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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce bylo testování antimikrobiální aktivity vybraných rostlinných extraktů 

a jejich enkapsulované formy do liposomů. Dále byla práce zaměřena na stanovení obsahu biologicky 

aktivních látek, přírodních barviv a antioxidační aktivity. Bylo studováno 6 druhů bylin - chmel 

otáčivý (Humulus lupulus), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), smetánka lékařská (Taraxum 

officinale), sedmikráska chudobka (Bellis perennis), citronová tráva (Cymbopogon citratus) 

a ostružinový list (Rubus fruticosus). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostlin 

a jejich využití, popis aktivních látek, mikroorganismů a používaných metod. Praktická část byla 

zaměřena na charakterizaci bylinek z hlediska antioxidační aktivity, stanovení obsahu celkových 

fenolických sloučenin, flavonoidů, chlorofylu a karotenoidů. Pro analýzu antioxidační aktivity, obsahu 

fenolických látek a flavonoidů a antimikrobiální aktivity byly připraveny vzorky nejdříve ve formě 

vodného a 20% etanolového extraktu. Na základě získaných výsledků byly vybrány extrakty, které 

byly dále enkapsulovány ve formě liposomů připravených buď z vaječného, sójového 

nebo slunečnicového lecitinu. Obecně vykazovaly vyšší obsah aktivních látek etanolové extrakty. Při 

stanovení chlorofylu a celkových karotenoidů byl nejvyšší obsah zjištěn u smetánky lékařské. Dále 

byla zkoumána antimikrobiální aktivita extraktů a liposomů proti 6 kmenům - Micrococcus 

luteus, Serratia marcescens, Escherichia coli, Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis 

a Candida glabrata. Nejvyšší inhibiční účinek vykazovaly vzorky z heřmánku pravého a citronové 

trávy. U jednotlivých liposomů byla také zjišťována enkapsulační účinnost, velikost, stabilita 

a dlouhodobá stabilita po týdnu a dvou měsících. Z hlediska zeta potenciálu byly všechny připravené 

částice stabilní a dosahovaly i dobré enkapsulační účinnosti. Dále se ukázalo, že po dvou měsících 

skladování došlo k jejich rozpadu a uvolnění aktivních látek do prostředí. Obecně bylo zjištěno, že 

vybrané bylinky vykazují vysoký obsah antioxidantů a aktivních látek. Nejvhodnějším materiálem pro 

přípravu liposomů k enkapsulaci těchto aktivních sloučenin byl stanoven slunečnicový lecitin. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis was studying an antimicrobial activity of selected herbal extracts and 

their encapsulated forms as liposomes. Furthemore, the thesis focuses on determonation of 

biologically active compounds, natural pigments and antioxidant activity. 6 kinds of herbs were 

studied - Humulus lupulus, Matricaria chamomilla, Taraxum officinale, Bellis Perennis, Cymbopogon 

citratus and Rubus Fruticosus. In teoretical part, the general characteristics of herbs and their use are 

described, it also includes the description of active compounds, microorganisms and used methods. 

Practical part is focused on characterisation of herbs from the perspective of antioxidant activity, 

determination of totaly phenolic content and flavonoids, chlorophyll and carotenoids. For analysis of 

antioxidant activity, concentration of phenolic compounds and flavonoids and antimicrobial activity 

aqueous and 20% ethanol extracts were prepared. Based on the obtained results, selected extracts were 

encapsulated into various types of liposomes consisting egg yolk, soy or sunflower lecithin. Generally, 

ethanol extracts showed higher content of active compounds. For chlorophyll and total carotenoid 

content determination the highest content of natural pigments was found in Taraxum  officinale. 

Furthemore, antimicrobial activity of extracts and liposomes against 6 strains were determined - 

Micrococcus luteus, Serratia marcescens, Escherichia coli, Propionibacterium acnes, Staphylococcus 

epidermidis and Candida glabrata. The highest inhibitory effect was found in Matricaria chamomilla 

and Cymbopogon citratus samples. Encapsulation effectivity, size, stability and long-term stability of 

liposomes after a week and two months were determined. From the perspective of zeta potential all the 

particles were stable and reached a good encapsulation effectivity. It turned out that after two monts of 

storage the particles decomposed and active compounds into surroundings were released. Selected 

herbs generally had high content of antioxidants and active compouds. The most suitable lecithin for 

encapsulation was shown to be sunflower lecithin. 
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1 ÚVOD 

Kosmetika byla oblíbená mezi lidmi již od pradávna. Má funkci zkrášlování, péče o pleť a její 

omlazování, léčení různých kožních onemocnění nebo vlasové pokožky. Čím dál více populární jsou 

přírodní kosmetické výrobky, které obsahují extrakty rostlin. Kosmetika využívající rostliny bývá 

označována jako přírodní nebo bylinná kosmetika. Přírodní kosmetika má velkou řadu výhod 

a spousta lidí jí dávají přednost před konvenční kosmetikou. Konvenční kosmetika sice může 

poskytnout okamžitý efekt, ale obsahuje chemikálie, které můžou pleti či vlasům škodit. Přírodní 

kosmetika neobsahuje žádné škodlivé látky a dostává pleť a vlasy do jejich přirozeného a zdravého 

stavu. Sice účinkuje pomaleji, ale bývá o to trvanlivější. Díky čistému obsahu přírodních látek je 

hypoalergenní a nedráždivá, takže je vhodná pro všechny druhy pleti. Dá se použít prakticky ve všech 

produktech od make-upu, přípravků na pleť až po parfémy. Oblíbeným typem kosmetiky jsou 

přípravky na pleť, zejména na akné, jelikož postihuje velikou část populace. Výrobky proti akné 

obsahují ingredience, které vykazují antimikrobiální aktivitu. V přírodní kosmetice proti akné jsou 

populární přípravky z konopí setého nebo heřmánku pravého.  

Vzhledem k tomu, že aktivní látky je potřeba do kůže nerušeně dostat a zajistit, aby se dostaly tam, 

kam je potřeba, se v kosmetice uplatňuje obor nanotechnologie. Nanotechnologie jsou schopny 

vytvořit pro aktivní látky obal, který je transportuje na dané místo a v takovém množství, v jakém 

potřebujeme. Tento obal se nazývá nosičový systém a má funkci řízeného uvolňování na určité místo 

v organismu. Mezi nejznámější nosičové systémy patří liposomy. 

Cílem této práce je testování vybraných bylin z hlediska antioxidační a antimikrobiální aktivity, a to 

ve formě jejich extraktů a následně enkapsulované formě do liposomů. Dále byla zkoumána 

enkapsulační účinnost, stabilita a velikost částic a dlouhodobá stabilita liposomů obsahující buď 

vaječný, sójový nebo slunečnicový lecitin. Na základě výsledků byl navržen kosmetický přípravek 

s antimikrobiálními účinky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika bylin 

2.1.1 Chmel otáčivý 

2.1.1.1 Botanika 

Chmel otáčivý (Humulus lupulus) patří do čeledi konopovitých (Cannabaceae) [1]. Tato čeleď 

obsahuje rod konopí (Cannabis), který zahrnuje čtyři druhy a rod chmel (Humulus) zahrnující dva 

rody [2]. Chmel je vytrvalá dvoudomá rostlina, která se dožívá až několika desítek let (Obrázek 1). 

Obsahuje jak samičí, tak samčí rostliny. Samičí tvoří pestíkové květy vyrůstající ve světle zeleně 

šupinatých šišticích. Samčí rostliny obsahují tyčinky a samčí orgány prašníky, kterými oplodňují 

samičí rostliny. Rostlina má plazivý oddenek, ze kterého roste 3 až 6 dlouhých lodyh pokrytých 

příchytnými chloupky. Listy rostoucí v horní části rostliny jsou střídavé a celistvé či laločnaté. 

Ve střední části rostou 12 cm dlouhé listy s okrouhle vejčitou třílaločnou až pětilaločnou čepelí, která 

má pilovité okraje a je u řapíku srdčitě vykrojena. Na bázi řapíku se nachází dva srostlé palisty. Samičí 

květenství má podobu klásků, které se mění ve 2–3 cm dlouhé šištice. Samčí květenství je úžlabní 

nebo terminální. Tvoří laty složené z malých hvězdicovitě rozložených pětičlenných květů 

s pěti tyčinkami uvnitř. Plodem je plochá nažka pokrytá lupulinovými žlázkami, která nese semena 

se šnekovitě stočeným klíčkem [2], [3]. 

 

 

Obrázek 1: Chmel otáčivý (Humulus lupulus) [4] 
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2.1.1.2 Výskyt a využití 

Pro své léčebné účinky byl chmel využíván již ve starém Římě. Tehdy byl poprvé popsán Pliniem 

starším v přírodovědecké encyklopedii Historia Naturalis a pojmenován jako Lupus Salictarius (lupus 

= vlk, salictarus = vrba). Takto pojmenován byl z toho důvodu, že rostl mezi vrbami jako vlk mezi 

ovcemi. Jedná se totiž o rostlinu popínavou, která zaškrtí každou rostlinu, po které se ovíjí. Postupným 

šlechtěním se začal využívat pro vaření piva. Hlavní surovinou pro výrobu piva jsou chmelové hlávky. 

Má také konzervační vlastnosti. V Římě byl považován za zeleninu, takže byl používán i v kuchyni. 

Chmel má také hojné využití v kosmetice a medicíně. Působí na centrální nervový systém, má 

uklidňující účinky a zmírňuje nespavost. Zlepšuje trávení a je to lehké diuretikum. Má blahodárné 

účinky na pleť, obnovuje tvorbu buněk a je vhodný na mastnou pleť a léčbu akné. V kombinaci 

s pivními kvasinkami vykazuje hojivé, protizánětlivé účinky a zlepšují trávení. Chmel se vyskytuje po 

celé Evropě a Americe. Roste převážně na okraji lesů, v křovinách a u potoků a řek [1], [5]. 

2.1.1.3 Složení 

Mezi hlavní složky chmele patří silice, pryskyřice a fenoly. Silice jsou zodpovědné za typické 

chmelové aroma. Vyskytují se v zrnkách chmelových hlávek, které se vytváří v poslední fázi 

dozrávání. Převážnou část silic tvoří terpeny. Silice se dělí do tří skupin na frakci uhlovodíkovou, 

kyslíkatou a sirnou. Uhlovodíkovou frakci tvoří největší obsah terpenů - monoterpeny a seskviterpeny. 

Hlavním monoterpenem je myrcen a mezi hlavní seskviterpeny patří karyofylen, farnesen a humulen. 

Kyslíkatá frakce obsahuje rozmanitější množství látek jako jsou alkoholy, epoxidy a estery mastných 

kyselin. Byly zjištěny například n-butanol, izobutanol, geraniol, linalool, oktanol či terpineol. Sirná 

frakce tvoří pouze malé množství silic, mezi které patří sulfidy, thioly a thioestery. Pryskyřice je 

složka chmele, která tvoří hořkou chuť piva. Jedná se o složitý komplex látek, z nichž u většiny není 

známa chemická struktura. Mezi nejvýznamnější pryskyřice patří alfa a beta-hořké kyseliny. Alfa-

hořké kyseliny tvoří humulon, adhumulon a kohumulon a beta-kyseliny lupulon, adlupulon 

a kolupulon. Jsou to prekurzory látek, které se podílí na hořké chuti piva. Fenolickým látkám je 

připisována antioxidační aktivita. Výraznou část tvoří flavonoidy a ve chmelu jsou přítomny ve formě 

glykozidů a aglykolů. Vyskytují se například kvercitrin, myricitrin a kumarin. Dále jsou obsaženy 

sacharidy (celulóza, pektin, sacharóza), dusíkaté látky (peptony, albumózy, aminokyseliny), voda 

a vosk myricin, který dodává chmelovým hlávkám lesk [1], [5]. 

2.1.2 Heřmánek pravý 

2.1.2.1 Botanika 

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), jinak také heřmánek lékařský, je jednoletá, silně 

aromatická rostlina, která patří do čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Jedná se o jednu 

z nejpočetnějších čeledí vyšších rostlin (Obrázek 2). Heřmánek dorůstá do výšky 50 cm. Má přímou, 

lysou lodyhu, která je bohatě větvená. Listy jsou dlouhé a úzké, dvakrát až třikrát zpeřené. Jeho květy 

jsou drobné, v průměru 10–30 mm uspořádané do úborů. Skládají se z bílých okvětních lístků na 

okraji a žlutých trubicovitých kvítků uprostřed. Duté květní lůžko může být jak kuželovité, tak 

polokulové. Plodem je drobná nažka [6], [7]. 

 



12 

 

Obrázek 2: Heřmánek pravý (Matricaria Chamomilla) [4] 

2.1.2.2 Výskyt a využití 

Heřmánek se již používal v Egyptě, Řecku a Římě a je znám již tisíciletí. Název chamomilla pochází 

z řečtiny a znamená „mleté jablko“. Je to připisováno jablečné vůni rostliny. Anglosasové heřmánek 

považovali za posvátný. V 16. a 17. století se používal proti horečkám. Heřmánek je velmi oblíbený 

v léčitelství, aromaterapii, homeopatii a kosmetice. Nejznámější je ve formě čaje na nachlazení. 

Používá se proti trávicím problémům, dále má cytotoxické a protizánětlivé vlastnosti. 

Zlepšuje hojení ran, pomáhá při podráždění kůže a zmírňuje svědění. Čaj z heřmánku se používá při 

nachlazení a chřipce. Má pozitivní účinky na psychiku, používá se například při léčbě nespavosti, 

hysterie, úzkosti, křečí nebo delirium tremens. Využití má i při léčbě parazitických červů nebo 

malárie. Je však nevhodný pro kojence, protože nese virus způsobující botulismus. Jedná se o velmi 

rozšířenou rostlinu, roste v Evropě, Asii, Austrálii a Severní Americe. U nás se vyskytuje jako polní 

plevel [9], [10]. 

2.1.2.3 Složení 

V extraktu byla nalezena řada bioaktivních fenolických sloučenin. Hlavní fenolické sloučeniny 

v heřmánku tvoří flavonoidy a kumariny. Flavonoidy zde zastupují naringenin, rutin, kvercetin, 

luteolin a luteolin-7-0-glukosid, apigenin a apigenin-7-0-glukosid. Kumariny zastupují herniarin 

a umbelliferon. Kyselina kávová zastupuje fenylpropanoidy. Heřmánek produkuje tzv. modrý olej. 

Tento olej se skládá zejména ze seskviterpenů, které jsou zodpovědné za jeho antiseptické, 

protizánětlivé a spasmolytické vlastnosti. Hlavní složky oleje tvoří beta-farnesen, farnesol, 

chamazulen, α-bisabolol a jeho oxidy, přičemž nevýznamnější jsou chamazulen a α-bisabolol. Také 

bylo analyzováno stopové množství borneolu a thujonu [9]. 
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2.1.3 Citronová tráva 

2.1.3.1 Botanika 

Citronová tráva (Cymbopogon citratus), jinak také voňatka citronová, je vytrvalá rostlina pocházející 

z Jihovýchodní Asie (Obrázek 3). Rod Cymbopogon obsahuje kolem přes 30 druhů a patří do 

čeledi lunicovitých (Poaceae). Citronová tráva má oddenek a roste v hustých trsech, 

které mohou dosahovat až 180 cm na výšku a 120 cm na šířku. Pásové listy jsou zhruba 2,5 cm široké 

a 1 metr dlouhé. Mají světle modrozelené zbarvení a při rozdrcení uvolňují charakteristickou 

citronovou vůni. Částečné květenství je 30–60 cm dlouhé, roste v párech a vytváří klásky [11], [12]. 

 

 

Obrázek 3: Citronová tráva (Cymbopogon citratus) [13] 

2.1.3.2 Výskyt a využití 

Citronová tráva má hojné využití po celém světě, a to zejména ve formě čaje. Nejvyužívanější 

substancí je její esenciální olej. Roste po celém světě, převážně v tropických oblastech. V Indii se 

používá proti střevním potížím, v Mauriciu proti horečkám a chřipce a v Nigerii jako antipyretikum. 

V Asii a Africe má využití jako antiseptikum a antirevmatikum. Má také veliké uplatnění 

v potravinářském průmyslu jako ochucovadlo. Oblíbená je i v kosmetice a parfumerii, kde se přidává 

například do mýdel a koupelových solí [11], [12]. 

2.1.3.3 Složení 

Hlavní složkou citronové trávy je její esenciální olej, jehož obsah se liší na základě místa výskytu. 

Největší zastoupení má monoterpen citral, který se skládá ze dvou stereoizomerních monoterpenových 

aldehydů; geranialu a neralu. Dále jsou zastoupeny nerol, geraniol, citronellal, limonen a myrcen. 
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Z listového vosku byly identifikovány triterpeny cymbopogon a cymbopogonol. Citronová tráva 

obsahuje flavonoidy kvercetin, kaempferol a apigenin, přítomny jsou také fenolické sloučeniny 

kyselina chlorogenová a kyselina kávová. V citronové trávě byl dále analyzován luteolin a jeho 6-C 

a 7-O-glykosidy [11], [12]. 

2.1.4 Ostružiník křovitý 

2.1.4.1 Botanika 

Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), jinak označovaný jako černá malina či ostružiník lesní a polní, 

je rostlina z čeledi růžovitých (Rocaseae). Ostružiník je 2,5 m vysoký, trnitý keř s plazivými kořeny 

(Obrázek 4). Listy mají zubaté kraje, jsou střídavé a 3–5ti četné vejčitého tvaru. Má 

pichlavé větve a květem jsou bílé kvítky. Plod tvoří modré až černé souplodí drobných peckovic [14], 

[15]. 

 

 

Obrázek 4: Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus) [8] 

2.1.4.2 Výskyt a využití 

Ostružiny rostou v oblasti mírného pásu, v Evropě, Skandinávii, Americe a Asii. Jsou velmi rozšířené 

v České republice, kde rostou v lesích a na okraji cest. Sbírají se hlavně listy, plody a květy. Plody 

se sbírají k jídlu a také z důvodu vysokého obsahu vitamínů. Jeho listy jsou bohaté na třísloviny, 

vitamíny a flavonoly. Ostružiník má antioxidační účinky, takže se používá proti karcinogenním 

onemocnění, je močopudný a potopudný, tiší křeče, má blahodárné účinky na močové cesty a trávicí 

trakt [14], [15]. 
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2.1.4.3 Složení 

Ostružiník je bohatým zdrojem vitamínů a minerálů. Obsahuje velké množství vitamínu C, dále pak 

vitamíny A, B a K. Z minerálů je zde hojné zastoupení draslíku, vápníku, hořčíku, železa, zinku 

a mědi. Za sladkou chuť je zodpovědný vysoký obsah cukru, díky kterému rostlina také obsahuje 

značné množství energie. Přítomny jsou hlavně sacharóza, fruktóza, glukóza, celulóza a pektin. Dále 

byly analyzovány organické kyseliny jako kyselina jablečná, citronová a galakturonová a mastné 

kyseliny jako kyselina palmitová, olejová, stearová a linolová. V listech ostružiníku byly 

identifikovány flavonoidy kvercetin, kafr a myricetin a fenolické kyseliny jako kyselina gallová 

a kávová. V rostlině se vyskytují také antokyanidy, což jsou deriváty flavonoidů, které udělují ovoci 

a květinám jejich barvu. Nejvíce zastoupený antokyanid je zde kyanidin-3-O-glukosid. Další přítomné 

pigmenty tvoří karotenoidy, a to konkrétně lutein, lykopen, zeaxanthin, α-karoten a β-karoten 

[15], [16]. 

2.1.5 Sedmikráska chudobka 

2.1.5.1 Botanika 

Sedmikráska chudobka (Bellis perennis), jinak také sedmikráska obecná, je nízká rostlina z čeledi 

hvězdnicovitých (Asteraceae) dorůstající do výšky 15 cm (Obrázek 5). Přízemní listy, které jsou 

jednožilné, řapíkaté a vroubkované, tvoří růžici. Z růžice vyrůstají jednoúborné stvoly 

dosahující 10 cm. Květy jsou oboupohlavní se žlutým středem a jazykovitými, bílými až narůžovělými 

okvětními lístky. Plod tvoří hladké, drobné nažky [5], [17].  

 

 

Obrázek 5: Sedmikráska chudobka (Bellis perennis) [4]  
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2.1.5.2 Výskyt a využití 

Se sedmikráskou se setkáváme v lukách, zahradách, mezích a parcích. Roste v Evropě, Severní 

Americe a na Novém Zélandu. Sedmikráska se pro své léčivé účinky využívala již ve středověku. Jako 

léčivá část se používá její květ. Jelikož je antispazmodická, má schopnost tlumit kašel. Čaj ze 

sedmikrásky zlepšuje trávení, stimuluje chuť k jídlu a zrychluje metabolismus. Díky močopudným 

účinkům zmenšuje otoky. Působí také protizánětlivě a dezinfekčně [17], [18], [19], [20]. 

2.1.5.3 Složení 

Hlavní látky zjištěné v sedmikrásce jsou triterpenické saponiny, antokyanidy a polyacetyleny.       

Nejvíce zastoupeným polyacetylenem je methyl-deka-4,6-diynoát. V rostlině se dále vyskytují 

flavonoidy kvercetin, kaempferol a apigenin. Sedmikráska také obsahuje seskviterpeny β-karyofylen, 

kadinen a řadu monoterpenů jako jsou například β-myrcen, geranyl acetát, neryl acetát, β-pinen, 

geraniol a linalool. Jsou přítomny i alkoholy, z nichž nejvíce zastoupenými jsou cis-3-hexenol a trans-

2-hexenol. Dále byly analyzovány kyselina palmitová, myristová a laurová [17], [21], [22]. 

2.1.6 Smetánka lékařská 

2.1.6.1 Botanika 

Smetánka lékařská (Taraxacum officinale), nebo také pampeliška lékařská (Obrázek 6), je vytrvalá 

rostlina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Její listy tvoří přízemní růžici a obsahují mléčnici 

s bílou hořkou tekutinou. Mohou být jak špičaté, tak tupé a obvykle bývají velmi laločnaté. Má 

vícehlavý oddenek, ze kterého vyrůstá vřetenovitý kořen. Stonkem je stvol, který nese žluté až 

zlatožluté květy tvořící úbor. Plodem je nažka pokrytá bílým chmýřím. Rostlina při utržení roní bílou 

šťávu, která se podobá kaučuku [23]. 

 

 

Obrázek 6: Smetánka lékařská (Taraxacum officinale) [4] 
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2.1.6.2 Výskyt a využití 

Smetánka má své využití v tradiční a moderní medicíně. Roste v Evropě, Asii a Severní 

Americe. První zmínky o smetánce a jejich účincích padly v čínské medicíně v 7. století našeho 

letopočtu. Její název pochází z řeckého „taraxis“- zánět očí, a „akeoami“- hojivý. 

Kořen zlepšuje trávení a funkci jater. Listy jsou diuretické a používají se při léčbě zánětu močových 

cest. Má projímavé účinky a může se podávat při žloutence. V lidové medicíně se používala proti 

zánětům, jaterním nemocem a rakovině prsu a dělohy. V tradiční čínské medicíně je oblíbená pro 

své protizánětlivé, antirevmatické a diuretické vlastnosti. Své využití také nalézá v kuchyni 

ve formě pampeliškového medu, který se vyrábí tepelným zpracováním květu [17], [23], [24], [25]. 

2.1.6.3 Složení 

Smetánka obsahuje seskviterpenoidy; esterově a glykosidicky vázané laktony, triterpenoidy a jejich 

deriváty faradiol a arnidiol. Dále byly analyzovány významné flavonoidy luteolin a kvercetin. Listy 

pampelišky obsahují velké množství vitamínu D, dále vitamíny A, B a C a v kořeni se nachází inulin. 

Ve smetánce najdeme také cholin [17], [24], [25]. 

2.2 Využití bylinek v kosmetice 

Historie používání bylinek v kosmetice sahá až do starověku. V produktech přírodní kosmetiky se 

používají extrakty různých částí bylinek, které jsou bohaté na látky s antioxidačními účinky. Mezi 

takové antioxidační látky patří například vitamín E, který je oblíbený v produktech zmírňující vrásky. 

Dále mají široké použití pro léčbu různých kožních onemocnění, jako například akné. Takové bylinky 

vykazují schopnost antimikrobiální aktivity. Mezi další antioxidační látky obsažené v bylinkách patří 

flavonoidy, které udělují UV ochranu kůže. Mají také protizánětlivé, zklidňující a hojivé účinky. 

Extrakty bylinek lze najít ve velkém množství kosmetických produktů. Jsou součástí různých 

pleťových krémů a masek, pleťových vod, tělových krémů, šamponů, balzámů na rty, parfémů, nebo 

i přírodního make-upu. Poptávka po přírodní kosmetice roste z důvodu její šetrnosti k pokožce. Je 

hypoalergenní a nevyvolává žádné nepříjemné vyrážky. Výhodou přírodní kosmetiky je, že je vhodná 

pro všechny typy pleti a díky svému přirozenému obsahu nevyvolává v těle vedlejší účinky, pouze mu 

dodává užitečné živiny. Přírodní kosmetika není založena na okamžité léčbě příznaků, ale 

na postupném uvedení těla do harmonie s přírodou [26], [27], [28], [29], [30]. 

2.3 Aktivní látky 

2.3.1 Fenolické sloučeniny 

Fenolické sloučeniny se vyskytují v rostlinách jako sekundární metabolity. Jedná se o sloučeniny 

s alespoň jedním aromatickým jádrem a alespoň jednou hydroxylovou skupinou. Dělíme je na 

fenolické kyseliny a flavonoidy [31]. 

2.3.1.1 Fenolické kyseliny 

Fenolické kyseliny obsahují hydroxy a další funkční deriváty kyseliny benzoové a skořicové. Kyselina 

hydroxyskořicová je prekurzorem biosyntéz mnoha rostlinných fenolů. Kyseliny, které vychází 

z kyseliny benzoové zastupuje kyselina gallová a kyseliny vycházející z kyseliny hydroxyskořicové 

zastupují kyselina kávová, kumarová a nerulová [31], [32]. 
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2.3.1.2 Flavonoidy 

Nejčastěji vyskytujícími se fenolickými látkami v rostlinách jsou flavonoidy.  Flavonoidy, nebo také 

vitamín P, jsou sekundární metabolity rostlin. Jsou známé pro své silné antioxidační vlastnosti. Jedná 

se o barviva rozpustná ve vodě, které propůjčují barvu květům a plodům. Jsou přítomny v ovoci, 

zelenině, ořeších, obilí, pivě a víně. V rostlině se vyskytují buď volně nebo ve formě glykosidů. Jejich 

základní chemickou strukturu tvoří flavan, který vznikl spojením dvou benzenových kruhů pomocí 

pyranu. Působí podobně jako vitamíny, jsou užitečné v boji s volnými radikály, nádorovými buňkami 

a viry. Mají pozitivní vliv na enzymy, které se účastní reparace poškozených buněčných struktur. 

Zvyšují stabilitu cévních stěn a snižují riziko vzniku trombů. Podle struktury je dělit na flavonoly, 

flavony, flavanony, katechiny, anthokyanidiny, dihydroflavonoly, chalkony a isoflavonoidy. 

V současné době je známo více jak 8 000 flavonoidů [32], [33]. 

2.3.1.2.1 Flavonoly 

Flavonoly mají na uhlíku C3 hydroxylovou skupinu, mezi C2 a C3 dvojnou vazbu a na uhlíku C4 

ketonovou skupinu. Jedním z nejvíce zastoupených flavonolů je kvercetin. Běžně se s ním setkáváme 

v jídle, například v černém čaji, červeném víně a jablkách. Mezi významné flavonoly řadíme také 

myricetin a kaempferol [32]. 

2.3.1.2.1.1 Myricetin 

Myricetin (3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4-chromenon) je flavonol přítomný v ovoci, 

zelenině, čajích a víně (Obrázek 7). Vyskytuje se jak ve volné, tak glykosidické formě. Říká se mu 

také hydroxykvercetin, jelikož má velmi podobnou strukturu kvercetinu. Myricetin prokázal velkou 

řadu léčivých účinků. Jako většina flavonoidů je antioxidační a protizánětlivý. Zlepšuje hypertenzi, 

alergie a nemoci kostí. Má pozitivní účinky na centrální nervovou soustavu, působí proti 

Alzheimerově a Parkinsově chorobě. Vykazuje antimikrobiální, antidiabetickou, imunomodulační 

a analgetickou aktivitu [34]. 

 

 

Obrázek 7:Struktura myricetinu [37]  

2.3.1.2.1.2 Kvercetin 

Kvercetin (2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on) se vyskytuje jako aglykonová část 

flavonoidních glykosidů. Je tvořený dvěma difenolovými jádry s heterocyklickým řetězcem, který 

obsahuje kyslík uprostřed (Obrázek 8). Je obsažen v kůře dubu sametového Quercuslutina a odtud 

pochází jeho název. Dále se používá jako přírodní barvivo Natural Yellow 10. Kvercetin se hojně 

vyskytuje v rostlinách, zejména v kapaře trnité syrové, zelené paprice, šťovíku kyselém, ředkvi seté 

nebo koriandru setém. Kvercetin působí jako antioxidant, má protizánětlivé a protirakovinné účinky. 

Účinkuje preventivně proti astmatu, alergiím, onemocněním prostaty a diabetu [35], [36]. 
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Obrázek 8: Struktura kvercetinu [38] 

2.3.1.2.2 Flavony 

Flavony mají na uhlíku C4 připojenou ketonovou skupinu a mezi C2 a C3 dvojnou vazbu. Mezi 

nejvýznamnější zástupce patří luteolin a apigenin [32]. 

2.3.1.2.2.1 Luteolin 

Luteolin (3',4',5,7-tetrahydroxyflavon) je flavon, se kterým se setkáváme v ovoci, zelenině 

a léčivých rostlinách (Obrázek 9). Je to významný antioxidant a je známý pro své protirakovinné 

účinky. Epidemiologické studie přisuzují luteolinu schopnost prevence rakoviny.  Dokáže indukovat 

apoptózu a inhibovat buněčné proliferace a metastáze. Používá se pro léčbu alergií, zánětů 

a hypertenze [39], [40]. 

 

Obrázek 9: Struktura luteolinu [41] 

2.3.1.2.2.2 Apigenin 

Apigenin (4',5,7-trihydroxyflavon) je flavon vyskytující se ve velkém množství rostlin, zejména 

v heřmánku, celeru, petrželi, cibuli, citrusových plodech a mátě (Obrázek 10). Dále je 

přítomný ve velkém množství v pivě a červeném víně. Snižuje tlak a má výrazné antioxidační, 

protizánětlivé a antibakteriální účinky. Je významný pro své protinádorové účinky, a to díky 

schopnosti aktivovat apoptózu rakovinových buněk. Je účinný proti řadě rakovinových buněk, 

například proti buňkám způsobující rakovinu jater, tlustého střeva, žaludku, kůže, plic, neuroblastomu, 

krve, prsou a vaječníků [42]. 
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Obrázek 10: Struktura apigeninu [43] 

2.3.1.3 Katechiny 

Katechiny, nebo také flavanoly, vycházejí z flavanu a mají na uhlíku C3 připojenou uhlíkovou 

skupinu. Setkáváme se s nimi zejména v čajích, červeném víně a čokoládě. Mají adstringentní účinky, 

což znamená, že dokážou stahovat cévy. Mezi hlavní zástupce řadíme katechin, epikatechin 

a epigallokatechin [32]. 

2.3.1.3.1 Flavanony 

Flavanony se vyskytují jak ve formě glykosidů, tak ve formě volných aglykonů.  Nazývají se také 

citrusové flavonoidy, protože se vyskytují v grapefruitech a pomerančích. Na uhlíku C4 mají dvojnou 

vazbou připojený kyslík. Řádíme sem například hesperetin, naringenin a eryodiktyol [32]. 

2.3.2 Karotenoidy 

Jedná se o skupinu přírodních lipofilních barviv žluté, červené a oranžové barvy, se kterou se 

setkáváme ve všech typech organismů. Obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb, který tvoří 

pevnou strukturu molekuly a díky tomu mají stabilizační funkci v membránách. S karotenoidy se 

můžeme setkat převážně u vyšších rostlin v chloroplastech, a to v listech, květech a plodech. 

Rostlinám propůjčují jejich zabarvení. Karotenoidy patří do skupiny tetraterpenů a jsou barevné 

z důvodu přítomnosti konjugovaných dvojných vazeb. Řadíme sem například skupinu xantofylů 

(lutein) nebo karotenů (β-karoten). Mají také antioxidanční schopnosti a mohou být nápomocné při 

vážných onemocněních jako jsou například nádory. β-karoten neboli provitamín A (Obrázek 11) se 

prokázal jako účinný proti vzniku šedého zákalu [44], [45], [46], [47], [48]. 

 

 

Obrázek 11: Struktura β-karotenu [49]  

2.3.3 Chlorofyly 

Chlorofyly se řadí mezi skupinu zelených barviv. Jedná se o fotosyntetické pigmenty, tedy zařizují 

fotosyntézu. Setkáváme se s nimi jak v prokaryotických, tak eukaryotických organismech. Mezi jedny 

z nejdůležitějších chlorofylů patří chlorofyl a a chlorofyl b.  

Chlorofyl a má strukturu cyklického tetrapyrrolu. Je modrozelený, rozpustný v nepolárních látkách 

a nerozpustný ve vodě. Jeho strukturu lze vidět na levé straně obrázku níže (Obrázek 12). Je přítomný 

v řasách, rostlinách a potravinách. Prakticky se využívá v potravinářském a kosmetickém průmyslu 

jako barvivo [50], [51]. 
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Chlorofyl b je zelený pigment a podobá se strukturou chlorofylu a (Obrázek 12). S chlorofylem a se 

vyskytuje ve vyšších rostlinách a zelených řasách.  Chlorofyl je protizánětlivý, hojí rány a má 

antioxidační vlastnosti. Má rovněž pozitivní účinky na imunitní systém, používá se při prevenci 

rakoviny a má schopnost detoxikovat játra. Díky obsahu hořečnatých solí eliminuje 

nepříjemný tělesný zápach [50], [51]. 

 

 

Obrázek 12: Struktura chlorofylu a (vlevo) a chlorofylu b (vpravo) [52] 

2.4 Antioxidační aktivita 
Antioxidační aktivita je schopnost látek zachytávat volné radikály, které jsou škodlivé pro organismus. 

Jedná se převážně o kyslíkové a dusíkaté radikály, které modifikují strukturu a tím i funkci pro 

organismus důležitých biomolekul jako jsou nukleové kyseliny, bílkoviny a lipidy. Radikály reagují 

řetězově a tyto reakce následně mohou poškozovat orgány a tkáně. Působí negativně při řadě 

onemocnění a účastní se například protizánětlivých reakcí. Onemocnění spojené s volnými radikály je 

kupříkladu rakovina, která je způsobená radiačním zářením, při kterém vznikají hydroxylové radikály 

štěpením vody.  Za tvorbu radikálů mohou být zodpovědné fotochemické, biochemické nebo radiační 

reakce exogenního a endogenního původu. Může se jednat například o léky nebo přechodné prvky.  

Nejčastěji vyskytujícími se radikály jsou radikál hydroxylový, peroxylový či oxid dusnatý. Mezi 

radikály také řadíme látky neradikálové povahy jako peroxid vodíku, kyselina chlorná nebo ozon. 

Látky schopny snižovat aktivitu volných radikálů se nazývají antioxidanty. Dělíme je na antioxidační 

enzymy, antioxidační neenzymové proteiny, exogenní antioxidanty a nízkomolekulární endogenní 

antioxidanty. Mezi antioxidační enzymy řadíme superoxiddismutasu, glutathionperoxidasy, katalasy 

a glutathiontransferasy. Antioxidační neenzymové proteiny mají schopnost vázat přechodné prvky, 

patří sem například ferritin nebo transferin. Nízkomolekulární endogenní antioxidanty zachytávají 

volné radikály a vytváří stabilnější struktury. Řadíme sem například kyselinu askorbovou, bilirubin, 

vitamín A nebo kyselinu močovou. Mezi exogenní antioxidanty patří fenolické látky jako flavonoidy 

a fenolické kyseliny. Mají schopnost chelatace přechodných prvků, inhibice prooxidačních enzymů, 

aktivace antioxidačních enzymů a zhášení radikálů. Krom využití aktivity antioxidantů se volné 

radikály odstraňují vylučováním z těla (močí, stolicí), zachycováním jinými molekulami (quenching) 

nebo zanikají při spojení dvou radikálů. Ke stanovení antioxidační aktivity se používá několik metod, 

z nichž mezi nejznámější patří například metoda TEAC nebo metoda DPPH [53], [54], [55]. 
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2.5 Účinky přípravků obsahující aktivní látky na mikroorganismy 
U antimikrobiálních látek rozlišujeme efekt bakteriostatický a baktericidní. Bakteriostatické látky 

pouze zastavují množení bakterií, kdežto bakteriocidní je usmrcují pomocí různých 

mechanismů. Jedním z mechanismů je inhibice syntézy buněčné stěny, například pomocí cykloserinu 

nebo penicilinu. Dalšími mechanismy je porucha syntézy nukleových kyselin nebo cytoplazmatické 

membrány. Antimikrobiální látky v kosmetických přípravcích mají dezinfekční účinky, čímž snižují 

riziko kontaminace mikroorganismy. Většina kosmetických přípravků obsahuje antimikrobiální látky, 

které udržují jejich čistotu a prodlužují jejich životnost [56], [57]. 

2.6 Testy stanovení antimikrobiální aktivity 

2.6.1 Difúzní metody 

Difúzní metody jsou založeny na difúzi látky ze zdroje do okolního prostředí. Vzniká klesající 

koncentrační gradient, který brání růstu mikroorganismů do vzdálenosti tzv. inhibiční zóny. 

Difúzní metody se provádí na difúzních půdách [58], [59]. 

2.6.1.1 Difúzní disková metoda a agarová difúzní metoda 

Principem této metody je difúze antimikrobiální látky z papírového disku do agarové půdy. 

Mikroorganismus je naočkován do agaru, následně se látka rozpustí absorpcí vody z půdy a je 

difundovaná do média. Kolem disku se vytvoří koncentrační gradient účinné látky, který inhibuje 

růst mikroorganismu. Vzniká zóna inhibice, jejíž průměr se srovnává s naměřenou hodnotou. 

Agarová metoda je podobná diskové, avšak antimikrobiální látka se aplikuje přímo do jamek 

v agaru [58], [59], [60], [61]. 

2.6.2 Diluční metody 

Diluční metody se používají pro stanovení minimální inhibiční koncentrace, což je minimální 

koncentrace, která je schopna viditelně inhibovat růst mikroorganismů. Přidává se přesné množství 

testované látky do kultivačního činidla. Po naočkování a kultivaci se hodnotí růst mikroorganismů. 

Antimikrobiální látky je možné přidávat jak do tekutého, tak do pevného média [58], [59], [60], [61]. 

2.6.2.1 Bujonová diluční metoda 

Při této metodě se inokulum očkuje do zkumavek či mikrotitrační destičky obsahující kultivační 

medium se sestupnou koncentrací antimikrobiální látky.  Po inkubaci se sleduje vznik zákalu, který 

znamená růst mikroorganismu. Minimální inhibiční koncentrace je pak v místech, kdy nevzniká zákal. 

Hodnocení se dělá vizuálně, spektrofotometricky nebo stanovením počtu buněk [58], [59], [60], [61]. 

2.6.2.2 Agarová diluční metoda 

Tato metoda se používá k hodnocení nových antimikrobiálních látek. Minimální inhibiční koncentrace 

se vyhodnotí v agarovém médiu, který obsahuje antimikrobiální látku. Po inhibici se hledá nejnižší 

koncentrace aktivní látky, která zabraňuje růstu mikroorganismů [58], [59]. 

2.6.3 Epsylon test 

Epsylon test, nebo také E-test, je metoda, která kombinuje diluční a difúzní metodu. Na naočkovaný 

agar se nanesou E-testové proužky obsahující na okrajích gradient antimikrobiální látky. Látka 

proniká do média a po inkubační době je vytvořena elipsoidní inhibiční zóna. Na místě, kde se protne 

kraj proužku s hranicí růstu bakterií, se odečítá minimální inhibiční koncentrace [62]. 
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2.7 Mikroorganismy 

2.7.1 Grampozitivní mikroorganismy 

Grampozitivní bakterie mají stěnu složenou ze silné vrstvy peptidoglykanů (Obrázek 13). Tato vrstva 

obsahuje kyselinu teichoovou, která při Gramově metodě způsobuje fialové zbarvení [63]. 

 

 

Obrázek 13: Buněčná stěna grampozitivních bakterií [75]  

2.7.1.1 Micrococcus luteus 

Micrococcus luteus je mikroorganismus, který patří do čeledi Micrococcaceae. Tato bakterie je 

velmi rozšířená, lze se s ní setkat na kůži a sliznici dýchacích cest a ústní dutiny. Jedná se o aerobní 

bakterii kulovitého tvaru vyskytující se v párech či shlucích. Netvoří spory a nemá bičíky. Vytváří 

žluté barvivo lutein, které patří do karotenoidních barviv. Je v podstatě neškodný, ohrožuje pouze 

jedince se slabou imunitou [64]. 

2.7.1.2 Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus epidermidis patří mezi grampozitivní bakterie z čeledi Micrococcaceae. Vytváří 

nepravidelné shluky, je fakultativně anaerobní a koagulasa-negativní. Tvoří součást normální lidské 

mikroflóry, napadá hlavně oslabené pacienty a bývá přičinou různých infekcí, například infekce 

močového traktu nebo chirurgických ran. Má schopnost adherovat na umělé hmoty používané 

v chirurgii nebo ortopedii a tím způsobovat jejich infekce. Staphylococcus je známý pro svou 

resistenci vůči antibiotikům [65], [66], [67]. 
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2.7.1.3 Propionibacterium acnes 

Propionibacterium acnes je anaeorobní bakterie, která se řadí do rodu Propionibacterium. Má 

tyčinkovitý tvar a nevytváří spory. Nachází se v mikroflóře kůže, tlustého střeva, očních spojivek 

a dutiny ústní. Způsobuje různé infekce, nejčastěji je tato bakterie připisována vzniku akné a je nejvíce 

koncentrovaná v místech s vysokou tvorbou mazu. Ukázalo se, že Propionibacterium acnes interaguje 

s bakterií Staphylococcus epidermidis. Zatímco Propionibacterium způsobuje zánět kůže, 

Staphylococcus inhibuje její aktivitu. Fyziologickou změnou může dojít k nerovnováze mezi těmito 

dvěma bakteriemi a tím pádem zvýšení aktivity Propionibacterium [68], [69], [70]. 

2.7.2 Gramnegativní mikroorganismy 

Gramnegativní bakterie mají stěnu složenou z tenké vrstvy peptidoglykanů, která neobsahuje kyselinu 

teichovou (Obrázek 14). Dále obsahuje vnější membránu, která se skládá z lipoproteinů, fosfolipidů 

a strukturních proteinů. Při Gramově barvení získávají růžovou barvu [63]. 

 

 

Obrázek 14: Buněčná stěna gramnegativních bakterií [75] 

2.7.2.1 Serratia marcescens 

Serratia marcescens je bakterie řadící se do rodu Enterobacteriaceae. Tato bakterie má tyčinkovitý 

tvar, je pohyblivá, chemotrofní, fakultativně anaerobní a netvoří spory. Produkuje červené barvivo 

prodigiozin. Je zodpovědná za různá onemocnění, může způsobovat sepsi, meningitidu nebo 

infekce [71], [72]. 

2.7.2.2 Escherichia coli 

Escherichia coli se řadí do rodu Escherichia, který spadá do čeledi Enterobacteriaceae. Tato bakterie 

je fakultativně anaerobní, má tyčinkovitý tvar a netvoří spory.  Je schopná růst na běžných půdách 

v různých typech podmínek a vykazuje hojnou biochemickou aktivitu. Vyskytuje se ve střevní 

mikroflóře člověk a savců. Dále se s ní můžeme setkat v potravinách, odpadních vodách a prachu. 

Normálně tento kmen nebývá škodlivý, pouze u jedinců s oslabenou imunitou může dojít k tomu, že 

se bakterie dostane mimo střeva a způsobí extraintesinální nebo intestinální infekce [73]. 
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2.7.3 Candida glabrata 

Candida glabrata, jinak také Torulopsis glabrata, je kvasinka, která patří do rodu Candida. 

Dříve byla považována za téměř nepatogenní, avšak z důvodu zvýšení používání supresivních látek se 

zvýšila její patogenita. Candida se vyskytuje ve sliznicích lidí a je původcem kvasinkových infekcí, 

které se léčí celkem obtížně, a to z toho důvodu, že je rezistentní na antimykotika, jako například 

flukonazol. Je nebezpečná pro pacienty s oslabenou imunitou [74]. 

2.8 Enkapsulace 
Enkapsulace je metoda balení účinných látek do nosného materiálu. Tento materiál je poté schopný 

látky za určitých podmínek uvolňovat. Připravují se částice o velikosti od několika nm do několika 

mm. Enkapsulace se uplatňuje v potravinářském průmyslu. Chrání materiál před okolními vlivy 

a zlepšuje stabilitu výrobků jak konečných, tak během jejich zpracování. Využívá tzv. postupné 

uvolňování, což je technika, při které jsou účinné látky transportovány na určené místo v požadované 

koncentraci za definovanou rychlost. K tomu se používá například změna teploty, pH, osmotického 

tlaku nebo enzymatické aktivity. Dále se dá enkapsulace využít k oddělování látek a krytí nepříjemné 

chuti. Enkapsulace je prováděna různými způsoby, které se nazývají enkapsulační techniky. 

Nejčastější nosné materiály, se kterými se setkávám jsou například agar, agaróza, celulóza, chitozan či 

želatina [76], [77]. 

2.8.1 Sprejové sušení 

Nejběžnější technikou enkapsulace je sprejové sušení. Používá se k přípravě pevných látek 

z kapalných. Proces začíná homogenizací látky v nosiči a následném sprejování směsi do prostoru 

horké komory. Nosný materiál této metody bývá nejčastěji arabská guma, modifikovaný škrob nebo 

maltodextriny. Sušení se využívá v potravinářství k výrobě přídatných látek a příchutí [78]. 

2.8.2 Koacervace 

Koacervace je separace polymerního roztoku na dvě vzájemně nemísitelné části, z nichž jedna je 

koncentrovanější a označuje se jako koacervát a méně koncentrovaná se nazývá koacervační medium. 

Koacervační médium tvoří jádro částice a koacervační fáze její obal. Koacervace se dělí na 

jednoduchou a komplexní. Při jednoduché koacervaci dochází k dělení v přítomnosti jednoho typu 

makromolekul a při komplexní jsou přítomny dvě a více opačně nabitých polymerních částic. Při obou 

procesech se vytváří kapičky, které tvoří oddělenou koacervovanou fázi. Jsou-li v roztoku přítomna 

jádra, kapičky se kolem nich nahromadí a po přidání síťovacího činidla tvoří stěnu koacervátu. Jako 

nosný materiál se používá nejběžněji kombinace želatiny a arabské gumy [78]. 

2.8.3 Kokrystalizace 

Jedná se o enkapsulační metodu, která využívá sacharózu jako materiál pro vnější vrstvu. Přesycený 

sacharózový sirup je udržován při takové teplotě, aby nedocházelo ke krystalizaci. Po přidání aktivní 

látky dochází k postupné krystalizaci a enkapsulaci aktivních látek. Výsledné produkty se usuší na 

určenou vlhkost a třídí podle velikosti [78]. 

2.8.4 Lyofilizace 

Lyofilizace je technika, která se používá pro enkapsulaci ve vodě rozpustných aromatických látek 

a léků. Aktivní látka a nosič se rozpustí ve vodě a následně zmrazí. Poté se za sníženého tlaku 

subliminací odstraní voda. Využívá se například při enkapsulaci buněk [78]. 

2.8.5 Emulgace 

Emulgace je metoda aplikovaná při enkapsulaci ve vodě rozpustných bioaktivních látek. Emulze se 

skládá ze dvou a více vzájemně nemísitelných látek, nejčastěji kombinace olej a voda. Spolu tvoří 

dispergovanou fázi a dispergovanou látku, která je v ní rozptýlená ve formě kapiček. Emulzi je možné 

sušit a tím získat částice ve formě prášku [78]. 
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2.8.6 Enkapsulace do liposomů 

Liposomy jsou malé kulovité vezikuly, do kterých lze enkapsulovat řadu aktivních látek. 

Skládají se ze dvou nebo více dvojvrstev převážně tvořených fosfolipidy. Tyto dvojvrstvy obsahují 

hydrofilní část, která směřuje dovnitř a hydrofobní část, která směřuje ven. Hlavní složkou liposomů je 

lecitin (sójový, slunečnicový nebo vaječný). Do liposomů je možné enkapsulovat jak hydrofilní, tak 

hydrofobní látky. Lipidická dvojvrstva nepropustí ionty a makromolekuly, takže inkorporované látky 

jsou chráněné před vlivy okolního prostředí. Liposomy tedy zachytávají jak hydrofilní, tak hydrofobní 

látky, přičemž hydrofilní látky jsou zachytávány do vodného prostředí a hydrofobní do lipidové 

dvojvrstvy. Jejich velikost se pohybuje od několika nanometrů do několik mikrometrů. Liposomy jsou 

také ideálními nosiči léků, jelikož jsou morfologicky podobné buněčným membránám a díky 

schopnosti včlenit do sebe různé typy látek [78]. 

2.8.6.1 Dělení liposomů 

Morfologie dělí liposomy na malé unilamelární vezikuly, velké unilamelární liposomy, 

multilamelární vezikuly, multivesikální vezikuly. Unilamelární vezikuly mají průměr 15–50 nm 

a obsahují jen jednu lipidovou dvojvrstvu. Díky velkému zakřivení mají vysoké membránové napětí 

a také odlišné fyzikálně chemické vlastnosti než jiné liposomy. Velké unilamelární liposomy mají 

průměr 100 nm a menší lokální zakřivení. Tím pádem mají i menší membránové napětí a větší 

stabilitu. Multilamelární vezikuly mají průměr 100 nm až 20 µm. Ty se dále dělí na 

oligolamelární vezikuly s několika vrstvami membrán, multilamelární vezikuly s velkým počtem 

lipidových membrán, vezikuly s koncentricky uspořádanými lamelami a vezikuly s nekoncentricky 

uspořádanými lamelami. Multivesikulární vezikuly obsahují v jedné vesikule několik menších vesikul. 

Mají několik vesikul s různým počtem lamel [79], [80]. 

2.8.6.1.1 Dělení liposomů podle náboje 

Podle náboje dělíme liposomy na kationické liposomy, anionické liposomy a neutrální liposomy. 

Kationické lipisomy se používají nejvíce. Reagují s anionty a zápornými polyelektrolyty. Jelikož se 

v přírodě vyskytuje jen jediný kladně nabitý lipid, sfingosin, tak se musí syntetizovat. 

Nejpoužívanějšími jsou hexadecyl a dodekadecyl řetězce. Anionické liposomy snadno uvolňují svůj 

objem a jsou rychle vychytávány cílovými buňkami. Řadíme sem například fosfatidylserin, 

fosfatidylglycerol nebo fosfatidylinositoly. Neutrální liposomy se snadno sráží a sedimentují. Patří 

sem lecitin, fosfatidylethyloamin a sfingomyeliny [79], [80]. 

2.8.6.1.2 Dělení liposomů podle funkce 

Podle funkce jsou liposomy děleny do čtyř skupin. Konvekční liposomy jsou labilní v séru a mají 

nespecifické interakce. Stericky chráněné liposomy jsou stabilní a na povrchu obsahují hydrofilní 

polymery jako například polyethylenglykol. Cílené liposomy reagují specificky přes navázané ligandy. 

Polymorfní liposomy jsou vysoce reaktivní. Mění své vlastnosti při interakci s jinými látkami. Řadíme 

mezi ně liposomy sensitivní na světlo, teplo a ionty [79], [80]. 

2.8.6.2 Metody přípravy liposomů 

Existuje řada technik přípravy liposomů, které závisí na několika okolnostech. Mezi ně patří fyzikální 

a chemické vlastnosti liposomů a aktivních látek, velikost a poločas rozpadu požadovaný pro úspěšnou 

aplikaci, toxicita a koncentrace enkapsulované látky, náklady, použitelnost a typ média, ve kterém 

jsou liposomy dispergovány. 

Běžnou metodou je metoda hydratace fosfolipidového filmu. Při této technice se odpaří roztok 

fosfolipidu v organickém rozpouštědle a následně vzniká tenká vrstva na stěnách nádoby. Vrstva je 

hydratována vodnou fází a třepáním převedena na suspenzi vezikul, které obsahují vodu. Potřebnou 

velikost pak lze získat extruzí přes polykarbonátový filtr s definovanou velikostí pórů. 

Pro přípravu unilamelárních liposomů se používá injekční metoda. Injekční stříkačkou se vstříkne 

alkoholický roztok fosfolipidů do vodné fáze. Následnou extruzí lze získat liposomy o stejné velikosti. 



27 

Další metodou je metoda propolisom-liposom. Používá se pro přípravu multilamenárních liposomů, 

které jsou vhodné pro enkapsulaci jak lipofilních, tak hydrofilních látek. Dochází k přeměně 

koncentrované proliposomální směsi obsahující částečky lipidů, vodu a etanol na liposomální disperzi 

přebytkem vodné fáze. Tato metoda se hodí pro enkapsulaci látek s různou rozpustností v etanolu 

a vodě. Frenchpress, jinak také vysokotlaká homogenizace, slouží k extruzi větších liposomů přes 

membránu. Získáme tak unilamelární nebo oligolamelární liposomy [79], [80]. 

2.8.6.3 Cholesterol 
Cholesterol je organická látka, která patří mezi steroidy. Má lipidovou povahu a je stavební složkou 

buněk a tkání v lidském těle. Tvoří základní část biomembrán. Skládá se z polární a nepolární části. 

Nepolární část je složena ze steroidního jádra a uhlovodíkového řetězce a polární obsahuje 

hydroxylovou skupinu díky které je rozpustná ve vodě. Podílí se na tvorbě vitamínu D, steroidních 

a pohlavních hormonů, krevních lipoproteinů a žlučových kyselin. Je zodpovědný za komunikaci mezi 

buňkami, přenáší buněčné signály a nervové vzruchy. Zprostředkovává také intracelulární transport. 

V lidském těle se cholesterol vyskytuje nejvíce v mozku, nadledvinách, kožním tuku a slezině. Naše 

tělo si jej dokáže produkovat samo v trávicím traktu a játrech. Dále jej přijímáme v potravinách, 

například ve vejcích, uzeninách, živočišných tucích či mléčných výrobcích. V případě dlouhodobě 

zvýšené konzumace potravin s cholesterolem můžou nastat komplikace v podobě zvýšené hladiny 

cholesterolu v krvi [81], [82]. 

2.8.6.4 Lecitin 

Lecitin, neboli 1,2-diacyl-glycero-3-fosfocholin, tvoří hlavní složku biologických membrán. 

Byl objeven francouzským chemikem M. Gobleym a jeho název je odvozený z řeckého jména pro 

vaječný žloutek „lekithos“. Má důležitou roli v buněčném metabolismu a je známý pro svou schopnost 

snižování hladiny cholesterolu [81]. Obsahuje aminalkoholcholin, který se podílí na přenosu 

nervových vzruchů. S lecitinem se setkáváme ve vysoké koncentraci například ve vaječném žloutku, 

dále pak v slunečnicových a sójových semínkách. Je to povrchově aktivní látka, která má využití 

v potravinářském průmyslu, kosmetice a farmacii jako emulgátor [83], [84]. 

V potravinářském průmyslu se používá jako stabilizátor majonéz, výživy pro kojence a v kosmetickém 

jako součást krémů na ruce a tělo. Vaječný lectin se liší od sójového obsahem mastných kyselin a díky 

tomu se může lišit v emulzifikačních vlastnostech. Také bylo dokázáno, že vaječný lecitin dokáže lépe 

snižovat hladinu cholesterolu než sójový [85], [86]. Vzhledem k tomu, že se slunečnicový lecitin 

získává extrakcí bez účasti chemikálií oproti sójovému lecitinu, je slunečnicový lecitin bezpečnější pro 

zdraví. Díky odlišnému způsobu extrakce je čistota slunečnicového lecitinu vyšší než čistota sójového 

lecitinu. Slunečnicový lecitin také obsahuje vyšší obsah cholinu, tím pádem snižuje riziko 

hormonálních dysfunkcí. Vyšší obsah cholinu také zlepšuje kognitivní schopnosti a zlepšují 

paměť [87], [88]. 

2.9 Využití liposomů a nanotechnologií v kosmetice 
V kosmetice je důležité, aby se aktivní látky z kosmetických produktů dostaly přes kůži a účinkovaly 

až na daném místě. Kvůli ochranné vrstvě kůže, která zabraňuje vstupu cizorodých látek, se aktivní 

látky do kůže nemusí dostat. Zároveň aktivním látkám musí být zajištěna ochrana proti světlu, teplu 

a jiným okolním vlivům. Z tohoto důvodu se v kosmetice stalo oblíbené používání nosičových 

systémů, které plní tyto funkce. V kosmetice se setkáváme s několika typy nosičových systémů. Patří 

mezi ně systémy částicové, emulzní a vezikulární [89]. 

Částicové se dělí na nanočástice a mikročástice. Ty obsahují nanokapsle a mikrokapsle, které mají 

jádro a obal, který plní ochrannou funkci aktivní látky a nanosféry a mikrosféry, které tvoří aktivní 

látka difundovaná v matrici. Tyto systémy jsou využívány jako antibakteriální látky [89]. 
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Emulzní systémy jsou koloidní nanoemulzní disperze oleje ve vodě, kde olej je buď nahrazen pevnými 

lipidy nebo kombinací pevných a kalných lipidů. Vezikulární systémy dělíme na liposomy (viz. 

kapitola 2.8.6) a niosomy. Niosomy obsahují nejčastěji neiontové surfaktanty, občas ale také 

cholesterol nebo jeho deriváty. Z důvodu odolnosti surfaktantů proti vysokým teplotám a oxidaci 

bývají jednodušší na přípravu než liposomy [89]. 

2.10 Metody charakterizace částic 

2.10.1 Stanovení velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla 

Při této metodě se k měření dynamickému rozptylu používá přístroj Zetasizer, který měří Brownův 

pohyb a uvádí ho do vztahu s velikostí částic. Velikost částic se měří na základě změny intenzity 

světla rozptýleného z roztoku. Částice v roztoku podléhají Brownovu pohybu, což je náhodný pohyb 

částic. Při osvícení částice laserem dojde k jeho rozptylu. Intenzita rozptýleného světla je poté dána 

rychlostí difúze částice-využívá se fakt, že menší částice se pohybují rychleji než těžší [89], [90], [91], 

[92]. 

2.10.2 Stanovení stability částic pomocí potenciálu zeta 

Částice obsahují elektrickou dvouvrstvu složenou z vnitřní části, tzv. Sternovi vrstvy, která má 

pevně vázané ionty a vnější části, která má ionty vázané slaběji. Uvnitř vnější vrstvy se nachází 

teoretická hranice, ve které částice a ionty vytváří stabilní jednotku. Této hranici se říká rovina skluzu 

nebo také povrch hydrodynamického smyku. Při pohybu částice se ionty obsažené uvnitř hranice 

pohybují s ní, avšak ionty mimo hranici se nepohybují. Na této hranici se nachází potenciál, nazývaný 

potenciál zeta. Velikost tohoto potenciálu udává stabilitu koloidního systému. Částice s potenciálem 

vyšším jak +30 mV a nižším jak 30 mV se obecně považují za stabilní. Nejdůležitější faktor 

ovlivňující potenciál zeta je pH. Při vyšším pH je potenciál zeta záporný, při nižším naopak kladný. 

Nulový potenciál zeta znamená izoelektrický bod, při kterém je systém nejméně stabilní [93], [94]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce byla izolace a charakterizace přírodních aktivních látek a možnosti jejich aplikace 

v kosmetických přípravcích s antimikrobiálním účinkem. V rámci této práce byly plněny následující 

dílčí cíle: 

1) Příprava a charakterizace vybraných extraktů 

2) Testování antioxidačního a antimikrobiálního účinku připravených extraktů 

3) Enkapsulace připravených extraktů do různých typů částic 

4) Návrh kosmetického přípravku s obsahem vybraných aktivních látek 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité přístroje a chemikálie 

4.1.1 Použité chemikálie 

Follin-Ciacaltautovo činidlo, Penta (CZE) 

Uhličitan vápenatý, Vitrum–LachNer (CZE) 

Kyselina gallová, Sigma-Aldrich (DEU) 

Dusitan sodný, Lach-ner (CZE) 

Chlorid hlinitý, Vitrum–LachNer (CZE) 

Hydroxid sodný, Vitrum–LachNer (CZE) 

Katechin, Sigma-Aldrich (DEU) 

Etanol, Vitrum–LachNer (CZE) 

2,2–azinobis (3–ethylbenzothioazolin-6-sulfonoovákyselina) -(ABTS); Sigma-Aldrich (DEU) 

Peroxodisírandraselný; Sigma-Aldrich (DEU) 

Trolox–6-hydroxy2,5,7,8-tetramethylchroman-2-dikarboxylová kyselina, Sigma-Aldrich (DEU) 

Cholesterol Sigma-Aldrich, Sigma-Aldrich (DEU) 

Lecitin vaječný, Serva (DEU) 

Lecitin slunečnicový, Fichemas.r.o. 

L-α-fosfatidylcholin, Sigma-Aldrich (DEU) 

Nutrient Broth (NB), Himedia (India)  

BHI médium, Himedia (IND) 

β-karoten, Sigma-Aldrich (DEU) 

4.1.2 Použité přístroje 

Spektrofotometr ThermoSpectronicHelios δ (GBR) 

Spektrofotometr UnicamHelios α (GBR) 

Analytické váhy, Boeco (DEU) 

Předvážky Kern 440-43, Kern&SohnGmbH (DEU) 

Předvážky Scout Pro, OHAUS (USA) 

Ultrazvukový homogenizátor / dispergátor – BandelinSonoplus HS3200, SonorexTechnik (DEU) 

CentrifugaBoeco U-32R, HettichZentrifugen (DEU) 

Mikrocentrifuga – Mikro 200, HettichZentrifugen (UK) 

Automatické pipety – Discovery (DEU) a Biohit (DEU) 

Spektrofotometrický detektor LCD 2084 

ZetaSizer Nano ZS –Malvern (UK) 

Vortex, TK3S, Kartellspa (USA) 

4.2 Použité bylinky 
V této práci bylo použito 6 bylinek, konkrétně heřmánek pravý, chmel otáčivý, citronová tráva, 

ostružinový list, sedmikráska chudobka a smetánka lékařská. Bylinky byly ve formě sypkého 

čaje zakoupeny v Léčivých rostlinách na Palackého třídě 19/114 v Brně. 
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4.3 Příprava extraktů 
V této práci byly vybrány k extrakci aktivních sloučenin dvě polární rozpouštědla, a to destilovaná 

voda a roztok 20% etanolu. Vzorky bylinek o koncentraci 0,1 g/ml byly následně ponechány 

k extrakci (Obrázek 15). Konkrétně bylo naváženo 1 g homogenizovaného vzorku bylinky a k takto 

připravenému vzorku bylo přidáno 10 ml destilované vody. V případě použití etanolu bylo přidáno 

10 ml 20% roztoku etanolu. Následně byl vzorek extrahován na temperované třepačce po dobu 24 

hodin při 37 °C. Po skončení extrakce byly vzorky přefiltrovány přes dvojitou gázu a následně byly 

filtráty zcentrifugovány při 8 000 ot./min po dobu 5 minut. Připravené supernatanty byly použity 

k dílčím analýzám. 

 

 

Obrázek 15: Vodné a etanolové extrakty bylinek 

4.4 Použité mikroorganismy 
V této práci byly v experimentální části pro testování antimikrobiální aktivity použity bakteriální 

kultury Micrococcus luteus CCM 1569, Serratia marcescens CCM 8587, Escherichia coli CCM 

3954, Propionibacterium acnes CCM 3437, Staphylococcus epidermidis CCM 4418 a Candida 

glabrata CCM 8270. 

4.4.1 Kultivace mikroorganismů 

Pro kultivaci byly použity tři zástupci grampozitivních bakterií Micrococcus luteus, 

Propionibacterium acnes a Staphyloccocus epidermis, dva zástupci gramnegativních bakterií Serratia 

marcescens a Escherichia coli a kvasinka Candida glabrata. Kultury byly uchovávány ve formě 

křížového roztěru v Petriho miskách v lednici při 4 ℃. Před kultivací byla tato uchovávaná kultura 

zaočkována do sterilního tekutého media 1–10% inokulem. Pro samotnou kultivaci mikroorganismů 

bylo odměřeno 50 ml vybraného média a přelito do 100ml Erlenmayerovy baňky. Takto připravená 

média byla sterilizována v tlakovém hrnci na 100 ℃ po dobu 60 minut. Zaočkovaná média byla 

následně inkubována v termostatu při 37 ℃ po dobu 24 hodin. Narostlá kultura byla po 24hodinové 

inkubaci vhodně naředěna a použita k testování antimikrobiálního účinku. 
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4.4.1.1 Příprava médií 

Jako kapalné médium pro Escherichia coli, Micrococcus luteus a Serratia marcescens bylo použito 

komerční NB médium připravené podle návodu na obalu. Pro bakterie Propionibacterium acnes 

a Staphylococcus epidermidis bylo použito BHI médium a kvasinka Candida glabrata byla 

kultivována v tekutém YPD médiu. V příloze (Příloha 1) lze vidět konkrétní složení použitých médií. 

4.5 Metody pro stanovení základních charakteristik 

4.5.1 Stanovení fenolických sloučenin 

Pro stanovení fenolických sloučenin se používá Folin-Ciocalteuova metoda (FCM), která je založena 

na oxidaci fenolů a redukci wolframanů a molybdenanů na modře zbarvený oxid molybdenanu 

a wolframanu. Intenzita vzniklého zbarvení je úměrná koncentraci fenolických látek a její stanovení 

se provádí spektrofotometricky při 750 nm oproti blanku.  Jako standart se používá kyselina gallová, 

z které byla sestrojena kalibrační řada od 0,1 do 0,7 mg/ml. Následně je sestrojen graf kalibrační 

závislosti [95]. 

4.5.1.1 Vlastní stanovení 

Nejprve byly připraveny etanolové a vodné extrakty podle postupu v kapitole 4.3. Následně bylo do 

zkumavek nepipetováno 50 µl tohoto vzorku, 1 ml 10x ředěného Follin-Ciocaltautova činidla a 1 ml 

vody. Roztok byl promíchán a nechán stát 5 minut při laboratorní teplotě. Poté bylo přidáno 1 ml 

nasyceného roztoku Na2CO3. Roztok byl ponechán stát 15 minut při laboratorní teplotě a následně 

byla změřena absorbance při 750 nm proti blanku, do kterého se místo vzorku přidala voda. 

4.5.2 Stanovení celkových flavonoidů 

Při stanovení celkových flavonoidů se používá chlorid hlinitý, který tvoří komplexy s flavonoidy 

a díky tomu se roztok zbarví do oranžova. Je měřena absorbance vzorků při 510 nm oproti blanku. Pro 

sestrojení kalibrační křivky byla připravena kalibrační řada katechinu v rozmezí 0,05–0,03 mg/ml. Ze 

závislosti absorbance na koncentraci byla z kalibračního grafu zjištěna koncentrace flavonoidů 

v jednotlivých vzorcích [96]. 

4.5.2.1 Vlastní stanovení 

Opět byly připraveny etanolové a vodné extrakty podle postupu v kapitole 4.3. Do zkumavky poté 

bylo napipetováno 0,5 ml vzorku, 1,5 ml vody a 0,2 ml 5% roztoku NaNO2. Roztok byl promíchán 

a ponechán stát při laboratorní teplotě po dobu 5 minut. Následně se k roztoku přidalo 0,2 ml 10% 

AlCl3, roztok byl promíchán a nechán 5 minut stát při laboratorní teplotě. Poté se k roztoku přidalo 

1,5 ml 5% NaOH a 1 ml vody. Roztok byl opět promíchán a nechán stát při 15 minutách při 

laboratorní teplotě.  Po 15 minutách byla změřena absorbance při 510 nm oproti blanku. 

4.5.3 Stanovení antioxidační aktivity 

Ke stanovení antioxidační aktivity vzorků byla použita metoda TEAC-stanovení podle ABTS. Pro 

sestrojení kalibrační křivky byla připravena kalibrační řada troloxu rozpuštěném v 60% etanolu 

v koncentrační řadě od 40–40 µl/ml. Radikál ABTS°+ byl získán rozpuštěním ABTS a peroxodisíranu 

draselného ve vodě. Antioxidační aktivita se posuzuje jako antioxidační kapacita vzorku, která se 

rovná definovanému množství troloxu. Antioxidanty se zde chovají jako donory vodíku a zháší radikál 

ABTS°+. Toto zhášení se sleduje spektrofotometricky při 734 nm oproti blanku [97]. 
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4.5.3.1 Vlastní stanovení 

Nejdříve byly připraveny etanolové a vodné extrakty podle postupu v kapitole 4.3. Smícháním 

0,0960 g ABTS a 0,0166 g peroxodisíranu draselného v 25 ml destilované vodě byl získán radikálový 

aniont ABTS°+. Tento roztok byl následně ponechán stát minimálně 12 hodin ve tmě. Před vlastním 

měřením bylo potřeba roztok ABTS zředit etanolem na hodnotu absorbance 0,7±0,02. Do zúžené 

kyvety bylo napipetováno 1 ml ABTS°+a 10 μl vzorku a měřil se pokles absorbance po 10 minutách 

při 734 nm oproti etanolu. 

4.5.4 Stanovení obsahu chlorofylů a karotenoidů 

Od každého vzorku byl navážen zhruba 1 g a rozetřen s malým množstvím acetonu. Vzniklá směs byla 

zfiltrována přes malý filtr smočený acetonem do 25ml odměrné baňky. Baňka byla poté doplněna 

acetonem po rysku. K odebranému množství zkoumaného roztoku bylo přidáno stejné množství 

acetonu. V takto připravených roztocích byla zjištěna absorbance v absorpčním maximu zkoumaných 

aktivních látek, tedy při 645 nm a 663 nm proti acetonu pro stanovení chlorofylů a při 445 nm proti 

acetonu pro stanovení karotenoidů [98]. Rovnice pro výpočet koncentrace chlorofylu a (1) a b (2) lze 

vidět níže. 

Rovnice pro výpočet koncentrace chlorofylu a: 𝑐(𝑎) = 12,7 ∙ 𝐴(663) − 2,69 ∙ 𝐴(645) [
mg

ml
] (1) 

Rovnice pro výpočet koncentrace chlorofylu b: 𝑐(𝑏) = 22,9 ∙ 𝐴(643) − 4,68 ∙ 𝐴(663)[
mg

ml
] (2) 

4.5.4.1 Vlastní stanovení 

Navážka standardu β-karotenu byla kvantitativně převedena do odměrné baňky, která byla následně 

doplněna acetonem po značku. Postupným ředěním zásobního roztoku standartu β-karotenu byla 

připravena kalibrační řada roztoků v koncentracích od 0,5 do 10 μg/ml. Kalibrační křivka byla 

vypočítána ze závislosti koncentrace při vlnové délce 445 nm. 

4.6 Příprava liposomů 
K přípravě liposomů byl použit etanolový extrakt chmele otáčivého a etanolový extrakt heřmánku 

pravého (Obrázek 16) a částice byly připraveny dle postupu v kapitole 4.3. Nejprve bylo do 

50 ml kádinky naváženo 90 mg lecitinu a 10 mg cholesterolu. Byly použity tři druhy lecitinu a to 

sójový, vaječný a slunečnicový. Následně bylo přidáno 10 ml vzorku. Oba mé vzorky byly ředěny 

5krát. Liposomy byly následně připraveny pomocí tyčového ultrazvuku při účinnosti 50 % po 

15vteřinových intervalech po dobu 1 minuty za současného chlazení vodní lázní. 
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Obrázek 16: Liposomy 

4.7 Charakterizace připravených liposomů 
Po přípravě liposomů byla stanovena jejich enkapsulační účinnost, velikost, stabilita a dlouhodobá 

stabilita. 

4.7.1 Stanovení enkapsulační účinnosti a dlouhodobé stability liposomů 

Připravené liposomy byly centrifugovány 5 minut při 6 000 ot./min. Následně byly odlity 

supernatanty, které byly poté centrifugovány při 14 500 ot./min po dobu 60 minut. V supernatantech 

byla stanovena koncentrace fenolických látek. Z rozdílu koncentrace celkových fenolických látek 

v roztoku před a po enkapsulaci byla stanovena enkapsulační účinnost. Zcentrifugované liposomy se 

poté rozsuspendovaly v 1 ml destilované vody a byla u nich stanovena antioxidační aktivita. 

Dlouhodobá stabilita byla pak stanovena po jednom týdnu a dvou měsících opětovným stanovením 

fenolických látek a antioxidační aktivity. 

4.7.2 Stanovení velikosti, distribuce a stability částic 

Roztoky obsahující liposomy byly centrifugovány při 6 000 ot./min po dobu 5 minut. Následně byl 

odlit supernatant a znovu centrifugován při 14 500 ot./min po dobu 60 minut. Supernatant byl opět 

odlit a usazené liposomy byly rozsuspendovány v destilované. Velikost částic byla stanovena pomocí 

DLS přístrojem Zetasizer. 100x zředěné roztoky částic byly přeneseny do kyvet a byla zjištěna 

distribuce velikostí, průměrná velikost a polydisperzita částic. Do kyvety bylo napipetováno 1 ml 

zředěného roztoku, byl vložen elektrodový nástavec a roztok byl následně proměřen. Z hodnot zeta 

potenciálu byla stanovena stabilita částic. Za stabilní jsou považovány částice s hodnotou zeta 

potenciálu vyšší jak +30 mV a nižší jak 30 mV. 
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4.8 Uvolňování aktivních sloučenin v průběhu modelového trávení 
Nejprve byly připraveny liposomy dle postupu uvedeného v kapitole 4.6. Bylo vybráno 9 druhů 

liposomů, a to prázdné liposomy obsahující sójový lecitin, slunečnicový lecitin a vaječný lecitin, 

liposomy z 20% etanolových extraktů heřmánku obsahující sójový lecitin, slunečnicový lecitin 

a vaječný lecitin a liposomy z 20% etanolových extraktů chmele otáčivého obsahující sójový lecitin, 

slunečnicový lecitin a vaječený lecitin. Ještě před enkapsulací byly připraveny extrakty podle postupu 

v kapitole 4.3 a byla u nich stanovena antioxidační aktivita a obsah fenolických látek. 

4.8.1 Příprava žaludeční šťávy 

Žaludeční šťáva byla připravena z 0,25 g pepsinu, který byl rozpuštěn ve 100 ml destilované vody. 

Následně bylo přidáno 0,84 ml 35% HCl. Hodnota pH byla upravena na 0,9 [99]. Vzorky pro 

sledování stability částic byly připraveny v poměru 1:1 (žaludeční šťáva: částice s enkapsulovaným 

bylinným extraktem). Byla změřena koncentrace fenolických látek a antioxidační aktivita v čase nula 

a poté opět po 30 minutách působení umělé žaludeční šťávy, vzorky byly inkubovány při 37 ℃ na 

temperované třepačce.  Z rozdílu koncentrací bylo vypočteno množství uvolněných fenolických látek 

a antioxidantů z částic působením žaludeční šťávy. 

4.8.2 Příprava pankreatické a žlučové šťávy 

Pankreatická šťáva byla připravena z 0,25 g pankreatu a 1,5 g NaHCO3, které byly rozpuštěny ve 

100 ml destilované vody, pH bylo upraveno na hodnotu 9. Žlučová šťáva byla připravena přidáním 

0,4 g žlučových solí do 100 ml fosfátového pufru o pH 8 [99]. Poté bylo smícháno 5 ml žlučové šťávy 

s 15 ml pankreatické šťávy. Takto připravený roztok byl přidán k částicím po 30 minutách působení 

žaludeční šťávy. Dále byla změřena koncentrace fenolických látek po 60 minutách působení umělé 

pankreatické a žlučové šťávy při 37 ℃. Z rozdílu koncentrací bylo vypočteno množství fenolických 

látek a antioxidantů uvolněných z částic působením pankreatické a žlučové šťávy. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Tato práce byla zaměřena na návrh kosmetického přípravku s antimikrobiálními vlastnostmi. 

K testování bylo vybráno 6 bylinek a z každé byly připraveny dva extrakty-vodný a 20% etanolový. 

Analyzovány byly extrakty heřmánku pravého, chmele otáčivého, sedmikrásky chudobky, smetánky 

lékařské, ostružinového listu a citronové trávy. U těchto extraktů byl nejprve zjišťován obsah 

aktivních látek a antioxidační aktivita. Následně byly provedeny antimikrobiální testy vůči 5 typům 

bakterií a jedné kvasince. Na základě výsledků byly vybrány dva extrakty, z kterých byly připraveny 

různé typy liposomů, u nichž byla stanovena enkapsulační účinnost, dlouhodobá stabilita, stabilita 

částic a velikost částic. 

5.1 Charakterizace extraktů 
Z jednotlivých bylinek byly připraveny vodné a etanolové extrakty podle postupu v kapitole 4.3.  

a následně byla provedena jejich charakterizace. Byl stanoven celkový obsah fenolických sloučenin, 

flavonoidů a antioxidantů. 

5.1.1 Stanovení celkových fenolických sloučenin 

Pro stanovení celkových fenolických látek byla nejprve sestrojena kalibrační křivka z kalibrační řady 

kyseliny gallové (Obrázek 17) podle postupu v kapitole 4.5.1.1. 

 

 

Obrázek 17: Kalibrační závislost pro stanovení celkových fenolických látek 

Celkový obsah fenolických látek ve vzorcích byl stanoven spektrofotometricky. Každý vzorek byl 

změřen třikrát a byl vypočten průměr a směrodatná odchylka. Z lineární regrese kalibrační křivky byla 

následně vypočítána koncentrace fenolických látek na gram suchého vzorku.  
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Tabulka 1: Výsledky celkového obsahu fenolických látek ve vzorcích 

Vzorek 
Vodné extrakty Etanolové extrakty 

c [mg/g] c [mg/g] 

chmel otáčivý 0,62±0,04 1,70±0,20 

ostružinový list 2,58±0,10 1,53±0,13 

citronová tráva 2,77±0,09 3,14±0,18 

heřmánek pravý 2,93±0,13 3,86±0,06 

sedmikráska chudobka 0,96±0,19 1,56±0,31 

smetánka lékařská 0,20±0,02 0,48±0,25 

 

 

Obrázek 18: Celkový obsah fenolických látek ve vzorcích 

Z výsledků v tabulce (Tabulka 1) a grafu (Obrázek 18) lze vidět, že nejvyšší obsah celkových 

fenolických sloučenin obsahuje heřmánek pravý, a to jak v etanolovém (3,86±0,06 mg/g), tak ve 

vodném extraktu (2,93±0,13 mg/g). Etanolový extrakt obsahuje u heřmánku více fenolických látek než 

vodný. Po heřmánku má největší koncentraci fenolických látek citronová tráva, kde opět převládá 

obsah v etanolovém extraktu (3,14±0,18 mg/g). Nejnižší obsah fenolických látek byl zaznamenán 

u sedmikrásky chudobky, konkrétně v jejím vodném extraktu (0,20±0,02mg/g). Je tedy patrné, že 

s výjimkou ostružinového listu obsahovaly etanolové extrakty větší množství celkového obsahu 

fenolických sloučenin. Obecně se jedná o vzorky bohaté na fenolické látky, ovšem vlivem 

technologického zpracování (sušení) velmi pravděpodobně mohlo dojít ke snížení jejich 

koncentrace [100]. 
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5.1.2 Stanovení celkové koncentrace flavonoidů 

Pro stanovení celkového obsahu flavonoidů ve vzorcích byla sestrojena kalibrační závislost 

z kalibrační řady katechinu (Obrázek 19) dle postupu z kapitoly 4.5.2.1. 

 

Obrázek 19: Kalibrační závislost pro stanovení celkových flavonoidů 

Celková koncentrace flavonoidů v extraktech byla stanovena spektrofotometricky. Každý vzorek byl 

změřen třikrát a byl vypočten průměr a směrodatná odchylka. Z lineární regrese kalibrační křivky byla 

následně vypočítána koncentrace flavonoidů na gram suchého vzorku. Výsledky měření jednotlivých 

vzorků jsou zaznamenány v tabulce (Tabulka 2). 

Tabulka 2: Výsledky celkového obsahu flavonoidů ve vzorcích 

Vzorek 
Vodné extrakty Etanolové extrakty 

c [mg/g] c [mg/g] 

chmel otáčivý 0,12±0,02 0,14±0,04 

ostružinový list 1,05±0,02 1,24±0,02 

citronová tráva 0,14±0,04 0,20±0,06 

heřmánek pravý 0,10±0,03 0,12±0,03 

sedmikráska chudobka 0,14±0,03 0,14±0,03 

smetánka lékařská 0,11±0,01 0,17±0,06 
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Obrázek 20: Celkový obsah flavonoidů ve vzorcích 

I v tomto případě jsou etanolové extrakty bohatší na obsah aktivních sloučenin, flavonoidů. Z grafu 

(Obrázek 20) lze vidět, že nejvyšší obsah flavonoidů obsahoval vzorek ostružinového listu 

v etanolovém extraktu (1,24±0,02 mg/g). Stejně tak vodný extrakt ostružinového listu měl nejvyšší 

obsah flavonoidů (1,05±0,02 mg/g) ze všech vodných extraktů. Nejmenší koncentraci flavonoidů má 

vodný extrakt heřmánku pravého (0,10±0,03 mg/g). Sedmikráska chudobka má přibližně stejný obsah 

flavonoidů ve vodném (0,14±0,03 mg/g) a etanolovém (0,14±0,03 mg/g) extraktu. Všechny extrakty 

kromě extraktu ostružinového listu mají zhruba stejný obsah flavonoidů, tedy v rozmezí 0,1–0,2 mg/g. 

I v tomto případě lze diskutovat vliv technologického zpracování na zastoupení flavonoidů, jelikož 

jsou součástí skupiny fenolických sloučenin. K případné identifikaci specifických flavonoidů pro 

jednotlivé bylinky a jejich porovnání by se v dalším kroku mohla využít například vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie za použití kolony s obrácenými fázemi a UV/VIS detektorem jako 

detekcí [101], [102]. 

5.1.3 Stanovení antioxidační aktivity 

Pro stanovení antioxidační aktivity byla sestrojena kalibrační závislost kalibrační řády troloxu 

(Obrázek 21) podle postupu v kapitole 4.5.3.1 

 

 

Obrázek 21: Kalibrační závislost pro stanovení antioxidační aktivity 
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Antioxidační aktivita ve vzorcích byla opět stanovena spektrofotometricky jako v předchozích 

případech. Každý extrakt byl měřen třikrát a byl vypočten průměr a směrodatná odchylka. Z lineární 

regrese kalibrační křivky byl poté vypočítán obsah antioxidantů na gram sušené bylinky. Výsledky 

měření jednotlivých vzorků jsou zaznamenány v tabulce (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Výsledky stanovení antioxidační aktivity ve vzorcích 

Vzorek 
Vodné extrakty Etanolové extrakty 

c [mg/g] c [mg/g] 

chmel otáčivý 1,86±0,01 1,54±0,02 

ostružinový list 2,83±0,02 2,97±0,03 

citronová tráva 2,72±0,04 3,09±0,03 

heřmánek pravý 3,18±0,02 4,17±0,03 

sedmikráska chudobka 1,39±0,06 1,31±0,02 

smetánka lékařská 1,53±0,03 1,08±0,02 

 

 

Obrázek 22: Celkový obsah antioxidantů ve vzorcích 

Z výsledků v grafu (Obrázek 22) je patrné, že největší antioxidační aktivitu vykazuje heřmánek, 

přičemž jeho etanolový extrakt obsahuje více antioxidantů (4,17±0,03 mg/g) než vodný extrakt 

(3,18±0,02 mg/g). Nejmenší obsah antioxidačních látek byl zaznamenán u etanolového extraktu 

smetánky lékařské (1,08±0,02 mg/g). Chmel otáčivý, smetánka lékařská a sedmikráska chudobka 

měly vyšší obsah antioxidantů ve vodných extraktech. Ostružinový list, citronová tráva a heřmánek 

pravý pak obsahovaly více antioxidantů ve svých etanolových extraktech. 

5.2 Stanovení obsahu chlorofylů a karotenoidů 
Pro stanovení celkových chlorofylů a celkových karotenoidů byly připraveny roztoky podle 

postupu v kapitole 4.5.4.1. Na obrázku (Obrázek 24) níže lze vidět připravené roztoky v následujícím 

pořadí zleva: heřmánek pravý (1), sedmikráska chudobka (2), ostružinový list (3), citronová tráva (4), 

chmel otáčivý (5) a smetánka lékařská (6). 
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Koncentrace chlorofylu a a b byla vypočtena dle vzorců uvedených v kapitole 4.5.4 a přepočtena na 

gram suchého vzorku. Pro stanovení karotenoidů byla připravena kalibrační řada podle návodu 

v kapitole 4.5.4.1. Kalibrační závislost lze vidět v grafu (Obrázek 23). Koncentrace karotenoidů byla 

vypočtena z rovnice regrese a vztažena na gram sušeného vzorku. Všechny vzorky byly proměřeny 

třikrát, byl vypočten průměr a směrodatná odchylka. 

 

 

Obrázek 23: Kalibrační závislost β-karotenu 

 

 

Obrázek 24: Připravené vzorky pro stanovení chlorofylu a karotenoidů 
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Tabulka 4: Obsah chlorofylu a a b ve vzorcích 

Vzorek 
Chlorofyl a Chlorofyl b 

c [mg/g] c [mg/g] 

heřmánek pravý 2,69±0,01 1,71±0,04 

sedmikráska chudobka 2,92±0,00 1,90±0,06 

ostružinový list 3,05±0,02 1,93±0,02 

citronová tráva 4,01±0,01 3,26±0,02 

chmel otáčivý 4,50±0,01 3,70±0,02 

smetánka lékařská 5,47±0,02 4,95±0,01 

 

 

Obrázek 25: Obsah chlorofylu a a b ve vzorcích 

Z výsledků v grafu (Obrázek 25) a tabulce (Tabulka 4)  lze vidět, že nejvyšší koncentrace chlorofylu 

a byla naměřena u smetánky lékařské (5,47±0,02 mg/g), nejnižší byla pak zaznamenána u heřmánku 

pravého (2,69±0,01 mg/g). Při porovnání obrázku (Obrázek 24) výše s naměřenými koncentracemi 

chlorofylu a si lze všimnout, že s rostoucí koncentrací nabýval roztok sytější barvy. To, že byl nejvyšší 

obsah chlorofylů ve smetánce a nejnižší v heřmánku, bylo způsobeno nejspíš tím, že u smetánky se 

analyzovaly zelené části rostliny, kdežto u heřmánku se jednalo především o květy. Chlorofyl se totiž 

vyskytuje hlavně v zelených částech rostlin [51]. 

Stejně jako u měření koncentrace chlorofylu a byla při měření koncentrace chlorofylu b naměřena 

nejvyšší koncentrace u smetánky lékařské (4,95±0,01 mg/g) a nejnižší u heřmánku pravého 

(1,71±0,04 mg/g).  

Tabulka 5:Obsah karotenoidů ve vzorcích 

Vzorek c [μg/g] 

heřmánek pravý 2,53±0,03 

sedmikráska chudobka 1,90±0,04 

ostružinový list 2,58±0,02 

citronová tráva 5,85±0,06 

chmel otáčivý 3,84±0,06 

smetánka lékařská 3,90±0,08 
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Obrázek 26: Obsah karotenoidů ve vzorcích 

Nejvyšší koncentrace karotenoidů byla zjištěna u vzorku smetánky lékařské (3,90±0,08 mg/g) 

a chmele otáčivého (3,84±0,06 mg/g), nejnižší pak u sedmikrásky chudobky (1,90±0,04 mg/g). 

Obecně koncentrace karotenoidů v analyzovaných vzorcích dosahovala nízkých hodnot. Tyto hodnoty 

byly výrazně nižší než hodnoty chlorofylů, což se dalo očekávat, protože karotenoidy bývají 

v rostlinách v menším poměru než chlorofyly [103].  Výsledky lze vidět v tabulce (Tabulka 5) a grafu 

(Obrázek 26) výše. 

5.3 Stanovení enkapsulační účinnosti 
Byla analyzována enkapsulační účinnost liposomů s enkapsulovanými 20% etanolovými extrakty 

chmele otáčivého a heřmánku pravého. Liposomy byly připraveny podle postupu uvedeném v kapitole 

4.7.1. Pro přípravu liposomů se použil sójový lecitin, vaječný lecitin a slunečnicový lecitin. Liposomy 

byly centrifugovány 5 minut při 6 000 ot./min. Po centrifugaci byly odlity supernatanty 

a centrifugovány 60 minut při 14 500 ot./min. V supernatantech byla stanovena koncentrace celkových 

fenolických látek. Z rozdílu koncentrace celkových fenolických látek v roztoku před a po enkapsulaci 

byla stanovena enkapsulační účinnost v procentech. Byly také připravené prázdné částice 

k porovnání. Enkapsulační účinnost byla sledována z hlediska množství antioxidantů a fenolických 

látek. 

Tabulka 6: Enkapsulační účinnost extraktů z hlediska fenolických látek a antioxidantů 

Vzorek  

Z hlediska fenolických látek Z hlediska antioxidantů 

Sójový 

lecitin 

Vaječný 

lecitin 

Slunečnicový 

lecitin 

Sójový 

lecitin 

Vaječný 

lecitin 

Slunečnicový 

lecitin 

EU (%) EU (%) EU (%) EU (%) EU (%) EU (%) 

chmel 33,69 37,43 86,10 81,61 88,71 93,23 

  EU (%) EU (%) EU (%) EU (%) EU (%) EU (%) 

heřmánek 35,13 34,10 91,03 66,88 84,69 67,81 
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Obrázek 27: Enkapsulační účinnost extraktů z hlediska fenolických látek 

Z výsledku v grafu (Obrázek 27) a tabulce (Tabulka 6) je patrné, že nejvyšší enkapsulační účinnost 

vykazovaly liposomy chmele otáčivého se slunečnicovým lecitinem (91,03 %). Nejmenší 

enkapsulační účinnost pak byla naměřena u liposomů chmele otáčivého se sójovým lecitinem 

(33,69 %). Největší a téměř stoprocentní enkapsulační účinnosti u extraktu heřmánku pravého dosáhly 

liposomy obsahující slunečnicový lecitin (96,75 %). Nízké hodnoty pak naopak dosáhly liposomy 

obsahující vaječný lecitin (37,39 %) a sójový lecitin (37,76 %). Konkrétní koncentrace před a po 

enkapsulaci lze nalézt v příloze (Příloha 2). 

 

 

Obrázek 28: Enkapsulační účinnost extraktů z hlediska antioxidantů 
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Liposomy z etanolových extraktů chmele otáčivého z hlediska antioxidantů vykazovaly poměrně 

vysokou účinnost. Nejvyšších hodnot opět dosáhly liposomy se slunečnicovým lecitinem (93,23 %), 

následované liposomy s vaječným lecitinem (88,71 %) a sójovým lecitinem (81,61 %). Nejvyšší 

účinnost liposomů heřmánku byla naměřena v liposomech ze slunečnicového lecitinu (84,69 %) 

a nejmenší v liposomech ze slunečnicového lecitinu (67,81 %). Výsledky lze vidět v grafu výše 

(Obrázek 28). Konkrétní koncentrace před a po enkapsulaci lze najít v příloze (Příloha 3). 

5.4 Stanovení velikosti a distribuce částic 
Liposomy připravené dle postupu uvedeného v kapitole 4.6 byly podrobeny analýze velikosti 

a distribuce částic, bylo postupováno podle postupu v kapitole 4.7.2 Všechny liposomy byly 

proměřeny třikrát a získané hodnoty se zprůměrovaly. 

5.4.1 Stanovení velikosti a distribuce částic  

Tabulka 7: Velikost a distribuce částic prázdných liposomů 

Vzorek Velikost [nm] PdI [-] 

Sójový lecitin 246,2±6,9 0,262±0,007 

Vaječný lecitin 309,5±2,8 0,376±0,021 

Slunečnicový lecitin 246,7±9,6 0,327±0,071 

 

V tabulce (Tabulka 7) lze vidět, že největší průměrné velikosti dosáhly prázdné částice vaječného 

lecitinu (309,5±2,8 nm) a nejmenší byly prázdné částice sójového lecitinu (246,7±9,6 nm). Co se týče 

distribuce, tak nejvyšších hodnot polydisperzního indexu dosáhly prázdné částice vaječného lecitinu 

(0,376±0,021), nejmenších hodnot dosáhly prázdné částice sójového lecitinu (0,262±0,007). Obecně 

se všechny připravené prázdné částice jevily jako uniformní. 

Tabulka 8: Velikost a distribuce částic liposomů s obsahem extraktů 

Vzorek 
Chmel otáčivý Heřmánek pravý 

Velikost [nm] PdI [-] Velikost [nm] PdI [-] 

Sójový lecitin 287,6±1,3 0,260±0,010 285,2±2,9 0,369±0,023 

Vaječný lecitin 230,9±1,5 0,320±0,030 235,8±5,4 0,288±0,030 

Slunečnicový lecitin 256,1±0,3 0,280±0,052 259,3±3,3 0,328±0,024 

 

Ze získaných výsledků v tabulce (Tabulka 8) je patrné, že většina liposomových částic dosahovaly 

průměrné velikosti mezi 200 a 300 nm. Největší velikost měly obecně liposomy se sójovým lecitinem, 

jak u chmele otáčivého (287,6±1,3), tak u heřmánku pravého (285,2±2,9 nm). Nejmenší velikost pak 

měly liposomy s vaječným lecitinem pro chmel otáčivý (230,9±1,5 nm) a heřmánek pravý 

(235,8±5,4 nm). Nejvyšší polydisperzita částic byla zaznamenána u liposomů heřmánku pravého 

obsahující sójový lecitin (0,369±0,023), naopak nejnižší polydisperzita částic byla stanovena 

u liposomů chmele otáčivého obsahující sójový lecitin (0,260±0,010). 

5.5 Stanovení dlouhodobé stability liposomů 
Při stanovování dlouhodobé stability bylo postupováno podle návodu v kapitole 4.7.1. Stabilita byla 

zkoumána po týdnu a následně po dvou měsících od přípravy liposomů a měření jejich enkapsulační 

účinnosti z hlediska fenolických látek a antioxidantů. Z rozdílu koncentrace aktivních látek po 

přípravě, po týdnu a po dvou měsících skladování bylo vypočteno množství enkapsulovaných látek. 
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Tabulka 9: Dlouhodobá stabilita extraktů po týdnu a dvou měsících 

Vzorek 

Z hlediska fenolických látek Z hlediska antioxidační aktivity 

Po týdnu Po 2 měsících Po týdnu Po 2 měsících 

Sójový lecitin 

zůstatek [%] zůstatek [%] zůstatek [%] zůstatek [%] 

chmel 20,32 14,44 73,39 68,55 

heřmánek 32,82 30,77 62,19 31,88 

  Vaječný lecitin 

chmel 22,99 12,30 81,45 77,10 

heřmánek 31,79 22,05 75,31 58,13 

  Slunečnicový lecitin 

chmel 70,05 42,25 85,48 70,81 

heřmánek 84,87 74,36 60,63 48,75 

 

 

Obrázek 29: Dlouhodobá stabilita extraktů po týdnu a dvou měsících z hlediska fenolických látek 
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Obrázek 30: Dlouhodobá stabilita extraktů po týdnu a dvou měsících z hlediska antioxidační aktivity 

Ve výsledcích (Tabulka 9) a grafu (Obrázek 29) lze vyčíst, že nejvyšší dlouhodobá stabilita po týdnu 

z hlediska fenolických látek byla naměřena u liposomů heřmánku obsahující slunečnicový lecitin 

(84,87 %) a liposomů chmele obsahující slunečnicový lecitin (70,05 %). Nejnižších hodnoty stability 

dosahovaly liposomy chmele obsahující sójový lecitin (14,44 %) a liposomy chmele obsahující 

vaječný lecitin (12,30 %). Z hlediska antioxidantů (Obrázek 30) dosáhly po týdnu nejvyšší hodnoty 

dlouhodobé stability liposomy chmele obsahující slunečnicový lecitin (85,48 %). Vysoké stability také 

dosahovaly liposomy chmele obsahující vaječný lecitin (81,45 %). Nejnižší stabilitu vykazovaly 

liposomy heřmánku ze slunečnicového lecitinu (60,63 %) a liposomy heřmánku ze sójového 

lecitinu (62,19 %).  

Nejvyšší stabilita z hlediska fenolických látek po dvou měsících byla zjištěna u liposomů heřmánku 

obsahující slunečnicový lecitin (74,36 %), následovaly liposomy chmele obsahující slunečnicový 

lecitin (42,25 %). Nejnižších výsledků bylo dosaženo u liposomů chmele obsahující sójový lecitin 

(14,44 %) a liposomů chmele obsahující vaječný lecitin (12,30 %). Z hlediska antioxidantů byla po 

dvou měsících tentokrát nejvyšší stabilita naměřena u liposomů chmele obsahující vaječný lecitin 

(77,10 %), následovaly liposomy chmele obsahující slunečnicový lecitin (70,81 %). Nejnižší stabilita 

byla stanovena u liposomů heřmánku obsahující sójový lecitin (31,88 %) a liposomů heřmánku 

obsahující slunečnicový lecitin (48,75 %). Výsledky lze vidět v grafu (Obrázek 30). Konkrétní 

koncentrace všech vzorků po enkapsulaci, po týdnu a dvou měsících měření lze vidět v přílohách 

(Příloha 2, Příloha 3). 

5.6 Stanovení stability částic 
Stanovení stability liposomových částic bylo provedeno podle návodu uvedeném v kapitole 4.7.2.  

Všechny liposomy byly měřeny třikrát a výsledné hodnoty byly zprůměrovány a zaznamenány do 

tabulek a grafů. 

Tabulka 10: Stabilita prázdných částic  

Vzorek ZP [mV] 

Sójový lecitin -27,0±4,6 

Vaječný lecitin -27,0±1,0 

Slunečnicový lecitin -37,2±5,4 
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Obrázek 31: Stabilita prázdných částic 

Nejvyšší hodnota stability prázdných liposomů byla zaznamenána u liposomů slunečnicového lecitinu 

(-37,2±5,4 mV), liposomy sójového lecitinu a vaječného lecitinu se pohybovaly na hranici stability 

30 mV. Výsledky zeta potenciálů jsou zaznamenány v tabulce (Tabulka 10) a grafu (Obrázek 31). 

Tabulka 11: Stabilita částic liposomů heřmánku pravého a chmele otáčivého  

Vzorek 
Heřmánek pravý Chmel otáčivý 

ZP [mV] ZP [mV] 

Sójový lecitin -37,1±0,8 -45,9±0,9 

Vaječný lecitin -32,9±0,9 -28,1±0,7 

Slunečnicový lecitin -26,8±1,8 -35,2±2,5 

 

 

Obrázek 32: Stabilita liposomů heřmánku pravého a chmele otáčivého první týden 
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Ze získaných hodnot v tabulce (Tabulka 11) a grafu (Obrázek 32) lze vidět, že nejvyšších hodnot zeta 

potenciálu dosahovaly liposomy heřmánku obsahující sójový lecitin (-45,9±0,9 mV) a nejmenších 

liposomy obsahující extrakt heřmánku a slunečnicový lecitin (-26,8±1,8 mV), které mají hodnotu 

potenciálu vyšší jak 30 mV, tím pádem nevykazují vysokou stabilitu. 

5.6.1 Stanovení stability částic po týdnu a dvou měsících 

Tabulka 12: Stabilita prázdných částic po týdnu a dvou měsících 

 Po týdnu Po dvou měsících 

  ZP [mV] ZP [mV] 

Sójový lecitin -22,40±3,5 -20,35±5,2 

Vaječný lecitin -26,00±4,1 -21,00±1,8 

Slunečnicový lecitin -23,35±0,7 -22,77±1,1 

 

 

Obrázek 33: Stabilita prázdných částic po týdnu a dvou měsících 

Zeta potenciál prázdných částic po týdnu a dvou měsících obecně vzrostl, tedy klesla stabilita částic. 

Po týdnu a dvou měsících žádné prázdné částice nedosáhly hodnoty stability a tím pádem 

nevykazovaly vysokou stabilitu. Nejvyšší hodnoty stability byly zaznamenány po týdnu u liposomů 

obsahující vaječný lecitin (-26,00±4,1 mV) a po dvou měsících u liposomů obsahující slunečnicový 

lecitin (-22,77±1,1 mV). Výsledky jsou zaznamenány v tabulce (Tabulka 12) a grafu (Obrázek 33). 

Tabulka 13: Stabilita liposomů heřmánku pravého a chmele po týdnu a dvou měsících 

Vzorek 

Heřmánek pravý Chmel otáčivý 

Po týdnu Po dvou měsících Po dvou měsících 

ZP [mV] ZP [mV] ZP [mV] 

Sójový lecitin -25,6±1,9 -23,8±1,7 -28,1±1,0 

Vaječný lecitin -29,8±0,9 -26,8±0,5 -24,5±0,3 

Slunečnicový lecitin -25,3±2,4 -24,7±0,9 -27,3±3,4 
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Obrázek 34: Stabilita liposomů heřmánku pravého a chmele po týdnu a dvou měsících 

Po týdnu nejvyšší hodnoty stability vykazovaly liposomy heřmánku pravého obsahující vaječný lecitin 

(-29,8±0,9 mV) následované liposomy ze sójového lecitinu (-25,6±1,9mV). Liposomy z vaječného 

lecitinu se pohybovaly na hraně stability, zbylé liposomy nedosáhly hodnoty nižší jak 30 mV, tím 

pádem nebyly stabilní. Po dvou měsících stabilita všech částic stoupla nad hodnotu 30 mV, tím 

pádem vzorky nevykazovaly stabilitu.  Po dvou měsících všechny typy částic vykazovaly velmi 

podobné hodnoty. Výsledky lze vidět v tabulce (Tabulka 13) a grafu (Obrázek 34) výše. 

5.7 Uvolňování aktivních látek z liposomů při modelovém trávení 
V této kapitole byla pro potenciální potravinářské aplikace stanovována stabilita vybraných liposomů 

při modelovém trávení. Roztoky byly připraveny dle postupů v kapitolách 4.8.1 a 4.8.2. Měření bylo 

prováděno z hlediska uvolněného množství fenolických sloučenin a antioxidantů z rozdílu koncentrací 

v času 0 a po půl hodině působení modelové žaludeční šťávy. Po této půl hodině byla přidána do 

roztoků stejného složení připravených souběžně modelová pankreatická a žlučová šťáva a hodinu od 

působení byla opět změřena antioxidační aktivita a obsah fenolických látek. 

Tabulka 14: Enkapsulační účinnost z hlediska fenolických látek 

Vzorek 
Sójový lecitin 

původní c [mg/g] c po enkapsulaci [mg/g] Účinnost (%) 

chmel 1,48±0,01 1,05±0,01 70,95 

heřmánek 4,00±0,01 3,05±0,01 76,25 

  Vaječný lecitin 

chmel 1,48±0,01 1,12±0,01 75,68 

heřmánek 4,00±0,01 3,12±0,02 78,00 

  Slunečnicový lecitin 

chmel 1,48±0,01 1,21±0,02 81,76 

heřmánek 4,00±0,01 3,79±0,02 94,75 
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Z výsledků v tabulce (Tabulka 14) lze vidět, že nejvyšší hodnotu enkapsulační účinnosti dosáhly 

liposomy heřmánku obsahující slunečnicový lecitin (94,75 %) a liposomy chmele obsahující 

slunečnicový lecitin (81,76 %). Nejnižší hodnoty pak byly naměřeny u liposomů chmele obsahující 

sójový lecitin (70,95 %) a liposomy chmele obsahující vaječný lecitin (75,68 %). 

Tabulka 15: Enkapsulační účinnost z hlediska antioxidantů 

Vzorek 
Sójový lecitin 

původní c [mg/g] c po enkapsulaci [mg/g] Účinnost (%) 

chmel 2,50±0,23 2,05±0,03 82,00 

heřmánek 5,81±0,04 4,53±0,12 77,97 

  Vaječný lecitin 

chmel 2,50±0,23 1,94±0,09 77,60 

heřmánek 5,81±0,04 4,56±0,17 78,49 

  Slunečnicový lecitin 

chmel 2,50±0,23 2,11±0,04 84,40 

heřmánek 5,81±0,04 4,99±0,06 85,89 

 

Z hlediska antioxidantů nejvyšší enkapsulační účinnost dosáhly liposomy heřmánku obsahující 

slunečnicový lecitin (85,89 %) a liposomy chmele obsahující slunečnicový lecitin (84,40 %). Nejnižší 

účinnost byla zjištěna u liposomů chmele obsahující vaječný lecitin (77,60 %) a liposomů heřmánku 

obsahující sójový lecitin (77,97 %). Výsledky jsou zaznamenány v tabulce výše (Tabulka 15).  

Tabulka 16: Stabilita liposomů z hlediska fenolických látek 

Vzorek 

Stabilita – enkapsulované množství fenolických látek (%) 

Sójový lecitin Vaječný lecitin Slunečnicový lecitin 

30 min 90 min 30 min 90 min 30 min 90 min 

chmel otáčivý 62,71 46,8 50,53 36,88 60,11 51,94 

heřmánek pravý 55,86 36,8 46,63 36,28 64,27 52,26 

 

 

Obrázek 35: Stabilita liposomů z hlediska fenolických látek 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 30 90

E
n

k
a

p
su

lo
v

a
n

é 
m

n
o
žs

tv
í 

[%
]

t [min]

Chmel otáčivýSójový lecitin

Chmel otáčivýVaječný lecitin

Chmel otáčivýSlunečnicový

lecitin

Heřmánek pravýSójový lecitin

Heřmánek pravýVaječný lecitin

Heřmánek pravýSlunečnicový

lecitin



52 

Tabulka 17: Stabilita liposomů z hlediska antioxidantů 

Vzorek 

Stabilita – enkapsulované množství antioxidantů (%) 

Sójový lecitin Vaječný lecitin Slunečnicový lecitin 

30 min 90 min 30 min 90 min 30 min 90 min 

chmel otáčivý 48,93 41,88 54,51 37,60 68,43 51,18 

heřmánek pravý 55,38 42,36 51,13 38,81 63,56 57,80 

 

 

Obrázek 36: Stabilita liposomů z hlediska antioxidantů 

Z výsledků v tabulkách (Tabulka 16 a Tabulka 17) a grafech (Obrázek 35 a Obrázek 36) lze vidět, že 

stabilita z hlediska fenolických látek a antioxidantů po půl hodině a hodině a půl ve všech vzorcích 

klesla. Po půl hodině při působení žaludečních šťáv klesla stabilita více než po hodině a půl při 

působení pankreatické a žlučové šťávy. Je to z toho důvodu, že v prostředí žaludečních šťáv je nízké 

pH a liposomy jsou v kyselém prostředím méně stabilní. Při vyšším pH pankreatické a žlučové šťávy 

vykazují liposomy vyšší stabilitu, tedy nedochází k takovým změnám v zeta potenciálu. Nejméně 

klesla obecně v liposomech obsahující slunečnicový lecitin, který se ukázal být nejvhodnějším 

lecitinem pro enkapsulaci aktivních látek. Nejnižší hodnoty stability při modelovém trávení pak byly 

zaznamenány u liposomů vaječného lecitinu. 

Tabulka 18: Stabilita liposomů v jednotlivých časech - prázdné částice 

Vzorek 
ZP [mV] ZP [mV] 

0 minut 90 minut 

sójový lecitin -42,77±3,6 -23,50±2,4 

vaječný lecitin -43,17±0,5 -34,50±2,5 

slunečnicový lecitin -37,30±1,7 -34,45±0,5 
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Obrázek 37: Stabilita liposomů v jednotlivých časech – prázdné částice 

Ve výsledcích v tabulce (Tabulka 18) a grafu (Obrázek 37) lze vyčíst, že v čase 0 minut dosáhly 

všechny liposomy zeta potenciálu nižšího jak 30 mV, tudíž byly stabilní. Nejvyšší hodnoty stability 

vykazovaly liposomy obsahující vaječný lecitin (-43,17±0,5 mV), nejnižší pak liposomy obsahující 

slunečnicový lecitin (-37,30±1,7 mV). Po 60 minutách byla stabilita všech liposomů kromě liposomů 

sójového lecitinu pod 30 mV, tím pádem byly všechny stabilní. Nejvyšší stabilita pak byla naměřena 

u liposomů s vaječným lecitinem (-34,50±1,8 mV). 

Tabulka 19: Stabilita liposomů chmele a heřmánku v jednotlivých časech 

  Chmel otáčivý Heřmánek pravý 

Vzorek 
ZP [mV] ZP [mV] ZP [mV] ZP [mV] 

0 minut 90 minut 0 minut 90 minut 

Sójový lecitin -40,27±1,3 -25,80±3,3 -37,47±1,1 -26,57±0,8 

Vaječný lecitin -43,70±1,7 -18,00±1,6 -41,33±1,6 -22,67±1,9 

Slunečnicový lecitin -43,37±1,1 -34,63±2,8 -39,13±1,1 -24,17±7,1 

 

 

Obrázek 38: Stabilita liposomů chmele a heřmánku v jednotlivých časech 
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Liposomy chmele otáčivého vykazovaly v čase 0 všechny stabilitu. Nejvyšší hodnoty stability dosáhly 

liposomy obsahující vaječný lecitin (-43,70±1,7 mV) a nejnižší pak byly naměřeny u liposomů se 

sójovým lecitinem (-40,27±1,3 mV). Po hodině byla nejvyšší stabilita naměřena u liposomů obsahující 

slunečnicový lecitin (-34,63±2,8 mV). Ostatní liposomy v tomto případě stabilitu nevykazovaly.  

V čase 0 vykazovaly všechny liposomy etanolového extraktu heřmánku otáčivého stabilitu. Nejvyšší 

hodnoty stability vykazovaly liposomy obsahující vaječný lecitin (-41,33±1,6 mV) a nejnižší liposomy 

obsahující sójový lecitin (-37,47±1,1 mV). Po hodině zeta potenciál všech liposomů klesl pod 30 mV, 

takže byly všechny stabilní. Nejvyšší hodnota stability byla zaznamenána u liposomů obsahující 

sójový lecitin (-26,57 mV). Nejnižší stabilita pak byla naměřena u liposomů obsahující vaječný lecitin 

(-22,67±0,8 mV). Na snížení stability měl vliv prostředí s nízkým pH v žaludečních šťávách. 

Výsledky lze vidět v tabulace (Tabulka 19) a grafu (Obrázek 38). 

5.8 Antimikrobiální testy 
Antimikrobiální účinek vodných a etanolových extraktů bylinek a vybraných liposomů byl testován na 

pěti kmenech bakterií – Propionibacterium acnes, Micrococcus luteus, Serratia marcescens, 

Escherichia coli, Staphylcoccus epidermidis a na jedné kvasince Candida glabrata. Antimikrobiální 

účinek byl analyzován diluční metodou podle postupu v kapitole 4.4.1. Pro antimikrobiální testy byly 

vybrány etanolové a vodné extrakty heřmánku pravého, chmele otáčivého, ostružinového listu 

a citronové trávy. Na základě předchozích měření byly enkapsulovány extrakty heřmánku pravého 

a chmele otáčivého. Tyto liposomy v roztoku byly také podrobeny antimikrobiálním testům, a navíc 

byl sledován synergický efekt jejich kombinace s neekapsulovaným etanolovým extraktem citronové 

trávy vždy v poměru 1:1. 

5.8.1 Extrakty 

Tabulka 20: Výsledky antimikrobiální aktivity pro extrakty 

  P. acnes (H2O) P. acnes (EtOH) S. marcescens (H2O) S. marcescens (EtOH) 

ředění 1:3 1:1 1:3 1:1 1:3 1:1 1:3 1:1 

chmel otáčivý - ++ - + - - + - 

ostružinový list + +++ + ++ + - + - 

citronová tráva ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++ 

heřmánek pravý ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ 

  M. Luteus (H2O) M. Luteus (EtOH) E. coli (H2O) E. coli (EtOH) 

ředění 1:3 1:1 1:3 1:1 1:3 1:1 1:3 1:1 

chmel otáčivý + - + - + - - - 

ostružinový list + - ++ + + + - + 

citronová tráva ++ +++ +++ + ++ +++ + + 

heřmánek pravý + ++ - + + ++ ++ + 

 

Z výsledků v tabulce (Tabulka 20) lze vidět, že nejvyšší antimikrobiální účinnost vykazovaly obecně 

heřmánek pravý a citronová tráva, nejméně pak chmel otáčivý.  Vodný extrakt chmele otáčivého 

v poměru 1:1 působil nejvíce proti bakterii Propionibacterium acnes, a to s účinností 42,5 %. Vodný 

extrakt ostružinového listu v poměru 1:1 působil také nejvíce proti bakterii Propionibacterium acnes 

s účinností 61,5 %. Citronová tráva působila na všechny bakterie, nejvíce v poměru 1:1 proti 

Escherichia coli s účinností 84,6 %. Etanolový extrakt heřmánku pravého působil nejvíce v poměru 

1:1 na Propionibacterium acnes, a to s účinností 81,5 %. Nejčastěji působily vzorky na 

Propionibacterium acnes a Micrococcus luteus, což jsou bakterie grampozitivní.  Záleželo také na 

poměru, v jakém se působilo na kulturu, protože při vyšší koncentraci extraktů došlo ke zvýšení 

účinku.  Tento účinek je nejvíce zřetelný u ostružinového listu, kdy je mezi působením při poměru 1:3 

a 1:1 rozdíl až 51,3 %. 
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5.8.1.1 Liposomy 

Tabulka 21: Výsledky antimikrobiální aktivity pro liposomy 

  P. acnes S. marcescens M. Luteus S. epidermidis C. glabrata 

ředění 1:3 1:1 1:3 1:1 1:3 1:1 1:3 1:1 1:3 1:1 

citronová tráva ++ ++ ++ +++ - + ++ ++ + ++ 

heřmánek ++ ++ + ++ - ++ ++ +++ + ++ 

chmel - - - - - - - - - - 

citronová tráva + heřmánek + + + +++ - - ++ ++ + + 

citronová tráva + chmel + + - - - - - - - + 

 

Z dosažených výsledků (Tabulka 21) lze říct, že vzorky ředěné v poměru 1:1 opět vykazovaly vyšší 

aktivitu díky vyššímu obsahu aktivních látek. Vodný extrakt citronové trávy v poměru 1:1 nejvíce 

působil proti Serratia marcescens s účinností 77,8 %. Liposomy heřmánku v poměru 1:1 působily 

proti Staphylococcus epidermidis, a to s účinností 81,6 %. Chmelové liposomy v tomto případě 

nevykazovaly antimikrobiální aktivitu. Kombinace extraktu citronové trávy s liposomy heřmánku 

působily proti Serratia marcescens v poměru 1:1 s účinností 78,7 %. Kombinace extraktu citronové 

trávy s liposomy chmele měly minimální účinnost. V tomto případě působily vzorky také více na 

grampozitivní bakterie. Účinek citronové trávy nemusel být tak velký díky nižší koncentraci 

v roztoku, protože bylo ředěno roztokem liposomů a navíc lze také předpokládat pozdější pozvolné 

uvolnění látek z liposomů, které bylo prokázáno stanovením dlouhodobé stability v kapitole 5.5. 

5.9 Návrh kosmetického přípravku 
Pro návrh kosmetického přípravku s antimikrobiální aktivitou bylo testováno 6 bylinek, u kterých se 

předpokládal vysoký obsah antioxidantů a biologicky aktivních látek. Bylinky byly testovány ve 

formě etanolových a vodných extraktů a následně i v enkapsulované formě. Nejdříve byly testovány 

vzorky z hlediska fenolických látek a antioxidantů. Na základě dosažených výsledků byly vybrány 

čtyři extrakty, u kterých byl zjištěn nejvyšší obsah antioxidantů a fenolických látek, a to etanolový 

extrakt chmele otáčivého (1,70±0,20 mg/g fenolických látek, 0,14±0,04 mg/g antioxidantů), heřmánku 

pravého (3,86±0,06 mg/g fenolických látek, 4,17±0,03 mg/g antioxidantů), citronové trávy 

(3,14±0,18 mg/g fenolických látek, 3,09±0,03 mg/g antioxidantů) a ostružinového listu 

(1,53±0,13 mg/g fenolických látek, 1,24±0,02 mg/g antioxidantů). Až na chmel, který vykazoval ve 

většině případech nízkou až žádnou antimikrobiální aktivitu, vykazovaly všechny vzorky 

antimikrobiální aktivitu u všech testovaných kmenů. Vzorky ředěné buněčnou kulturou v poměru 1:1 

se ukázaly jako účinnější z důvodu vyšší koncentrace aktivních látek. Vodný extrakt chmele otáčivého 

působil proti bakterii Propionibacterium acnes s účinností 42,5 %. Citronová tráva působila na 

všechny bakterie, nejvíce proti Escherichia coli s účinností 84,6 %. Etanolový extrakt ostružinového 

listu působil proti bakterii Propionibacterium acnes s účinností 61,5 %. Etanolový extrakt heřmánku 

pravého působil proti Propionibacterium acnes, a to s účinností 81,5 %. Z dosažených výsledků lze 

říct, že nejúčinnější bylinkou pro návrh kosmetického přípravku je heřmánek pravý v kombinaci 

citronovou trávou. Dosahovaly vysoké antioxidační aktivity a také obsahovaly vysoké množství 

fenolických látek. V testech antimikrobiální aktivity vykazovaly vysoké inhibiční účinky vůči 

bakteriím. Jelikož je potřeba, aby se aktivní látky dostaly přes kůži a účinkovaly na daném místě, bylo 

by vhodné také použít liposomy, které plní funkci transportu aktivních látek do těla a také jim 

propůjčují ochranu proti teplu, světlu a okolním vlivům. Lidská kůže má mírně kyselé pH [104] a ze 

získaných výsledků v kapitole 5.7 bylo zjištěno, že v kyselém prostředí se chovají liposomy 

nestabilně. Proto bylo potřeba vybrat liposomy s lecitinem, který pokud možno nejvíc odolá kyselému 

prostředí. Jako nejúčinnější lecitin se prokázal slunečnicový lecitin, který uvolňoval látky ze všech 

studovaných lecitinů nejpomaleji.  
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Pro návrh antimikrobiálního kosmetického výrobku proti akné bych tedy doporučila pleťový krém 

obsahující enkapsulovaný etanolový extrakt heřmánku pravého se slunečnicovým lecitinem 

v kombinaci s vodným extraktem citronové trávy. Pro výrobu antimikrobiálního krému by se nejprve 

připravila vodná a olejová fáze. Vodná by obsahovala destilovanou vody s glycerolem, olejová pak 

Ercawax BM1, etylalkohol a vazelínu. Dále by byl přidán parafinový olej, dimethikon, a nakonec 

liposomy etanolového extraktu připravené podle postupu v kapitole 4.6. [105] a vodný extrakt 

citronové trávy připravený podle postupu v kapitole 4.3. Takto připravený výrobek by měl obsahovat 

aktivní látky v takovém množství, ve kterém bude podle dosažených výsledků schopen vykazovat 

antimikrobiální aktivitu a inhibovat bakterie Propionibacterium acnes, tedy bakterie spjaté s tvorbou 

akné. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na studium antimikrobiální aktivity a obsahu aktivních látek 

vybraných rostlinných extraktů. Záměrem práce bylo otestovat tyto rostlinky pro návrh kosmetického 

přípravku s antimikrobiálními vlastnostmi proti akné. Bylo vybráno 6 bylinek a z každé byly 

připraveny dva extrakty - vodný a 20% etanolový. Pro analýzu byl vybrán heřmánek pravý, citrónová 

tráva, chmel otáčivý, ostružinový list, smetánka lékařská a sedmikráska chudobka. Tyto rostlinky byly 

vybrány z důvodu lehké dostupnosti a také proto, že se lidé rádi vrací ke zvyklostem svých prarodičů.  

U připravených extraktů byl sledován nejprve obsah fenolických látek, flavonoidů a přírodních barviv. 

Obecně vykazovaly etanolové extrakty vyšší obsah fenolických látek než extrakty vodné. Nejvíce 

fenolických látek bylo stanoveno v etanolovém extraktu heřmánku pravého (3,86±0,06 mg/g), 

nejméně u vodného extraktu sedmikrásky chudobky (0,20±0,02 mg/g). Při stanovování flavonoidů 

byly opět bohatší na aktivní látky etanolové extrakty, konkrétně jich pak nejvíce bylo zjištěno 

v etanolovém extraktu ostružinového listu (1,24±0,02 mg/g), nejméně ve vodném extraktu heřmánku 

pravého (0,10±0,03 mg/g). Při stanovování antioxidační aktivity byl opět nejvyšší obsah antioxidantů 

zjištěn u etanolového extraktu heřmánku pravého (4,17±0,03 mg/g) a nejnižší antioxidační aktivita 

byla zaznamenána u etanolového extraktu sedmikrásky chudobky (1,31±0,02 mg/g). Při analýze 

přírodních barviv bylo zjištěno nejvíce chlorofylu a i b a karotenoidů u smetánky lékařské, jejíž roztok 

měl nejsytější barvu. Následně byly vybrány dva extrakty (etanolový extrakt chmele otáčivého 

a etanolový extrakt heřmánku pravého) a byly enkapsulovány do liposomů vaječného, sójového 

a slunečnicového lecitinu. U takto připravených částic byla analyzována jejich velikost, enkapsulační 

účinnost, stabilita a dlouhodobá stabilita. Průměrná velikost částic se pohybovala mezi 200–300 nm. 

Nejvyšší enkapsulační účinnost byla zaznamenána u slunečnicového lecitinu, kde se pohybovala 

kolem 90 %. Nejnižší enkapsulační účinnost pak byla stanovena u vaječného lecitinu. Co se týče 

dlouhodobé stability, tak nejvyšší hodnoty byly opět zaznamenány u prázdných částic i extraktů 

obsahující slunečnicový lecitin. Vaječný a sójový lecitin na tom byly podobně. Stabilita liposomů byla 

analyzována pomocí zeta potenciálu a dle získaných výsledků byl nejvíce stabilní slunečnicový lecitin 

(-37,2±5,4 mV). Po dvou měsících byla stabilita liposomů opět změřena, ovšem žádné částice již 

nebyly stabilní. 

Dále byla analyzována antimikrobiální aktivita proti 5 kmenům bakterií - Micrococcus luteus, Serratia 

marcescens, Escherichia coli, Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis a jedné kvasince 

Candida glabrata. Pro testy antimikrobiální aktivity byly vybrány etanolové a vodné extrakty chmele 

otáčivého, citronové trávy, heřmánku pravého a ostružinového listu ředěné testovanými kulturami 

v poměrech 1:1 a 1:3. Vyšší aktivity dosahovaly obecně extrakty ředěné v poměru 1:1 z důvodu vyšší 

koncentrace aktivních látek. Nejvyšší inhibiční účinek na bakterie pak byl zaznamenán u heřmánku 

pravého proti Propionibacterium acnes, a to s účinností 81,5 % a citronové trávy proti Escherichia 

coli s účinností 84,6 %. Dále byla zjišťována antimikrobiální aktivita u liposomů etanolového extraktu 

heřmánku a liposomů etanolového extraktu chmele, vodného extraktu citronové trávy a kombinace 

vodného extraktu citronové trávy a liposomů etanolového extraktu chmele (1:1) a vodného extraktu 

citronové trávy a liposomů etanolového extraktu heřmánku pravého (1:1). Inhibiční účinek těchto 

roztoků byl nižší jak u samotných extraktů, nejvyšší byl zaznamenán u liposomů heřmánku pravého 

proti Propionibacterium acnes s účinností 81,6 % a vodného extraktu citronové trávy proti Serratia 

marcescens s účinností 77,8 %. Nižší účinek liposomů je způsobený pozvolným uvolňováním 

aktivních látek. Na závěr bylo také sledováno chování liposomů a postupné uvolňování aktivních látek 

v trávicím systému po přidání žaludečních šťáv a následně kombinaci pankreatické a žlučové šťávy 

z hlediska jejich stability a enkapsulační účinnosti. Měřilo se nejdříve po půl hodině v prostředí 

žaludečních šťáv a následně hodině a půl, kdy skončilo trávení. Z důvodu nízkého pH prostředí 

žaludečních šťáv došlo po půl hodině k rychlému snížení stability částic. Opět se ukázalo, že 

nejstabilnější jsou liposomy slunečnicového lecitinu.  
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Jako nejlepší kombinace lecitinu a bylinného extraktu byl tedy na závěr vybrán slunečnicový lecitin 

s etanolovým extraktem heřmánku pravého. Slunečnicový lecitin má totiž ze všech našich 

analyzovaných lecitinů nejlepší schopnost pomalého uvolňování aktivních látek v organismu. 

Jelikož tato práce byla zaměřena na návrh kosmetického přípravku s antimikrobiálními účinky proti 

akné, z výsledků antimikrobiálních testů proti Propionibacterium acnes, bakterie spjaté s tvorbou 

akné, se došlo k závěru, že finální produkt by měl obsahovat heřmánek pravý v kombinaci 

s citronovou trávou, která vykazovala obecně vysoké antimikrobiální účinky. Liposomy se 

slunečnicovým lecitinem vykazují vyšší stabilitu při nízkém pH než liposomy s vaječným nebo 

sójovým lecitinem, což je v našem přípravku potřeba, protože kůže má mírně kyselé pH. Je žádoucí, 

aby se při vstupu do kůže uvolnilo co nejméně aktivních látek a slunečnicový lecitin tuto podmínku 

splňuje z našich zkoumaných lecitinů nejvíce. Jednalo by se o pleťový krém obsahující 

enkapsulovaným etanolový extrakt heřmánku pravého se slunečnicovým lecitinem v kombinaci 

s vodným extraktem citronové trávy. Tento přípravek by mohl být schopný inhibovat růst bakterií 

Propionibacterium acnes. Dle dosažených výsledků lze říct, že všechny analyzované rostlinky mají 

příznivý účinek jak pro zdraví, tak v kosmetice, jelikož vykazovaly vysoký obsah biologicky aktivních 

látek a také antioxidační a antimikrobiální aktivitu. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ABTS – 2,2´–azinobis–(3–ethylbenzothiazol–6–sulfonová kyselina) 

TEAC – trolox equivalent antioxidant capacity 

FCM – Folin–Ciocaltouova metoda 

EtOH – ethanol 

DPPH  – Diphenylpicrylhydrazyl 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1:  Složení médií 

Médium složení c [g/l] 

LB 

trypton 10 

kvasniční extrakt 10 

NaCl 5 

BHI 

hovězí srdce 250 

telecí mozek 200 

pepton 10 

NaCl 5 

dextróza 2 

Na2HPO4 2,5 

YPD 

pepton 10 

glukóza 40 

kvasničný autokatalyzát 20 

Příloha 2: Koncentrace před a po enkapsulaci a při měření dlouhodobé stability z hlediska 

fenolických látek 

Vzorek 
Sójový lecitin 

původní c [mg/g] c po enkapsulaci [mg/g] c po týdnu [mg/g] c po 2 měcících [mg/g] 

chmel 1,87±0,04 0,63±0,04 0,38±0,03 0,27±0,04 

heřmánek 3,90±0,01 1,37±0,05 1,28±0,02 1,20±0,06 

Vaječný lecitin 

chmel 1,87±0,04 0,70±0,11 0,43±0,02 0,23±0,02 

heřmánek 3,90±0,01 1,33±0,06 1,24±0,03 0,86±0,08 

Slunečnicový lecitin 

chmel 1,87±0,04 1,61±0,03 1,31±0,01 0,79±0,02 

heřmánek 3,90±0,01 3,55±0,06 3,31±0,07 2,90±0,19 

Příloha 3: Koncentrace před a po enkapsulaci a při měření dlouhodobé stability z hlediska 

antioxidantů 

Vzorek 
Sójový lecitin 

původní c [mg/g] c po enkapsulaci [mg/g] c po týdnu [mg/g] c po 2 měcících [mg/g] 

chmel 6,20±0,04 5,06±0,08 4,55±0,03 4,25±0,12 

heřmánek 3,20±0,15 2,14±0,07 1,99±0,06 1,02±0,08 

Vaječný lecitin 

chmel 6,20±0,04 5,5±0,13 5,05±0,14 4,78±0,15 

heřmánek 3,20±0,15 2,71±0,03 2,41±0,12 1,86±0,21 

Slunečnicový lecitin 

chmel 6,20±0,04 5,78±0,04  5,30±0,29 4,39±0,16 

heřmánek 3,20±0,15 2,17±0,09 1,94±0,07 1,56±0,18 

 


