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Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce bylo připravit, charakterizovat a stanovit enkapsulační efektivitu kationických 

liposomů složených z dimethyldioktadecylamonium bromidu (DDAB) a cholesterolu nesoucích nové 

léčivo MT05 s imunoadjuvantním účinkem. Byl sledován vliv teploty ultrazvukové lázně a objemu 

liposomální suspenze na výsledné hodnoty průměrné velikosti liposomů a polydisperzního indexu. Jako 

nejefektivnější se jevila příprava liposomů pomocí ultrazvukové lázně při 60 °C. Objem liposomů 

podstupující sonikaci neměl na výsledné hodnoty průměrné velikosti liposomů a polydisperzního indexu 

vliv, čas sonikace byl šest hodin a mohl by být zkrácen použitím ultrazvukové lázně o vyšším výkonu. 

Stanovení enkapsulační efektivity metodou HPLC-MS/MS probíhalo ve třech samostatných 

experimentech. V prvním experimentu byla enkapsulační efektivita kationických liposomů 30,1 ± 8,5 %, 

ve druhém 43 ± 25 % a ve třetím 32 ± 25 %. Stanovení množství DDAB probíhalo pouze  

u liposomů připravených při třetím experimentu. Množství DDAB v prvním replikátu očištěných liposomů 

činilo 78,9 ± 3,7 %, ve druhém 65,4 ± 1,8 % a ve třetím 53,8 ± 1,4 %. Skutečný molární poměr látek MT05 

a DDAB u liposomů připravených při třetím experimentu činil u prvního replikátu 1,0:15,8,  

u druhého 1,0:16,7 a u třetího 1,0:20,5. 

Klíčová slova: liposom, DDAB, imunoadjuvans, enkapsulační efektivita, HPLC-MS/MS 

 

Abstract  

 

The aim of this diploma thesis was preparation, characterization and determination of encapsulation 

efficiency of the cationic liposomes composed of dimethyldioctadecylammonium bromide (DDAB) and 

cholesterol carrying new drug MT05 with an immunoadjuvant effect. The influence of the temperature  

of sonication bath and the influence of the volume of liposomal suspension on the average size  

of liposomes and their polydispersity index was monitored. The most effective liposome preparation by 

sonication bath was at temperature of 60 °C. The volume of liposomes undergoing sonication did not 

influence the resulting values of the average size of liposomes and their polydispersity index. The time  

of sonication time was 6 hours and could be shortened by using sonication bath with higher output.  

The determination of encapsulation efficiency was carried out in three separated experiments by  

HPLC-MS/MS. The encapsulation efficiency of the cationic liposomes was 30.1 ± 8.5 % in the first 

experiment, 43 ± 25 % in the second, and 32 ± 25 % in the third. The amount of DDAB was determined 

only in the liposomes prepared in the third experiment. The amount of DDAB in the purified liposomes 

was 78.9 ± 3.7 % in the first replicate, 65.4 ± 1.8 % in the second and 53.8 ± 1.4 % in the third.  

The actual molar ratio of MT05 and DDAB of the liposomes prepared in the third experiment was 1.0:15.8 

in the first replicate, 1.0:16.7 in the second and 1.0:20.5 in the third. 

Key words: liposome, DDAB, imunoadjuvant, encapsulation efficiency, HPLC-MS/MS 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

 

A plocha píku [min] 

cDDAB koncentrace DDAB v kalibračních roztocích a liposomálních preparátech [μg ml–1] 

cMT-05 koncentrace MT-05 v kalibračních roztocích a liposomálních preparátech [μg ml–1] 

D ředění vzorku 

DDAB dimethyldioktadecylamonium bromid 

DLS dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) 

EE enkapsulační efektivita [%] 

HFIP 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 

mDDAB hmotnost látky DDAB obsažené v 1 ml původní liposomální suspenze s enkapsulovaným 

 léčivem před očištěním [μg] 

mMT05 hmotnost látky MT05 obsažené v 1 ml původní liposomální suspenze s enkapsulovaným 

 léčivem před očištěním [μg] 

MDP muramyldipeptid (N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamin) 

MT05 N-acetylnormuramyl-L-aminobutyl-D-isoglutamyl-ε-stearoyl-L-lysin 

nDDAB látkové množství látky DDAB obsažené v 1 ml liposomální suspenze s enkapsulovaným 

 léčivem po očištění [nmol] 

nMT05 látkové množství látky MT05 obsažené v 1 ml liposomální suspenze s enkapsulovaným 

 léčivem po očištění [nmol] 

norAbuMDP N-acetylnormuramyl-L-aminobutyl-D-isoglutamin 

Nγ průměrný počet fotonů dopadajících na fotodiodu za jednu sekundu v řádech tisíců [Kcps] 

PDI polydisperzní index 

R korelační koeficient rovnice regrese 

Rn poměr látkových množství mezi MT05 a DDAB v 1 ml liposomální suspenze po očištění 

TRIS 2-amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diol 

WDDAB množství DDAB v daném vzorku liposomů [%] 

|x| absolutní hodnota koncentrace látky MT05 vypočtená z rovnice regrese [μg ml–1] 

|z| absolutní hodnota koncentrace látky DDAB vypočtená z rovnice regrese [μg ml–1] 

ZD průměrná velikost částic [nm] 
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1  Cíl diplomové práce 

 

 

Cílem této diplomové práce je příprava, charakterizace a stanovení enkapsulační 

efektivity a množství dimethyldioktadecylamonium bromidu kationických liposomů 

nesoucí novou formulaci léčiva fungující jako imunoadjuvans s nepyrogenním účinkem. 

Liposomy jsou díky svým vlastnostem využívány jako užiteční nosiči molekul léčiv, 

které jsou na základě své hydrofilní či hydrofobní povahy enkapsulovány do jádra 

liposomu nebo zachyceny v lipidové dvojvrstvě. 

Klíčovým parametrem, který charakterizuje množství enkapsulovaného, respektive 

zachyceného, léčiva v liposomech od jeho celkového množství použitého při přípravě 

liposomů, je enkapsulační efektivita. Pro liposomy připravené ve třech nezávislých 

experimentech bylo optimalizováno stanovení tohoto parametru spolu se stanovením 

reálného množství stavebních složek liposomů. Obojí stanovení je důležité při přípravě 

liposomálních formulací léčiv.   
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2  Teoretický úvod 

 

 

2.1  Lipidy 

 

2.1.1  Klasifikace lipidů 

 

Lipidy jsou přírodní organické molekuly, které jsou rozpustné v nepolárních organických 

rozpouštědlech a lze je těmito rozpouštědly izolovat extrakcí z buněk a tkání. Definice 

lipidů vychází z jejich fyzikální vlastnosti rozpustnosti, zatímco jiné skupiny organických 

látek, například sacharidy a bílkoviny, jsou definovány na základě jejich struktury [1–4]. 

Na základě této definice lze lipidy klasifikovat do několika skupin, jejich klasifikace 

se pak liší v závislosti na literárních zdrojích. Podle [1, 2] lze lipidy rozdělit do dvou 

skupin z hlediska chemické hydrolýzy těchto látek. Zdroj [3] upřednostňuje klasifikaci 

vycházející z chemické struktury lipidů a rozděluje je do čtyř základních skupin na 

mastné kyseliny, lipidy obsahující ve své molekule glycerol, lipidy neobsahující glycerol 

a lipidy kombinované s jinými skupinami látek. Článek [4] naopak předkládá různé 

klasifikace lipidů, které vycházejí z knihoven lipidů a dalších internetových zdrojů. 

Knihovny The Lipid Library [5] a Cyberlipids [6] dělí lipidy na jednoduché a komplexní. 

Jednoduchým lipidem je taková sloučenina, která po své hydrolýze uvolní maximálně 

dva typy rozdílných sloučenin, zatímco komplexní lipid po své hydrolýze vytvoří tři a 

více produktů. Od roku 2005 existuje klasifikační systém The LIPID MAPS [7], který je 

založen na konceptu dvou chemických cest, kterými vznikají lipidy. První cestou je 

tvorba lipidů prodlužováním jejich řetězce o ketoacylové jednotky pomocí Claisenovy 

kondenzace. Lipidy odvozené od této kondenzace lze rozdělit na mastné acyly, 

glycerolipidy, glycerofosfolipidy, sfingolipidy, sacharolipidy a polyketidy. V druhé cestě 

jsou lipidy prodlužovány kondenzací isoprenových jednotek a dělí se na steroly a prenoly. 

Každá z těchto hlavních skupin disponuje mnoha podskupinami lišících se jednotlivými 

chemickými modifikacemi a výčet těchto podskupin lze nalézt v [8]. Takové rozdělení 

lipidů bylo posvěceno Komisí pro mezinárodní klasifikaci a názvosloví lipidů [4]. 
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I přes složité a různé systémy klasifikací lipidů, existuje jednoduchý systém, 

do kterého mohou být zahrnuty nejčastější a nejdůležitější skupiny lipidů.  

Tato klasifikace lipidů vychází z chemické hydrolýzy esterových vazeb. 

Pokud lipidy nejsou esterově vázány k jiným sloučeninám, nelze je hydrolyzovat.  

Do této skupiny patří mastné kyseliny, mastné alkoholy a mastné uhlovodíky. Mastné 

kyseliny se mohou dále rozdělit na kyseliny rozvětvené a nerozvětvené, nasycené  

a nenasycené. Eikosanoidy jsou deriváty nenasycené mastné kyseliny arachidonové, 

a proto do této skupiny taktéž náleží. 

Mastné alkoholy zahrnují skupinu jednoduchých mastných alkanolů a skupinu 

cyklických steroidů. Steroidy, jejichž základem je steran, se dále rozdělují na steroidní 

alkoholy, steroidní hormony a žlučové kyseliny. Steroidní hormony se dělí na hormony 

pohlavní a adrenokortikoidní. 

Mezi mastné uhlovodíky obecně patří jakýkoliv alkan s dlouhým uhlovodíkovým 

řetězcem. Důležitou skupinou v této kategorii je skupina isoprenoidů, resp. terpenoidů. 

Všechny látky obsažené v této skupině se formálně odvozují od isoprenu, systematicky 

2-methylbuta-1,3-dienu. Vzájemnou kondenzací isoprenových jednotek vznikají 

monoterpeny, seskviterpeny, diterpeny a další sloučeniny obsahující i tisíce isoprenových 

jednotek, které mají schopnost cyklizace. Podskupinou terpenoidů jsou terpeny, tedy 

látky převážně lipidového charakteru obsažené v rostlinných silicích. Pojmem prenol se 

rozumí isoprenový alkohol. 

Lipidy spojené s jinými sloučeninami esterovou vazbou lze chemicky hydrolyzovat. 

Mezi hlavní zástupce této skupiny patří vosky, tuky, fosfolipidy a sfingolipidy. Voskem 

rozumíme takovou látku, která je složena z jednoho mastného alkoholu esterově 

navázaného na jednu molekulu vyšší mastné kyseliny. Mastný alkohol obsahuje 24–36 

uhlíků, vyšší mastná kyselina má uhlíků 16 až 36. 

Další kategorií vedle vosků jsou tuky, resp. triacylglyceroly. Postupnou esterifikací 

hydrolyxových skupin jedné molekuly glycerolu různými mastnými kyselinami lze získat 

monoacylglyceroly, diacylglyceroly a triacylglyceroly. Tyto obecné deriváty glycerolu 

patří do skupiny glycerolipidů, nicméně tukem v pravém slova smyslu jsou pouze 

triacylglyceroly. Rozpustnost tuků je dána délkami zbytků mastných kyselin a počtem 

dvojných vazeb obsažených v těchto mastných kyselinách. Tuky kapalné za pokojové 

teploty se nazývají oleje. Platí, že tuky jsou zvířecí, zatímco oleje jsou rostlinné. 
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Fosfolipidy jsou látky odvozené od triacylglycerolů. V jedné molekule glycerolu je 

místo třetí mastné kyseliny esterově navázána kyselina fosforečná, resp. fosfát, na který 

se mohou esterově vázat další látky. Fosfolipidy jsou tedy diestery kyseliny fosforečné  

a v praxi se dále označují jako fosfoacylglyceroly nebo glycerofosfolipidy. Tato skupina 

látek se od glycerolipidů odděluje do zvláštní kategorie díky jejich nadbytku v organismu 

a jejich biochemické důležitosti. 

Nejjednodušším fosfoacylglycerolem je molekula glycerolu esterifikována dvěma 

zbytky mastných kyselin a jednou molekulou kyseliny fosforečné. Tato sloučenina se 

nazývá kyselina fosfatidová, resp. fosfatidát. Esterifikací druhého kyslíku v kyselině 

fosforečné aminoalkoholem nebo cyklickým alkoholem vznikají fosfatidy. Mezi 

fosfatidy převážně řadíme fosfatidylcholiny (lecithiny), fosfatidylethanolaminy 

(kefaliny), fosfatidylseriny a fosfatidylinositoly. Jestliže je z fosfatidu odštěpen jeden 

zbytek mastné kyseliny, nazývá se sloučenina lyzofosfolipid. Do kategorie fosfolipidů 

patří také skupiny látek nazývané kardiolipiny a plazmalogeny. Kardiolipiny, resp. 

difosfatidylglyceroly, jsou sloučeniny vzniklé spojením dvou fosfatidylových zbytků přes 

molekulu glycerolu. Plazmalogeny mají stejný základ jako fosfatidy, místo jedné mastné 

kyseliny je však v molekule etherově navázán mastný alkohol. Plazmalogeny je proto 

možné označit za etherofosfolipidy (obr. 2.1). 

Poslední zajímavou skupinou podléhající hydrolýze jsou sfingolipidy. Základním 

stavebním prvkem všech sfingolipidů je sfingosin, nenasycený, dvakrát hydroxylovaný 

uhlovodíkový amid s dlouhým alifatickým zbytkem. Navázáním jakékoliv mastné 

kyseliny na sfingosin amidovou vazbou vzniká ceramid, který slouží jako prekurzor 

sfingolipidů, konkrétně fosfosfingolipidů a glykosfingolipidů (obr. 2.2). 

Fosfosfingolipidy obsahují ve své molekule ceramid, na který je esterově navázána 

kyselina fosforečná, která je dále esterifikována aminoalkoholem. V tomto případě je 

nejběžnějším aminoalkoholem cholin a vzniká tak sloučenina označovaná jako 

sfingomyelin (obr. 2.2). Glykosfingolipidy obsahují místo kyseliny fosforečné esterově 

navázané cukerné alkoholy. Cerebrosidy jsou látky obsahující pouze jeden sacharid, 

nejčastěji glukosu a galaktosu. Sacharidové jednotky mohou být navíc ještě 

esterifikovány kyselinou sírovou a vznikají tak sulfatidy, resp. sulfamidy. Nejsložitější 

skupinou glykosfingolipidů jsou gangliosidy, které sestávají z více sacharidových 
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jednotek. Přítomnost minimálně jedné molekuly kyseliny sialové (N-acetylneuraminové, 

obr. 2.2) je pro tyto látky charakteristická [1–4, 8]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Příklady jednotlivých skupin fosfolipidů: (A) Příklad fosfatifové kyseliny složené z glycerolu, 

dvou molekul palmitové kyseliny a jedné molekuly kyseliny fosforečné. (B) Esterovou vazbou cholinu na 

druhý kyslík kyseliny fosforečné vzniká lecithin. (C) Odštěpením mastné kyseliny z lecithinu vzniká 

lyzofosfolipid. (D) Sloučenina obsahující dvě molekuly kyseliny fosforečné, tři molekuly glycerolu a čtyři 

molekuly esterově navázané mastné kyseliny se nazývá kardiolipin. (E) Pokud se na molekulu lecithinu 

místo esterově navázané mastné kyseliny naváže etherovou vazbou mastný alkohol, vzniká sloučenina 

zvaná plazmalogen.
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Obr. 2.2 Příklady jednotlivých sfingolipidů: (A) Sfingosin je základní stavební součástí sfingolipidů.  

(B) Navázáním jakékoliv mastné kyseliny amidovou vazbou na sfingosin vzniká ceramid. (C) Připojením 

kyseliny fosforečné s esterově navázaným cholinem vzniká sfingomyelin. (D) Gangliosidy obsahují ve své 

struktuře minimálně jednu molekulu kyseliny sialové.   

 

 

2.1.2  Vlastnosti lipidů 

 

Lipidy jsou látky rozmanitého charakteru mající i odpovídající rozmanité vlastnosti. Pro 

člověka je především důležitá biologická a biochemická funkce lipidů. Tuky a mastné 

kyseliny se v lidském těle ukládají a slouží jako zásobárna energie pro buňky. 

Fosfolipidy, sfingolipidy a cholesterol jsou součástí buněčných membrán a spolu s tuky 

zajišťují tepelnou, mechanickou a elektrickou izolaci buněk a tkání. Na druhou stranu 

estrogeny, androgeny, glukokortikoidy a mineralokortikoidy jsou nedílnou součástí 
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hormonální regulace. S trávením lipidů obsažených v potravě a k odstraňování 

cholesterolu pomáhají žlučové kyseliny [2, 8]. 

Základní chemickou vlastností všech lipidů však zůstává jejich lipofilní charakter. 

Třídy lipidů, ze kterých jsou majoritně složeny biomembrány jednotlivých lidských 

buněk, disponují amfipatickým charakterem. Taková molekula obsahuje jak lipofilní, 

tak hydrofilní část a tato chemická vlastnost propůjčuje lipidům polymorfní chování. 

Vybrané třídy lipidů se v lidském těle vyskytují ve třech polymorfních fázích – 

micelární, lamelární a hexagonální, konkrétně ve druhém podtypu. Každá polymorfní 

fáze má odlišný molekulární tvar (obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Polymorfní fáze lipidů vyskytujících se v lidském těle: (A) lamelární, (B) micelární a (C) druhý 

podtyp hexagonální fáze. Převzato z [9].  
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Pokud se lipidy shlukují v druhém podtypu hexagonální fáze, vytvářejí tvar 

pomyslného kužele, na jehož vrcholu se nacházejí polární části lipidů, zatímco acylové 

řetězce zaujímají větší průřezovou plochu kužele. Tímto způsobem mohou vznikat vodní 

póry o průměru zhruba 2 nm. U micelární fáze je situace opačná a lipidy se seskupují do 

tvaru obráceného kužele. Poslední možností spojování lipidů je jejich shlukování do 

dvojvrstvy za vzniku molekul s cylindrickou geometrií. Fázové preference vybraných tříd 

lipidů za fyziologických podmínek uvádí tabulka 2.1. 

 

Tab. 2.1.  

Fázové preference vybraných lipidových tříd za fyziologických podmínek 

Fáze Třídy lipidů 

micelární gangliosidy, lyzofosfatidylcholiny 

lamelární fosfatidylcholiny, sfingomyeliny, fosfatidylseriny, fosfatidylglyceroly, 

fosfatidylinositoly, kardiolipiny, cerebrosidy, kyselina fosfatidová 

hexagonální, podtyp II fosfatidylethanolaminy 

 

Seskupování lipidů do jedné nebo více polymorfních fází závisí na mnoha faktorech. 

Spontánní tvorba polymorfní fáze dané třídy lipidů je určena velikostí, nábojem a 

hydratací hydrofilní části, délkou a stupněm nenasycenosti acylového řetězce a je závislá 

na teplotě, hodnotě pH, iontové síle, přítomnosti bivalentních kationtů, solí a dalších 

lipidů nebo proteinů. 

Schopnost lipidů tvořit i nelamelární fáze má své funkční opodstatnění při kontaktu 

dvou membrán. Pokud se k sobě přiblíží dvě membrány o podobném lipidovém složení, 

dojde v místě kontaktu k tvorbě druhého podtypu hexagonální fáze. Tato změna má za 

následek částečnou vzájemnou výměnu vnější lipidové vrstvy bez fúze membrán, fúzi 

membrán a spojení vnitřního obsahu nebo únik vnitřního obsahu bez procesu fúze. Mezi 

faktory, které mohou zahájit fúzi, patří nízké pH, vysoká teplota, dehydratace, přítomnost 

vápenatých kationtů nebo fusogenních lipidů [10, 11]. 

Buněčné membrány jsou za fyziologických podmínek tvořeny lipidovou dvojvrstvou 

z fosfolipidů, především z lecithinů a kefalinů [12], které se nachází ve fluid-like stavu. 

Polární části fosfolipidů se nacházejí na vnějším a vnitřním okraji membrány, zatímco 

různě dlouhé acylové řetězce jsou lipofilní a formují se do dvojvrstvy za vytěsnění 

molekul vody s cílem zvýšit míru uspořádanosti systému. Fluidní charakter membrán je 
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způsoben změnami v konformaci jednotlivých acylových řetězců.  Uspořádání acylových  

řetězců v solid-like stavu je striktně dáno konformací trans. Ve fluidním stavu disponují 

navíc i synklinální konformací, která zvyšuje celkový objem obsazený těmito řetězci. 

Důsledkem tohoto uspořádání je mimo jiné redukce velikosti tloušťky dvojvrstvy  

o necelý 1 nm. Fluidní charakter membrán přispívá ke zvýšení laterální difúze lipidů [13].  

Mezi základní stavební prvky buněčných membrán patří také steroly. Součástí 

buněčných membrán kvasnic a hub je ergosterol, u rostlin stigmasterol a sitosterol. 

Hlavním zástupcem sterolů u savčích membrán je cholesterol, na jejich subcelulární 

úrovni 7-dehydrocholesterol. Cholesterol, systematicky (3β)-cholest-5-en-3-ol, je 

amfipatická molekula obsahující planární steroidní jádro, ze kterého na jedné straně 

vychází alifatický postranní řetězec a na straně druhé polární hydroxylová skupina. 

Takové složení molekuly odráží její charakteristické chování. Cholesterol sám o sobě 

nevytváří dvojvrstvy, nicméně má schopnost inkorporace do buněčných membrán a 

ovlivňuje termodynamické, mechanické a fyzikální vlastnosti lipidové dvojvrstvy. 

Jedním z hlavních efektů cholesterolu přítomného v buněčné membráně je vliv na míru 

rigidity této membrány. Jeho přítomnost o určité koncentraci může zvyšovat teplotu 

fázového přechodu dané skupiny fosfolipidů, čímž může dojít ke změně fluidity 

membrány. Míra fluidity membrány má vliv na permeabilitu různě velkých molekul, 

které s ní interagují [13, 14].
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2.2  Liposomy 

 

Za objevitele liposomů je považován britský vědec a člen Královské společnosti Alec 

Douglas Bangham (1921–2010), který se zabýval výzkumem multilamelárních 

smektických mezofází. První vědecký článek o liposomech [15] vyšel v roce 1964, 

zatímco pojem liposom zavedl až americký vědec a fyzik Gerald Weissmann ve své 

publikaci [16] o čtyři roky později. Definoval je jako mikroskopické vezikuly složené 

z jedné nebo více lipidových dvojvrstev [17].  

Od šedesátých let minulého století došlo v oblasti liposomů k velkému pokroku a ke 

konci roku 2017 existovalo na [18] více než sedmnáct tisíc článků, které obsahují ve svém 

názvu nebo v textu slovo liposom (obr. 2.4). 

 

Obr. 2.4 Vývoj počtu vydaných publikací ze zdroje [18] obsahující ve svém názvu nebo v textu slovo 

liposom v pětiletých obdobích od roku 1970 do roku 2014 a v tříletém období od roku 2015 do roku 2017. 
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2.2.1  Lipidy používané při tvorbě liposomů 

 

K samotné přípravě liposomů se používají lipidy nejrůznějšího charakteru. Před vlastní 

přípravou by měl být zvážen fakt, jak rigidní mají být membrány liposomů a jakým 

účelům bude výsledný preparát sloužit. Lipidy používané k výrobě liposomů mohou 

pocházet z přírodních zdrojů, například ovolecithin [15, 16], nebo se může jednat 

o syntetické zástupce [19]. 

Jedním z běžně používaných syntetických lipidů k přípravě liposomů je 

dimethyldioktadecylamonium bromid (DDAB). Jedná se o amfifilní lipid sestávající ze 

dvou lipofilních nasycených uhlovodíkových řetězců o délce 18 uhlíků a z hydrofilní, 

pozitivně nabité, dimethylamoniové skupiny. Chemická struktura DDAB je zobrazena na 

obr. 2.5.  

 

 

Obr. 2.5 Chemická struktura dimethyldioktadecylamonium bromidu. 

 

Jedná se o látku velmi stabilní, patřící do skupiny kationických lipidů a do kvartérních 

amoniových surfaktantů. Díky svému lipofilnímu charakteru je špatně rozpustná ve 

studené vodě. Naopak ve vodě ohřáté nad 40 °C disperguje a sama sebe soustřeďuje buď 

do uzavřených liposomů, nebo do dvouvrstvých fragmentů [20–23]. 

Při použití DDAB jako výchozí látky pro výrobu liposomů platí, že výsledné 

charakteristiky připravených liposomů, jako je míra disperzity směsi a velikost, fázové 

chování, povrchový potenciál a fyzikální stabilita vezikul, se odvíjí od koncentrace 

DDAB, použité metody přípravy a pufru, hodnoty pH a přítomnosti solí. I přes chemickou 

stabilitu DDAB jsou liposomy připravené z této látky fyzikálně nestálé, neboť 

v přítomnosti už mikromolárních koncentracích určitých organických a anorganických 

bivalentních aniontů mají tendenci k fúzi [24]. Agregace je pravděpodobně způsobena 

sníženou intenzitou elektrostatických repulzních sil mezi pozitivně nabitými liposomy. 

Do určité míry je solemi indukovaná fúze reverzibilní, a to po odstranění těchto solí 

přítomných v liposomální disperzi. K agregaci ovšem dochází po delší době i v čisté 
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vodě. Tento fakt naznačuje nedostatečnost elektrostatických repulzních sil stabilizovat 

vzniklé vezikuly [23]. 

Jedním z fyzikálních parametrů, který je zohledňován při výběru lipidů k přípravě 

liposomů, je teplota fázového přechodu lipidů. Tato veličina je definována jako teplota, 

která je zapotřebí ke změně fyzikálního stavu lipidů z uspořádané gelové do 

neuspořádané tekuté fáze. Její hodnota je přímo ovlivněna délkou a nasyceností 

uhlovodíkového řetězce, povahou hydrofilní části a nábojem lipidu [25]. Dále pak teplota 

fázového přechodu závisí na metodě přípravy liposomů, koncentraci amfifilní látky a na 

zakřivení vzniklých vezikulů. Na základě těchto faktů existují pro DDAB teploty 

fázových přechodů pohybující se v rozmezí od 35,0 °C do 57,5 °C [26, 27]. Teplota 

fázového přechodu je důležitá fyzikální veličina, protože charakterizuje aktuální stav 

agregace vezikulů. Odchylka od běžné hodnoty může indikovat buď kontaminaci vzorku, 

nebo nevhodnou přípravu vezikulů [27]. 

Cholesterol má do určité koncentrace z celkové koncentrace lipidů stejný efekt na 

DDAB membránu jako při inkorporaci do fosfolipidů. Membrána se stává více fluidní. 

Nízká míra rozpustnosti cholesterolu je pravděpodobně způsobena malou velikostí 

hydrofilní části a silnými interakcemi mezi dlouhými uhlovodíkovými řetězci DDAB 

molekuly. Cholesterol také redukuje únik látky uzavřené do liposomu [28]. 

 

 

2.2.2  Klasifikace liposomů 

 

Existuje několik možností jak klasifikovat liposomy. Nejběžnější klasifikační systém 

zohledňuje velikost a tvar liposomů. Částečně díky tomu, že liposomy o různé velikosti 

vyžadují rozdílné metody přípravy a částečně proto, že jejich široká aplikace použití je 

podmíněna odlišnými velikostmi [13]. Běžně se liposomy rozdělují podle počtu lamel, 

metody přípravy [12] a podle jejich složení a aplikace. Liposomy se mohou rozdělit  

i podle toho, zdali jsou konvenčního nebo speciálního charakteru [19]. 

Rozdělení liposomů podle velikosti a počtu lamel [12, 13, 19, 29]: 

1. Malý unilamelární vezikul. Velikost tohoto liposomu je dána nejnižší možnou 

velikostí pro fosfolipidový vezikul a je závislá na iontové síle vodného média a na 

lipidovém složení membrány. Běžně se velikost tohoto typu vezikulu pohybuje 

v rozmezí 15–100 nm a obsahuje pouze jednu lipidovou dvojvrstvu. Jedná se  
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o liposom termodynamicky nestabilní, náchylný k agregaci a fúzi. Připravuje se 

redukcí velikosti velkého unilamelárního nebo multilamelárního vezikulu sonikací 

nebo extruzí za vysokého tlaku. K sonikaci se doporučuje ultrazvuková lázeň, neboť 

sonická sonda může kontaminovat připravované liposomy kovovými částicemi. 

Výhodou ultrazvukové lázně je kontrola teploty. 

2. Velký unilamelární vezikul. Tento vezikul o velikosti v rozmezí 100–1000 nm je 

tvořen jednou lipidovou dvojvrstvou. Oproti malému unilamelárnímu vezikulu je 

schopen pojmout ve svém jádře vetší objem roztoku a v porovnání s multilamelárním 

vezikulem má vyšší enkapsulační efektivitu (enkapsulace – proces, při kterém je léčivo 

zachyceno v lipofilní části nebo uzavřeno v hydrofilním jádře daného liposomu) pro 

hydrofilní léčiva. 

3. Multilamelární vezikul. Tento typ vezikulu obsahuje více než jednu lipidovou 

dvojvrstvu s velikostním rozmezím 100–1000 nm. Pokud vezikul obsahuje zhruba pět 

lipidových dvojvrstev, jedná se o oligolamelární vezikul. Z hlediska delšího 

skladování se jedná o liposom mechanicky stabilní, hodí se především k enkapsulaci 

lipofilních léčiv. Příprava takového liposomu je nejjednodušší, jedná se o hydrataci 

lipidového filmu nadbytkem vodného pufru. Čas potřebný k hydrataci určuje množství 

léčiva zachyceného v liposomu. Schopnost enkapsulace může být zvětšena 

přítomností negativně nabitých lipidů nebo pozitivně nabitých podpůrných látek, které 

zvyšují interlamelární vzdálenost a snižují pravděpodobnost agregace. 

 

Kromě zmíněných nejběžnějších typů liposomů rozdělených podle velikosti a počtu 

lamel se lze v literatuře setkat s označením středně velký unilamelární vezikul, 

obří unilamelární vezikul nebo multivezikulární vezikul (obr. 2.6). 

 

Jiná používaná klasifikace liposomů je založena na základě jejich chemického složení 

a aplikace [15, 29]: 

1. Konvenční liposomy. Chemicky jsou složeny z neutrálních, případně negativně 

nabitých fosfolipidů společně s cholesterolem. V lidském těle jsou rychle přijímány 

orgány retikuloendoteliálního systému. Mají krátký cirkulační poločas, jejich 

farmakokinetika je závislá na dávce. Pokud nedifundují z endosomu, jsou dopraveny 

do lyzosomu. 
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Obr. 2.6 Rozdělení liposomů podle jejich velikosti a počtu lamel: (A) malý unilamelární vezikul, (B) 

velký unilamelární vezikul a (C) obří unilamelární vezikul. (D) Multilamelární vezikul je složen z více 

než jedné lamely a (E) multivezikulární vezikul obsahuje několik vezikulů uzavřených v jednom 

liposomu. 

 

2. pH-senzitivní liposomy. Jsou složeny z lipidů jako je fosfatidylethanolamin nebo 

dioleoylfosfatidylethanolamin spolu s cholesterylhemisukcinátem nebo kyselinou 

olejovou. Při nízké hodnotě pH proběhne jejich fúze s buňkou nebo endosomem  

za uvolnění obsahu do cytoplazmy, a proto jsou vhodné pro intracelulární doručení 

slabých bází a makromolekul. Jejich biodistribuce a farmakokinetika je podobná 

s konvenčními liposomy. 

3. Kationické liposomy. Jsou to liposomy obsahující lipidy s kladným nábojem, jehož 

zdrojem je většinou kvartérní amoniová skupina. Tuto skupinu lze nalézt v často 

používaném dimethyldioktadecylamonium bromidu. Ten je spolu s dalšími zástupci a 

s dioleoylfosfatidylethanolaminem základní stavební složkou těchto liposomů. Jejich  
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uplatnění lze nalézt v doručení negativně nabitých makromolekul, jako je DNA, RNA 

 a různé oligonukleotidy, neboť jsou schopny fúze s buněčnou nebo endosomovou 

 membránou. I přes snadnou přípravu jsou strukturně nestabilní, jejich transfekční 

 aktivita (transfekce – záměrný přenos nukleových kyselin do eukaryotických buněk) 

 klesá s časem a při vysokých dávkách mají nezanedbatelnou toxicitu.   

4. Dlouhodobě cirkulující liposomy. Sestávají z neutrálních lipidů, které mají vysokou 

teplotu fázového přechodu, a z cholesterolu. Dále mohou obsahovat hydrogenovaný 

fosfatidylinositol, monosialogangliosid nebo disteraoylfosfatidylethanolamin. 

K zajištění delší cirkulace je jejich povrch konjugován s polyethylenglykolem. 

Polyethylenglykol vytváří hydrofilní povrch, který stéricky stabilizuje liposomy a díky 

kterému je jen malá část těchto liposomů vystavena opsonizaci (opsonizace – proces, 

při kterém se látky zvané opsoniny naváží na povrch antigenu s cílem jeho fagocytózy 

imunitními buňkami). Jejich cirkulační poločas je proto odhadován kolem čtyřiceti 

hodin. 

5. Imunoliposomy. Jejich lipidové složení zahrnuje stejné zástupce látek jako 

u konvenčních a dlouhodobě cirkulujících liposomů. Na imunoliposomy jsou 

dodatečně připojeny protilátky nebo rozpoznávací sekvence a jejich příjem buňkami 

v organismu je zprostředkován receptory, které zajistí jejich endocytózu. Díky 

schopnosti vázat se specificky na dané buňky jsou využívány k cílené léčbě nemocí. 

Principem je uvolnění léčiva z liposomů až v blízkosti dané tkáně, do které léčivo 

difunduje a vyvolá příslušný efekt. 

 

 

2.2.3  Příprava liposomů 

 

Aby bylo možné připravit liposomální preparáty s danou charakteristikou, musí existovat 

metody přípravy, které jsou schopny poskytnout preparáty určité kvality. Od objevu 

liposomů až do současnosti existuje těchto metod nespočet. I přes to, že tyto preparativní 

metody jsou velmi rozdílné, lze definovat obecný, pro všechny metody společný postup. 

Schéma obecného postupu pro přípravu liposomů je znázorněno na obr. 2.7 a zahrnuje 

celkem pět kroků. V prvním kroku se naváží a v organickém rozpouštědle rozpustí lipidy 

po přípravu liposomů. Po smíšení lipidů dochází k odstranění organického rozpouštědla. 

Vzniklý lipidový film je posléze dispergován ve vodném médiu. Vzniklé liposomy 
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podstupují očištění od zbytků lipidů, nežádoucích nečistot a léčiva, které nebylo 

enkapsulováno. Konečným úkolem je očištěné liposomy analyzovat [13, 30].  

 

Obr. 2.7 Schéma obecného postupu pro přípravu liposomů. 

 

Jednotlivé metody a postupy příprav liposomů je možné klasifikovat podle toho, 

jakým způsobem probíhá enkapsulace léčiva do liposomu. Pokud jsou léčiva 

enkapsulována během procesu tvorby liposomů, všechny metody příprav spadají do 

pasivních technik záchytu léčiva. Pasivní techniky zahrnují celkem tři skupiny metod. 

Patří mezi ně metody založené na mechanické disperzi, metody založené na disperzi 

v rozpouštědle a metody založené na solubilizaci v detergentu. Pasivními technikami se 

běžně enkapsulují hydrofobní léčiva. Pasivní enkapsulace hydrofilních léčiv závisí na 

schopnosti liposomů pojmout vodný pufr, ve kterém jsou rozpuštěny. Aktivní technikou 

záchytu léčiva je taková metoda, při které dochází k enkapsulaci léčiva až po výrobě 

liposomů [30]. 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina léčiv jsou spíše hydrofilní molekuly obsahující 

bazické nebo kyselé skupiny, mohou tyto léčiva difundovat přes lipidovou dvojvrstvu 

pouze v neutrálním stavu. Pasivní techniky enkapsulace těchto léčiv by vedly k jejich 

rychlému úniku z vnitřní části liposomů právě díky nenabitému stavu, a proto byly 

vyvinuty techniky aktivního záchytu léčiva, ve kterých enkapsulované léčivo snadno 

prochází lipidovou dvojvrstvou a po vstupu do vnitřního prostoru liposomu existuje buď 

v nabitém stavu, nebo precipituje, a proto není schopné volně difundovat zpět. 

Podstatou aktivní techniky záchytu léčiva je tvorba pH gradientu mezi vnitřní částí 

liposomu a jeho okolím. K docílení odlišného pH se liposomy připravují například 

v citrátovém pufru. Protonový gradient je vytvořen umístěním připravených liposomů do 

roztoku s odlišným pH. Vedle citrátového pufru používaného k enkapsulaci například 

antracyklinů, jejichž citrátové soli mají malou rozpustnost a sráží se uvnitř liposomů, se 

dále běžně používá síran amonný, který je vhodný k enkapsulaci látek obsahující 

aminoskupiny, například doxorubicinu [31]. 
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2.2.4  Pasivní techniky záchytu léčiva 

 

V metodách založených na mechanické disperzi jsou lipidy rozpuštěné v organickém 

rozpouštědle vysušeny na vnitřní stěně baňky za vytvoření co nejtenčího filmu, který je 

následně dispergován přídavkem vodného média. Existují celkem čtyři metody hydratace 

lipidového filmu. 

Nejjednodušší a nejpoužívanější metodou je metoda ručního třepání. Tato metoda 

zahrnuje suspendování lipidů na stěně baňky ve vodném médiu jemným ručním 

mícháním. Dnes se nejčastěji využívá rotační vakuová odparka. Po odstranění 

organického rozpouštědla, kterými jsou často chloroform a methanol, dochází k hydrataci 

lipidového filmu tak dlouho, dokud není celý film ze stěny baňky odstraněn. Teplota,  

při které dochází k hydrataci, je volena nad teplotami fázových přechodů použitých 

lipidů. Výsledkem této metody je vznik multilamelárních vezikulů. Ke zvýšení 

zachyceného objemu vodného média je doporučeno používat co největší skleněnou baňku 

nebo negativně nabité lipidy [13, 32]. 

Druhou metodou je metoda bez ručního třepání. Principem je vytvoření velkých 

unilamelárních vezikulů, které jsou schopny pojmout větší objem vodného média. 

Odpařování organického rozpouštědla je zajištěno proudem dusíku. Jakmile je vytvořen 

lipidový film, přídavkem destilované vody nasycené dusíkem probíhá hydratace. Dále se 

přidá definovaný objem neelektrolytu, například sacharosy, který zabraňuje vytvoření 

multilamelárních vezikulů. Po uplynutí předepsané doby se roztok opatrně promíchá za 

vzniku mléčné suspenze. Tuto metodu původně vyvinul John P. Reeves a Robert  

M. Dowben [13, 33]. 

Alternativní metodou disperze lipidů je metoda sušení mrazem. Při této metodě se 

lipidy rozpuštěné v organickém rozpouštědle umístí do lyofilizátoru, ve kterém dojde 

k lyofilizaci. Vzniklá liposomální směs má pěnovou strukturu a při jejím správném 

uchování je stabilnější než u výše popsaných metod. Důležitý je výběr vhodného 

organického rozpouštědla, jehož bod mrazu musí být vyšší než teplota kondenzoru a 

zároveň musí být inertní vůči ostatním částem lyofilizátoru. Běžně se volí terc-butanol 

[13, 34, 35].  

Poslední metodou hydratace lipidového filmu je metoda vytvářející pro-liposomy. 

Principem této metody je vysušení lipidů rozpuštěných v organickém rozpouštědle na 

suchém podkladu pomocí rotační vakuové odparky. Do baňky se nejprve umístí suchá 
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prášková forma pomocné látky, nejčastěji chloridu sodného nebo sorbitolu, ke které jsou 

postupně zaváděny rozpuštěné lipidy. Během procesu odpaření rozpouštědla vznikají 

pro-liposomy, tedy pomocná látka pokrytá vysušenými lipidy, které jsou stejně jako 

lyofilizáty stabilnější než přímo hydratované lipidy [13, 36]. 

Druhou skupinou pasivních technik záchytu léčiva jsou metody založené na disperzi 

lipidů v rozpouštědle. Lipidy se nejprve rozpustí v organickém rozpouštědle. Vzniklá 

suspenze je přivedena do kontaktu s vodným médiem obsahující materiál k zachycení. 

Na rozhraní mezi organickou a vodnou fází dojde k vlastnímu seskupení lipidů do jedné 

vrstvy, jenž je základem pro první polovinu dvojvrstvy liposomu. Mezi nejznámější 

metody založené na takovém principu patří metody ethanolové nebo etherové injekce. 

Metoda ethanolové injekce byla původně popsána v roce 1973 a měla nahradit 

problémy spojené se sonikací. Principem této metody je rychlé zavedení ethanolového 

roztoku lipidů v injekci do nadbytku roztoku soli nebo jiného vodného média za vzniku 

malých unilamelárních vezikulů. Výhodami této metody jsou její rychlost, dobrá 

opakovatelnost a malé nebezpečí chemických změn v lipidech citlivých na vnější 

prostředí. Hlavním problémem je přítomnost zbytkového ethanolu v připravených 

liposomech, který musí být odstraněn dialýzou nebo ultrafiltrací. Výsledná liposomální 

suspenze je zředěná a musí být koncentrována. I přes koncentrování je procento 

enkapsulovaného materiálu nízké [12, 13, 37]. 

Koncepčně velmi podobnou metodou je metoda etherové injekce. Na rozdíl od 

předešlé metody dochází v této metodě k pomalému zavádění (0,25 ml min−1) 

organického rozpouštědla nemísitelného s vodou do vodné fáze ohřáté na zhruba 60 °C. 

Organické rozpouštědlo, nejčastěji diethylether, je odstraněno odpařením během procesu. 

Nevýhodou je vznik heterogenního souboru unilamelárních liposomů a vystavení 

enkapsulovaného materiálu vysoké teplotě [12, 13, 30, 38]. 

Zatímco v metodě etherové injekce je malé množství organického rozpouštědla 

zaváděno do nadbytku vodné fáze, je možné připravit další typy liposomů zaváděním 

malého množství vodné emulze do nadbytku organického rozpouštědla nemísitelného 

s vodnou fází. Mechanickou agitací vzniknou mikroskopické hydrofilní kapky 

stabilizované přítomností lipidové vrstvy na fázovém rozhraní, které se spojí a vytvoří 

hydrofilní jádro obklopené vnitřní vrstvou liposomů. Aplikace vnější lipidové vrstvy se 

liší podle použité metody. Takto je možné připravit multivezikulární liposomy, stabilní 

plurilamelární liposomy nebo liposomy vzniklé odpařením reverzní fáze [13]. 
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Poslední skupinou metod v rámci pasivních technik záchytu léčiv do liposomů jsou 

metody založené na solubilizaci lipidů v detergentu. Vysušené lipidy jsou nejprve 

rozpuštěny v pufru obsahujícím detergent. Detergent je amfipatická látka, která nad 

hodnotou své kritické micelární koncentrace začne tvořit v roztoku micely. Pokud se 

v roztoku nachází i jiné lipidy, označují se vytvořené micely za smíšené. Postupným 

odstraněním detergentu z roztoku se micely začnou spojovat za vytvoření lipidové 

dvojvrstvy, která tvoří základ pro unilamelární vezikul. Velikost vzniklého liposomu 

závisí na použitém detergentu a na rychlosti a metodě jeho odstranění. Mezi běžně 

používané detergenty patří dodecylsulfát sodný, cholát sodný, deoxycholát sodný, 

Triton X-100 nebo oktyl-β-D-glukosid [12, 13, 39]. 

 

 

2.2.5  Redukce velikosti a počtu lamel připravených liposomů 

  

Protože hydratací lipidového filmu vznikají multilamelární vezikuly, které jsou příliš 

velké a heterogenní pro použití v klinické praxi, existují v přípravě liposomů metody, 

které redukují velikost, zvyšují homogenitu a upravují další charakteristiky liposomů. 

Tyto metody jsou založeny na mechanické disperzi a patří mezi ně: 

1. Sonikace. Tato metoda redukce velikosti liposomů byla poprvé použita v roce 1969 

[40] a dodnes je široce používána. V rámci přístrojového uspořádání se k sonikaci 

používá buď sonická sonda, nebo ultrazvuková lázeň. Sonická sonda se používá 

především u vzorků mající malý objem a obsahující velmi vysoké koncentrace lipidů 

nebo viskózní vodnou fázi. Ultrazvuková lázeň je vhodná spíše pro suspenze lipidů 

zředěné vodným médiem na velký objem. Sonickou sondou je po velmi dlouhé době 

možné získat liposomy o nejmenší možné velikosti (zhruba 25 nm). Při použití sonické 

sondy je důležité, vzhledem k velké produkci tepla během sonikace, aby byl vzorek 

neustále chlazen. Tím se zabrání degradaci lipidů. Vedle této nevýhody existuje ještě 

možnost kontaminace vzorku materiálem ze sonické sondy, především titanem. Tyto 

problémy u ultrazvukové lázně nehrozí, protože energie vyvolaná sonikací se šíří 

větším objemem vzorku a případný vznik tepla je absorbován lázní. Nevýhodou 

velkého objemu vzorku je nemožnost dosáhnout minimální velikosti liposomů [13]. 

2. Extruze přes membránu. Další velmi častou metodou redukce velikosti liposomů je 

jejich extruze přes membránu s definovanými velikostmi pórů. Membrána, nejčastěji 
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z polykarbonátu, má laserem nebo chemicky vytvořené póry procházející skrz celou 

membránu, které z multilamelárních vezikulů vytvoří soubor unilamelárních liposomů 

o mírně větším průměru, než je velikost pórů použité membrány. Vzhledem k tomu, 

že liposomy prochází membránou opakovaně, jsou během extruze zapotřebí pomocné 

filtry z polyesteru, které zabraňují případnému ucpání pórů. Pomocné filtry zvyšují 

průtok a průchodnost membrány. Výhodami této techniky jsou absence organického 

rozpouštědla nebo detergentu, možnost extrudovat i velmi koncentrované vzorky 

o rozdílném chemickém složení a rychlost samotné přípravy liposomů. Díky zmenšení 

velikosti liposomů dochází ke snížení enkapsulační efektivity, která ovšem může být 

zachována předřazením metody zmrazování-rozmrazování multilamelárních vezikulů 

před samotnou extruzí. Přítomnost cholesterolu zvyšuje průměrnou velikost liposomů 

a snižuje míru jejich homogenity [13, 41–43].  

3. Mikroemulzifikace. Principem této metody je zavádění minimálně 15 ml suspenze 

hydratovaných lipidů do rezervoáru, ze kterého je pomocí pneumatické pumpy tlačena 

pod vysokým tlakem přes filtr s danými velikostmi pórů. Přefiltrovaná suspenze 

pokračuje do komory, ve které dojde k oddělení suspenze do dvou proudů, které spolu 

interagují při velké rychlosti (90 ml min−1) v rozměrově definovaných mikrokanálech. 

Tento postup je možné provádět opakovaně až do zisku požadované velikosti 

liposomů. Čím vyšší je počáteční koncentrace lipidů a čím déle je mikroemulzifikace 

prováděna, tím vyšší je výsledná enkapsulační efektivita připravených liposomů  

[13, 44]. 

4. Metoda zmrazování-rozmrazování. Hlavním cílem této techniky je příprava liposomů, 

které mají možnost zachytit větší objem vodného média. Podstatou je rychlé zmrazení 

předem připravených malých unilamelárních vezikulů, které popraskají. Díky 

následnému zahřátí dojde k jejich opětovné fúzi, která zajistí zvětšení vnitřního 

prostoru liposomů. Tato metoda se může použít i k homogenizaci lipidového složení 

multilamelárních vezikulů. K rychlému zmrazení se používá tekutý dusík, 

k rozmrazení buď vyhřátá vodní lázeň, nebo se nechá suspenze rozmrznout při 

pokojové teplotě. Použití této metody se omezuje jen na nabité lipidy, protože 

přítomnost náboje je důležitá při tvorbě ledových krystalů, které napomáhají jak 

procesu rozbití, tak procesu fúze [13, 45]. 
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2.2.6  Čištění liposomů 

 

Posledním krokem před charakterizací a analýzou připravených liposomů je jejich 

očištění od neenkapsulovaného léčiva, volných lipidů a případných dalších nečistot. 

Odstranění neuzavřeného léčiva je podmínkou pro použití liposomů jako dávkovací 

formy s řízeným uvolňováním. K odstranění neuzavřených hydrofilních léčiv se používá 

ultrafiltrace, k odstranění molekul rozpouštědla nebo detergentu dochází pomocí dialýzy. 

K oddělení látek s velkou molární hmotností, jako je DNA nebo proteiny, se používá 

centrifugace [12, 13]. 

Své zastoupení v rámci čištění liposomů mají i chromatografické techniky, především 

gelová filtrační chromatografie. Pomocí této techniky dochází k oddělení liposomů od 

ostatních molekul na základě velikosti částic. Vodná mobilní fáze má být isoosmolární a 

chemicky odpovídat pufru použitého k hydrataci lipidového filmu. Výběr typu 

stacionární fáze závisí na velikosti, tvaru a flexibilitě liposomů. Vzhledem k chemické 

interakci liposomů se stacionární fází nejsou liposomy zadržovány pouze vylučovacím 

efektem. Síla chemických interakcí závisí na složení lipidové dvojvrstvy a počet těchto 

interakcí je ovlivněn velikostí a mírou rigidity struktury liposomů. Adsorpce liposomů na 

stacionární fázi snižuje chromatografický výtěžek, a proto dochází před vlastním čištěním 

k saturaci stacionární fáze prázdnými, většinou ultrazvukově modifikovanými liposomy 

o stejném chemickém složení. Nevýhodou této metody je neschopnost frakcionace 

liposomů větších než 0,8 μm. Jako stacionární fáze se běžně používají agarosové gely 

nebo cross-linkované dextrany. Preparát k pročištění by měl být koncentrovaný [46, 47]. 

Aplikováním chromatografického kroku dochází ke zkvalitnění enkapsulace léčiva [48]. 

 

 

2.2.7  Charakterizace liposomů 

 

Liposomy, jenž sestávají z rozdílných lipidů, obsahují různý enkapsulovaný materiál a 

jsou připraveny odlišnými metodami, musí být nutně podrobeny vlastní charakterizaci a 

analýze zajišťující jejich kontrolu kvality. Charakterizaci je možné provést z hlediska 

biologického, chemického a fyzikálního. Každé z těchto skupin odpovídají jak 

stanovované parametry, tak i odpovídající metody, kterými je možné získat co největší 

množství informací o připravených liposomech. Základními biologickými parametry jsou 
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sterilita, pyrogenita a toxicita. Chemická charakterizace spočívá ve stanovení koncentrace 

jak stavebních látek, tak i samotného léčiva, dále se hodnotí míra degradace fosfolipidů 

a cholesterolu díky jejich vlastní oxidaci či hydrolýze, zjišťuje se hodnota pH a 

osmolarita. Z fyzikálního hlediska je žádoucí znát tvar, velikost a distribuci velikostí 

vzniklých vezikulů, následovaný počtem lamel, hodnotou povrchového potenciálu a 

množstvím zachyceného nebo uvolněného léčiva [12, 19]. Přehled jednotlivých metod se 

stručným popisem je možné najít v [49] a [50].   

Jedna ze základních a velmi hojně užívaných technik stanovující velikost a distribuci 

velikostí částic v koloidních soustavách je založena na dynamickém rozptylu světla, který 

se běžně měří v přístroji zvaným zetasizer. Zetasizer sestává z laseru, kyvety obsahující 

vzorek, fotodiody a korelátoru. Světlo, které vstupuje do kyvety se vzorkem, je koherentní 

a interaguje s částicemi vykonávající Brownův pohyb za vzniku interferencí. Světlo 

odražené od těchto částic je pod určitým úhlem detegováno pomocí fotodiody. Fotodioda 

zaznamenává během měření vzorku fotony, které na ni dopadají a díky Brownově pohybu 

se intenzita rozptýleného záření, respektive počet dopadajících fotonů, v čase mění. První 

výstupní hodnotou, kterou zetasizer poskytuje, je průměrný počet dopadajících fotonů za 

jednu sekundu Nγ v řádech tisíců a tuto veličinu udává v jednotkách Kcps (z anglického 

kilo-count per second) [51]. Dalším zpracováním těchto dat se zabývá korelátor. 

Korelátor je součást zetasizeru, který porovnává míru intenzity rozptýleného světla ve 

velmi krátkých časových intervalech a z těchto dat vytváří korelační křivku, tedy 

závislost korelačního koeficientu na čase. Jestliže je intenzita signálu v daném čase 

porovnána se sama sebou ve stejném čase, má korelační koeficient hodnotu jedna. Pokud 

neexistuje žádná korelace, je hodnota korelačního koeficientu nulová. Čas potřebný 

k poklesu korelačního koeficientu na nulovou hodnotu je dán velikostí částice, která 

rozptyluje světlo. Čím větší je částice, tím pomaleji dosahuje korelační koeficient nulové 

hodnoty a korelace zůstává zachována po delší dobu. Závislost korelačního koeficientu 

na čase vyjádřeném v logaritmickém měřítku se nazývá korelogram a vzhled vzniklé 

korelační křivky poskytuje základní informace o měřeném vzorku – průměrnou velikost 

částic ZD a míru disperzity vzorku vyjádřené jako polydisperzní index PDI. Obecný tvar 

korelační křivky pro dvě částice o různé velikosti je zobrazen na obr. 2.8. 
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Obr. 2.8 Obecné korelogramy dvou částic o různé velikosti. Horní korelogram odpovídá částici o menší 

velikosti, neboť počáteční hodnota korelačního koeficientu má nižší hodnotu a zároveň dosahuje rychleji 

nulové hodnoty než v dolním korelogramu. Míra disperzity vzorku je dána strmostí poklesu korelační 

křivky na nulovou hodnotu korelačního koeficientu. Převzato z [52].  
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Průměrná velikosti částic je odvozena od průměrné hodnoty intenzity odraženého 

záření a její hodnota je velmi citlivá na přítomnost agregátů nebo kontaminantů, kterými 

mohou být prachové částice. Polydisperzní index je bezrozměrná veličina nabývající 

hodnot od nuly do jedné, která poukazuje na šířku distribuce velikostí měřeného vzorku. 

Čím je hodnota polydisperzního indexu nižší, tím je v měřeném vzorku větší procento 

populace částic o stejné velikosti [52].  

Měření pomocí dynamického rozptylu světla je jednoduché, rychlé, přesné a 

nevyžaduje kalibraci. Hlavní výhodou této metody je možnost provádět měření vzorku 

v jeho přirozeném prostředí. Mezi další výhody patří možnost měření širokého rozmezí 

velikostí liposomů od 3 nm do 3 μm, citlivost na přítomnost agregátů a kontaminantů, 

potřeba malého objemu vzorku a snadná komerční dostupnost přístrojů. Hlavním 

problémem této metody zůstávají zavádějící a nespolehlivé výsledky při měření velmi 

disperzních vzorků nebo vzorků obsahujících prachové částice ve vodě, které díky své 

velikosti přispívají k falešným hodnotám průměrné velikosti částic a polydisperzního 

indexu [49, 50]. 

Důležitým parametrem při výrobě liposomů používaných jako nosiče různých molekul 

léčiv je stanovení množství uzavřené látky. Veličina, která charakterizuje podíl 

uzavřeného léčiva od jeho celkového naváženého množství, se nazývá enkapsulační 

efektivita EE (viz odd. 2.3.5).  

Hodnota enkapsulační efektivity je závislá jak na schopnosti liposomů zachytit 

enkapsulovanou molekulu, tedy na lipidovém složení, typu hydratačního pufru, velikosti 

liposomů a metodě přípravy, tak i na počáteční koncentraci enkapsulovaného léčiva. 

Proces jejího stanovení začíná odstraněním volného neuzavřeného léčiva z liposomální 

suspenze, například gelovou filtrační chromatografií nebo dialýzou. Po získání 

očištěných liposomů s uzavřeným léčivem dojde k rozpuštění lipidové dvojvrstvy 

přídavkem organického rozpouštědla. Uvolněné léčivo je následně analyzováno 

příslušnými analytickými metodami s ohledem na fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva. 

Znalost množství enkapsulovaného léčiva se využívá při výrobě klinických 

liposomálních preparátů, které jsou vyvíjeny s ohledem na toxické vlastnosti některých 

používaných lipidů [12, 29, 49, 50]. 
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2.3  Liposomy jako imunostimulační adjuvans 

 

2.3.1  Využití liposomů 

 

Využití liposomů je spojeno s jejich osudem po aplikaci in vivo. Liposomy, jenž jsou 

aplikovány do krevního řečiště, nemají, vzhledem ke své velikosti, možnost projít cévním 

endotelem. Protože se jedná o cizí částice, jsou membrány liposomů po krátké době 

potaženy plazmatickými proteiny, jejichž cílem je zviditelnění těchto částic fagocytujícím 

buňkám. Očištěním organismu od liposomů se výhradně zabývají orgány 

retikuloendoteliálního systému, které tyto fagocytující buňky obsahují. Jedná se o plíce, 

játra, slezinu, lymfatické uzliny a kostní dřeň. Na rychlost clearance liposomů má vliv 

jejich chemické složení, velikost a také povrchové modifikace, které mohou sloužit jako 

ochranný obal před fagocytujícími buňkami. Pro lokální distribuci liposomů do 

lymfatických uzlin se využívá intramuskulární nebo subkutánní aplikace, nevýhodou 

parenterálního příjmu liposomů je neschopnost dosáhnout střevní oblasti [13]. 

Liposomální preparáty jsou používány k léčbě nemocí spojených s orgány 

retikuloendoteliálního systému. Pokud se jedná o nádorová onemocnění těchto orgánů, 

mohou být do liposomů enkapsulována protinádorová léčiva. Výhodou takto cíleného 

doručení léčiva je snížení jeho toxických účinků, například doxorubicinu [53, 54], 

a zvýšení jeho koncentrace v místě doručení oproti volně podanému léčivu. Podobným 

způsobem funguje inkorporace amfotericinu k léčbě infekčního onemocnění 

leishmaniózy [55]. Do liposomů je možné zachytit chelatační činidla k odstranění těžkých 

kovů z organismu [56], enzymy k podpůrné enzymové terapii [57], genetický materiál 

[58, 59] a také látky stimulující imunitní odezvu.  

 

 

2.3.2  Imunostimulační adjuvans 

 

Slovo adjuvans pochází z latinského adjuvare a znamená pomáhat. Ve spojení s imunitní 

soustavou je adjuvans látka, která je schopná zvýšit nebo jinak modulovat humorální či 

buněčnou imunitní odpověď. V současnosti se hledají nové potenciální látky, které by 

byly schopné indukovat silnou imunitní odezvu, neboť samotné antigeny používané 
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v různých vakcínách nemusí fungovat jako dostatečně silné stimulující agens. Kromě 

hledání nových adjuvans je předmětem zájmu také vývoj a výroba cílených vakcín, které 

obsahují konkrétní izolované proteiny z patogenu, jenž mohou být využity jako antigeny. 

Vakcíny založené na liposomální formulaci mají výhodu spočívající v uzavření 

hydrofilních antigenů a v interkalaci lipofilních adjuvans [60, 61]. 

Jedna z prvních látek, u které byl prokázán imunostimulační efekt, je 

muramyldipeptid. Muramyldipeptid je spolu s dalšími muropeptidy běžnou součástí 

peptidoglykanu mureinu, který se nachází v buněčné stěně grampozitivních  

i gramnegativních bakterií. Muropeptidy jsou jako produkty rozpadu buněčné stěny 

uvolňovány při růstu a dělení bakterií, ale také vlivem enzymatického štěpení nebo účinku 

antibiotik. Díky fagocytóze muropeptidů buňkami imunitní soustavy hostitele dojde  

ke kaskádě reakcí, jejíž výsledkem je imunitní odpověď [62, 63]. 

Muramyldipeptid, systematicky N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamin (obr. 2.9), 

je od roku 1974 [64] považován za minimální strukturní jednotku schopnou stimulovat 

imunitní odpověď. Muramyldipeptid je rozpoznáván intracelulárními proteiny, které jsou  

obsaženy v monocytech, makrofázích, dendritických buňkách i granulocytech. 

Rozpoznávání je stereoselektivní, neboť deriváty obsahující D-alanin nebo L-isoglutamin 

jsou neaktivní. Aktivními byly i deriváty vzniklé prodloužením muramyldipeptidu o další 

aminokyselinu, konkrétně o L-lysin nebo L-ornithin [62, 63, 65]. 

 

 

 

 

Obr. 2.9 Chemická struktura muramyldipeptidu. Na kyselinu N-acetylmuramovou, která vzniká spojením 

kyseliny mléčné s N-acetylglukosaminem, je peptidovou vazbou napojen L-alanin a D-isoglutamin. 
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Muramyldipeptid má kromě imunoadjuvantní aktivity nežádoucí účinky, kvůli kterým 

je jeho používání v klinické praxi limitováno. Mezi nežádoucí účinky patří nevolnost, 

hypertenze, hypotenze, trombocytolýza, lokální nekróza, indukování autoimunitních 

onemocnění a zvýšení citlivosti na endotoxiny. Hlavním nežádoucím účinkem však 

zůstává pyrogenita, která je způsobena produkcí prekurzorů pro cytokiny chovající se 

převážně jako endogenní pyrogeny a pravděpodobně i díky velké afinitě k receptorům, 

které se nacházejí v centru termoregulace v hypotalamu [65–67]. 

Od zjištění nežádoucích účinků muramyldipeptidu bylo syntetizováno několik tisíc 

derivátů odvozených od této struktury s cílem jak jejich potlačení, tak s cílem silné 

stimulace vrozené imunity proti tumorům, bakteriálním a virovým infekcím. Jeden 

z derivátů muramyldipeptidu, který byl v Japonsku široce používán jako 

imunostimulancium k léčbě leukopenie vyvolané chemoterapií a radioterapií, vznikl 

prodloužením struktury muramyldipeptidu o L-lysin a zavedením lipofilní části 

prezentované kyselinou stearovou. Tento derivát, systematicky N-acetylmuramyl-L- 

-alanyl-D-isoglutamyl-ε-stearoyl-L-lysin, se nazývá Romurtid a prokázal nižší 

pyrogenitu doprovázenou bolestí hlavy a zimnicí. 

Modifikací muramyldipeptidu odstraněním methylové skupiny z kyseliny mléčné a 

přidáním methylové skupiny k L-alaninu za vzniku kyseliny L-aminobutanové vzniká 

sloučenina norAbuMDP, systematicky N-acetylnormuramyl-L-aminobutyl-D- 

-isoglutamin. Tato struktura prokázala nižší pyrogenitu a vyšší imunoadjuvantní aktivitu 

ve srovnání s muramyldipeptidem. Aplikováním této modifikace do struktury Romurtidu 

vznikne derivát, systematicky N-acetylnormuramyl-L-aminobutyl-D-isoglutamyl-ε- 

-stearoyl-L-lysin, označovaný podle [66] jako MT05. Tato látka má v porovnání 

s Romurtidem lepší imunostimulační efekt a zároveň vykazuje menší pyrogenitu. 

Liposomální formulace této látky je v současnosti testována jako adjuvans pro veterinární 

rekombinantní vakcíny. Lipofilní analogy muramyldipeptidu vykazují lepší 

farmakokinetiku a vzhledem ke schopnosti stimulovat imunitní odpověď, musí jejich 

působením docházet ke stejné produkci prekurzorů cytokinů jako u samotného 

muramyldipeptidu nicméně s menší mírou pyrogenity. Tento efekt není dosud zcela 

objasněn, pravděpodobně se jedná o jiný vliv na centrum termoregulace [60, 66, 67].  

Chemické struktury Romurtidu a MT05 jsou uvedeny na obr. 2.10. Srovnání 

pyrogenních testů muramyldipeptidu, norAbuMDP a MT05 na králičích modelech při 
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intravenózní aplikaci volného léčiva a při subkutánní aplikaci liposomálních preparátů 

těchto látek o koncentraci 100 nmol kg−1 podává tabulka 2.2. 

 

Obr. 2.10 Porovnání chemické struktury Romurtidu (nahoře) a látky označované jako MT05 (dole). 

Romurtid obsahuje ve své molekule kyselinu N-acetylmuramovou, která je obsažena  

i v muramyldipeptidu. Látka MT05 obsahuje kyselinu N-acetylnormuramovou. Další změnou je přídavek 

methylové skupiny k L-alaninu za vzniku kyseliny L-aminobutanové. 

 

Tabulka 2.2 

Pyrogenní testy látek MDP, norAbuMDP a MT05 na králičích modelech při intravenózní (i.v.) aplikaci 

volného léčiva a při subkutánní (s.c.) aplikaci liposomálních preparátů o koncentraci 100 nmol kg−1. 

Hodnoty ∆Tmax jsou prezentovány jako součet nárůstů teplot tříčlenné skupiny králíků. Přípravek byl 

zhodnocen jako nepyrogenní, jestliže hodnota ∆Tmax byla nižší než 1,15 °C [68]. Převzato a upraveno 

z [67]. 

Látka MDP norAbuMDP MT05 

Aplikace i.v. s.c. i.v. s.c. i.v. s.c. 

∆Tmax/°C 2,9 2,7 0,6 0,5 0,4 0,5 
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Kromě antigenů, které jsou schopny vyvolat imunitní odezvu, jako je tomu  

u muramyldipeptidu, existují látky s podobným efektem, které ovšem slouží jako stavební 

součásti liposomů a nejsou tedy primárně enkapsulovány jako antigeny. Jako 

imunologický adjuvans může fungovat například kationický lipid DDAB a od něho 

odvozené kationické liposomy. 

Kationické liposomální vakcíny jsou sestaveny z kationického lipidu, neutrálního 

lipidu stabilizující vzniklé liposomy, například cholesterolu, a z enkapsulovaného či 

zakotveného imunomodulátoru. Oproti lipidům obsahující záporný náboj jsou kationické 

lipidy efektivněji přijímány antigen prezentujícími buňkami díky elektrostatickým 

interakcím s anionickou plazmatickou membránou. Představují velmi efektivní systém, 

který je schopný ochránit antigen od clearance z těla a díky zvýšenému příjmu antigenu 

buňkami imunitní soustavy zároveň snížit počáteční dávku antigenu potřebnou k vyvolání 

imunitní odezvy. Kationické liposomy se experimentálně používají i v genové terapii za 

účelem zvýšení transfekční efektivity. V tomto případě se předpokládá, že po navázání 

kationických liposomů na povrch buňky dojde k fúzi s buněčnou membránou za uvolnění 

enkapsulované nukleové kyseliny do cytosolu. Stejný mechanismus přenosu funguje  

i v případě antigenů [69–71]. 

Adjuvantní efekt DDAB je znám od roku 1966. Tato látka stimuluje produkci 

imunoglobulinů, konkrétně IgG2a a IgG2b, a dále imunopatologickou reakci pozdního 

typu. Hmotnost dávky DDAB, která působí imunostimulační efekt se odvíjí od hmotnosti 

testovaného subjektu, efektivní rozmezí se pohybuje v řádech desítek až tisíců 

mikrogramů na jedno kilo tělesné hmotnosti. Při vysokých dávkách může být DDAB 

cytotoxický. Dávka způsobující úhyn 50 % populace myší je vyšší než půl gramu DDAB 

na kilo tělesné hmotnosti myší [22, 70, 72].   

Liposomy jsou využívány jako nosiči různých antigenů již od roku 1974, liposomální 

vakcína k imunizaci proti hepatitidě A byla první vakcínou založenou na liposomální bázi 

s licencí pro klinické používání na lidech [60]. 
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3  Experimentální část 

 

 

3.1  Použité chemikálie 

 

K vypracování diplomové práce byly použity následující chemikálie analytické nebo 

lékopisné čistoty: 

– argon 5.0, Linde Gas, Česká republika, 

– acetonitril HPLC Gradient grade, Fisher Scientific, UK, 

– 2-amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diol, Sigma-Aldrich, 

– destilovaná voda, Apigenex, Česká republika, 

– dusík, Apigenex, Česká republika, 

– dimethyldioktadecylamonium bromid, Sigma-Aldrich, 

– 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, Massive Chemical Technology, Čína, 

– hydroxid draselný, Sigma-Aldrich, 

– chloroform, PLIVA Lachema,  

– cholesterol, Sigma-Aldrich, 

– methanol HPLC Gradient grade, Lach-Ner, Česká republika, 

– mravenčí kyselina, Lach-Ner, Česká republika, 

– MT05, Apigenex, Česká republika, 

– propan-2-ol HPLC Gradient grade, Fisher Chemical, UK, 

– Sephadex G-15, Pharmacia Fine Chemicals, Švédsko, 

 

 

3.2  Přístrojové vybavení a statistické zpracování výsledků 

 

Měření pH roztoků. Ke zjišťování a k úpravě pH připravených roztoků byl použit pH metr 

SevenEasy S20 s kombinovanou pH elektrodou InLab® Expert Pro s teplotním čidlem 

(Mettler Toledo, Švýcarsko) kalibrovanou na kalibrační roztoky o pH = 4,00, 7,00 a 9,00 

(Merck, Německo). 
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Příprava liposomů. K přípravě liposomů byla použita rotační vakuová odparka Büchi 

Rotavapor R-200 (Büchi Labortechnik, Německo) sestávající z vodní lázně Büchi 

Heating Bath B-490, kontroloru vakua Büchi Vacuum Controller V-800 a vakuové 

pumpy FB65453 (Fisher Scientific, USA). 

Úprava velikosti liposomů. K úpravě velikosti liposomů obsahující enkapsulované 

léčivo byl použit extrudér The Avanti Mini-Extruder (Avanti Polar Lipids, USA), 

polykarbonátová membrána Nucleopore Track-Etch Membrane o průměru 19 mm a 

velikosti pórů 100 nm (Whatman®, UK), dva pomocné filtry Drain Discs PE o průměru 

10 mm (Whatman®, UK) a dvě stříkačky Hamilton 1001 RN SYR o objemu 1,00 ml 

(Hamilton®, USA). Úprava velikosti liposomů pro sycení stacionární fáze byla zajištěna 

ultrazvukovou lázní Ultrasonic Cleaner VGT-1620QTD (GT Sonic, Čína).  

Dynamický rozptyl světla. K charakterizaci liposomů byl použit přístroj Zetasizer 

3000HS s heliovým neonovým laserem o výkonu 4 mW a vlnové délce 633 nm (Malvern 

Instruments, UK). Rozptýlené světlo bylo detegováno pod úhlem 90° při teplotě 25 °C. 

K zobrazení výsledků měření byl použit počítačový program Zetasizer 3000HS Standard 

(Malvern Instruments, UK).  

Zisk vzorků k analýze. K odpaření rozpouštědla přidaného k eluátům očištěných 

liposomů byl použit odstředivý vakuový koncentrátor GeneVac EZ-2 Plus (GeneVac, 

UK). Odpaření probíhalo při teplotě 65 °C a tlaku 3 mbar zhruba čtyři hodiny.  

Simultánní stanovení enkapsulovaného léčiva a stavebních složek liposomů. Ke 

stanovení enkapsulační efektivity a stavebních složek liposomů byl použit plně 

automatický HPLC TLX-1 systém (Cohesive Technologies, USA) sestávající z binární a 

kvartérní pumpy Agilent 1200 s vakuovými odplyňovači (Agilent Technologies, USA), 

VIM modulu (Cohesive Technologies, USA), autosampleru CTC PAL Autosampler with 

Cooled Stack (CTC Analytics, Švýcarsko) a z termostatu Column Oven LCO 101 (Ecom, 

Česká republika). K detegování látek byl použit hmotnostní spektrometr MS Quattro 

Premier XE s ESI sondou. K ovládání HPLC systému byl použit program Aria OS 1.5.1 

(Aria® Software, Thermo Fisher Scientific, USA), k ovládání hmotnostního spektrometru 

a k zobrazení výsledků byl použit program MassLynx 4.1 (MassLynx™ Software, Waters 

Technologies, USA).   

Data získaná během měření byla zpracována pomocí softwarových programů 

OriginPro 6.0 Professional (Microcal Software, USA) a Microsoft Excel 2013 (Microsoft 
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Corporation, USA). Statistické vyhodnocení dat probíhalo na hladině významnosti 95 % 

s použitím běžných statistických postupů [73]. 

 

 

3.3  Pracovní postupy 

 

3.3.1  Příprava roztoků 

 

1. Zásobní roztok chloroformu a methanolu v objemovém poměru 9:1 byl připraven 

odměřením 90 ml chloroformu a 10 ml methanolu odměrným válcem. Vzniklý roztok 

byl kvantitativně převeden do skleněné zásobní lahve s plastovým víčkem a uchován 

při laboratorní teplotě. Před použitím byl roztok řádně promíchán. 

2. Zásobní roztok TRIS pufru o objemu 1000 ml, koncentraci 10 mM a pH = 7,40 byl 

připraven odvážením 1,576 g 2-amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diolu. Navážka 

byla kvantitativně převedena do skleněné kádinky a pomocí magnetického míchadla 

rozpuštěna ve zhruba 800 ml destilované vody. Po úpravě pH 1 M roztokem hydroxidu 

draselného byl roztok kvantitativně převeden do 1000,0 ml odměrné baňky a doplněn 

destilovanou vodou po rysku. Roztok byl uchován ve skleněné zásobní lahvi 

s plastovým víčkem v lednici a před použitím řádně promíchán. 

3. Zásobní roztok hydroxidu draselného o objemu 100 ml a koncentraci 1 M byl 

připraven navážením 5,61 g této látky a rozpuštěn ve 100 ml destilované vody ve 

skleněné zásobní lahvi uzavřenou plastovým víčkem. Roztok byl uchován při 

laboratorní teplotě a před použitím řádně promíchán. 

4. Roztok stacionární fáze Sephadexu G-15 byl připraven odvážením asi 72 g této látky 

přesně. K této navážce bylo odměrným válcem přidáno 180 ml roztoku mobilní fáze, 

kterou představoval zásobní roztok TRIS pufru. Po řádném promíchání se nechal 

roztok stát při laboratorní teplotě zhruba tři hodiny, aby stacionární fáze dostatečně 

nabobtnala. Během tohoto času bylo roztokem několikrát promícháno. Celkový objem 

použité stacionární fáze vycházel z objemů kolon, které zaujímaly do výšky 16 cm. 

Navážka Sephadexu G-15 byla odvozena od faktu, že na 2,5 ml roztoku stacionární 

fáze je potřeba navážit jeden gram Sephadexu G-15. 
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5. Zásobní roztok 50% methanolu (v/v) byl připraven smícháním 50 ml methanolu 

(HPLC grade) a 50 ml destilované vody pomocí odměrného válce. Roztok byl uchován 

ve skleněné zásobní lahvi uzavřené plastovým víčkem při laboratorní teplotě a před 

použitím řádně promíchán. 

6. Roztok mobilní fáze A obsahující 0,1% kyseliny mravenčí v destilované vodě  

o objemu 1000 ml byl připraven pipetováním 1,02 ml 98% kyseliny mravenčí 

automatickou pipetou do odměrné baňky o objemu 1000,0 ml a jejím doplněním 

destilovanou vodou po rysku. Vzniklá mobilní fáze byla pomocí podtlaku odplyněna 

a uchována ve skleněné zásobní lahvi uzavřené plastovým víčkem při laboratorní 

teplotě.   

7. Roztok mobilní fáze B obsahující 0,1% kyseliny mravenčí v acetonitrilu o objemu 

1000 ml byl připraven pipetováním 1,02 ml 98% kyseliny mravenčí automatickou 

pipetou do odměrné baňky o objemu 1000,0 ml a jejím doplněním acetonitrilem po 

rysku. Vzniklá mobilní fáze byla pomocí podtlaku odplyněna a uchována ve skleněné 

zásobní lahvi uzavřené plastovým víčkem při laboratorní teplotě. 

 

 

3.3.2  Příprava liposomů s enkapsulovaným léčivem 

 

Příprava liposomů složených z DDAB, cholesterolu a enkapsulovaného léčiva MT05 

v nanomolárním poměru 8:2:1, který je obsažen v 1 ml TRIS pufru určeného k hydrataci 

lipidového filmu, vychází z [74]. 

Do první plastové mikrozkumavky bylo naváženo asi 10,10 mg DDAB přesně, do 

druhé asi 1,55 mg cholesterolu přesně a do třetí asi 1,77 mg MT05 přesně. Navážka každé 

látky byla rozpuštěna asi ve 2 ml roztoku chloroformu a methanolu (v/v 9:1) a pomocí 

vortexu promíchána. Vzniklé roztoky byly kvantitativně převedeny do kulaté baňky se 

zábrusem o objemu 100 ml. Baňka se zábrusem byla připevněna na rotační vakuovou 

odparku a ponořena do vodní lázně vyhřáté na 45 °C. Organické rozpouštědlo bylo 

odpařeno nejdříve 30 minut při tlaku 400 mbar a poté 60 minut při tlaku 100 mbar za 

stálého míchání. Po kompletním odpaření organického rozpouštědla vznikl na stěně 

kulaté baňky tenký bílý lipidový film. Kulatá baňka byla vyjmuta z vodní lázně a lipidový 

film byl vystaven několik desítek vteřin proudu dusíku, který případně odstranil zbytek 

organického rozpouštědla. K lipidovému filmu bylo pipetováno 10,00 ml TRIS pufru a 
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kulatá baňka byla opět připevněna na rotační vakuovou odparku a umístěna do vodní 

lázně vyhřáté na 60 °C. Hydratace lipidového filmu probíhala soustavným mícháním za 

atmosférického tlaku do doby, dokud byl na stěně baňky přítomen lipidový film. Úplnou 

hydratací lipidového filmu TRIS pufrem vzniklo 10,00 ml mléčně zakalené suspenze 

multilamelárních liposomů. Jeden mililitr suspenze obsahoval 1600 nmol DDAB, 

400 nmol cholesterolu a 200 nmol MT05.   

Extrudér k redukci velikosti a počtu lamel připravených liposomů byl sestaven a 

umístěn na topnou desku vyhřátou na 60 °C. Po dosažení stejné teploty extrudéru byla 

suspenze multilamelárních liposomů protlačována přes polykarbonátovou membránu 

s póry o velikosti 100 nm pomocí stříkačky o objemu 1,00 ml do druhé, objemově stejné 

stříkačky. Suspenze byla protlačena celkem jedenadvacetkrát a po posledním protlačení 

umístěna do plastové zkumavky. Tímto způsobem byl extrudován celý roztok 

multilamelárních liposomů. Vzniklý roztok extrudovaných liposomů byl uchován 

v plastové zkumavce uzavřené víčkem a umístěn do lednice. Před vlastním použitím byly 

extrudované liposomy temperovány na laboratorní teplotu. 

 

 

3.3.3  Příprava liposomů bez enkapsulovaného léčiva 

 

Do první plastové mikrozkumavky bylo naváženo asi 252,38 mg DDAB přesně a do 

druhé asi 38,67 mg cholesterolu přesně. Navážka každé látky byla rozpuštěna asi ve 2 ml 

roztoku chloroformu a methanolu (v/v 9:1) a pomocí vortexu promíchána. Vzniklé 

roztoky byly kvantitativně převedeny do kulaté baňky se zábrusem o objemu 1000 ml. 

Baňka se zábrusem byla připevněna na rotační vakuovou odparku a ponořena do vodní 

lázně vyhřáté na 45 °C. Organické rozpouštědlo bylo odpařeno nejdříve 30 minut při tlaku 

400 mbar a poté 60 minut při tlaku 100 mbar za stálého míchání. Po kompletním odpaření 

organického rozpouštědla vznikl na stěně kulaté baňky tenký bílý lipidový film. Kulatá 

baňka byla vyjmuta z vodní lázně a lipidový film byl vystaven několik desítek vteřin 

proudu dusíku, který případně odstranil zbytek organického rozpouštědla. K lipidovému 

filmu bylo odměrným válcem přidáno 500 ml TRIS pufru a kulatá baňka byla opět 

připevněna na rotační vakuovou odparku a umístěna do vodní lázně vyhřáté na 60 °C. 

Hydratace lipidového filmu probíhala soustavným mícháním za atmosférického tlaku do 

doby, dokud byl na stěně baňky přítomen lipidový film. Úplnou hydratací lipidového 
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filmu TRIS pufrem vzniklo 500 ml mléčně zakalené suspenze multilamelárních 

liposomů. Jeden mililitr suspenze obsahoval 800 nmol DDAB a 200 nmol cholesterolu.   

Kulatá baňka se suspenzí byla umístěna do ultrazvukové lázně vyhřáté na 60 °C. 

Pomocí ultrazvuku byla směs multilamelárních liposomů rozbíjena tak dlouho, dokud se 

významně nelišila jejich velikost od předchozího měření velikosti pomocí DLS. 

Charakterizace liposomů probíhala vždy v hodinových intervalech. Takto vzniklý roztok 

byl uchován v původní skleněné baňce se zábrusem uzavřenou plastovou zátkou 

v lednici. Roztok byl před vlastním použitím temperován na laboratorní teplotu.  

 

 

3.3.4  Gelová filtrační chromatografie 

 

Tři skleněné kolony s kohoutem o délce zhruba 20 cm, průměru 1,5 cm a objemu 50 ml 

byly upevněny na stojan a nejprve do nich byla umístěna trocha vaty. Do všech kolon, 

zhruba do výšky 16 cm, byl poté postupně zaváděn pomocí plastového kapátka roztok 

stacionární fáze Sephadexu G-15 v TRIS pufru. Po dosažení stanovené výšky se 

stacionární fáze nechala vlivem gravitace sesednout a následně byla dostatečně promyta 

mobilní fází. 

Po promytí stacionární fáze TRIS pufrem následovalo její sycení roztokem 

liposomální suspenze bez enkapsulovaného léčiva, který podstoupil sonikaci 

v ultrazvukové lázni. Na každou kolonu bylo vždy rovnoměrně nanášeno 10,00 ml 

liposomů bez enkapsulovaného léčiva. Nanášení bylo prováděno do doby, dokud 

nezačaly tyto liposomy eluovat. Eluce těchto liposomů byla potvrzena pomocí DLS. 

Po nasycení stacionární fáze následovalo její opětovné promytí mobilní fází, které 

zajistilo i vymytí nezachycených liposomů bez enkapsulovaného léčiva. Po opětovném 

ověření eluce TRIS pufru pomocí DLS bylo na každou kolonu rovnoměrně naneseno 

nedělenou pipetou 1,00 ml liposomů, které obsahovaly enkapsulované léčivo. Po nasátí 

tohoto objemu byla kontinuálně zaváděna mobilní fáze tak dlouho, dokud nezačaly 

eluovat aplikované liposomy, jenž byly průchodem očištěny. Eluáty byly sbírány vždy po 

dvou mililitrech a eluce očištěných liposomů byla potvrzena jejich charakterizací pomocí 

DLS. 
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3.3.5  Stanovení enkapsulační efektivity 

 

Příprava roztoků 

1. Zásobní roztok MT05 byl připraven odvážením asi 5,00 mg této látky přesně do 

odměrné baňky o objemu 5,00 ml a jejím rozpuštěním v HFIP. Vzniklý zásobní roztok 

MT05 o objemu 5,00 ml měl koncentraci 1,00 mg ml−1 a byl uchován v původní 

odměrné baňce uzavřené skleněnou zátkou v lednici.   

2. Pracovní roztoky MT05 byly připraveny pipetováním 100 a 200 μl zásobního roztoku 

MT05 o koncentraci 1,00 mg ml−1 do odměrných baněk o objemu 10,00 ml pomocí 

automatické pipety. Obě odměrné baňky byly doplněny po rysku  

50% roztokem methanolu. Pracovní roztoky použité k přípravě kalibračních roztoků 

obsahovaly MT05 o koncentraci 10,0 μg ml−1 a 20,0 μg ml−1.  

3. Série devíti roztoků MT05 použitých při kalibraci metodou vnějšího standardu byla 

připravena ředěním dvou pracovních roztoků MT05. Do šesti skleněných vialek bylo 

z pracovního roztoku MT05 o koncentraci 10,0 μg ml−1 automatickou pipetou 

pipetováno 120, 300, 600, 900, 1 080 a 1 200 μl tohoto roztoku. Do třech skleněných 

vialek bylo z pracovního roztoku MT05 o koncentraci 20,0 μg ml−1 automatickou 

pipetou pipetováno 660, 960 a 1 200 μl tohoto roztoku. Všechny vialky byly následně 

doplněny automatickou pipetou na celkový objem 1 200 μl zásobním roztokem  

50% methanolu. Desátá vialka obsahovalo pouze 50% methanol a sloužila jako slepý 

vzorek. Výsledné koncentrace MT05 v těchto deseti vialkách nabývaly hodnot 0,0, 

1,0, 2,5, 5,0, 7,5, 9,0, 10,0, 11,0, 16,0 a 20,0 μg ml−1. Všechny vialky byly uzavřeny 

septem a uchovány v lednici. Před vlastním použitím byly řádně promíchány.   

 

Postup práce 

Po charakterizaci eluátů obsahující očištěné liposomy ze třech kolon byly tyto eluáty slity 

do třech skleněných zkumavek a následně k nim byl přidán stejný objem acetonitrilu. 

Přídavkem acetonitrilu a řádným promícháním došlo k rozbití liposomů. Skleněné 

zkumavky byly umístěny do odstředivého vakuového koncentrátoru, ve kterém došlo 

k odpaření acetonitrilu a TRIS pufru za vzniku směsi stavebních látek liposomů a 

enkapsulovaného léčiva. Vysušené směsi byly rozpuštěny a zředěny přídavkem pěti 

mililitrů roztoku složeného ze 100 μl HFIP a 4 900 μl 50% roztoku methanolu. Pro 

usnadnění rozpuštění byla použita ultrazvuková lázeň vyhřátá na 30 °C po dobu 30 minut. 
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Takto vzniklé roztoky obsahující směs stavebních látek a uvolněné léčivo byly použity 

ke stanovení enkapsulační efektivity. Stanovení enkapsulační efektivity bylo provedeno 

ve třech oddělených experimentech, které vždy zahrnovaly opakovanou přípravu 

liposomů, stacionární fáze Sephadex G-15 a roztoků pro kalibraci metodou vnějšího 

standardu. Jeden experiment zahrnoval proměření série kalibračních roztoků a analýzu 

třech vzorků očištěných liposomů. Každý vzorek očištěných liposomů byl analyzován 

třikrát. 

Ke stanovení enkapsulační efektivity byla použita kolona Onyx Monolithic C8 

(Phenomenex, USA) o délce 100 mm, průměru 4,6 mm a velikosti pórů 13 nm. Kolona 

byla umístěna v termostatu vyhřátém na 30 °C, objem analyzovaného vzorku činil  

10,00 μl. Použitá mobilní fáze sestávala z vodné fáze obsahující 0,1% kyselinu mravenčí 

v destilované vodě (A) a z organické fáze sestávající z 0,1% kyseliny mravenčí 

v acetonitrilu (B). K chromatografickému stanovení koncentrace MT05 byla použita 

gradientová eluce, celková doba jedné analýzy trvala 7 minut. Gradient mobilní fáze se 

měnil následovně: prvních 30 sekund stálý průtok mobilní fáze v procentuálním poměru 

70(A):30(B), následující dvě minuty postupné zvýšení organické fáze na 80 %, udržení 

tohoto poměru jednu minutu, zvýšení podílu organické fáze na 100 % během další minuty 

a udržení průtoku pouze organické složky mobilní fáze po dobu 30 sekund. Gradient byl 

ukončen návratem na původní procentuální poměr 70(A):30(B) během jedné minuty a 

udržením tohoto poměru zbylých 30 sekund. Rychlost průtoku mobilní fáze činila 

1,0 ml min−1.     

K detegování látky MT05 byl použit hmotnostní detektor s trojitým kvadrupólem. 

Tvorba iontů probíhala v iontovém zdroji ionizací mobilní fáze elektrosprejem 

v pozitivním módu. Teplota iontového zdroje činila 120 °C, napětí na kapiláře činilo  

3,0 kV. Rychlost vstupu mobilní fáze do iontového zdroje byla regulována na hodnotu 

0,2 ml min−1. Desolvatace mobilní fáze probíhala při 350 °C, pomocným plynem byl 

dusík. Ionty vstupovaly do hmotnostního analyzátoru přes clonu, jenž měla napětí 36 V. 

K detekci látky MT05 byl použit sken produktového spektra. Vybraný mateřský ion látky 

MT05 (m/z = 887,60) v prvním kvadrupólu podstoupil kolizí indukovanou disociaci 

s argonem. Průtok argonu činil 0,20 ml min−1. Ve třetím kvadrupólu byly detegovány 

dceřiné ionty m/z = 479,30 a m/z = 869,60 při hodnotě kolizní energie 36 eV, respektive 

20 eV.  
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Vyhodnocení 

Enkapsulační efektivita očištěných kationických liposomů byla vypočítána z kalibrační 

závislosti s ohledem na ředění vzorku: 

 

𝐸𝐸 =
|𝑥| ∙ 𝐷

𝑚𝑀𝑇05
   (3.1) 

 

kde EE je enkapsulační efektivita daného vzorku liposomů [%], |𝑥| je absolutní hodnota 

koncentrace látky MT05 vypočtená z rovnice regrese [μg ml–1], D je ředění vzorku 

očištěných liposomů a mMT05 je hmotnost látky MT05 obsažené v 1 ml původní 

liposomální suspenze s enkapsulovaným léčivem před očištěním [μg].  

 

 

3.3.6  Vývoj metody pro separaci a detekci DDAB 

 

Příprava roztoků 

1. Zásobní roztok DDAB byl připraven odvážením asi 400,00 mg této látky přesně do 

odměrné baňky o objemu 10,00 ml a jejím rozpuštěním v roztoku chloroformu a 

methanolu (v/v 9:1). Vzniklý zásobní roztok DDAB o objemu 10,00 ml měl 

koncentraci 40,00 mg ml−1 a byl uchován v původní odměrné baňce uzavřené 

skleněnou zátkou v lednici.   

2. Pracovní roztoky DDAB byly připraveny pipetováním 50 a 100 μl zásobního roztoku 

DDAB o koncentraci 40,00 mg ml−1 do odměrných baněk o objemu 10,00 ml pomocí 

automatické pipety. Obě odměrné baňky byly doplněny po rysku  

50% roztokem methanolu. Pracovní roztoky použité k přípravě kalibračních roztoků 

obsahovaly DDAB o koncentraci 0,2 mg ml−1 a 0,4 mg ml−1.  

3. Série deseti roztoků DDAB použitých při kalibraci metodou vnějšího standardu byla 

připravena ředěním dvou pracovních roztoků DDAB. Do šesti skleněných vialek bylo 

z pracovního roztoku DDAB o koncentraci 0,2 mg ml−1 automatickou pipetou 

pipetováno 50, 100, 250, 500, 750 a 1 000 μl tohoto roztoku. Do čtyř skleněných vialek 

bylo z pracovního roztoku DDAB o koncentraci 0,4 mg ml−1 automatickou pipetou 

pipetováno 625, 750, 875 a 1 000 μl tohoto roztoku. Všechny vialky byly následně 

doplněny automatickou pipetou na celkový objem 1 000 μl zásobním roztokem  
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50% methanolu. Takto připravené kalibrační roztoky DDAB byly následně 

čtyřicetkrát zředěny pipetováním 25 μl každého kalibračního roztoku DDAB do nové 

vialky a doplněním 50% roztokem methanolu do výsledného objemu 1 000 μl. 

Jedenáctá vialka obsahovala pouze 50% roztok methanolu a sloužila jako slepý vzorek. 

Výsledná koncentrace DDAB v takto připravených kalibračních roztocích činila 0,00, 

0,25, 0,50, 1,25, 2,50, 3,75, 5,00, 6,25, 7,50, 8,75 a 10,00 μg ml−1. Všechny vialky 

byly uzavřeny septem a uchovány v lednici. Před vlastním použitím byly řádně 

promíchány. 

4. Roztoky očištěných liposomů s enkapsulovaným léčivem získaných ze tří kolon při 

třetím stanovení enkapsulační efektivity, u kterých bylo stanovováno množství 

přítomného DDAB, byly před touto analýzou čtyřicetkrát zředěny pipetováním 25 μl 

roztoků těchto liposomů do nových vialek a doplněním 50% roztokem methanolu do 

výsledného objemu 1 000 μl. Všechny vialky byly uzavřeny septem a uchovány 

v lednici. Před vlastním použitím byly řádně promíchány. 

 

Postup práce 

Ke stanovení množství DDAB v očištěných liposomech byla použita kolona Hypersil 

GOLD PFP (Thermo Fisher Scientific, USA) o délce 50 mm, průměru 3,0 mm a velikosti 

zrnění 3 μm. Kolona byla umístěna v termostatu vyhřátém na 50 °C, objem 

analyzovaného vzorku činil 10,00 μl. Použitá mobilní fáze sestávala z vodné fáze 

obsahující 0,1% kyselinu mravenčí v destilované vodě (A) a z organické fáze sestávající 

z 0,1% kyseliny mravenčí v acetonitrilu (B). K chromatografickému stanovení 

koncentrace DDAB byla použita gradientová eluce, celková doba jedné analýzy trvala  

5 minut. Gradient mobilní fáze se měnil následovně: prvních 30 sekund stálý průtok  

100 % mobilní fáze A, následující jednu minutu postupné zvýšení organické fáze  

z 0 % na 90 %, udržení poměru 10(A):90(B) dvě minuty, další minutu snížení podílu 

organické fáze na 0 % a udržení průtoku pouze vodné složky mobilní fáze po dobu dalších  

30 sekund na původní procentuální poměr 100(A):0(B). Rychlost průtoku mobilní fáze 

činila 1,0 ml min−1.     

K detegování látky DDAB byl použit hmotnostní detektor s trojitým kvadrupólem. 

Parametry detekce se nelišily od detekce MT05. K detekci látky DDAB byl použit sken 

produktového spektra. Vybraný mateřský ion látky DDAB (m/z = 550,63) v prvním 

kvadrupólu podstoupil kolizí indukovanou disociaci s argonem. Průtok argonu činil  
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0,20 ml min−1. Ve třetím kvadrupólu byl detegován dceřiný iont m/z = 298,34 při hodnotě 

kolizní energie 45 eV. 

 

Vyhodnocení 

Množství DDAB v očištěných liposomech bylo vypočítáno z kalibrační závislosti 

s ohledem na ředění vzorku: 

 

𝑊𝐷𝐷𝐴𝐵 =
|𝑧| ∙ 𝐷

𝑚𝐷𝐷𝐴𝐵
   (3.2) 

 

kde WDDAB je množství DDAB v daném vzorku liposomů [%], |𝑧| je absolutní hodnota 

koncentrace látky DDAB vypočtená z rovnice regrese [μg ml–1], D je ředění vzorku 

očištěných liposomů a mDDAB je hmotnost látky DDAB obsažené v 1 ml původní 

liposomální suspenze s enkapsulovaným léčivem před očištěním [μg]. 
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4  Výsledky a diskuze 

 

 

4.1  Stanovení enkapsulační efektivity 

 

4.1.1 Příprava a charakterizace liposomů s enkapsulovaným léčivem 

 

Cílem tohoto kroku bylo připravit unilamelární a monodisperzní liposomy složené 

z DDAB, cholesterolu a léčiva MT05 v nanomolárním poměru 8:2:1 o velikosti zhruba 

100 nm. Redukce počtu lamel a velikosti byla prováděna opakovanou extruzí přes 

polykarbonátovou membránu s póry o velikosti 100 nm. Celkový počet opakování 

extruze vychází ze všeobecného pozorování od začátku samotných příprav liposomů 

touto technikou.  

Na obr. 4.1 je znázorněna závislost velikosti liposomů ZD na počtu extruzí přes danou 

polykarbonátovou membránu. K největší redukci velikosti liposomů došlo již po třech 

extruzích. S narůstajícím počtem extruzí se velikost liposomů nadále snižovala, nicméně 

snižování velikosti nebylo tak výrazné jako na začátku. Velikost takto připravených 

liposomů dosahovala mírně nad 100 nm.  

Na obr. 4.2 je znázorněna závislost velikosti polydisperzního indexu PDI na počtu 

průchodů přes stejnou polykarbonátovou membránu. Červená úsečka na obr. 4.2 značí 

hranici spolehlivosti měření pomocí DLS. Pokud polydisperzní index přesahuje hodnotu 

0,7, je měřený vzorek příliš polydisperzní a změřené charakteristiky jsou zatíženy chybou 

a nelze se na ně spolehnout. K hlavní redukci polydisperzního indexu došlo analogicky 

již ze začátku jako u redukce velikosti, s narůstajícím počtem průchodů přes 

polykarbonátovou membránu setrvávala klesající tendence polydisperzního indexu, 

nicméně vzájemné rozdíly mezi jednotlivými měřeními byly minimální.  

Výsledné hodnoty na obr. 4.1 a 4.2 jsou prezentovány jako průměr třech měření 

s intervalem spolehlivosti získaných charakterizací pomocí DLS. Každé měření sestávalo 

z deseti na sobě nezávislých samostatných měření.  
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Obr. 4.1 Graf závislosti průměrné velikosti liposomů ZD složených z DDAB, cholesterolu a MT05 

v nanomolárním poměru 8:2:1 na počtu provedených extruzí přes polykarbonátovou membránu s póry 

o velikosti 100 nm. 
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Obr. 4.2 Graf závislosti polydisperzního indexu liposomů PDI složených z DDAB, cholesterolu a MT05 

v nanomolárním poměru 8:2:1 na počtu provedených extruzí přes polykarbonátovou membránu s póry 

o velikosti 100 nm. Červená úsečka značí hranici spolehlivosti měření pomocí dynamického rozptylu 

světla. 
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4.1.2 Příprava a charakterizace liposomů bez enkapsulovaného léčiva 

 

Cílem tohoto kroku bylo připravit liposomy složené z DDAB a cholesterolu 

v nanomolárním poměru 8:2 s co možná nejmenší průměrnou velikostí a hodnotou 

polydisperzního indexu. Liposomy bez enkapsulovaného léčiva byly použity k sycení 

stacionární fáze Sephadexu G-15 s cílem jejího maximálního nasycení, aby se 

minimalizovala místa, na kterých by docházelo k chemické sorpci liposomů 

s enkapsulovaným léčivem během jejich vlastního očištění od volné frakce léčiva, 

molekul lipidů netvořící liposomy a případných nečistot.  

Redukce velikosti liposomů a polydisperzního indexu byla prováděna pomocí 

ultrazvukové lázně. Byl sledován vliv teploty ultrazvukové lázně a objemu liposomální 

směsi určené k sonikaci na průměrnou velikost liposomů a hodnotu jejich 

polydisperzního indexu. 

Na obr. 4.3 je znázorněna závislost průměrné velikosti liposomů ZD na čase stráveném 

v ultrazvukové lázni, na obr. 4.4 je znázorněna závislost velikosti polydisperzního indexu 

PDI na čase stráveném v ultrazvukové lázni. Červená úsečka na obr 4.4 odkazuje na 

stejný problém charakterizace liposomálních vzorků s velkým polydisperzním indexem. 

První směs liposomů (žlutá) o objemu 100 ml byla sonikována při teplotě 25 °C, druhá 

směs liposomů (zelená) o stejném objemu byla sonikována při 60 °C a třetí směs 

liposomů (modrá) byla sonikována při stejné teplotě, ale její objem činil 500 ml. 

Liposomy byly charakterizovány vždy po 60 minutách. 

Z obr. 4.3 a 4.4 je patrné, že rychlejší pokles velikosti liposomů a polydisperzního 

indexu byl pozorován během sonikace při 60 °C, neboť tato teplota je vyšší, než je 

tranzitní teplota DDAB. Díky fluidnímu stavu liposomální membrány docházelo 

k rychlejšímu rozpadu velkých liposomů s následným formováním liposomů o menší 

velikosti. Od čtvrté do šesté hodiny sonikace při 60 °C je zřejmé, že klesající hodnoty 

průměrné velikosti liposomů a polydisperzního indexu jsou, až na malé rozdíly, podobné, 

a proto objem liposomální suspenze určené k sonikaci nehrál při této teplotě zásadní roli. 

Liposomy, které byly použity k sycení stacionární fáze Sephadex G-15, byly 

připraveny sonikací při teplotě 60 °C. Objem liposomální suspenze činil 500 ml, celková 

doba sonikace trvala šest hodin. Délka sonikace by mohla být zkrácena sonikací liposomů 

v ultrazvukové lázni o vyšším výkonu pravděpodobně následovaný dalším poklesem 

hodnot průměrné velikosti a polydisperzního indexu. 
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Výsledné hodnoty na obr. 4.3 a 4.4 jsou prezentovány jako průměr třech měření 

s intervalem spolehlivosti získaných charakterizací pomocí DLS. Každé měření sestávalo 

z deseti na sobě nezávislých samostatných měření.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Graf závislosti průměrné velikosti liposomů ZD složených z DDAB a cholesterolu v nanomolárním 

poměru 8:2 na čase stráveném v ultrazvukové lázni. Sledování vlivu teploty a objemu liposomální suspenze 

bylo provedeno na třech směsích: první směs o objemu 100 ml sonikována při 20 °C (žlutá), druhá směs  

o objemu 100 ml při 60 °C (zelená) a třetí směs o objemu 500 ml při 60 °C. 
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Obr. 4.4 Graf závislosti polydisperzního indexu liposomů PDI složených z DDAB a cholesterolu 

v nanomolárním poměru 8:2 na čase stráveném v ultrazvukové lázni. Sledování vlivu teploty a objemu 

liposomální suspenze bylo provedeno na třech směsích: první směs o objemu 100 ml sonikována při 20 °C 

(žlutá), druhá směs o objemu 100 ml při 60 °C (zelená) a třetí směs o objemu 500 ml při 60 °C. Červená 

úsečka značí hranici spolehlivosti měření pomocí dynamického rozptylu světla. 
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4.1.3 Enkapsulační efektivita 

 

Enkapsulační efektivita kationických liposomů byla stanovena ve třech oddělených 

experimentech. Každý samostatný experiment stanovení enkapsulační efektivity 

zahrnoval vždy novou přípravu všech potřebných roztoků a liposomů. Hodnoty měřených 

charakteristik během třech stanovení enkapsulační efektivity získané pomocí DLS 

u liposomů použitých k sycení stacionární fáze Sephadex G-15 a u liposomů 

s enkapsulovaným léčivem, které prošly čištěním, jsou uvedeny v tab. 4.1. Hodnoty  

v tab. 4.1 jsou uvedeny jako průměr třech měření s intervalem spolehlivosti získaných 

charakterizací pomocí DLS. Každé měření sestávalo z deseti na sobě nezávislých 

samostatných měření. 

Po aplikaci liposomů s enkapsulovaným léčivem na stacionární fázi byly z každé 

kolony odebírány eluáty podstupující orientační charakterizaci pomocí DLS, aby bylo na 

základě hodnot měřených charakteristik rozhodnuto, které eluáty obsahují očištěné 

liposomy. Hodnoty těchto charakteristik z prvního experimentu uvádí tab. 4.2, z druhého 

tab. 4.3 a ze třetího tab. 4.4. Hodnoty v těchto tabulkách jsou výsledkem jednoho cyklu 

charakterizace pomocí DLS sestávajícího z deseti na sobě nezávislých měření bez udání 

intervalu spolehlivosti. Eluáty, které mají tučně vyznačené hodnoty, byly vybrány 

k dalším úpravě a ke stanovení enkapsulační efektivity.  

 

 

 

 

Tab. 4.1  

Hodnoty měřených charakteristik liposomů určených k sycení stacionární fáze a liposomů 

s enkapsulovaným léčivem před jejich očištěním připravených během třech samostatných stanovení 

enkapsulační efektivity.   

 

– Liposomy k sycení Liposomy s léčivem 

Měřená  

charakteristika 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

Experiment 

1. 27,3 ± 0,10 160 ± 12 0,471 ± 0,007 66,9 ± 0,60 163 ± 0,80 0,430 ± 0,019 

2. 29,2 ± 0,10 142 ± 6,1 0,409 ± 0,021 111,2 ± 1,5 187 ± 2,8 0,226 ± 0,019 

3. 29,1 ± 0,20 146 ± 2,0 0,538 ± 0,008 66,4 ± 0,10 148 ± 0,9 0,294 ± 0,020 
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Tab. 4.2  

Hodnoty měřených charakteristik eluátů obsahující očištěné liposomy s enkapsulovaným léčivem MT05 

při prvním experimentu stanovení enkapsulační efektivity těchto liposomů. Tučně vyznačené hodnoty 

patřily eluátům, které byly vybrány k další úpravě a následné HPLC-MS/MS analýze. 

 

 

 

 

 

Tab. 4.3  

Hodnoty měřených charakteristik eluátů obsahující očištěné liposomy s enkapsulovaným léčivem MT05 

při druhém experimentu stanovení enkapsulační efektivity těchto liposomů. Tučně vyznačené hodnoty 

patřily eluátům, které byly vybrány k další úpravě a následné HPLC-MS/MS analýze. 

 

 

 

 

Kolona 1. 2. 3. 

Měřená 

charakteristika 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

E
lu

át
 z

 k
o

lo
n

y
 

7. 2,0 367,2 1,000 3,0 438,1 1,000 2,1 278,9 1,000 

8. 2,8 423,2 1,000 5,8 284,2 0,736 15,3 177,8 0,436 

9. 15,9 172,1 0,417 24,7 152,3 0,373 19,2 140,5 0,295 

10. 18,9 141,6 0,315 10,2 142,9 0,452 5,2 137,8 0,450 

11. 3,5 212,7 0,912 2,9 288,9 0,923 3,0 418,8 1,000 

Kolona 1. 2. 3. 

Měřená 

charakteristika 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

E
lu

át
 z

 k
o

lo
n

y
 

7. 4,6 691,4 1,000 6,7 500,9 1,000 4,7 363,3 1,000 

8. 19,7 196,9 0,212 9,6 213,6 0,251 23,6 200,5 0,197 

9. 40,6 175,4 0,168 50,8 178,6 0,148 40,8 177,2 0,191 

10. 8,8 173,5 0,228 10,6 169,8 0,308 10,6 175,7 0,240 

11. 1,5 422,3 0,931 9,8 352,9 0,908 3,0 615,7 1,000 
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Tab. 4.4  

Hodnoty měřených charakteristik eluátů obsahující očištěné liposomy s enkapsulovaným léčivem MT05 

při třetím experimentu stanovení enkapsulační efektivity těchto liposomů. Tučně vyznačené hodnoty patřily 

eluátům, které byly vybrány k další úpravě a následné HPLC-MS/MS analýze. 

 

Při každé HPLC-MS/MS analýze byly vždy zvlášť připraveny kalibrační roztoky látky 

MT05. Každé chromatografické stanovení obsahovalo změření série kalibračních roztoků 

následované měřením liposomálních preparátů. Každý liposomální preparát byl měřen 

vždy třikrát. Na obr. 4.5 je znázorněna kalibrační závislost ploch píků kalibračních 

roztoků látky MT05 na koncentraci těchto roztoků. Prezentovaná kalibrační závislost byla 

získána při třetím stanovení enkapsulační efektivity. Hodnoty ploch píků byly získány 

integrací příslušným programem s následnou ruční úpravou. Závislost uvedenou na  

obr. 4.5 popisuje lineární regrese: 

 

A [105 min] = 0,42 ± 0,018 cMT-05 [μg ml−1] (4.1) 

R = 0,9990 

 

Vypočtené koncentrace látky MT05 z rovnic regresí, vypočtené míry enkapsulačních 

efektivit jednotlivých liposomálních preparátů, hodnoty relativních směrodatných 

odchylek každého stanovení a celkové statistické vyhodnocení jednotlivých experimentů 

uvádí tab. 4.5. Žádný výsledek nebyl podle Deanova-Dixonova testu vyloučen jako 

odlehlý. V prvním experimentu byla enkapsulační efektivita kationických liposomů  

30,1 ± 8,5 %, ve druhém 43 ± 25 % a ve třetím 32 ± 25 %.  

 

 

Kolona 1. 2. 3. 

Měřená 

charakteristika 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

[Nγ] 

Kcps 

[ZD] 

nm 
PDI 

E
lu

át
 z

 k
o

lo
n

y
 

7. 1,1 210,8 1,000 7,3 367,8 1,000 5,8 481,9 1,000 

8. 14,9 179,0 0,364 17,5 163,5 0,357 10,7 172,0 0,437 

9. 21,1 156,4 0,256 12,9 155,5 0,365 8,1 165,2 0,451 

10. 10,1 154,2 0,348 6,5 158,2 0,459 6,3 162,8 0,493 

11. 4,7 418,8 1,000 2,4 611,9 0,995 5,6 515,2 1,000 
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Obr. 4.5 Graf kalibrační závislosti ploch píků A kalibračních roztoků látky MT05 na koncentraci těchto 

roztoků. Koncentrace MT05 v těchto roztocích činila 1,0, 2,5, 5,0, 7,5, 9,0, 10,0, 11,0, 16,0 a 20,0 μg ml−1.  

 

 

Tab. 4.5  

Výsledky stanovení enkapsulační efektivity ve třech experimentech. Vypočtené koncentrace látky MT05, 

enkapsulační efektivity, relativní směrodatné odchylky jednotlivých stanovení a celkové statistické 

vyhodnocení experimentů.  

 

Experiment 1. 2. 3. 

Kolona 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

cMT-05/μg ml−1 53,3 60,2 48,7 50,8 85,4 79,3 71,1 55,7 37,3 

EE/% 30,14 34,04 27,49 27,61 46,44 43,07 40,19 31,49 21,07 

RSD/% 3,78 2,07 1,68 3,67 9,87 5,21 1,93 1,30 0,50 

Statistické 

vyhodnocení 

30,1 ± 8,5 % 

[13 %; n = 3] 

43 ± 25 % 

[26 %; n = 3] 

32 ± 25 % 

[36 %; n = 3] 
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Jak je patrné z tab. 4.5, stanovení enkapsulační efektivity v prvním experimentu je ve 

srovnání s ostatními experimenty nejpreciznější, protože po statistickém vyhodnocení má 

první experiment nejmenší směrodatnou odchylku. Podstatně vyšší a navzájem si 

podobné jsou směrodatné odchylky druhého a třetího experimentu díky odlišné hodnotě 

stanovení enkapsulační efektivity u první kolony v druhém experimentu a u všech třech 

kolon ve třetím experimentu. Vzhledem ke skutečnosti, že první experiment disponuje  

i nejmenší hodnotou intervalu spolehlivosti, lze tvrdit, že enkapsulační efektivita 

kationických liposomů se pohybuje zhruba okolo 30 %. Tato skutečnost může být 

podpořena i díky rozmezím, které vyznačují intervaly spolehlivosti u druhého a třetího 

experimentu. Zatímco z celkového vyhodnocení je nejpreciznější první experiment, 

z hlediska jednotlivých kolon se jeví jako nejpreciznější třetí stanovení enkapsulační 

efektivity. 

Existuje několik důvodů, proč se výsledky stanovení enkapsulační efektivity od sebe 

liší jak z hlediska jednotlivých experimentů mezi sebou, tak z hlediska stanovení 

enkapsulační efektivity z každé kolony v rámci jednoho experimentu. Prvním a zásadním 

důvodem je fakt, že nelze zcela reprodukovat výrobu liposomů určených k sycení 

stacionární fáze a liposomů s enkapsulovaným léčivem tak, aby byly jejich hodnoty 

získané charakterizací pomocí DLS totožné. Tuto skutečnost dokládá tab. 4.1. 

Druhým důvodem může být skutečnost, že liposomy jsou nestabilní částice, jejichž 

vlastnosti se s časem a dalšími úpravami mění. Jak je patrné při srovnání hodnot průměrné 

velikosti částic liposomů a polydisperzního indexu u liposomů s enkapsulovaným 

léčivem z tab. 4.1 s tab. 4.2–4.4, hodnoty těchto veličin získaných charakterizací eluátů 

se v menší či větší míře pohybují okolo hodnot určených u liposomů s enkapsulovaným 

léčivem. Odlišné hodnoty ZD a PDI mohly být způsobeny průchodem liposomů kolonou 

nebo nepřesnou charakterizací zetasizerem.  

Zajímavý je pokles veličiny Nγ, která nepřímo odkazuje na koncentraci liposomů 

přítomných ve vzorku, resp. uvádí počet fotonů odražených od liposomálních částic za 

jednu sekundu. Tato skutečnost tedy znamená, že během procesu čištění liposomů došlo 

ke snížení jejich množství v charakterizovaných eluátech a tento fakt by se měl projevit  

i na hodnotách enkapsulační efektivity. Tento trend je patrný u třetího experimentu, ve 

kterém se hodnoty enkapsulační efektivity mezi jednotlivými kolonami lišily o zhruba 

deset procent. Při součtu Nγ všech eluovaných vzorků z jednotlivých kolon se rozdíly 

mezi nimi pohybovaly taktéž kolem deseti jednotek. Je pravděpodobné, že úvaha 
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spojující pokles Nγ s poklesem enkapsulační efektivity je založena na náhodě, protože  

u prvních dvou experimentů tato korelace neexistuje. 

Platí, že pokles hodnot veličiny Nγ nastal u všech vzorků liposomů po jejich očištění. 

Pokles této hodnoty je spojeným s faktem, že během procesu čištění došlo k ředění 

liposomů aplikovaných na kolonu mobilní fází. K dalšímu poklesu hodnot veličiny Nγ 

mohlo dojít i nedokonalým sycením stacionární fáze před čistěním liposomů. Každá 

liposomální suspenze připravená sonikací při 60 °C použitá k sycení vykazovala podobné 

hodnoty Nγ i ZD, nejvíce se jednotlivé suspenze lišily ve velikosti svých polydisperzních 

indexů. Při srovnání velikosti liposomů určených k sycení stacionární fáze a liposomů 

s enkapsulovaným léčivem je patrné, že liposomy určené k sycení mají na základě 

charakterizace ve všech třech experimentech menší velikost, ovšem hodnoty jejich 

polydisperzních indexů jsou větší. To znamená, že výsledné liposomální suspenze použité 

k sycení obsahovaly menší procento liposomů o velikosti určené zetasizerem. Tyto 

liposomální suspenze tedy obsahovaly liposomy s větším rozmezím různých velikostí a 

díky tomu mohla být stacionární fáze nedokonale sycena, tj. nacházela se v ní místa, která 

byla schopna adsorbovat liposomy s enkapsulovaným léčivem, jejichž polydisperzní 

indexy jsou vždy menší, než u liposomů určených k sycení. 

Kromě výše zmíněných předpokladů, které pravděpodobně mají vliv na výslednou 

enkapsulační efektivitu liposomů, by ke zvýšení enkapsulační efektivity mohly přispět 

úpravy během procesu přípravy liposomů. Mezi tyto úpravy patří změna nanomolárního 

poměru lipidů a enkapsulovaného léčiva ve smyslu vystavení lipidů velkému nadbytku 

léčiva při procesu výroby, dále dokonalejší redukce velikosti a polydisperzního indexu 

liposomů určených k sycení stacionární fáze výkonnějším ultrazvukem a případnou 

volbou jiného typu stacionární fáze. 

 

 

4.2  Stanovení množství DDAB 

 

Stanovení množství DDAB očištěných liposomů s enkapsulovaným léčivem proběhlo 

z časových důvodů pouze jednou a pouze u vzorků liposomů připravených během třetího 

stanovení enkapsulační efektivity.  
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Chromatografické stanovení obsahovalo změření série kalibračních roztoků 

následované měřením liposomálních preparátů. Každý liposomální preparát byl měřen 

vždy třikrát. Na obr. 4.6 je znázorněna kalibrační závislost ploch píků kalibračních 

roztoků látky DDAB na koncentraci těchto roztoků. Hodnoty ploch píků byly získány 

integrací příslušným programem s následnou ruční úpravou. Závislost uvedenou na  

obr. 4.6 popisuje lineární regrese: 

  

A [105 min] = 1,54 ± 0,11 cMT-05 [μg ml−1] (4.2) 

R = 0,9965 

 

 

 

Obr. 4.6 Graf kalibrační závislosti ploch píků A kalibračních roztoků látky DDAB na koncentraci těchto 

roztoků. Koncentrace DDAB v těchto roztocích činila 0,25, 0,50, 1,25, 2,50, 3,75, 5,00, 6,25, 7,50, 8,75 a 

10,00 μg ml−1.  
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Vypočtené koncentrace látky DDAB z rovnice regrese, vypočtené množství DDAB, 

které se podílelo na tvorbě liposomů, hodnoty relativních směrodatných odchylek těchto 

stanovení a celkové statistické vyhodnocení celého experimentu uvádí tab. 4.6. Žádný 

výsledek nebyl podle Deanova-Dixonova testu vyloučen jako odlehlý. Množství DDAB 

stanoveného z první kolony činilo 78,9 ± 3,7 %, z druhé 65,4 ± 1,8 % a ze třetí  

53,8 ± 1,4 %.  

  

Tab. 4.6  

Výsledky stanovení množství DDAB v liposomech připravených během třetího experimentu stanovení 

enkapsulační efektivity. Vypočtené koncentrace látky DDAB, množství DDAB účastnící se tvorby 

liposomů, statistické vyhodnocení stanovení z každé kolony a celkové statistické vyhodnocení 

experimentu.  

 

Stanovené koncentrace MT05 a koncentrace DDAB (mediánové hodnoty), vypočtené 

hodnoty látkového množství látek MT05 a DDAB v 1 ml liposomální suspenze a poměr 

těchto látkových množství v očištěných liposomech z jednotlivých kolon při třetím 

experimentu stanovení enkapsulační efektivity uvádí tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7 Stanovené koncentrace MT05 a DDAB (mediánové hodnoty), vypočtená látková množství MT05 

a DDAB v 1 ml liposomální suspenze a poměr těchto látkových množství v očištěných liposomech 

připravených během třetího experimentu stanovení enkapsulační efektivity.  

 

 

 

 

 

 

Kolona 1. 2. 3. 

Stanovení 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

cDDAB/μg ml−1 804 776 799 650 664 661 534 545 544 

WDDAB/% 79,5 76,6 78,9 64,2 65,7 65,4 52,8 53,9 53,8 

Statistické 

vyhodnocení 

78,9 ± 3,7 % 

[2,1 %; n = 3] 

65,4 ± 1,8 % 

[1,3 %; n = 3] 

53,8 ± 1,4 % 

[1,2 %; n = 3] 

Celkové 

statistické 

vyhodnocení 

65,4 ± 32,8 % 

[22,8 %; n = 3] 

Kolona 1. 2. 3. 

cMT05/μg ml−1 71,1 55,7 37,3 

cDDAB/μg ml−1 799 664 544 

nMT05/nmol 80 63 42 

nDDAB/nmol 1 266 1 052 862 

Rn 1:15,8 1:16,7 1:20,5 



61 

 

Jak je patrné z tab. 4.6, nejpreciznější stanovení množství DDAB v liposomech 

proběhlo při měření vzorku získaného ze třetí kolony. Z dat v tab. 4.7 vyplývá skutečnost, 

že vypočítané poměry látkových množství mezi MT05 a DDAB jsou odlišné od 

původního molárního poměru, ze kterého vycházela příprava liposomů. Různé molární 

poměry těchto látek odkazují na rozdílnou enkapsulační efektivitu liposomů a na rozdílné 

množství DDAB účastnící se tvorby těchto liposomů.   

Prezentované výsledky spojené se stanovením množství DDAB v liposomech a závěry 

z nich plynoucí lze brát pouze orientačně a s určitou rezervou, neboť stanovení množství 

DDAB proběhlo kvůli časové tísni pouze na jedné připravené směsi liposomů. Stanovení 

koncentrace cholesterolu a výpočet jeho reálného poměru vzhledem k ostatním látkám 

neproběhlo kvůli nedostatku času.    
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5  Závěr 

 

 

Cílem této diplomové práce byla příprava, charakterizace a stanovení enkapsulační 

efektivity kationických liposomů nesoucí nové léčivo fungující jako imunoadjuvans 

s nepyrogenními vlastnostmi. 

Během přípravy liposomů k sycení stacionární sáze Sephadex G-15 byl zkoumán vliv 

teploty ultrazvukové lázně a objemu liposomální suspenze během procesu redukce 

velikosti těchto liposomů ultrazvukovou lázní. Liposomy s nejmenší velikostí a nejnižším 

polydisperzním indexem byly získaný sonikací  nad teplotou fázového přechodu DDAB 

při 60 °C. Objem liposomální suspenze nehrál roli. K menším hodnotám velikosti a 

polydisperzního indexu by pravděpodobně přispěla ultrazvuková lázeň o vyšším výkonu. 

Enkapsulační efektivita byla stanovena ve třech samostatných experimentech. 

Enkapsulační efektivita kationických liposomů stanovená v prvním experimentu byla 

z hlediska celkového statistického vyhodnocení nejpreciznější a činila 30,1 ± 8,5 %, ve 

druhém experimentu činila 43 ± 25 % a ve třetím 32 ± 25 %. Třetí experiment lze 

z hlediska stanovení enkapsulační efektivity z jednotlivých kolon považovat za 

nejpreciznější. 

Stanovení množství DDAB bylo z časových důvodů provedeno pouze jednou a pouze 

u liposomů připravených během třetího experimentu stanovení enkapsulační efektivity. 

Z celkového naváženého množství DDAB, které bylo použito při přípravě liposomů, 

obsahovaly očištěné vzorky liposomů z první kolony 78,9 ± 3,7 %, z druhé 65,4 ± 1,8 % 

a z třetí 53,8 ± 1,4 % této látky. 

Vzhledem k rozdílné enkapsulační efektivitě a k rozdílnému procentu DDAB 

podílejícího se na tvorbě liposomů se molární poměry látek MT05 a DDAB lišily od jejich 

původního molárního poměru při přípravě těchto liposomů. Poměr těchto látek 

obsažených v liposomech připravených během třetího stanovení enkapsulační efektivity 

činil u první kolony 1,0:15,8, u druhé 1,0:16,7 a u třetí 1,0:20,5.  
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