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ABSTRAKT 

Předloţená dizertační práce je zaměřena na přípravu kombinovaných preparátů 

s přírodní aktivní sloţkou a testování jejich biologických účinků. Moderní typy aplikačních 

forem byly připraveny z biomateriálů na bázi jednoho či více přírodních polymerů. 

Chitosanové částice byly připraveny metodou zesítění polymeru s vyuţitím ultrasonikace. 

Pro přípravu liposomů byla pouţita směs sojového lecithinu a cholesterolu, v případě 

nového typu kombinovaných liposomů navíc biopolymer poly-3-hydroxybutyrát. 

Nanovlákna byla získána z polyhydroxybutyrátu s vyuţitím elektrospinningu. Aktivní 

sloţkou preparátů byly směsi nízkomolekulárních látek získané extrakcí z přírodních 

zdrojů antioxidantů. U extraktů vzorků byl pomocí spektrofotometrických metod stanoven 

celkový obsah polyfenolů, flavonoidů a celková antioxidační aktivita. Získané extrakty 

byly následně pouţity k enkapsulaci. Připravené kombinované preparáty byly 

charakterizovány z hlediska jejich fyzikálně-chemických vlastností. Velikost částic byla 

sledována s pomocí dynamického rozptylu světla. Koloidní stabilita částic v suspenzi byla 

stanovena pomocí zeta potenciálu. Ke stanovení účinnosti enkapsulace aktivní látky 

do částice byly pouţity spektrofotometrické metody. Morfologie nového typu 

kombinovaných liposomů byla sledována pomocí elektronové mikroskopie. Morfologie 

vláken a inkorporace aktivní sloţky do jejich struktury byla sledována s vyuţitím  

FTIR-ATR spektroskopie a elektronové mikroskopie. Připravené preparáty byly následně 

hodnoceny z hlediska jejich antimikrobiálních, cytotoxických a genotoxických účinků. 

Bylo zjištěno, ţe nejvhodnějšími typy extraktů pro přípravu liposomových částic jsou 

vodné a lipidické extrakty zdrojů antioxidantů. Připravené částice vykazovaly výbornou 

stabilitu a dobrou enkapsulační účinnost. Rovněţ bylo potvrzeno, ţe inkorporace 

polyhydroxybutyrátu nesniţuje koloidní stabilitu částice ani účinnost procesu enkapsulace. 

U připravených preparátů byl potvrzen antimikrobiální nebo antimykotický účinek proti 

testovacím mikroorganismům Micrococcus luteus, Serratia marcescens a Candida 

glabrata. Bylo zjištěno, ţe proces enkapsulace do částic zvyšuje inhibiční efekt samotných 

přírodních extraktů. Bezpečnost připravených preparátů byla testována s vyuţitím dvou 

humánních buněčných kultur: epidermálních keratinocytů a buněčné linie HaCaT. 

Ke stanovení cytotoxicity byly pouţity jak metody stanovení metabolické aktivity buněk, 

tak metody sledující intaktnost plazmatické membrány. Pomocí série cytotoxických testů 

byla potvrzena nízká toxicita liposomových částic. Zkoumání účinků suspenze liposomů 

a kombinovaných PHB liposomů ukázalo, ţe spojení fosfolipidu s polymerem PHB 

nezpůsobuje výrazně vyšší hladinu cytotoxicity na lidských koţních buňkách. Testování 

genotoxicity na modelovém mikroorganismu potvrdilo nulový genotoxický potenciál 

připravených preparátů. Nový typ kombinovaných částic i polymerních vláken můţe být 

tedy pouţit jako aktivní nosič pro aktivní sloţky jako jsou antioxidanty, komplexní 

přírodní extrakty, antimikrobiální činidla a mnoho dalších.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

antioxidanty, antimikrobiální aktivita, cytotoxicita, genotoxicita, nanočástice, 

nanovlákna, liposomy, enkapsulace, biopolymery  
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1  TEORETICKÁ ČÁST 

V posledních čtyřech dekádách získaly nano- i mikročástice své nezastupitelné 

místo v potravinářských, farmaceutických a kosmetických disciplínách i v průmyslu 

produktů denní potřeby. Technologie přípravy částic řeší problémy s nerozpustností 

aktivních sloučenin, chrání je před fyzikálním a chemickým znehodnocením, 

umoţňuje řízené uvolňování aktivní látky a zlepšuje její penetraci do lidské 

pokoţky. Částicové transportní systémy jsou v kosmetickém průmyslu  

rozsáhle vyuţívány jako nosič pro transport bioaktivních látek, nástroj  

pro trvající, kontrolovaný a cílený přísun bez nepříznivých systémových efektů. 

V potravinářství se enkapsulačních technik vyuţívá ke zlepšení senzorických 

vlastností potravin, zvýšení biologické dostupnosti nutrientů a rovněţ k výrobě 

nových obalových materiálů s lepšími mechanickými, bariérovými 

a antimikrobiálními vlastnostmi [1, 2].  

Materiály na bázi mikro- a nanovláken z biokompatibilních a biologicky 

rozloţitelných polymerů získávají stále větší pozornost v mnoha oblastech lidské 

činnosti. V biomedicínských oborech a tkáňovém inţenýrství hrají nezastupitelnou 

roli díky své schopnosti imitovat fyziologické prostředí in vivo. Krytí ran na bázi 

nanovláken se vyznačuje velkou povrchovou plochou, vysokou porézností, 

biologickou rozloţitelností a schopností vytvářet vhodné prostředí pro růst ţivých 

buněk a inhibici mikroorganismů. Nanovlákna lze vyuţít i pro topické aplikace léčiv 

a umoţnit jejich řízené uvolňování. Kromě farmaceutických aplikací nacházejí 

nano- a mikrovlákna uplatnění i v potravinářském průmyslu (např. obalové 

materiály či scaffold pro bakteriální kultury), při ochraně ţivotního prostředí 

a mnoha dalších průmyslových odvětvích [3, 4, 5, 6]. 

Cílem této práce bylo vyvíjet nové typy částic a vláken z přírodních materiálů 

za účelem zisku účinnějších kosmetických výrobků a potravin s lepší výţivovou 

hodnotou. U připravených preparátů byly popsány jejich vybrané fyzikálně-

chemické vlastnosti a byla téţ ověřena jejich stabilita v různých typech prostředí. 

Připravené částice a vlákna obohacené o aktivní sloţku byly rovněţ hodnoceny 

z hlediska potenciálních toxických účinků pro lidský organismus. 

1.1 PŘÍPRAVA KOMBINOVANÝCH PREPARÁTŮ S PŘÍRODNÍ 

AKTIVNÍ SLOŽKOU 

1.1.1 Metody přípravy částic a vláken 

Přestoţe je popsána celá řada technik přípravy částic a vláken, ţádný z postupů 

není univerzálně vhodný pro všechny materiály a produktové aplikace. Výběr 

nejvhodnější metody závisí na aplikaci preparátu, poţadované velikosti, fyzikálních 

a chemických vlastnostech aktivní látky i obalového materiálu, zamýšleném 

mechanismu uvolnění a v neposlední řadě na nákladech výroby. Proces výroby musí 

být tedy vţdy navrţen s ohledem na zamýšlený účel aplikace. Mezi nejčastěji 

pouţívané techniky enkapsulace patří v potravinářském i kosmetickém průmyslu 

sprejové sušení, sprejové chlazení, extruze, koacervace, lyofilizace, polymerace 
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a enkapsulace do liposomů [7, 8]. Nejběţnější metodou přípravy nanovláken je 

elektrostatické (elektrospinning) a rotační (forcespinning) zvlákňování. Další 

moţnosti představují fázová separace, rozfoukávání nanovláken z roztoku 

či taveniny, dále technika taţení nanovláken z kapky a v neposlední řadě matricová 

syntéza s vyuţitím šablon [9].  

1.1.2 Materiály pro přípravu částic a vláken 

Pro zapouzdření aktivních látek je vhodná celá řada sloučenin různých typů 

a vlastností, při jejich výběru je však nezbytné řídit se legislativními předpisy. Celý 

proces výroby nových funkčních potravin a kosmetiky musí být navrţen tak, aby 

vyhovoval poţadavkům bezpečnostních institucí jako je Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin (EFSA), resp. Evropská asociace kosmetického průmyslu 

COLIPA [10]. 

Materiály pouţívané pro enkapsulaci aktivních látek musí být biologicky 

odbouratelné, a musí poskytovat maximální ochranu zapouzdřené látce, přičemţ s ní 

nesmí nijak reagovat. Pro enkapsulaci v potravinářství se nejčastěji vyuţívají 

polysacharidy. Jedná se především o škrob a jeho deriváty, celulosu, dále rostlinné 

exudáty, arabskou gumu, gumu tragant, gumu karaya a také galaktomanany 

a pektiny. Pro enkapsulaci do potravin se pouţívají i extrakty řas (karagenany 

a alginát) a mikrobiální i ţivočišné polysacharidy (dextran, chitosan, xanthan). 

Kromě polysacharidů jsou vhodné i některé proteiny (kaseiny, ţelatina) a lipidy. 

Mezi lipidické materiály vhodné pro potravinářské aplikace patří vosky (včelí, 

karnaubský), glyceridy a fosfolipidy [10]. Molekuly fosfolipidů mají amfifilní 

charakter, ve své struktuře obsahují polární i nepolární část. To umoţňuje tvorbu 

uspořádáných struktur s polárními skupinami orientovanými do vnějšího a vnitřního 

vodného prostředí, tzv. liposomů. Liposomy jsou sférické vezikuly představující 

uţitečný nástroj cíleného transportu především díky své malé velikosti, 

biokompatibilitě a schopnosti zapouzdřit hydrofilní i hydrofobní látky [11, 12]. 

Jejich nevýhodou je tendence ke ztrátě stability v průběhu delšího skladování. 

Existuje několik způsobů, jakými lze zabránit předčasnému uvolnění  

enkapsulované aktivní látky. Jednou z moţností zvýšení stability liposomových 

částic je asociace s biodegradabilním polymerem [13]. V kosmetickém průmyslu se 

kromě výše uvedených často vyuţívají i  nanočástice z přírodních a syntetických 

polymerů (alifatické polyestery PLA, PLGA, PHA či akrylové polymery, 

polyvinylalkohol, atd.). Anorganické kovové částice a dendrimery rovněţ nacházejí 

své uplatnění v transportních systémech pro topické aplikace [14, 15]. 

Nejdůleţitější poţadavek pro nanovlákna slouţící jako biomateriály je jejich 

biokompatibilita, tedy nulové toxické působení. Mohou být biologicky degradabilní 

i nedegradabilní, v závislosti na druhu jejich aplikací. Obvykle se upřednostňují 

vlákna degradabilní, čímţ se eliminuje nutnost jejich následného odstranění 

z biologického systému [16]. Nano- i mikrovlákna mohou být vyráběna jak 

z přírodních, tak i ze syntetických polymerů, případně jejich kombinací. Přírodní 

polymery pro přípravu nanovláken jsou především polysacharidy (škrob, celulosa, 



 7 

agarosa, alginát, chitin, chitosan) a polyamidy (kolagen, fibrin). Tyto látky 

vyvolávají při interakci s lidským organismem minimální zánětlivou  

reakci, vyznačují se dobrými mechanickými vlastnostmi a některé i specifickou 

biologickou aktivitou, jsou proto vhodnými substráty pro výrobu nanovláken 

v medicíně i kosmetice. Další široce vyuţívanou skupinou látek pro přípravu 

nanovláken jsou polyestery, především kyselina polyglykolová (PGA), kyselina 

polymléčná (PLA) a jejich kopolymer (PLGA). Speciální kategorií jsou  

pak polyhydroxyalkanoáty, polyestery produkované činností mikroorganismů [17, 

18, 19].  

Poly-3-hydroxybutyrát (PHB) je intracelulární polyester z rodiny 

polyhydroxyalkanoátů. Polyhydroxyalkanoáty jsou skupinou biopolymerů 

vyznačujících se dobrou biodegradabilitou i biokompatibilitou. Jedná se 

o biopolyestery produkované řadou mikroorganismů, na průmyslové úrovni jsou 

to bakterie rodu Cupriavidus a Azohydromonas [6,20]. PHB se skládá z monomerů  

3-hydroxybutyrátu, ve kterých je karboxylová skupina jedné jednotky vázána 

esterickou vazbou s hydroxylovou skupinou sousedního monomeru. Má vlastnosti 

podobné těm, které se vyskytují u běţných plastů, je však biologicky odbouratelný 

a biokompatibilní. PHB proto nachází uplatnění v potravinářském průmyslu, 

ve farmacii i medicíně [21, 22, 23]. 

1.1.3 Bioaktivní složka částic a vláken 

Enkapsulace antioxidantů, vitaminů, příchutí, probiotik i esenciálních olejů je 

celosvětově uznávanou a úspěšnou technikou výroby moderních potravin 

a kosmetiky. Výzkumy rovněţ ukazují, ţe synergické účinky více bioaktivních 

sloţek v komplexních preparátech významně zvyšují účinnost hotových výrobků 

[24, 25, 26].  

Antioxidanty jsou látky schopné zhášet volné radikály a zabraňovat tak 

buněčnému poškození. Antimikrobiální látky jsou syntetické nebo přírodní 

sloučeniny, které mají schopnost usmrtit mikroorganismy, případně inhibovat jejich 

růst [27]. Látky s antimikrobiálním účinkem nacházejí své uplatnění v širokém 

spektru odvětví průmyslu – ve farmacii, kosmetice, potravinářství, v zemědělství 

i v sanitárních oblastech [28]. 

Obava spotřebitelů z vedlejších účinků syntetických léčiv a také rostoucí 

naduţívání antibiotik a s ním spojená rezistence mikroorganismů vede 

k intenzivnějšímu studiu přírodních rostlinných bioaktivních látek. Vysokou 

antioxidační i antimikrobiální aktivitou se vyznačují polyfenolické sloučeniny. Tyto 

sekundární metabolity rostlin tvoří širokou rodinu různorodých látek, 

od jednoduchých molekul aţ po sloţité polymerizované struktury s vysokou 

molekulovou hmotností [29, 30]. Všechny tyto sloučeniny jsou syntetizovány 

ze dvou hlavních rostlinných syntetických drah – šikimátové a polyketidové. 

Ve struktuře kaţdé fenolické sloučeniny je nejméně jedno benzenové jádro s jednou 

nebo více (-OH) skupinami. Hydroxylové funkční skupiny mohou být dále 

funkcionalizované methylem, methoxylem, aminoskupinou nebo glykosylem,  
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coţ následně ovlivňuje jejich rozpustnost. Extrakty z rostlinných materiálů jsou 

vţdy různorodé směsi polyfenolických sloučenin v závislosti na pouţité extrakční 

metodě [31, 32]. 

Ačkoliv se fenolické sloučeniny vyskytují téměř ve všech potravinách rostlinného 

původu, hlavní zdroje těchto antioxidantů představuje ovoce, zelenina a některé 

nápoje. Existují velké rozdíly mezi celkovým fenolickým obsahem v různých 

přírodních zdrojích, dokonce u různých rostlin stejného druhu. Přesto lze říct, 

ţe mezi nejbohatší zdroje fenolických látek patří cereálie, bobulovité a citrusové 

ovoce, čaj a káva, červené víno a některé bylinky a koření [33, 34].  

Polyfenoly se pouţívají v mnoha odvětvích potravinářského průmyslu jako 

bezpečná přírodní barviva, konzervační látky, antioxidanty a přírodní aditiva. Kvůli 

svým vlastnostem jsou vysoce ceněné i pro kosmetický a farmaceutický průmysl. 

Hrají klíčovou roli v ochraně rostlin proti UV záření a různým chorobám, účastní se 

téţ procesu pigmentace. Tato skupina látek má kromě antioxidačních 

a protizánětlivých vlastností i silné antimikrobiální účinky, díky své schopnosti 

vytvářet komplexy s extracelulárními a rozpustnými proteiny mikrobiální buněčné 

stěny. Protoţe oxidativní stres můţe být vyvolán i působením UV záření, 

polyfenolické sloučeniny mohou výrazně přispívat i k ochraně pokoţky před 

poškozením způsobeným ultrafialovým zářením. Polyfenoly vykazují i další 

fyziologické vlastnosti, včetně antiaterogenních, antitrombotických, 

kardioprotektivních a vazodilatačních účinků [29, 35, 36]. 

Nevýhodou polyfenolických látek je jejich nízká stabilita, jsou vysoce citlivé 

na podmínky okolního prostředí. Vyznačují se také špatnou biologickou dostupností, 

především kvůli nízké rozpustnosti ve vodě. V neposlední řadě má mnoho z těchto 

sloučenin velmi vytrvalou hořkou chuť, coţ omezuje jejich pouţití v potravinách 

a orálních lécích.  Aplikační forma hotového produktu tedy musí být schopná udrţet 

strukturální integritu polyfenolů, maskovat jejich chuť, zvýšit jejich rozpustnost 

ve vodě a tím i jejich biologickou dostupnost a zabezpečit transport 

k fyziologickému cíli. Enkapsulace se jeví jako vhodný stabilizační prostředek 

pro zlepšení vlastností polyfenolů. Kombinované preparáty nacházejí široké vyuţití 

v potravinářském, kosmetickém i farmaceutickém průmyslu, v oblastech 

zemědělských produktů, veterinární medicíny, biotechnologie i biomedicínského 

průmyslu [37, 38, 39]. 

1.2 CHARAKTERIZACE KOMBINOVANÝCH PREPARÁTŮ S PŘÍRODNÍ 

AKTIVNÍ SLOŽKOU 

Hlavní příčinou širokého vyuţívání nanomateriálů je jejich velikost, umoţňující 

penetraci kůţí a zvýšení biologické dostupnosti aktivní látky v místě účinku, a také 

jejich biodegradabilní charakter, jenţ zajišťuje pozvolné uvolňování. Produkce 

výrobků obsahujících nanočástice a nanovlákna se v posledních dvou dekádách 

navyšuje, coţ má za následek stále častější kontakt s lidským organismem. Je tedy 

naprosto nezbytné odhalit mechanismy jejich interakce s buňkami lidského těla. 

Interakce buňka – nanočástice jsou na jedné straně modulovány fyzikálně-

chemickými vlastnostmi nanočástic včetně velikosti, tvaru a povrchového náboje 
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a na druhé straně specifickými parametry buňky (buněčný typ, fáze buněčného 

cyklu). Nanotoxické studie objasňují podstatu působení nanomateriálů na lidský 

organismus a mají za cíl potvrdit či vyvrátit bezpečnost pouţití produktů 

obsahujících nanočástice a nanovlákna. Proces posouzení toxicity vţdy začíná 

charakterizací preparátu z hlediska jeho fyzikálních a chemických vlastností. Dalším 

krokem je pak stanovení potenciálních toxických účinků na buněčné, orgánové 

a nakonec systémové úrovni [40, 41]. 

1.2.1 Charakterizace fyzikálně-chemických vlastností 

Vlastnosti nanočástic a způsob jejich interakce s lidským organismem jsou 

determinovány celou řadou faktorů, včetně distribuce velikostí, povrchového náboje, 

reaktivity, tendencí k agregaci, tvarem i chemickým sloţením. Pro popis  

těchto částicových charakteristik lze vyuţít celou řadu analytických metod. 

Vizualizaci připravených nanočástic, ale i informace o jejich agregaci, disperzi, 

velikosti, struktuře a tvaru umoţňují optické metody (TEM, SEM, AFM, apod.). 

K separaci částic z prostředí, případně frakcionaci podle velikostí, lze vyuţít 

chromatografické metody (SEC) a také centrifugaci či filtraci. Spektroskopické 

techniky (DLS, Ramanova spektroskopie, NMR, atd.) poskytují široké spektrum 

informací, včetně distribuce velikostí částic, jejich agregaci a strukturálním 

uspořádání částic. Další hojně vyuţívanou metodou je hmotnostní spektrometrie, 

thermogravimetrie (podává informace o tepelné stabilitě a v tandemu s MS slouţí 

k analýze povrchu nanočástic) a v neposlední řadě stanovení elektroforetické 

mobility a zeta potenciálu [42, 43, 44]. 

Podobně jako u nanočástic, ke zjištění fyzikálně-chemických vlastností 

nanovláken se vyuţívá celá řada nejrůznějších technik. K pozorování molekulární 

struktury nanovláken se pouţívá infračervená spektroskopie s Fourierovou 

transformací (FTIR) a nukleární magnetická rezonance (NMR). Průměr vláken 

a jejich morfologii popisují, stejně jako v případě nanočástic, optické metody SEM, 

TEM, AFM apod. Pro zkoumání chemických vlastností povrchu nanovláken 

a přítomných vazeb je nejčastěji vyuţívána FTIR a X-ray spektroskopie [45, 46].  

1.2.2 Stanovení antioxidačního účinku 

Pro stanovení celkového antioxidačního potenciálu testované látky byla vyvinuta 

celá řada různých technik měření. Tyto metody lze dělit podle způsobu provedení 

na spektrofotometrické, elektrochemické a chromatografické [47]. K analýze 

individuálních antioxidantů-polyfenolů se nejčastěji vyuţívá RP-HPLC  s UV-VIS, 

PDA nebo MS detekcí [48]. Metody vysoce účinné kapalinové chromatografie jsou 

pouţívány pro separaci, identifikaci i kvantifikaci fenolických sloučenin a některých 

vitaminů [34].  

1.2.3 Stanovení antimikrobiálního účinku 

Antimikrobiální látky zasahují do procesu syntézy buněčné stěny, inhibují syntézu 

bílkovin a nukleových kyselin, případně narušují správnou funkci buněčné 

membrány mikroorganismů [49]. 
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Pro hodnocení antimikrobiálního potenciálu sloučenin se uţívá difuzních 

a dilučních metod. Princip difuzních metod spočívá v difuzi testované látky 

do pevného média, na jehoţ povrchu je naočkován mikroorganismus. Difuzní 

metody jsou oficiální techniky pouţívané v mnoha klinických mikrobiologických 

laboratořích pro rutinní testování antimikrobiální citlivosti. Toto testování se 

vyznačuje jednoduchostí, nízkými náklady, moţností testování značného mnoţství 

mikroorganismů a antimikrobiálních činidel a snadností interpretace získaných 

výsledků. Uvedená pozitiva tohoto testu přispěla k jeho běţnému pouţití 

při antimikrobiálním screeningu rostlinných extraktů, esenciálních olejů a dalších 

látek [50, 51].  

Diluční metody jsou nejvhodnějším nástrojem pro stanovení hodnot minimální 

inhibiční koncentrace, protoţe poskytují přesný odhad koncentrace testované látky 

v ţivném médiu. MIC je minimální koncentrace, která viditelně inhibuje růst 

mikroorganismu za daných podmínek testu a obvykle se vyjadřuje v µg/ml nebo 

mg/l [52, 53]. Podstatou dilučních metod je přidání přesně definovaného mnoţství 

testované látky do tekutého kultivačního média a sledování růstu, respektive absence 

růstu daného mikroorganismu [54]. Pro in vitro kvantitativní měření antimikrobiální 

aktivity lze pouţít agarovou nebo bujonovou diluční metodu [50]. 

1.2.4 Stanovení genotoxicity 

Testování genetické toxicity se rutinně provádí pro identifikaci potenciálních 

genetických karcinogenů a mutagenů zárodečných buněk Klasifikace látky 

z hlediska genotoxicity je obecně zaloţena na kombinaci několika testů 

pro posouzení typu účinku genetického poškození. Podle úrovně, na níţ látka 

působí, lze genetické poškození spojené s onemocněním rozdělit na genové mutace 

(bodové mutace, které ovlivňují jednotlivé geny), klastogenní účinky (strukturální 

změny chromozomů) a aneuploidii (numerické aberace chromozomů). Podle 

světové zdravotnické organizace WHO je termín „mutace“ chápán jako trvalá změna 

ve sktruktuře a/nebo mnoţství genetického materiálu organismu, která můţe vést 

k dědičným změnám a zahrnuje genové mutace i strukturální a numerické aberace 

chromozomů. Genotoxicita je schopnost látek poškozovat DNA nebo buněčné 

sloţky regulující funkci genomu (DNA opravné systémy, DNA polymerázy apod.) 

a zahrnuje všechny nepříznivé účinky na genetickou informaci. Tyto potenciálně 

škodlivé účinky nemusí nutně souviset s mutagenitou. Genotoxicita je tedy širší 

termín neţ mutagenita, která se týká přímo schopnosti vyvolat mutace [55, 56, 57].  

   Vzhledem k širokému rozsahu genetického poškození, ke kterému můţe dojít, 

je testování navrţeno tak, aby obsáhlo různé mechanismy mutagenity. Standardní 

procedura pro schválení farmaceutických a chemických sloučenin zahrnuje testování 

bodových mutací, aneuploidie i fragmentace chromozomů. V současnosti tato série 

testů vyuţívá in vitro test genové mutace na bakteriích (Amesův test, 

SOS Chromotest), test na genové mutace in vitro na savčích buněčných kulturách 

(např. TK test myšího lymfomu), a in vitro test na savčí chromozomové aberace 

(numerické nebo strukturální). Všechny uvedené testy jsou krátkodobé 
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a screeningové. Většina krátkodobých testů na bakteriích a savčích buněčných 

kulturách byla navrţena především pro prvotní identifikaci nebezpečnosti, a proto 

můţe představovat pouze výchozí bod v procesu hodnocení rizik. To, zda 

pozorované účinky jsou pro člověka relevantní za předpokládaných podmínek 

expozice, závisí na farmakokinetických, farmakodynamických a dalších faktorech, 

které vyţadují vyšetření in vivo [55, 56, 57]. 

1.2.5 Stanovení cytotoxicity 

Vývoj nových léčiv, kosmetických přípravků i potravinových doplňků je 

neoddělitelně spjat s testováním bezpečnosti pro lidské zdraví. Protoţe in vivo 

testování na zvířatech je časově i finančně nákladné a vyvstávají zde i etické 

problémy, pozornost se přesunuje na vývoj testů in vitro. In vitro testování 

bezpečnosti léčiv a kosmetiky je levnější, rychlejší a humánnější variantou. 

V případě pouţití lidských buněčných linií a tkání navíc odpadá nutnost druhové 

extrapolace získaných dat. Sledování toxicity in vitro vychází z testovacích modelů, 

které jsou relevantní pro ochranu cílového příjemce testované látky. Správný vývoj 

in vitro metod vyţaduje systémy, které adekvátně napodobují klíčové body in vivo 

mechanismů. V organismu je však buněčná funkce řízena nejen mikroprostředím 

obklopujícím buňku, ale i interakcí s ostatními buňkami. I přes pochopení 

buněčných mechanismů in vivo a uzpůsobení toxikologických testů tomuto 

fenoménu, je nutné počítat s moţnými falešně pozitivními/negativními výsledky 

in vitro testování [58, 59, 60]. 

Při testování léčiv, kosmetických přípravků a potravinových doplňků je 

nejdůleţitějším parametrem bezpečnosti cytotoxicita. Cytotoxicita je schopnost 

sloučeniny způsobit buněčnou smrt pomocí změn v buněčném chování 

a v buněčných procesech. In vitro testy cytotoxicity sledují viabilitu buněk 

vystavených testované látce.  Vzhledem k tomu, ţe viabilita buněk je determinována 

mnoha různými buněčnými projevy, pro posouzení stavu buněk se pouţívá hned 

několik různých parametrů. Jedná se o proliferaci buněk, integritu buněčné 

membrány, sledování mitochondriální aktivity a další. Většina těchto metod je 

poměrně jednoduchá a umoţňuje otestování velkého mnoţství vzorků během krátké 

doby. Výsledky tohoto screeningu předchází dalším farmakologickým testům 

a společně s in vivo testy biologického účinku jsou důleţitým prvkem ve vývoji 

nových léčiv a doplňků [50, 61, 62, 63].  
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2  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Zaměřením disertační práce je vyuţití vybraných přírodních biopolymerů zejména 

na bázi polysacharidů, případně PHA, k přípravě kombinovaných preparátů 

obsahujících přírodní aktivní sloţky ve formě nanočástic nebo nanovláken.  

Hlavním zaměřením práce je příprava preparátů pro vyuţití v kosmetice 

a v potravinářství včetně testování genotoxických, cytotoxických a dalších 

biologických účinků jak materiálů, tak částic a vláken s aktivní sloţkou (v souladu 

s aktuální legislativou doporučenou EFSA).  

V rámci práce budou řešeny následující dílčí úkoly: 

 

 screening a výběr vhodných přírodních biopolymerů ţivočišného, rostlinného 

a mikrobiálního původu, jejich charakterizace 

 příprava moderních typů aplikačních forem (mikro- a nanočástice a vlákna) 

z biomateriálů na bázi jednoho či více typů přírodních polymerů 

 optimalizace metod charakterizace mikro-a nanočástic a vláken na bázi 

přírodních polymerů 

 příprava funkcionalizovaných částic a nanovláken, testování fyzikálně-

chemických vlastností funkcionalizovaných materiálů 

 zavedení postupů kultivace buněčných kultur a testů cytotoxicity, 

optimalizace testů genotoxicity  

 testování genotoxických, cytotoxických a dalších biologických účinků 

materiálů i aplikačních forem 

 stabilita a biodegradabilita polymerů a aplikačních forem v modelových 

fyziologických podmínkách 
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3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 LÁTKY POUŽITÉ K PŘÍPRAVĚ PREPARÁTŮ S AKTIVNÍ 

SLOŽKOU 

Pro přípravu částic a vláken byly jako nosiče pouţity tyto látky: chitosan, lecithin 

ze sojových bobů, cholesterol a polyhydroxybutyrát PHB Lot 720, Biomer. 

K enkapsulaci a imobilizaci byly pouţity vzorky zeleného, černého a bílého čaje, 

lapacha, medového keře honeybush, rooibosu červeného a zeleného, guarany, 

matchy, březové, dubové a vrbové kůry. Dále byly pouţity vzorky bylin: kopřiva 

dvoudomá, rakytník řešetlákový, heřmánek pravý, jitrocel kopinatý, levandule 

lékařská, černý bez květ, rozmarýn lékařský, mateřídouška obecná, echinacea 

(třapatka nachová), šalvěj lékařská, kozinec blanitý, lichořeřišnice větší, oregano, 

citronová tráva, fenykl obecný, jetel luční a řebříček obecný.  Pro přípravu 

kombinovaných preparátů byly vyuţity i vzorky mrkve, okurky hořké, směsi lesních 

plodů (jahody, maliny, borůvky) a vybrané vzorky koření: hřebíček, skořice, česnek 

sušený, muškátový oříšek, badyán, pepř černý, pomerančová kůra, sušená mletá 

kurkuma, sušený mletý zázvor.  

 

3.2 POUŽITÉ MIKROORGANISMY 

Pro testování antimikrobiálních účinků byly v této práci vyuţity dva bakteriální 

kmeny – Micrococcus luteus CCM 1569 a Serratia marcescens CC 8587 a jeden 

kvasinkový kmen – Candida glabrata CCM 8270. Všechny kultury byly získány 

z České sbírky mikroorganismů v Brně. 

 

3.3 POUŽITÉ BUNĚČNÉ KULTURY 

Pro testování cytotoxického účinku připravených preparátů byly vyuţity 

2 buněčné kultury. Lidské epidermální keratinocyty HEK (102-05a) byly získány 

ze sbírky Public Health England, Londýn, Spojené Království. Linie 

imortalizovaných keratinocytů HaCaT byla získána z CLS Cell Line Services 

GmbH, Eppelheim, Německo. 

 

3.4 METODY PRO STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK 

Celkový obsah polyfenolických sloučenin v extraktech vzorků byl stanoven 

standardní spektrofotometrickou metodou s vyuţitím Folin-Ciocalteuova 

činidla [65]. Kvantifikace flavonoidů byla provedena spektrofotometricky pomocí 

reakce s chloridem hlinitým [66]. Pro zjištěné celkové antioxidační aktivity extraktů 

byla pouţita kolorimetrická metoda vyuţívající zhášení radikálového kationtu 

ABTS
•+

 [67].  

Individuální flavonoidy morin a rutin byly stanoveny pomocí RP-HPLC/PDA. 

Analýza probíhala na koloně Kinetex C18 při teplotě 30 °C a průtoku 750 µl/min. 

Jako mobilní fáze byla zvolena směs okyselená voda : acetonitril : methanol 

(50 : 30 : 20), eluce byla izokratická. Detekce byla provedena při 370 nm. 
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Ke kvantifikaci mnoţství kofeinu, theofylinu a theobrominu ve vybraných vzorcích 

byla vyuţita metoda vysoce účinné kapalinové chromatografie s reverzní fází. 

Separace probíhala na koloně Kinetex C18 s reverzní fází při teplotě 30 °C a průtoku 

600 µl/min. Mobilní fází byla směs vody a acetonitrilu (80 : 20), eluce byla 

izokratická. Detekce probíhala na PDA detektoru při vlnové délce 270 nm. 

Mnoţství tříslovin v extraktech vzorků bylo stanoveno spektrofotometricky 

metodou proteinové precipitace [68]. Antimikrobiální účinek extraktů vůči 

testovacím mikroorganismům byl stanoven sérií standartních difuzních a dilučních 

testů [69, 70].  

 

3.5 PŘÍPRAVA ČÁSTIC 

V práci byly připraveny celkem tři typy částic – chitosanové, liposomové a nový 

typ kombinovaných PHB-liposomových částic. Chitosanové částice byly připraveny 

na principu zesítění s vyuţitím tripolyfosfátu sodného [71]. Pro tvorbu liposomů 

byla pouţita směs sojového lecithinu a cholesterolu, v případě kombinovaných 

částic navíc biopolymer polyhydroxybutyrát [11]. Všechny typy částic byly 

připraveny metodou ultrasonifikace.  

 

3.6 ANALÝZA ČÁSTIC 

Pro stanovení účinnosti enkapsulace byla připravená suspenze částic nejprve 

vhodně zcentrifugována [72]. Enkapsulační účinnost byla poté vypočtena z hodnot 

mnoţství polyfenolů získaných proměřením v extraktu před enkapsulací 

a v supernatantu po enkapsulaci. Distribuce velikostí částic u připravených suspenzí 

byla zjišťována s vyuţitím dynamického rozptylu světla. Stabilita připravených 

koloidních systémů byla zjišťována jako hodnota zeta potenciálu. Obě 

charakteristiky byly sledovány pomocí přístroje ZetaSizer Nano [73]. Pro stanovení 

dlouhodobé stability částic při styku s potravinami bylo vyuţito tzv. simulantů 

potravin neboli modelových potravin. Sloţení modelových potravin bylo převzato 

z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických poţadavcích 

na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy [74]. Morfologie částic byla 

sledována s vyuţitím kryo-elektronové transmisní mikroskopie. Koncentrace 

jednotlivých komponent ve finální částicové suspenzi byla stanovena pomocí 

spektrofotometrických [75] a chromatografických metod [76].  

Antimikrobiální a antimykotický efekt částic byl stanoven difuzními a dilučními 

metodami [69, 70]. Pro sledování inhibičního účinku byly jako modelové 

mikroorganismy zvoleny kmeny Micrococcus luteus, jako zástupce grampozitivních 

bakterií, Serratia marcescens, jako zástupce gramnegativních bakterií a kvasinkový 

kmen Candida glabrata.  

Cytotoxicita částic byla stanovena s vyuţitím dvou typů lidských buněčných 

kultur: epidermálních keratinocytů a linie imortalizovaných keratinocytů HaCaT. 

Pro testování toxicity byly pouţity metody sledující změny v metabolické aktivitě 

buněk a v intaktnosti plazmatické membrány [77, 78, 79]. Pro zisk dalších informací 
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o působení částicových suspenzí na buňky bylo vyuţito sledování produkce 

prozánětlivých cytokinů IL-8 [80]. 

Genotoxický efekt připravených částicových suspenzí byl sledován s vyuţitím 

geneticky modifikované bakterie E.Coli jako modelového organismu. Test byl 

proveden pomocí komerčního kitu EBPI SOS Chromotest
TM 

[81].  

 

3.7 PŘÍPRAVA VLÁKEN 

Vlákna byla připravena metodou elektrospinningu. Zvláknění zásobního roztoku 

polyhydroxybutyrátu v chloroformu probíhalo na elektrospinningové soustavě 

Fakulty chemické VUT v Brně. V případě vláken obohacených o aktivní sloţku bylo 

do zásobního roztoku přidáno odpovídající mnoţství lipidického extraktu. 

 

3.8 ANALÝZA VLÁKEN 

Morfologie připravených vláken byla sledována s vyuţitím skenovací elektronové 

mikroskopie. Navázání sloţek lipidického extraktu na vlákna bylo pozorováno 

pomocí infračervené spektroskopie technikou FTIR-ATR.  

Antioxidační potenciál vláken byl sledován kolorimetrickou metodou vyuţívající 

zhášení radikálového kationtu ABTS
+• 

[67]. Rychlost uvolňování navázaných 

polyfenolů z vláken do prostředí byla kvantifikována spektrofotometricky Folin-

Ciocalteuovou metodou [65].  

Antimykotický účinek nanovlákenných tkanin vůči kvasince Candida glabrata 

byl pozorován pomocí zkumavkového testu [69]. 

U připravených polyhydroxybutyrátových vláken byl také sledován případný 

toxický efekt při kultivaci s epidermálními keratinocyty a linií HaCaT. Pro stanovení 

cytotoxicity byla pouţita modifikovaná metoda sledující změny v mitochondriální 

aktivitě buněk [77, 82].  
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4  VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 CHARAKTERIZACE EXTRAKTŮ PŘÍRODNÍCH VZORKŮ 

Z HLEDISKA OBSAHOVÝCH LÁTEK 

Úvodní část dizertační práce zahrnovala přípravu a charakterizaci extraktů 

z různých přírodních zdrojů s vysokým obsahem antioxidantů, především 

fenolických sloučenin. Polyfenolické látky jsou velice rozmanitou skupinou 

z hlediska jejich chemické struktury, coţ má za následek různý profil extrahovaných 

polyfenolů při pouţití různých typů rozpouštědel.  Pro porovnání extrakce aktivních 

látek byla proto kromě vody pouţita i organická rozpouštědla.  U vybraných vzorků 

byly připraveny a charakterizovány i lipidické extrakty pomocí metody podle 

Folche.  

Připravené extrakty byly charakterizovány zejména z hlediska obsahu polyfenolů 

a celkové antioxidační aktivity, přičemţ dané charakteristiky byly pak porovnány při 

extrakci do vody, přímo do organického rozpouštědla a při pouţití Folchovy metody 

extrakce lipidů. 

 

 Bylo zjištěno, ţe u větší části analyzovaných vzorků se příprava lipidických 

extraktů jeví jako nejlepší moţnost pro zisk polyfenolických sloučenin. Vhodným 

rozpouštědlem pro zisk polyfenolických látek je také voda. Nejméně polyfenolů 

bylo většinou stanoveno po přímé extrakci do organického rozpouštědla (Graf 1).  

 

 
Graf 1: Porovnání množství získaných polyfenolů (TPC, Total Phenolic Content) 

z jedné matrice při použití různých typů extrakce  
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Při porovnání antioxidační aktivity různě připravených extraktů bylo zjištěno, 

ţe pro většinu testovaných vzorků je nejvhodnějším typem rozpouštědla voda 

(Graf  2). I přes vyšší obsah polyfenolů v lipidických extraktech některých vzorků 

nedosahovala antioxidační aktivita výše hodnot u vodných extraktů. Pro zisk 

extraktů s maximálním antioxidačním potenciálem se tedy jeví jako nejvíce vhodná 

extrakce do vody.  

 

 
Graf 2: Porovnání antioxidační aktivity vzorků (TEAC, Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity) u různých typů extrakce 

 

Na základě těchto zjištění byly dále pro přípravu kombinovaných preparátů 

nejčastěji vyuţívány vodné extrakty zdrojů antioxidantů, v některých případech 

lipidické. Uvedené extrakce a charakterizace slouţí pouze jako model pro přípravu 

preparátů s maximálním obsahem účinných látek. Pouţití toxických organických 

rozpouštědel nevyhovuje legislativním stanovám, pro komerční účely je nutné 

otestovat pouţití GRAS rozpouštědel (hexanu, případně ethanolu).   

 

4.2 PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE ČÁSTIC  

Tato dílčí část práce zahrnuje přípravu částic s enkapsulovanou aktivní sloţkou 

pro vyuţití v potravinářském nebo kosmetickém průmyslu. Kromě tradičně 

pouţívaných nosičů, jako jsou chitosanové částice a liposomy, byly extrakty 

enkapsulovány do zcela nového typu kombinovaných PHB-liposomů.  
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4.2.1 Enkapsulační účinnost 

Účinnost enkapsulace vodných extraktů do chitosanových částic byla obecně 

velmi vysoká (70 % a více), výjimku tvořily čajové extrakty. Tento fakt byl 

pravděpodobně způsoben vysokým obsahem polyfenolických látek v čajích. Vysoká 

koncentrace těchto sloučenin nejspíš destabilizuje strukturu chitosanu a zabraňuje 

vytvoření polysacharidových kapslí. 

 Účinnost enkapsulace vodných extraktů do liposomů se pohybovala v rozmezí 

20-70% v závislosti na typu vzorku. Mezi vodnými extrakty byla účinnost 

enkapsulace nejvyšší u vzorků čajů, kůr a koření, u extraktů bylinek byla účinnost 

enkapsulace obecně niţší. Pro porovnání byly liposomy připraveny i s některými 

z organických a lipidických extraktů. Bylo zjištěno, ţe při pouţití organického 

rozpouštědla se účinnost enkapsulace do liposomů výrazně navyšuje, v některých 

případech aţ dvojnásobně. Rovněţ při pouţití lipidických extraktů došlo ve většině 

případů ke zvýšení účinnosti enkapsulace, u vybraných vzorků aţ nad 80%.  

Vodné extrakty vybraných vzorků byly pouţity k enkapsulaci do nového typu 

částic PHB liposomů a výsledná enkapsulační účinnost byla porovnána se 

standardními liposomy. U většiny vzorků nebyl pozorován výrazný rozdíl mezi 

účinnosti enkapsulace do liposomů a PHB liposomů. I v případě kombinovaných 

částic slouţí jako enkapsulační obal právě fosfolipidová část a polyhydroxybutyrát 

o pouţité koncentraci (20 %) účinnost enkapsulace pravděpodobně neovlivňuje. 

 

4.2.2 Velikost a stabilita připravených částic 

Velikost a elektrokinetický potenciál částic jsou důleţité charakteristiky 

pro posouzení fyzikální stability systému. Pro stanovení těchto parametrů byl pouţit 

přístroj Malvern ZetaSizer Nano.  

Velikost chitosanových částic se pohybovala v rozmezí přibliţně 0,5-3,5 µm. 

Prázdné částice byly vyhodnoceny jako nejmenší, při enkapsulaci aktivní látky 

se průměrná velikost chitosanových částic zvyšovala. U více neţ poloviny vzorků 

došlo ke vzniku částic větších neţ 1 µm, coţ je pravděpodobně způsobeno 

nestabilitou částic a jejich následnou agregací. 

Velikost všech liposomů s vodnými extrakty nepřekročila hodnotu 500 nm. Stejně 

jako u chitosanových částic byly i prázdné liposomy vyhodnoceny jako nejmenší 

(115 nm), po enkapsulaci aktivní látky se průměrná velikost zvyšovala. 

Z výsledků měření velikosti částic při enkapsulaci různých typů extraktů lze říct, 

ţe pouţité rozpouštědlo pravděpodobně nemá výrazný vliv na velikost výsledného 

liposomu. 

Průměrná velikost částice byla porovnána i mezi liposomy a kombinovanými 

PHB liposomy s vybranými vodnými extrakty. Z výsledků vyplývá, ţe inkorporace 

20% polyhydroxybutyrátu výrazně navyšuje velikost částice, na dvojnásobek aţ 

trojnásobek velikosti původního liposomu. Velikost PHB liposomových částic je 

vyšší, neţ u klasických liposomů, přesto však nepřesahuje hranici 700 nm. Tyto 

částice proto mohou své uplatnění nalézt v kosmetických přípravcích. 
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Zeta potenciál je elektrický potenciál v rovině skluzu, která je hranicí obklopující 

kapalnou vrstvu média pohybující se s částicí v suspenzi. Zeta potenciál je klíčový 

parametr stability částicové suspenze. Obecně je za hranici stability povaţována 

hodnota +30 mV, resp. -30 mV. Čím vyšší je absolutní hodnota zeta potenciálu, tím 

je suspenze stabilnější [73]. 

Hodnota zeta potenciálu prázdných chitosanových částic těsně přesáhla hranici 

stability +30 mV, tyto částice tedy lze povaţovat za stabilní. Ostatní vzorky 

chitosanových částic s enkapsulovanými extrakty měly hodnoty zeta potenciálu 

v rozmezí nestability (-30 aţ +30 mV) a lze tedy předpokládat agregaci částic, coţ 

koresponduje s výsledky měření velikosti částic pomocí dynamického rozptylu 

světla. Vzhledem ke všem výsledkům měření je pouţitá příprava chitosanových 

částic s enkapsulovanými extrakty metodou sonikace méně vhodnou alternativou.  

Zeta potenciál byl stanoven u liposomů s vodnými extrakty, pro porovnání 

následně i u liposomů s extrakty lipidů a organickými extrakty. Porovnávána byla 

i koloidní stabilita liposomů a kombinovaných PHB liposomů s vybranými typy 

vodných extraktů.  

Všechny liposomové částice s enkapsulovanými vodnými extrakty mohou být 

obecně podle hodnot zeta potenciálu povaţovány za stabilní. Prázdné liposomové 

částice vykazovaly hodnotu zeta potenciálu okolo 54 mV, jedná se tedy o velice 

stabilní částicovou suspenzi. Při porovnání stability liposomů s vodnými 

a organickými/lipidickými extrakty bylo zjištěno, ţe pouţití organického 

rozpouštědla při přípravě extraktu má za následek mírné navýšení koloidní stability 

částice po enkapsulaci (rozdíl do 10 mV). U většiny kombinovaných PHB liposomů 

došlo aţ na výjimky ke zvýšení koloidní stability částicové suspenze oproti 

obyčejným liposomům. Zeta potenciál všech připravených PHB liposomů vykazoval 

hodnoty menší neţ -30 mV a částice proto mohou být povaţovány za stabilní.  

 

 

4.2.3 Stabilita částic v modelových prostředích 

Mikrobiální aktivita je nejčastěji se vyskytující způsob poškození potravin a je 

zodpovědná za ztrátu jejich senzorické kvality a bezpečnosti konzumace. Moţným 

řešením je pouţití přírodních antibakteriálních sloučenin, jako jsou výtaţky z bylin 

a některých typů koření. Tyto extrakty mohou potravinám dodat charakteristickou 

vůni a chuť a navíc vykazují antioxidační a antimikrobiální aktivitu přispívající 

k udrţitelnosti potraviny.  

Pro testování dlouhodobé stability částic v potravinách bylo 15 různých vzorků 

liposomů s enkapsulovaným vodným extraktem aktivních sloučenin inkubováno 

v různých typech modelových potravin. Po jednom, dvou, čtyřech, šesti a osmi 

týdnech bylo spektrofotometricky stanoveno uvolněné mnoţství polyfenolů. 

Výsledky byly následně porovnány s mnoţstvím polyfenolických látek 

enkapsulovaným do liposomů.  
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Ve vodné modelové potravině vykazovaly částice výbornou stabilitu. Během 

2 měsíců skladování se u většiny vzorků z liposomů uvolnilo méně neţ 40% 

enkapsulovaných polyfenolů. Z těchto výsledků lze usuzovat, ţe připravené 

liposomy jsou vhodné pro vodné potraviny s pH > 4,5.  

U modelové kyselé potraviny došlo k mírně vyššímu uvolnění aktivní látky 

z liposomů neţ v případě modelové potraviny prvního typu. Přesto však lze 

liposomy povaţovat za stabilní i v prostředí s pH < 4,5, protoţe během dvou měsíců 

skladování nedošlo u většiny vzorků k uvolnění ani poloviny enkapsulované látky.  

Stabilita liposomů v alkoholovém prostředí modelové potraviny č. 3 byla podobná 

jako v předchozích případech. Z většiny testovaných vzorků se po dvou měsících 

inkubace uvolnilo 30-50% enkapsulovaného mnoţství polyfenolů. Na základě těchto 

výsledků lze povaţovat tento typ liposomu za vhodný i pro alkoholové potraviny. 

Naopak nevhodné je pouţití liposomů v případě tukových potravin. Za těchto 

podmínek dochází k částečnému rozpouštění liposomů v lipidické fázi modelové 

potraviny a tedy k rychlému uvolnění enkapsulované aktivní látky. Po dvou 

měsících inkubace bylo téměř ze všech vzorků uvolněno veškeré mnoţství 

enkapsulovaných polyfenolů. Na základě naměřených dat lze říct, ţe připravené 

liposomy jsou vhodné pro pouţití jako aditiva do potravin s neutrálním a mírně 

kyselým prostředím, případně do alkoholových potravin, kde částice vykazují 

dobrou stabilitu. Do úvahy přichází i pouţití v kosmetických výrobcích na bázi 

vody, případně gelu, nikoliv v tukových přípravcích.   

 

 

4.2.4 Stanovení antimikrobiálního a antimykotického účinku částic 

Nízkomolekulární sekundární metabolity jsou nezbytné pro odolnost rostlin vůči 

chorobám, tyto metabolity jsou označovány jako fytoalexiny. Některé z fytoalexinů 

se vyznačují inhibiční aktivitou vůči celému spektru patogenů, jiné působí inhibičně 

jen na specifický druh mikroorganismu. Fenolické sloučeniny patří k sekundárním 

rostlinným metabolitům, jeţ přispívají k obraně rostlin před napadením. 

Antimikrobiální a antimykotický efekt fenolických fytoalexinů byl jiţ mnohokrát 

experimentálně potvrzen. 

V této části práce byly připravené částice i samotné extrakty aktivních sloučenin, 

hodnoceny z hlediska jejich antimikrobiálního a antimykotického účinku. 

Pro testování byly pouţity jak metody difuzní, sledující vytvoření inhibičních zón 

při kultivaci na na tuhém agaru, tak metody diluční. Testovacím organismem byl 

Micrococcus luteus, jako zástupce grampozitivních bakterií, Serratia marcescens 

jako zástupce gramnegativních bakterií a kvasinka Candida glabrata.  

 

U vodných extraktů většiny testovaných vzorků byl zjištěn nulový, nebo jen 

minimální antimikrobiální účinek, oproti pouţití organického extraktu. Z výsledků 

však také vyplývá, ţe enkapsulace do částic zvyšuje inhibiční efekt vodných 

extraktů. Zároveň je patrné, ţe chitosanové částice mají vyšší antimikrobiální účinek 

neţ liposomy, a to i přes niţší enkapsulační účinnosti a horší stabilitu částic. Tento 
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fakt je pravděpodobně způsoben antimikrobiálním efektem samotného polymeru 

chitosanu. Díky svému kladnému náboji je chitosan schopen interakce se záporně 

nabitou buněčnou stěnou a plazmatickou membránou bakterie a způsobuje tak 

pokles osmotické stability a případně i ztrátu intaktnosti membrány a vylití obsahu 

buňky do prostředí. Zároveň nebyl při porovnávání různých typů částic pozorován 

významný rozdíl v inhibici mikroorganismu při pouţití klasických, 

resp. kombinovaných liposomů. 

 

4.2.5 Stanovení toxicity částic 

Připravené částice byly sledovány z hlediska jejich případných cytotoxických 

a genotoxických účinků. Pro stanovení cytotoxicity byly pouţity humánní buněčné 

kultury. Ke stanovení genotoxického účinku byl vyuţit modelový prokaryotický 

organismus. 

Pro testování cytotoxického a genotoxického účinku zkoumané látky je nutné znát 

její přesné sloţení a koncentraci. Protoţe původní liposomová suspenze byla 

pro testování toxicity upravena centrifugováním a sterilní filtrací, bylo nutné 

experimentálně stanovit koncentraci jednotlivých komponent liposomových a PHB 

liposomových částic. Potenciální toxicita testované látky byla poté vztaţena 

na lecithin, jakoţto hlavní sloţku všech typů částic. Koncentrace lecithinu 

v částicových suspenzích byla stanovena Stewartovou metodou. Mnoţství 

cholesterolu v obou typech suspenzí bylo stanoveno s vyuţitím kapalinové 

chromatografie a koncentrace polyxydroxybutyrátu v suspenzi kombinovaných 

PHB liposomů byla zjištěna pomocí plynové chromatografie. 

 

Stanovení cytotoxicity částic 

Cytotoxicita všech liposomů i PHB liposomů byla stanovena s vyuţitím dvou 

typů lidských buněčných kultur: HEK buněk a linie HaCaT. Pro testování toxicity 

byly pouţity dvě různé metody zaměřené na metabolickou aktivitu buněk (MTT test 

a Alamar Blue test) a jedna metoda sledující intaktnost plazmatické membrány 

(LDH test). Pro zisk dalších informací o působení částicových suspenzí na buňky 

bylo vyuţito sledování produkce prozánětlivých cytokinů IL-8.   

 

Nejprve byla porovnána cytotoxicita samotných liposomů a nového typu 

kombinovaných PHB liposomů. Z výsledků stanovení toxicity vyplývá, 

ţe inkorporace 20% polyhydroxybutyrátu do struktury liposomu nemá za následek 

výrazné zvýšení toxického účinku částic (Graf 3 a 4). 
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Graf 3: Viabilita HaCaT buněk po expozici liposomovým a PHB liposomovým 

částicím stanovená pomocí Alamar Blue testu 

 

 
 

Graf 4: Cytotoxicita vyjádřená jako aktivita laktát dehydrogenasy v médiu 

po expozici HaCaT buněk liposomovým a PHB liposomovým částicím. Pozitivní 

kontrolou byly buňky kultivované s 40% ethanolem, negativní kontrolou buňky 

kultivované pouze v médiu. 
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Součástí testování toxického účinku obou typů částic na linii HaCaT bylo 

i sledování produkce prozánětlivých cytokinů, indukovaných působením liposomů. 

Pro testování bylo vyuţito komerčního kitu Human Cytokine Assay, BioRad. 

V buněčných supernatantech z testu Alamar Blue byl sledován výskyt 

prozánětlivého cytokinu IL-8.  

Při kultivaci HaCaT buněk se suspenzí liposomů došlo k výrazné produkci 

prozánětlivého cytokinu IL-8 ve všech testovaných koncentracích. Naproti tomu 

u testování PHB liposomů byly zjištěné podobné hodnoty produkovaného IL-8 jako 

u kontroly. Z toho lze usuzovat, ţe inkorporace PHB do struktury liposomových 

částic můţe mít za následek sníţení prozánětlivé reakce buněk při kultivaci 

s liposomy. 

Na základě uvedených výsledků lze říct, ţe nový typ kombinovaných částic můţe 

být tedy pouţit jako aktivní nosiče jak pro hydrofobní, tak pro hydrofilní aktivní 

sloţky, jako jsou antioxidanty, komplexní přírodní extrakty, antimikrobiální činidla 

a mnoho dalších.  

 

Cytotoxický účinek byl následně sledován i u liposomů s enkapsulovanými 

extrakty antioxidantů. Toxicita byla porovnána mezi stejným typem částic 

(liposomy) s různým typem enkapsulovaných extraktů (vodné vs. lipidické) a také 

mezi různými typy částic (liposomy vs. PHB liposomy) s enkapsulovaným vodným 

extraktem.  

Z výsledků stanovení lze říct, ţe liposomy s lipidickou aktivní sloţkou ovlivňují 

metabolickou aktivitu lidských koţních buněk výrazněji, neţ liposomy 

s enkapsulovanými vodnými extrakty. Z měření celkového obsahu polyfenolických 

látek a enkapsulační účinnosti vyplynulo, ţe liposomy s lipidickými extrakty 

obsahují výrazně vyšší mnoţství aktivních látek neţ liposomy s vodnými extrakty, 

coţ můţe negativně ovlivnit viabilitu testovaných buněk. Navíc byly lipidické 

extrakty z materiálu získány metodou dle Folche, která vyuţívá toxická organická 

rozpouštědla. Pro vyuţití v potravinách či kosmetice je nutné testovat liposomy 

připravené s vyuţitím GRAS rozpouštědel. 

Ze srovnání klasických liposomů a nového typu PHB částic s enkapsulovanými 

vodbnými extrakty lze říci, ţe kombinované PHB liposomy mají významnější vliv 

na mitochondriální aktivitu HaCaT buněk při vyšších objemových koncentracích 

v kultivačním médiu. Enkapsulace aktivní látky do PHB liposomů podle zjištěných 

výsledků můţe zvyšovat inhibiční účinek na viabilitu lidských koţních buněk, oproti 

kultivaci s prázdnými PHB liposomy. Pro doplnění byl pro srovnání toxického 

účinku liposomů a kombinovaných liposomů vyuţit ještě další typ testu, tzv. LDH 

test. V tomto experimentu bylo sledováno působení testovaných částic na intaktnost 

plazmatické membrány buněk HaCaT. Pomocí kolorimetrického stanovení byla 

stanovena aktivita cytosolického enzymu laktátdehydrogenasy uvolněného 

do kultivačního média. Z výsledků stanovení pomocí LDH testu lze prohlásit účinek 

liposomů a PHB na intaktnost buněčné membrány za srovnatelný. Ani jeden 

ze vzorků se za daných podmínek testu neprojevoval jako cytotoxický.   



 24 

Stanovení genotoxicity částic 

Genotoxický efekt připravených částicových suspenzí byl sledován s vyuţitím 

geneticky modifikované bakterie E.Coli jako modelového organismu. Test byl 

proveden pomocí komerčního kitu EBPI SOS Chromotest
TM

.  

Jako pozitivní kontrola slouţil roztok standardního mutagenu 4-NQO, negativní 

kontrolou byla pouţitá rozpouštědla. Genotoxický potenciál byl hodnocen u všech 

vzorků, které byly podrobeny cytotoxickým testům..  

Pro hodnocení genotoxického potenciálu testované látky slouţí SOS-indukční 

faktor (SOSIF). Podle obecné klasifikace je vzorek povaţován za negenotoxický 

při SOSIF < 1,5, jako neprůkazně toxický při SOSIF = 1,5-2,0 a jako genotoxický 

a vhodný pro další testování, pokud dosahuje hodnot SOSIF > 2,0.  

Všechny testované vzorky liposomů a PHB liposomů s různými enkapsulovanými 

extrakty měly při testovaných koncentracích hodnotu SOSIF menší neţ 1,5 a mohou 

tedy být povaţovány za negenotoxické.  

 

 

4.3 PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE VLÁKEN 

Vlákna byla připravována ze zásobního roztoku polyhydroxybutyrátu metodou 

elektrospiningu. Získané vlákenné textilie byly odděleny z kolektoru a uschovávány 

ve sterilních Petriho miskách při laboratorní teplotě. Kromě samotných PHB vláken 

byly připraveny i vzorky s přídavkem lipidických extraktů z hřebíčku, skořice, 

dubové kůry, oregana, kopřivy, jetele, heřmánku a řebříčku. Připravená vlákna byla  

následně podrobena analýze na FTIR-ATR a poté byly zkoumány jejich antioxidační 

a antimikrobiální účinky. Rovněţ byl ověřen jejich případný toxický efekt 

při kultivaci s lidskými buněčnými kulturami.  

 

4.3.1 Analýza vláken pomocí FTIR-ATR 

Za účelem ověření inkorporace aktivních sloţek do vláken byla samotná PHB 

vlákna i s vlákna s lipidickými extrakty analyzována pomocí techniky FTIR-ATR. 

Pro měření byla vybrána absorbance v rozsahu vlnočtů 4000-500 cm
-1

 s rozlišením 

8 cm
-1

. Významné rozdíly mezi jednotlivými vzorky vláken byly zaznamenány 

v oblasti vlnočtu 2850 cm
-1

, kde se projevuje valenční vibrace vazby C-H 

v aldehydických funkčních skupinách.  

Lipidické extrakty izolované z různých přírodních materiálů jsou komplexní 

směsi velkého mnoţství látek s různou strukturou. Chemicky se jednotlivé 

sloučeniny řadí mezi alkoholy, ethery, aldehydy, ketony, estery, aminy, amidy, 

fenoly a terpeny. Rozdíl ve spektrech samotných vláken a vzorků
 

s příměsí 

lipidického extraktu, naznačuje, ţe došlo k navázání aktivních látek z extraktů 

na polyhydroxybutyrátová vlákna. Pík v oblasti vlnočtu 2850 cm
-1 

ukazuje 

na navázání některých aldehydů z lipidických extraktů vzorků (Graf 5). 
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Graf 5: FTIR-ATR spektra jednotlivých vzorků vláken 

 

4.3.2 Stanovení antimykotického účinku vláken 

Infekce koţních ran vede k prodlouţení doby potřebné k hojení. Lokální aplikace 

antibiotika či antimykotika přispívá k rychlejší léčbě infekce. Látka inhibující růst 

mikroorganismů můţe být přímo impregnována do obvazového či krycího 

materiálu. Pouţití nanovláken umoţňuje efektivnější dodávku navázané účinné látky 

v důsledku vyšší plochy povrchu nanovlákna. 

Antimykotický efekt vláken s lipidickými extrakty byl studován s vyuţitím 

zkumavkového testu a modelového organismu kvasinky Candida glabrata. 

 

Tabulka 1: Stanovení antimykotického účinku vláken zkumavkovým testem 

 

vzorek vláken C. glabrata 

kopřiva - 

jetel - -                      stejný nárůst jako kontrola stejný nárůst jako kontrola, CG 

heřmánek - + 60-90% kontroly 

řebříček - ++ 30-60% kontroly 

dubová kůra + +++ 0-30% kontroly 

skořice ++ 

hřebíček ++ 

oregano - 
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U vláken s lipidickým extraktem z dubové kůry, skořice a hřebíčku byl pozorován 

pokles růstu kvasinky při kultivaci se vzorkem. Naopak u vláken s lipidickým 

extraktem z bylinek nebyl zaznamenán ţádný antimykotický účinek vůči kvasince 

Candida glabrata.  

 

4.3.3 Stanovení cytotoxického účinku vláken 

U připravených PHB vláken byl orientačně sledován případný cytotoxický účinek 

na buňky HEK a HaCaT. Pro testování byl vyuţit modifikovaný postup MTT testu. 

Samotná PHB vlákna byla testována s vyuţitím obou buněčných kultur, toxicita 

vláken s lipidickými extrakty byla sledována na linii HaCaT. K testování byl vţdy 

pouţit 1 cm
2
 vlákenné textilie.  

 

Graf 6: Viabilita HEK a HaCaT buněk po kultivaci s různými vzorky PHB vláken  

 

 
 

Z Grafu 6 vyplývá, ţe polyhydroxybutyrátová vlákna nejsou v daném mnoţství 

toxická pro buňky HEK ani pro linii HaCaT. Významný pokles viability buněk 

HaCaT vzhledem ke kontrole nebyl zaznamenán ani při testování vláken 

s lipidickými extrakty. Za daných podmínek testu lze tedy všechny vzorky vláken 

povaţovat za netoxické.  
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5  ZÁVĚR 

Předloţená dizertační práce je zaměřena na přípravu kombinovaných preparátů 

s přírodní aktivní sloţkou ve formě nanočástic a nanovláken. Moderní typy 

aplikačních forem byly připraveny z biomateriálů na bázi jednoho či více přírodních 

polymerů. Aktivní sloţkou preparátů byly směsi nízkomolekulárních látek získané 

extrakcí z přírodních zdrojů. Připravené částice a vlákna byly charakterizovány 

z hlediska jejich fyzikálně-chemických vlastností. U funkcionalizovaných preparátů 

byl také stanoven jejich antioxidační a antimikrobiální účinek. Bezpečnost nových 

aplikačních forem byla ověřena s vyuţitím cytotoxických a genotoxických testů. 

Hlavním zamýšleným vyuţitím připravených preparátů je aplikace 

v potravinářských a kosmetických výrobcích.  

 

V úvodní části práce byla připravena řada různých typů extraktů přírodních zdrojů 

s vysokým obsahem antioxidantů. Jako zdroje aktivních látek byly na základě 

dostupných literárních údajů zvoleny vzorky různých typů čajů a kůr, bylin, koření 

a také vzorky ovoce a zeleniny. Extrakty různých vzorků byly charakterizovány 

z hlediska obsahu polyfenolů, flavonoidů a celkové antioxidační aktivity. Rovněţ 

byl sledován vliv rozpouštědla na celkový obsah antioxidantů v extraktu. Bylo 

zjištěno, ţe extrakty s největším mnoţstvím polyfenolů byly připraveny modelově 

Folchovou metodou. Vhodným rozpouštědlem pro zisk polyfenolických látek je také 

voda. Niţší obsah polyfenolů byl naměřen v extraktech získaných při přímém 

pouţití organických rozpouštědel methanolu a dimethylsulfoxidu. Celková 

antioxidační aktivita extraktů byla vţdy nejvyšší u vodných extraktů. Na základě 

těchto zjištění byly dále pro přípravu kombinovaných preparátů nejčastěji vyuţívány 

vodné a lipidické extrakty zdrojů antioxidantů. Pro případné komerční vyuţití by 

bylo pro přípravu organických extraktů potřeba otestovat pouţití GRAS 

rozpouštědel (hexan, ethanol). 

 

Získané extrakty byly pouţity pro přípravu částic s enkapsulovanou aktivní 

sloţkou. Byly připraveny celkem tři různé typy částic: polysacharidové částice 

z polymeru chitosanu, dále liposomy a také nový typ kombinovaných liposomů 

s polymerem PHB. Všechny typy částic byly připraveny ultrasonifikací.  

Tato metoda se jeví jako nevhodná pro přípravu chitosanových částic. Účinnost 

enkapsulace do chitosanových částic byla u poloviny vzorků téměř nulová. Velikost 

připravených částic se pohybovala v řádech mikrometrů a zřejmě docházelo k jejich 

agregaci. Z výsledků stanovení elektrokinetické stability pomocí zeta potenciálu 

také vyplývá, ţe připravené chitosanové částice vykazují nízkou stabilitu. Kvůli své 

velikosti není tento typ částic vhodný pro pouţití v kosmetice. Některé stabilnější 

vzorky mohou nalézt uplatnění při aplikaci do nápojů a potravin, např. jako 

zdravější forma kapslí v moderním nápoji typu „bubble tea“. 

Liposomové částice připravené metodou ultrasonikace vykazovaly velmi dobrou 

stabilitu a dobrou enkapsulační účinnost. Velikost ţádného z vzorků nepřekročila 

hodnotu 500 nm. Z výsledků měření také vyplývá, ţe pouţité rozpouštědlo 
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při přípravě extraktu nemá vliv na velikost a elektrokinetickou stabilitu liposomů 

s enkapsulovanou aktivní sloţkou. Naproti tomu pouţití organického či lipidického 

extraktu výrazně zvyšovalo účinnost enkapsulace do liposomů. 

Enkapsulační účinnost, velikost částice a její stabilita byly parametry hodnocené 

i u nového typu částic – kombinovaných PHB liposomů. Bylo zjištěno, 

ţe inkorporace polyhydroxybutyrátu do struktury liposomu má za následek téměř 

dvojnásobné zvětšení průměru částice. Tyto suspenze částic vykazovaly také vyšší 

polydisperzitní index, vypovídající o menší uniformitě připravených liposomů. 

Naproti tomu nebyl zjištěn výrazný rozdíl mezi enkapsulační účinností a stabilitou 

připravených liposomů a PHB liposomů. Oba typy částic byly vyhodnoceny jako 

vhodné nástroje pro ochranu a cílený transport aktivních látek a mohou najít aplikaci 

v nových typech kosmetických výrobků, pokud budou vyuţita GRAS rozpouštědla. 

Liposomové částice vyhovují díky svým parametrům i pouţití v potravinářských 

aplikacích. Přírodní extrakty antioxidantů mohou v potravinách působit 

antibakteriálně a zabránit tak mikrobiálnímu znehodnocení, případně potravině 

dodají charakteristickou chuť či vůni. Vybrané vzorky liposomů s přírodním 

extraktem byly proto testovány z hlediska jejich stability v modelových potravinách.  

Liposomové částice vykazovaly dobrou stabilitu ve vodném a mírně kyselém 

prostředí, naopak jako nestabilní byly vyhodnoceny v tukové prostředí. Na základě 

získaných dat lze říct, ţe připravené liposomy jsou vhodné pro pouţití jako aditiva 

do potravin s neutrálním a mírně kyselým prostředím, případně do alkoholových 

potravin, kde částice vykazují dobrou stabilitu. Do úvahy přichází i pouţití 

v kosmetických výrobcích na bázi vody, případně gelu, nikoliv v tukových 

přípravcích.   

 

V další části práce byl testován antimikrobiální účinek připravených extraktů 

a částic pomocí dilučních i difuzních metod. Testovacím organismem byl 

Micrococcus luteus, jako zástupce grampozitivních bakterií, Serratia marcescens 

jako zástupce gramnegativních bakterií a kvasinka Candida glabrata.  

Výsledky potvrzují obecně vyšší inhibiční účinek extraktů vůči grampozitivním 

bakteriím neţ proti gramnegativním. Nejvyšší inhibice růstu mikroorganismu byla 

zaznamenána při působení extraktů na kvasinku Candida. Tento výsledek je velmi 

cenný, poněvadţ dosud není k dispozici dostatek přírodních antimykotických 

preparátů a další výzkum je proto velmi nadějný. Z výsledků stanovení 

antimikrobiálního účinků extraktů tvořených různým typem rozpouštědla vyplývá 

nejvyšší inhibiční efekt při pouţití organických extraktů, je však nutné omezit se 

na pouţití GRAS rozpouštědel. Dalšímu antimikrobiálnímu testování byly proto 

podrobeny pouze částice obsahující vodný, ethanolový nebo lipidický extrakt.  

Bylo potvrzeno, ţe enkapsulace do částic má za následek vyšší antimikrobiální 

účinek u vodných typů extraktů. Zároveň bylo patrné, ţe chitosanové částice mají 

vyšší antimikrobiální účinek neţ liposomy, a to i přes niţší enkapsulační účinnosti 

a horší stabilitu částic. Tento fakt je pravděpodobně způsoben antimikrobiálním 

účinkem samotného chitosanu. Částečný inhibiční efekt vůči testovacím 



 29 

mikroorganismům byl zaznamenán u všech vzorků liposomů s různými extrakty. 

Ve většině případů byly etanolové a lipidické extrakty v inhibici mikroorganismu 

účinnější neţ vodné. Vyšší inhibiční efekt vzorků byl opět zaznamenán 

na grampozitivní bakterii Micrococcus luteus. Z porovnání antimykotického účinku 

liposomů a PHB liposomů vyplývá, ţe sloţení částice nemá vliv na inhibici 

kvasinky Candida. 

 

U připravených liposomů a kombinovaných PHB liposomů byl stanoven 

a porovnán jejich cytotoxický účinek na lidské koţní buňky. Pro testování byla 

zvolena kultura lidských epidermálních keratinocytů HEK(102-05a) a buněčná linie 

HaCaT. K testování toxicity byly pouţity dvě různé metody zaměřené 

na metabolickou aktivitu buněk (MTT test a Alamar Blue test) a jedna metoda 

sledující intaktnost plazmatické membrány (LDH test). Pro zisk dalších informací 

o působení částicových suspenzí na buňky bylo vyuţito sledování produkce 

prozánětlivých cytokinů IL-8.   

Zkoumání účinků suspenze liposomů a kombinovaných PHB liposomů ukázalo, 

ţe spojení fosfolipidu s polymerem PHB nezpůsobuje výrazně vyšší hladinu 

cytotoxicity (testy MTT/Alamar Blue, LDH) na lidských koţních buňkách. Nový 

typ kombinovaných částic můţe být tedy pouţit jako aktivní nosiče jak 

pro hydrofobní, tak pro hydrofilní aktivní sloţky, jako jsou antioxidanty, komplexní 

přírodní extrakty, antimikrobiální činidla a mnoho dalších. Nanočástice jsou také 

známé svou schopností indukovat produkci prozánětlivých cytokinů. Tento zánět 

můţe vyvolat řadu následujících neţádoucích procesů (např. genotoxicitu, buněčnou 

smrt). Produkce cytokinů IL-8 byla pouţita jako marker zánětu indukovaného 

liposomy. Navzdory relativně nízké toxicitě byly u liposomových částic pozorována 

vysoká hladina produkce IL-8 proteinu. Naopak nově navrţené PHB-liposomové 

částice nevedly k významnému zvýšení produkce IL-8 ve srovnání s kontrolou. Toto 

základní vyšetření potvrdilo, ţe přídavek PHB by mohl vést k podstatnému sníţení 

prozánětlivého účinku liposomů. 

Kromě prázdných částic byl testován i cytotoxický efekt liposomů 

a PHB liposomů s enkapsulovanou aktivní sloţkou. Byl zjištěn mírný pokles 

viability lidských koţních buněk po kultivaci s liposomy s lipidickými extrakty, 

oproti vodným liposomům. Ze srovnání klasických liposomů a nového typu PHB 

částic lze říci, ţe kombinované PHB liposomy mají ve vyšších objemových 

koncentracích významnější vliv na mitochondriální aktivitu HaCaT buněk. Ţádný 

z typů testovaných částic nemá podle výsledků měření vliv na intaktnost buněčné 

membrány HaCaT buněk. 

 

Genotoxický efekt připravených částicových suspenzí byl sledován s vyuţitím 

geneticky modifikované bakterie E.Coli jako modelového organismu. Test byl 

proveden pomocí komerčního kitu EBPI SOS Chromotest
TM

. Genotoxický potenciál 

byl hodnocen u všech vzorků, které byly podrobeny cytotoxickým testům. Ţádný 
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ze vzorků nesplňuje podle výsledků měření obecná kritéria genotoxicity, a proto 

mohou být všechny testované částicové suspenze povaţovány za negenotoxické.  

 

Součástí práce byla i příprava a charakterizace polyhydroxybutyrátových vláken. 

Všechna vlákna byla připravena metodou elektrospinningu. Kromě samotných PHB 

vláken byly připraveny i vzorky s přídavkem lipidických extraktů. Připravená 

vlákna byla následně podrobena analýze na FTIR-ATR  a poté byly zkoumány jejich 

antioxidační a antimikrobiální účinky. Rovněţ byl ověřen jejich případný toxický 

efekt při kultivaci s lidskými buněčnými kulturami.  

Změny ve FTIR spektrech samotných a obohacených vláken potvrzují zachycení 

aktivních látek z lipidických extraktů do struktury polymerního PHB vlákna. 

U obohacených vláken byla také naměřena vysoká antioxidační aktivita. Měření 

krátkodobé stabiliity a kvantifikace uvolněných polyfenolů z vláken taktéţ potvrzuje 

inkorporaci aktivní sloţky a vytvoření kombinovaného preparátu. Připravená 

nanovlákna mohou nalézt uplatnění např. jako inteligentní obaly potravin chránící 

výrobek před mikrobiálním poškozením. Vzhledem k faktu, ţe připravená vlákna 

nevykazovala cytotoxický účinek při testování na buňkách HEK ani HaCaT, lze 

nalézt jejich aplikaci i v kosmetice, případně farmacii jako moderní typy krytí 

pro hojení ran. Infekce koţních ran vede k prodlouţení doby potřebné k hojení. 

Lokální aplikace antibiotika či antimykotika přispívá k rychlejší léčbě infekce. Látka 

inhibující růst mikroorganismů můţe být přímo impregnována do obvazového 

či krycího materiálu. Pouţití nanovláken s navázanou aktivní sloţkou umoţňuje 

efektivnější dostupnost inhibičního přípravku v důsledku vyšší plochy povrchu 

nanovlákna. V této práci byl potvrzen antimykotický efekt vláken s navázanými 

lipidickými extrakty vůči kvasince Candida glabrata.  

 

Předloţenou práci lze povaţovat za pilotní studii zaměřenou na vývoj nových 

typů a komplexní charakterizaci moderních nano- a mikrostruktur pouţitelných 

v potravinářství a kosmetice včetně souběţného posouzení biologických účinků 

a bezpečnosti těchto materiálů. Poněvadţ lze předpokládat další rozvoj a postupné 

rozšiřování uvedených materiálů do dalších aplikačních oblastí, budou podobné 

komplexní studie spojené s testy bezpečnosti nabývat na důleţitosti. Předloţená 

práce pak poslouţí zejména jako metodický základ pro stanovení experimentálních 

strategií u navazujících prací.   
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