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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá katanionickými vesikulárními systémy, které by mohly 

v budoucnosti sloužit jako nosiče léčiv nebo genů. Tyto systémy jsou připraveny 

kationaktivními tenzidy CTAB a DDAC, anionaktivním tenzidem SDS a cholesterolem, který 

slouží jako stabilizátor. 

V experimentální části byly tyto vesikuly charakterizovány pomocí ultrazvukové 

spektroskopie s vysokým rozlišením. Sledovalo se chování systémů s odlišným procentuálním 

obsahem cholesterolu. Dále byly studovány teplotní vlastnosti vesikul pomocí teplotních 

skenů mezi 10 °C až 65 °C. Pomocí densitometrie byla zkoumána hustota vzorků 

při teplotách 25 °C a při teplotě lidského těla 37 °C. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is about catanionic vesicular systems, which could serve as carriers 

of drugs or genes in the future. These systems are prepared from the cationic surfactants 

CTAB and DDAC, the anionic surfactant SDS and cholesterol, which serves as a stabilizer. 

In the experimental part, these vesicles were characterized by high-resolution ultrasonic 

spectroscopy. The behavior of systems with different percentages of cholesterol was 

monitored. As next, the temperature properties of the vesicles were studied using temperature 

scans between 10 °C and 65 °C. The density of the samples was examined by densitometry at 

temperatures of 25 °C and at a human body temperature of 37 °C. 
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1 ÚVOD 

Katanionické vesikulární systémy jsou tvořené směsí kationtových a aniontových povrchově 

aktivních látek. Pro lepší stabilizaci se do těchto systémů zavádějí nabité povrchově aktivní 

látky a cholesterol. Mohou účinně enkapsulovat hydrofilní a hydrofobní aktivní látky. 

Tato vlastnost zařazuje katanionické vesikulární systémy mezi látky, které by se mohly 

používat pro aplikaci podávání léčiv a také jako nosiče při řízeném uvolňování léčiv z důvodů 

nízkých pořizovacích nákladů. Studiem těchto systémů pomocí densitometrie a ultrazvukové 

spektroskopie s vysokým rozlišením se zatím nikdo nezabýval. 

Bakalářská práce navazuje na práci pod vedením profesora Changa z Cheng Kung Univerzity 

z Taiwanu, který se spolu se svým týmem zabývá vývojem a výrobou stabilních 

katanionických vesikulárních systémů a doc. Ing. Filipa Mravce Ph.D. z Fakulty chemické 

VUT, který se svým týmem řeší oblast pokročilé stability systému a jejich testování pomocí 

vybavení na VUT. Cílem práce je prozkoumat přípravu a fyzikálně-chemické vlastnosti 

katanionických vesikulárních systémů pomocí různých technik.  

Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat katanionické vesikulární systémy pomocí 

metody ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením, která se vyznačuje vysokou 

citlivostí a přesností. Experimenty byly prováděny v kinetickém a v teplotním režimu. 

Mezi další použitou metodu byla zařazena technika pro měření hustoty densitometrie. 

Studovaly se vzorky koncentrační řady CTA-DS+DDAC s odlišnými mol. % cholesterolu, 

popřípadě vzorky s dalšími kationaktivními povrchově aktivními látkami DMSAB, DPAB, 

DDAB s 43 mol. % cholesterolu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tenzidy 

Tenzid je organická látka, která se dokáže hromadit už za nízké koncentrace na fázovém 

rozhraní a tím snižovat mezifázovou energii soustavy. Jsou to povrchově aktivní látky (PAL), 

které snižují povrchové napětí rozpouštědel. Usnadňují tím rozpuštění a odstranění nečistot. 

Tenzidy jsou složené ze dvou částí. První částí je silně polární „hlava“ molekuly, která je 

orientována na fázovém rozhraní do polární fáze a nazývá se hydrofilní nebo lipofóbní část. 

Hydrofilní částí může být například amoniová nebo sulfátová funkční skupina. Druhou částí 

je nepolární „ocas“ molekuly, který naopak na fázovém rozhraní směřuje do nepolární fáze, 

to znamená, že nevykazuje afinitu k vodě. Je to alkylový řetězec s 8-18 atomy uhlíku, který se 

nazývá hydrofobní část. Tyto systémy s hydrofilní a hydrofobní části se nazývají amfifilní 

látky. Dalším názvem pro tenzidy jsou názvy surfaktant nebo saponát. Svoje nejběžnější 

využití mají jako čisticí prostředky v domácnostech, jako prostředky osobní hygieny 

nebo v zemědělství. Patří k nejvíce používaným látkám v chemickém průmyslu. Tenzidy se 

rozlišují podle schopnosti disociace ve vodném prostředí [1, 2, 4]. 

hydrofilní část hydrofobní část
 

Obrázek 1: Struktura molekuly tenzidu 

2.1.1 Anionaktivní tenzidy 

Povrchově aktivní látka, která má v hydrofilní části záporný náboj. Nejčastěji se jedná 

o sulfátové, fosfátové nebo karboxylové funkční skupiny. Tyto tenzidy disociují za vzniku 

povrchově aktivních aniontů. Anionaktivní tenzidy jsou v dnešní době nejrozšířenější 

ze všech z důvodu nízké výrobní ceny. Příkladem těchto tenzidů jsou například alkalické soli 

vyšších mastných kyselin (mýdla). Anionaktivní tenzidy se velmi často objevují v pracích 

prostředcích, kosmetických produktech nebo v šamponech [1, 3].  

Dodecylsulfát sodný (SDS), také známý jako laurylsulfát sodný, je organická povrchově 

aktivní látka. Je rozpustný ve vodě. Sulfátová skupina má hydrofilní charakter, uhlíkatý 

řetězec má hydrofobní charakter. Využívá se jako čisticí prostředek v domácnostech. Jedná se 

o hořlavou a toxickou látku, která může způsobovat podráždění kůže a vážné poškození očí 

[5]. 

O
S

O

O
O

-

Na
+

 

Obrázek 2: Strukturní chemický vzorec SDS 
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2.1.2 Kationaktivní tenzidy 

Tenzid, který má v hydrofobní části kladný náboj. Tyto povrchově aktivní látky disociují 

za vzniku povrchově aktivních kationtů. Téměř u všech kationových povrchově aktivních 

látek je kationtem kvartérní dusíkový atom. Používají se jako dezinfekční a antiseptické 

prostředky, protože dokážou narušit metabolické funkce mikroorganismů. Avivážní 

prostředky a kondicionéry ve vlasové kosmetice obsahují tyto tenzidy. Příkladem 

kationaktivních tenzidů jsou dimethyldimyristylammmonium bromid (C14-C14), 

dimethyldipalmitylammonium bromid (C16-C16) a také dimethyldioktadecylammonium 

bromid (C18-C18) [1, 3]. 

CTAB, neboli cetrimonium bromid je kationaktivní povrchově aktivní látka rozpustná 

ve vodě i v alkoholu. Pro tento surfaktant se také používá název cetyltrimethylamonium 

bromid nebo systematicky hexadecyltrimethylamonium bromid. CTAB je tvořen z hydrofilní 

aminové skupiny a dlouhého uhlíkatého řetězce (C16). Tato látka se nachází ve formě bílé 

krystalické látky. Používá se jako antiseptické činidlo proti bakteriím a plísním. Je to vhodná 

látka pro izolaci DNA z tkání s vysokým množstvím polysacharidů. Jedná se o toxickou látku, 

která způsobuje podráždění kůže a očí [6, 7]. 

N
+

Br
-

 

Obrázek 3: Strukturní chemický vzorec CTAB 

Dimethyldi-n-octadecylammonium chlorid, také známý pod zkratkou DDAC nebo DoDAC, 

je dvouřetězcová kationtová povrchově aktivní látka s dlouhými uhlíkatými řetězci 

(C18-C18). Ve vodném roztoku tvoří velké vícevrstvé/unilamelární vesikuly nad teplotou 

fázového přechodu. Jsou částečně adsorbovány na hydrofilním povrchu. V hydratovaných 

vrstvách při 38 °C vykazuje tato chloridová povrchově aktivní látka fázový přechod 

mezi gelovým stavem a kapalnou fází. DDAC je málo rozpustné ve vodě, proto je možné 

použít tento tenzid jen omezeně. Používá se ve spotřební chemii jako změkčovadlo [8, 9, 10]. 

N
+ Cl

-

 

Obrázek 4: Strukturní chemický vzorec DDAC 
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2.1.3 Neionogenní tenzidy 

Tenzid, který je neschopný elektrolytické disociace. Skládá se z uhlovodíkového řetězce 

s polárními a neionogenními skupinami, kterými jsou například hydroxylová nebo esterová 

skupina které zajišťují rozpustnost těchto sloučenin. Příkladem neionogenního tenzidu 

je diethanolamid kyseliny laurové [3]. 

2.1.4 Amfoterní tenzidy 

Povrchově aktivní látky, které obsahují pozitivní i negativní náboj. Při vysokém pH jsou 

anionaktivní, naopak při nízkém pH jsou kationaktivní. Při přechodném pH má molekula oba 

náboje a tvoří zwitteriony neboli vnitřní sůl. Ve formě vnitřní soli molekula ztrácí své 

povrchově aktivní vlastnosti. Tyto tenzidy dosahují snadné biologické rozložitelnosti. Jsou 

biologicky odbouratelné. Amfoterní tenzidy nacházejí svoje využití v šamponech 

a v přípravcích na čištění pleti. Příkladem amfoterního tenzidu může být fosfatidylcholin 

neboli lecithin [11]. 

2.1.5 Micely 

Tenzidy mají schopnost samovolně agregovat ve vodném roztoku do útvarů koloidních 

velikostí, micel. Micely vznikají při překročení kritické micelární koncentrace (CMC). Mají 

velikost v rozsahu od 10 nm do 1 μm. V polárním vodném prostředí tvoří vnitřek micely 

hydrofobní část tenzidu, tedy uhlovodíkové řetězce. Polární hlavy jsou umístěny na vnějším 

povrchu micely. Touto konformací dochází k minimálnímu styku hydrofobních částí 

s vodným prostředím.  Tvoří se i micely v nevodném nepolárním prostředí a vznikají 

obrácené, nebo-li reverzní micely. Jádro tvoří hydrofilní hlavy a hydrofobní části směřují ven 

do nepolárního prostředí [3]. 

 

Obrázek 5: Uspořádání micel podle prostředí 

Tvorba micel je endotermní děj. Aby docházelo k samovolné tvorbě micel z povrchově 

aktivních látek je nutná kladná změna entropie, tak aby byla hodnota Gibbsovy energie 

micelizace záporná. Velikost, tvar, molekulová struktura a náboj micel závisí na teplotě, tlaku, 

na chemické struktuře povrchově aktivní látky, na charakteru mezimolekulárních sil a také 

na celkovém složení roztoku, ve kterém micely vznikly (pH, typ protiiontu, iontová síla). 

[12]. 
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Existuje několik typů micel. Prvním typem jsou malé neboli Hartleyovy micely. Vznikají 

ve zředěných vodných roztocích. Mají kulovitý tvar. Povrch micely tvoří polární skupiny, 

kterých je na povrchu mezi 50 a 150. Uhlovodíkové řetězce tvoří jádro micely. Velikost 

těchto micel závisí na velikosti molekuly povrchově aktivní látky. Dalším typem jsou 

válcovité micely, které se nacházení v koncentrovanějších roztocích. Jsou to tyčinky, které 

mají kruhovitý průřez. Na jejich válcovitém plášti jsou polární skupiny amfipatických 

molekul. Nepolární skupiny jsou ukryté uvnitř. Při vysokých koncentracích se objevují 

laminární micely. Jsou složené ze dvou vrstev povrchově aktivních látek, které k sobě směřují 

hydrofobními částmi. Hydrofilní částice směřují ven. Laminární micely jsou seřazeny 

navzájem rovnoběžně. Sousední vrstvy molekul jsou k sobě obráceny hydratovanými 

skupinami tenzidů. Z dostatečně koncentrovaných roztoků mohou vznikat gely. 

Z dvouvrstvých micel mohou vznikat vesikuly. Využití micelárních roztoků je rozšířené nejen 

v chemickém průmyslu díky solubilizačním schopnostem, ale i v běžném životě [13]. 

 

Obrázek 6: Tvar micel podle rostoucí koncentrace [14] 

2.1.5.1 Polymerní micely jako nosiče léčiv 

V průběhu posledních let je kladena pozornost na polymerní micely s možností používat 

je jako nosiče léčiv či genů. Jsou složeny z jádra a slupky. Tyto micely obsahují hydrofobní 

jádro, které nepřijde do kontaktu s vnějším prostředím a chrání léčivo. Do jádra 

je enkapsulované léčivo. Ve srovnání s micelami povrchově aktivních látek jsou polymerní 

micely stabilnější, protože mají nižší hodnotu kritické micelární koncentrace (CMC). 

Také mají pomalejší rychlost disociace, která umožňuje retenci nabitých léčiv po delší dobu 

a také dosažení vyšší akumulace léku v cílovém prostoru. Distribuce léčiv do těla pomocí 

polymerních micel je ovlivněna velikostí micely a povrchovými vlastnostmi. Velikosti spolu 

s povrchovými vlastnostmi mají zásadní význam pro dosažení modulované dodávky léčiva. 

Velikost polymerních micel se pohybuje v rozmezí desítek nanometrů. Povrch micel 

je hydrofilní, chrání a stabilizuje micelu před vlivy prostředí lidského těla. Hlavními 

požadavky na tyto nosiče jsou umožnit prodlouženou cirkulaci léčiv v krevním řečišti, cílený 

transport, biologickou nezávadnost a biologickou degradaci. Připravují se přímým 

rozpouštěním, litím rozpouštědla nebo dialýzou. V dnešní době je kladena největší pozornost 

na výzkum nosičů kancerostatik, která se zaměřují na nádorová onemocnění [15, 16, 17]. 
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2.1.6 Vesikuly 

Vesikuly jsou uzavřené duté koule s dvojvrstvou strukturou tvořené povrchově aktivními 

látkami, lipidy nebo blokovými kopolymery ve vodném roztoku. Jejich velikost je 

mezi desítkami nanometrů a desítkami mikrometrů. Vesikulární struktury, které mají 

hydrofilní i hydrofobní oblasti umožňují zapouzdření materiálů uvnitř struktury. Vnější 

i vnitřní povrch membrán je tvořen z hydrofilních skupin. Tyto skupiny minimalizují styk 

hydrofobních řetězců s vodným prostředím. Vesikuly se dělí na unilamelární, které jsou 

tvořené jednou dvojvrstvou a na multilamelární, které jsou složeny z více soustředných 

dvojvrstev vypadajících jako vrstvy cibule. Vyrábějí se dispergováním povrchově aktivních 

molekul ve vodné objemové fázi [13, 20, 21]. 

 

Obrázek 7: Struktura unilamelární vesikuly [13] 

Potenciálním využitím vesikul je v aplikacích pro dodávání léčiv nebo v kosmetice. Jejich 

výhoda oproti micelám je taková, že mají mnohem větší kapacitu pro enkapsulaci 

hydrofilních látek a jejich transport do organismu. Vesikuly složené z přírodních 

i syntetických fosfolipidů se nazývají liposomy, které jsou netoxické a můžou být využity 

pro vnitřní použití. Použití liposomů je ovšem omezené z důvodu vysokých nákladů. V dnešní 

době je snaha vyměnit liposomy za levnější katanionické vesikulární systémy vytvořené 

z povrchově aktivních látek [13, 20, 21]. 

2.1.7 Katanionické vesikulární systémy 

Tyto vesikulární systémy jsou tvořeny směsí dvou opačně nabitých povrchově aktivních látek 

prostřednictvím elektrostatických interakcí mezi polárními skupinami. Tvorba těchto vesikul 

je spontánní proces. Velikost, náboj a propustnost systémů lze regulovat úpravou směšovacích 

poměrů obou povrchově aktivních látek, teplotou nebo délkou alkylových řetězců povrchově 

aktivní látky. Kataniontové vesikuly, které mají dva symetrické alkylové řetězce s menším 

počtem uhlíků než deset, jsou nerozpustné ve vodě [20, 22].  Katanionické vesikulární 

systémy mohou účinně a dlouhodobě zachytit a zadržovat soluty, které mají opačný náboj 

než vesikuly [38]. 

“Ion pair amphiphile“ (IPA) neboli amfifilní iontový pár je tvořen jednořetězcovými opačně 

nabitými povrchově aktivními látkami, kdy se odstraní jejich protiionty. Každá povrchově 

aktivní látka je doprovázena vlastním protiiontem. Tyto protiionty povrchově aktivních látek 

se mohou odstranit použitím iontoměničových pryskyřic. Silně bazická pryskyřice 
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pro kationtový surfaktant a silně kyselá pro aniontový surfaktant. Odstranění povrchově 

neaktivní soli s nízkou molekulovou hmotností modifikuje elektrostatické interakce 

mezi dvěma povrchově aktivními látkami a jejich interakce je silnější [37]. Další možností 

odstranění protiiontů je metoda srážení. Tato metoda se provádí smícháním stejného objemu 

kationaktivní a anionaktivní látky ve vodě. Dochází k vytvoření sraženiny, která se následně 

opakovaně promývá vodou a odstřeďuje se, aby se odstranily protiionty. Takto připravené 

IPA obvykle vykazují krátkodobou fyzikální stabilitu. Kationaktivní a anionaktivní tenzidy se 

slučují v ekvimolárním poměru. IPA systém může být například vytvořen z dodecylsulfátu 

sodného (SDS) a cetrimonium bromidu (CTAB). Výsledkem je systém CTA-DS. Přidáním 

dvouřetězcové kationtové povrchově aktivní látky vede k tvorbě kladně nabitých 

katanionických vesikul [22]. 

IPA

+

+

+

+

++

kationaktivní 

tenzid
anionaktivní 

tenzid

protiionty

 

Obrázek 8: Příprava IPA systému 

IPA je schopna vytvořit polospontánní metodou vesikulární systémy nebo katanionické 

vesikuly. Vytvoří se rozpuštěním IPA v alkoholu, přidáním vody a mícháním 

v homogenizátoru [22]. Katanionické vesikuly jsou však nestabilní, po určité době se začnou 

agregovat a nejsou schopné dlouhodobě udržovat svoji původní velikost. Pro dosažení větší 

fyzikální stability byly zaváděny inter-vesikulární nebo intra-vesikulární interakce. Kromě 

těchto interakcí se do systémů zavádějí látky pro stabilizaci. Jsou to například alkoholy 

s krátkým řetězcem, které snižují dielektrickou konstantu rozpouštědel, povrchově aktivní 

látky, které zvyšují elektrostatickou odpudivost mezi vesikulami nebo cholesterol, který 

účinně zlepší charakter náboje vesikul a fyzikální stabilitu ve vesikulárních dvojvrstvách  

[20]. Tyto systémy mohou interagovat s nabitými biopolymery, jako jsou proteiny, RNA, 

DNA a syntetické polyelektrolyty pomocí elektrostatických interakcí. Možné využití těchto 

systémů v budoucnosti je jako alternativa dnešních nosičů léčiv nebo DNA. Molekula 

amfifilních iontových párů je strukturně podobná lipidové molekule [18, 19]. 

 

Obrázek 9: Struktura katanionické vesikuly 
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2.2 Cholesterol 

Cholesterol patří do skupiny steroidů a do podskupiny sterolů. Je to nenasycený alkohol, který 

je odvozený od steroidního alkoholu cholestanu. Základní strukturou je steroidní alkohol 

s 3 β-hydroxylovou skupinou a 17 β-alifatickým postranním řetězcem. Jedná se 

o nejvýznamnější steroidní sloučeninu vyšších živočichů. V lidském těle je syntetizován 

téměř ve všech buněčných membránách, například v játrech [26], kde probíhá i jeho 

biodegradace a vznik žlučových kyselin. V buněčných membránách snižuje tekutost a tím 

ovlivňuje i její propustnost pro malé molekuly. Vyskytuje se zvláště v nervové tkáni, 

v lipoproteinech krevní plasmy nebo s mastnými kyselinami jako cholesterylester. 

Je významný z biochemického hlediska, protože je prekursorem velkého počtu steroidů. 

Mezi tyto steroidy patří žlučové kyseliny, nadledvinové a pohlavní hormony nebo vitamín D. 

[24, 25, 26]. 

 

Obrázek 10: Strukturní vzorec cholesterolu [24] 

2.3 HR-US 

HR-US neboli ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením (high resolution ultrasonic 

spectroscopy) je nová metoda 20. století, kterou vyvinul Vitaly Buckin z University College 

Dublin. Jedná se o analytickou metodu, která nedestruktivně a neinvazivně studuje chování 

molekulárních a mikrostrukturálních transformací kapalin, komplexních disperzí a polotuhých 

materiálů. U klasických spektroskopických metod (UV-VIS, IČ, NMR) se sleduje interakce 

elektromagnetického záření se zkoumaným vzorkem. Za to vysokofrekvenční spektroskopie 

je založená na přesném měření parametrů ultrazvukové kompresní vlny s frekvencí v rozmezí 

2740-14815 kHz šířící se analyzovaným vzorkem. Ultrazvuková spektroskopie využívá 

ultrazvukové vlnění a sleduje se rychlost šíření ultrazvukové vlny při průchodu vzorkem 

a změnu amplitudy této vlny po průchodu vzorkem. Metoda využívá vysokofrekvenční vlny 

s nízkou amplitudou, které snímají elastické vlastnosti materiálů. Zajímavé je, že tato technika 

nevyžaduje optickou průhlednost. Měření lze provádět ve velmi malých objemech vzorků 

(1 ml nebo méně), v širokém teplotním rozsahu, při zvýšených tlacích, v různých teplotních 

režimech a přímo na neporušených vzorcích s nativními substráty. Přistroj také umožňuje 

několik typů měření, a to kinetické, v režimu teploty nebo titrační měření. Výhodou je také 

možnost měřit dva parametry. Ultrazvukové zeslabení a rychlost šíření ultrazvukové vlny, 

které jsou na sobě nezávislé, což umožňuje sledování různých úrovní organizace měřených 

vzorků [28, 29].  
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Na obrázku (Obrázek 11) je zobrazeno schéma principu měření pomocí ultrazvukové 

spektroskopie s vysokým rozlišením. V generátoru signálu se přeměňuje elektrický signál 

na ultrazvukovou vlnu pomocí piezoelektrického krystalu. Na analyzátoru signálu dochází 

zpět ke změně z ultrazvukové vlny na elektrický signál opět pomocí piezoelektrického 

krystalu pro další analýzu. Vlna procházející vzorkem ztrácí část své energie, snižuje se 

amplituda. Tyto změny jsou vyhodnocovány jako charakteristiky materiálu [27, 30, 31]. 

 

Obrázek 11: Princip měření pomocí vysokofrekvenční ultrazvukové spektroskopie  

Pomocí této metody je možné provádět strukturní analýzu, detekci a analýzu chemických 

reakcí, termickou analýzu a fázové přechody, analýzu kvality kapalin, detekci a analýzu 

konformačních změn v polymerech a biopolymerech, micelizaci, ligandové polymery, vazby 

a interakce mezi antigenem a polymerem, agregaci, gelaci a také monitorování chemických 

a biochemických reakcích [28]. 

2.4 Densitometrie  

Densitometrie je metoda, která je založená na měření hustoty vzorků. Hustota (taky měrná 

hmotnost) je základní fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost jednotkového objemu dané 

látky. Hustota je přímo měřitelná veličina, která se označuje písmenem ρ. Základní jednotkou 

je kg/m3. Základním výpočtem pro hustotu je [39]: 

                                                                                                                (1) 

Hustota je veličina, která je závislá na složení látek. Je možné ji ovlivnit změnou tlaku, 

teploty nebo znečištěním. U kapalin se hustota měří pomocí hustoměru nebo pomocí 

pyknometru.  U pevných látek se hustota může měřit pyknometrem nebo hydrostatickou 

metodou podle Archimedova zákona [40].  

Digitálním přístrojem pro měření této veličiny je densitometr. Měření densitometrie patří 

mezi nepřímé metody při měření hustoty. Tuto metodu lze využít pro stanovení koncentrace 

binárních směsí i pro stanovení koncentrace kvazibinárních směsí, které jsou složeny ze dvou 

základních složek a ostatní složky jsou zastoupeny pouze v malých koncentracích [41].  
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2.4.1 Densitometr DSA 5000 M 

Tento přístroj dokáže měřit hustotu a rychlost zvuku u kapalného vzorku při atmosférickém 

tlaku. Obsahuje dvě měřící cely z borosilikátového skla. Tento materiál má vysokou tuhost, 

což umožňuje větší citlivost přístroje oproti trubicím vyrobeným například z oceli. Vlastnosti 

trubice jsou závislé na teplotě a tlaku. Proto je před každým měřením nutná kalibrace pomocí 

kapaliny, u které je hustota dobře známa. Nejčastěji se provádí kalibrace pomocí ultračisté 

deionizované vody. Rozsah provozních teplot je mezi 273 K až 343 K. Pro samotné měření se 

do přístroje vstřikuje kapalný vzorek pomocí stříkačky. Nejdříve vzorek vyplní celu rychlosti 

zvuku a poté celu hustoty. Cela má tvar písmene U [32]. 

 

Obrázek 12: Vnitřní uspořádání přístroje [32] 

Rychlost zvuku se měří technikou doby šíření s přesností na 0,5 m/s. Cela rychlosti zvuku se 

skládá z kruhové části o průměru 8 mm a hloubce 5 mm. Vzorek je dávkován mezi dva 

ultrazvukové převodníky. První snímač vysílá zvukové vlny skrz celu se vzorkem o frekvenci 

asi 3 Hz. Druhý snímač tyto vlny přijímá. Rychlost vlny se získá ze známé hodnoty 

vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem a z doby šíření zvukové vlny [32].  

Hustota se měří pomocí denzitometru s přesností na 0,000005 g/cm3. Je odvozena 

od rezonanční frekvence vzorku v měřící trubici, když v elektromagnetickém poli vibruje 

kolmo k její rovině. Vibrace je možné považovat za jednoduchou harmonickou oscilaci, což 

umožňuje vyjádřit hustotu [32].  
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V dnešní době se začíná tématem nosičů léčiv zabývat čím dál více odborných pracovišť 

po celém světě zejména v oblasti medicíny, ve farmacii nebo v makromolekulární chemii. 

Katanionické systémy by mohly spadat do této oblasti. Proto je v současnosti na výzkum 

v tomto odvětví kladen velký důraz. Studiem katanionických vesikulárních systémů pomocí 

ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením se doposud nikdo nezabýval.  

Tématikou nosičů léčiv zkoumanou metodou HR-US se zabýval, Diego Romano Perinelli 

s kolektivem na University of Camerino v Itálii. Jeho publikace [33] se zaobírá liposomy, 

které se používají jako nosiče léčiv. Jsou schopné zapouzdřit hydrofilní a lipofilní sloučeniny 

včetně protinádorových látek. Začlenění fosfolipidů modifikovaných polyethylenglykolem 

(PEG) do vesikul prodlužuje jejich oběhový čas v těle. 

V současnosti se již liposomální přípravky dostaly na trh. Příkladem může být Doxil®. Jedná 

se o PEGyloanou liposomální disperzi s obsahem protirakovinného léčiva doxorubiscinu. 

Používá se pro léčbu rakoviny vaječníků a rakoviny prsu. Léčivo je složené ze sójového 

fosfatidylcholinu, cholesterolu a PEG fosfoethanolaminu. Jeho velikost je mezi 80 a 90 nm. 

[33]. 

Perinelli se zabývá ve své práci [33] charakterizací tepelného chování Doxilu® ve srovnání 

s nenabitými liposomy pomocí mikrokalorimetrie, DLS a ultrazvukové spektroskopie 

s vysokým rozlišením. Tyto techniky potvrdily uspořádaný stav nanokrystalů doxorubiscinu 

uvnitř PEG liposomů. Metoda HR-US potvrdila změny v tepelném chování léčiva 

a v tepelných přechodech nabitých liposomů. Bylo zjištěno, že nanokrystaly doxorubicinu 

jsou stabilní do 80 °C, ale dlouhodobé vystavení látky této teplotě vede k nevratnému 

chování. Zahřívací cyklus při 80 °C po dobu 2 hodin umožňuje konzistentní uvolňování léčiva 

z liposomů. Dále se pomocí HR-US potvrdil přechod enkapsulovaného doxorubicinu do méně 

uspořádaného stavu při teplotě nad 71°C. Došlo ke změně vnitřní struktury liposomu včetně 

fyzického stavu léčiva. Změna zeslabení nabitých liposomů byla v průběhu teplot výraznější 

ve srovnání s nezatíženými liposomy. Z toho plyne, že v přítomnosti zapouzdřeného léčiva 

vykazuje systém nižší hodnoty zvukového signálu ve srovnání s fosfolipidovou membránou. 

 

Obrázek 13: Změna diferenciální rychlosti zvuku na teplotě pro nenabité liposomy (A) a pro nabité 

liposomy (B) měřené pomocí HR-US [33] 
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V další publikaci [34] se Perinelli a kolektiv zabývali tepelným chováním koncentrovaných 

nezatížených a nabitých liposomálních disperzí pomocí HR-US opět u léčiva Doxil®. 

Prokázalo se, že odchylka od linearity signálu byla mnohem větší u nabitých liposomů než 

u liposomů nenabitých. 

Moje bakalářská práce navazuje na výzkum profesora Changa s kolektivem z National Cheng 

Kung Univerzity v Taiwanu. Jejich výzkum se zaobírá amfifilními iontovými páry složených 

z kationtových (HTMAB) a aniontových povrchově aktivních látek (SDS) [36]. Protože 

vesikuly IPA mají nízké výrobní náklady, začaly se zkoumat jako náhrada liposomů 

v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. IPA systémy mají nízkou stabilitu, proto byly 

pro stabilizaci použity intra vesikulární a inter vesikulární metody. Pro inter vesikulární 

stabilizaci byla přidána nabitá povrchově aktivní látka (DXDAB), která vedla ke vzniku 

nabitých vesikul. Elektrostatické odpuzování mírně snižuje rychlost agregace vesikul, zvyšuje 

tedy stabilitu koloidního systému IPA. Na intra vesikulární stabilizaci byl využit cholesterol 

do vesikulárních dvojvrstev. Tímto krokem byla zvýšená mechanická odolnost dvojvrstev 

IPA. Prokázalo se, že cholesterol zvyšuje uspořádání dvojvrstvy složené z HTMA-DS a že má 

silnější interakce se sulfátovou skupinou aniontového surfaktantu díky vodíkové vazbě. 

Přidáním cholesterolu se zvýšila vzdálenost mezi nabitými skupinami molekul tvořící 

vesikuly a snižovala se tendence vazby protiiontu na nabité povrchy vesikul. To vedlo 

k výraznějšímu nábojovému charakteru vesikul. Účinky cholesterolu na fyzikální stabilitu 

nabitých katanionických vesikulů byly zkoumány podle velikosti, zeta potenciálu 

a infračervené analýzy Fourierovy transformace [35, 36]. 

 

 

Obrázek 14:Schématické znázornění dvojvrstvy bez cholesterolu a s cholesterolem [36] 

Dvojvrstva IPA vykazuje chování při fázovém přechodu při změnách teploty. Fázové chování 

dvojvrstvy je závislé na délkách alkylových řetězců. S rostoucí délkou alkylových řetězců se 

zvyšují van der Waalsovy interakce mezi alkylovými řetězci. Bylo prokázáno, že při použití 

různých povrchově aktivních látek s cholesterolem docházelo k mírným odlišnostem 

ve struktuře dvojvrstvy [35].  
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An-Tsung Kuo a Chien-Hsiang Chang [42] se zabývali výzkumem strukturálních vlastností 

systému IPA (HTMA-DS) s cholesterolem. Pomocí metody molekulární dynamiky (MD) 

zkoumali mikroskopické struktury vesikulárních dvojvrstev na molekulární úrovni.  

Výsledky prokázaly, že cholesterol může vyvolat kondenzační účinky a způsobit změnu 

uspořádání tenzidů na tuhé dvojvrstvě HTMA-DS. Kondenzační účinek cholesterolu 

je přisuzován kontaktu mezi cholesterolovým kruhem a sousedními uhlovodíkovými řetězci. 

V polární oblasti dvojvrstvy přítomnost cholesterolu zvětšila vzdálenost mezi hlavními 

skupinami HTMA-DS a vyvolala posun skupin hlav DS k vnitřku dvojvrstvy. Čelní skupina 

HTMA+ vyčnívala z dvojvrstvy a došlo ke změně konformace. V nepolární oblasti dvojvrstvy 

měl cholesterolový kruh tendenci být rovnoběžný s HTMA-DS [42]. 

 

Obrázek 15: Struktura po přidání cholesterolu [42] 

Yue Jiang a kolektiv ze Shandong univerzity v Číně se zabývali výzkumem katanionických 

vesikulárních systému připravených z povrchově aktivní látky se dvěma řetězci AOT 

a opačně nabitého léčiva [43]. AOT neboli bis(2-ethylen)sulfosukcinát sodný je typický 

dvouřetězcový surfaktant, který snadno tvoří vesikuly ve zředěném vodném roztoku. 

Má nízkou toxicitu a může tak být použit pro farmaceutický experiment. Jako léčivo je vybrán 

pozitivně nabitý hydrochlorid tetrakain (TH).  

V této studii jsou studovány vlivy molárního poměru TH a AOT na vlastnostech a konečné 

struktuře katanionických směsí. Byly použity metody elektronové mikroskopie (TEM), 

dynamického rozptylu světla (DLS) a izotermální titrační kalorimetrie (ITC) [43]. 

Zjistilo se, že po přidání pozitivně nabitého TH do roztoku AOT přešel vzorek z katanionické 

vesikuly do katanionické micely. Dále také, že katanionické vesikuly vytvořené s léčivem 

vykazují prodloužené chování léčiva, což ukazuje, že katanionické vesikuly obsahující léčivo 

by mohly být velmi dobrým nosičem léčiva pro dlouhodobé uvolňování. Ukázalo se, že 

procento léčiva distribuovaného v systémech lze odvodit pozorováním kumulativního 

uvolňování odpovídajícím agregátům s čistým roztokem léčiva [43]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1  Použité chemikálie 

• Dodecylsulfát sodný SDS: 

C12H25NaO4S 

M=288,38 g/mol, čistota: 98,5 % 

Sigma Aldrich (Japonsko) 

CAS: 151-21-3 

• Cetrimonium bromid CTAB: 

C19H42BrN 

M=364,45 g/mol, čistota: 98 % 

Sigma Aldrich (Čína) 

CAS: 57-09-0 

• Dimethyldi-n-octadecylammonium chlorid DODAC/DDAC: 

C38H80NCl 

M=586,64 g/mol, čistota: 97 % 

Alfa Aesar (Německo) 

CAS: 107-64-2 

• Dimethyldimyristylammmonium bromid DMSAB: 

C30H64BrN 

M=586,5 g/mol, čistota: 97 % 

TCI (Japonsko) 

CAS: 68105-02-2 

• Dimethyldipalmitylammonium bromid DPAB: 

C34H72BrN 

M=574,86 g/mol, čistota: 97,0 % 

TCI (Japonsko)  

CAS: 70755-47-4 

• Dimethyldioktadecylammonium bromid DDAB/DODAB: 

C38H80BrN 

M=518,75 g/mol, čistota: 98,0 % 

TCI (Japonsko)  

CAS: 3700-67-2 

• Cholesterol:  

C27H46O 

M=386,65 g/mol, čistota: 99,0 % 

Sigma Aldrich (Čína) 

CAS: 57-88-5 

• Chloroform: 

CHCl3 

M=119,38 g/mol, čistota: 99,8 % 

PENTA (Česká republika) 

CAS: 67-66-3 
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• Ultračistá deionizovaná voda: přístroj PURELAB 

H2O 

M=18,015 g/mol 

• Ethanol: 

C2H5OH 

M=46,07 g/mol 

PENTA (Česká republika) 

CAS: 64-17-5 

4.2 Příprava roztoků 

4.2.1 Příprava zásobního prášku IPA 

Na přípravu zásobního prášku IPA bylo na analytických vahách naváženo 5,768 g 

dodecylsulfátu sodného (SDS). Navážené množství bylo rozpuštěno v 1000 ml ultračisté 

deionizované vodě z přístroje PURELAB. Stejným způsobem byl připraven roztok z 7,289 g 

cetrimonium bromidu (CTAB). Výsledná koncentrace roztoků byla 20mM. Pro úplné 

rozpuštění byly roztoky v uzavřené nádobě míchány po dobu 24 hod na magnetické míchačce.  

Pro získání čirého a dokonale rozpuštěného roztoku bylo CTAB konstantně zahříváno. Čiré 

zásobní roztoky tenzidů byly smíchány v poměru 1:1, 500 ml CTAB a 500 ml SDS.  

Takto smíchané vzorky byly opět ponechány v uzavřené nádobě 24 h na míchačce. Bylo 

potřeba udržovat roztok při 30 °C, aby nedošlo k vysrážení CTAB. Po dokonalém promíchání 

následovala centrifugace ve velkokapacitním přístroji Hettich ROTINA 380 a 380R po dobu 

10 minut na 3500 otáček/min. Při tomto kroku byla oddělena vodní fáze od sraženiny. 

Po centrifugaci byl roztok přefiltrován za sníženého tlaku na Bȕchnerově nálevce za použití 

speciálního filtračního papíru. Sraženina na nálevce byla promývána 100 ml ultračisté 

deionizované vody. Důvodem promývání bylo odstranění protiiontů Na+ a Br- ze sraženiny. 

Zásobní prášek IPA byl získán vysušením filtračního koláče v sušárně na Petriho misce 

při 50 °C po dobu 4 dní. Výsledkem byl zásobní prášek IPA. Prášek byl uskladněn v suché 

vialce, která byla utěsněná parafilmem.  

4.2.2 Příprava zásobního roztoku IPA v chloroformu 

V 5 ml chloroformu bylo rozpuštěno 0,33 g připraveného prášku IPA v lahvi PYREX. Dno 

této láhve bylo pokryto skleněnými varnými kuličkami pro zvětšení plochy. Chloroform byl 

odpařen v digestoři. Vytvořený tenký film byl po odpaření hydratován 60 ml ultračisté 

deionizované vody a zvortexován z důvodu rozpuštění filmu ve vodě. Výsledkem byl zásobní 

roztok katanionických vesikulárních systémů CTA-DS o koncentraci 2 mM.  

Pro přípravu roztoku dimethyldi-n-octadecylammonium chloridu (DDAC/DODAC) 

v chloroformu byl použit stejný postup jako u přípravy roztoku IPA v chloroformu. Navážka 

DDAC byla 0,352 g.  
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Stejně byly připraveny vzorky dimethyldimyristylammmonium bromidu (C14-C14), 

dimethyldipalmitylammonium bromidu (C16-C16) a dimethyldipalmitylammonium bromidu 

(C18-C18) v chloroformu. Navážka DMSAB byla 0,125 g, DPAB 0,138 g a DDAB 0,151 g. 

4.2.3 Příprava kladně nabitých kataniontových vesikulárních systémů cIPA 

s cholesterolem 

Na přípravu kladně nabitých katanionických vesikulárních systému cIPA byly smíchány 

roztoky IPA a DDAC v poměru 9:1. Bylo odpipetováno 900 μl zásobního roztoku IPA 

(CTA-DS) a 100 μl zásobního roztoku DDAC, popřípadě roztoku DMSAB, DPAB nebo 

DDAB. Výsledný roztok byl sonifikován tyčovým dispergátorem Bendelin SONOPULS UW 

3200. Byla zvolena amplituda 50 % a energie 25 kJ. Po sonifikaci byl vzorek odkalen. 

Velikost částic byla mezi 80 a 90 nm [36]. 

Vzorky s cholesterolem byly připraveny smícháním roztoku kladně nabitých kataniontových 

systémů cIPA a cholesterolem v práškové formě. Množství cholesterolu bylo navažováno 

na analytických vahách pro potřeby vytvoření koncentrační řady od 0 mol. % do 73 mol. % 

cholesterolu. Vyšší mol. % nebylo potřeba připravovat z důvodu velké nestability systému.  

Množství navážky cholesterolu se počítalo podle vzorce: 

                                                                               (2) 

xchol= mol. % cholesterolu 

ccIPA= výsledná koncentrace roztoku ccIPA (0,002 M) 

VcIPA= výsledný objem 60 ml 

Mchol= molární hmotnost cholesterolu (386,654 g/mol) 

Tabulka 1: Navážky cholesterolu při výsledném objemu 60 ml 

mol. % mCHOLESTEROL (g) 

0 0,0000 

3 0,0014 

13 0,0069 

23 0,0139 

33 0,0229 

43 0,0350 

53 0,0523 

63 0,0790 

73 0,1222 
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Obrázek 16: Připravená koncentrační řada mol. % cholesterolu 

 

Obrázek 17: Připravené vzorky C14-C14, C16-C16, C18-C18 s 43 mol. % cholesterolu 

4.3 Použité měřící přístroje 

• Denzitometr DSA 5000M, Anton Paar USA 

• HR-US 102, Ultrasonic Scientific, Irsko 

• Centrifuga, Eppendorf 

• Centrifuga Hettich ROTINA 380 a 380R 

• Sonifikátor, Bandelin electronic DT510F 

• Dispergátor, Bendelin SONOPULS UW 3200 

• Míchačka  

• Analytické váhy 

• Vortex 

4.4 Měření hustoty na hustoměru DSA 5000 M 

Vlastní měření koncentrační řady mol. % cholesterolu a měření DMSAB, DPAB a DDAB 

v 43 mol. % cholesterolu v CTA-DS probíhalo pomocí teplotního skenu při teplotě 25 °C 

a fyziologické teplotě 37 °C. Měření vzorku trvalo přibližně 15 minut. Před každým měřením 

byla nejdříve provedena kontrola na vzduch a na ultračistou deionizovanou vodu. Pomocí 
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injekční stříkačky byl odplyněný vzorek (asi 4 ml) nadávkován do měřící cely. Cela byla 

nejprve vzorkem propláchnuta. Důležité bylo, aby se v měřící cele nenacházely žádné 

vzduchové bubliny. Přítomnost bublin by mohla vést k nesprávnému změření hustoty 

a rychlosti zvuku. Vzorky byly měřeny od nejnižší koncentrace po nejvyšší koncentraci. 

Hustota byla měřena s přesností na 0,000005 g/cm3 [32]. 

 

Obrázek 18: Densitometr DSA 5000 M na VUT 

4.5  Měření relativní ultrazvukové rychlosti na HR-US 102 

Měření ultrazvukové rychlosti probíhalo na ultrazvukovém spektrometru s vysokým 

rozlišením HRUS 102, od firmy Ultrasonic Scientific, Irsko. Vzorky koncentrační řady 

katanionických vesikulárních systémů CTA-DS+DDAC (popřípadě DMSAB, DPAB 

a DDAM) s rozdílnými mol. % cholesterolu byly měřeny ve dvou typech měření.  

První typ měření vzorků byl v kinetickém režimu při konstantní teplotě 25 °C. Vzorky byly 

měřeny v šesti frekvencích v rozsahu 2742 – 14690 kHz při napětí 1 V. Frekvence, na kterých 

probíhalo měření, jsou charakterizovány harmonickým číslem píku. Harmonická čísla píků, n, 

se získávají jako podíl frekvence píku a rozdílu frekvencí dvou sousedních píků. Pro měření 

byla čísla píků 22,4; 42,6; 65,3; 94,4; 97,2 a 120,1. Před každým samostatným měřením bylo 

nutné vyčistit měřící i referenční celu ultračistou deionizovanou vodou a poté přístroj 

kalibrovat. Kdyby došlo k nedostatečnému vyčištění cely, mohlo by docházet k nesprávným 

výsledkům měření. Poté bylo provedeno kontrolní měření na odplyněnou ultračistou 

deionizovanou vodu, které bylo spuštěno po dobu 15 minut. Před každým měřením byla cela 

promyta měřeným vzorkem. Následně byl do měřící cely aplikován odplyněný vzorek 

v objemu 1 ml pomocí automatické pipety. Všechny vzorky byly měřeny proti rozpouštědlu. 

Do referenční cely byla aplikována odplyněná ultračistá deionizovaná voda v objemu 1 ml. 

Odplynění vzorků bylo prováděno pomocí Centrifugy Eppendorf při 3500 otáček/min 

po dobu 5 minut. Všechny vzorky, CTA-DS+DDAC s 3 - 53 mol. % cholesterolu, 

CTA-DS+DDAC s 0 - 73 mol. % cholesterolu a CTA-DS+DMSAB s 43 mol. % cholesterolu, 
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CTA-DS+DPAB s 43 mol. % cholesterolu, CTA-DS+DDAB s 43 mol. % cholesterolu, byly 

měřeny třikrát od nejnižší do nejvyšší koncentrace po dobu 60 minut. 

Druhý typ měření byl prováděn v režimu teploty. Byly měřeny teplotní skeny jednotlivých 

vzorků s odlišnými mol. % cholesterolu a s 43 mol. % cholesterolu s odlišnými 

kationaktivními tenzidy (DMSAB, DPAB, DDAB) při teplotách od 65 °C do 10 °C. Vzorky 

byly měřeny ve třech frekvencích v rozsahu 5440 – 12042 kHz při napětí 0,4 V; 

0,16 V a 0,4 V. Proces přípravy přístroje pro měření byl stejný jako při měření v kinetickém 

režimu. Po aplikování 1 ml ultračisté deionizované vody do referenční cely a 1 ml vzorku 

do měřící cely byl spuštěn termostat, který vyhřál obě cely na 70 °C. Při této teplotě byl 

přístroj kalibrován, byla nalezena vhodná čísla píků pro jednotlivé vzorky. Rozsah frekvencí 

při měření byl zvolen na 15 kHz. Teplotní rampa na termostatu byla nastavena u vzorků 

CTA-DS+DDAC s 0 - 73 mol. % cholesterolu na ochlazování ze 70 °C na 8 °C s chladícím 

krokem přibližně 1 °C za 4 minuty.  Následovalo prudké oteplení cel na laboratorní teplotu 

25 °C s krokem 1 °C za 1 minutu. Všechny vzorky byly měřeny třikrát od nejnižší do nevyšší 

koncentrace po dobu 300 minut. Vzorky CTA-DS+DMSAB s 43 mol. % cholesterolu, 

CTA-DS+DPAB s 43 mol. % cholesterolu, CTA-DS+DDAB s 43 mol. %, byly měřeny třikrát 

po dobu 500 minut. Ke kalibrování vzorků v přístroji docházelo při 25 °C. Poté docházelo 

k ohřevu na 70 °C, ochlazování na 8 °C a k následnému ohřevu zpět na laboratorní teplotu.  

 

Obrázek 19: Přístroj pro měření vysokofrekvenční ultrazvukové spektroskopie na VUT 
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4.6 Vyhodnocení dat a diskuze 

4.6.1 Koncentrační řada katanionických vesikulárních systémů  

4.6.1.1 Ultrazvuková rychlost 

Pro stanovení nejvhodnějšího a nejstabilnějšího vzorku katanionických vesikulárních systémů 

CTA-DS+DDAC s různým obsahem cholesterolu (0 - 73 mol. %) byla zvolena metoda 

ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením v kinetickém režimu. Vzorky byly 

proměřovány při konstantní laboratorní teplotě 25 °C v délce měření 60 minut. Celkově bylo 

provedeno 27 měření.  

Při konečném vyhodnocení byly používány naměřené hodnoty relativní ultrazvukové 

rychlosti u čísel píků okolo 42,6 (pík 2); 65,3 (pík 3) a 94,5 (pík 4). U jednotlivých frekvencí 

byl vypočítán průměr ze třech měření v programu MS Excel. Dále byla stanovena směrodatná 

odchylka měření, která byla znázorněna pomocí chybových úseček. Vše bylo vyneseno 

do grafu.  

 

Obrázek 20: Graf závislosti relativní rychlosti na mol. % cholesterolu  

Graf (Obrázek 20) zobrazuje závislost relativní rychlosti zvuku na mol. % cholesterolu. 

Je patrné, že relativní rychlost je ovlivňována množstvím přidaného cholesterolu ve vzorcích, 

ultrazvuková rychlost je tedy závislá na koncentraci. Při zvyšování koncentrace cholesterolu 

dochází nejdříve k téměř lineárnímu poklesu relativní ultrazvukové rychlosti do hodnoty 

s 33 mol. % cholesterolu. U hodnoty s 43 mol. % cholesterolu dochází k mírnému nárustu 

relativní rychlosti zvuku. Od 53 mol. % cholesterolu dochází k nárůstu relativní rychlosti 
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zvuku se zvyšujícím se množstvím obsaženého cholesterolu ve vzorku. Červený křížek 

v grafu zobrazuje vzorek CTA-DS+DDAC s 43 mol. % cholesterolu, který byl vyroben 

v laboratoři na Taiwanu a poslán do České republiky. Podle měření je patrné, že vzorek 

vykazuje mírně odlišné vlastnosti proti stejnému vzorku, který byl vyroben v laboratoři 

na VUT. 

Podle výzkumu profesora Changa a jeho kolektivu z National Cheng Kung univerzity 

na Taiwanu [36] dosahuje vzorek katanionického vezikulárního systému CTA-DS+DDAC 

s 43 mol. % cholesterolu nejvyšší fyzikální stability. Podle měření koncentrační řady 

znázorněné v grafu (Obrázek 20) lze vypozorovat, že při 33 mol. %, 43 mol. % a 53 mol. % 

cholesterolu jsou malé rozdíly mezi měřeními relativní rychlosti zvuku a jsou patrné malé 

směrodatné odchylky. Z toho lze vyvodit, že tyto vzorky vykazují patrně nejlepší 

dlouhodobou stabilitu systémů. Důvodem je také to, že ultrazvuková vlna procházející 

vzorkem měla nejnižší rychlost Vzorky okolo zmíněných koncentrací cholesterolu vykazují 

taktéž dobrou stabilitu. Špatnou stabilitu vykazovaly vzorky s 0 mol. %, 3 mol. %, 13 mol. % 

a 73 mol. % cholesterolu. Ve vzorcích docházelo pravděpodobně vlivem času k sedimentaci 

a k rozpadu celých systému katanionických vesikulárních systémů. Stabilitu u výše 

zmíněných vzorků bylo možné pozorovat i pomocí vizuální metody. Vzorky s nízkým 

obsahem cholesterolu (0 mol %, 3 mol. % a 13 mol. %) a s vysokým obsahem cholesterolu 

(63 mol. % a 73 mol. %) byly ihned po přípravě vzorků nebo po krátkém časovém úseku 

zakalené a bylo nutné je před měřením sonifikovat po dobu minimálně 1 hodiny. Roztoky 

s 33 mol. %, 43 mol. % a 53 mol. % cholesterolu byly i po dlouhodobém skladování 

nezakalené a ve stavu, ve kterém mohly být rovnou dávkovány do HR-USu. Tento jev 

můžeme pozorovat na obrázku (Obrázek 21), kde je znázorněná koncentrační řada 

katanionických vesikulárních systémů CTA-DS+DDAC s rozdílným obsahem cholesterolu. 

Vzorky jsou seřazeny od 0 mol. % do 73 mol. % cholesterolu.   

 

Obrázek 21: Koncentrační řada CTA-DS+DDAC s rozdílným obsahem cholesterolu 

4.6.1.2 Měření hustoty 

Stanovení hustoty katanionických vesikulárních systémů CTA-DS+DDAC s obsahem 

cholesterolu 0 - 73 mol. % bylo prováděno na hustoměru DSA 5000M. Z důvodu malých 

objemů byly vzorky proměřeny pouze jednou. Měření probíhalo při teplotě 25 °C 

a při fyziologické teplotě 37 °C. Vzorek z Taiwanu nebyl měřen z důvodu nedostatečného 

množství vzorku. 
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Podle grafu (Obrázek 22) je patrné, že teplota má vliv na hustotu vzorků. Je možné 

pozorovat, že se zvyšující se teplotou měřených vzorků katanionických vesikulárních systémů 

CTA-DS+DDAC s 0 - 73 mol. % cholesterolu dochází k poklesu hustoty. Dále můžeme říct, 

že se zvyšujícím se hmotnostním procentem obsahu cholesterolu hustota systémů nepatrně 

klesá. Hustota byla měřena v jednotkách g/ml. 

 

Obrázek 22: Graf závislosti hustoty na mol. % cholesterolu u teplot 25 °C a 37 °C 

4.6.1.3 Stlačitelnost 

Stlačitelnost, také známá pod pojmem koeficient stlačitelnosti, je měřítkem relativní změny 

objemu tekutiny nebo pevné látky jako reakce na působení tlaku. Také může být 

charakterizována rychlostí zvuku a hustoty pomocí Laplaceovy rovnice [44]:   

                                                                                                                          (3) 

β=stlačitelnost (1/Pa) 

p=hustota (kg/m3) 

u=relativní rychlost zvuku (m/s) 

Hodnoty v grafu (Obrázek 23) byly vypočítány podle Laplaceovy rovnice pro stlačitelnost. 

Pro výpočet byly použity naměřené hodnoty hustoty z densitometru a hodnoty rychlosti zvuku 

z HR-US při laboratorní teplotě 25 °C. Z grafu vyplývá, že obsažené množství cholesterolu 

ve vzorcích má vliv na celkovou stlačitelnost systému. Nejvyšších hodnot stlačitelnosti 
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dosahují katanionické vesikulární systémy s 33 mol. %, 43 mol. % a 53 mol. % cholesterolu. 

Nejnižší hodnoty stlačitelnosti vykazují systémy s 0 mol. % a 73 mol. % cholesterolu. 

 

Obrázek 23: Graf závislosti stlačitelnosti na mol. % cholesterolu 

4.6.2 Systémy DMSAB, DPAB, DDAB s 43 mol. % cholesterolu 

4.6.2.1 Ultrazvuková rychlost 

Byly studovány katanionické vesikulární systémy CTA-DS s kationaktivními tenzidy 

DMSAB (dimethyldimyristylammmonium bromid), DPAB (dimethyldipalmitylammonium 

bromid) a DDAB (dimethyldipalmitylammonium bromid) s 43 mol. % cholesterolu. Bylo 

používáno označení vzorků C14-C14, C16-C16 a C18-C18 podle délek uhlovodíkových 

řetězců. Všechny vzorky byly měřeny třikrát pomocí HR-US při konstantní laboratorní teplotě 

25 °C po dobu 60 minut. Z těchto měření byl počítán průměr a byly získány výsledné 

hodnoty, které byly zaznamenány v tabulkách níže. Sledovaly se změny relativní rychlosti 

zvuku u jednotlivých vzorků.  

Tabulka 2: Hodnoty relativní ultrazvukové rychlosti pro C14-C14, C16-C16 a C18-C18 u frekvence 

5230 kHz 

 Relativní rychlost (m/s) Směrodatná odchylka 

C14-C14 0,101 0,003 

C16-C16 0,114 0,006 

C18-C18 0,106 0,004 
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Tabulka 3: Hodnoty relativní ultrazvukové rychlosti pro C14-C14, C16-C16 a C18-C18 u frekvence 

7972 kHz 

 Relativní rychlost (m/s) Směrodatná odchylka 

C14-C14 0,147 0,001 

C16-C16 0,159 0,005 

C18-C18 0,152 0,002 

 

Tabulka 4: Hodnoty relativní ultrazvukové rychlosti pro C14-C14, C16-C16 a C18-C18 u frekvence 

11577 kHz 

 Relativní rychlost (m/s) Směrodatná odchylka 

C14-C14 0,1674 0,003 

C16-C16 0,1798 0,004 

C18-C18 0,1715 0,004 

 

Naměřená data a vypočítané směrodatné odchylky (Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4) 

popisují relativní rychlost ultrazvukové vlny procházející vzorkem u třech vzorků s odlišně 

dlouhými uhlovodíkovými řetězci (C14-C14, C16-C16 a C18-C18). Všechny tři vzorky 

vykazují velmi podobné chování. Při frekvenci 5230 kHz vykazuje vzorek nejnižší hodnoty 

relativní rychlosti zvuku. Hodnoty rychlosti zvuku u frekvence 7972 kHz a u frekvence 

11577 kHz byly vyšší. Dále je z hodnot možné vypozorovat, že vzorek CTA-DS+DPAB 

s 43 mol. % cholesterolu (C16-C16) dosahuje obecně nejvyšších hodnot. Nejvýraznější 

odchylky v měření byly zaznamenány u systému CTA-DS+DPAB s 43 mol. % cholesterolu.  

4.6.2.2 Měření hustoty 

Měření hustoty probíhalo stejným způsobem jako u koncentrační řady katanionických 

vesikulárních systémů, tedy při laboratorní teplotě 25 °C a 37 °C na přístroji DSA 5000M. 

Vzorky byly proměřeny pouze v jednom opakování z důvodu nedostatku vzorku. Měření 

jednoho vzorku trvalo přibližně 15 minut.  

Tabulka 5: Hodnoty hustoty pro vzorky C14-C14, C16-C16 a C18-C18 při 25 °C a 37 °C 

 Hustota (g/ml) 
 25 °C 37 °C 

C14-C14 0,9969 0,9923 

C16-C16 0,9968 0,9932 

C18-C18 0,9971 0,9934 

 

Naměřené hodnoty hustoty (Tabulka 5) vykazují závislost systémů katanionických 

vesikulárních systémů CTA-DS s DMSAB, DPAB a DDAB s 43 mol. % cholesterolu 

na teplotě. Ukazují, že s rostoucí teplotou nepatrně klesá hustota těchto vesikulárních 

systémů. Tedy že při 37 °C dosahují nižších hodnot hustoty než při teplotě 25 °C. Zajímavé 
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také je, že při nižší teplotě mají všechny vzorky s odlišně dlouhými uhlovodíkovými řetězci 

relativně podobnou hustotu. Naopak u vyšší teploty mají vzorky větší rozdíly při měření 

hustoty. Systém C18-C18 dosahuje nejvyšších hodnot hustoty, naopak vzorek C14-C14 má 

hodnoty hustoty nejnižší.  

4.6.2.3 Stlačitelnost 

Hodnoty stlačitelnosti byly vypočítány pomocí Laplaceovy rovnice pro stlačitelnost tekutin. 

Byla použita naměřená data relativní rychlosti zvuku z vysokofrekvenčního spektrometru 

s vysokým rozlišením a hustoty z densitometru DSA 5000M. Jelikož hustoměr měří 

v jednotkách g/ml, musel být nejdříve proveden převod jednotek do základních jednotek SI, 

a to na kg/m3. Hodnoty stlačitelnosti jsou pro teplotu 25 °C.  

Tabulka 6: Vypočítané hodnoty stlačitelnosti pro C14-C14, C16-C16 a C18-C18 

 Stlačitelnost (1/Pa) 
 5230 k Hz 7972 kHz 11577 kHz 

C14-C14 0,0987 0,0463 0,0358 

C16-C16 0,0778 0,0396 0,0310 

C18-C18 0,0899 0,0434 0,0341 

 

Tabulka (Tabulka 6) zobrazuje hodnoty stlačitelnosti pro vzorky katanionických vesikulárních 

systému CTA-DS+DMSAB, DPAB a DDAB s 43 mol. % cholesterolu. Ukazuje nám, že 

nejvyšší hodnoty stlačitelnosti (β) mají systémy s nejkratším uhlovodíkovým řetězcem, tedy 

C14-C14. Nejnižší hodnoty naopak vykazují vzorky C16-C16.  

Rozdílným chováním vzorků katanionických vesikulárních systémů CTA-DS s odlišně 

dlouhými uhlovodíkovými řetězci kationaktivních tenzidů se již zabývali ve své práci 

i profesor Chang spolu s Wu a svým týmem [20]. Zkoumali tvorbu katanionických vesikul 

z IPA přídavkem tenzidu se dvěma uhlovodíkovými řetězci. Zjistili, že systémy CTA-DS 

v nadbytku s DMSAB (v článku pod názvem DTDAB) nemohou existovat ve stabilní 

dlouhodobé struktuře. Důvodem je, že po přidání DMSAB tato skupina vytlačuje CTA+ 

za vzniku DMSA-DS. Slabé hydrofobní interakce, které jsou připisovány krátkým řetězcům 

DMSA+, nebyly dostatečné k inhibici rozpouštění CTA+. Dochází tím k rozpadu těchto 

katanionických vesikulárních systémů. S rostoucí délkou řetězce dochází ke zvýšení 

molekulárních interakcí uvnitř vesikulárních dvojvrstev. Dochází k rozpouštění CTA+ 

a ke zvýšení fyzikální stability vesikul (CTA-DS+DPAB nebo-li C16-C16). Tyto systémy 

vykazovaly nejlepší stabilitu z důvodu dostatečně silných molekulárních interakcí a ideálně 

dlouhého řetězce. U nejdelšího řetězce (C18-C18) CTA-DS+DODAB může docházet 

k dezintegraci vesikul ve dvojvrstvě, což vede k nestabilitě při dlouhodobém skladování 

těchto systémů.  

Při porovnání mého měření s výsledky výzkumu je patrné, že jak podle článku, tak podle 

mého měření, systém C16-C16 dosahuje nejvyšší stability.  
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4.6.3 Teplotní skeny koncentrační řady katanionických vesikulárních systémů 

Ke zkoumání závislosti teploty na koncentrační řadě katanionických vesikulárních systémů 

CTA-DS+DDAC s rozdílným obsahem cholesterolu (0 - 73 mol. %) bylo využito zařízení 

HRUS 102 pro měření relativní ultrazvukové rychlosti. Přístroj byl po celou dobu měření 

v teplotním režimu. Každý vzorek byl proměřován ve třech opakováních po dobu 300 minut. 

Teplotní skeny byly prováděny pomocí teplotní rampy na termostatu. Nejdříve byl vzorek 

zahříván na 70 °C, kde byl přístroj zkalibrován. V dalším kroku docházelo k ochlazování 

na 8 °C a poté ke zpětnému ohřívání na laboratorní teplotu 25 °C. 

Z naměřených výsledků byl počítán průměr ze tří měření.  Byl kladen důraz na teploty 

od 65 °C do 10 °C v režimu ochlazování. Výsledky byly zpracovávány u frekvencí 5438 kHz, 

8286 kHz a 12035 kHz a budou dále v práci znázorněny v jednotlivých grafech z důvodů 

lepší přehlednosti. U všech průměrů měření byly vypočítány směrodatné odchylky, které jsou 

v grafech znázorněné pomocí chybových úseček. Rozsah frekvencí při měření byl zvolen 

na 15 kHz. 

Naměřené závislosti relativní ultrazvukové rychlosti v závislosti na teplotě v grafu 

u frekvence okolo 5438 kHz (Obrázek 24) zobrazují vliv množství cholesterolu na rychlosti 

zvukových vln procházející měřeným vzorkem. Graf (Obrázek 25) zobrazuje měření 

u frekvence okolo 8286 kHz a graf (Obrázek 26) popisuje měření pro frekvenci 12035 kHz. 

 

Obrázek 24: Graf závislosti relativní rychlosti na teplotě u frekvence 5438 kHz pro systémy 

CTA-DS+DDAC s různým obsahem cholesterolu 
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Obrázek 25: Graf závislosti relativní rychlosti na teplotě u frekvence 8286 kHz pro systémy 

CTA-DS+DDAC s různým obsahem cholesterolu 

 

Obrázek 26: Graf závislosti relativní rychlosti na teplotě u frekvence 12035 kHz pro systémy 

CTA-DS+DDAC s různým obsahem cholesterolu 
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Ze všech tří výše uvedených grafů je patrné, že teplota má poměrně značný vliv na chování 

katanionických vesikulárních systémů CTA-DS+DDAC s rozdílnou koncentrací cholesterolu. 

Dále můžeme říct, že se zvyšující se teplotou systému klesají téměř u všech vzorků naměřené 

hodnoty relativní rychlosti zvuku, kromě vzorku se 73 mol. % a 63 mol. % cholesterolu, které 

se pohybují v rozmezí od -0,8 m/s do 1,8 m/s podle frekvence. Rozdíl je pouze u frekvence 

12035 kHz, kde je rozpětí hodnot naměřených relativních hodnot od -0,8 m/s do 4,1 m/s. 

Výsledky měření u všech frekvencí ukazují podobný trend.  

U frekvence 5438 kHz je z grafu (Obrázek 24) patrné, že relativní rychlost klesá se zvyšující 

se teplotou. Pouze u systému se 73 mol. % cholesterolu lze vidět velký rozdíl v chování 

s rostoucí teplotou oproti ostatním vzorkům. K tomuto jevu dochází vlivem velké nestability 

systému. Vzorek není schopen dlouhodobě vydržet v dobrém stavu, ve kterém by nepodléhal 

sedimentaci nebo by nedocházelo k rozpadu katanionických vesikulárních systémů. Při 10 °C 

jsou patrné velké odchylky v měření, které jsou pravděpodobně také způsobeny nestabilitou 

systémů. U 43 mol.  % cholesterolu dochází při 15 °C k vychýlení relativní rychlosti oproti 

ostatním vzorkům. Celkově se hodnoty měření relativní ultrazvukové rychlosti dostávají 

do nejnižších hodnot oproti ostatním frekvencím. 

Grafické zpracování výsledků z měření pro frekvenci 8286 kHz (Obrázek 25) ukazuje 

lineární klesání relativní rychlosti s rostoucí teplotou. Největší odchylky u měření vykazoval 

systém s 53 mol.  % cholesterolu. Je možné, že při měření došlo k chybě protože u jednoho 

ze tří opakování byly u vzorku naměřeny výrazně odlišné hodnoty oproti ostatním měřením 

Vzorek se 73 mol. % cholesterolu ukazuje jako u měření u nižší frekvence velké odlišnosti 

oproti ostatním vzorkům. Naměřené hodnoty relativní rychlosti zvuku se pohybují v rozpětí 

od -0,5 m/s do 1 m/s. Výsledky jsou téměř totožné jako u frekvence 5438 kHz.  

Z grafu (Obrázek 26) pro frekvenci 12035 kHz lze vypozorovat, že vykazuje největší rozdíly 

v měření oproti nižším frekvencím. Rozdíly se projevují především u teploty 10 °C a také 

mírně u teploty 15 °C. Je zajímavé, že tato odlišnost se objevuje téměř u všech vzorků kromě 

systémů s 43 mol. % a 3 mol. % cholesterolu. Překvapivé je chování vzorku CTA-DS+DDAC 

s 53 mol. % cholesterolu, který u nízkých teplot vykazuje velmi vysoké odlišnosti oproti 

ostatním frekvencím. Tento vzorek by měl být spolu se vzorky 33 mol. % a 43 mol.  % 

cholesterolu podle předchozích měření nejstabilnější. U těchto teplot jsou také patrné velké 

směrodatné odchylky, které jsou znázorněny chybovými úsečkami. Rozpětí naměřených 

hodnot se pohybuje od -0,8 m/s do 4,1 m/s. 

4.6.3.1 Ultrazvukové zeslabení 

Při charakterizaci katanionických vesikulárních systémů CTA-DS+DDAC s odlišnou 

koncentrací cholesterolu pomocí HR-US 102 dochází také k měření zeslabení zvukových vln, 

které procházejí vzorkem, nebo-li ultrazvukového zeslabení.  

Jelikož z naměřených dat není možné vyčíst závislosti obsaženého množství cholesterolu 

ve vesikulárních systémech, byl vložen pouze jeden orientační graf (Obrázek 27) závislosti 

relativního zeslabení na rostoucí teplotě pro frekvenci 8286 kHz. Z grafu lze pouze vyčíst, že 
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s rostoucí teplotou u většiny vzorků rostou hodnoty relativního zeslabení. Nejmenší nárůst 

hodnot je zaznamenán u vzorku s 43 mol. % cholesterolu. Vzorek se 73 mol. % cholesterolu 

vykazuje největší odlišnosti při měření zeslabení.  

 

Obrázek 27: Graf závislosti zeslabení na teplotě pro systémy CTA-DS+DDAC s různých obsahem 

cholesterolu pro frekvenci 8286 kHz 

4.6.4 Teplotní skeny systémů DMSAB, DPAB, DDAB s 43 mol. % cholesterolu 

Pro stanovení katanionických vesikulárních systémů CTA-DS s DMSAB (C14-C14), DPAB 

(C16-C16) a DDAB (C18-C18) s 43 mol. % cholesterolu byl použit přístroj HR-US 

v teplotním režimu. Všechny vzorky byly měřeny třikrát po dobu 500 minut. Přístroj byl 

kalibrován při teplotě 25 °C. Poté byla rampa nastavena na zahřívání do teploty 70 °C. 

Dále docházelo k ochlazování měřeného systému až do 8 °C a k návratu na původních 25 °C.  

Hodnoty v grafech (Obrázek 28, Obrázek 29, Obrázek 30) zobrazují závislosti relativní 

rychlosti na teplotě u vzorků katanionických vesikulárních systémů. Výsledky byly jednotlivě 

vyhodnoceny pro frekvence 5438 kHz, 8288 kHz a 12037 kHz. Z grafů je patrné, že 

naměřené hodnoty jsou u všech frekvencí podobné a pohybují se v rozmezí od -0,6 m/s 

do 0,7 m/s. U všech tří vzorků dochází s rostoucí teplotou k lineárnímu poklesu rychlosti 

zvuku. Nejvyšších hodnot relativní rychlosti dosahuje vzorek C18-C18. Také jsou patné 

u tohoto vzorku nejvyšší hodnoty směrodatných odchylek. Naopak u vzorku C14-C14 byly 

po vyhodnocení měření určeny nejnižší hodnoty rychlosti zvuku. Podle studie [20] má systém 

CTA-DS+DPAB dosahovat nejvyšší stability. U tohoto měření se to opět potvrdilo. Vzorek 

vykazuje poměrně vysokou stabilitu v čase, jelikož u všech měření dosahoval téměř 

identických hodnot relativní rychlosti a směrodatné odchylky jsou téměř nulové. 
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Obrázek 28: Graf závislosti relativní rychlosti na teplotě u frekvence 5438 kHz pro systémy C14-C14, 

C16-C16 a C18-C18 

 

Obrázek 29: Graf závislosti relativní rychlosti na teplotě u frekvence 8288 kHz pro systémy C14-C14, 

C16-C16 a C18-C18 
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Obrázek 30: Graf závislosti relativní rychlosti na teplotě u frekvence 12037 kHz pro systémy 

C14-C14, C16-C16 a C18-C18 

V grafech byly zaznamenány hodnoty relativní rychlosti zvuku u jednotlivých frekvencí. 

Směrodatné odchylky byly vypočítány pomocí funkce SMODCH. VÝBĚR. S v programu MS 

Excel a znázorněny pomocí chybových úseček.  

4.6.4.1 Ultrazvukové zeslabení 

Podobně jako u teplotních skenů koncentrační řady vesikulárních systémů s různým obsahem 

cholesterolu, tak i u teplotních skenů s různými katanionickými tenzidy s odlišně dlouhými 

uhlovodíkovými řetězci byl zařazen do práce jeden graf, který znázorňuje ultrazvukové 

zeslabení. Byla vybrána frekvence 5438 kHz.  

Závislost ultrazvukového zeslabení na teplotě je znázorněna v grafu (Obrázek 31). U všech 

tří měřených vzorků můžeme pozorovat velmi podobné chování. Nejdříve dochází k růstu 

měřených hodnot, poté k poklesu a následně opět k růstu relativního zeslabení. Nejvyšších 

hodnot dosahují katanionické systémy při 20 °C a 25 °C. Naopak nejnižších hodnot dosahují 

při 35 °C a 40 °C. Nejmenší směrodatné odchylky jsou zaznamenány u systému C16-C16, 

nejvyšší u C18-C18. Opět bylo potvrzeno, že vzorky C14-C14 a C18-C18 nepodléhají dobré 

stabilitě, ovšem vzorek C16-C16 vykazuje stabilitu velmi dobrou.  
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Obrázek 31:Graf závislosti zeslabení na teplotě pro frekvenci 5436 kHz 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala charakterizací katanionických vesikulárních systémů pomocí 

ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením. Pomocí této analytické metody byl 

studován vliv cholesterolu a vliv teploty na vlastnosti těchto systémů. Jako další měřící 

metoda byla vybrána densitometrie pro měření hustoty. 

Prvním typem studování katanionických vesikulárních systémů bylo měření pomocí HR-US 

v kinetickém režimu při konstantní teplotě 25 °C. Jako parametr byla studována relativní 

ultrazvuková rychlost. Byla sestavena koncentrační řada CTA-DS+DDAC se zastoupením 

cholesterolu od 0 mol. % do 73 mol. %. Systémy byly proměřovány v 6 frekvencích. 

Pro konečné výsledky byly použity frekvence 5230 kHz, 7972 kHz a 11577 kHz. Vzorky 

s vyšším množstvím cholesterolu nebyly připravovány z důvodu vysoké nestability těchto 

systémů. Bylo prokázáno, že množství cholesterolu výrazně ovlivňuje chování katanionických 

vesikulárních systémů.  Ukázalo se, že vzorky s 33 mol. %, 43 mol. % a 53 mol. % 

cholesterolu dosahují nejvyšší stability v čase. Tato stabilita byla pozorovatelná s odstupem 

času i pouhým okem. Vlivem času vzorky s nízkým a vysokým obsahem cholesterolu 

podléhaly sedimentaci a rozpadu katanionických vesikulárních systémů. Dále byla měřena 

hustota na densitometru při teplotě 25 °C a teplotě lidského těla 37 °C. Tato teplota byla 

vybrána z toho důvodu, protože tyto systémy by mohly v budoucnu sloužit jako nosiče léčiv 

v lidském těle. Prokázalo se, že teplota má vliv na hustotu. Při nižší teplotě 25 °C byla 

naměřena vyšší hustota u vzorků než při 37 °C. Z relativní ultrazvukové rychlosti a hustoty 

byla pomocí Laplaceovy rovnice počítána stlačitelnost.  

Stejným způsobem byly měřeny i vzorky katanionických vesikulárních systémů CTA-DS 

s odlišnými kationaktivními tenzidy a 43 mol % cholesterolu. Mezi tyto tenzidy byly zařazeny 

DMSAB, DPAB a DDAB. Tyto kladně nabité povrchově aktivní látky se od sebe lišily 

délkou svých uhlovodíkových řetězců (C14-C14, C16-C16 a C18-C18). Podle profesora 

Changa a jeho týmu dosahují nejvyšší stability v čase systémy CTA-DS+DDAB (C16-C16) 

[20]. Naopak systémy s kratším a delším uhlovodíkovým řetězcem takové stability 

nedosahují. Na základě měření relativní ultrazvukové rychlosti, hustoty a výpočtu 

stlačitelnosti bylo možné tvrzení profesora Changa potvrdit.  

Druhá část experimentální práce se zabývá měřením pomocí metody ultrazvukové 

spektroskopie s vysokým rozlišením, avšak tentokrát v teplotním režimu. Byly prováděny 

teplotní skeny katanionických vesikulárních systémů CTA-DS+DDAC s různým obsahem 

cholesterolu (0 - 73 mol. %) pomocí teplotní rampy na termostatu. Ke kalibrování přístroje 

docházelo při teplotě 70 °C. Poté docházelo k ochlazení na 8 °C a k následnému zahřívání 

na laboratorní teplotu 25 °C. Do celkového vyhodnocení byl brán zřetel na teploty od 10 °C 

do 65 °C. Z naměřených hodnot je možné vyčíst, že teplota má značný vliv na chování 

katanionických vesikulárních systémů. Téměř všechny vzorky podléhají stejnému trendu. 

S rostoucí teplotou systémů dochází k lineárnímu klesání naměřených hodnot relativní 

ultrazvukové rychlosti. Paralelně s měřením rychlosti zvuku docházelo k měření relativního 

ultrazvukového zeslabení. Toto měření ovšem nevykazovalo žádný znatelný trend. 
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U vzorků s odlišnými kationaktivními tenzidy docházelo také k měření teplotních skenů. 

Docházelo k měření ve třech frekvencích 5438 kHz, 8288 kHz a 12037 kHz. Opět bylo 

potvrzeno, že systém katanionických vesikul CTA-DS+DPAB s 43 mol % cholesterolu, 

nebo-li C16-C16, vykazuje největší stabilitu oproti systémům C16-C16 a C18-C18. Dále bylo 

pozorováno lineární klesání naměřené relativní ultrazvukové rychlosti se stoupající teplotou. 

V práci je uveden příklad měření relativního zeslabení, kdy všechny vzorky podléhaly 

podobnému chování.  

V bakalářské práci bylo dosaženo všech stanovených cílů. Katanionické vesikulární systémy 

byly charakterizovány pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením při měření 

relativní ultrazvukové rychlosti. Dále pomocí hustoty, která byla měřena na densitometru. 

Cílem další práce by mohlo být detailnější měření vzorků CTA-DS+DDAC v rozmezí 

od 33 mol. % cholesterolu do 53 mol. % cholesterolu, kde byla prokázána nejvyšší stabilita 

systémů.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

PAL 

SDS 

CTAB 

DDAC 

pH 

CMC 

IPA 

CTA-DS 

RNA 

DNA 

HR-US 

UV-VIS 

IČ 

NMR 

Hz 

kg/m3 

K 

°C 

m/s 

g/cm3 

PEG 

DLS 

HTMAB 

DXDAB 

MD 

AOT 

Povrchově aktivní látky 

Dodecylsulfát sodný 

Cetrimonium bromid 

Dimethyldi-n-octadecylammonium chlorid 

Záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových iontů 

Kritická micelární koncentrace 

Ion pair amphiphile (amfifilní iontový pár) 

Kationaktivní vesikulární systém z CTAB a SDS 

Ribonukleová kyselina 

Deoxyribonukleová kyselina 

Ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením  

Ultrafialovo-viditelná spektroskopie 

Infračervená spektroskopie 

Nukleární magnetická rezonance 

Hertz, jednotka frekvence 

Základní jednotka hustoty 

Jednotka teploty 

Jednotka teploty 

Jednotka rychlosti 

Odvozená jednotka hustoty 

Polyethylen glykol 

Dynamický rozptyl světla 

Hexadecyltrimethylamonium bromid 

Dialkyldimethylammonium bromid 

Molekulární dynamika 

Bis(2-ethylen)sulfosukcinát sodný 
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TH 

TEM 

ITC 

M 

CAS 

g 

ml 

DMSAB 

DPAB 

DDAB 

kJ 

nm 

cIPA 

V 

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrochlorid tetracain 

Elektronová mikroskopie 

Titrační kalorimetrie 

Jednotka molární koncentrace (g/mol) 

Chemical abstract service (registrační číslo) 

Jednotka hmotnosti 

Jednotka objemu 

Dimethyldimyristylammmonium bromid 

Dimethyldipalmitylammonium bromid 

Dimethyldipalmitylammonium bromidu 

Jednotka práce a energie 

Jednotka délky 

Kladně nabité katanionické vesikulární systémy 

Jednotka elektrického napětí 

Harmonické číslo píku 


