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1. ÚVOD  

 

Užívání léčiv s sebou přináší nejen požadovaný účinek, ale často také řadu 

nežádoucích efektů. Není-li možno se užívání daného léčiva vyvarovat, je potřeba jeho 

škodlivé vlivy na organismus minimalizovat.  

 Výzkum v oblasti lékových forem má dozajista velký přínos, neboť často umožňuje 

nekomplikované použití léčiva, které by podáno konvenčně nepřineslo požadovaný efekt nebo 

by dokonce přineslo efekt nežádoucí. Zapracováním do vhodné lékové formy se tedy značně 

rozšiřuje možnost využití léčivých látek. Sortiment lékových a aplikačních forem vedle 

vývoje nových aktivních molekul léčivých látek obohacuje možnosti farmakoterapie. 

Ve snaze omezit vedlejší účinky nebo zvýšit biologickou dostupnost některých 

významných léčiv bylo vyvinuto mnoho úsilí různými směry zkoumání. Postupně se zaměřila 

pozornost na vývoj lipidických aplikačních forem. Zvláště výhodné se ukázaly aplikační 

formy s redukovanou velikostí částic až v oblasti nanometrů, takovými lékovými formami 

jsou nanoemulze. Nanoemulze jsou vhodnou aplikační formou pro perorální, parenterální i 

topickou cestu podání léčiva. 

 Při přípravě lékové formy je potřeba mít na zřeteli vlastnosti léčiva a jeho nároky na 

výběr pomocných látek a způsob zpracování. V současné době jsou kladeny přísné požadavky 

na vlastnosti léčivých přípravků, jako je účinnost, relativní neškodnost, stabilita při 

dlouhodobém skladování, snadná použitelnost a nenáročná a pokud možno neinvazivní 

aplikace. Má-li přípravek všechny takové podmínky splňovat, je nutno individuálně 

optimalizovat jak jeho složení, tak právě postup výroby.  

 Pro optimalizaci výroby a složení přípravku je potřeba experimentálně zjišťovat 

příslušná data. V této diplomové práci jsem se zaměřila na sledování vlastností nanoemulzí 

s přídavky různých koncentrací dvou dalších tenzidů, které budou v práci označovány jako 

kotenzidy. Je sledováno jejich chování při tepelném namáhání v rámci schématu cyklování 

teplot. Získané údaje mohou napomoci při optimalizaci složení nanoemulze vzhledem 

k požadavkům na její dlouhodobou stabilitu. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

  V teoretické části nejprve podat výběr poznatků týkajících se farmaceutického 

využití nanoemulzí, které byly publikovány v odborných časopisech v časovém období od 

roku 2005. Návazně sestavit přehlednou stať zaměřenou na pojem nanoemulze, jak je 

v různých literárních zdrojích podáván. 

 

 V druhém oddílu teoretické části sestavit samostatně získané podklady do přehledu 

dostupných údajů o polyglycerolech. 

 

 V experimentu sledovat a popsat submikroskopické a makroskopické změny 

nanoemulzí po přídavku různých koncentrací polysorbátu 80 nebo polyglycerol-3-oleátu za 

využití orientačního zátěžového testování stability nanoemulzních vzorků s cyklováním 

teplot. Zaznamenané  jevy následně vysvětlit. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1. Vymezení pojmu nanoemulze 

 

 Definice a popis vlastností nanoemulzí se v literatuře různých autorů často poměrně 

významně liší. Nesrovnalosti začínají již ve velikosti částic. Hranice mezi mikroemulzemi a 

nanoemulzemi je mlhavá a co je pro jednoho autora mikroemulze, je pro druhého už 

nanoemulze. Podle IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) jsou emulze 

definovány jako kapičky kapaliny nebo tekuté krystaly rozptýlené v kapalině. Pokud je tedy 

slovo rozptýlený interpretováno jako opak rozpuštěný, tedy nedosahující rovnováhy, nelze 

pod tuto definici zahrnout mikroemulze, které jsou systémy termodynamicky stálými. Naproti 

tomu o nanoemulzích hovoří citovaný autor jako o soustavách nestálých se spontánní tendencí 

k oddělování fází, ovšem s relativně vysokou kinetickou stabilitou.1 

 V literatuře se nanoemulzím dostává také různých názvů. Například miniemulze, ultra 

jemné emulze, submikronové emulze. Termín nanoemulze se však nejlépe vztahuje 

k velikosti částic těchto soustav. Nanoemulze jsou definovány jako translucentní až 

transparentní soustavy, které jsou stabilní vůči sedimentaci a krémovatění.4  

Transparence závisí na distribuci velikostí částic. Nanoemulze s větším podílem 

rozměrnějších částic sice stále mezi nanoemulze patří, ale vzhledem se velmi blíží 

k makroemuzím, tedy soustavám s řádově větší velikostí částic. Srovnání s makroemulzí 

ukazuje obrázek 3.1. 
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Obr. 3.1: Srovnání nanoemulze (vlevo) s makroemulzí (vpravo)2   

 

 V jiné literatuře se setkáváme s vymezením nanoemulzí od mikroemulzí z hlediska 

stability a vzhledu tak, že mikroemulze jsou termodynamicky stabilní a translucentní až 

transparentní soustavy, kdežto nanoemulze jsou pouze kineticky stabilní soustavy matného až 

neprůhledného vzhledu.3 

Další nesrovnalosti vyplývají ze způsobu přípravy. Podle některých autorů jsou 

nanoemulzemi pouze emulze s definovanou velikostí částic v nanooblasti připravené 

střihovými, kavitačními nebo třecími metodami, ale už ne emulze o stejné velikosti částic 

připravené metodami kondenzačními. Vlastnosti emulzí jako velikost částic, stabilita atd. sice 

závisí na způsobu přípravy, ale komplexní povaha finálního produktu je stejná.3  

Citovaní autoři tedy nanoemulze definují jako nerovnovážné emulze s malou velikostí 

částic pohybující se mezi 20 nm a 200 nm připravené jakýmkoliv způsobem. Toto velikostní 

rozmezí potvrzují i další z autorů.4  

 

3.2. Velikost částic 

 

Jak již bylo zmíněno, velikost částic definující nanoemulze se dle autorů liší. Výše 

citovaní autoři udávají rozmezí od 20 nm do 200 nm. V jiné publikaci5 se naopak dočteme, že 

částice o velikosti do 200 nm jsou považovány za mikroemulze. Nanoemulze by tedy podle 

toho měly mít částice ještě o řád menší. Takto definované mikroemulze jsou ovšem v této 

publikaci uváděny jako termodynamicky stabilní. Někdy je za horní hranici udáváno 500 nm. 

Další autoři6 uvádí jako nanoemulze každou emulzi s velikostí částic pod hranicí 100 nm. 

Jindy není rozhodující velikost částic, protože nevypovídá o četnosti zastoupení. 
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 V každém případě se všichni autoři shodují na tom, že velikost částic v nanoemulzích 

je obecně řečeno submikronová. Oproti větším částicím to přináší řadu nesporných výhod, 

které umožňují využití nanoemulzí jako nosičů léčiv. Na farmaceutické excipienty sloužící 

jako nosiče léčiv nebo jejich součásti jsou kladeny vysoké požadavky a tudíž je zřejmé, že ne 

každý nosič je vhodný pro každé léčivo. Nosič nesmí s léčivou látkou chemicky interagovat, 

negativně ji měnit, měl by být schopen přenášet dostatečné množství léčiva a také by se měl 

přizpůsobit profilu uvolňování léčiva v organismu. Dále by měl umožňovat zacílení účinku 

léčivé látky. Nosiče léčiv samozřejmě nesmějí vykazovat nežádoucí vedlejší účinky na 

pacienta ani životní prostředí. 

 Nanoemulze tedy všechny tyto náročné podmínky splňují. Kromě tenzidů a kotenzidů 

je lze vyrobit z prakticky inertních složek a malá velikost jejich částic umožňuje zacílení 

účinku, a dokonce podstatně zvyšuje intracelulární příjem léčiva. Vnější fáze navíc do značné 

míry poskytuje léčivu ochranu vůči vnějším vlivům. 

 

3.3. Nanoemulze k přímé aplikaci ve finálních produktech 

  

Na počátku zkoumání nanoemulzí, před přibližně jedním desetiletím, byla vkládána 

velká naděje co se týče šíře jejich budoucího využití. S délkou jejich zkoumání však tato 

očekávání nebyla úplně naplněna. Jejich širšímu využití brání zejména jejich diskutabilní 

stabilita. Přestože ve většině prací na toto téma bylo shledáno, že nanoemulze mohou být 

stabilní velmi dlouhou dobu, v praxi se setkáváme s Ostwaldovým zráním krystalů a 

koalescencí. Ostwaldovo zrání je přímým důsledkem malé velikosti částic. Většina 

nanoemulzí je tedy připravována v čas potřeby. Problémy se stabilitou řeší také příprava 

samonanoemulgujících aplikačních soustav. 

 Aby bylo možno nanoemulzi aplikovat přímo, je potřeba přísně dodržovat podmínky 

její výroby. Je také nutno pro každou konkrétní nanoemulzi tyto podmínky optimalizovat. Na  

finálních vlastnostech nanoemulze se podílí mnoho faktorů výroby, jako například způsob 

emulgace, doba emulgace nebo intenzita protřepávání. Cílem je obvykle získat soustavu s co 

nejmenší velikostí částic a co nejnižší polydisperzitou. Tyto vlastnosti do značné míry závisí 

na složení fází nanoemulze. Zisku léčebně použitelné nanoemulze tedy předchází dlouhá doba 

experimentálního zjišťování optimálního složení postupu přípravy nanoemulze. 
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 Optimalizace přípravy nanoemulze však ještě neznamená absolutní úspěch pro širší 

využití. Často se totiž setkáváme s problémem převést již optimalizovaný způsob přípravy 

nanoemulze v malém množství do výroby s velkým objemem produktu. Vzorek připravený 

v laboratoři v malém objemu a vzorek vyrobený při identických podmínkách ve velkém se 

obvykle liší ve svých vlastnostech. Proto pro umožnění širšího ať už farmaceutického nebo 

jiného průmyslového využití je potřeba optimalizovat i podmínky výroby pro každou 

konkrétní nanoemulzi zvlášť. 

 

3.4. Použití nanoemulzí ve farmacii 

 

 Nanoemulze pro farmaceutické účely lze aplikovat perorálně, parenterálně, topicky 

i transdermálně. S výhodou se používají po aplikaci zejména těžko rozpustných léčiv ze 

skupiny antikonvulziv, antihypertenziv, antibiotik, transdermálních protizánětlivých léčiv, 

antivirotik a cytostatik. Experimentálně slouží určité typy nanoemulzí ke studiu atherogeneze 

nebo ke studiu intestinální absorpce léčiv. U jiných typů nanoemulzí byla objevena určitá 

antimikrobní a antischistosomální aktivita, která je nyní studována. Pokud bude potvrzena, 

nabízí se výhodné použití nanoemulzí jako desinficiencií. Byly vypracovány také studie 

potvrzující schopnost některých nanoemulzí inaktivovat virus ebola.5 

 Nanoemulze samozřejmě slouží i jako meziprodukt při výrobě pevných lipidických 

nanočástic, které jsou také úspěšně využívány jako speciální nosiče léčiv. Pevné lipidické 

nanočástice vznikají fyzikální nebo chemickou silicifikací nanoemulze bezprostředně po jejím 

vzniku. Tím je omezena doba, po kterou by mohlo dojít k destabilizaci.7 

Vlastnosti nanoemulzí jsou závislé na velikosti částic.6 Velikost částic nanoemulze 

závisí na mnoha faktorech. Mezi nejvýznamnější patří koncentrace vnitřní fáze, poměr 

koncentrací jednotlivých součástí nanoemulze jako jsou tenzidy, kotenzidy, charakter léčiva, 

molekulová hmotnost složek olejové fáze i tenzidu.  

 Jelikož jsou nanoemulze jako aplikační systémy používány zejména pro těžce 

rozpustná léčiva, je žádoucí, aby bylo toto léčivo ve vnitřní fázi nanoemulze zakomponováno 

v co nejvyšší koncentraci. Zároveň je ovšem potřeba minimalizovat množství použitého 

tenzidu, který by mohl způsobovat řadu nežádoucích a vedlejších účinků. Požadavky na 

velikost částic farmaceutických nanoemulzí vedou ke snaze řízeně ji kontrolovat při přípravě. 
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 Experimentálně bylo zjištěno, že mezi velikostí částic výsledné nanoemulze a 

výchozími reaktanty či postupem přípravy neexistuje lineární vztah. Pro popis těchto 

nelineárních vztahů byla nově vyvinuta metoda Artificial Neural Networks modelování. 

Měřit velikost již existující nanoemulze lze již dobře známými metodami jako je např. 

fotonová korelační spektroskopie.  

 

3.5. Současná definice a popis nanoemulzí5 

 

 Nanoemulze jsou termodynamicky stabilní disperzní soustavy. Mezi jejich vlastnosti 

patří makroskopická homogenita, nízká viskozita a optická isotropie. Skládají se z vnitřní 

olejové fáze a vnější fáze vodné. Velikost kapiček vnitřní fáze definují různí autoři různě. 

V této práci nanoemulzemi rozumíme soustavy s velikostí kapiček vnitřní fáze mezi 100 –

 400 nm. 

Díky svým specifickým vlastnostem nacházejí nanoemulze uplatnění v různých 

oblastech lidské činnosti. Používají se buď jako takové nebo jako meziprodukt, např. při 

syntéze nanočástic. 

 Významné uplatnění mají nanoemulze jako nosiče léčiv. S výhodou se používají 

perorálně, parenterálně, lokálně i transdermálně.  

 

3.5.1. Nanoemulze pro perorální podání 

 

Při perorálním podání je často snížena biologická dostupnost takovými jevy jako je 

enzymatická degradace léčiva, nízká permeabilita biologickými membránami, nízká 

rozpustnost léčiva ve vodě, presystémová eliminace v játrech nebo střevním epitelu. Použitím 

nanoemulze jako nosiče léčiv lze tyto jevy obejít a tudíž zvýšit biologickou dostupnost. 

Zvýšením biologické dostupnosti dosáhneme jednak zvýšení účinku, jednak snížení potřebné 

dávky léčiva a tedy snížení nežádoucích účinků. 

Jako nosiče pro podání léčiv per os slouží nanoemulze typu olej ve vodě, voda v oleji 

ale i tzv. self-nanoemulsifying drug delivery systems – samonanoemulgující nosiče léčiv. 
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Jedná se o bezvodé součásti nanoemulzí, které se v přítomnosti vody v trávicím traktu 

hydratují a vytváří stabilní nanoemulzi. Tento typ nanoemulze se velmi hodí zejména pro 

snadno hydrolyzovatelná léčiva. 

 Nanoemulze po perorálním podání zvyšují biologickou dostupnost významných 

hydrofilních léčiv ze skupiny peptidů a proteinů, zejména insulinu, jinak velmi obtížně 

aplikovatelných perorálně. Umožňují také prodloužení doby skladovatelnosti zvýšením jejich 

stability. Například zvyšují odolnost vůči enzymům typů lipas, které jsou ve vodě 

nerozpustné. Vnější vodná fáze je tedy bariérou chránící vnitřní olejovou fázi. 

 U lipofilních léčiv rovněž zaznamenáváme zvýšení biologické dostupnosti, hlavně při 

využití samonanoemulgujících nosičů. Příkladem takto zpracovaného léčiva je cyklosporin A, 

významné imunosupresivum používané zejména při transplantaci orgánů k prevenci odvržení 

transplantátu. Cyklosporin je velmi málo rozpustný ve vodě, což způsobuje jeho nízkou 

biologickou dostupnost po perorálním podání. Pro výrobu nanoemulze jako nosiče pro takto 

lipofilní léčiva je často nutno použít další pomocné látky, které brání precipitaci léčiva. 

V těchto případech nachází uplatnění polymery. Pomáhají vytvořit tzv. supersaturovaný 

systém odolný vůči precipitaci. Mezi takto využívané polymery patří např. methylcelulosa, 

hydroxypropylmethylcelulosa a polyvinylpyrolidon. 

Nanoemulze tedy umožňují zvýšení biologické dostupnosti po perorálním podání  

několika způsoby. Výše zmíněnou ochranou léčiv vůči enzymům či hydrolýze, zvýšením 

rozpustnosti lipofilních léčiv, dále také zvýšením propustnosti látky buněčnými membránami 

střeva. Transport léčiva probíhá transcelulárně a pro jeho zvýšení je nutno narušit organizaci 

lipidové dvojvrstvy membrány. Na tomto procesu se podílí tenzidy, které jsou nezbytnou 

složkou každé nanoemulze. Vzhledem k velikosti kapiček vnitřní fáze, která je podobná 

velikosti chilomikronů, umožňují nanoemulzní formulace také zvýšení translymfatického 

transportu a tím je docíleno snížení degradace léčiva jaterními mikrosomálními enzymy. 

Využití nanoemulzí k perorálnímu podání v praxi je prozatím do značné míry 

limitováno nutností použít množství tenzidů, kotenzidů a excipientů zajišťujících stabilitu 

vůči precipitaci v gastrointestinálním traktu. 
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3.5.2. Nanoemulze pro parenterální podání 

  

Jednou z nejdůležitějších cest podání léčivé látky do organismu je cesta parenterální. 

Zvláště je využívána pro léčiva, která mají perorální cestou nízkou biologickou dostupnost, a 

také při nutnosti rychlého nástupu účinku léčiva. Parenterální podání ovšem klade vysoké 

nároky na výběr pomocných látek. 

 Dřívějším problémem při parenterálním podání byla nutnost solubilizace vysoce 

lipofilních léčiv. Metody solubilizace, jako je micelární solubilizace nebo formulace 

liposomů, vyžadují použití excipientů, které nejsou nevhodné pro parenterální podání. Zde byl 

velkým přínosem objev nanoemulzí, které minimalizují množství potřebných pomocných 

látek. Ovšem i tak je nutno excipienty volit s největší opatrností. Každá pomocná látka musí 

splňovat přísná kritéria v oblasti biokompatibility, sterilizovatelnosti, apyrogenity a relativní 

finanční dostupnosti. Také nesmí dráždit nervy a způsobovat hemolýzu. 

 Jako příklad uveďme nanoemulzi paklitaxelu složenou z lecitinu, ethanolu, 

poloxameru 188 a velmi malého množství Cremophoru EL, která oproti dřívější formulaci 

většího množství Cremophoru EL a ethanolu vykazuje po podání do organismu výrazný 

pokles výskytu hypersenzitivních reakcí. Nanoemulze tedy umožňuje použití výrazně 

menšího množství Cremophoru, což omezuje s ním spojené vedlejší účinky. Později byla 

vyvinuta také samonanoemulgující léková forma bez Cremophoru.  

 Nanoemulze jsou tedy pro parenterální podání léčiv příslibem, nicméně stále je 

potřeba mít na paměti pečlivost při výběru pomocných látek. 

 

3.5.3. Nanoemulze pro transdermální podání 

  

Transdermální podání léčiva vykazuje oproti ostatním běžným cestám podání jisté 

výhody. Mezi tyto výhody například patří jednoduchá neinvazivní aplikace nebo zabránění 

hepatickému first-pass metabolismu. Další výhodou je možnost okamžitého ukončení přísunu 

další léčivé látky do organismu. Problémem ovšem obvykle bývá neschopnost některých 

molekul léčiv procházet přes kožní bariéru. Vedle dříve známých řešení (např. použití 

urychlovačů absorpce, příprava supersaturovaných lékových nosičů, sonoforéza a 

elektroporace) se nově objevila i možnost použití nanoemulzí. Nanoemulze pro transdermální 
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podání lze použít jak pro hydrofilní, tak pro lipofilní léčiva. Oproti vodným roztokům 

vykazují výrazné zvýšení absorpce. 

 Zvýšení absorpce je dále přičítáno také velikosti částic nanoemulze. Velmi malá 

velikost částic a z ní vyplývající velký povrch částic zřejmě umožňuje přímý prostup léčiva 

z kapénky vnitřní fáze do stratum corneum. Navíc nízké mezipovrchové napětí mezi oběma 

fázemi nanoemulze umožňuje velmi těsný kontakt s povrchem kůže. 

Často využívaným excipientem v olejových fázích transdermálních nanoemulzí je 

benzylalkohol, který výrazně zvyšuje množství léčiva, které je možno do formulace 

zapracovat. Tím vzroste koncentrační gradient a je dosaženo zvýšení prostupnosti léčiva 

pokožkou. Toto bylo ověřeno například u nanoemulze obsahující antihypertenzivum 

felodipin. 

Koncentrační gradient při transdermálním podání také zvyšuje použití těkavých 

rozpouštědel pro vodnou fázi. Odpařováním rozpouštědla se zbytek nanoemulze zahušťuje a 

tím je koncentrační gradient neustále udržován. 

Co se týká složení vodné fáze, byly prováděny výzkumy pouze pro hydrofilní 

molekuly. Například glukóza vykazuje vyšší absorpci při větším podílu vodné fáze 

v nanoemulzi. 

Podstatnou složkou ovlivňující výrazně chování celé nanoemulze jsou kotenzidy. Pro 

transdermální aplikaci jsou nejčastěji používány kotenzidy jako ethanol, isopropanol, 

propylenglykol a glycerol. Dá se očekávat, že každý kotenzid bude mít jiný vliv na rozsah 

absorpce pro různá léčiva, zatím ovšem nebyly v tomto směru vyvozeny obecnější závěry. 

 

3.5.4. Nanoemulze pro kožní podání8  

 

 Nejsvrchnější vrstva kůže, stratum corneum, se skládá hlavně z cholesterolu, volných 

mastných kyselin a ceramidů. Bylo zjištěno, že ceramidy mají hlavní podíl na zajištění 

homeostázy a optimální hydratace epidermis. Zdálo by se, že kožní onemocnění způsobená 

jejich nedostatkem, je tedy možno snadno léčit jejich topickou aplikací. Zde ovšem narážíme 

na velmi obtížnou rozpustnost ceramidů ve vodě. Ta na jednu stranu zajišťuje jejich původní 

fyziologickou funkci v kůži, totiž nepropustnost vůči vodě, na druhou stranu se ale stává 
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problémem při potřebě zakomponovat ceramidy a jiné těžce rozpustné látky v dostatečném 

množství do léčivého přípravku. 

 K průniku takových látek do kůže se využívá pozitivně nabitých nanoemulzí, které 

silně interagují s membránami epiteliálních buněk kůže. Pozitivně nabité rozpouštědlo 

v nanoemulzi tedy výrazně zvyšuje permeabilitu pro těžce rozpustná léčiva. K tomuto účelu 

se využívá fytosfingosin, látka běžně se vyskytující v lidském těle. 

 Jak je již uvedeno výše, nanoemulze jsou velmi slibným objektem v oblasti nosičů 

léčiv. Díky termodynamické stabilitě a jednoduché přípravě nabízejí široké využití. Mezi 

jejich hlavní výhody patří možnost použití i u těžce rozpustných léčiv, ochrana léčiva před 

chemickou a enzymatickou degradací, zvýšení biologické dostupnosti dané látky, snížení 

interindividuální variability mezi jednotlivými pacienty a také možnost řízeného uvolňování.5  

 

3.5.5. Samonanoemulgující aplikační systémy9 

 

 Samonanoemulgující aplikační lékové formy jsou izotropní směsi lipidů s tenzidy a 

kotenzidy. V přítomnosti vody, například šťáv gastrointestinálního traktu, spontánně emulgují 

a vytváří nanoemulzi typu olej ve vodě s velikostí částic v rozmezí mezi 20 nm a 200 nm. 

Tyto systémy kombinují výhody nanoemulzí se snadnou cestou podání. Využívají se, 

stejně jako klasické nanoemulze,  pro zvýšení biologické dostupnosti těžko rozpustných léčiv. 

Na rozdíl od klasických nanoemulzí je však možno je tabletovat nebo plnit do tobolek a tudíž 

nemají tak velké nároky na skladování a transport. Jako ostatní pevné lékové formy umožňují 

formulaci jednotkových lékových forem, takže poskytují přesnější odměření terapeutické 

dávky. Pro perorální aplikaci tedy není nutno používat odměřovací pomůcky, což vede ke 

zvýšení lékové compliance. Oproti dalším hojně využívaným lipidickým formulacím, jako 

jsou například liposomy a pevné lipidické nanočástice, vykazují samonanoemulgující 

aplikační systémy podstatně vyšší stabilitu. Umístěním léčiva do vnitřní fáze budoucí 

nanoemulze dosáhneme také ochrany před degradačními enzymy organismu. Toho se využívá 

například při snaze snížit presystémovou eliminaci statinů, nebo pro ochranu steroidních 

hormonů a proteinů  před hydrolytickými enzymy. 

 Účinnost absorpce při perorálním podání samonanoemulgujících aplikačních forem 

závisí na mnoha aspektech výroby dané formulace. Mezi nejdůležitější z nich patří 
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koncentrace tenzidu, poměr množství olejové fáze ku množství tenzidu a velikost částic 

vnitřní fáze. Všechny tyto parametry totiž ovlivňují samonanoemulgující schopnost přípravku. 

Proto jen velmi malé množství farmaceutických excipientů a jejich kombinací umožňuje 

tvorbu fungující samonanoemulgující aplikační formy. Pečlivost výběru excipientů a 

nákladnost výroby, které tyto lékové formy vyžadují, omezuje jejich širší využití pouze pro 

léčiva typu cytostatik, imunosupresiv a virostatik, tedy látek s úzkým terapeutickým 

rozmezím. 

 

3.5.6. Výroba nanoemulzí 

 

 Přípravou nanoemulze dosahujeme výrazného zvětšení povrchu částic, které vede ke 

zvýšení stability celé soustavy. To umožňuje formulaci přípravku. Zvětšení povrchu částic 

souvisí se zmenšováním částic. Právě velikost částic předpovídá vlastnosti vznikající 

soustavy, a proto je vhodné cíleně kontrolovat velikost vznikajících částic k dosažení 

požadovaných vlastností.10 

 

3.5.6.1. Výběr tenzidu11 

 

 Podstatnou roli při vniku nanoemulzí hrají samozřejmě emulgátory. Vzhledem 

k velkému mezipovrchovému napětí mezi vodnou a organickou fází by bez jejich přítomnosti 

nebyla existence emulze ani nanoemulze možná. Přítomnost emulgátoru ovlivňuje 

dlouhodobou stabilitu, nemá ovšem vliv na distribuci velikosti částic, ani na velikost částic 

samotnou. Ty jsou stanoveny výhradně technologickým postupem při přípravě nanoemulze. 

Koncentrace emulgátoru je volena dle poměru vodné a olejové fáze.10  

 

 Pro přípravu lékových forem je přípustné pouze použití surovin ze seznamu GRAS 

(Generally Regarded As Safe), tedy látek zdravotně nezávadných a všeobecně považovaných 

za neškodné. Hlavním excipientem nezbytným pro vznik nanoemulze je samozřejmě tenzid. 

Právě ten je složkou, která zvyšuje rozpustnost špatně rozpustných léčiv. Trávicím traktu ale 

může během ředění dojít k precipitaci léčiva, což sníží solubilizační kapacitu tenzidu a 
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kotenzidu. Následkem toho opět dojde k poklesu biologické dostupnosti. Uvedenému lze 

předejít tak, že zajistíme, aby tenzid za aktuálních podmínek, jako jsou teplota, pH a iontová 

síla, udržoval koncentraci vodné fáze ekvivalentní svojí kritické micelární koncentraci 

(CMC). 

 Množství použitého tenzidu determinuje u produktu míru dráždění gastrointestinálního 

traktu, proto je snaha použít co nejmenší možné množství. Neionogenní emulgátory bývají 

obvykle méně toxické než ionogenní emulgátory. Navíc mají většinou nižší kritickou 

micelární koncentraci. Proto mají v použití do lékových forem přednost. Dalším kritériem pro 

výběr emulgátoru je jeho HLB (hydrofilně-lipofilní rovnováha). Z hlediska in vivo stability se 

pro perorální a parenterální emulze typu olej ve vodě nejvíce osvědčily neionogenní 

emulgátory s hodnotou HLB větší než 10. Správná kombinace emulgátoru s vysokou 

hodnotou HLB a emulgátoru s nízkou hodnotou HLB vede k zisku stabilní nanoemulze. 

 Při vzniku nanoemulze je zpravidla zapotřebí vložení energie. Tato energie může být 

mechanická nebo chemická. Vysokoenergetické emulgace může být dosaženo pomocí 

rychlého míchání, použitím vysokotlakého homogenizátoru nebo ultrazvukového generátoru. 

Čím rychleji je přístroj schopen dodat do soustavy energii, tím menší velikostí částic se 

vyznačuje výsledná nanoemulze. V tuto chvíli nejdostupnější a tedy nejčastější metodou 

přípravy je použití vysokotlakého homogenizátoru. 

 Díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem mohou některé nanoemulze vznikat také 

spontánně. O takto vzniklých nanemulzích se potom tvrdí, že vznikly kondenzačními nebo 

také nízkoenergetickými emulgačními technikami. 

Tyto techniky využívají ve svém průběhu fázového zvratu. Jedná se například o 

v průmyslu hojně používanou metodu teploty fázového zvratu (PIT – phase inversion 

temperature). Tato metoda využívá změn rozpustnosti emulgátoru v soustavě při různých 

teplotách. Emulgátor je při nižší teplotě hydrofilní, ale se vzrůstající teplotou jeho molekula 

dehydratuje a stává se lipofilní. To znamená, že za nízké teploty tvoří emulze typu olej ve 

vodě za současné koexistence nadbytku olejové fáze. Při zvýšení teploty vznikají reverzní 

micely emulze typu voda v oleji a koexistující nadbytek vodné fáze. Přechodem mezi těmito 

dvěma stavy je situace, kdy je za určité teploty struktura emulze bikontinuání. Nanoemulze 

vzniklé za této teploty se vyznačují nízkým mezipovrchovým napětím, ale bohužel i rychlou 

koalescencí. Této nestabilitě je možno předejít velmi rychlým zchlazením či zahřátím 

produktu za vzniku kineticky stabilních emulzí s velmi malou velikostí částic a úzkou 
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distribucí velikosti částic. Pokud změna teploty není rychlá, dochází ke vzniku hrubých 

disperzí s vysokou polydisperzitou. 

Podobných výsledků jako u metody fázového zvratu lze dosáhnout také postupnými 

změnami polarity soustavy za konstantní teploty. Například postupným přidáváním vody do 

olejové fáze obsahující rozpuštěný emulgátor. 

Spontánní emulgační metody jsou tedy možnou alternativou pro vysokoenergetické 

metody přípravy nanoemulzí, jejích využití je však limitováno například nízkým obsahem 

olejové fáze. Navíc často vyžadují přítomnost rozpouštědla, jehož rezidua mohou 

znehodnocovat výsledný produkt.4 

 

3.5.6.2. Způsoby vysokoenergetické homogenizace12 

 

 Vysokoenergetická homogenizace je průmyslově nejvyužívanější metodou k zisku 

nanoemulzí se snadno kontrolovatelnou velikostí částic. Umožňuje zpracování široké škály 

surovin.   

 Emulgační přístroje existují v různých provedeních a kapacitách. Výběr vhodného 

přístroje a typu homogenizace je dán řadou podmínek jako je například objem připravované 

emulze, viskozita emulze a jejích fází, typ a koncentrace emulgátoru a požadovaná velikost 

částic a její distribuce v produktu. 

 Po volbě vhodného přístroje je potřeba optimalizovat další důležité okolnosti. Je 

potřeba zvolit vhodnou rychlost průtoku, tlak, šíři štěrbiny (pokud je součástí přístroje), čas 

emulgace a případně rychlost rotace. 

 V současnosti je možno nanoemulze vyrábět pomocí vysokotlakých systémů, 

ultrazvukových homogenizátorů, homogenizátorů pracujících na principu stator-rotor atd. 

Jako nejúčinnější se z hlediska redukce velikosti částic jeví dvoustupňový proces, v jehož 

prvním kroku je z obou fází připravena hrubá emulze, která je v druhém kroku podrobována 

různým způsobem zmenšování velikosti částic. 
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Vysokotlaká homogenizace 

 Důležitou možností přípravy a výroby nanoemulzí je vysokotlaká homogenizace. 

V různých průmyslových odvětvích slouží k emulgaci, dispergaci a míchání. Je to optimální 

metoda k redukci velikosti částic zejména proto, že současně vede k zisku soustav s nízkým 

indexem polydisperzity. Během vysokotlaké homogenizace je soustava podrobena 

intenzivním smykovým silám, turbulencím, kavitacím a tlakovému gradientu, které vnitřní 

fázi rozdělují na částice, jejich velikost odpovídá řádu nanometrů.10 

 Vysokotlaké homogenizátory obvykle pracují při tlacích až 350 MPa, novější 

přístroje jsou však schopny dosáhnout i 700 MPa. Dosažitelná velikost částic je méně než 

1 µm. Poměrně častým jevem je však široká nebo takzvaně bimodální distribuce velikostí 

částic. To v praxi znamená, že sice získáme skupinu částic požadované velikosti, nevyhneme 

se však zisku velké skupiny částic s velmi odlišnou velikostí. 

 Vysokotlaké homogenizátory je možno rozdělit dle typu trysek. Právě typ trysek je 

totiž rozhodující pro účinnost redukce velikosti částic. Rozeznáváme homogenizátory 

s radiálními tryskami, tryskové dispergátory a mikrofluidizéry.  

V průmyslových provozech se nejčastěji používají radiální trysky. Hrubá disperze je 

radiálně vstřikována vtokovým otvorem, zakřivena a poté se dostává mezi plochu ventilu a 

jeho píst. Zde je podrobována intenzivnímu tření, kavitaci a turbulentnímu proudění. Tyto síly 

rozdrobňují velké kapénky na menší.  

Mikrofluidizéry sestávají ze dvou trysek umístěných naproti sobě. Kapalina je 

vstřikována pod tlakem těmito dvěma tryskami do komory. Dva proudy homogenizované 

kapaliny na sebe narážejí, dochází ke kolizím částic. Hlavní silou homogenizace jsou zde třecí 

a smykové síly, turbulentní proudění a kavitace. Vzniklé nanoemulze dosahují neobvykle 

malé velikosti částic. Výhodou je, že na rozdíl od ostatních vysokotlakých homogenizátorů 

umožňují zisk soustavy s poměrně úzkou distribucí velikosti částic. Navíc je možno pracovat 

s velmi malými objemy kapalin, což je s výhodou používáno u drahých léčiv. Homogenizace 

v mikrofluidizéru však vyžaduje delší dobu homogenizace a vyšší tlak. 

 Na podobném principu jako mikrofluidizér pracuje tryskový dispergátor. Dvě a více 

trysek vstřikuje kapalinu do komory, kde dochází ke vzájemným kolizí částic. Uspořádání je 

ovšem odlišné než u mikrofluidizérů. Výhodou je možnost práce při velmi vysokých tlacích 

až 400 MPa. 
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Homogenizátory pracující na principu rotor – stator 

 Tyto homogenizátory se hodí pro emulgaci kapalin se střední až vysokou viskozitou. 

Pracují buď kontinuálně (koloidní mlýny s hladkými nebo zubatými rotory) nebo 

diskontinuálně (třepačky). 

 Dílčí fáze součásti emulze nebo pouze hrubě zpracovaná emulze vstupuje do 

koloidního mlýna do prostoru mezi rotorem, zpravidla ve tvaru pohyblivého disku, a statorem, 

což je fixní plocha, obvykle též ve tvaru kotouče. Rotor je umístěn koncentricky ve statoru. 

Povrch může mít hladký nebo drážkovaný. Během rotace generuje rotor nízký tlak, čímž 

způsobuje pohyb částic, jejich cirkulaci a emulgaci. Hlavními silami emulgace tedy jsou 

mechanický náraz částic na stěnu statoru vlivem zrychlení a třecí síla mezi rotorem a 

statorem. Velikost třecí síly lze regulovat nastavením velikosti štěrbiny mezi statorem a 

rotorem, rychlostí rotace a použitím zdrsněných povrchů statoru a rotoru. Síla emulgace a také 

její čas určují velikost částic vznikající emulze. Dalšími důležitými faktory jsou viskozita 

vodné a olejové fáze, design přístroje, vlastnosti tenzidu, objem zpracovávané kapaliny a také 

objemový poměr obou fází. 

 Homogenizátory pracující na principu stator – rotor bývají obvykle méně účinné než 

jejich vysokotlaké protějšky. Neježe je pro homogenizaci do stejného stupně potřeba delšího 

času, většinou není ani možno vyprodukovat částice o velikosti menší než 1 µm. Pro přípravu 

nanoemulzí tento typ homogenizátoru není vhodný, lze ho ovšem použít pro přípravu hrubé 

disperze sloužící jako meziprodukt při výrobě nanoemulze. 

 

Ultrazvukové homogenizátory 

 Ultrazvukové generátory produkují energii prostřednictvím mechanických vibrací. Ty 

vznikají expanzemi a kontrakcemi piezoelektrického křemenného krystalu, na který je 

kladeno napětí. Mechanické vibrace způsobují kavitace v kapalině. Kavitace jsou popisovány 

jako tvorba a zánik dutinek páry v kapalině. Dutinky páry se tvoří za okolního sníženého 

tlaku, ovšem za stálé teploty. To umožňují lokální změny rychlosti proudění kapaliny. Zánik 

dutinky vyvolá silnou vlnu, která se v její blízkosti šíří a rozrušuje okolní částice. 

 Používá se ultrazvukové vlnění o frekvenci 16 – 100 kHz, které je generováno buď 

mechanicky nebo častěji elektricky. Vysokofrekvenční oscilující elektrické pole je pomocí 

piezoelektrického materiálu měněno na mechanické vibrace. Ultrazvukové homogenizátory 
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jsou schopny za optimálních podmínek vyprodukovat nanoemulze s velikostí částic menší než 

0,2 µm. 

 Ultrazvuková příprava nanoemulze z jednotlivých fází by byla příliš energeticky 

náročná, a proto se tohoto postupu téměř výlučně používá pro další homogenizaci hrubějších 

disperzí. Proces je potřeba vždy pečlivě optimalizovat, neboť působením ultrazvuku je možno 

emulzi také deemulgovat. 

Nevýhodou ultrazvukových homogenizátorů je prozatím jejich obtížná využitelnost 

v průmyslových podmínkách. Výborné výsledky získané v malovýrobě, které předčí 

i výsledky vysokotlakých homogenizátorů a homogenizátorů pracujících na principu stator – 

rotor, se prozatím nepovedlo technologicky aplikovat na výrobu ve velkém. 

 

3.5.6.3. Vliv teploty 

  

Zvýšením teploty dosáhneme snížení viskozity obou fází emulze a zároveň snížení 

mezipovrchového napětí. Tím se sníží minimální energie, kterou je potřeba do soustavy 

vložit, aby vznikla emulze s požadovanou velkostí částic. Pokud jsou ovšem součástí 

nanoemulze biopolymery a jiné termolabilní látky, není možno tohoto jevu využít. 

U ultrazvukových homogenizátorů je patrný přímý vliv teploty na počet vzniklých 

kavitačních center. Vyšší teplota usnadňuje vznik páry, je tedy možno použití nižšího tlaku. 

Role teploty při homogenizaci za použití vysokotlakých homogenizátorů je doposud 

neobjasněná. 

 K přípravě nanodisperzních soustav slouží emulzně – evaporační technika. Ta se 

používá například při formulaci léčivých přípravků s anthelmintickým či cytostatickým 

působením. Tato technika používá technickou pomocnou látku – rozpouštědlo, které je po 

ukončení emulgace ze soustavy odpařeno a ve finálním produktu by se již nemělo vyskytovat. 

K odpařování rozpouštědla obvykle dochází za sníženého tlaku. Tato metoda mimo jiné 

umožňuje modifikaci procesu k výroby nanočástic. Nevýhodou ovšem je možná přítomnost 

reziduí rozpouštědla ve vzniklém přípravku.10 
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3.5.6.4. Stabilita nanoemulzí8 

 

 Hlavním problémem při výrobě emulzí a nanoemulzí je jejich nízká fyzikální stabilita. 

Často dochází k fázovému odvrstvení, tzv. krémovatění, vlivem odlišné hustoty jednotlivých 

fází nanoemulze, případně flokulaci, tedy agregaci částic způsobené vzájemnými srážkami 

částic. Dalšími nepříznivými jevy jsou jednak slévání jednotlivých kapánek do větších zvané 

koalescence a jednak již zmiňované Ostwaldovo zrání krystalů dané velikostí částic, 

polydisperzitou nanoemulze a vzájemnou rozpustností fází. 

 K předejití těmto nepříznivým jevům je vždy potřeba optimalizovat výběr vhodných 

pomocných látek a technologického postupu výroby.13 

 Malá velikost částic nanoemulze zajišťuje poměrně velkou stabilitu nanoemulzí vůči 

sedimentaci či krémovatění způsobených gravitací. Je to způsobeno tím, že takto malé částice 

vykazují vyšší Brownův pohyb a difúzi, které vliv gravitace snadno vyváží. 

 Velikost částic v nanoemulzích, zvláště v těch s vyšší polydisperzitou způsobuje sklon 

k Ostwaldovu zrání krystalů. To je zapříčiněno rozdílnou rozpustností malých a větších částic 

a lze ho tedy odhadnout z rozpustnosti olejové fáze ve vodě. Na základě těchto údajů je potom 

stanovena skladovatelnost a dlouhodobá stabilita nanoemulze. 

 Bylo zjištěno, že Ostwaldovu zrání krystalů je možno předejít přidáním malého 

množství druhého oleje do soustavy. Tento olej by měl mít nízkou rozpustnost ve vodě. 

Ostwaldovu zrání krystalů předchází také přídavek kotenzidu.4 

 Stabilita nanoemulzí je sledována od chvíle jejího vzniku. Úroveň stability totiž 

určuje, zda nanoemulze vůbec vznikne. Při procesu výroby nejprve dochází ke vzniku 

nanokapének, které je ovšem zapotřebí okamžitě stabilizovat. Pokud se tak nestane, 

nanokapénky nejsou dostatečně termodynamicky stabilní a okamžitě podléhají re-koalescenci. 

Velikost částic nanoemulze lze potom z tohoto pohledu definovat jako rovnováhu mezi 

vznikem kapének s požadovanou velikostí částic a jejich re-koalescencí. 

 Stabilizaci částic okamžitě po jejich vzniku zajišťuje emulgátor. Svojí adsorpcí na 

mezifázi brání opalescenci. Rychlost této adsorpce tedy musí být větší než rychlost kolizí 

částeček vedoucích ke koalescenci. Je také potřeba, aby emulgátor obsadil celý mezipovrch. 

Tím je určena koncentrace emulgátoru v soustavě, kterou je potřeba zajistit. Stabilitu lze 

zvýšit také zvýšením viskozity vnější fáze.12 



 25 

3.5.7. Použití nanoemulzí ve farmaceutických přípravcích 

 

 Nanoemulzní aplikační formy nacházejí své využití, jak již bylo několikrát zmíněno, 

zejména pro léčiva obtížně rozpustná ve vodě. Svými vlastnostmi tak zvyšují jejich 

rozpustnost a umožňují jejich lepší terapeutické využití. Mezi tato léčiva patří například 

některá imunosupresiva, lipofilní vitaminy, některá antihypertenziva či nesteroidní 

antiflogistika.15 

Hlavním přínosem použití nanoemulzí ve farmaceutických přípravcích je samozřejmě 

zvýšení biologické dostupnosti. To se vysvětluje jednak výše zmíněným zvýšením 

rozpustnosti léčiva ve formulaci, ale aspektů je více. Dalším z nich je zvýšení rychlosti 

absorpce léčiva do centrálního kompartmentu. Ta závisí zejména na stupni emulgace – 

makroemulze se absorbují pomaleji než nanoemulze – záleží tedy pochopitelně na velikosti 

částic a také případné precipitaci léčiva po podání do organismu. K uvolnění léčivé látky 

z nanoemulze dochází pomocí rozdělování látky mezi vehikulem a prostředím v organismu. 

Dosud nevyřešenou otázkou zůstává, zda musí být vehikulum pro dokonalé uvolnění léčiva 

zcela rozloženo. Při použití biodegradabilních excipientů tomu tak je. Běžně používané složky 

farmaceutických nanoemulzí jsou v organismu obvykle metabolizovány. Navíc jsou některé 

tenzidy  substrátem nebo nekompetitivním inhibitorem P-glykoproteinu, který slouží jako 

efluxní transportér a snižuje tedy biologickou dostupnost léčiv v některých tkáních, často je 

přítomný na nádorových buňkách. Zablokováním tohoto transportéru nebo jeho vysycením 

jiným substrátem tedy dosáhneme zvýšení biologické dostupnosti daného léčiva. K takovým 

tenzidům patří například Cremophor EL, což je obchodní název pro polyethoxylovaný 

ricinový olej.14,15 

 

Lipofilní vitaminy 

 Tokoferol (vitamin E), jeden z nejsilnějších přirozených antioxidantů hojně využívaný 

v potravinářství i farmaceutickém průmyslu, je velmi obtížně rozpustný ve vodě. To ztěžuje 

jednak jeho zapracování do formulace, jednak to velmi omezuje biologickou dostupnost této 

látky při perorálním nebo parenterálním podání. Snaha o řešení tohoto problému si vyžádala 

optimalizaci přípravy nanoemulzí .10 
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Imunosupresiva, chemoterapeutika 

 Imunosupresiva a chemoterapeutika nádorového bujení bývají vysoce lipofilní 

sloučeniny s velmi úzkým terapeutickým rozmezím. Proto je snaha technologicky tato léčiva 

zpracovat tak, aby bylo nutno použít co nejmenší dávku za současného maximálního a pokud 

možno zacíleného účinku. Proto se pozornost zaměřila na lipidické aplikační formy. 

Umožňují zvýšení biologické dostupnosti po perorálním podání inkorporací účinných látek do 

liposomů, mikroemulzí, nanoemulzí, samomikroemulgujících a samonanoemulgujících 

aplikačních lékových forem. Poslední dvě jmenované formy se uplatňují na tomto poli velice 

často. Příkladem takto zpracovávaných léčiv je tamoxifen nebo cyklosporin.9 

 

Antihypertenziva 

 Často předepisovanými antihypertenzními léčivy jsou inhibitory angiotenzin 

konvertujícího enzymu (ACEI), například ramipril. Také tato léčiva jsou známá svojí vysokou 

lipofilitou a navíc často podléhají degradaci ve střevním lumen a špatně prostupují 

biologickými membránami. To vše přispívá k jejich vysoké presystémové eliminaci a potřebě 

podat vyšší dávku. Použitím těchto léčiv v lipidických lékových formách, stejně jako již výše 

jmenovaných látek, zlepšujeme nejen jejich rozpustnost a tedy i biologickou dostupnost, ale 

i jejich permeaci biologickými membránami. 

 Kvůli snížení nežádoucích účinku použitých excipientů se používá 

samonanoemulgující aplikační léková forma, která vyžaduje minimální množství emulgátoru 

a po perorálním podání  a zředění trávicími šťávami dosahuje vyšší biologické dostupnosti 

než původně používané perorální suspenze. 

 Molekula ramiprilu a dalších ACE inhibitorů je velmi citlivá na vnější podmínky. 

Během zpracování často dochází ke snížení obsahu účinné látky vlivem zvýšeného tlaku, 

zvýšené teploty, vlhkosti, zásaditého pH a dokonce i přítomností ostatních pomocných látek. 

Proto je při formulaci přípravků potřebné udržovat žádoucí podmínky jako je lipofilní 

prostředí, protože ramipril sám je lipofilní, a pH, nejvhodnější bylo experimentálně stanoveno 

na 5.11 
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Topické podání 

 Topické podání kožních léčiv je velmi výhodné jak ve smyslu snížení systémových 

nežádoucích účinků tak ve smyslu zvýšení koncentrace léčiva v místě potřeby. Nevýhodou je 

problematická prostupnost kůže pro některá kožní léčiva, jako například pro kortikoidní 

hormony či retinoidy. Ke zvýšení průniku kůží byly studovány nanočásticové lipidické 

systémy, které do určité míry umožňují i pasivní targgeting léčivé látky. Jsou to pevné 

lipidické nanočástice, nanoemulze a nanostrukturované lipidické nosiče. V porovnání 

s běžnými topickými lékovými formami však nanočásticové systémy kromě pevných 

lipidických nanočástic nedosáhly výraznější permeace vrstvami kůže a poskytují tedy stejný 

efekt jako konvenční lékové formy.16 

 To všem neplatí pro nanoemulze opatřené kladným nábojem.13 Vzhledem k tomu, že 

všechny buňky lidského těla, kůži nevyjímaje, vykazují na svém povrchu záporné náboje, 

například transmembránové proteiny a iontové přenašeče, mají značnou afinitu k nábojům 

kladným. Z toho vyplývá, že léčivo zakomponované do formulace opatřené kladným nábojem 

bude snadno prostupovat do kůže. K tomuto účelu lze použít fytosfingosin. Fytosfingosin je 

běžná součást buněčných membrán, slouží jako součást kožního ochranného sytému, působí 

také protizánětlivým účinkem. Jako přirozená komponenta kůže je tedy biokompatibilní. 

Navíc je amfifilní, což v nanoemulzi předpokládá jeho výskyt na mezifázi. Při hodnotě pH 

okolo 9 je navíc jeho aminoskupina protonizována a nese tedy kladný náboj. Kladným 

nábojem je tak opatřena nejen molekula fytosfingosinu, ale i celý povrch kapénky vnitřní 

olejové fáze nanoemulze. Tím se podstatně zvyšuje prostupnost stratum corneum pro obtížně 

rozpustná léčiva zakomponovaná ve vnitřní fázi nanoemulze. Takto se připravují například 

produkty obsahující ve vodě těžce rozpustné ceramidy určené k hydrataci pokožky. 

 Další výhodou pozitivně nabitých nanoemulzí je i jejich poměrně velká stabilita. 

Pozitivní náboje na povrchu kapének vnitřní fáze na sebe vzájemně působí repulzními silami, 

čímž brání koalescenci, flokulaci  a Ostwaldovu zrání krystalů.13 

 

Nanoemulze jako antimikrobní agens 

 Domácnosti i průmyslové provozy, zejména ty se zaměřením na potravinářství, se 

dlouhodobě potýkají s problémem všudypřítomných bakterií. Některé z nich představují 

zdravotní rizika pro člověka, a proto je potřeba jejich přítomnost eliminovat. Nejrozšířenějším 

a do nedávné doby jediným způsobem bylo použití chemických desinficiencií. Objevem 
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poslední doby je však skutečnost, že některé mikroemulze a nanoemulze mají vlastní 

antimikrobní aktivitu. 

 Jedná se o micelární emulze typu olej ve vodě. Používá se například nanoemulze vody 

a sojového oleje, která vykazuje baktericidní efekt na gram-pozitivní bakterie, enterické gram-

negativní bakterie však neovlivňuje. Dále je sporocidní, fungistatická, ale nikoli fungicidní a 

působí i proti obaleným virům. Emulze ethyloleátu ve vodě stabilizovaná polysorbátem 80 a 

n-pentanolem jako kotenzidem výrazně potlačuje růst kolonií tak odolných bakterií jako je 

Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. 

 Antimikrobní aktivita mikroemulzí a nanoemulzí je významným objevem, zvláště 

v současné době překotného rozšiřování rezistence bakterií na dosud známá antibiotika, kdy je 

potřeba hledat další možnosti boje s mikrobiálními patogeny. Pro širší využití nanoemulzí na 

tomto poli je však zapotřebí dalšího hlubšího zkoumání.3 

 

Použití nanoemulzí v repelentech 

 Repelenty proti bodavému hmyzu mají v dnešní době narůstající význam. Nejenže 

chrání před nepříjemným pobodáním a možnými alergickými reakcemi, v tropickém podnebí 

jsou také velmi účinnou zbraní v prevenci šíření chorob jako je malárie, filarióza, horečka 

dengue, žlutá zimnice či japonská encefalitida. Doposud používané repelentní přípravky 

využívaly chemické látky, které vykazují vysokou toxicitu nejen vůči vektorům těchto 

nebezpečných onemocnění, ale často i vůči člověku. Tyto látky byly pro své nežádoucí účinky 

na lidské zdraví odstraněny z trhu a na jejich místo bylo potřeba dosadit látky bezpečnější. 

Výzkum se soustředil na látky přírodního původu a dosáhl úspěchu přípravou nanoemulze 

obsahující citronelový olej. Citronelový olej se získává z rostliny Cimbopogon nardus, česky 

známé jako citronová tráva. Do nanoemulze byl citronelový olej zakomponován v poměrně 

velkém množství pomocí vysokotlaké homogenizace. Na rychlost uvolňování oleje ze 

soustavy má pochopitelně vliv poměr jednotlivých fází nanoemulze a množství obsaženého 

citronelového oleje.17 

 Nanoemulze dále našly svoje uplatnění při výrobě intravenózních výživ s možností 

inkorporace základních i speciálních nutrientů. Dále se používají pro přípravu některých typů 

vakcín nebo jako nosiče genů v genové terapii.4 
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3.6. Lecithin18 

 

 Strukturu každé nanoemulze je potřeba stabilizovat neionogenním tenzidem, 

polymerem nebo kombinací neionogenního tenzidu a polymeru. Polymery stabilizují 

nanoemulzi na principu sterické bariéry. U nanoemulzí, na rozdíl od mikroemulzí, je obvykle 

nutné použití pouze malého množství tenzidu, což je současně nezbytné pro jejich 

farmaceutické použití. Takto získaná nanoemulze se vyznačuje malou velikostí částic a 

umožňuje tak průnik léčivé látky biologickými membránami. Tenzid dále zvyšuje rozpustnost 

léčiva, čímž snižuje potřebu podání velké dávky a snižuje tedy i výskyt nežádoucích účinků. 

Jako každý excipient v lékové formě musí ovšem splňovat přísné podmínky. 

 Lecitin (fosfatidylcholin) jako přírodní a tělu vlastní sloučenina tyto přísné podmínky 

splňuje. Je bezpečný, nedráždivý, biodegradabilní a netoxický. Navíc má afinitu k buněčným 

membránám, protože je jejich přirozenou součástí, a tím zvyšuje absorpci léčiva, které 

nanoemulze nese. Na obrázku 3.2 je patrna polární a nepolární část molekuly, které jí udávají 

povrchovou aktivitu. Povrchová aktivita molekuly a schopnost hromadit se na mezifázi 

umožňují stabilizaci disperzních soustav. 

 

 

Obr. 3.2: Struktura fosfatidylcholinu19 

 

3.7. Polyglyceroly20 

 

 Polyglyceroly jsou chemicky polyalkoholy sestávající z molekul glycerolu spojených 

etherovou vazbou. Objev polyglycerolů se datuje na počátek dvacátého století. K jejich 

širšímu využití však došlo až během posledního desetiletí, kdy bylo dosaženo požadované 



 30 

čistoty těchto látek. Nejčastěji používané jsou deriváty polyglycerolů typu esterů. Pro 

praktické použití jsou  z této skupiny sloučenin nejvyužívanější diglycerol a polyglycerol-3. 

 Estery polyglycerolů jsou biodegradabilní, čímž splňují jednu z hlavních podmínek 

pro použití v potravinářství, farmacii a kosmetických produktech. Patří mezi neionogenní 

tenzidy a v konečných produktech mohou tedy plnit funkci emulgátorů. Vzhledem k jejich 

neškodnosti v porovnání s ostatními emulgátory je toho zejména v poslední době hojně 

využíváno, ale jejich vlastnostmi umožňují i další využití, například jako solubilizéry, 

zahušťovadla, emolienty atd. 

 

Výroba 

Molekula polyglycerolů sestává z monomerů spojených etherovou vazbou. 

Monomerem je samozřejmě glycerol. Jednotlivé polyglyceroly mají velmi odlišnou strukturu, 

která závisí na způsobu přípravy. Poměr požadovaného produktu, jeho jednotlivých izomerů a 

také jeho cyklických izomerů udává kvalitu výsledného produktu. Vždy je snaha 

minimalizovat zastoupení cyklických izomerů. Obecný vzorec polyglycerolu ukazuje 

obrázek 3.3. U běžných polyglycerolů n obvykle nebývá větší než 3. 

 

Obr. 3.3: Obecný vzorec polyglycerolu21 

 

 Výroba esterů polyglycerolu obvykle vyžaduje zahřátí reakční směsi nebo přídavek 

katalyzátoru. Pokud jsou polyglyceroly termicky stabilní, což opět závisí na postupu výroby, 

je výhodnější zahřívání. Snižuje totiž výskyt reziduí nežádoucích reaktantů v koncovém 

výrobku. 
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Viskozita 

Vysoká viskozita je výraznou vlastností polyglycerolů. Právě díky vysoké viskozitě je 

zvláště vhodné jejich použití v kosmetice a kožních lékových formách, protože omezuje 

nutnost použití dalších zahušťovadel. Tím činí tyto produkty méně dráždivé. 

 

Biodegradabilita 

 Polyglyceroly jako takové a estery polyglycerolů jsou biodegradabilní. Problémem je 

ale přítomnost cyklických izomerů, které byť v malém procentu, jsou nevyhnutelnými 

příměsemi vzniklými již v procesu výroby. Cyklické izomery polyglycerolů podléhají 

mnohem delší biodegradaci. Proto je snaha vyvinout takovou metodu výroby, která by jejich 

výskyt ve finálním produktu zcela omezila. 

 

3.7.1. Použití polyglycerolů 

 

Estery polyglycerolu v emulzích 

 Estery polyglycerolu zastávají v emulzích typu olej ve vodě funkci stabilizátoru, 

jednak vzhledem ke své povrchové aktivitě, tedy schopnosti snižovat mezipovrchové napětí, 

jednak pro svoji výjimečnou vlastnost tvořit ve vodě lamelární kapalně krystalickou fázi. 

Kapalné krystaly potom vytváří kolem kapének vnitřní olejové fáze pružnou dvojvrstvu, která 

je mechanickou bariérou vůči koalescenci. Navíc je ve vnější fázi vytvářena jakási gelová síť, 

která zvyšuje viskozitu soustavy a tím ji ještě více stabilizuje. 

 Některé estery polyglycerolu, jako například polyglycerol-3-ricinoleát a polyglycerol-

3-isostearát, jsou velmi silnými emulgátory emulzí typu voda v oleji. Umožňují vznik vysoce 

stabilních soustav s vysokým podílem vnitřní vodné fáze. 

 

Estery polyglycerolu jako součásti kožních přípravků 

 Kromě základní funkce stabilizace soustavy nabízejí estery polyglycerolu poměrně 

širokou škálu vlastností s výhodou použitelných v kosmetice a kožních léčivých přípravcích. 

Ve svojí molekule obsahují mastnou kyselinu, která podle druhu brání odpařování vody 

z pokožky a zajišťuje okluzivitu produktu. Estery polyglycerolu mají emolientní vlastnosti, 
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kterých se využívá zejména při výrobě přípravků k aplikaci na rty. V porovnání s glycerolem, 

jsou estery polyglycerolu výrazně hydrofilnější, čímž více podporují hydrataci pokožky. 

Schopnost tvořit lamelární krystalickou fázi umožňuje nejen formulaci stabilních přípravků, 

ale propůjčuje jim i schopnost částečně doplnit kožní lipidy. Krystalická fáze je totiž velmi 

podobná s lipidovou dvojvrstvou složek přirozeně se vyskytujících ve stratum corneum. 

 Přípravky  obsahující estery polyglycerolu jsou také velmi příjemné na kůži. 

Vzhledem k možnosti zakomponování velkého množství vody do formulace totiž nezpůsobují 

pocit mastnoty. Jsou také dobře omyvatelné vodou, lépe než jejich homology obsahující 

v molekule místo polyglycerolu glycerol. 

 Některé estery polyglycerolu propůjčují výsledným produktům lesklý vzhled. Odtud 

se odvíjí jejich použití v dekorativní kosmetice. 

 

Formulace přípravků s estery polyglycerolu 

 Při formulaci léčivých přípravků a kosmetických produktů se využívá mohutné 

schopnosti těchto látek vázat na sebe vodu, která je velkým přínosem zejména při nutnosti 

nahradit v tomto směru lanolin, například v hypoalergenních přípravcích. Jako ostatní 

polyglyceroly jsou také estery hojně používaným zahušťovadlem. 

 Schopnost tvořit kapalně krystalickou fázi umožňuje esterům polyglycerolu zvyšovat 

rozpustnost a dispergovatelnost obtížně rozpustných látek, zejména peptidů a proteinů. 

Tvorba dvojvrstev také nabízí možnost tvořit multilamelární liposomy pouhým zvýšením 

vodného podílu. Naproti tomu estery glycerolu ve stejné situaci vytváří kubické a reverzní 

hexagonální fáze. 

 Oproti jiným excipientům s obdobným využitím splňují estery polyglycerolu přísnější 

požadavky na dlouhodobou stabilitu, například nekrystalizují při teplotě do 15 °C, což 

umožňuje dlouhodobé skladování při pokojové teplotě. Rovněž stabilita při tepelném 

namáhání se jeví dobrá. 

 

Diglycerol 

 Diglycerol je bezbarvá ve vodě rozpustná kapalina bez zápachu, viskóznější než 

glycerol. V konečných produktech má za úkol zlepšovat organoleptické vlastnosti, tedy 

maskovat nepříjemnou chuť a zápach, a prodlužovat životnost přípravků. Často je přidáván do 
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farmaceutických a kosmetických výrobků určených k hydrataci pokožky. Používá se tedy 

jako mírné hydratační agens, dále ke zvýšení lesku vlasů nebo například k prodloužení trvání 

vůně a chuti produktu. V průmyslu našel uplatnění jako plastifikátor plastů, zejména 

polyvinylalkoholu. 

 Diglycerol je možno snadno alkoxylovat. Estery diglycerolu byly vyvinuty pro svoji 

schopnost zahušťovat. Používají se jako emulgátory v potravinářství, jmenovitě při výrobě 

čokoládových cukrovinek. Další použití nalézají jako excipienty v mnoha volně prodejných 

léčivých přípravcích k aplikaci na pokožku, například v antibakteriálních krémech nebo 

šamponech proti lupům. Další uplatnění našly stejně jako samotný diglycerol ve výrobě 

plastů. 

 

Diglycerol a hydratace kůže 

 Hydratace kůže závisí na rovnovážném procesu, během něhož je vlhkost podle 

aktuální vlhkosti okolního vzduchu více či méně odváděna z pokožky. Naopak zvýšená 

vlhkost prostředí zajišťuje zvýšení hydratace pokožky. Glycerol, jako silně hygroskopická 

látka, je hojně využíván v kožních přípravcích právě kvůli této svojí schopnosti zadržovat 

vodu. 

 Glycerol jako takový má ovšem v hydratačních přípravcích pouze omezené použití. 

Důvodem je zejména to, že v jistých podmínkách naopak pokožku vysušuje. A to například 

v extrémních povětrnostních podmínkách nebo při nadměrném slunění, kdy na sebe váže 

vlhkost z hlubších vrstev kůže a tudíž ji ještě více vysušuje, stejně jako vysušuje vrásčitou, 

šupinatou a suchou pokožku vazbou vody ze stratum corneum. 

 Naproti tomu diglycerol má v tomto směru použití širší. Má nižší hydroxylové číslo a 

tudíž menší afinitu k vodě, navíc je vzhledem k velikosti molekuly zadržován spíše na 

povrchu pokožky a absorbuje tedy méně vody ze spodních vrstev kůže. Přípravky obsahující 

diglycerol mají v porovnání s přípravky obsahujícími glycerol dlouhodobější hydratační 

účinky. 

 Optimální koncentrace diglycerolu pro hydratační přípravky jako jsou krémy na 

obličej, tělová mléka a opalovací krémy, se pohybuje mezi 2 % až 4 %. S ostatními 

hydratancii účinkuje diglycerol synergicky. Využívá se proto v kombinaci například 

s kyselinou mléčnou nebo již zmiňovaným glycerolem. 
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Chuť a vůně přípravků 

 Diglycerol v porovnání s glycerolem prodlužuje chuťové a pachové vlastnosti 

přípravků určených k osobní hygieně, nejčastěji deodorantů a produktů ústní hygieny. Dříve 

bylo podobně intenzivního efektu dosahováno metodou enkapsulace, která je však celkem 

nákladná. Použití diglycerolu tedy zlevňuje výrobu těchto produktů při zachování stejných 

vlastností. 

 Kromě výše uvedených vlastností diglycerol usnadňuje aplikaci kožních přípravků a 

při použití na kůži nevyvolává nepříjemné pocity, po aplikaci omezuje ztekucení a lepivost 

přípravku a také snižuje dráždivost jiných složek přípravku. 

 Podobně jako u kožní aplikace je diglycerol také vhodným excipientem pro vlasové 

přípravky. Zvyšuje hydrataci a lesk vlasů, čímž mimo jiné předchází jejich vypadávání. 

 

Formulace přípravků s diglycerolem 

 Vlastnosti diglycerolu umožňují zisk transparentních produktů. Transparence emulze 

je dosaženo pokud se shoduje refraktivní index vodné i olejové fáze. Obecně známým 

příkladem může být použití diglycerolu v průhledných zubních pastách, které přesto že se jeví 

„gelové“ jsou značně abrazivní. Toho je dosaženo tak, že kapalná součást zubní pasty má 

stejnou optickou hustotu jako abrazivní částice. 

 Použití diglycerolu umožňuje lepší rozpouštění pigmentů v produktu, vzhledem k jeho 

povrchové aktivitě také lepší roztíratelnost produktu a pěnivost. Diglycerol patří mezi 

neionogenní tenzidy a tudíž nehrozí inkompatibilita s elektrolyty. Splňuje také již tradiční 

požadavky výrobců léčiv a kosmetiky na biodegradabilitu a nedráždivost. Výhodné je, že je 

bezbarvý a bez zápachu. 

 Nejdůležitější funkcí diglycerolu ve formulaci je samozřejmě jeho funkce kotenzidu. 

Stabilizací soustavy umožňuje dlouhodobé skladování bez změny organoleptických vlastností. 

 

Polyglycerol-3 

 Polyglycerol-3 je čirá nažloutlá kapalina o značně vysoké viskozitě. Je vhodný 

k výrobě esterů, neboť produkty bývají velmi čisté a získané ve vysokých výtěžcích. Našly 

uplatnění v potravinářství, kosmetice, farmacii i průmyslu. 
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Estery polyglycerolů 

 Estery polyglycerolů jsou amfifilní molekuly s vysokou afinitou k oleji a jsou tedy 

počítány mezi lipofilní tenzidy.22 Bývají obvykle stabilnější jež jejich nealkoxylované 

homology. Používají se jako neionogenní tenzidy s výhodou proto, že umožňují vznik 

formulací bez obsahu nitrosaminů a ethylenoxidu. Jsou biokompatibilní a biodegradabilní, 

některé jsou vhodné i pro perorální použití, například v potravinářství, farmaceutických 

perorálních lékových formách nebo kosmetických přípravcích určených k aplikaci v blízkosti 

dutiny ústní. 

 Příprava esterů polyglycerolu umožňuje syntézu látek „na míru“ podle požadovaných 

vlastností produktu v konkrétním přípravku. Volbou konkrétní mastné kyseliny a 

polyglycerolu, jejich poměrem a postupem přípravy lze získat ester s požadovanou hodnotou 

hydrofilně-lipofilní rovnováhy. 

 Chování esterů polyglycerolu na mezifázi je v mnoha směrech výhodnější než chování 

samotného glycerolu. Některé estery dosahují povrchové aktivity srovnatelné s povrchovou 

aktivitou tak významných tenzidů jako jsou polysorbáty. Povrchové vlastnosti nezávisí pouze 

na reaktantech při výrobě esteru, ale do značné míry jsou také ovlivněny složením olejové 

fáze. 

 

Polyglycerol-3-oleát22 

 Polyglycerol-3-oleát patří mezi farmaceuticky využívané estery polyglycerolu. 

Používá se jako kotenzid pro přípravky obsahující obtížně rozpustná léčiva. Zajímavým 

příkladem je v České republice vyráběný přípravek obsahující cyklosporin s obchodním 

názvem Equoral. 

 Studie pro stanovení farmakokinetických parametrů přípravků s cyklosporinem 

obsahující polyglycerol-3-oleát a bezvodý ethanol byla provedena ve srovnání s přípravkem 

bez obsahu polyglycerolu-3-oleátu a přípravkem Equoral, který kromě polyglycerol-3-oleátu 

a bezvodého ethanolu obsahuje dále polyglycerol-10-oleát a hydrogenovaný ricino-makrogol. 

Tato studie prokázala, že polyglycerol-3-oleát ve formulaci zvyšuje desetkrát dosaženou 

maximální plasmatickou koncentraci cyklosporinu a až devatenáctkrát celkovou biologickou 

dostupnost cyklosporinu. Je uváděno, že cyklosporin je pět až sedmkrát rozpustnější 

v polyglycerolu-3-oleátu než obecně v triacylglycerolech, zvýšení na devatenáctinásobek 

celkové biologické dostupnosti je dáno povrchovou aktivitou polyglycerol-3-oleátu. 
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Bezpečnost přípravků obsahujících estery polyglycerolu 

 Estery polyglycerolu jsou velmi dobře tolerovány. To je potvrzeno mnohaletou praxí, 

neboť jsou již 60 let používány v potravinářském průmyslu. 

 Po perorálním podání jsou estery hydrolyzovány v gastrointestinálním traktu na 

polyglycerol a mastné kyseliny, které dále podléhají osudu běžných mastných kyselin 

přijímaných potravou. Polyglycerol je dále zpracováván v  závislosti na délce řetězce. Kratší 

polyglyceroly jsou beze změny vylučovány močí, polyglyceroly s delším řetězcem se 

nevstřebávají. V denní dávce 10 g na den nebyly u zdravých dobrovolníků pozorovány žádné 

změny v normálním trávení a vstřebávání tuků.22 

 Polyglyceroly jsou vstřebávány prostřednictvím lymfatických cév střeva, tedy 

podobně jako ve stravě běžné tuky. Suspenze polyglycerolů ve vodě vykazují pomalejší 

absorpci a zpomalují vyprazdňování žaludku.23 

 

3.7.2. Toxikologické hodnocení esterů polyglycerolu23 

 

 Toxikologické hodnocení, které je hojně využíváno zejména pro produkty 

potravinářského průmyslu, bylo provedeno expertní komisí potravinových aditiv Světové 

zdravotnické organizace (WHO Expert Comittee on Food Additives) již v roce 1966. 

 Pokusy in vitro byly zaměřeny zejména na citlivost k lipase a na hydrolýzu. In vivo na 

laboratorních zvířatech byla testována stravitelnost a energetická využitelnost esterů 

polyglycerolu. 

 Ukázalo se, že metabolizace esterů polyglycerolu pomocí lipasy je pomalejší ve 

srovnání s metabolizací olivového oleje stejným enzymem. Zároveň bylo prokázáno, že ve 

směsi olivového oleje s polyglyceroly není metabolismus olivového oleje pomocí lipasy nijak 

zpomalován. 

 Triglyceroly a polyglyceroly byly dále in vitro testovány na maximální rozsah 

hydrolýzy. K tomu byla použita čerstvá pankreatická trávicí šťáva spolu se žlučí. Výsledky 

ukázaly, že rozhodujícím faktorem odpovídajícím za rozsah a rychlost hydrolýzy je 

kyselinová část molekuly. Například oleáty byly hydrolyzovány z 89 – 98 %. 
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 Stravitelnost a energetická využitelnost byla testována na samcích a samicích potkana. 

Zvířatům byla po dobu šesti týdnů podávána strava s obsahem 1 % podzemnicového oleje a 

9 % esterů polyglycerolu oproti čistému podzemnicovému oleji jako srovnávacímu vzorku. 

Zvířata obou skupin prospívala podobně, z čehož lze soudit, že estery polyglycerolu mají 

přibližně stejnou energickou využitelnost jako podzemnicový olej. Stravitelnost byla 

vypočítána na 92 %. Po skončení experimentu byla zvířata otestována na hodnoty lipidů a 

cholesterolu v krvi, složení jaterních lipidů a množství vitaminu A. Všechny hodnoty 

odpovídaly zvířatům krmeným normální dietou. 

 

Osud esterů polyglycerolu v organismu 

 Studium osudu esterů polyglycerolu v organismu umožnilo označení molekuly 

izotopem 14C. Bylo zjištěno, že k hydrolýze esterové vazby dochází ve střevě ještě před 

absorpcí. Během pokusů se absorbovalo více než 90 % triglycerolů a asi 40 % polyglycerolů. 

Radioaktivita vydechovaného oxidu uhličitého u pokusných zvířat vypovídá o zpracování 

označených mastných kyselin až na CO2, polyglycerol se objevuje nezměněn v moči. 

 Výsledky všech pokusů tedy naznačují, že podávání esterů polyglycerolu v uvedených 

dávkách nepřináší negativní efekty na zdraví konzumenta. 

 

Akutní toxicita 

 U krys nebyly pozorovány negativní reakce na podání jednotlivé dávky esterů 

polyglycerolu až 29 g/kg, na opakované podání dávky 10 g/kg denně po dobu pěti dnů ani při 

intravenózním podání až 7 g/kg. Při vyšším dávkování byly zaznamenány gastrointestinální 

obtíže, ale nedošlo k úhynu žádného zvířete. U králíka byla testována perorální dávka 10 –

 29 g/kg a nevykázala toxický účinek. 

 

Krátkodobé studie 

 Při testování akutní toxicity na potkanech bylo zjištěno, že při podávání stravy 

obsahující 9 % esterů polyglycerolu po dobu 17 týdnů nedošlo ve srovnání s kontrolní 

skupinou zvířat ke změnám funkce ledvin ani ke změnám hmotnosti jater, ledvin, nadledvin, 

sleziny a varlat. Pitvy a histologická vyšetření pokusných zvířat rovněž nevykázaly 

abnormality. 



 38 

 Po dobu 90 dnů bylo dále testováno podávání stravy obsahující až 10 % esterů 

polyglycerolu. Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí ani nepříznivé účinky na růst, hmotnost 

orgánů či krevní obraz. Při podání stravy obsahující 10 % esterů polyglycerolu bylo 

u samičích pokusných zvířat zaznamenáno poměrně výrazné zvýšení dusíkatých látek 

vylučovaných močí. Histologické vyšetření orgánů však neprokázalo jakoukoliv spojitost 

s podáváním sledovaných látek. 

 Další testování probíhalo po dobu 8 měsíců podáváním esterů polyglycerolu 

s vysokým bodem tání. Po ukončení podávání byla hledána rezidua těchto látek  v depotním a 

viscerálním tuku. Rezidua byla nalezena jen u zvířat, jimž byly estery polyglycerolu 

podávány subkutánně nebo intravenózně a to pouze v tuku v okolí místa vpichu. 

 Krátkodobé studie tedy potvrdily bezpečnost esterů polyglycerolu pro podávání u 

zvířat. Neobjevily se žádné vedlejší účinky při podávání zmíněných dávek, které jsou 

mnohonásobně vyšší než prakticky používané. 

 

Dlouhodobé studie 

 U myší byla sledována dlouhodobá toxicita při podávání stravy obsahující 5 % esterů 

polyglycerolu po dobu 80 týdnů. Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky na tělesnou 

hmotnost a chuť k jídlu. V krevním obraze nebyla nalezena rezidua těchto látek. U myších 

samic však byla zpozorována výrazně vyšší hmotnost jater a ledvin než u samic z kontrolního 

vzorku. Histologické vyšetření však nepřineslo nic významného. Z těchto výsledků spolu 

s výsledky krátkodobých studií tedy lze vyvozovat, že samice mohou být k nežádoucím 

účinků esterů polyglycerolu citlivější. 

 U potkanů byl zkoumán vliv dlouhodobého podáván esterů polyglycerolu na 

reprodukci. Po dobu jednoho roku byla pokusným zvířatům podávána strava obsahující 1,5 % 

esterů polyglycerolu. Tato koncentrace je již velmi podobná předpokládané koncentraci pro 

budoucí použití esterů polyglycerolu jako emulgátorů. Nebyl zaznamenán žádný negativní 

vliv na plodnost a reprodukční schopnost. Ani u třetí generace zvířat nebyly zaznamenány 

žádné nežádoucí účinky související s podáváním zkoumaných látek. 

 Dlouhodobé podávání stravy obsahující 5 % esterů polyglycerolu u potkanů stejně 

jako u myší nepřineslo žádné negativní informace o ovlivnění zdraví pokusných zvířat. 

Experiment probíhal po dobu dvou let. 
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Podání u člověka 

 Zdravým dobrovolníkům bylo po dobu tří týdnů podáváno 2 – 20 g esterů 

polyglycerolu denně. Zkoumání plasmatických proteinů, sérových aminokyselin, sérového 

bilirubinu, celkového a volného cholesterolu, denního objemu moči, kreatininu v moči, tuku a 

dusíku ve stolici neukázalo nepříznivý vliv podávání těchto látek na lidské zdraví. 

Polyglyceroly jsou skupinou příbuzných ale různorodých látek. Z toxikologických 

hodnocení vyplývá, že odlišnosti v molekule sice odpovídají za odlišné fyzikální a emulgační 

vlastnosti, co se týče toxikologických charakteristik, skupina těchto látek je však homogenní. 

Metabolické testy prokázaly, že již v gastrointestinálním traktu dochází k hydrolýze na 

polyglycerol a volné mastné kyseliny. Volné mastné kyseliny jsou dále metabolizovány jako 

běžné dietní volné mastné kyseliny, což prokázaly studie stravitelnosti. Další studie 

neprokázaly jakoukoliv kumulaci polyglycerolové části molekuly v tkáních. Studie na 

člověku nevykázaly vedlejší účinky. 

Přípustná dávka esterů polyglycerolu pro podání člověku byla stanovena na 

12,5 mg/kg a podmínečně až na 25 mg/kg, což by odpovídalo průměrně jednotlivé dávce 

0,875 g, popř. 1,75 g pro dospělého.24 

 

3.8. Polysorbáty 

 

Polysorbáty jsou ve farmaceutickém i potravinářském průmyslu již dlouhou dobu 

velmi dobře známy. V této práci se rozsáhlejší pozornost věnuje polyglycerolům, protože se 

zdály být velmi slibným komponentem pro farmaceutické použití. Velké naděje, které byly 

vkládány v jejich možné širší použití, se však postupem času nenaplnily. Splňují sice všechny 

požadavky na neškodnost a biodegradabilitu, což jejich farmaceutické použití bez výhrad 

umožňuje, jejich emulgační vlastnosti se však nezdají být natolik výrazné. Naproti tomu 

polysorbáty, které byly ještě v nedávné době suspektní z velkého množství nežádoucích 

efektů včetně kancerogenity, zažívají nyní svoji renesanci. Zdokonalením postupů výroby 

bylo dosaženo zisku velmi čistých produktů, které již nežádoucí efekty nevykazují a jsou 

dokonale bezpečné pro všechny cesty podání. Protože již bylo na jejich adresu napsáno 

mnohé, zmiňuji v této práci pouze nejzákladnější a nejdůležitější fakta. 
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 Polysorbáty neboli Tweeny patří mezi neionogenní tenzidy. Jsou to nažloutlé viskózní 

kapaliny rozpustné ve vodě, ethanolu i v oleji. Chemickým složením to jsou 

polyethoxylované estery sorbitanu a mastné kyseliny. 

 

 

Obr. 3.4: Struktura polysorbátu 8025 

 

Použití polysorbátů 

 Polysorbáty se obecně používají jako tenzidy, a to například i pro emulgaci proteinů. 

K jejich molekule jsou šetrné, na rozdíl od ionogenních emulgátorů nezpůsobují její 

denaturaci, naopak ji chrání před vnějšími vlivy, které by denaturaci mohly způsobit. Velmi 

široce používané jsou jako emulgátory emulzí typu olej ve vodě například při výrobě léčivých 

přípravků, potravin, kosmetiky a pesticidů. 

 Ve farmaceutických přípravcích zaujímají roli solubilizérů a emulgátorů. Mohou být 

inkompatibilní s některými antimikrobními látkami.26 

 

Vlastnosti 

 Polysorbáty patří mezi hydrofilní emulgátory. Nejvyšší hydrofilitu vykazuje 

polysorbát 20, nejvyšší lipofilitu potom polysorbát 65. Polysorbát 80 je z těchto jmenovaných 

na druhém místě s nejvyšší lipofilitou.28 

 Polysorbáty jsou navzdory dřívějším pochybám o možné kancerogenitě, vhodnou 

solubilizační přísadou dokonce i v parenterálních lékových formách. Například polysorbát 80 

je pro tuto cestu podání velmi oblíbený. Uvádí se, že je součástí asi 60 % parenterálií.27 

 Dále se používají jako emugátory, solubilizéry a dispreganty v potravinářství, 

například při výrobě pečiva, čokolády a salátových zálivek. 
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Osud polysorbátů v organismu 

 Po perorálním podání dochází v trávicím traktu k hydrolýze esterové vazby 

polysorbátů vlivem pankreatické lipasy. Polysorbát 80 je takto hydrolyzován v plné míře, 

ostatní polysorbáty z 84 - 98 %. Mastná kyselina se potom vstřebává, je oxidována a 

vyloučena hlavně v podobě oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu, její osud je tedy 

shodný s osudem běžných mastných kyselin v potravě. Druhá část molekuly, 

polyethoxylovaný sorbitan se z větší části nevstřebává a nezměněn se vylučuje stolicí. 

Vstřebaná část, která u polysorbátu 20 činí 8,5 %, u polysorbátu 80 pak 2,1 %, se potom 

vylučuje močí. 

 

Příprava polysorbátů 

 Polysorbáty se připravují reakcí esterů sorbitanu a mastných kyselin s ethylenoxidem. 

Právě rezidua ethylenoxidu byla dříve příčinou nežádoucích účinků poysorbátů. 

 

Toxicita polysorbátů 

 Toxicitu polysorbátů hodnotila japonská komise pro bezpečnost potravin. Polysorbáty 

byly testovány na toxicitu po opakovaném podání. Byla testována směs polysorbátu 20, 60, 

65 a 80. Dávky byly odhadnuty podle průměrné spotřeby těchto látek v Japonsku. Nebyly 

zaznamenány žádné nepříznivé vlivy jako například karcinogenita, reprodukční a vývojová 

toxicita a genotoxicita. Nejzávažnějším pozorovaným vedlejším účinkem byl průjem. 

Testování na karcinogenitu reziduí z výroby prokázalo, že možnost výskytu genotoxického 

karcinogenu je tak nízká, že ji je možno zanedbat. 

 Maximální dávka polysorbátů na den byla stanovena na 10 mg/kg. Tato dávka by 

neměla způsobit ani zmíněný průjem. 

 

Dráždivost při lokálním podání 

 Na lokální dráždivost byly zkoušeny 5 % vodné roztoky polysorbátů. Jako nejvíce 

dráždivý se ukázal roztok polysorbátu 65, který již za 6 dní způsobil lokální záněty a 

hyperplasii epidermis. Polysorbát 80 vykázal pouze mírné podráždění pokožky i po 30 dnech 

aplikace. Během desetidenní aplikace se dokonce nevyskytlo vůbec žádné podráždění.28 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1. Použitá zařízení 

 

Homogenizátor  IKA Ultra-turrax, model T10 basic 

IKA-WERKS GMBH&CO.KG, Německo 

 

Minit řepačka  IKA, model MS3 digital 

IKA-WERKS GMBH&CO.KG, Německo 

 

Termostat  Biologický termostat BT50 

  EKOM s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Fotoaparát  Olympus C-765 Ultra Zoom, digital kamera 

  Olympus, Korea 

 

Měření velikosti částic 

a zeta potenciálu  Malvern Zetasizer – nanoseries, model Nano ZS, Size and Zeta 

potential particle sizer 

  Malvern Instruments, Malvern, Velká Británie 

 

Kyvety   pro měření velikosti částic – Macro - Cuvette Plastbrand, PS, 

rozměry: 12,5 x 12,5 x 45 mm, Plastbrand, Wertheim, Německo 

  pro měření zeta potenciálu – Folded capillary cells DTS 1060, 

Malvern Instruments, Malvern, Velká Británie 
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4.2. Použité látky 

 

Nanoemulze  Tuková nanoemulze šarže č. 010708 připravená vysokotlakou 

homogenizací 

  Biomedica, Praha, Česká republika 

Složení nanoemulze: 20 % olejové fáze   

1,7 % lecitinu (1,6 – 1,8 % jako emulgátoru) 

 

Kotenzidy  Polyglycerol-(3)-oleát, šarže 2246/48#2100815 

  Degusa, Německo 

  Polysorbát 80, ČL 2002, Dopl. 2003  

  šarže OE 40304 

 

Voda na injekce  Ardepharma a.s. 

  Ševětín, Česká republika 

 

4.3. Rámcový pracovní postup 

 

- příprava nanoemulzí s různými koncentracemi kotenzidů 

- měření velikosti částic 

- homogenizace 

- měření velikosti částic 

- cyklování teplot 

- měření velikosti částic v daných intervalech 

- měření zeta potenciálu 

- makroskopické hodnocení vzorků v daných intervalech 

- zkoušení roztřepatelnosti 
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4.3.1. Příprava nanoemulzí 

 

 Pro přípravu vzorků byla použita již hotová nanoemulze s 20 % olejové fáze a 1,7 % 

lecitinu jako emulgátoru. Do této emulze byly přidávány další tenzidy (dále jen kotenzidy) 

tak, aby byla získána požadovaná koncentrace. Požadovaná koncentrace byla vyjádřena 

v procentech kotenzidu v nanoemulzi.  Ke 4 ml emulze bez kotenzidu bylo přidáno 0,04 ml 

kotenzidu a takto vzniklá emulze byla ředěna způsobem, který popisuje tabulka 4.1. Po 

přidání potřebného množství kotenzidu byl každý vzorek krátce promíchán za použití 

míchačky IKA. Jako srovnávací vzorek posloužila emulze bez kotenzidu. 

 

 složka objem 
(ml) 

složka objem 
(ml) 

složka objem 
(ml) 

složka objem 
(ml) 

složka 1 emulze bez 
kotenzidu 

4,00 emulze bez 
kotenzidu 

1,00 emulze bez 
kotenzidu 

1,60 emulze bez 
kotenzidu 

1,00 

složka 2 kotenzid 0,04 emulze o 
koncentraci 
kotenzidu 

1 % 

1,00 emulze o 
koncentraci 
kotenzidu 

0,5 % 

0,40 emulze o 
koncentraci 
kotenzidu 

0,1 % 

1,00 

získaná 
nanoemulze 

nanoemulze 
s konc. 

kotenzidu 
1 % 

2,00 nanoemulze 
s konc. 

kotenzidu 
0,5 % 

2,00 nanoemulze 
s konc. 

kotenzidu 
0,1 % 

2,00 nanoemulze 
s konc. 

kotenzidu 
0,05 % 

2,00 

 

Tab. 4.1: Postup ředění při přípravě vzorků 

 

 Pro rozpuštění polysorbátu 80 v emulzi bylo třeba vzorek zahřát ve vodní lázni na 

44 °C. Vzorky s polyglycerolem bylo nutno zhomogenizovat za použití homogenizátoru IKA 

Ultra-turrax po dobu 20 sekund. Homogenizátor pracuje na principu stator-rotor. 

 Připravené vzorky byly umístěny do termostatu nastaveného na teplotu 40 °C po dobu 

15 hodin. 
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4.3.2. Měření velikosti částic 

 

 Velikost částic byla měřena přístrojem Malvern Zetasizer – nanoseries (obr. 4.1) 

v kyvetách vyrobených z polystyrenu (obr. 4.2). Komora přístroje byla temperována na 40 °C. 

Pro každou koncentraci byla provedena tři měření.  

 

 

 

Obr. 4.1: Malvern Zetasizer – nanoseries, model Nano ZS29 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2: Kyveta pro měření velikosti částic30 

 

 

4.3.3. Homogenizace 

 

 První homogenizační krok (IKA Ultra-turrax) trvající 20 sekund byl proveden těsně 

před měřením a záznamem velikosti částic. Následovala druhá homogenizace provedená 
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stejným způsobem a opět byla změřena velikost částic. Homogenizátor byl po každém použití 

důkladně očištěn vodou na injekce a vysušen v termostatu. 

 

4.3.4. Cyklování teplot 

 

 Pro urychlení vzniku pozorovaných změn v nanoemulzi, byly vzorky zatěžovány 

cyklováním teplot. Za tímto účelem byl použit biologický termostat a chladnička. Cyklování 

teplot vyjadřuje obrázek 4.3:        40°C 

    5°C      

Obr. 4.3: Schéma cyklování teplot (hod)

8

16

 

 

4.3.5. Měření velikosti částic 

 

 Velikost částic byla měřena ve zvolených intervalech. Při výběru délky intervalů jsme 

vycházeli z předpokladu, že k největším změnám velikosti částic při zatěžování cyklováním 

teplot dochází v prvních sedmi dnech. Jeden den odpovídá jednomu cyklu teplo – chlad. 

Velikost částic byla měřena za stejných podmínek jako při prvním měření před homogenizací. 

 Měření bylo provedeno před homogenizací a ihned po první a druhé homogenizaci a 

následně potom první, druhý, sedmý, čtrnáctý a třicátý, eventuálně dvacátý devátý den po 

homogenizaci. 
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4.3.6. Měření zeta potenciálu 

 

 Zeta elektrokinetický potenciál, je jedním z nejdůležitějších parametrů disperzních 

soustav. Je dán rozložením nábojů na mezifázi a tudíž rozhoduje o stabilitě celé disperzní 

soustavy.31  

 Zeta potenciál byl měřen přístrojem Malvern Zetasizer – nanoseries ve speciálních 

kyvetách určených pro měření zeta potenciálu (obr. 4.4). 

 

 

 

Obr. 4.4: Kyveta pro měření zeta potenciálu30 

 

4.3.7. Makroskopické hodnocení vzorků v daných intervalech 

 

 Během experimentu byly pozorovány také makroskopické změny spočívající 

v oddělování olejové a vodné fáze. Ty byly v týdenních intervalech zaznamenávány 

fotoaparátem Olympus. Makroskopické změny spolu s hodnocením velikosti částic umožnily 

získat ucelený obraz o stabilitě nanoemulzí. 

 

4.3.8. Zkouška roztřepatelnosti 

 

 Roztřepatelnost byla hodnocena 29., resp. 30. den tepelného namáhání opakovaným 

otáčením kyvety dnem vzhůru do okamžiku úplné makroskopické homogenizace. Vyjádřena 

je počtem otočení pro jednotlivé koncentrace kotenzidů. 
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5. TABULKY VÝSLEDK Ů 

5.1. Velikost částic 

5.1.1. Velikost částic nanoemulze bez přídavku kotenzidu 

Tabulky udávají vlevo průměrnou velikost částic nanoemulze (č.š. 010708) a vpravo její 

distribuci. Číslo za číslem šarže odpovídá počtu dní po homogenizaci; PdI – index 

polydisperzity; H – homogenizace 

Tab. 5.1: Velikost částic nanoemulze bez kotenzidu během cyklování teplot 

Měření Vzorek Čas a datum měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 Pík 2 Pík 3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 před H 1 26.8.2009 10:45 0,357 564,6 157 0 89,9 10,1 0 

2 010708 před H 2 26.8.2009 10:47 0,373 606,3 82,9 0 94,8 5,2 0 

3 010708 před H 3 26.8.2009 10:50 0,306 899,3 270 0 54,6 45,4 0 

4 010708_0 poH 1 26.8.2009 11:22 0,365 560,9 105 0 89,9 10,1 0 

5 010708_0 poH 2 26.8.2009 11:25 0,409 778,9 186 0 73,9 26,1 0 

6 010708_0 poH 3 26.8.2009 11:27 0,381 920,8 338 0 50,1 49,9 0 

7 010708 po 2H 1 26.8.2009 11:36 0,374 538,2 112 5492 89 9,9 1,1 

8 010708 po 2H 2 26.8.2009 11:39 0,398 573,1 109 0 92,9 7,1 0 

9 010708 po 2H 3 26.8.2009 11:42 0,349 558,6 128 0 87,7 12,3 0 

10 010708_1 poH 1 27.8.2009 17:03 0,392 544,2 78,4 0 93,7 6,3 0 

11 010708_1 poH 2 27.8.2009 17:06 0,391 414,8 1615 0 67,5 32,5 0 

12 010708_1 poH 3 27.8.2009 17:08 0,399 1112 266 0 54,3 45,7 0 

13 010708_2 poH 1 28.8.2009 17:06 0,336 532,8 159 0 85,3 14,7 0 

14 010708_2 poH 2 28.8.2009 17:08 0,289 377,6 1263 0 72,7 27,3 0 

15 010708_2 poH 3 28.8.2009 17:11 0,293 779,8 308 0 53,5 46,5 0 

16 010708_7 poH 1 1.9.2009 17:09 0,242 400,3 81,5 0 93,1 6,9 0 

17 010708_7 poH 2 1.9.2009 17:12 0,253 461,8 116 0 86,6 13,4 0 

18 010708_7 poH 3 1.9.2009 17:15 0,258 441 65,8 0 94,5 5,5 0 

19 010708_14poH 1 8.9.2009 17:05 0,216 376,2 95,6 0 91 9 0 

20 010708_14poH 2 8.9.2009 17:08 0,201 411,8 175 0 75,1 24,9 0 

21 010708_14poH 3 8.9.2009 17:11 0,209 317,8 0 0 100 0 0 

22 010708_30poH 1 24.9.2009 17:01 0,106 221,9 0 0 100 0 0 

23 010708_30poH 2 24.9.2009 17:03 0,104 211,9 0 0 100 0 0 

24 010708_30poH 3 24.9.2009 17:05 0,1 223,2 0 0 100 0 0 
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5.1.2. Velikost částic v nanoemulzích s přídavkem polyglycerolu 

Číslo v závorce odpovídá koncentraci kotenzidu v procentech 

 

Tab. 5.2: Velikost částic v nanoemulzích s přídavkem polyglycerolu v den homogenizace 
 

Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 

Pík 
1 

Pík 
2 

Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) po H 1 28.8.2009 9:35 0,406 834 231,7 0 55,8 44,2 0 

2 010708 (1) po H 2 28.8.2009 9:37 0,339 515,4 125 0 85,4 14,6 0 

3 010708 (1) po H 3 28.8.2009 9:39 0,293 484,8 0 0 100 0 0 

4 010708 (1) po 2H 1 28.8.2009 9:48 0,368 732,6 219,7 0 65,7 34,3 0 

5 010708 (1) po 2H 2 28.8.2009 9:51 0,296 793,1 241,4 0 61,1 38,9 0 

6 010708 (1) po 2H 3 28.8.2009 9:54 0,349 455,1 4024 84,59 84 8,9 7,1 

7 010708 (0,5) po H 1 28.8.2009 10:02 0,365 632,2 173,5 0 75,2 24,8 0 

8 010708 (0,5) po H 2 28.8.2009 10:04 0,364 470,2 0 0 100 0 0 

9 010708 (0,5) po H 3 28.8.2009 10:06 0,354 299,5 926,6 0 58,9 41,1 0 

10 010708 (0,5) po 2H 1 28.8.2009 10:14 0,394 730 216,4 0 64 36 0 

11 010708 (0,5) po 2H 2 28.8.2009 10:16 0,387 776,7 212,6 0 64,6 35,4 0 

12 010708 (0,5) po 2H 3 28.8.2009 10:18 0,364 598,5 185,2 0 77,4 22,6 0 

13 010708 (0,1) po H 1 28.8.2009 10:26 0,392 585,3 138,2 0 82,2 17,8 0 

14 010708 (0,1) po H 2 28.8.2009 10:29 0,345 531,5 132,7 0 82,9 17,1 0 

15 010708 (0,1) po H 3 28.8.2009 10:31 0,36 741,3 197,6 0 67 33 0 

16 010708 (0,1) po 2H 1 28.8.2009 10:38 0,366 695,9 209,8 0 68,1 31,9 0 

17 010708 (0,1) po 2H 2 28.8.2009 10:40 0,345 515,8 161,4 0 81,4 18,6 0 

18 010708 (0,1) po 2H 3 28.8.2009 10:42 0,344 565,1 177,8 0 76,6 23,4 0 

19 010708 (0,05) po H 1 28.8.2009 10:51 0,335 662 213,7 0 67,9 32,1 0 

20 010708 (0,05) po H 2 28.8.2009 10:53 0,351 509,3 122,9 0 84,8 15,2 0 

21 010708 (0,05) po H 3 28.8.2009 10:55 0,349 488,3 137,4 5382 86 12,7 1,3 

22 010708 (0,05)po2H 1 28.8.2009 11:03 0,349 515,4 201,3 0 76,3 23,7 0 

23 010708 (0,05)po2H 2 28.8.2009 11:05 0,377 267 965,4 0 50,2 49,8 0 

24 010708 (0,05)po2H 3 28.8.2009 11:07 0,355 315 1126 0 66,4 33,6 0 
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Tab. 5.3: Velikost částic v nanoemulzích s přídavkem polyglycerolu 1 den po homogenizaci 
 

Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 
Pík 
1 Pík 2 

Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 29.8.2009 17:49 0,274 488 132,6 0 89,2 10,8 0 

2 010708 (1) 2 29.8.2009 17:51 0,289 635,1 190,9 0 69,4 30,6 0 

3 010708 (1) 3 29.8.2009 17:53 0,305 454,5 107,9 0 88,6 11,4 0 

4 010708 (0,5) 1 29.8.2009 18:00 0,308 402 84,06 0 93,8 6,2 0 

5 010708 (0,5) 2 29.8.2009 18:02 0,303 500,4 134,2 0 82,3 17,7 0 

6 010708 (0,5) 3 29.8.2009 18:04 0,303 644,2 173 0 70,8 29,2 0 

7 010708 (0,1) 1 29.8.2009 18:11 0,279 426,2 120,5 0 87,1 12,9 0 

8 010708 (0,1) 2 29.8.2009 18:13 0,301 609,4 224,8 0 55,6 44,4 0 

9 010708 (0,1) 3 29.8.2009 18:15 0,269 427,7 91,69 0 91,1 8,9 0 

10 010708 (0,05) 1 29.8.2009 18:22 0,269 539,8 150,8 0 78,9 21,1 0 

11 010708 (0,05) 2 29.8.2009 18:24 0,263 443,7 95,33 0 89,9 10,1 0 

12 010708 (0,05) 3 29.8.2009 18:26 0,283 431,3 92,19 0 92,6 7,4 0 

 

Tab. 5.4: Velikost částic v nanoemulzích s přídavkem polyglycerolu 2 dny po homogenizaci 
 

Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 
Pík 
1 Pík 2 Pík 3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 30.8.2009 17:04 0,255 465,3 0 0 100 0 0 

2 010708 (1) 2 30.8.2009 17:06 0,274 472 103,5 0 88,7 11,3 0 

3 010708 (1) 3 30.8.2009 17:08 0,249 399,5 93,5 0 91 9 0 

4 010708 (0,5) 1 30.8.2009 17:14 0,259 403,4 0 0 100 0 0 

5 010708 (0,5) 2 30.8.2009 17:16 0,281 318,7 1247 0 74,9 25,1 0 

6 010708 (0,5) 3 30.8.2009 17:19 0,251 357,9 4849 0 95,8 4,2 0 

7 010708 (0,1) 1 30.8.2009 17:25 0,274 272,5 929,4 0 65,9 34,1 0 

8 010708 (0,1) 2 30.8.2009 17:27 0,239 371,5 79,74 38,38 94,4 5,2 0,5 

9 010708 (0,1) 3 30.8.2009 17:30 0,224 401,7 70,93 0 93,8 6,2 0 

10 010708 (0,05) 1 30.8.2009 17:36 0,238 371,8 0 0 100 0 0 

11 010708 (0,05) 2 30.8.2009 17:38 0,257 408,9 0 0 100 0 0 

12 010708 (0,05) 3 30.8.2009 17:40 0,255 366,1 4276 0 95,5 4,5 0 
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Tab. 5.5: Velikost částic v nanoemulzích s přídavkem polyglycerolu 7 dní po homogenizaci 
 

Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 

Pík 
2 

Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 3.9.2009 17:04 0,3 357,1 4385 0 92,8 7,2 0 

2 010708 (1) 2 3.9.2009 17:06 0,25 367,9 65,07 0 94,1 5,9 0 

3 010708 (1) 3 3.9.2009 17:08 0,31 409,5 131,7 0 85,8 14,2 0 

4 010708 (0,5) 1 3.9.2009 17:15 0,24 355,2 0 0 100 0 0 

5 010708 (0,5) 2 3.9.2009 17:17 0,24 371,4 96,79 0 91,5 8,5 0 

6 010708 (0,5) 3 3.9.2009 17:19 0,28 302,4 1684 0 83,5 16,5 0 

7 010708 (0,1) 1 3.9.2009 17:26 0,23 372,9 0 0 100 0 0 

8 010708 (0,1) 2 3.9.2009 17:28 0,26 288,6 841,4 0 69,6 30,4 0 

9 010708 (0,1) 3 3.9.2009 17:30 0,26 489,8 165,6 0 74,3 25,7 0 

10 010708 (0,05) 1 3.9.2009 17:36 0,22 346,9 70,87 0 93,8 6,2 0 

11 010708 (0,05) 2 3.9.2009 17:38 0,23 379,1 0 0 100 0 0 

12 010708 (0,05) 3 3.9.2009 17:40 0,23 344,5 67,64 0 94,5 5,5 0 

 

Tab. 5. 6: Velikost částic v nanoemulzích s přídavkem polyglycerolu 14 dní po homogenizaci 
 

Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 

Pík 
2 

Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 10.9.2009 17:03 0,226 343,8 66,86 0 94,5 5,5 0 

2 010708 (1) 2 10.9.2009 17:05 0,212 324,4 0 0 100 0 0 

3 010708 (1) 3 10.9.2009 17:07 0,217 305,2 0 0 100 0 0 

4 010708 (0,5) 1 10.9.2009 17:13 0,206 331,6 83,96 0 94,7 5,3 0 

5 010708 (0,5) 2 10.9.2009 17:15 0,207 337,6 117,1 0 91,2 8,8 0 

6 010708 (0,5) 3 10.9.2009 17:17 0,201 351,1 89,43 41,27 94,1 5,2 0,6 

7 010708 (0,1) 1 10.9.2009 17:24 0,192 323,5 0 0 100 0 0 

8 010708 (0,1) 2 10.9.2009 17:26 0,184 318,4 0 0 100 0 0 

9 010708 (0,1) 3 10.9.2009 17:28 0,212 309,4 0 0 100 0 0 

10 010708 (0,05) 1 10.9.2009 17:34 0,222 466 211,8 0 52,4 47,6 0 

11 010708 (0,05) 2 10.9.2009 17:36 0,221 431,8 170,8 0 70,2 29,8 0 

12 010708 (0,05) 3 10.9.2009 17:38 0,208 323,4 0 0 100 0 0 
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Tab. 5.7: Velikost částic v nanoemulzích s přídavkem polyglycerolu 29 dní po homogenizaci 
 

Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 

Pík 
2 

Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 25.9.2009 16:38 0,173 261,1 72,34 0 90,6 9,4 0 

2 010708 (1) 2 25.9.2009 16:40 0,135 231,7 0 0 100 0 0 

3 010708 (1) 3 25.9.2009 16:43 0,148 233,3 0 0 100 0 0 

4 010708 (0,5) 1 25.9.2009 16:49 0,128 243 0 0 100 0 0 

5 010708 (0,5) 2 25.9.2009 16:51 0,126 248 73,11 0 94,1 5,9 0 

6 010708 (0,5) 3 25.9.2009 16:53 0,123 239 0 0 100 0 0 

7 010708 (0,1) 1 25.9.2009 17:00 0,094 230,8 0 0 100 0 0 

8 010708 (0,1) 2 25.9.2009 17:02 0,105 235,1 0 0 100 0 0 

9 010708 (0,1) 3 25.9.2009 17:04 0,095 228 0 0 100 0 0 

10 010708 (0,05) 1 25.9.2009 17:10 0,096 227,5 0 0 100 0 0 

11 010708 (0,05) 2 25.9.2009 17:12 0,094 226,6 0 0 100 0 0 

12 010708 (0,05) 3 25.9.2009 17:14 0,097 228,5 0 0 100 0 0 
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5.1.3. Parametry nanoemulze s přídavky polyglycerolu při cyklování 

Pro další zpracování výsledků jsem předešlé tabulky zpracovala do tabulek pro jednotlivé 

koncentrace kotenzidu, které lépe ukazují vývoj jednotlivých nanoemulzí během zatěžování 

cyklováním teplot. 

V prvním sloupci tabulek: ve výrazu X po H odpovídá hodnota X počtu dní po homogenizaci 

 

Tab. 5. 8: Parametry nanoemulze s přídavkem 1 % polyglycerolu během cyklování 

 Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 
Pík 
1 Pík 2 

Pík 
3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 1 010708 (1) 1 28.8.2009 9:35 0,406 834 231,7 0 55,8 44,2 0 

 2 010708 (1) 2 28.8.2009 9:37 0,339 515,4 125 0 85,4 14,6 0 

 3 010708 (1) 3 28.8.2009 9:39 0,293 484,8 0 0 100 0 0 

 4 010708 (1) 1 28.8.2009 9:48 0,368 732,6 219,7 0 65,7 34,3 0 

 5 010708 (1) 2 28.8.2009 9:51 0,296 793,1 241,4 0 61,1 38,9 0 

 6 010708 (1) 3 28.8.2009 9:54 0,349 455,1 4024 84,6 84 8,9 7,1 

1 po H 1 010708 (1) 1 29.8.2009 17:49 0,274 488 132,6 0 89,2 10,8 0 

 2 010708 (1) 2 29.8.2009 17:51 0,289 635,1 190,9 0 69,4 30,6 0 

 3 010708 (1) 3 29.8.2009 17:53 0,305 454,5 107,9 0 88,6 11,4 0 

2 po H 1 010708 (1) 1 30.8.2009 17:04 0,255 465,3 0 0 100 0 0 

 2 010708 (1) 2 30.8.2009 17:06 0,274 472 103,5 0 88,7 11,3 0 

 3 010708 (1) 3 30.8.2009 17:08 0,249 399,5 93,5 0 91 9 0 

7 po H 1 010708 (1) 1 3.9.2009 17:04 0,298 357,1 4385 0 92,8 7,2 0 

 2 010708 (1) 2 3.9.2009 17:06 0,253 367,9 65,07 0 94,1 5,9 0 

 3 010708 (1) 3 3.9.2009 17:08 0,31 409,5 131,7 0 85,8 14,2 0 

14 po H 1 010708 (1) 1 10.9.2009 17:03 0,226 343,8 66,86 0 94,5 5,5 0 

 2 010708 (1) 2 10.9.2009 17:05 0,212 324,4 0 0 100 0 0 

 3 010708 (1) 3 10.9.2009 17:07 0,217 305,2 0 0 100 0 0 

29 po H 1 010708 (1) 1 25.9.2009 16:38 0,173 261,1 72,34 0 90,6 9,4 0 

 2 010708 (1) 2 25.9.2009 16:40 0,135 231,7 0 0 100 0 0 

 3 010708 (1) 3 25.9.2009 16:43 0,148 233,3 0 0 100 0 0 

 

Pro grafické zpracování byla jako hodnota velikosti částic v den homogenizace použita 

hodnota získaná po druhé homogenizaci, protože lépe koresponduje s následujícími 

hodnotami. 
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Tab. 5. 9: Parametry nanoemulze s přídavkem 0,5 % polyglycerolu během cyklování  

 

 Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 
Pík 
2 

Pík 
3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 7 010708 (0,5) 1 28.8.2009 10:02 0,365 632,2 173,5 0 75,2 24,8 0 

  8 010708 (0,5) 2 28.8.2009 10:04 0,364 470,2 0 0 100 0 0 

  9 010708 (0,5) 3 28.8.2009 10:06 0,354 299,5 926,6 0 58,9 41,1 0 

 10 010708 (0,5) 1 28.8.2009 10:14 0,394 730 216,4 0 64 36 0 

 11 010708 (0,5) 2 28.8.2009 10:16 0,387 776,7 212,6 0 64,6 35,4 0 

 12 010708 (0,5) 3 28.8.2009 10:18 0,364 598,5 185,2 0 77,4 22,6 0 

1 po H 4 010708 (0,5) 1 29.8.2009 18:00 0,308 402 84,06 0 93,8 6,2 0 

  5 010708 (0,5) 2 29.8.2009 18:02 0,303 500,4 134,2 0 82,3 17,7 0 

  6 010708 (0,5) 3 29.8.2009 18:04 0,303 644,2 173 0 70,8 29,2 0 

2 po H 4 010708 (0,5) 1 30.8.2009 17:14 0,259 403,4 0 0 100 0 0 

 5 010708 (0,5) 2 30.8.2009 17:16 0,281 318,7 1247 0 74,9 25,1 0 

 6 010708 (0,5) 3 30.8.2009 17:19 0,251 357,9 4849 0 95,8 4,2 0 

7 po H 4 010708 (0,5) 1 3.9.2009 17:15 0,24 355,2 0 0 100 0 0 

  5 010708 (0,5) 2 3.9.2009 17:17 0,242 371,4 96,79 0 91,5 8,5 0 

  6 010708 (0,5) 3 3.9.2009 17:19 0,276 302,4 1684 0 83,5 16,5 0 

14 po H 4 010708 (0,5) 1 10.9.2009 17:13 0,206 331,6 83,96 0 94,7 5,3 0 

 5 010708 (0,5) 2 10.9.2009 17:15 0,207 337,6 117,1 0 91,2 8,8 0 

 6 010708 (0,5) 3 10.9.2009 17:17 0,201 351,1 89,43 41,27 94,1 5,2 0,6 

29 po H 4 010708 (0,5) 1 25.9.2009 16:49 0,128 243 0 0 100 0 0 

  5 010708 (0,5) 2 25.9.2009 16:51 0,126 248 73,11 0 94,1 5,9 0 

  6 010708 (0,5) 3 25.9.2009 16:53 0,123 239 0 0 100 0 0 
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Tab. 5.10: Parametry nanoemulze s přídavkem 0,1 % polyglycerolu během cyklování 

 

 Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 
Pík 
1 

Pík 
2 

Pík 
3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 13 010708 (0,1) 1 28.8.2009 10:26 0,39 585 138,2 0 82,2 17,8 0 

  14 010708 (0,1) 2 28.8.2009 10:29 0,35 532 132,7 0 82,9 17,1 0 

  15 010708 (0,1) 3 28.8.2009 10:31 0,36 741 197,6 0 67 33 0 

 16 010708 (0,1) 1 28.8.2009 10:38 0,37 696 209,8 0 68,1 31,9 0 

 17 010708 (0,1) 2 28.8.2009 10:40 0,35 516 161,4 0 81,4 18,6 0 

 18 010708 (0,1) 3 28.8.2009 10:42 0,34 565 177,8 0 76,6 23,4 0 

1 po H 7 010708 (0,1) 1 29.8.2009 18:11 0,28 426 120,5 0 87,1 12,9 0 

  8 010708 (0,1) 2 29.8.2009 18:13 0,3 609 224,8 0 55,6 44,4 0 

  9 010708 (0,1) 3 29.8.2009 18:15 0,27 428 91,69 0 91,1 8,9 0 

2 po H 7 010708 (0,1) 1 30.8.2009 17:25 0,27 273 929,4 0 65,9 34,1 0 

 8 010708 (0,1) 2 30.8.2009 17:27 0,24 372 79,74 38 94,4 5,2 0,5 

 9 010708 (0,1) 3 30.8.2009 17:30 0,22 402 70,93 0 93,8 6,2 0 

7 po H 7 010708 (0,1) 1 3.9.2009 17:26 0,23 373 0 0 100 0 0 

  8 010708 (0,1) 2 3.9.2009 17:28 0,26 289 841,4 0 69,6 30,4 0 

  9 010708 (0,1) 3 3.9.2009 17:30 0,26 490 165,6 0 74,3 25,7 0 

14 po H 7 010708 (0,1) 1 10.9.2009 17:24 0,19 324 0 0 100 0 0 

 8 010708 (0,1) 2 10.9.2009 17:26 0,18 318 0 0 100 0 0 

 9 010708 (0,1) 3 10.9.2009 17:28 0,21 309 0 0 100 0 0 

29 po H 7 010708 (0,1) 1 25.9.2009 17:00 0,09 231 0 0 100 0 0 

  8 010708 (0,1) 2 25.9.2009 17:02 0,11 235 0 0 100 0 0 

  9 010708 (0,1) 3 25.9.2009 17:04 0,1 228 0 0 100 0 0 
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Tab.5.11: Parametry nanoemulze s přídavkem 0,05 % polyglycerolu během cyklování 

 

 Měření Vzore Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 
Pík 
1 Pík 2 

Pík 
3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 19 010708 (0,05) 1 28.8.2009 10:51 0,335 662 213,7 0 67,9 32,1 0 

  20 010708 (0,05) 2 28.8.2009 10:53 0,351 509,3 122,9 0 84,8 15,2 0 

  21 010708 (0,05) 3 28.8.2009 10:55 0,349 488,3 137,4 5382 86 12,7 1,3 

 22 010708 (0,05) 1 28.8.2009 11:03 0,349 515,4 201,3 0 76,3 23,7 0 

 23 010708 (0,05) 2 28.8.2009 11:05 0,377 267 965,4 0 50,2 49,8 0 

 24 010708 (0,05) 3 28.8.2009 11:07 0,355 315 1126 0 66,4 33,6 0 

1 po H 10 010708 (0,05) 1 29.8.2009 18:22 0,269 539,8 150,8 0 78,9 21,1 0 

  11 010708 (0,05) 2 29.8.2009 18:24 0,263 443,7 95,33 0 89,9 10,1 0 

  12 010708 (0,05) 3 29.8.2009 18:26 0,283 431,3 92,19 0 92,6 7,4 0 

2 po H 10 010708 (0,05) 1 30.8.2009 17:36 0,238 371,8 0 0 100 0 0 

 11 010708 (0,05) 2 30.8.2009 17:38 0,257 408,9 0 0 100 0 0 

 12 010708 (0,05) 3 30.8.2009 17:40 0,255 366,1 4276 0 95,5 4,5 0 

7 po H 10 010708 (0,05) 1 3.9.2009 17:36 0,217 346,9 70,87 0 93,8 6,2 0 

  11 010708 (0,05) 2 3.9.2009 17:38 0,234 379,1 0 0 100 0 0 

  12 010708 (0,05) 3 3.9.2009 17:40 0,227 344,5 67,64 0 94,5 5,5 0 

14 po H 10 010708 (0,05) 1 10.9.2009 17:34 0,222 466 211,8 0 52,4 47,6 0 

 11 010708 (0,05) 2 10.9.2009 17:36 0,221 431,8 170,8 0 70,2 29,8 0 

 12 010708 (0,05) 3 10.9.2009 17:38 0,208 323,4 0 0 100 0 0 

29 po H 10 010708 (0,05) 1 25.9.2009 17:10 0,096 227,5 0 0 100 0 0 

  11 010708 (0,05) 2 25.9.2009 17:12 0,094 226,6 0 0 100 0 0 

  12 010708 (0,05) 3 25.9.2009 17:14 0,097 228,5 0 0 100 0 0 
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5.1.4. Velikost částic v nanoemulzi s přídavkem polysorbátu 

 

Číslo v závorce odpovídá koncentraci kotenzidu v procentech 

 

Tab. 5.12: Velikost částic v nanoemulzi s přídavkem polysorbátu v den homogenizace 

Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 
Pík 
1 

Pík 
2 Pík 3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) poH 1 27.8.2009 10:13 0,331 637,4 198,7 0 74,5 25,5 0 

2 010708 (1) poH 2 27.8.2009 10:15 0,335 642,7 206,3 0 76 24 0 

3 010708 (1) poH 3 27.8.2009 10:18 0,306 845,3 285,2 0 50,8 49,2 0 

4 010708 (1) po 2H 1 27.8.2009 10:25 0,381 856,9 233,7 0 62,2 37,8 0 

5 010708 (1) po 2H 2 27.8.2009 10:27 0,373 518,6 112,5 4973 85,9 9,8 4,3 

6 010708 (1) po 2H 3 27.8.2009 10:29 0,36 596,4 194,7 0 77,1 22,9 0 

7 010708 (0,5)  poH 1 27.8.2009 10:38 0,296 555,8 132,4 0 90,3 9,7 0 

8 010708 (0,5)  poH 2 27.8.2009 10:40 0,313 787,4 270,3 0 62,4 37,6 0 

9 010708 (0,5)  poH 3 27.8.2009 10:42 0,292 528 147,3 0 85,1 14,9 0 

10 010708 (0,5) po 2H 1 27.8.2009 10:49 0,353 722,8 272 0 59,3 40,7 0 

11 010708 (0,5) po 2H 2 27.8.2009 10:52 0,372 759,8 203,9 0 69,9 30,1 0 

12 010708 (0,5) po 2H 3 27.8.2009 10:54 0,358 381,3 2092 5005 80,3 18,5 1,2 

13 010708 (0,1) poH 1 27.8.2009 11:02 0,362 516,6 121,7 0 88 12 0 

14 010708 (0,1) poH 2 27.8.2009 11:04 0,334 486,8 5035 0 97,6 2,4 0 

15 010708 (0,1) poH 3 27.8.2009 11:06 0,331 490,1 5198 0 98,4 1,6 0 

16 010708 (0,1) po2H 1 27.8.2009 11:13 0,389 292,7 762 0 50,6 49,4 0 

17 010708 (0,1) po2H 2 27.8.2009 11:15 0,297 325,3 1684 0 71,7 28,3 0 

18 010708 (0,1) po2H 3 27.8.2009 11:17 0,355 541,7 129,5 0 83,7 16,3 0 

19 010708 (0,05) poH 1 27.8.2009 11:25 0,297 325,9 1262 0 65,2 34,8 0 

20 010708 (0,05) poH 2 27.8.2009 11:27 0,347 666,5 223 0 65,2 34,8 0 

21 010708 (0,05) poH 3 27.8.2009 11:29 0,352 526,7 170,8 0 81,3 18,7 0 

22 010708 (0,05) po2H 1 27.8.2009 11:37 0,302 668,3 230,5 0 65,4 34,6 0 

23 010708 (0,05) po2H 2 27.8.2009 11:41 0,379 517,4 5377 0 97,9 2,1 0 

24 010708 (0,05) po2H 3 27.8.2009 11:44 0,302 839,4 223,4 0 58,7 41,3 0 
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Tab. 5.13: Velikost částic v nanoemulzi s přídavkem polysorbátu 1 den po homogenizaci 

Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 
Pík 
1 

Pík 
2 

Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 28.8.2009 17:20 0,257 501,8 175,6 0 84,9 15,1 0 

2 010708 (1) 2 28.8.2009 17:22 0,261 440,6 4503 0 95,3 4,7 0 

3 010708 (1) 3 28.8.2009 17:24 0,26 536,6 0 0 100 0 0 

4 010708 (0,5) 1 28.8.2009 17:31 0,287 641,2 168 0 75,4 24,6 0 

5 010708 (0,5) 2 28.8.2009 17:33 0,338 627,2 191,3 0 70,1 29,9 0 

6 010708 (0,5) 3 28.8.2009 17:35 0,293 487,1 130 0 86,7 13,3 0 

7 010708 (0,1) 1 28.8.2009 17:42 0,315 437,1 110,5 0 86,6 13,4 0 

8 010708 (0,1) 2 28.8.2009 17:44 0,246 380,5 0 0 100 0 0 

9 010708 (0,1) 3 28.8.2009 17:46 0,328 443,1 0 0 100 0 0 

10 010708 (0,05) 1 28.8.2009 17:54 0,276 619,8 227,5 0 56,4 43,6 0 

11 010708 (0,05) 2 28.8.2009 17:56 0,269 420,1 0 0 100 0 0 

12 010708 (0,05) 3 28.8.2009 17:58 0,274 364,2 2059 0 87,1 12,9 0 

 

 

Tab. 5.14: Velikost částic v nanoemulzi s přídavkem polysorbátu 2 dny po homogenizaci 

Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 

Pík 
3 Pík 1 

Pík 
2 

Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 29.8.2009 17:04 0,24 395 67,1 0 95 5 0 

2 010708 (1) 2 29.8.2009 17:06 0,252 432,6 111,7 0 91,5 8,5 0 

3 010708 (1) 3 29.8.2009 17:08 0,249 461,2 120,3 0 88,8 11,2 0 

4 010708 (0,5) 1 29.8.2009 17:15 0,254 385,7 93,18 0 93,8 6,2 0 

5 010708 (0,5) 2 29.8.2009 17:17 0,25 413,9 0 0 100 0 0 

6 010708 (0,5) 3 29.8.2009 17:19 0,243 426,4 110,2 0 88,4 11,6 0 

7 010708 (0,1) 1 29.8.2009 17:26 0,267 525,6 143,7 0 79,8 20,2 0 

8 010708 (0,1) 2 29.8.2009 17:28 0,279 469,5 123,2 0 87,3 12,7 0 

9 010708 (0,1) 3 29.8.2009 17:30 0,312 412,2 102 0 89 11 0 

10 010708 (0,05) 1 29.8.2009 17:37 0,243 385,8 0 0 100 0 0 

11 010708 (0,05) 2 29.8.2009 17:39 0,26 565,2 200,8 0 63,7 36,3 0 

12 010708 (0,05) 3 29.8.2009 17:41 0,256 348,6 0 0 100 0 0 
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Tab. 5.15: Velikost částic v nanoemulzi s přídavkem polysorbátu 7 dní po homogenizaci 

Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 Pík 2 Pík 3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 2.9.2009 17:47 0,244 452,3 150,8 0 86,1 13,9 0 

2 010708 (1) 2 2.9.2009 17:49 0,238 403,3 3037 0 94,6 5,4 0 

3 010708 (1) 3 2.9.2009 17:51 0,258 412,3 108,7 5175 91,3 7,1 1,6 

4 010708 (0,5) 1 2.9.2009 17:58 0,241 428,9 130 0 85,8 14,2 0 

5 010708 (0,5) 2 2.9.2009 18:01 0,241 404,2 0 0 100 0 0 

6 010708 (0,5) 3 2.9.2009 18:03 0,252 506 179,9 0 71,3 28,7 0 

7 010708 (0,1) 1 2.9.2009 18:10 0,249 351,6 0 0 100 0 0 

8 010708 (0,1) 2 2.9.2009 18:12 0,236 404 114,2 0 86,4 13,6 0 

9 010708 (0,1) 3 2.9.2009 18:14 0,241 368,8 0 0 100 0 0 

10 010708 (0,05) 1 2.9.2009 18:20 0,236 405,2 0 0 100 0 0 

11 010708 (0,05) 2 2.9.2009 18:23 0,209 365,9 0 0 100 0 0 

12 010708 (0,05) 3 2.9.2009 18:25 0,234 395,4 0 0 100 0 0 

 

 

Tab. 5.16: Velikost částic v nanoemulzi s přídavkem polysorbátu 14 dní po homogenizaci 

Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 

Pík 
3 Pík 1 

Pík 
2 Pík 3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 9.9.2009 19:16 0,222 385,6 94,42 0 92,3 7,7 0 

2 010708 (1) 2 9.9.2009 19:18 0,231 381,6 126,3 0 89,2 10,8 0 

3 010708 (1) 3 9.9.2009 19:21 0,208 388 42,75 0 99,5 0,5 0 

4 010708 (0,5) 1 9.9.2009 19:27 0,187 341,3 74,82 0 93 7 0 

5 010708 (0,5) 2 9.9.2009 19:29 0,214 304,9 0 0 100 0 0 

6 010708 (0,5) 3 9.9.2009 19:31 0,202 310,1 0 0 100 0 0 

7 010708 (0,1) 1 9.9.2009 19:37 0,239 320,7 0 0 100 0 0 

8 010708 (0,1) 2 9.9.2009 19:39 0,258 326,1 0 0 100 0 0 

9 010708 (0,1) 3 9.9.2009 19:41 0,261 388,5 84,87 0 90,9 9,1 0 

10 010708 (0,05) 1 9.9.2009 19:48 0,21 324,7 0 0 100 0 0 

11 010708 (0,05) 2 9.9.2009 19:50 0,206 290,7 0 0 100 0 0 

12 010708 (0,05) 3 9.9.2009 19:52 0,184 324,1 76,49 0 92,8 7,2 0 
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Tab. 5.17: Velikost částic v nanoemulzi s přídavkem polysorbátu 30 dní po homogenizaci 

Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 Pík 2 
Pík 
3 

        d.nm d.nm d.nm % % % 

1 010708 (1) 1 25.9.2009 15:56 0,105 260 0 0 100 0 0 

2 010708 (1) 2 25.9.2009 15:58 0,111 260,4 0 0 100 0 0 

3 010708 (1) 3 25.9.2009 16:00 0,108 252 0 0 100 0 0 

4 010708 (0,5) 1 25.9.2009 16:06 0,119 224,5 0 0 100 0 0 

5 010708 (0,5) 2 25.9.2009 16:08 0,111 235,3 0 0 100 0 0 

6 010708 (0,5) 3 25.9.2009 16:10 0,106 234,4 0 0 100 0 0 

7 010708 (0,1) 1 25.9.2009 16:16 0,198 273,8 89,17 0 93,1 6,9 0 

8 010708 (0,1) 2 25.9.2009 16:19 0,225 171,1 394,4 0 55,4 44,6 0 

9 010708 (0,1) 3 25.9.2009 16:21 0,218 245,9 5379 0 98,9 1,1 0 

10 010708 (0,05) 1 25.9.2009 16:27 0,124 229,5 0 0 100 0 0 

11 010708 (0,05) 2 25.9.2009 16:29 0,136 232,8 0 0 100 0 0 

12 010708 (0,05) 3 25.9.2009 16:31 0,105 209,8 0 0 100 0 0 
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5.1.5. Parametry nanoemulze s  přídavky polysorbátu při cyklování 

 
Tab. 5.18: Parametry nanoemulze s přídavkem 1 % polysorbátu během cyklování 
 
 
 Měření Vzorek Datum a čas měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 Pík 2 Pík 3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 1 010708 (1) 1 27.8.2009 10:13 0,331 637,4 198,7 0 74,5 25,5 0 

 2 010708 (1) 2 27.8.2009 10:15 0,335 642,7 206,3 0 76 24 0 

 3 010708 (1) 3 27.8.2009 10:18 0,306 845,3 285,2 0 50,8 49,2 0 

 4 010708 (1) 1 27.8.2009 10:25 0,381 856,9 233,7 0 62,2 37,8 0 

 5 010708 (1) 2 27.8.2009 10:27 0,373 518,6 112,5 4973 85,9 9,8 4,3 

 6 010708 (1) 3 27.8.2009 10:29 0,36 596,4 194,7 0 77,1 22,9 0 

1 po H 1 010708 (1) 1 28.8.2009 17:20 0,257 501,8 175,6 0 84,9 15,1 0 

 2 010708 (1) 2 28.8.2009 17:22 0,261 440,6 4503 0 95,3 4,7 0 

 3 010708 (1) 3 28.8.2009 17:24 0,26 536,6 0 0 100 0 0 

2 po H 1 010708 (1) 1 29.8.2009 17:04 0,24 395 67,1 0 95 5 0 

 2 010708 (1) 2 29.8.2009 17:06 0,252 432,6 111,7 0 91,5 8,5 0 

 3 010708 (1) 3 29.8.2009 17:08 0,249 461,2 120,3 0 88,8 11,2 0 

7 po H 1 010708 (1) 1 2.9.2009 17:47 0,244 452,3 150,8 0 86,1 13,9 0 

 2 010708 (1) 2 2.9.2009 17:49 0,238 403,3 3037 0 94,6 5,4 0 

 3 010708 (1) 3 2.9.2009 17:51 0,258 412,3 108,7 5175 91,3 7,1 1,6 

14 po H 1 010708 (1) 1 9.9.2009 19:16 0,222 385,6 94,42 0 92,3 7,7 0 

 2 010708 (1) 2 9.9.2009 19:18 0,231 381,6 126,3 0 89,2 10,8 0 

 3 010708 (1) 3 9.9.2009 19:21 0,208 388 42,75 0 99,5 0,5 0 

30 po H 1 010708 (1) 1 25.9.2009 15:56 0,105 260 0 0 100 0 0 

 2 010708 (1) 2 25.9.2009 15:58 0,111 260,4 0 0 100 0 0 

 3 010708 (1) 3 25.9.2009 16:00 0,108 252 0 0 100 0 0 
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Tab. 5.19: Parametry nanoemulze s přídavkem 0,5 % polysorbátu během cyklování 

 

 Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 Pík 2 

Pík 
3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 7 010708 (0,5) 1 27.8.2009 10:38 0,296 555,8 132,4 0 90,3 9,7 0 

 8 010708 (0,5) 2 27.8.2009 10:40 0,313 787,4 270,3 0 62,4 37,6 0 

 9 010708 (0,5) 3 27.8.2009 10:42 0,292 528 147,3 0 85,1 14,9 0 

 10 010708 (0,5) 1 27.8.2009 10:49 0,353 722,8 272 0 59,3 40,7 0 

 11 010708 (0,5) 2 27.8.2009 10:52 0,372 759,8 203,9 0 69,9 30,1 0 

 12 010708 (0,5) 3 27.8.2009 10:54 0,358 381,3 2092 5005 80,3 18,5 1,2 

1 po H 4 010708 (0,5) 1 28.8.2009 17:31 0,287 641,2 168 0 75,4 24,6 0 

 5 010708 (0,5) 2 28.8.2009 17:33 0,338 627,2 191,3 0 70,1 29,9 0 

 6 010708 (0,5) 3 28.8.2009 17:35 0,293 487,1 130 0 86,7 13,3 0 

2 po H 4 010708 (0,5) 1 29.8.2009 17:15 0,254 385,7 93,18 0 93,8 6,2 0 

 5 010708 (0,5) 2 29.8.2009 17:17 0,25 413,9 0 0 100 0 0 

 6 010708 (0,5) 3 29.8.2009 17:19 0,243 426,4 110,2 0 88,4 11,6 0 

7 po H 4 010708 (0,5) 1 2.9.2009 17:58 0,241 428,9 130 0 85,8 14,2 0 

 5 010708 (0,5) 2 2.9.2009 18:01 0,241 404,2 0 0 100 0 0 

 6 010708 (0,5) 3 2.9.2009 18:03 0,252 506 179,9 0 71,3 28,7 0 

14 po H 4 010708 (0,5) 1 9.9.2009 19:27 0,187 341,3 74,82 0 93 7 0 

 5 010708 (0,5) 2 9.9.2009 19:29 0,214 304,9 0 0 100 0 0 

 6 010708 (0,5) 3 9.9.2009 19:31 0,202 310,1 0 0 100 0 0 

30 po H 4 010708 (0,5) 1 25.9.2009 16:06 0,119 224,5 0 0 100 0 0 

 5 010708 (0,5) 2 25.9.2009 16:08 0,111 235,3 0 0 100 0 0 

 6 010708 (0,5) 3 25.9.2009 16:10 0,106 234,4 0 0 100 0 0 
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Tab. 5.20: Parametry nanoemulze s přídavkem 0,1 % polysorbátu během cyklování 

 

 Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 Pík 1 

Pík 
2 

Pík 
3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 13 010708 (0,1) 1 27.8.2009 11:02 0,362 516,6 121,7 0 88 12 0 

 14 010708 (0,1) 2 27.8.2009 11:04 0,334 486,8 5035 0 97,6 2,4 0 

 15 010708 (0,1) 3 27.8.2009 11:06 0,331 490,1 5198 0 98,4 1,6 0 

 16 010708 (0,1) 1 27.8.2009 11:13 0,389 292,7 762 0 50,6 49,4 0 

 17 010708 (0,1) 2 27.8.2009 11:15 0,297 325,3 1684 0 71,7 28,3 0 

 18 010708 (0,1) 3 27.8.2009 11:17 0,355 541,7 129,5 0 83,7 16,3 0 

1 po H 7 010708 (0,1) 1 28.8.2009 17:42 0,315 437,1 110,5 0 86,6 13,4 0 

 8 010708 (0,1) 2 28.8.2009 17:44 0,246 380,5 0 0 100 0 0 

 9 010708 (0,1) 3 28.8.2009 17:46 0,328 443,1 0 0 100 0 0 

2 po H 7 010708 (0,1) 1 29.8.2009 17:26 0,267 525,6 143,7 0 79,8 20,2 0 

 8 010708 (0,1) 2 29.8.2009 17:28 0,279 469,5 123,2 0 87,3 12,7 0 

 9 010708 (0,1) 3 29.8.2009 17:30 0,312 412,2 102 0 89 11 0 

7 po H 7 010708 (0,1) 1 2.9.2009 18:10 0,249 351,6 0 0 100 0 0 

 8 010708 (0,1) 2 2.9.2009 18:12 0,236 404 114,2 0 86,4 13,6 0 

 9 010708 (0,1) 3 2.9.2009 18:14 0,241 368,8 0 0 100 0 0 

14 po H 7 010708 (0,1) 1 9.9.2009 19:37 0,239 320,7 0 0 100 0 0 

 8 010708 (0,1) 2 9.9.2009 19:39 0,258 326,1 0 0 100 0 0 

 9 010708 (0,1) 3 9.9.2009 19:41 0,261 388,5 84,87 0 90,9 9,1 0 

30 po H 7 010708 (0,1) 1 25.9.2009 16:16 0,198 273,8 89,17 0 93,1 6,9 0 

 8 010708 (0,1) 2 25.9.2009 16:19 0,225 171,1 394,4 0 55,4 44,6 0 

 9 010708 (0,1) 3 25.9.2009 16:21 0,218 245,9 5379 0 98,9 1,1 0 
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Tab. 5.21: Parametry nanoemulze s přídavkem 0,05 % polysorbátu během cyklování 

 

 Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření PdI Pík 1 Pík 2 Pík 3 

Pík 
1 

Pík 
2 

Pík 
3 

         d.nm d.nm d.nm % % % 

0 po H 19 010708 (0,05) 1 27.8.2009 11:25 0,297 325,9 1262 0 65,2 34,8 0 

 20 010708 (0,05) 2 27.8.2009 11:27 0,347 666,5 223 0 65,2 34,8 0 

 21 010708 (0,05) 3 27.8.2009 11:29 0,352 526,7 170,8 0 81,3 18,7 0 

 22 010708 (0,05) 1 27.8.2009 11:37 0,302 668,3 230,5 0 65,4 34,6 0 

 23 010708 (0,05) 2 27.8.2009 11:41 0,379 517,4 5377 0 97,9 2,1 0 

 24 010708 (0,05) 3 27.8.2009 11:44 0,302 839,4 223,4 0 58,7 41,3 0 

1 po H 10 010708 (0,05) 1 28.8.2009 17:54 0,276 619,8 227,5 0 56,4 43,6 0 

 11 010708 (0,05) 2 28.8.2009 17:56 0,269 420,1 0 0 100 0 0 

 12 010708 (0,05) 3 28.8.2009 17:58 0,274 364,2 2059 0 87,1 12,9 0 

2 po H 10 010708 (0,05) 1 29.8.2009 17:37 0,243 385,8 0 0 100 0 0 

 11 010708 (0,05) 2 29.8.2009 17:39 0,26 565,2 200,8 0 63,7 36,3 0 

 12 010708 (0,05) 3 29.8.2009 17:41 0,256 348,6 0 0 100 0 0 

7 po H 10 010708 (0,05) 1 2.9.2009 18:20 0,236 405,2 0 0 100 0 0 

 11 010708 (0,05) 2 2.9.2009 18:23 0,209 365,9 0 0 100 0 0 

 12 010708 (0,05) 3 2.9.2009 18:25 0,234 395,4 0 0 100 0 0 

14 po H 10 010708 (0,05) 1 9.9.2009 19:48 0,21 324,7 0 0 100 0 0 

 11 010708 (0,05) 2 9.9.2009 19:50 0,206 290,7 0 0 100 0 0 

 12 010708 (0,05) 3 9.9.2009 19:52 0,184 324,1 76,49 0 92,8 7,2 0 

30 po H 10 010708 (0,05) 1 25.9.2009 16:27 0,124 229,5 0 0 100 0 0 

 11 010708 (0,05) 2 25.9.2009 16:29 0,136 232,8 0 0 100 0 0 

 12 010708 (0,05) 3 25.9.2009 16:31 0,105 209,8 0 0 100 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

5.2. Zeta potenciál nanoemulzí 

 
Tab. 5.22: Zeta potenciál vzorků měřený v den homogenizace. 
 
Bez – nanoemulze bez kotenzidu; PG – nanoemulze s přídavkem polyglycerolu; 
PS – nanoemulze s přídavkem polysorbátu 
 

 Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření Teplota Zeta potenciál Pohyblivost Vodivost 

       °C mV µmcm/Vs mS/cm 

Bez 1 dip cell bez 2.9.2009 17:05 25 -0,147 -0,01152 0,00652 

  2 dip cell bez 2.9.2009 17:10 25 -1,15 -0,09002 5,36E-04 

  3 dip cell bez 2.9.2009 17:16 25 -0,973 -0,07626 0,0201 

  4 dip cell bez 2.9.2009 17:22 25 0,586 0,04596 6,24E-04 

  5 dip cell bez 2.9.2009 17:28 25 0,789 0,06181 0,0282 

PG 1 dip cell (1) 8.9.2009 10:24 25 1 0,07844 5,38E-04 

 2 dip cell (1) 8.9.2009 10:29 25 -0,0852 -0,00668 0,0302 

 3 dip cell (1) 8.9.2009 10:35 25 -1,12 -0,08773 8,30E-04 

  4 dip cell (0,5) 8.9.2009 10:42 25 -0,445 -0,03484 0,00161 

  5 dip cell (0,5) 8.9.2009 10:47 25 -0,483 -0,03784 3,86E-04 

  6 dip cell (0,5) 8.9.2009 10:54 25 0,71 0,05563 0,00507 

 7 dip cell (0,1) 8.9.2009 11:00 25 0,252 0,01979 0,0309 

 8 dip cell (0,1) 8.9.2009 11:06 25 -0,127 -0,00994 0,00126 

 9 dip cell (0,1) 8.9.2009 11:12 25 0,419 0,0329 3,65E-04 

  10 dip cell (0,05) 8.9.2009 11:19 25 0,134 0,01049 4,74E-04 

  11 dip cell (0,05) 8.9.2009 11:24 25 -0,492 -0,03863 0,00942 

  12 dip cell (0,05) 8.9.2009 11:30 25 0,281 0,022 5,67E-04 

PS 1 dip cell (1) 8.9.2009 13:18 25 0,71 0,05562 4,97E-04 

 2 dip cell (1) 8.9.2009 13:24 25 -0,76 -0,05953 0,00426 

 3 dip cell (1) 8.9.2009 13:30 25 0,94 0,07364 4,85E-04 

  4 dip cell (0,5) 8.9.2009 13:37 25 0,338 0,02648 5,73E-04 

  5 dip cell (0,5) 8.9.2009 13:42 25 -1,39 -0,1089 0,032 

  6 dip cell (0,5) 8.9.2009 13:48 25 0,278 0,02176 9,19E-04 

 7 dip cell (0,1) 8.9.2009 13:55 25 0,063 0,004943 8,80E-04 

 8 dip cell (0,1) 8.9.2009 14:00 25 0,149 0,01168 4,50E-04 

 9 dip cell (0,1) 8.9.2009 14:07 25 -0,526 -0,04125 0,00385 

  10 dip cell (0,05) 8.9.2009 14:13 25 0,695 0,05448 0,0202 

  11 dip cell (0,05) 8.9.2009 14:19 25 0,42 0,03287 0,00124 

  12 dip cell (0,05) 8.9.2009 14:25 25 -0,889 -0,06959 4,38E-04 
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Tab. 5.23: Zeta potenciál vzorků měřený druhý den po homogenizaci 

 

 Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření Teplota 

Zeta 
potenciál Pohyblivost Vodivost 

       °C mV µmcm/Vs mS/cm 

Bez 6 dip cell bez 9.9.2009 18:52 39,9 -0,817 -0,0818 6,89E-04 

  7 dip cell bez 9.9.2009 18:57 40 0,572 0,05725 0,0318 

  8 dip cell bez 9.9.2009 19:03 40 0,984 0,09841 8,77E-04 

PG 1 dip cell (1) 9.9.2009 16:25 40,1 0,678 0,06794 5,92E-04 

 2 dip cell (1) 9.9.2009 16:30 40 0,718 0,07198 0,0136 

 3 dip cell (1) 9.9.2009 16:36 40 0,165 0,01658 5,06E-04 

  4 dip cell (0,5) 9.9.2009 16:43 40 -0,0883 -0,008846 8,32E-04 

  5 dip cell (0,5) 9.9.2009 16:49 40 0,059 0,005908 0,0205 

  6 dip cell (0,5) 9.9.2009 16:55 40 0,379 0,03797 0,00124 

 7 dip cell (0,1) 9.9.2009 17:01 39,9 -0,986 -0,09872 0,00139 

 8 dip cell (0,1) 9.9.2009 17:07 40 -0,0662 -0,006619 3,74E-04 

 9 dip cell (0,1) 9.9.2009 17:13 40 0,389 0,03891 0,00409 

  10 dip cell (0,05) 9.9.2009 17:20 39,9 -0,247 -0,02468 5,25E-04 

  11 dip cell (0,05) 9.9.2009 17:25 40 0,428 0,04287 0,00521 

  12 dip cell (0,05) 9.9.2009 17:31 40 -0,206 -0,02059 4,60E-04 

PS 1 dip cell (1) 9.9.2009 17:38 39,9 -0,036 -0,003605 7,14E-04 

 2 dip cell (1) 9.9.2009 17:44 40 -1,09 -0,1093 0,0263 

 3 dip cell (1) 9.9.2009 17:50 40 0,725 0,07252 0,00119 

  4 dip cell (0,5) 9.9.2009 17:57 40 -0,255 -0,0255 4,85E-04 

  5 dip cell (0,5) 9.9.2009 18:02 40 -0,828 -0,08286 0,0214 

  6 dip cell (0,5) 9.9.2009 18:08 40 0,0757 0,007579 5,98E-04 

 7 dip cell (0,1) 9.9.2009 18:15 40 -0,704 -0,07051 0,00211 

 8 dip cell (0,1) 9.9.2009 18:21 40 -0,288 -0,02883 0,00165 

 9 dip cell (0,1) 9.9.2009 18:27 40 -0,241 -0,02409 4,91E-04 

  10 dip cell (0,05) 9.9.2009 18:33 39,9 1,06 0,106 8,09E-04 

  11 dip cell (0,05) 9.9.2009 18:39 40 1,06 0,1061 3,61E-04 

  12 dip cell (0,05) 9.9.2009 18:45 40 -0,252 -0,02523 0,00268 
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Tab. 5.24: Zeta potenciál vzorků měřený 17. den po homogenizaci 

 Měření Vzorek 
Datum a čas 
měření Teplota 

Zeta 
potenciál Pohyblivost Vodivost 

       °C mV µmcm/Vs mS/cm 

Bez 9 dip cell bez 24.9.2009 13:26 40 -0,867 -0,08685 0,00155 

  10 dip cell bez 24.9.2009 13:31 40 -0,359 -0,03598 3,85E-04 

  11 dip cell bez 24.9.2009 13:37 40 -0,178 -0,01787 0,00488 

PG 1 dip cell (1) 24.9.2009 13:45 40 -0,102 -0,01021 4,55E-04 

 2 dip cell (1) 24.9.2009 13:50 40 0,0803 0,008035 0,00769 

 3 dip cell (1) 24.9.2009 13:57 40 0,631 0,0631 5,11E-04 

  4 dip cell (0,5) 24.9.2009 14:03 40 -0,481 -0,04816 0,00309 

  5 dip cell (0,5) 24.9.2009 14:09 40 -0,341 -0,03417 0,00171 

  6 dip cell (0,5) 24.9.2009 14:15 40 -0,424 -0,04243 4,22E-04 

 7 dip cell (0,1) 24.9.2009 14:21 40 -0,195 -0,01954 0,0012 

 8 dip cell (0,1) 24.9.2009 14:27 40 -0,0897 -0,008974 4,57E-04 

 9 dip cell (0,1) 24.9.2009 14:33 40 0,081 0,008107 0,00348 

  10 dip cell (0,05) 24.9.2009 14:42 40 -0,283 -0,02829 5,41E-04 

  11 dip cell (0,05) 24.9.2009 14:48 40 0,104 0,01043 0,00183 

  12 dip cell (0,05) 24.9.2009 14:54 40 -0,00885 -8,85E-04 4,81E-04 

PS 1 dip cell (1) 24.9.2009 15:01 40 -0,846 -0,08466 5,05E-04 

 2 dip cell (1) 24.9.2009 15:06 40 -0,347 -0,03474 0,0274 

 3 dip cell (1) 24.9.2009 15:13 40 -0,292 -0,02924 8,00E-04 

  4 dip cell (0,5) 24.9.2009 15:19 40 0,263 0,02636 5,33E-04 

  5 dip cell (0,5) 24.9.2009 15:25 40 0,854 0,08549 0,0222 

  6 dip cell (0,5) 24.9.2009 15:31 40 -0,313 -0,03131 6,92E-04 

 7 dip cell (0,1) 24.9.2009 15:38 40 0,492 0,04919 0,0023 

 8 dip cell (0,1) 24.9.2009 15:43 40 0,264 0,02637 4,65E-04 

 9 dip cell (0,1) 24.9.2009 15:49 40 -0,101 -0,01008 0,00451 

  10 dip cell (0,05) 24.9.2009 15:56 40 -0,579 -0,05794 9,77E-04 

  11 dip cell (0,05) 24.9.2009 16:01 40 0,347 0,03471 4,13E-04 

  12 dip cell (0,05) 24.9.2009 16:07 40 -0,48 -0,04805 0,00223 
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5.3. Zkouška roztřepatelnosti 

 

 Roztřepatelnost byla zkoušena manuálním otáčením kyvety dnem vzhůru a zpět dokud 

nebylo dosaženo úplné optické homogenity vzorku. Výsledky jsou udány číselnou hodnotou. 

Vzorky s přídavkem polysorbátu a nanoemulze bez přídavku kotenzidu cyklovaly 30 dní a 

vzorky s přídavkem polyglycerolu cyklovaly 29 dní při teplotách 5 °C a 40 °C. 

 

1 otočení =  1x dnem vzhůru a zpět 

bez – nanoemulze bez přídavku kotenzidu 

PS – nanoemulze s přídavkem polysorbátu jako kotenzidu 

PG – nanoemulze s přídavkem polyglycerolu jako kotenzidu 

 

Tab. 5.25: Výsledky zkoušení roztřepatelnosti 

Kotenzid 
koncentrace 
kotenzidu počet otočení pozn. 

Bez 0% 16 v růžkách olejová fáze – obtížná roztřepatelnost 
PS 1% 2   
  0,50% 5   
  0,10% 3   

  0,05% 3   

PG 1% více než 100 
makroskopicky patrno úplné odvrstvení, stále dochází  
k oddělování fází 

  0,50% 11   
  0,10% 6   
  0,05% 5   
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6. GRAFICKÁ DOKUMENTACE 

Obr. 6.1a: Velikost částic v nanoemulzi bez přídavku kotenzidu v průběhu cyklování 
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Obr. 6.1b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi bez přídavku kotenzidu v průběhu 

cyklování 
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Obr. 6.8a: Velikost částic v nanoemulzi s 1 % polyglycerolu v průběhu cyklování. 

 

nanoemulze s 1 % polyglycerolu jako kotenzidu

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 5 10 15 20 25 30

čas (dny)

ve
lik

os
t 
č
ás

tic
 (

nm
)

pík 1

pík 2

pík 3

 

 

 

Obr. 6.8b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 1 % polyglycerolu v průběhu cyklování 
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Obr. 6.9a: Velikost částic v nanoemulzi s 0,5 % polyglycerolu v průběhu cyklování 
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Obr. 6.9b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 0,5 % polyglycerolu v průběhu 

cyklování. 
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Obr. 6.10a: Velikost částic v nanoemulzi s 0,1 % polyglycerolu v průběhu cyklování. 
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Obr. 6.10b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 0,1 % polyglycerolu v průběhu 

cyklování 
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Obr. 6.11a: Velikost částic v nanoemulzi s 0,05 % polyglycerolu v průběhu  cyklování 
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Obr. 6.11b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 0,05 % polyglycerolu v průběhu 

cyklování 
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Obr. 6.18a: Velikost částic v nanoemulzi s 1 % polysorbátu v průběhu cyklování 
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Obr. 6.18b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 1 % polysorbátu v průběhu cyklování 
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Obr. 6.19a: Velikosti částic v nanoemulze s 0,5 % polysorbátu v průběhu cyklování 

 

nanoemulze s 0,5 % polysorbátu jako kotenzidu

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 30

čas (dny)

ve
lik

os
t 
č
ás

tic
 (

nm
)

pík 1

pík 2

 

 

 

Obr. 6.19b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 0,5 % polysorbátu v průběhu  

cyklování 
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Obr. 6.20a: Velikost částic nanoemulze s 0,1 % polysorbátu v průběhu cyklování 
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Obr. 6.20b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 0,1 % polysorbátu v průběhu 

cyklování 
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Obr. 6.21a: Velikost částic nanoemulze s 0,05 % polysorbátu v průběhu cyklování 
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Obr. 6.21b: Distribuce velikostí částic v nanoemulzi s 0,05 % polysorbátu v průběhu 

cyklování 
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7. FOTODOKUMENTACE 
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Obr. 7.1: Nanoemulze s přídavkem polyglycerolu jako kotenzidu po 7 dnech zatěžování 

cyklováním teplot 
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Obr. 7.2: Nanoemulze s přídavkem polyglycerolu jako kotenzidu po 14 dnech zatěžování 

cyklováním teplot 
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Obr. 7.3: Nanoemulze s přídavkem polyglycerolu jako kotenzidu po 30 dnech zatěžování 

cyklováním teplot 
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Obr. 7.4: Nanoemulze s přídavkem polysorbátu jako kotenzidu po 7 dnech zatěžování 

cyklováním teplot 
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Obr. 7.5: Nanoemulze s přídavkem polysorbátu jako kotenzidu po 14 dnech zatěžování 

cyklováním teplot 
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Obr. 7.6: Nanoemulze s přídavkem polysorbátu jako kotenzidu po 30 dnech zatěžování 

cyklováním teplot 
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8. DISKUSE 

 

 Lipidické nanoemulze představují inovativní přístup k aplikaci těžce rozpustných 

léčiv, léčiv s nízkou biologickou dostupností, nízkým terapeutickým indexem a léčiv, která 

podávána konvenčními lékovými formami zatěžují pacienta závažnými nežádoucími účinky. 

Zvýšením rozpustnosti, a tedy i biologické dostupnosti umožňují podávání nižších dávek 

léčiva a tím omezují nežádoucí účinky. Problémem těchto soustav, který vyžaduje pozornost, 

je výběr excipientů a metod přípravy zajišťujících dlouhodobou stabilitu. 

 Během zatěžování cyklováním teplot podléhá každá soustava změnám, ze kterých lze 

potom dále usuzovat na její dlouhodobou stabilitu. Měření velikosti částic a makroskopické 

hodnocení umožňují získat ucelený pohled na změny probíhající v tomto smyslu 

v nanoemulzi. 

 

8.1. Velikost částic 

 

Velikost částic byla měřena při teplotě 40 °C. První měření proběhlo v den 

homogenizace, další tentýž den po homogenizaci a třetí měření tentýž den po druhé 

homogenizaci. Další měření probíhala dle rozpisu 1., 2., 7., 14. a 30. (resp. 29.) den po 

homogenizaci. 

Index polydisperzity kvantitativně vyjadřuje polydisperzitu vzorku. Stanoví šířku 

distribuce velikosti částic. Pro homogenní disperzní systémy je index polydisperzity menší 

nebo roven hodnotě 0,1.32 Fotonkorelační spektrometr po ustavení rovnovážných podmínek 

měří velikost částic v takových časových rozestupech a tolikrát v jednom sledu, kolikrát 

software firmy Malvern vyhodnotí za nejvhodnější. Vždy probíhají tři sledy měření. Pro 

získání objektivnějších výsledků jsme použili výsledky měření ze třetího sledu. Soustava měla 

nejvíce času se ustálit po transportu do měřící komory, a proto by měly mít tyto výsledky 

největší výpovědní hodnotu. Pro vzorek bez přídavku kotenzidu bylo zvoleno druhé měření. 

Vzorek nepotřeboval tak dlouhou dobu pro ustavení rovnováhy. 

Vzorky s přídavkem polysorbátu se chovaly odlišně. Zřejmě se vyznačují 

dynamičtějšími změnami vnitřní struktury nanoemulze. Laserový paprsek, který v přístroji 
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během měření velikosti částic vzorkem prochází, vnáší do soustavy další energii. Tato energie 

způsobuje další přeskupování částic ve vzorku, což způsobuje značné rozdíly výsledků 

naměřených v jednotlivých sledech. Pro zpracování bylo tedy použito měření z prvního sledu, 

kdy ještě vzorek nepohltil tak velké množství energie z laserového paprsku a lze tedy 

předpokládat největší vypovídací hodnotu právě u těchto dat. 

 Z grafů na Obr. 6.1a a 6.1b vyplývá, že během cyklování teplot došlo ke zmenšení 

velikosti částic až na rozměr kolem 210 nm a zároveň zúžení distribuce velikosti částic. Takto 

řečený holý fakt by mohl naznačovat, že se nanoemulze stabilizovala. Je ovšem potřeba brát 

v potaz komplexní hodnocení vzorku. Makroskopické hodnocení přináší jiné vysvětlení těchto 

výsledků (viz dále). 

 Z naměřených hodnot obsažených v tabulkách 5.2 – 5.7 je patrno, že nelze stanovit 

pevnou závislost velikosti částic nanoemulze na množství přidaného kotenzidu. U všech 

koncentrací kotenzidu jsou hodnoty velikostí částic podobné. Makroskopické pozorování dále 

však později jisté rozdíly odhalilo. 

 Z tabulek 5.8 – 5.11 vyplývá, že velikost částic nanoemulze s přídavkem 

polyglycerolu jako kotenzidu se při zatěžování cyklováním teplot stále přibližně zmenšuje, 

stejně jako u nanoemulze bez přídavku kotenzidu. Stejně se zužuje i distribuce velikosti 

částic. I v tomto případě je však nutno dát tyto výsledky do souvislosti s makroskopickým 

hodnocením. 

 Stejně jako u nanoemulze s přídavkem polyglycerolu se velikost částic emulze 

s přídavkem polysorbátu jako kotenzidu při tepelném namáhání s časem zmenšuje. Také se 

zužuje distribuce velikosti částic. Oproti vzorkům s polyglycerolem však u vzorků 

s polysorbátem nacházíme na konci zatěžování cyklováním teplot přibližně 4krát větší částice. 

I zde podotýkám potřebu spojení výsledků s výsledky makroskopického hodnocení. Změny 

nanoemulze s přídavkem polysorbátu jako kotenzidu při zatěžování cyklováním teplot 

zachycují tabulky 5.12 – 5.17. 

 Z tabulek 5.18 – 5.21 vyplývá, že velikost částic nanoemulze s přídavkem 

polysorbátu jako kotenzidu se při zatěžování cyklováním teplot stále přibližně zmenšuje, 

stejně jako u nanoemulze bez přídavku kotenzidu a s přídavkem polyglycerolu jako 

kotenzidu. Stejně se zmenšuje i distribuce velikosti částic. Opět je však nutno dát tyto 

výsledky do souvislosti s makroskopickým hodnocením. Na rozdíl od nanoemulze 

s polyglycerolem nevymizely zcela částice s velikostí v řádů tisíců nanometru. Polydisperzita 
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je tedy vyšší než u nanoemulzí s obsahem polyglycerolu, distribuce velikostí částic se přesto 

s časem zužuje. 

 Výsledky těchto měření je opět nutno porovnat s výsledky makroskopického 

hodnocení soustav. 

 

8.2. Zeta potenciál 

 

 Přesnost měření byla ověřena pomocí standardu 100 nm s velikostí částic 4,5 nm 

(standardní odchylka 4,6 %) NanosphereTM Sic standards, Cat. No.: 3100A. Standard se 

skládá z polymerních nanosfér ve vodě, které vykazují nulový zeta potenciál, což bylo 

ověřeno. 

 Byly měřeny vzorky o objemu 1 ml, tedy  polovičním než při měření velikosti 

částic. Měření bylo provedeno vždy třikrát pro každý vzorek, což je maximální počet pro 

použitý typ kyvety. 

 Vzhledem k zahájení cyklování teplot, bylo potřeba komoru temperovat na 40 °C, 

aby se nanoemulze neochladila. 

 Z prvního měření bylo odvozeno, že vzhledem k časové náročnosti měření a 

nepříliš jednoznačným výsledkům, postačí pro příští měření vždy jen tři série. 

 Měření zeta potenciálu proběhlo v den homogenizace a 2. a 17. den po 

homogenizaci. Během této doby podléhaly stejné teplotní zátěži jako vzorky připravené pro 

měření velikosti částic. 

 Měření neukázalo výraznější změny hodnot zeta potenciálu vzorků s kotenzidem 

oproti původní nanoemulzi. Vzhledem k tomu, že se hodnoty zeta potenciálu během 

zatěžování cyklováním teplot výrazně neměnily, lze usuzovat na to, že se tento parametr při 

daném složení soustav nepodílí na změnách, ke kterým v hodnocených nanoemulzích dochází 

v důsledku cyklování teplot. Pro získání výsledků z delšího časového úseku by bylo potřeba 

použití jiného typu kyvet, který umožňuje více než pouhá tři měření. Nanoemulzi totiž 

prakticky není možné přemisťovat z kyvety do kyvety, aniž by došlo ke kontaminaci 

měřitelnými částicemi, které by zkreslily výsledky měření. 
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8.3. Makroskopické hodnocení 

 

Makroskopické hodnocení ukázalo, že při namáhání cyklováním teplot začalo být již 

po prvním týdnu patrno zřetelné oddělování jednotlivých fází. Toto oddělování je výraznější u 

nanoemulzí z přídavkem polyglycerolu jako než u nanoemulzí s přídavkem polysorbátu. Dalo 

by se tedy říct, že polysorbát stabilizuje nanoemulzi z hlediska dlouhodobé stability lépe než 

polyglycerol. S přibývající dobou tepelného namáhání se rozdíly v oddělování fází prohlubují. 

U nanoemulzí s přídavkem polysorbátu je patrna přibližně lineární závislost mezi stupněm 

rozvrstvení a množstvím kotenzidu. Nejpatrnější odvrstvení lze pozorovat u nanoemulze bez 

přídavku kotenzidu, zatímco nanoemulze obsahující 1 % polysorbátu je odvrstvena nejméně. 

U nanoemulzí s přídavkem polyglycerolu je tato závislost patrná u prvních dvou pozorování, 

po 30ti dnech cyklování však překvapivě dochází k úplnému odvrstvení vzorku s nejvyšší 

koncentrací polyglycerolu. Je patrné kompletní zhroucení soustavy, zatímco vzorky s nižšími 

koncentracemi polyglycerolu, jsou rozvrstvené pouze mírně. Zdá se tedy, že jednoprocentní 

koncentrace polyglycerolu je v dané soustavě příliš vysoká. Druhý tenzid vytváří micely 

obsahující hlavní emulgátor, tedy lecitin, a ten neplní svoji funkci. V důsledku toho dochází 

k téměř úplnému rozdělení fází nanoemulze. 

 V souvislosti s výsledky získanými měřením velikosti částic můžeme předpokládat, že 

během zatěžování cyklováním teplot docházelo k následujícím změnám. Velikost částic se 

zmenšovala a zužovala se její distribuce. Makroskopické pozorování však ukázalo 

odvrstvování fází, které z hlediska stability prvotní interpretaci změn velikosti částic poněkud 

protiřečí, respektive tyto změny vysvětluje jinak. Patrně totiž docházelo k tomu, že ve 

vzorcích původně přítomné větší částice vnitřní olejové fáze, tedy fáze s nižší hustotou, 

vystoupaly k hladině vzorku, kde vytvořily odvrstvení. V tom místě kyvety, kterým prochází 

paprsek laseru měřící velikost částic zůstaly pouze malé částice a nanoemulze se v tomto 

místě jevila jako stabilní. 

 

8.4. Roztřepatelnost 

 

Výsledky zkoušení roztřepatelnosti potvrdily výsledky předchozích pozorování. 

Vzorky obsahující polysorbát byly s výjimkou nejvyšší koncentrace obecně lépe roztřepatelné 
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než nanoemulze bez přídavku kotenzidu, ale přibližně dvakrát hůře než vzorky obsahující 

polysorbát. Výjimku opět tvoří nanoemulze s obsahem 1 % polyglycerolu, kterou nebylo 

možno roztřepat vůbec. Tento vzorek byl při cyklování teplot ze všech vzorků nejméně 

stabilní. 
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9. ZÁVĚRY 

 

1. K mírným makroskopickým projevům nestability začalo u všech vzorků docházet již 

v prvním týdnu tepelného zatěžování. 

2. Přídavek polysorbátu 80 v rozsahu 0.1 % až 1.0 % přibližně lineárně pozitivně předurčuje 

stabilitu soustavy. 

3. Nevhodná pro dlouhodobou stabilizaci nanoemulzí se jeví koncentrace polyglycerolu na 

úrovni 1 %. Takto připravené soustavy jsou vysoce nestabilní. Důvodem může být 

vzájemná micelizace tenzidů. 

4. Nanoemulze s přídavkem polysorbátu 80 mají větší velikost částic i širší distribuci 

velikostí částic, přesto se zdají být více stabilní než nanoemulze s přídavkem 

polyglycerolu. 

5. Všechny testované nanoemulze během zatěžování cyklováním teplot vykazují v čase 

zmenšování velikosti částic a její distribuce způsobené makroskopicky viditelným 

odvrstvováním fází nanoemulze. 

6. Zeta potenciál se při sledování změn hodnocených nanoemulzí cyklováním teplot 

prakticky nijak neměnil. 
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10. ABSTRAKTY 

 

 10.1. Abstrakt v českém jazyce 

 

Vlastnosti lecithinových nanoemulzí  polysorbátem a polyglyceroly 

 

 Lipidické nanodisperzní aplikační soustavy, jako jsou lipidické nanoemulze, umožňují 

zvýšení biologické dostupnosti těžce rozpustných léčiv v závislosti na velikosti částic vnitřní 

fáze, zacílení terapeutického účinku a omezení nežádoucích účinků léčiv s úzkým 

terapeutickým rozmezím. Jsou vhodné pro perorální, parenterální, topické i transdermální 

použití. Jejich nezbytnou složkou je emulgátor, který je třeba volit podle přísných kritérií. Ta 

jsou dána jednak způsobem podání, jednak charakterem léčivé látky i ostatních pomocných 

látek. Výběr a koncentrace emulgátoru stejně jako postup výroby předurčuje stabilitu 

výsledného produktu při skladování. 

  

Byl sledován vliv polysorbátu 80 a polyglycerol-3-oleátu o koncentraci 1 %, 0,5 %, 

0,1 % a 0,05 % na stabilitu soustavy při zatěžování cyklováním teplot. Vzorky byly vystaveny 

střídavě 8 hodin teplotě 40 °C a 14 hodin teplotě 5 °C po dobu 30 dnů. V definovaných 

časových intervalech byla měřena velikost částic, zeta potenciál a hodnoceny makroskopické 

změny soustav. 

  

Vzorky obsahující polyglycerol jako kotenzid vykazovaly menší velikost částic a užší 

distribuci velikosti částic než vzorky s obsahem polysorbátu. S časem se zmenšovala velikost 

částic a zužovala distribuce velikosti částic, prohlubovaly se také makroskopické změny 

prozrazující rozvrstvování nanoemulze. Velikost změn byla nepřímo úměrná koncentraci 

kotenzidu. S použitím polyglycerolu je možno získat nanoemulzi s menší velikostí částic, je 

však méně stabilní než nanoemulze obsahující polysorbát. Vzorky nevykazovaly v čase při 

tepelném namáhání změny zeta potenciálu. 
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 10.2. Abstrakt v anglickém jazyce 

 

Properties of nanoemulsions containing polysorbate and polyglyceroles 

 

 Nanoemulsions, one of the lipid nanodispersions, increase bioavailability of lipophilic 

drugs, due to their small particle size enable drug targgetting and reduce adverse effects of 

many drugs. Nanoemulsions are suitable for oral, parenteral, topical and transdermal 

administration. Essential component of each nanoemulsion is the surfactant. Surfactant has to 

be chosen very carefully depending on the route of administration, type of the effective 

substance and other excipients. Choice of surfactant and producing method determine storage 

stability of final product. 

 

 Influence of polysorbate 80 and polyglycerol-3-oleate in concentration of 1 %, 0,5 %, 

0,1 % and 0,05 % on stability during temperature cycling was observed. Samples were 

exposed to the temperature 40 °C for 8 hours and 5 °C for 14 hours in turns for time period of 

30 days. Particle size and zeta potential were measured and macroscopical changes of samples 

were observed in defined time intervals. 

 

 Samples containing polyglycerol as a co-surfactant have shown smaller particle size 

and smaller size distribution than the samples containing polysorbate. Particle size and size 

distribution became smaller in time, there were also more excessive macroscopical changes 

due to the coalescence of the phases. Amplitude of changes depends on the concentration of 

co-surfactant. Usage of polyglycerol results in nanoemulsion with smaller particle size, 

however this nanoemulsion is less stable than nanoemulsion containing polysorbate. Samples 

have not shown any changes of zeta potential. 
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