60 0,2869 

4 90 0,2878 

5 120 0,2895 

6 150 0,2882 

 

Výsledek:  

ZIP21Zn v mikroemulzi je na světle krátkodobě relativně stálá. 
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4.9.2. Měření absorbance u ME-43 (MUZ21Zn v MCT) 

v závislosti na čase. 

Postup:  

Do kádinky bylo odměřeno 29,5 µl ME-43 a 4970,5 µl destilované vody, 

vše dobře promícháno a měřena absorbance po 30 minutách. 

Jako porovnávací roztok byla použita destilovaná voda. 

 

Tab. 27 Absorbance ME-43 v závislosti na čase 

Číslo 

měření 

Čas 

(min.) 
Absorbance 

1 0 0,2625 

2 30 0,2265 

3 60 0,2083 

4 90 0,1880 

5 120 0,1733 

6 150 0,1556 

7 180 0,1407 

8 210 0,1304 

 

Výsledek: 

MUZ21Zn v mikroemulzi je na světle i krátkodobě poměrně málo stálá. 
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Obr. 19  UV/VIS spektrum MUZ21Zn v ME, m ěření č. 1 (tab. 27), hned po p řípravě 

 

  

 

Obr. 20 UV/VIS spektrum MUZ21Zn v ME, m ěření č. 7 (tab. 27), m ěřeno po 3 hod. 

od  p řípravy 
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5. DISKUZE 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit rozpustnost lipofilních fotosenziti-

zérů typu azaanalogů ftalocyaninů v některých olejích a následně stanovení 

extinkčních koeficientů u vybraných vhodných systémů. 

Pracovala jsem s fotosenzitizéry ZIP21Zn, MUZ21Zn a P9Zn. Nejprve 

jsem připravila olejové roztoky těchto fotosenzitizérů a sledovala rozpustnost. 

ZIP21Zn a MUZ21Zn nebyly plně rozpuštěny, barvivo bylo usazené u dna, na-

víc MUZ21Zn není v lipidech zcela stabilní. P9Zn byl uspokojivě rozpustný jen 

v ricinovém oleji. 

Současně jsem zkoušela připravovat mikroemulze se samotnými oleji, 

jako emulgátor jsem používala Cremophor® EL. S makadamovým olejem ani 

s diethylhexylkarbonátem se mikroemulze nepodařilo připravit. S ricinovým ole-

jem mikroemulze vznikla a to v poměru jednotlivých složek 1 : 2,1 : 6,9 

(olej : emulgátor : voda). U samotné mikroemulze s ricinovým oleje byla měřena 

velikost částic. Mikroemulze s MCT byla připravena v poměru 1 : 2,5 : 6,5. 

Pro fotosenzitizéry ZIP21Zn a MUZ21Zn byl ze zkoušených lipidů jako 

nejvhodnější rozpouštědlo nalezen MCT a pro P9Zn ricinový olej. 

Následně jsem měřila absorbanci a počítala molární extinkční koeficient 

barviv v makadamovém oleji a v MCT metodou č. 1 (odměřováním objemů jed-

notlivých složek připravovaných roztoků). Touto metodou jsem získala navzá-

jem poměrně rozdílné hodnoty absorbancí. Protože lipidy byly viskozní, nepo-

dařilo se odebrat přesné množství, také chloroformový roztok barviv se pomocí 

mikropipety nedařilo přesně odměřit (díky vysoké relativní hustotě chloroformu). 

Protože s makadamovým olejem se nedařilo připravit stabilní ME, dále jsem ho 

nepoužívala. Pro MCT a ricinový olej jsem stanovila molární extinkční koeficien-

ty 2. metodou a to vážením jednotlivých součástí roztoků. Pro ZIP21Zn v MCT 

jsem naměřila extinkční koeficient 354400 l·mol-1·cm-1 při vlnové délce 653 nm. 

Pro MUZ21Zn v MCT 416000 l·mol-1·cm-1(při 746 nm) a u P9Zn v ricinovém oleji 

352200 l·mol-1·cm-1 (při 703 nm).  

Dále jsem měřila koncentraci fotosenzitizérů v předem připravených roz-

tocích, opět se osvědčila metoda vážením jednotlivých složek. Pro ZIP21Zn 

v MCT jsem získala hodnoty 1,637 mM (tab. 17, vzorek č. R-50) a 1,59 mM 
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(tab. 20, vzorek č. 1), pro MUZ21Zn v MCT 1,82 mM (tab. 19, vzorek R-51) a 

1,41 mM (tab. 20, vzorek č. 2), u P9Zn 1,633 mM (tab. 19, vzorek R-44). 

ZIP21Zn a MUZ21Zn v MCT (tab. 24) jsem převedla na mikroemulze a 

měřila jsem u nich absorbanci. Pro mikroemulzi ZIP21Zn v ME jsem vypočítala 

koncentraci 0,157 mM (pro 10% roztok) a pro MUZ21Zn 0,0918 mM. Nakonec 

jsem měřila stabilitu fotosenzitizérů ZIP21Zn a MUZ21Zn v ME. Z výsledků vy-

plývá, že MUZ21Zn je v ME i krátkodobě velmi málo stabilní, ZIP21Zn byl rela-

tivně stálý.  
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6. ZÁVĚR 

Pro fotosenzitizéry ZIP21Zn a MUZ21Zn jsme zvolili jako vhodný solubili-

zační systém MCT a pro P9Zn ricinový olej, se kterým jsme připravili mikro-

emulzi v poměru 1 : 2,1 : 6,9 (jako emulgátor byl použitý Cremophor® EL). 

S makadamovým olejem a diethylhexylkyrbonátem vznikly pouze zakalené mik-

roemulze (tab.21, 22). 

U vybraných systémů jsme stanovili molární extinkční koeficienty. Dále 

jsme měřili absorbanci u jednotlivých vzorků a počítali koncentraci. ZIP21Zn a 

MUZ21Zn jsme převedli na ME a sledovali stabilitu barviv v ME. MUZ21Zn byl 

v ME i krátkodobě nestálý. 

  

Naměřené hodnoty: 

Molární extinkční koeficienty: 

 

ZIP21Zn v MCT (při 653 nm): ξ = 354400 l·mol -1·cm -1 

MUZ21Zn v MCT (při 746 nm): ξ = 416 000 l·mol -1·cm -1 

P9Zn v ricinovém oleji (při 703 nm): ξ = 352200 l·mol -1·cm -1 

 

Koncentrace fotosenzitizérů v lipidech: 

 

ZIP21Zn v MCT: c = 1,637 mM  (vzorek R-50, tab. 17) 

c = 1,59 mM  (vzorek č. 1, tab. 20)  

MUZ21Zn v MCT: c = 1,82 mM  (vzork R-51, tab. 18) 

c = 1,41 mM  (vzorek č. 2, tab. 20) 

P9Zn v ricinovém oleji: c = 1,633 mM  (vzorek R-44, tab. 19) 

 

Koncentrace ZIP21Zn a MUZ21Zn v připravené mikroemulzi: 

 

ZIP21Zn (10%, vzorek ME-35): c =  0,157 mM 

MUZ21Zn (10%, vzorek ME-43): c = 0,0918 mM  
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7.  SEZNAM ZKRATEK 

AMD senilní degenerace makuly 

CrEL Cremophor® EL 

HpD derivát hematoporfyrinu 

LDL lipoproteiny s nízkou hustotou 

KMK kritická micelární koncentrace 

LUV velké unilamelární vezikuly 

MCT triacylglyceroly střední nasycené 

MLV velké multilamelární vezikuly 

MVV multivezikulární vezikuly 

OLV velké oligolamelární vezikuly 

O/V olej/voda 

PDT fotodynamická terapie 

PEG polyethylenglykol 

PEO polyethylenoxid 

PLAA poly (L-aminokyselina) 

PPO popyprophylenoxid 

PS fotosenzitizér 

RES retikuloendoteliální systém 

ROS reaktivní formy kyslíku 

SUV malé unilamelární vezikuly 

V/O voda/olej 

ZR zásobní roztok 
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