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Abstrakt 

Cieľom tejto diplomovej práce je príprava lipozómových nanočastíc obohatených o PHA 

a PHA nanovlákien. Nanoštruktúry slúžia na enkapsuláciu extraktov lipofilnej aj hydrofilnej 

povahy. Riešila sa charakterizácia vlastnosti nanoštruktúr ako polydisperzita, veľkosť, koloidná 

stabilita, dlhodobá stabilita po vystavení rôznym prostrediam ako morská voda, prírodná sladká 

voda a voda z vodovodu a nakoniec cytotoxicita vlákien s extraktmi. Teoretická časť je 

zameraná na štúdium stability materiálov v rôznych typoch vôd. Následne sú rozoberané 

možnosti extrakcii a prípravy lipofilných aj hydrofilných extraktov prírodných látok a možnosti 

ich stanovení. Nakoniec popisuje možnosti prípravy a charakterizácie nanomateriálov na báze 

polyhydroxyalkanoátov. Praktická časť sa zaoberá samotnou prípravou lipozómových častíc 

a vlákien tvorených z PHA s enkapsulovanými extraktmi, ich charakterizáciou a ich následným 

vystavením rôznym prostrediam. Bola sledovaná dlhodobá stabilita častíc, ale taktiež sa meralo 

aj uvoľňovanie enkapsulovaných extraktov do prostredí, ktorým boli nanočastice aj nanovlákna 

vystavené. Nakoniec sa sledovala interakcia nanovlákien s živými HaCaT bunkami, kedy sa 

pomocou cytotoxických testov stanovila viabilita buniek po interakcii s nanovláknami.  

Abstract 

The aim of this diploma thesis is the preparation of liposome nanoparticles enriched with PHA 

and PHA nanofibers. The nanostructures served to encapsulate extracts of lipophilic and 

hydrophilic nature. The characterization of the properties of nanostructures such as 

polydispersity, size, colloidal stability, long-term stability after exposure to various 

environments such as seawater, water from the Brno dam and tap water, and finally the 

cytotoxicity of fibers with extracts was addressed. The theoretical part is focused on stability 

of materials in different types of water. It continues by describing of possibilities of extraction 

and preparation of lipophilic and hydrophilic natural extracts and possibilities of their analysis 

is discussed. Finally, it describes the possibilities of preparation and characterization of PHA 

based nanomaterials. The practical part deals with the preparation of liposome particles and 

fibers enriched with PHA with encapsulated extracts, their characterization, and their 

subsequent exposure to various environments. Monitoring of long-term stability of particles 

was carried out, as well as the release of the encapsulated extracts into the environments, to 

which the nanoparticles and nanofibers were exposed. Finally, the interaction of nanofibers 

with HaCaT cells was monitored. Cytotoxicity assays were used for determination the viability 

of the cells after interaction with the nanofibers.   

 

Kľúčové slová: 

Polyhydroxyalkanoáty, enkapsulácia, lipozómy, stabilita, cytotoxicita 

Keywords: 

Polyhydroxyalkanoates, encapsulation, liposomes, stability, cytotoxicity 
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1. Úvod 

 

Moderné nanotechnológie a vývoj metód príprav nanočastíc a nanovlákien a ich následné 

využitie navždy zmenilo vnímanie medicíny pri ošetrovaní otvorených rán, ale aj koncepciu 

niektorých kozmetických prípravkov. Využitie nanotechnológií stúpa čím ďalej, tým viac. 

Nanovláknové scafoldy majú napríklad potenciál výrazne zlepšiť liečenie otvorených rán, 

nanočastice možu byť využité v opaľovacích krémoch. S tým sú ale nevyhnutne spojené testy 

bezpečnosti a cytotoxicity, ktoré musia vylúčiť akékoľvek pochybnosti o potenciálnom 

negatívnom účinku takýchto materiálov.  

V kozmetike majú potenciál dobrého využitia nanočastice na báze organického polyméru 

v kombinácii s lipozómami. Napriek tomu, že koža je schopná do určitej miery brániť sa proti 

vplyvom UV žiarenia, je nevyhnutné sa pri priamom vystavení slnečnému žiareniu dodatočne 

chrániť. Polymér, ktorý má najväčší potenciál dosiahnuť tento cieľ, patrí do skupiny 

polyhydroxyalkanoátov,  konkrétne sa jedná o polyhydroxybutyrát (PHB). PHB má 

preukázateľne pozitívny vplyv na zvýšenie SPF faktoru, a naviac je biokompatibilný aj 

biodegradabilný. Existuje veľa UV filtrov, ktoré sa využívajú v dnešnej kozmetike. Avšak 

enkapsulácia týchto látok do nanočastíc PHB v kombinácii s lipozómami môže zlepšiť tieto 

vlastnosti vďaka postupnému uvoľňovaniu aktívnej látky, a tým zvýšiť kvalitu kozmetického 

prípravku.  

Pre vývoj nových typov kozmetických prípravkov určených k použitiu vo voľnej prírode, 

ako sú napríklad opaľovacie prípravky na báze nanotechnológií,  je v súčasnosti kladený veľký 

doraz na ekologickú bezpečnosť a hodnotenie vplyvu na životné prostredie. K významným 

aspektom potenciálne biodegradabilných materiálov patrí sledovanie ich stability v rozličných 

typoch prostredí, analýza degradačných produktov a posúdenie bezpečnosti preparátov voči 

ľudskému organizmu. Cieľom tejto práce je príprava a charakterizácia nanomateriálov na báze 

PHA a sledovanie ich stability a degradability najmä vo vodnom prostredí.     
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2. Teoretická časť 

2.1 Slaná voda  

Slaná voda, či už je to voda zo slaného jazera, mora alebo oceánu, obsahuje veľké množstvo 

chemických látok, avšak iba malá časť z nich má vyššie zastúpenie, ostatné sú zastúpené len 

v minimálnych koncentráciách (pod 0,13 %). Látky s vyššími koncentráciami sú hlavne chlorid 

sodný (1,94 %), sodné katióny (1,08 %) a taktiež plyny ako oxid uhličitý alebo dusík [1][2].  

Najviac zastúpený chlorid sodný vytvára tzv. kuchynskú soľ a spôsobuje, že má morská iné 

vlastnosti ako sladká voda. Je to už spomínaná slanosť (salinita), rozdielna hustota alebo 

napríklad teplota tuhnutia [1][2].  

Salinita vody z pozemských oceánov a morí sa v priemere pohybuje okolo 3,5 %, takže na 

1 kg morskej vody pripadá približne 35 g rozpustených solí. Hustota morskej vody je väčšinou 

vyššia ako hustota sladkej vody, ktorá dosahuje najvyššiu hodnotu 1 g/ml pri teplote 4 °C.  

Hustota morskej vody má obvyklú hodnotu približne 1,025 g/ml a teplotu tuhnutia až pri teplote 

−2 °C [1][2].  

Morská voda má liečivé vlastnosti mimo iného aj pre kožu. V štúdii zahŕňajúcej pacientov 

so syndrómom atopického ekzému a dermatitídy, ktorí boli vystavení morskej vode, sa 

pozorovalo zlepšenie príznakov, ako zápaly alebo popraskanie kože. Pri týchto ochoreniach 

majú pacienti nedostatok rôznych základných minerálov, a niektorí majú v tele aj toxické 

minerály (ortuť alebo olovo). Morská voda obnovila prítomnosť prirodzených prvkov ako Se, 

a znížila hladinu toxických prvkov ako olovo alebo ortuť. V ďalšej štúdii sa preukázalo, že 

morská voda na rozdiel od destilovanej, redukuje alergické reakcie pokožky a hladinu IgE [3].  

2.2 Pitná voda 

Voda pokrýva asi 70 % zemského povrchu. Približne 97,2 % z toho je voda slaná a len 2,8 % 

je tvorí pitná voda. Je to voda, ktorú je možné bezpečne piť alebo ju použiť na prípravu potravín. 

Množstvo pitnej vody potrebné na udržanie dobrého zdravia sa líši a závisí od úrovne fyzickej 

aktivity, veku, zdravotných problémov a podmienok prostredia [4].  

Voda z vodovodu zvyčajne vo vyspelých krajinách spĺňa normy kvality, aj keď sa iba malá 

časť skutočne spotrebuje alebo používa na prípravu potravín [4].  

Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak: 

1. neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých 

množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí 

akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti 

vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu 

2. spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. 

Voda na výrobu pitnej vody sa berie buď z podzemnej vody, alebo z povrchovej vody (rieky, 

jazerá, priehrady, atď.). Takáto voda ešte nie je vhodná na pitie, ale môže byť dostatočne 

nezávadná na rekreáciu a kúpanie [5].  
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2.3 Káva 

Káva je varený nápoj, pripravený z pražených kávových semien. Dva najčastejšie typy 

kávových rastlín, ktoré sa pestujú, sú Coffea arabica a Coffea canephora. Všetky rastliny sú 

súčasťou jednej triedy Rubiaceae. Sú to kríky a stromy, ktoré môžu rásť do výšky až 5 m a ich 

tmavozelené listy sú zvyčajne 15 cm dlhé a 6 cm široké. Samotné plody musia pred použitím 

prejsť úpravami – suché spracovanie alebo vlhké spracovanie, pričom suchý variant je 

jednoduchší [6]. 

Vo vlhkej sa počas procesu využíva fermentácia na odstránenie tenkej povrchovej vrstvy zo 

semena. Po fermentácii sú semena a plody umyté veľkým množstvom čerstvej vody na 

odplavenie fermentačných zvyškov a nakoniec sú semená sušené [6].  

Najlepšia ale najmenej využívaná forma sušenia je rozsypanie tenkých vrstiev semien a zŕn 

na sito a nechať sušiť na slnku a vzduchu. Nasleduje praženie pri teplote okolo 205 °C 

a nakoniec balenie a odsávanie vzduchu [6][7]. 

V káve sa nachádza množstvo (približne 1000) látok s bioaktívnym účinkom. Medzi 

základné komponenty patrí kofeín, kahweol a kafestol (diterpény), niacín, horčík, draslík, 

laktóny a prekurzor vitamínu B3 – trigonelín. Všetky tieto látky ovplyvňujú činnosť 

organových sústav buď pozitívne, alebo negatívne [8]. 

Keďže je to prírodný produkt, tak je aj bohatým zdrojom antioxidantov (viac ako 50 % 

všetkých antioxidantov prijímaných v potrave), pričom najviac zastúpená skupina sú 

polyfenoly ako napr. kyselina chlorogenová. Ďalšími antioxidantmi sú vitamín A (zelenina), 

vitamín E ( pšenica, orechy, rybací olej) alebo vitamín C (citrusové ovocie, paprika, paradajky 

atď.) [8]. 

2.3.1 Fenolické látky 

Je to široká skupina látok, ktorá zahŕňa ligníny, stilbeny, flavonoidy (flavonoly, flavony, 

flavanony, flavanoly) a fenolické látky. V molekulách polyfenolov sa vždy vyskytujú 

minimálne dve hydroxylové skupiny naviazané na aromatickom jadre. Vzhľadom na to, že sa 

nachádzajú vo všetkých druhoch rastlín, kde plnia rôzne funkcie, je ich výskyt obrovský. 

Funkcie môžu byť ochranné pred patogénmi, UV žiarením či oxidačným stresom alebo  to 

môžu byť funkcie mechanické a signálne. Významná je ich schopnosť redukovať voľné 

radikály (hydroxylový, alkoxylový, peroxylový a superoxidový), vďaka nízkej hodnote 

redoxného potenciálu. Dôsledkom toho, skôr ako voľné radikály stihnú spôsobiť zmeny 

v bunečných štruktúrach, sa polyfenoly menia na menej reaktívny fenoxylový radikál alebo 

neradikálové chinoidné štruktúry. Vlastnosti fenolických látok sa úspešne využívajú ako zložky 

prírodných UV filtrov [8][9]. 

Najbežnejším a hlavným zdrojom polyfenolov sú rôzne druhy zeleniny, ovocia, bylín, 

orechy, kakao, čaj, káva, sója, olivový olej atď [8][9].   

2.3.2 Flavonoidy 

Sekundárne rastlinné metabolity s benzénovým kruhom z alifatických prekurzorov, ktoré si 

človek ani zvieratá nevedia vytvoriť. Flavonoidy zahŕňajú približne 4000 látok, pričom toto 
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číslo nie je konečné. Sú rozpustné vo vode a rastline slúžia ako farbivá. Spoločne 

s vitamínom C chránia rastlinu pred oxidáciou. Zároveň ich niektorí odborníci dávajú do 

skupiny vitamínov P, vďaka ich vlastnosti zvyšovať pružnosť ciev a kapilár. Tiež je známy 

vplyv na správne fungovanie imunitného systému a protinádorový účinok. Taktiež zvyšujú 

účinnosť vitamínov A, E, zabraňujú množeniu patogénov (Helicobacter, Salmonella) a pôsobia 

protizápalovo [8][10].  

2.4 Karotenoidy 

Karotenoidy sú lipofilné žlté, oranžové a červené látky zahŕňajúce viac než 600 zlúčenín, 

nachádzajúce sa skoro vo všetkých formách života, kde zohrávajú dôležitú rolu, či už ako 

pigmenty, antioxidanty alebo prekurzory vitamínu A. Zo štruktúrneho hľadiska sa jedná 

o uhľovodíky, s dĺžkou reťazca väčšinou 40 atómov uhlíka, pričom na koncoch reťazcov sú 

dvojitými väzbami alebo polyénovým systémom naviazané dva cyklické kruhy [11].  

Karotenoidy sa nachádzajú v celej rade organizmov, či už sú to vyššie rastliny, riasy, 

cyanobaktérie, fototrofné baktérie alebo nefotosyntetizujúce kvasinky alebo plesne. Živočíchy 

nie sú schopné vytvárať  karotenoidy samé, pričom pri ich absorpcii z potravy vyžadujú 

prítomnosť mechanizmus na absorpciu tukov (žlč, pankreatické šťavy). Následne sa pretvárajú 

buď na iné štruktúry, alebo sa ukladajú tukovom tkanive [12].   

Karotenoidy sa uplatňujú ako prídavné fotosyntetické pigmenty schopné absorpcie slnečného 

žiarenia. Zohrávajú rolu aj pri ochrane rastlín pred fotooxidačnými účinkami. Taktiež majú 

výborné antioxidačné účinky proti singletovému kyslíku a peroxylovému radikálu. Do 

antioxidačnej obrany sa zapájajú aj v ľudskom tele buď priamo – inhibujú peroxidáciu lipidov 

v membránach, alebo synergicky interagujú s inými antioxidantmi. Okrem antioxidačnej 

aktivity patria medzi vlastnosti, ktoré vo všeobecnosti zlepšujú zdravotný stav, napríklad 

posilnenie imunitného systému, alebo zníženie rizika ochorenia chorobami ako šedý zákal, 

kardiovaskulárne choroby či rakovina. Preto sa v potravinárskom priemysle využívajú ako 

aditíva [13].  

2.4.1 Beta karotén 

Beta karotén je izoprenoid, ktorý v organizmoch slúži buď ako žltočervené farbivo alebo 

v živočíchoch ako prekurzor vitamínu A, ktorého zdrojom je predovšetkým ovocie a zelenina. 

Je rozpustný v tukoch, preto je jeho hladina závislá na trávení a vstrebávaní tukov. Hrá dôležitú 

úlohu ako antioxidant, pričom jeho nedostatok sa obvykle prejavuje poklesom celovej 

obranyschopnosti organizmu a zvýšením rizika rakoviny. Súčasne pri jeho nedostatku nie je 

telu dodávaný vitamín A a to ďalej súvisí s ďalšími zdravotnými komplikáciami. Pri jeho 

nadbytku však nehrozia žiadne vážnejšie zdravotne komplikácie – sfarbenie pokožky do 

oranžova, ktoré ale po odbúraní zmizne (karotenodermia) [14][15].  

Beta karotén hrá významnú úlohu pri ochrane pokožky pred poškodením nadmerného 

slnečného žiarenia [15].  



10 

 

 

Obrázok 1: Beta karotén [16] 

 

 2.5 Koža 

Ľudská koža je vonkajšia ochrana a zároveň najväčší orgán ľudského tela, ktorý predstavuje 

16 % hmotnosti ľudského tela. Koža tvorí až 7 vrstiev ektodermálneho tkaniva a chráni svaly, 

kosti, a vnútorné orgány. Keďže prichádza do kontaktu s vonkajším prostredím, hrá kľúčovú 

imunitnú rolu pri ochrane pred patogénmi a nadmernej strate vody. Podieľa na niektorých 

metabolických procesoch, exkrécii látok a tiež na termoregulácii organizmu. Medzi jej ďalšie 

funkcie patrí izolácia,  hmatový zmysel, syntéza vitamínu D a ochrana folátov a vitamínu B. 

Povrch kože vytvára obrazce špecifické pre každú osobu zvané dermatoglyfy (otlačky prstov), 

ktoré slúžia na identifikáciu osôb. Štruktúra kože (Integumentum commune) sa skladá z [18]: 

a) pokožka – epidermis  

b) zamša, korium – dermis  

c) podkožné väzivo – tela subcutanea 

2.5.1 Epidermis 

Vonkajšia vrstva kože, zároveň aj najtenšia a tvorí ochrannú, vode odolnú a proti infekčnú 

vrstvu. Je tvorená keratinocytmi, melanocytmi, Langherhansovymi bunkami a Merkelovými 

bunkami. Bunky sa tvoria mytózou v bazálnej vrstve a postupujú piatimi vrstvami (stratum 

basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum) na povrch 

do vrstvy stratum corneum a následne odumierajú. Celý tento proces sa nazýva keratinizácia 

a trvá niekoľko týždňov [18] [20].  

2.5.2 Dermis 

Vrstva kože pod epidermom, zložená zo spojovacieho tkaniva a chráni telo pred stresovými 

a námahovými faktormi. Je pevne spojný s epidermom, je v ňom veľa nervových zakončení 

a taktiež hmatových a tepelných receptorov. Obsahuje taktiež vlasové folikuly, potné žľazy, 

mazové žľazy, apokrinné žľazy, lymfatické a krvné cievy. Je rozdelená do dvoch 

oblastí [18] [20]:  a) povrchová oblasť susediaca s epidermou – papilárna oblasť , b) hlbšia 

a silnejšia oblasť – retikulárna oblasť.  
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Obrázok 2: Vrstvy epidermu [19] 

2.5.3 Podkožné tkanivo 

Jeho účelom je pripevniť pokožku ku kosti a svalu a zásobiť ju krvou a nervami. Skladá sa 

z voľného spojivového a tukového tkaniva a elastínu. Hlavné typy buniek sú: fibroblasty, 

makrofágy a adipocyty (tkanivo obsahujúce 50 % telesného tuku). Tuk slúži ako tepelná 

izolácia tela [18] [20].  

2.5.4 Keratinocyty   

Keratinocyty tvoria 90 % buniek epidermu na vonkajšej vrstve kože. Ich primárnou funkciou 

je formovanie bariéry proti vplyvom vonkajšieho prostredia ako teplo, UV žiarenie, strata vody 

a ďalej vplyvu baktérií, vírusov, plesní a parazitov. V praxi nachádzajú tieto bunky svoje 

uplatnenie ako materiál, na ktorom sa dajú uskutočňovať štúdie o liečivách, farmaceutické 

testovanie, toxikologické testy atď. [21].  

 

Obrázok 3: Keratinocyty [21] 
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2.6 Polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

Plasty sa v chemickom priemysle produkujú takmer od roku 1930. Predstavovali veľmi dôležitú 

skupinu materiálov, pretože mali vysokú molekulovú hmotnosť a nízku reaktivitu. Vďaka 

týmto vlastnostiam našli uplatnenie v aplikáciách, pri ktorých sú vyžadované inertné 

materiály [22].  

Samotné polyhydroxyalkanoáty sú mikrobiálne produkované lineárne polyestery, a môžu 

byť rozdelené do dvoch skupín podľa množstva C atómov v monomérnej jednotke [22].  

Najznámejším zástupcom PHA je poly-(R)-3-hydroxy-butyrát (PHB), ktorý sa nevyskytuje 

len v mikroorganizmoch ako zásobný materiál, ale je aj všadeprítomný v prírode vo forme 

oligoméru (120 – 200 monomérov) s nízkou molekulárnou hmotnosťou. Je vysoko 

distribuovaný v mikroorganizmoch, rastlinách, zvieratách (bravčové srdce, kuracia pečeň) a 

dokonca aj v ľuďoch ako komplex polyfosforečnanu vápenatého s PHB v bunkových 

membránach, kde pravdepodobne napĺňa funkciu iónového kanálu [23][24]. 

PHA sú produkované vo forme nerozpustných granúl v cytoplazme veľkého množstva 

baktérií, či už gram-pozitívnych alebo gram-negatívnych a ich syntéza prebieha za účelom 

vytvorenia zásoby energie a uhlíka, pokiaľ má baktéria nedostatočný prísun dusíka, síry, železa, 

fosforu, draslíka alebo horčíka, ale má dostatočný zdroj uhlíka. Ak nastane situácia, že baktéria 

nemá dostatočný zdroj uhlíka, tak je PHA rozložené depolymerázou na uhlík, ktorý sa následne 

využije v energetických a metabolických dráhach bunky [24].  

PHA sú veľmi dobre využiteľné v oblasti kozmetiky, farmácie, medicíny, či tkanivovom 

inžinierstve na hojenie rán, regeneráciu kostí či ako nosiče liečiv do organizmu vďaka ich 

vlastnostiam ako je biodegradabilita a biokompatibilita v spojení s inými mechanickými 

vlastnosťami, ktoré sa odvíjajú od ich štruktúry a množstve monomérov [22]. 

Podľa množstva monomérov delíme polyhydroxyalkanoáty na: 

a) short-chain-length PHA (SCL) s uhlíkovým reťazcom o 3-5 atómoch uhlíka. 

Najznámejší zástupcovia sú poly(3-hydroxybutyrát) a poly(3-hydroxyvalerát) 

b) medium-chain-length PHA (MCL) s uhlíkovým reťazcom o 6-14 atómoch 

uhlíka  

Molekulová hmotnosť týchto polymérov sa pohybuje v intervale od 2x105 – 3x106 

a množstvo monomérov sa pohybuje od 1 000 – 30 000, pričom záleží na špecifickom type 

PHA, mikroorganizme, z ktorého sa PHA izolovalo a taktiež na rastových podmienkach [22]. 
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Obrázok 4: štruktúra PHA [22] 

 

2.6.1 Polyhydroxybutyrát (PHB) 

Polyhydroxybutyrát je najrozšírenejší SCL PHA, ktorého biosyntéza je veľmi dobre 

preštudovaná. Vo väčšine baktérií, ako napríklad Alcaligenes eutrophus, Cupravidus necator, 

Escherichia coli atď. je PHB syntetizované v trojstupňovej reakcii. ako je znázornené na 

obrázku nižšie, proces začína 3-ketothiolázou katalyzovanou kondenzáciou dvoch molekúl 

acetyl-CoA na acetoacetyl-CoA. Produkt je následne redukovaný na (R)-3-hydroxybutyryl-

CoA v reakcii katalyzovanej pomocou NADPH – závislej acetoacetyl-CoA reduktázy. 

Nakoniec je polymerizované samotné PHB z molekúl  (R)-3-hydroxybutyryl-CoA pomocou 

PHB syntázy [23].  

Ako už bolo zmienené, PHB biosyntéza a akumulácia prebieha vo väčšine baktérií za 

špecifických podmienok. Výskumom bolo zistené, že intracelulárna koncentrácia acetyl-CoA 

a voľného koenzýmu A hrá dôležitú úlohu v syntéze tohto polyméru. Pokiaľ nie sú rastové 

podmienky ideálne, tak acetyl-CoA je v citrátovom cykle oxidovaný, zároveň je generované 

NADPH a využité biosyntetických dráhach. Keď sa rast zastaví, koncentrácia NADPH sa zvýši 

a redukuje aktivitu TCA a isocitrátdehydrogenázy. Výsledok je, že acetyl-CoA nemôže byť 

oxidovaný v TCA cykle a vstupuje do dráhy syntézy PHB. Enzým 3-ketothioláza v tejto dráhe 

inhibuje voľný koenzým A, ktorý je generovaný oxidáciou acetyl-CoA v TCA cykle za 

normálnych okolností [23] [24].  

Biosyntézou je možne pripraviť aj kopolymér PHB a PHV pomocou mikroorganizmov ako 

napríklad Alcaligenes eutrophus atď. zo zmiešaných substrátov glukózy a kyseliny propionovej 

alebo z kyseliny valérovej. Ak sa baktéria kŕmi propionátom, v podstate nastáva tá istá 

biochemická dráha ako pri syntéze PHB, ale propionyl-CoA a acetyl-CoA sú kondenzované 

ketotiolázou na 3-ketovaleryl-CoA, a to vedie k vzniku monomérov 3-hydroxyvalerátu 

v polyméry [23] [25].  

Bolo izolovaných viacero mikroorganizmov schopných akumulovať PHB aj zo substrátov, 

ktoré neobsahovali prekurzory 3-hydroxybutyrátu alebo látky spojené s týmto monomérom. 

Napríklad Corynebacterium alebo mutanty Alcaligenes eutrophus sú schopné po aplikácii 



14 

 

hexánovej kyseliny ako substrátu vytvoriť polyméry s 3-hydroxylovanými monomérnymi 

jednotkami kyseliny butánovej, valérovej a hexánovej [26]. 

 

Obrázok 5: Syntéza PHB 

   2.6.2 Vlastnosti PHB 

Vo vode nerozpustný a relatívne odolný voči hydrolytickej degradácii, čím sa líši od väčšiny 

ostatných v súčasnosti dostupných biologicky rozložiteľných plastov, ktoré sú buď rozpustné 

vo vode alebo citlivé na vlhkosť. Prepúšťa kyslík, taktiež má dobrú odolnosť voči UV žiareniu, 

avšak zle odoláva účinkom pôsobenia kyselín a zásad. Je rozpustný v chloroforme a iných 

chlorovaných uhľovodíkoch. Je biokompatibilný a biodegradabilný a teda vhodný na lekárske 

použitie. Teplotu topenia má 175 °C, pevnosť v ťahu 40 MPa – podobné polypropylénu [27].  

2.7 Lipozómy 

Enkapsulácia aktívnej molekuly do nanonosičov predstavuje výhodný spôsob ochrany 

biologickej aktivity liečiva a taktiež jeho biologickej dostupnosti. Lipozómy sú sférické, malé, 

netoxické a biodegradabilné vektory pozostávajúce z lipofilnej fosfolipidovej dvojvrstvy, ktorá 

slúži ako obal, a hydrofilného jadra – štruktúra podobná so štruktúrou bunkovej membrány. 

Vďaka tomu sú schopné prenášať hydrofilné aj hydrofóbne liečivá a taktiež môžu redukovať 

toxicitu liečiva. Existuje veľa štúdii o využití lipozómov pri liečení ochorení ako rakovina, 

skleróza multiplex, Parkinsonová alebo Alzheimerová choroba, infekcie atď.  Vo všeobecnosti 

sa lipozómy od seba líšia samotným zložením lipidov, veľkosťou, povrchovým nábojom, 

lamelaritou či metódami ich prípravy [28][31].  
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Lipozómy sa chovajú ako nabité častice a tvoria koloidný roztok. Dve rozdielne populácie 

lipozómov s opačnými nábojmi majú tendenciu agregovať, pričom stupeň agregácie je podobný 

ako pri elektrostatických príťažlivých silách medzi časticami. Výber samotných komponentov 

dvojvrstvy určuje fluidita, resp. rigidita alebo náboj dvojvrstvy. Napríklad dipalmitoyl-

fosfatidylcholín – saturovaný fosfolipid s dlhším acylovým reťazcom vytvára nepriepustnú 

a rigídnu štruktúru, zatiaľ čo sójový alebo vaječný prírodný nesaturovaný fosfatidylcholín, 

poskytuje menej stabilnú a viac priepustnú membránu [28].     

Výhody využitia lipozómov sú nasledovné: 

1. jednoduchší transport hydrofilných molekúl, s negatívnymi aj pozitívnymi 

nábojmi 

2. dajú sa zacieliť na špecifické bunky alebo tkanivo 

3. zvýšenie efektivity a stability lieku [29] 

Medzi nevýhody využitia patrí: 

1. možnosť narušenia lipozómu a uvoľnenie liečiva skôr ako sa dostane na cieľové 

miesto 

2. krátka životnosť 

3. môže dôjsť k oxidácii fosfolipidov a následne k ich hydrolýze [29] 

2.7.1 Klasifikácia lipozómov 

Existuje viacero druhov lipozómov. Buď sú klasifikované podľa metód ich príprav, počtu 

dvojvrstiev v nosiči alebo podľa ich veľkosti. Najčastejšie sa ale používa rozdelenie podľa 

veľkosti a počtu dvojvrstiev, a teda lipozómy sú rozdelené takto: 

a) Unilamelárne (ULV – unilamellar vehicles), ktoré majú iba jedinú fosfolipidovú 

dvojvrstvu a delia na: 

1. Veľké unilamelárne (LUV) 

2. Malé unilamelárne (SUV) 

b) Multilamelárne (MLV – multilamellar vehicles), ktorých nosiče majú cibuľovitú 

štruktúru a väčšinou sa tvoria z viacerých unilamelárnych nosičov [28]. 

2.7.2 Príprava lipozómov 

Všetky metódy príprav lipozómov zahŕňajú 4 základné kroky: 

a) Sušenie lipidov z organického rozpúšťadla 

b) Dispergovanie lipidu vo vodnom roztoku 

c) Purifikovanie výsledného lipozómu 

d) Analýza finálneho produktu 

Samotné metódy sa následne delia na: 

a) Pasívne techniky 

1. Metóda mechanickej disperzie – sonikácia, zmrazenie a rozmrazenie 

lipozómov, etanolová injekcia alebo francúzska tlaková cela („French press“) 
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2. Metóda disperzie v rozpúšťadle 

3. Metóda odstránenia detergentu 

b) Aktívne techniky 

Sonikácia – metóda mechanickej disperzie je asi najviac využívaná technika prípravy malých 

unilamelárnych nosičov (SUV). Dochádza pri nej k rozrušeniu MLV pomocou ultrazvuku za 

tvorby nosičov o veľkosti približne 30 – 50 nm. Táto technika je však limitovaná kvôli nízkemu 

objemu zachytených SUV, degradácii fosfolipidov a enkapsulovaného liečiva, kontaminácii 

kovmi zo sondy a prítomnosti MLV.  Proces môže prebiehať pomocou buď: 

a) Kovová sonda – Intenzívnejšia a efektívnejšia metóda ako vo vaničke, pomocou 

ktorej sa vyrábajú niekoľko mesiacov stabilné disperzné roztoky. Poskytuje väčšiu 

kontrolu nad parametrami ako tlak, teplota, viskozita, koncentrácia atď. Sonikačná 

sonda je ponorená priamo do roztoku. Na udržanie požadovanej teploty, ktorá sa 

pôsobením ultrazvuku zvyšuje, musí byť nádoba s roztokom uložená vo ľade alebo 

vo vode. Proces nesmie trvať dlho, pretože je pravdepodobne že viac ako 5 % lipidov 

bude deesterifikovaných.  

b) Vanička – ultrazvuk sa šíri nesymetricky cez nádrž, pričom sonikačný efekt je nízky 

a nerovnomerne rozšírený. Opakovateľnosť tohto procesu je veľmi slabá. Výhodou 

je že ultrazvuk nepôsobí priamo na roztok, ale najprv na sklo, resp. ochranný plášť, 

v ktorom sa roztok nachádza [33][34]. 

2.8 Nanočastice – charakteristika 

Nanočastice sú definované ako častice disperzie alebo tuhé častice s veľkosťou v rozmedzí od 

10 do 1 000 nm. Existuje viacero spôsobov ich rozdelenia. Podľa ich pôvodu ich však môžeme 

rozdeliť do troch skupín – prírodné nanočastice, umelo syntetizované alebo vytvorené ľudskou 

aktivitou (výfukové plyny, častice prítomne v odpadových vodách atď) [35]. Následne 

rozdelenie umelo vytvorených nanočastíc je: 

a) Uhlíkové nanomateriály zahŕňajúce fulerény – dobré termické, fotochemické, 

termické a elektrostatické vlastnosti, vďaka ktorým nachádzajú využitie v optike 

a biomedicíne. 

b) Dendriméry – nanopolyméry s využitím hlavne ako nosiče liečiva. 

c) Kovové nanočastice – obsahuju zlato, zinok, hliník alebo iné oxidy kovov. Takéto 

materiály majú veľmi dobrú elektrickú a tepelnú vodivosť a využitie nachádzajú 

v potravinárskom priemysle, v kozmetike, NMR, optické zosilňovače atď.  

d) Nanomateriály tvorené z kombinácie viacerých typov nanočastíc [35]. 

 V závislosti na spôsobe výroby je možné získať nanačastice, nanosféry alebo nanokapsuly. 

V posledných rokoch sa biologicky odbúrateľné polymérne nanočastice používajú ako 

zariadenia na dodávanie liečiv, kvôli ich schopnosti pôsobiť na cieľové miesto po dlhšiu dobu. 

Pri tvorbe nanočastíc bolo hlavným cieľom dosiahnuť ich optimálnu veľkosť, povrchové 

vlastnosti a uvoľňovanie liečiva. Zvýšenie stability liečiva a jeho kontrolované uvoľňovanie sú 

vlastnosti viacerých typov nanočastíc, a s tým sa spájajú hlavné výhody ich použitia ako: 
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a) Ich veľkosťou a povrchom sa ľahko manipuluje a tým sa dosahuje maximálna 

efektivita po parenterálnej administrácii. 

b) Kontrolujú a udržiavajú uvoľňovanie liečiva zabalené počas transportu a následne 

menia orgánovú distribúciu liečiva a tým zvyšujú terapeutickú účinnosť a znižujú 

vedľajšie účinky. 

c) Charakteristiky kontrolovaného uvoľňovania a degradácie častíc sa dajú jednoducho 

modifikovať výberom vhodnej matrice. Obsah liečiva je pomerne vysoký a dá 

s dodať do systému bez akejkoľvek chemickej reakcie – dôležitý faktor pre 

uchovanie aktivity liečiva. 

d)  Lokálne špecifické zacielenie je možné pripojením cieľových ligandov na povrch 

častíc alebo pomocou magnetického poľa. 

e) Takýto systém sa dá podať orálne, nazálne, parenterálne atď. 

Napriek týmto výhodám má využitie nanočastíc svoje limity. Napríklad ich malá veľkosť 

a veľký povrch môžu viesť ku akumulácii a agregácii [35],[36].  

2.8.1 Príprava nanočastíc 

Nanočastice môžu byť pripravené z viacerých materiálov, ako napríklad z proteínov, 

polysacharidov alebo ďalších polymérov. Výber vhodnej matrice závisí na viacerých faktoroch, 

ako veľkosť požadovaných nanočastíc, vlastnosti liečiva – rozpustnosť a stabilita vo vode, 

povrchová charakteristika ako permeabilita alebo náboj, stupeň biokompatibility, 

biodegradabilty a toxicity a profil uvoľňovania liečiva. Samotná príprava sa uskutočňuje 

pomocou troch metód – disperzia polyméru, polymerácia monomérov alebo iónová gelovacia 

metóda [36].  

Disperzia polyméru je bežná technika používaná na prípravu biodegradabilných materiálov 

ako PLA, PHB, PCA atď. V tejto metóde je polymér rozpustený v organickom rozpúšťadle ako 

dichlormetán, chloroform, alebo etylacetát a následne je naň pôsobené už spomínanou 

ultrazvukovou sondou [37].  

2.9 Nanovlákna – charakteristika a príprava 

Podľa všeobecnej charakteristiky, nanovlákno je dĺžkový útvar o definovaných rozmeroch 

a vlastnostiach, kde dĺžka značne presahuje priemer vlákna – ten sa pohybuje v rozmedzí 

100 – 800 nm. Na ich výrobu je možné použiť viac ako 50 syntetických alebo prírodných 

polymérov. Dôvod, prečo sa tieto materiály vyvinuli, sú ich neporovnateľne lepšie vlastnosti 

oproti bežným materiálom. Nanovlákna sa začali vo veľkej miere používať v tkanivovom 

inžinierstve, filtračných systémoch, v nano-elektro-mechanických systémoch atď [38].  

2.10. Metódy prípravy nanovlákien  

Existujú metódy na prípravu nanovlákien ako fázová separácia, ťahanie polymérov z kvapiek, 

šablónová syntéza, samoorganizovanie, rozfukovanie z taveniny, predlžovanie apod. 

Najčastejšie používaným spôsobom je elektrostatické zvlákňovanie spolu s rotačným 

zvlákňovaním a zaujímavá je aj metóda tzv. „Islands in the sea“ [38]. 
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2.10.1 Elektrostatické zvlákňovanie 

Je to najbežnejšia metóda na prípravu všetkých submikronóvých vlákien. Podstatou celého 

postupu je účinok a jeho využitie elektrostatického poľa na elektricky nabité viskoelastické 

kvapaliny, kedy dôjde k vytvoreniu veľmi tenkých vlákien. Tvorba týchto vlákien sa 

uskutočňuje medzi dvoma elektródami, ktoré sú opačne nabité, pričom jedna je v kontakte 

s kvapalinou, ktorej následne odovzdáva časť náboja. Táto kvapalina je následne vystavená 

elektrostatickým príťažlivým silám druhej opačne nabitej elektródy – je k nej priťahovaná za 

vzniku veľmi tenkých vlákien. Samotný mechanizmus vzniku nanovlákna je zložitejší ako 

prosté predlženie viskoelastického útvaru v silovom poli. Je potrebné zdôrazniť, že jedna aj 

druhá elektróda môže nadobudnúť veľa foriem podôb a zároveň s vlastnosťami zvlákňovanej 

kvapaliny (napr. elektrická vodivosť, tenzia pár rozpúšťadla, povrchové napätie, viskozita atd.) 

predstavuje tvar týchto elektród základný parameter, ktorý ovplyvňuje vznik nanovlákien [38].  

Pri využití tejto metódy majú tiet vlákna priemer väčšinou pár desiatok nanometrov až 

niekoľko mikrometrov, ale najčastejšie to je práve v intervale medzi 100 až 750 nm. Vlákna sa 

v závislosti od konštrukcie zariadenia môžu vytvárať kontinuálne (nekonečné vlákno) a ich 

dĺžka môže byť aj niekoľko 10-tok centimetrov – jedná sa o plošné útvary alebo objemové 

útvary [38].  

Momentálne sa táto metóda využíva na spracovanie polymérov, ktoré sa nedajú spracovať 

z taveniny, ale iba za použitia rozpúšťadiel, ako napríklad polysacharidy alebo polypeptidy 

[38]. 

2.10.2 Rotačné zvlákňovanie 

Rotačné zvlákňovanie je metóda, ktorá vytvára z roztoku polyméru pomocou odstredivej sily 

nanovlákna. Počas rotácie trysky o vysokej rýchlosti sa na ňu pomaly kvapká roztok polyméru, 

a keď rotačná rýchlosť dosiahne kritickú hodnotu, odstredivá sila prekoná povrchové napätie 

roztoku polyméru a rozptýli ho. Roztok prechádza procesom rozťahovania zároveň prebieha 

rýchle vyparovanie kvapalnej časti a následne sa zachytáva na kolektor ako nanovlákna. Keďže 

v procese rotačného zvlákňovania sa nevyužíva vysokonapäťové elektrické pole, je jeho 

bezpečnosť oveľa vyššia ako pri elektrostatickom zvlákňovaní. Navyše vysoká rotačná rýchlosť 

umožňuje oveľa rýchlejšiu a efektívnejšiu výrobu vláken, čo zvyšuje ich celkovú produkciu 

o dva až tri rády a zároveň znižuje celkové náklady na výrobu v porovnaní napríklad 

s elektrostatickým zvlákňovaním. Taktiež táto metóda umožňuje tvorbu nanovlákien z oveľa 

koncentrovanejších roztokov než elektrostatická metóda. To  znižuje náklady používaním 

menšieho množstva rozpúšťadla [39]. 
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Obrázok 6: Priebeh elektrostatického zvlákňovania [38] 

2.10.3 Islands in the sea („Ostrovy v mori“) 

Táto technológia sa zakladá na princípe tvorby dvojzložkových vlákien z taveniny. Konštrukcia 

zvlákňovacej trysky je postavená tak, že jeden polymér (napr. polyester alebo PHA) sa 

pretlačuje cez stovky otvorov (ostrovov), okolo ktorých preteká cez trysku polystyrén ako ďalší 

komponent a tvorí „more“ [40]. 

2.10.4 Rozfukovanie z taveniny 

Ďalšou významnou metódou s veľkou možnosťou prípravy aj následnej výroby nanovlákien je 

metóda zvaná rozfukovanie z taveniny („melt blowing“), ktorá slúži takmer výhradne na 

výrobu štandardných polymérnych mikrovlákien s priemerom medzi 2-7 m. V tejto metóde je 

tavenina polyméru privádzaná do trysky s veľkým množstvom otvorov, ku ktorým je súčasne 

privádzaný ohriaty a stlačený vzduch. Po vytlačení z otvoru zachytáva a predlžuje vzduch 

taveninu. Vlastnosti vzniknutých vlákien nie sú závislé len na konštrukčných parametroch, ale 

aj od vlastností polymérnej taveniny (napr. teplota topenia) a parametroch prúdiaceho vzduchu 

(napr. teplotný gradient). Najväčšou výhodou tejto metódy je príležitosť efektívne narábať 

a spracovať polyméry z taveniny. Táto metóda poskytuje plošné aj objemové vláknové 

útvary [41],[42]. 

2.10.5 Predlžovanie 

Pri tejto metóde označovanej aj ako „drawing“, je k povrchu kvapky taveniny polyméru alebo 

roztoku priložená na pevnej podložke kapilára. Tá sa následne odťahuje konštantnou 

rýchlosťou 10-4 s-1. Medzi ústim kapiláry a kvapkou vzniká vlákno, ktoré môže dosiahnuť pri 

vhodných parametroch submikrónovú hrúbku. V tejto metóde nie je možné kontrolovať hrúbku 

pripravovaných vláken a preto ani nie je možné, aby táto metóda bola základom pre výrobu 

nanovlákien vo väčšej miere. Táto metóda teda poskytuje prednostne jednotlivé 

nanovlákna [41],[42]. 
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2.10.6 Použitie šablón 

Táto metóda využíva presne vzorované membrány („Template Synthesis“). Využívajú sa 

membrány s veľmi malými otvormi, cez ktoré je tlačený kvapalný prekurzor do zrážacej lázne. 

Táto metóda vyniká skvelou opakovateľnosťou vlastností vyrábaných produktov. Týmto 

spôsobom sa dajú získať vlákna aj o priemere niekoľkých nanometrov. Avšak v súčasnosti sa 

tento postup využíva iba v rámci laboratórií [41],[42].   

2.10.7 Fázová separácia 

Znova sa jedná o laboratórnu metódu. Tá funguje na základe oddeľovania dvoch fyzikálne 

odlišných fáz. Prvým krokom postupu je príprava homogénnej fáze, ktorá sa následne ochladí 

na teplotu, pri ktorej sa tvorí gél. Nasleduje postupne odstránenie pôvodného rozpúšťadla zo 

štruktúry gélu nahradením úplne novým rozpúšťadlom s kompletne inými vlastnosťami (napr. 

tetrahydrofurán a voda). V tomto stupni dochádza k tvorbe vláknitej nanoporóznej štruktúry 

v prvotnom géle. Materiál sa následne schladí na teplotu tuhnutia druhého rozpúšťadla, ktoré 

sa potom odstráni pri zníženom tlaku sublimáciou. Výsledkom je útvar obsahujúci vnútornú 

nanovlákennú štruktúru, tzv. nanovlákenná pena. Vlákna v tejto pene majú priemer 50–500 nm 

a dĺžka sa pohybuje v rade mikrometrov [41],[42]. 

2.11 Metódy charakterizácie častíc  

Na stanovenie potenciálnej toxicity pre biologické systémy nanočastíc je nevyhnutné presne 

definovať veľkosť týchto častíc. Je potrebné vedieť, aké majú mechanické a fyzikálno-

chemické vlastnosti, vrátane biokompatibility, priepustnosti alebo chemickej stability. Aby sme 

mohli tieto vlastnosti (veľkosť a zloženie) zistiť, musíme využiť metódy na ich stanovenie, ako 

napríklad svetelná, fluorescenčná alebo elektrónová mikroskopia. Na určenie koncentrácie 

týchto častíc sa dá využiť spektrofotometria [43].  

Množstvo otázok na tému o nebezpečenstve a toxicite nanomateriálov narastá s čoraz väčším 

počtom využitia a aplikácií týchto technológii. Pri posudzovaní týchto vlastností je nevyhnutné 

vziať do úvahy charakter daného materiálu ako je veľkosť, povrch, tvar, náboj, disperziu častíc, 

možnosť aglomerácie, agregácie a samozrejme koncentráciu. Taktiež je dôležité vedieť, aký 

ma daný nanomateriál charakter a taktiež množstvo prímesí a nečistôt, ktoré sú v ňom 

obsiahnuté. V neposlednej rade je potrebné vziať do úvahy aj abiotické faktory medzi ktoré 

patria napríklad náboj iónov, hodnota pH, tvrdosť vody a charakter organických zlúčenín, ktoré 

pôsobia na stupeň agregácie. Od bežných častíc sa nanočastice líšia svojím veľkým špecifickým 

povrchom a vysokou reaktivitou, čo môže prispieť aj k zvýšeniu ich toxicity a biologickej 

dostupnosti. Dôležité vlastnosti sú agregácia a aglomerácia, ktoré prispievajú k zväčšovaniu 

častíc v systéme a tým aj ku zmenám toxicity [44].  

2.11.1 Enkapsulačná účinnosť  

Je to veličina, ktorá udáva, koľko percent látky (hydrofilná či hydrofóbna) sa enkapsulovalo do 

použitých lipozómov. Pre správny výpočet je potrebné poznať množstvo použitej látky, 

koncentráciu aktívnej látky v roztoku a následne v samotných lipozómoch. Kvantitatívna 

metóda, ktorou sa určia tieto koncentrácie, sa vyberá podľa toho, akú látku enkapsulujeme. 

Môžu to byť či už atómové, molekulové spektrometrie, elektrochemické analýzy atď. 
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2.11.2 Dynamický rozptyl svetla (DLS) 

Dynamický rozptyl svetla je neinvazívna technika založená na meraní svetla, ktoré je 

rozptýlené časticami vzorky v závislosti na čase. Jej princípom je meranie fluktuácie intenzity 

rozptýleného svetla, ktoré sa pohybuje cez častice v analyzovanej vzorke. Fluktuácie súvisia 

s interferenčným oslabovaním a zosilňovaním svetla, ktoré je rozptýlené na časticiach 

pohybujúcich sa na základe Brownovho pohybu. Rýchlosť tohto pohybu, ktorá je definovaná 

pomocou difúzneho koeficientu D, priamo ovplyvňuje meranie – čím rýchlejšie sa častice 

pohybujú, tým rýchlejšie sa intenzita rozptýleného svetla mení. Častice sa pohybujú kvôli 

vzájomným zrážkam medzi molekulami častíc a molekulami použitého disperzného roztoku.  

Časová závislosť intenzity rozptýleného svetla je analyzovaná tvz. autokoreláciou. Následne 

je možné popísať pohyb častíc v použitom disperznom roztoku a taktiež distribúciu veľkosti 

častíc. Difúzny koeficient D vieme previesť na veľkosť častíc pomocou Stokes – Einsteinovej 

rovnice: 

𝑑𝐻 =  
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂𝐷
 

kde dH je hydrodynamický polomer, kB je Boltzmanová konštanta, η je viskozita použitého 

prostredia a T je absolútna teplota [45],[46].   

Samotný pohyb častíc je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je teplota (čím vyššia, tým 

rýchlejší pohyb molekúl), viskozita použitého rozpúšťadla (čím vyššia, tým viac rýchlosť 

molekúl klesá) alebo veľkosť samotných molekúl (čím väčšie, tým pomalší bude ich pohyb). 

Metóda DLS patrí medzi tzv. absolútne metódy, čo znamená, že pred meraním vzoriek nie je 

potrebná kalibrácia pomocou štandardou s presne danými veľkosťami molekúl [45],[46]. 

Najdôležitejším prvkom inštrumentácie DLS je laser, ktorým sa osvetľujú častice v kyvete. 

Po osvetlení nastávajú dva prípady: 

1. laser prejde skrz vzorku  

2. laser je rozptýlený časticami a odrazené lúče musia byť pomocou detektora 

zachytené. Detektor býva umiestnený pod 173° uhlom. 

Pri vzorkách, ktoré majú veľmi slabý rozptyl svetla, teda obsahujú veľmi malé častice alebo 

majú nízku koncentráciu, musíme zvýšiť množstvo rozptýleného svetla, a to tak, že do vzorky 

vpustíme viac svetla s laseru. Naopak pri vzorkách, ktoré rozptyľujú svetlo viac, pretože častice 

v nej sú veľmi veľké alebo silno koncentrované, sa musí zmenšiť množstvo rozptyľovaného 

svetla. To docielime za použitia zoslabovača na zníženie množstva laseru, prechádzajúceho cez 

vzorku. Signál intenzity rozptylu prejde na korelátor, čo je doska digitálneho spracovania 

signálu. Korelátor následné porovná túto intenzitu v časových intervaloch, z ktorých následné 

odvodí rýchlosť, ktorou sa mení intenzita. Táto informácia následne prejde do počítača, kde sa 

dáta analyzujú, odvodia a vypočítajú zo Stokes-Einsteinovej rovnice. Následný graf distribúcie 

veľkosti častíc ukazuje na ose x distribúcie veľkostí častíc a osa y zobrazuje relatívnu intenzitu 

rozptýleného svetla [47].   
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2.11.3 Stanovenie zeta-potenciálu a stability  

Z dôvodu sieťového náboja sa tesne pri povrchu častice zhromažďujú ióny opačne nabité ako 

ióny častice  a preto existuje elektrická dvojvrstva okolo každej častice. V rámci kvapaliny, 

ktorá obklopuje časticu, sú dve oblasti: 1) Sternová vrstva - vnútorná oblasť, kde ióny sú silno 

viazané 2) difúzna oblasť – vonkajšia oblasť, kde sú ióny viazané slabo. Vo vnútri vonkajšej 

oblasti sa nachádza teoretická hranica, kde častice aj ióny vytvárajú stabilnú jednotku. 

V prípade, keď sa častica pohybuje (napr. kvôli gravitácii), tak sa ióny vo vnútri hranice 

pohybujú s ňou. Tento prechod alebo hranica sa nazýva rovina sklzu alebo povrch 

hydrodynamického šmyku a potenciál, ktorý sa nachádza na tejto hranici je volá zeta potenciál. 

Jeho veľkosť taktiež naznačuje potenciálnu stabilitu systému. Tento koloidný systém vzniká 

v prípade, ak jedno zo skupenstiev (pevné, kvapalné a plynné) je dispergované v rámci jedného 

skupenstva [47].  

Stroje určené na meranie zeta potenciálu najskôr určia elektroforetickú pohyblivosť častíc 

a následne za použitia Henryho rovnice sa vypočíta zeta potenciál. Ak majú úplne všetky 

častice v rámci suspenzie veľmi veľký kladný alebo záporný zeta potenciál, potom budú 

prevládať odpudivé sily a suspenzia bude v tomto prípade stabilná. Na druhej strane ak sú 

hodnoty zeta potenciálu častice nízke, nepôsobí medzi nimi dostatočne silná odpudivá sila, 

ktorá by zabránila časticiam zhlukovať sa a flokulovať. Hranica, ktorá je medzi stabilnými 

a nestabilnými suspenziami je interval 30 mV do –30 mV [47].  

Jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú zeta potenciál, je hodnota pH. Bez 

uvedenia pH je hodnota zeta potenciálu len obyčajné číslo, ktoré nedáva absolútne žiaden 

zmysel. Ak sú v suspenzii častice so záporným zeta potenciálom a pridáme viac zásady, budú 

mať častice sklon k tomu, aby nadobudli záporný náboj. Následne tejto suspenzii dodáme 

kyselinu, dosiahneme to, že sa záporný náboj zneutralizuje. V prípade, že by sme pridali viac 

kyseliny, vytvorí sa kladný náboj.  Z tohto dôvodu bude krivka v grafe zeta potenciálu na pH 

kladná pri malom pH a záporná pri vysokom pH. V bode, kde vynesenie prechádza zeta 

potenciálom rovnajúcemu sa nule, sa nachádza izoelektrický bod. V tomto bode je za 

normálnych podmienok koloidný systém najnestabilnejší [47]. 

 



23 

 

 

Obrázok 7: Znázornenie častice so záporným povrchovým nábojom. Prevzaté a upravené z [47]. 

2.11.4 Stanovenie polyfenolov  

Stanovenie polyfenolov sa prevádza pomocou spektrofotometrickej metódy s činidlom Folin-

Ciocaltauovým. Je založená na interakcií látok zmesi Folinovho činidla s fenolmi obsiahnutými 

vo vzorke. Je využívaný proces redukcie fenolov za vzniku modrých produktov, chromogénov. 

Spektrofotometricky je následne toto zafarbenie merané pri vlnovej dĺžke 750 nm a určuje tak 

celkový obsah fenolov. Hodnota koncetrácie fenolových zlúčenín je získaná prepočtom na 

ekvivalentné množstvo kyseliny gálovej [48]. 

2.11.5 Stanovenie antioxidačnej aktivity 

Existuje viacero metód na stanovenie antioxidačnej aktivity, pričom medzi najčastejšie 

používanú metódu určite patrí metóda Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC). Za 

použitia prekurzoru radikálu, ktorý je farebný a stabilný, sa po pridaní antioxidačne aktívnej 

látky odfarbuje a redukuje, pričom miera odfarbenia a rýchlosť sú úmerné antioxidačnej 

aktivite vzorky. Najpoužívanejším prekurzorom radikálu je 2,2-azinobis(3-

ethylbenzothiazolin)-6-sulfonát (ABTS•). Iniciátor, ktorý ho mení na radikál modrozelenej 

farby ABTS•+, je peroxodisíran draselný (K2S2O8). Meranie prebieha oproti syntetickej látke 6-

hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina (Trolox), podľa ktorej je táto 

metóda pomenovaná [49].  

Následne to môžu byť metódy DPPH, FRAP alebo FOX, ORAC, lipidovo peroxidačné 

metódy alebo metódy založené na detekcii oxidačného poškodenia organizmu [49]. 
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Obrázok 8: Premena ABTS na jeho radikál [49] 

2.11.6 UV-VIS spektrofotometria 

UV-VIS spektrometria alebo absorpčná spektrofotometria je optická metóda založená na 

interakcii vzorky s elektromagnetickým žiarením, pričom interval vlnových dĺžok sa pohybuje 

od 200 nm do 800 nm. Absorpcia alebo odraz svetla je priamo ovplyvnený farbou, alebo 

zákalom roztoku oproti blanku. Táto metóda je často používaná v analytickej chémii na 

kvantitatívnu analýzu rôznych analytov ako napríklad kovové ióny, organické zlúčeniny alebo 

biologické makromolekuly [50].  

Kvantitatívna analýza je založená na Lambert-Beerovom zákone. Podľa tohto zákona je 

absorbancia roztoku A priamo úmerná koncentrácii absorbujúcich látok v roztoku [mol·l-1] pri 

danej vlnovej dĺžke a je závislá na hrúbke kyvety l [cm] a molárnom absorpčnom koeficiente 

 [dm3 ·mol-1 ·cm-1]. Je potrebné vedieť, ako rýchlo sa absorbancia mení s koncentráciou. Preto 

je potrebne namerať aj kalibračnú krivku danej látky [50].  

𝐴 =    c l 

Tento zákon je výhodný pre charakterizáciu veľkého množstva látok, ale nie je univerzálnym 

riešením pri meraní všetkých materiálov. Taktiež je jeho platnosť pri monochromatickom 

žiarení dodržaná iba pri koncentráciách nižších ako 10-2 mol·l-1 [50].  

2.12 Extrakcia lipidov podľa Folcha  

Tento postup bol navrhnutý v roku 1951 Jordi Folchom a je vhodný pre vzorky s vyšším 

podielom vody a fosfolipidov alebo komplexných lipidov [51]. Metóda je založená na extrakcii 

lipidových vzoriek zmesou chloroformu a metanolu v pomere 2:1 a následne homogenizácii 

vzorky za studena. Tá trvá približne 3 minúty, resp. dlhšie – závisí na vzorky. K zmesi je potom 

pridaný 1,5 násobok vody a suspenzia je potom centrifugovaná kvôli oddeleniu vzájomne 

nemiesiteľných častí, pričom spodná chloroformová fáza obsahuje lipidy a horná vodná fáza 

obsahuje nečistoty. Chloroformová fáza sa následne preleje cez bezvodý síran sodný, kvôli 

úplnému odstráneniu vodnej fáze. Extrakt sa následne odparí na vákuovej rotačnej odparke, kde 

sa odparí chloroform a metanol [51].  



25 

 

2.13 Analýza cytotoxicity nanočastíc 

Testy cytotoxicity sú silno využívané v rôznych toxikologických štúdiách. LDH test, 

proteínový test, test neutrálnej červenej a MTT test sú najviac používané metódy na detekciu 

cytotoxicity alebo bunkovej viability po vystavení toxickým látkam. V biomedicínskych 

aplikáciách sa nanočastice dostávajú do tela intravenózne, intramuskulárne, dermálne alebo 

orálne. Najpravdepodobnejším vstupom je dýchací trakt, cez ktorý prechádza široká škála 

nanočastíc zo vzduchu, nachádzajúcich sa na pracoviskách alebo sú súčasťou látok 

znečisťujúcich ovzdušie [52]. 

Toxický vplyv nanočastíc závisí na orgánoch, špecifickejšie na typoch buniek, s ktorými sa 

dostávajú do kontaktu. Je to vďaka rozdielom vo fyziológii buniek, proliferácii a 

membránovým charakteristikám. Napríklad rakovinové bunky sú odolnejšie proti 

nanočasticiam, vďaka zvýšenej metabolickej aktivite  a zvýšenému bunkovému deleniu [53].  

Je nevyhnutné poznať odozvu organizmu na prítomnosť nanočastíc. Aj keď sa nanočastice 

na základe ich zloženia a cesty do organizmu akumulujú v určitých oblastiach, môžu sa 

distribuovať cez celé telo. Ich delokalizácia môže viesť k vedľajším účinkom ako oxidatívny 

stres alebo zápal [53].  

Je dôležité vybrať typy buniek, ktoré odrážajú spôsob zavedenia nanočastíc a postihnuté 

miesto in vivo systému. V prípade častíc prenášaných vzduchom sa tieto častice často zavádzajú 

do dýchacích ciest a na štúdium toxicity sa musia použiť pneumocyty alebo alveolárne 

makrofágy. Nanočastice používané v kozmetike sa zavádzajú pri kontakte s pokožkou, a preto 

by sa mali vybrať rôzne dermálne bunky, aby sa sledovala toxicita týchto častíc. Okrem výberu 

vhodného typu bunky pre štúdiu cytotoxicity je tiež potrebné zdôrazniť dôležitosť optimalizácie 

počtu a podmienok buniek. Bunky s rôznym stavom kultúry vykazujú rôzne rýchlosti 

proliferácie, bunkovú koncentráciu a podiel smrti. Všetky tieto faktory môžu výrazne zmeniť 

citlivosť na nanočasticu a nakoniec zakryť výsledky testu [53],[54]. 

2.13.1 MTT test 

MTT test je kolometrická metóda, prvý krát popísaná v roku 1983 Mosmannom a následne 

v priebehu rokov ďalej vylepšovaná [55].   

MTT test je metóda používaná na stanovenie viability buniek po ich vystavení skúmaným 

potenciálne cytotoxickým látkam. MTT 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium 

bromid je žltá vo vode rozpustná tetrazoliová soľ, ktorá je sukcinát dehydrogenázou 

v mitochondriách konvertovaná na kryštáli tmavo modrého/fialového nerozpustného 

formazánu. Cytoplazmatická membrána živých buniek je pre formazán nepriepustná, a ten 

sa preto akumuluje iba v metabolicky aktívnych živých bunkách. Aby sa vzorky dali ďalej 

spektrofotomtricky analyzovať, musí byť formazán opäť rozpustený pomocou izopropanolu 

okysleného kyselinou chlorovodíkovou, DMSO, SDS, dimetylformamidom alebo roztokom 

detergentu a organického rozpúšťadla. Spektrofotometrická analýza stanoví množstvo 

formazánu meraním absorbancie pri vlnovej dĺžke okolo 490 nm [56],[57].   
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Obrázok 9: Štruktúra žltého MTT a fialového produktu formázanu [56]. 

Ďalšie kolorimetrické metódy sú SRB test a test využívajúci Alamarovú modrú [57].  

Alamarová modrá je oxidačne – redukčný indikátor, meniaci svoju farbu a fluoreskujúci po 

redukcii živými bunkami. Redukcia je pravdepodobne indukovaná mitochondriálnymi 

enzýmami živých buniek. Inkubácia trvá 5 hodín, vzorka je potom vystavená excitačnému 

žiareniu pri λ = 530 nm nakoniec sa detekuje emisné žiarenie pri λ = 590 nm. Hodnota 

percentuálneho zastúpenia živých buniek je vyjadrená intenzitou fluorescencie testovaných 

látok oproti percentuálnemu podielu v kontrolnej vzorke [57].  

SRB (sulforhodamín) je ružové aminoxynthenové farbivo, ktoré sa v mierne kyslom 

prostredí viaže na bazické aminokyseliny proteínov v bunkách zafixovaných kyselinou 

trichloroctovou. Farbenie prebieha 30 min 4 % roztokom SRB rozpusteným v 1 % roztoku 

kyseliny octovej. Farbenie a premývanie sa opakuje štyri krát, následne je naviazané farbivo 

extrahované a vzorka ne analyzovana spektrometricky pri λ = 564 nm [57].   

2.13.2 LDH test 

LDH test je založený na meraní aktivity laktátdehydrogenázy v extracelulárnom médiu.  

Spoľahlivosť, rýchlosť a jednoduché vyhodnotenie sú hlavné charakteristiky tohto testu. Strata 

intracelulárnej LDH a jej uvoľnenie do kultivačného média je indikátorom ireverzibilnej smrti 

bunky kvôli poškodenej cytoplazmatickej membráne [57]. 

2.14 Kultivácia živých buniek 

Bunková kultúra je definovaná ako bunka alebo súbor buniek extrahovaných zo živočícha (aj 

človeka) alebo rastliny, ktoré sú následne kultivované v umelom prostredí. Bunky sa môžu buď 

priamo odobrať z tkaniva a následne sú pred kultiváciou rozložené enzymatickými či 

mechanickými prostriedkami, alebo môžu pochádzať z už vytvoreného bunkového kmeňa 

alebo bunkovej línie. Bunečné kultúry môžeme podľa životnosti rozdeliť do 3 skupín: 

1. Primárne kultúry: obsahujú bunky čerstvo izolované z organizmu, pričom 

v kultivačnom médiu prežívajú len bunky, ktoré sú lepšie prispôsobené daným 

podmienkam. V jednom médiu prežijú spravidla len niekoľko dní, potom je 
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nutné rozmnožené bunky presunúť do nového média (pasážovanie), kvôli 

zväčšeniu priestoru pre ďalší rast. Cieľom primárnych kultúr je selekcia 

vhodných buniek, ktoré boli najlepšie prispôsobené podmienkam in vitro.  

2. Bunkové kmene: vychádzajú z primárnych kultúr alebo klonovaním buniek, 

ktoré majú špecifické vlastnosti a charakteristiku a musia byť definované. Sú to 

kultúry diploidných buniek, ktoré boli už aspoň raz pasážované – vznikajú teda 

z buniek, ktoré sa rozmnožovali in vitro a zanikajú približne po 40 – 50 

deleniach 

3. Bunkové línie (permanentné bunkové línie): sú populáciou buniek 

z mnohobunkového organizmu, ktoré by za normálnych okolnosti už 

nepodliehali proliferácii, avšak kvôli mutáciám (prirodzeným alebo 

experimentálne vyvolaným) nedochádza k starnutiu, a bunky sa delia do 

nekonečna – majú charakter nádorových buniek. Takéto bunkové línie sa 

používajú napr. na testovanie nových liečiv alebo produkciu eukaryotických 

proteínov atď [58],[59]. 

Kultivačné podmienky sa líšia podľa toho, aký typ buniek sa kultivuje, avšak umelé 

prostredie, v ktorom sú bunky kultivované vždy pozostáva z vhodného média, ktoré musí byť 

vysoko kvalitné, a obsahuje tieto zložky: 

1. základ je voda a v nej rozpustené anorganické soli – zdroj iónov a udržujú 

vhodné pH (7,2 – 7,4) a osmotický tlak (280 – 320 mOsmol/L)   

2. komplex vitamínov 

3. aminokyseliny, bielkoviny 

4. purínové a pyrimidinové báze 

5. rastové faktory 

6. ochranné látky – antibiotiká (ochrana proti miktoorganizmom) a merkaptoetanol 

(znižuje oxidatívny stres a môže slúžiť ako zdroj síry) 

7. sérum  

Zmenu množstva buniek v závislosti na čase vyjadruje rastová krivka, ktorá má 4 fáze: 

1. Lag fáza – je počiatočná fáza, kedy počet buniek najprv mierne klesá a potom 

rýchlo narastá. Bunky sa adaptujú na kultivačné prostredie a pripravujú sa na 

bunkové delenie.  

2. Log fáza – logaritmická fáza, kedy počet buniek exponenciálne rastie. V tejto 

fáze sa dá zachytiť najviac buniek v mitóze, čo as dá využiť na pozorovanie 

chromozómov. 

3. Stacionárna fáza – rýchlosť rastu kultúry pomaly klesá, prejavujú sa inhibičné 

mechanizmy a postupne vyčerpanie živín z média. 

4. Fáza úbytku buniek – postupné odumieranie buniek spôsobené nedostatkom 

živín, znížením pH kvôli nadbytku CO2 a hromadeniu toxických produktov 

bunkového metabolizmu [58],[59]. 
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Obrázok 10: rastová krivka [58] 

Väčšina buniek musí byť počas kultivácie ukotvená k pevnému alebo polopevnému 

substrátu. Malé percento sa môže kultivovať voľne plávajúce v médiu [58],[59].  

Bunečné kultúry sú jedným z hlavných nástrojov používaných v molekulárnej biológii, 

poskytujúce skvelý modelový systém na štúdium fyziológie a biochémie buniek 

(metabolizmus, starnutie), efekt liečiv a toxických zlúčenín, mutagenézy alebo karcinogenézy. 

Hlavnou výhodou využitia bunkových kultúr pre ktorúkoľvek možnosť, je konzistencia 

a reprodukovateľnosť výsledkov [58],[59].   

2.14.1 HaCaT bunečná línia 

Kultivované ľudské bunky sa často používajú pri rôznych výskumoch a štúdiách, či už v oblasti 

kozmetiky alebo v medicíne napríklad pri chronických zápalových ochoreniach kože. Primárne 

kožné bunky kultivované in vitro pri nízkej koncentrácii Ca2+ si zachovávajú bazálny fenotyp 

a diferencujú sa po pridaní Ca2+ o koncentrácii vyššej ako 0,1 mM. Avšak ich použitie na 

rutinné monitorovanie má veľké nedostatky. V prvom rade čerstvé ľudské kožné bunky 

potrebujú doplnkové rastové faktory, aby prežili a množili sa in vitro. Po druhé, hneď ako je 

indukovaná diferenciácia, dochádza k rýchlemu umieraniu a tým je znemožnené dlhodobé 

skúmanie [60]. 

Aby sa predišlo týmto problémom, využíva sa na testovanie bunečná línia HaCaT [60].     

HaCaT je netumorigénna monoklonálna bunková línia prispôsobená na dlhodobý rast bez 

výživnej vrstvy alebo bez doplnkov rastových faktorov využívaná na skúmanie epidermálnej 

homeostázy a jej patofyziológie. Vykazuje normálnu morfogenézu a exprimuje všetky hlavné 

povrchové markery a funkčné aktivity izolovaných normálnych kožných buniek. Po stimulácii 
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začnú HaCat diferencovať a exprimujú špecifické markery diferenciácie ako je K14, K10 

a involucrín [60],[61].  

Môžu tvoriť stratifikovanú epidermálnu štruktúru, alebo sa môžu pohybovať tam a späť, 

medzi diferencovaným a bazálnym stavom pri zmenách koncentrácie Ca2+ v médiu. Taktiež si 

zachovávaju schopnosť rekonštituovať štruktúrovanú epidermu po transplantácii in 

vivo [60],[61].   
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3. Ciele práce 

Táto práca je zameraná na prípravu nanočastíc a nanovlákien na báze PHA a ich úpravu 

pomocou modelových látok. U pripravených materiálov bola sledovaná ich stabilita, 

uvoľňovanie do rôznych prostredí a nakoniec ich toxicita pri interakcii s kožnými bunkami. 

 

V rámci práce budú riešené nasledujúce čiastkové úlohy:  

1) literárna rešerš  

2) príprava nanočastíc a nanovlákien na báze PHA  

3) funkcionalizácia nanoštruktúr pomocou modelových látok a prírodných extraktov 

4) sledovanie stability a uvoľňovanie aktívnej zložky v rôznom okolitom prostredí 
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4. Experimentálna časť 

4.1 Použité chemikálie 
Antibiotic-Antomycotic 100X (Biosera), Biotech (SRN) 

Dodecylsíran sodný – Serva (SRN) 

Etanol pre UV-spektroskopiu – LachNer (ČR) 

FBS fetálne bovinné sérum – HyClone (USA) 

Cholesterol – zmes hydroxy-5-cholestenu a cholesten-3β-olu – Serva (SRN) 

Lecithin from soy bean – Serva (SRN) 

L-α-Phosphatidylcholine – Sigma - Aldrich (SRN) 

Médium DME/High Glucose (1X) – Utah, (USA) 

MTT (methyl-thiazolyl-tetrazolium) – Duchefa Biochemie (NL) 

PHB Hydal 7–12/4, FCH VUT v Brně (ČR)  

Trypsin - Versene EDTA – P-Lab (ČR) 

Tetraethylamonium bromid – Aldrich (SRN) 

Komerčný kit SOS–CHROMOTESTTM, EBPI (CAN) 

Dihydrogén fosforečnan draselný p.a., Vitrum–LachNer (ČR) 

Chlorid sódny p.a., Vitrum–LachNer (ČR) 

β-karotén 95 % typ I: syntetický – Sigma (SRN) 

Chloroform pro HPLC – LachNer (ČR) 

Methanol pro HPLC, Gradient Grade – Sigma (SRN) 

MTT (methyl-thiazolyl-tetrazolium) – Duchefa Biochemie (NL) 

Síran sódny bezvodný – Sigma - Aldrich (SRN) 

Kyselina gallová, Sigma-Aldrich (SRN)  

Trolox, Sigma-Aldrich (SRN) 

ABTS, Sigma-Aldrich 

Folin-Cicalteauovo činidlo, Penta (ČR) 

Peroxosíran draselný, Lachner (ČR) 

Uhličitan sodný bezvodný, Lachner (ČR) 

Tetraethylamonium bromid, Sigma-Aldrich (SRN) 



32 

 

Beta karotén, MedPharma (ČR) 

4.2 Použité prístroje 
Analytické váhy (AND HR-120) 

Cell Culture CO2 Inkubátor, ESCO (SRN) 

Centrifúga – U-32-R, Boeco (SRN) 

ELISA Reader Bio Tek ELx808 (USA) 

IMPLEN Nanophotometer UV-VIS (SRN) 

Inverzný biologický mikroskop I-101 L-Scientific, Laboserv (ČR) 

Laminárny box Aura mini, Bioair  

Magnetická miešačka: Lavat (ČR) 

Mikrocentrifúga – Mikro 200, Hettich Zentrifugen (SRN) 

Mikroskop – Intraco Micro (ČR) 

Optický mikroskop a software DinoCapture země původu 

Zariadenie pre elektrospining (prototyp, ČR) 

NE-1000 Single Syringe Pump, Labicom (ČR) 

Regulovateľný zdroj napätia (ČR) 

Spektrofotometr – Helios γ, Unicam (VB) 

Ultrazvuk – PS 02000 Ultrasonic Compact Cleaner 1,25L, PowerSonic (SR) 

Ultrazvukový homogenizátor/dispergátor – Sonopuls, Bandelin (SRN) 

Vákuová odparka – HB4 Basic, HBA Labortechnik (SRN) 

Vortex – Genius 3, IKA Vortex (SRN) 

ZetaSizer Nano ZS – Malvern (VB) 

 

4.3 Použité bunkové línie 

HaCaT (CLS order no. 300493);, Human keratinocytes cell line, permanent cell line;, adult;, 

firma CLS Cell Lines Service GmbH 

 

4.4 Príprava kávového extraktu 

Ako prvá sa uskutočnila príprava zásobného roztoku z kávy. Pracovalo sa s instantnou kávou 

Nescafé Gold, pričom jeho koncentrácia bola 0,1 g/ml. Príprava prebiehala navážením 40 g 

kávy na váhach, ktoré boli vsypané do 400 ml vody. Roztok bol zahrievaný na teplotu 50°C 
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a miešaný na magnetickej miešačke po dobu 10 min do úplného rozpustenia kávy. Takýto 

roztok sa následne nechal vychladiť a bol použitý pri príprave nanočastíc., 

4.5 Príprava morskej vody 

Morská voda bola pripravená zo zmesi zakúpenej v akvaristickom obchode. Príprava prebehla 

rozpustením zmesi v destilovanej vode pri teplote 40° C za neustáleho miešania na magnetickej 

miešačke, do úplného rozpustenia soli. Koncentrácia soli vo vode bola 20 g na 1 000 ml vody.  

4.6 Príprava extraktu β-karoténu 

V tejto práci boli použité dva typy β-karoténu. Prvým bol zakúpený štandard, a druhý bol β-

karotén vyextrahovaný z kapsúl zakúpených v lekárni. Zásobný roztok štandardu bol 

pripravený rozpustením 1 mg v 1 ml etanolu. β-karotén z kapsúl bol vyextrahovaný za použitia 

metódy podľa Folcha.  

4.6.1 Extrakcia β-karoténu podľa Folcha 

Extrakcia začala narezaním 10-tich β-karoténových kapsúl skalpelom a vytlačením tekutého 

obsahu do čistej centrifugačnej skúmavky o objeme 50 ml, ktorá bola zakrytá alobalom. Do 

skúmavky boli vložené aj prázdne, vytlačené kapsule. Následne sa do skúmavky napipetoval 

chloroform a metanol v pomere 2:1. Vzorka bola miešaná s extrakčnou zmesou po dobu 5 min 

a potom k nej bola napipetovaná destilovaná voda, ktorej objem bol 1,5 násobok objemu 

chloroformu a metanolu. Potom sa skúmavka vložila do centrifúgy, kde sa stáčala po dobu 5 

minút na 6000 RPM. Po stočení sa v skúmavke vytvorili dve fáze a zrazenina medzi nimi. 

Vrchná vodná fáza sa odpipetovala ako odpad, a spodná chloroformová fáza s vyextrahovaným 

β-karoténom sa odpipetovala do ďalšej čistej, alobalom zakrytej skúmavky. Zrazenina bola 

znova rozsuspendovaná v chloroforme a metanole a bol zopakovaný postup s prídavkom vody, 

centrifúgou a odpipetovaním spodnej fáze s extraktom. 

Obidva takto pripravené extrakty boli kvôli možnej prítomnosti zvyškovej vody prekvápané 

cez bezvodný síran sodný do čistých baniek s guľatým dnom, ktoré boli najskôr zvážené na 

analytických váhach. Banky boli postupne zapojené na vákuovú rotačnú odparku, pomocou 

ktorej, sa zo vzorky pri teplote 40°C odparil chloroform. Nakoniec sa banka opäť zvážila na 

analytických váhach a stanovil sa výťažok extrakcie.  

4.7 Príprava nanočastíc 

Po príprave extraktov sa uskutočnila príprava kombinovaných PHB-lipozómových nanočastíc 

s cholesterolom a lecitínom. Pracovalo sa so 4 % roztokom PHB, konkrétne s PHB Hydal. 

Roztok PHB sa vytvorili rozpustením 0,8 g v 20 ml chloroformu za intenzívneho miešania na 

magnetickej miešačke pri tepote 70°C, kým nebolo všetko PHB kompletne rozpustené. Potom 

sa do roztoku pridal na analytických váhach navážených 0,2666 g cholesterolu a 1,6 g lecitínu, 

a roztok bol opäť zahrievaný a miešaný do úplného rozpustenia obidvoch zložiek. Nasledovalo 

rozpipetovanie resp. pridanie predom pripravených extraktov (4.4 Príprava kávového extraktu 

4.6.1 Extrakcia β-karoténu podľa Folcha) do 10 ml destilovanej vody – prídavok tvoril 10% 

z celkového množstva polyméru, a potom napipetovanie 0,75 ml zo zásobného roztoku 4 % 

PHB. Takto pripravené roztoky boli jeden za druhým vložené do ultrazvuku, kde sonifikáciou 

vytvorili nanočastice s enkapsulovanými extraktmi. 
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Hneď po príprave nanočastíc prebehlo meranie ich veľkosti a zeta potenciálu na 

Zetasizer Nano – Malvern. Vzorky sa merali hneď po príprave v čase 0, a po mesiaci. 

4.8 Stanovenie veľkostí častic pomocou DLS a stability pomocou zeta-potenciálu 

Vzorky nanočastíc s enkapsulovaným extraktom pripravené pomocou ultrazvuku sa vložili do 

centrifúgy na 5 min na 6000 RPM. Následne sa stokrát zriedili destilovanou vodou a potom sa 

merala ich veľkosť a koloidná stabilita pomocou stroja ZetaSizer Nano ZS. Neskôr pri meraní 

účinkov rôznych prostredí na nanočastice prebehlo toto meranie znova v čase 0 a po 1 mesiaci.   

4.9 Stanovenie enkapsulačnej účinnosti 

Enkapsulačná účinnosť sa stanovovala u všetkých vzoriek s nanočasticami. Vyjadruje sa ako 

podiel koncentrácie enkapsulovanej látky k pôvodnej koncentrácii vo vzorke.  

𝐸𝑈 =
𝑐𝑎𝑘𝑡.  𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝑣 𝑛𝑎𝑛𝑜č.

𝑐𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡.  𝑙á𝑡𝑘𝑦
  100 % =  

𝑐𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑛𝑒𝑗 𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝑣 𝑛𝑎𝑛𝑜č.

𝑐𝑎𝑘𝑡.  𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝑣 𝑛𝑎𝑛𝑜č. + 𝑐𝑎𝑘𝑡.  𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝑣 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢
 100 % 

Enkapsulačná účinnosť bola následne vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca. 

4.10 Príprava nanovlákien 

Zásobný roztok na prípravu nanovlákien sa pripravil rovnakým postupom ako pre nanočastice, 

avšak bez prídavku cholesterolu a lecitínu.  Nanovlákna sa pripravovali dvoma spôsobmi, a to 

rotačným a elektrostatickým zvlákňovaním. Pri metóde elektrostatického zvlákňovania sa 

musel do zásobného roztoku pridať 2%-ný prídavok TEAB. Tvorba nanovlákien s β-

karoténovým extraktom mala odlišný postup ako s kávovým extraktom.  

Extrakty z β-karoténu tvorili opäť 10% prídavky priamo do zásobných roztokov, pre obidve 

metódy príprav, a vlákna sa tvorili priamo s nimi.  

Pri kávovom extrakte sa však najskôr vyrobili čisté nanovlákna (elektrostatické aj rotačné 

zvlákňovanie), ktoré sa následne narezali na štvorce o rozmeroch 1x1 cm, zvážili na 

analytických váhach, následne nechali v kávovom extrakte sorbovať na dobu 24 hodín 

a nakoniec 24 hodín sušiť v sušiarni pri teplote 30 °C.  

Princíp rotačného a elektrostatického zvlákňovania je popísaný v kapitole 2.10.1 

Elektrostatické zvlákňovanie, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

4.11 Antioxidačná aktivita extraktov 

Antioxidačná aktivita extraktov bola stanovená pomocou ABTS radikálu metódou TEAC. 

Princíp tejto metódy je podrobne popísaný v kapitole 2.11.5 Stanovenie antioxidačnej aktivity 

. 

Nazačiatku bol pripravený roztok radikálového katiónu ABTS•+, ktorý bol rozpustený vo 

vode na koncentráciu 7 mmol/l, následne bol do neho pridaný peroxosíran draselný do 

výslednej koncentrácie 2,45 mmol/l. Takto pripravený roztok bol uložený do tmy a ponechaný 

odstáť na minimálne 12 hodín. Pred samotným meraním bol tento roztok ešte nariedený 

etanolom pre UV-VIS spektrometriu (99,8 %) na absorbanciu A = 0,7 ± 0,02 pri vlnovej dĺžke 

λ = 734 nm. Ako blank bol použitý čistý etanol pre UV-VIS spektrometriu.   
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  Meranie prebiehalo tak, že do zúženej kyvety bol napipetovaný 1 ml ABTS•+ a 10 µl 

vzorky. Vzorky boli merané v čase t = 0 s, potom boli uložené do tmy na 10 min a potom sa 

opäť merala ich absorbancia v čase t = 10 min. Ako blank bolo použitých 10 µl destilovanej 

vody namiesto vzorky. Štandardom metódy bol roztok Troloxu rozpustený v 60 % etanole, 

z ktorého sa namerala kalibračná krivka. Všetky namerané dáta boli vyhodnotené ako zmena 

absorbancie v čase t0 a t10 min. Kalibračná rovnica: 

𝑦 = 1,1685 ∗ 𝑥 

R2 = 0,9989 

4.12 Meranie UV-VIS spektier  

Pre vzorky nanočastíc aj nanovlákien s β-karoténom v rôznych prostrediach bolo zmerané 

absorpčné spektrum pri vlnovej dĺžke od 200 nm do 800 nm. Blanky boli menené podľa 

toho,  ktorému prostrediu boli vzorky vystavené (morská voda, voda z priehrady, voda 

z vodovodu). Množstvo uvoľneného extraktu bolo merane v čase 0 s, 30 min, 1 hod, 3 hod, 

5 hod, 24 hod, týždeň, 3 týždne a 1 mesiac, pričom bola urobená séria dvoch vzoriek z každého 

časového úseku – prvá séria bola pred meraním centrifugovaná pri 13 400 ot/min 30 minút, 

druhá 1 hodinu. Z takto nameraných spektier boli vybrané hodnoty absorbancie pri vlnovej 

dĺžke 450 nm a následne z kalibračnej krivky pripravenej z β-karoténového štandardu 

stanovené množstvá uvoľneného β-karoténu do týchto prostredí. 

𝐴 = 5,214  c 

R2 = 0,9931 

4.13 Meranie celkových polyfenolických látok 

Do skúmavky bol napipetovaný 1 ml Folin-Ciocalauovho činidla zriedeného vodou v pomere 

1:9, následne bol do skúmavky napipetovaný ďalší 1 ml destilovanej vody a nakoniec 50 µl 

vzorky. Obsah skúmavky bol následne  premiešaný na vortexe, bol nechaný 5 minút odstáť, 

a potom bol pridaný 1 ml nasýteného roztoku uhličitanu sodného. Opakovalo sa miešanie na 

vortexe. Absorbancia sa merala po 15 minútach pri vlnovej dĺžke λ = 750 nm. Ako blank bolo 

použitých 50 µl destilovanej vody namiesto reálnej vzorky. Kalibračná rovnica: 

𝐴 = 1,5604  c 

R2 = 0,9994 

Z takto nameraných vzoriek sa z kalibračnej krivky pripravenej zo štandardu kyseliny 

gallovej stanovilo množstvo uvoľnených polyfenolov do sledovaných prostredí. 

4.14 MTT test pre stanovenie celkovej cytotoxicity  

Študované materiály majú potenciál byť využité v kozmetike v opaľovacích krémoch 

a hydratačných maskách, preto boli na štúdium cytotoxicity vybrané ľudské kožné bunky (línia 

HaCaT). Testované boli pripravené nanovlákna s enkapsulovanými modelovými látkami.  
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Bunky boli najskôr kultivované na 96 jamkových doštičkách. Hustota buniek sa 

pohybovala 3–4 · 105 na ml, pričom v každej jamke bolo napipetovaných 100 µl bunkovej 

kultúry. Tá bola kvôli rastu ponechaná 24 hod v kultivačnom boxe pri 37°C a 5 % CO2. 

Testované vzorky boli najprv zcentrifugované 5 min pri 6 000 ot/min (RPM) a supernatant bol 

ďalej  nariedený do sterilnej destilovanej vody. Potom boli vzorky sterilne prefiltrované cez 

filter o veľkosti pórov 400 nm. Takto pripravené vzorky boli ďalej riedené v médiu a použili sa 

na testovanie cytotoxicity.  

Meranie prebiehalo tak, že do každej jamky bolo napipetovaných 100 µl vzorky z každého 

prostredia, a sa nechalo 24 hod účinkovať. Ako kontrola slúžilo použité kultivačné médium a 

na pozitívnu kontrolu bol využitý etanol. Po uplynutí 24 hodín sa uskutočnil cytotoxický test. 

Najprv bolo rozpustené MTT na koncentráciu 2,5 mg·ml−1 v PBS, potom bolo sterilizované 

ultrafiltráciou a nakoniec bol napipetované do každej jamky po 20 µl. MTT bolo inkubované 

s bunkami po dobu 3 hodín. Rozpustnosť formazánových kryštálikov sa urýchlila prídavkom 

10% SDS v PBS. Nakoniec boli vzorky po 24 hodinách premerané spektrofotometricky pri 

vlnovej dĺžke λ = 543 nm. Pokiaľ absorbancia klesla pod 60 % oproti kontrole, bola vzorka 

vyhodnotená ako cytotoxická.  
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5. Výsledky a diskusia  

5.1 Extrakcia β-karoténu  

Extrakcia β-karoténu bola uskutočnená metódou podľa Folcha, ktorej postup je podrobne 

popísaný v kapitole 2.12 Extrakcia lipidov podľa Folcha[51]. 

Tabuľka 1: Výťažok β-karoténu z kapsúl 

β-karoténové 

tablety 
Prázdna banka [g] Plná banka [g] Množstvo extraktu [g] 

Banka č.1 78, 0907 78, 7245 0, 6338 

Banka č.2 55, 5018 57, 4897 1, 9879 

 

Podľa tabuľky č.1 celkový výťažok β-karoténu z kapsúl činil m = 2,6217 g. Tento výťažok 

bol dostatočný na výrobu potrebného množstva nanovlákien aj nanočastíc s enkapsulovaným 

β-karoténom na celý experiment. 

5.2 Charakterizácia extraktov 

5.2.1 Stanovenie antioxidačnej aktivity extraktov 

Stanovenie antioxidačnej aktivity bolo uskutočnené u kávového extraktu, extraktu z tabliet 

beta-karoténu a extraktu s obsahom štandardu beta-karoténu. Postupovalo sa podľa návodu, 

ktorý je popísaný v kapitole 4.11 Antioxidačná aktivita extraktov. Výsledky sú vynesené na 

Obrázku 12. 

 

 

Obrázok 11: Antioxidačná aktivita čistých extraktov 
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Po stanovení antioxidačnej aktivity použitých extraktov pozorujeme, že najsilnejšiu aktivitu 

prejavuje β-karoténový štandard. Najmenej účinný je kávový extrakt, ktorý vykazoval len 

minimálnu antioxidačnú aktivitu. Antioxidačná aktivita extraktov súvisí aj s metódou prípravy 

– zatiaľ čo oba beta-karoténové extrakty boli lipofilné a viacej koncentrované, extrakt kávy bol 

vodný extrakt z instantnej kávy pripravený jednoduchým rozpustením kávového prášku vo 

vode. 

5.3 Charakterizácia pripravených nanočastíc 

Extrakty beta-karoténu (lipofilné) a kávy (vodné) boli enkapsulované do lipozómov a PHB-

lipozómov. Pripravené nanočastice boli charakterizované podľa postupov v kapitolách 4.8 

Stanovenie veľkostí častic pomocou DLS a stability pomocou zeta-potenciálua 4.9 Stanovenie 

enkapsulačnej účinnosti. 

Tabuľka 2: Veľkosť, polydisperzita a stabilita nanočastíc 

PHB a LIP 

s enkapsulovanými  

extraktmi 

d [nm] PdI ZP [mV] 

LIP, káva 273,4 ± 10,3 0,281 ± 0,04 −37,2 ± 2,6 

LIP, β-karotén 

(tablety) 
217,7 ± 2,6 0,197 ± 0,03 −34,5 ± 0,6 

LIP, β-karotén 

(štandard) 
255,4 ± 0,9 0,246 ± 0,01 −32,7 ± 0,3 

LIP-PHB, káva 298,0 ± 1,3 0,260 ± 0,01 −32,3 ± 0,6 

LIP-PHB, β-

karotén (tablety) 
264,0 ± 10,6 0,288 ± 0,02 −33,1 ± 0,9 

LIP-PHB, β-

karotén (štandard) 
164,2 ± 2,7 0,250 ± 0,01 −35,6 ± 1,19 

 

Z dát v tabuľke 2 vidíme, že všetky vzorky majú veľkosť, ktorá zodpovedá požiadavkám na 

využitie v kozmetike – okolo 250 nm. Pripravené nanočastice vykazovali aj voľným okom 

dobrú stabilitu, čo dokazuje aj fakt, že neagregovali a mali dobré hodnoty polydisperzity a zeta 

potenciálu.  

Na Obrázkoch 12 a 13 vidíme distribúciu veľkosti pripravených častíc z lipozómov a PHB. 

Distribúcia lipozómových častíc sa pohybuje približne od 240 do 270 nm.  Distribúcia častíc 

s PHB sa pohybovala v intervale približne od 160 do 350 nm. Všetky z pozorovaných vzoriek 

sú teda vhodné na ďalšie testovanie. 
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Obrázok 12: Veľkosť lipozómových častíc s enkapsulovanými extraktmi 

 

 

Obrázok 13: Veľkosť PHB častíc s enkapsulovanými exteraktmi 

Z dát v Tabuľke 3 vidíme, že veľkosť častíc sa po 1 mesiaci mierne zvýšila. Je to spôsobené 

stratou stability, ktorú môžeme vidieť na zvyšujúcich sa hodnotách zeta potenciálu.  
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Tabuľka 3: Veľkosť, polydisperzita a stabilita nanočastíc po 1 mesiaci 

PHB a LIP 

s enkapsulovanými  

extraktmi 

d [nm] PdI ZP [mV] 

LIP, káva 319,6 ± 7,3 0,220 ± 0,04 −32,3 ± 0,2 

LIP, β-karotén 

(tablety) 
241,5 ± 2,9 0,237 ± 0,01 −30,4 ± 0,9 

LIP, β-karotén 

(štandard) 
286,4 ± 1,6 0,252 ± 0,01 −31,7 ± 0,5 

LIP-PHB, káva 314,3 ± 2,15 0,231 ± 0,02 −30,6 ± 0,8 

LIP-PHB, β-

karotén (tablety) 
388,1 ± 6,76 0,321 ± 0,05 −32,1 ± 1,9 

LIP-PHB, β-

karotén (štandard) 
342,2 ± 1,8 0,261 ± 0,01 −30,1 ± 1,3 

 

Na Obrázkoch 14 a 15 vidíme minimálnu, avšak zvyšujúcu sa tendenciu častíc agregovať 

a naberať na veľkosti po 1 mesiaci. Hodnota zeta potenciálu klesla u všetkých častíc priemerne 

o 10%, zatiaľ čo index polydisperzity sa menil najmä v závislosti na druhu častíc aj 

enkapsulovanej zložky. Veľkosť sa viacej zmenila u častíc s obsahom PHB.   

 

 

Obrázok 14: Distribúcia lipozómových častíc po 1 mesiaci 
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Obrázok 15: Distribúcia PHB častíc po 1 mesiaci 

5.2.1 Stanovenie enkapsulačnej účinnosti 

Enkapsulačná účinnosť bola stanovená ako koncentrácia extraktu v supernatante po 

centrifugácii lipozómov a v rozpustených lipozómoch.  

Tabuľka 4: Porovnanie enkapsulačných účinností extraktov 

Extrakt 
Enkapsulačná 

účinnosť [%] 

LIP, káva 85 ± 2,3 

LIP, β-karotén 

tablety 
56 ± 3,2 

LIP, β-karotén 

štandard 
63 ± 1,6 

LIP-PHB, káva 83 ± 0,9 

LIP-PHB, β-karotén 

tablety 
62 ± 2,2 

LIP-PHB, β-karotén 

štandard 
60 ± 1,1 

 

V Tabuľke 4 vidíme, že najlepšie sa enkapsuloval roztok kávy, pričom do čistých lipozómov 

aj do PHB nanočastíc sa enkapsulovalo približne rovnaké množstvo, a to 83 – 85 %. 

Enkapsulačná účinnosť β-karoténu bola oveľa menšia oproti káve – 56 až 63 %.  
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5.2.2 Stabilita častíc v testovaných prostrediach v čase 0 a po 1 mesiaci 

Stanovenie veľkosti a stability častíc sa uskutočnilo hneď po aplikácii častíc do rôznych 

prostredí. Druhé meranie prebehlo po mesiaci, kedy sa pozorovalo, ako dané prostredia 

ovplyvňujú vlastnosti častíc. 

Tabuľka 5: Veľkosť, polydisperzita a stabilita nanočastíc uchovávaných v morskej vode v 

čase 0 a po 1 mesiaci  

Čas 0 [s] Čas 1 mesiac 

PHB a LIP 

s enkap. 

extraktmi 

d [nm] PdI ZP [mV] d [nm] PdI ZP [mV] 

LIP, káva 275,8 ± 9,3 0,289 ± 0,04 −38,2 ± 2,6 320,6 ± 10,3 0,420 ± 0,04 −29,1 ± 0,3 

LIP, β-kar. 

(tablety) 
245,5 ± 3,1 0,242 ± 0,01 −35,4 ± 0,9 255,5 ± 2,9 0,242 ± 0,01 −35,4 ± 0,9 

LIP, β-kar. 

(štandard) 
260,1 ± 0,9 0,252 ± 0,01 −33,4 ± 0,3 267,4 ± 0,9 0,255 ± 0,01 −30,7 ± 0,3 

PHB, káva 305 ± 1,6 0,269 ± 0,01 −33,5 ± 0,6 345,2 ± 1,3 0,399 ± 0,05 −28,1 ± 0,8 

PHB, β-kar. 

(tablety) 
271,1 ± 8,1 0,299 ± 0,02 −33,1 ± 0,9 279,1 ± 10,6 0,301 ± 0,02 −30,1 ± 0,9 

PHB, β-kar. 

(štandard) 
179,5 ± 1,5 0,272 ± 0,01 −34,3 ± 1,19 211,1 ± 2,7 0,272 ± 0,01 −33,6 ± 0,6 

 

Morská voda bola pripravená podľa postupu v kapitole 4.5 Príprava morskej vody V tabuľke 

5 vidíme, že veľkosť a stabilita častíc sa bezprostredne po ich aplikácii do morskej vody 

výrazne nezmenila. Vidíme, že veľkosť častíc sa zväčšila v intervale od 0 do 10 nm  a zeta 

potenciál taktiež stúpol len v rádoch desatín až jednotiek. Morská voda v čase 0 s teda skoro 

vôbec neovplyvňuje nanočastice a ich vlastnosti. 

Dáta po 1 mesiaci poukazujú na stratu stability nanočastíc s enkapsulovanou kávou 

pôsobením morskej vody. Index polydisperzity spolu so zeta potenciálom pri kávových 

časticiach oproti ostatným rapídne stúpli. Častice s β-karoténom naďalej vykazujú dobrú 

stabilitu, rovnako si zachovali aj optimálnu veľkosť.    
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Tabuľka 6: Veľkosť, polydisperzita a stabilita nanočastíc v prírodnej sladkej vode z 

priehrady v čase 0 s a po 1 mesiaci  

Čas 0 [s] Čas 1 mesiac 

PHB a LIP 

s enkap. 

extraktmi 

d [nm] PdI ZP [mV] d [nm] PdI ZP [mV] 

LIP, káva 274,1 ± 0,6 0,287 ± 0,04 −37,2 ± 2,6 310,6 ± 10,3 0,415 ± 0,04 −28,9 ± 0,3 

LIP, β-kar. 

(tablety) 
247,5 ± 0,4 0,239 ± 0,01 −34,5 ± 0,6 250,5 ± 2,9 0,240 ± 0,01 −33,4 ± 0,9 

LIP, β-kar. 

(štandard) 
262,3 ± 1,1 0,255 ± 0,01 −32,7 ± 0,3 269,9 ± 0,9 0,251 ± 0,01 −33,7 ± 0,3 

PHB, káva 300,3 ± 0,1 0,266 ± 0,01 −32,3 ± 0,6 353,6 ± 1,3 0,403 ± 0,05 −29,1 ± 0,8 

PHB, β-kar. 

(tablety) 
279,4 ± 0,5 0,292 ± 0,02 −33,1 ± 0,9 288,3 ± 10,6 0,298 ± 0,02 −31,1 ± 0,9 

PHB, β-kar. 

(štandard) 
180,1 ± 0,5 0,269 ± 0,01 −35,6 ± 1,19 215,4 ± 2,7 0,270 ± 0,01 −32,6 ± 1,19 

 

Podľa Tabuľky 6 hodnotíme, že rovnako ako pri morskej vode, ani pri vode z priehrady 

nedošlo ku signifikantným zmenám vo veľkosti a stabilite nanočastíc hneď po aplikovaní do 

vody. Zmeny v hodnotách po 1 mesiaci opäť nastali hlavne pri časticiach s enkapsulovaným 

kávovým extraktom.  

Podľa dát z Tabuľky 7 vidíme, že pitná voda z vodovodu spôsobila rovnaké zmeny vo 

veľkosti a stabilite ako morská voda a prírodná sladká voda z priehrady. 

5.3 Stanovenie množstva uvoľnených extraktov do rôznych prostredí 

Na stanovenie množstva uvoľnených extraktov sme využili techniku UV-VIS 

spektrofotometrie. Práca postupovala podľa návodu v kapitole 4.12 Meranie UV-VIS spektier. 

5.3.1 Stanovenie uvoľnenia β-karoténu z častíc po centrifugácii  

Po nameraní absorpčných spektier vzoriek nanočastíc s enkapsulovaným β-karoténom po 30 

minútovom a hodinovom stočení sme pozorovali, že žiadne z prostredí nepôsobí na častice tak, 

aby bolo uvoľnený β-karotén. 
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Všetky vzorky boli merané v čase 0; 30 min; 1 hod; 3 hod; 5 hod; 24 hod; týždeň, 3 týždne 

a mesiac, pričom všetky výsledky merania boli pod limitom detekcie metódy. Rovnaké 

výsledky pozorujeme pri obidvoch vzorkách β-karoténu (tablety aj štandard). Takýto výsledok 

je pravdepodobne spôsobený tým, že β-karotén je lipofilná, hydrofóbna látka, kvôli čomu sa do 

vodného prostredia neuvoľňuje tak jednoducho ako napríklad káva.     

Tabuľka 7: Veľkosť, polydisperzita a stabilita nanočastíc vo vode z vodovodu v čase 0 s a po 

1 mesiaci  

Čas 0 [s] Čas 1 mesiac 

PHB a LIP 

s enkap. extraktmi 
d [nm] PdI ZP [mV] d [nm] PdI ZP [mV] 

LIP, káva 273,5 ± 0,9 0,282 ± 0,04 −37,8± 2,6 318,6 ± 0,9 0,423 ± 0,05 −28,8 ± 0,3 

LIP, β-kar. 

(tablety) 
246,2 ± 3,1 0,236 ± 0,01 −34,9 ± 0,9 253,6 ± 1,1 0,238 ± 0,08 −34,5 ± 0,9 

LIP, β-kar. 

(štandard) 
263,5 ± 0,9 0,250 ± 0,01 −33,1 ± 0,3 270,1 ± 0,6 0,244 ± 0,09 −32,1 ± 0,3 

PHB, káva 303,8 ± 1,6 0,270 ± 0,01 −33,3 ± 0,6 349,6 ± 0,5 0,410 ± 0,08 −27,3 ± 0,8 

PHB, β-kar. 

(tablety) 
277,1 ± 8,1 0,295 ± 0,02 −32,6 ± 0,9 285,3 ± 2,1 0,310 ± 0,07 −32,6 ± 0,2 

PHB, β-kar. 

(štandard) 
177,5 ± 1,5 0,268 ± 0,01 −34,9± 0,5 210,4 ± 0,3 0,265 ± 0,06 −30,6 ± 0,3 

 

Na obrázku 16 vidíme absorpčné spektrum PHB nanočastíc s enkapsulovaným β-

karoténovým štandardom. Pri vlnovej dĺžke 450 nm pozorujeme, že absporbancia sa blíži 

takmer k nule, a teda nedošlo k uvoľneniu β-karoténu ani po uplynutí 1 mesiaca. Absorbancia 

okolo 200 nm sú pravdepodobne pripravené nanočastice, alebo nečistoty. 
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Obrázok 16: Absorpčné spektrum PHB častíc s enkapsulovaným β-karoténovým štandardom 

5.3.2 Stanovenie β-karoténu uvoľneného z nanovlákien 

Všetky vzorky boli ako pri nanočasticiach merané v čase 0; 30 min; 1 hod; 3 hod; 5 hod; 24 

hod; týždeň, 3 týždne a mesiac. Boli namerané dve sady vzoriek – prvá sada bola 

centrifugovaná 30 min na 13 400 ot/min a druhá 1 hod na 13 400 ot/min. Výsledky meraní 

obidvoch sád boli opäť pod limitom detekcie metódy, a teda môžeme zhodnotiť, že β-karotén 

sa neuvoľnil. 

Rovnako ako pri nanočasticiach, neboli namerané žiadne rozdiely vo výsledkoch medzi 

vzorkami β-karoténu vyextrahovaného z tabliet a štandardu.  

 

Obrázok 17: Absorpčné spektrum vzorky s nanovláknami s enkapsulovaným β-karoténom (štandard) 

v  morskej vode 
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Obrázok 18: Absorpčné spektrum vzorky s nanovláknami s enkapsulovaným β-karoténom (štandard) 

v prírodnej sladkej vode z priehrady 

 

 

Obrázok 19: Absorpčné spektrum vzorky s nanovláknami s enkapsulovaným β-karoténom (štandard) 

v pitnej vode z vodovodu 

Na Obrázkoch 17, 18 a 19 môžeme vidieť absorpčné spektrá vzoriek v rôznych časových 

intervaloch, pričom rovnako ako pri nanočasticiach sa β-karotén z nanovlákien ani v jednom 

prostredí neuvoľňuje. Vysoké piky okolo 200 až 250 nm sú pravdepodobne uvoľnené vlákna, 

alebo nečistoty.  
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Obrázok 20: Nanovlákna s β-karoténom 

Na Obrázku 20 si môžeme všimnúť, že nanovlákna s β-karoténom sú po mesiaci stále 

rovnako oranžové, ako tesne po výrobe, a voda v ich okolí je číra.  

Z výsledkov meraní stability častíc aj vlákien s beta-karoténom sa dá uzavrieť, že po dobu 

potenciálnej aplikácie na kožu (do 5 hodín) sa tento prírodný UV filter neuvoľňuje z častíc 

v žiadnom prostredí a môže teda poskytovať účinnú ochranu pred slnečným žiarením i po 

nanesení na kožu a opakovanom vystavení vodnému prostrediu.  

5.3.3 Stanovenie polyfenolických látok uvoľnených z nanočastíc s obsahom kávového 

extraktu 

Pre stanovenie celkových polyfenolov vo vzorkách bolo použité Folin-Ciocalteho činidlo. 

Princíp metódy je ten, že fenolické látky sa v jednotlivých vzorkách redukujú. Pripravené 

vzorky následne boli merané spektrofotometricky. Obsah uvoľnených polyfenolov sa stanovil 

podľa postupu v kapitole 4.13 Meranie celkových polyfenolických látok. Každá vzorka bola 

meraná trikrát a výsledky boli spriemerované. Texty pod tabulkami přesunuty sem, na plocho 

ponechány jen samotné tabulky 

V Tabuľke 8 vidíme, že enkapsulovaná káva v nanočasticiach sa postupom času uvoľňuje do 

všetkých prostredí, a teda aj nameraná koncentrácia polyfenolických látok sa zvyšuje. Všetky 

prostredia pôsobili na nanočastice s enkapsulovaným kávovým extraktom takmer rovnako, 

okrem vzorky LIP-PHB, ktorá bola vystavená účinkom morskej vody. V tomto prostredí sa 

uvoľnilo najviac polyfenolov, a to konkrétne 0,304 mg/ml, čo tvorí 72,8 % z celkových 

enkapsulovaných polyfenolov. 

V Tabuľke 9 vidíme, podobné výsledky ako v tabuľke 8. Enkapsulovaná káva sa opäť 

postupom času uvoľňuje do všetkých prostredí. Všetky prostredia opäť pôsobili na nanočastice 

takmer rovnako. Vzorka, ktorá uvoľnila najviac polyfenolov bola znovu PHB, vystavené 

účinkom morskej vody, kde sa uvoľnilo 0,285 mg/ml, čo tvorí 73 % z celkových 
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enkapsulovaných polyfenolov. Pri porovnaní vzoriek centrifugovaných 30 min a hodinu 

pozorujeme, že po kratšej centrifugácii sa detekovalo väčšie množstvo polyfenolov, ako po 

hodinovom stočení. Je to spôsobené tým, že po kratšom stáčaní zostalo v supernatante 

pravdepodobne malé množstvo častíc, ktoré dodatočne uvoľnili ďalšie množstvo polyfenolov. 

V Tabuľke 10 je znázornené percentuálne uvoľnenie aktívnej látky z nanočastíc, po 

centrifugácii 30 min. Pozorujeme, že nanočastice uvoľňujú enkapsulovaný extrakt postupne 

v priebehu času, pričom výraznejší nárast nastal uplynutí týždňa. 

Podľa Tabuľky 11 usudzujeme, že polyfenoly sa z nanočastíc centrifugovaných hodinu sa 

taktiež uvoľňovali lineárne postupom času. Vzorka s najhorším uvoľňovaním polyfenolov bola 

nanočastice PHB vo vode z vodovodu, kde došlo k 60 % uvoľneniu z celkového 

enkapsulovaného extraktu.  

Z výsledkov meraní stability častíc s kávou sa dá uzavrieť, že po dobu potenciálnej aplikácie 

na kožu (do 5 hodín) sa tento prírodný UV filter uvoľňuje z častíc v každom testovanom 

prostredí do cca 25-30% povodného obsahu a može teda poskytovať určitú ochranu pred 

slnečným žiarením i po nanesení na kožu a opakovanom vystavení vodnému prostrediu. 
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Tabuľka 8: Výsledné koncentrácie uvoľnených polyfenolov z nanočastíc do rôznych prostredí, vzorky centrifugované 30 min 

centrifugované 30 min 

c [mg/ml] 

Čas inkubácie 

Vzorka: 0  30 min 1 hod 3 hod 5 hod 24 hod týždeň 3 týždne  mesiac 

LIP, morská voda 
0,013 ± 

0,006 

0,046 ± 

0,001 

0,058 ± 

0,015 

0,085 ± 

0,032 

0,099 ± 

0,018 

0,135 ± 

0,015 

0,193 ± 

0,022 

0,255 ± 

0,033 

0,299 ± 

0,034 

PHB, morská voda 
0,011 ± 

0,004  

0,052 ± 

0,019 

0,065 ± 

0,023 

0,091 ± 

0,025 

0,0104 ± 

0,016 

0,140 ± 

0,025 

0,199 ± 

0,031  

0,260 ± 

0,029 

0,304 ± 

0,028  

LIP, sladká voda 
0,017 ± 

0,005 

0,043 ± 

0,010 

0,059 ± 

0,019 

0,079 ± 

0,028 

0,094 ± 

0,013 

0,123 ± 

0,012 

0,173 ± 

0,033  

0,239 ± 

0,031  

0,290 ± 

0,014 

PHB, sladká voda 
0,022 ± 

0,006 

0,052 ± 

0,021 

0,070 ± 

0,028 

0,097 ± 

0,035 

0,111 ± 

0,022 

0,127 ± 

0,013 

0,175 ± 

0,018  

0,235 ± 

0,036  

0,284 ± 

0,022 

LIP, pitná voda 
0,017 ± 

0,008 

0,036 ± 

0,012 

0,056 ± 

0,018 

0,075 ± 

0,022 

0,087 ± 

0,011 

0,129 ± 

0,018 

0,167 ± 

0,019  

0,226 ± 

0,044 

0,279 ± 

0,019  

PHB, pitná voda 
0,010 ± 

0,003 

0,034 ± 

0,011 

0,057 ± 

0,015 

0,068 ± 

0,019 

0,082 ± 

0,015 

0,123 ± 

0,016 

0,159 ± 

0,027  

0,220 ± 

0,034  

0,272 ± 

0,026  
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Tabuľka 9: Výsledné koncentrácie uvoľnených polyfenolov z nanočastíc do rôznych prostredí, vzorky centrifugované 1 hodinu 

centrifugované 1 hodinu 

c [mg/ml] 

Čas inkubácie 

Vzorka: 0 30 min 1 hod 3 hod 5 hod 24 hod týždeň 3 týždne mesiac 

LIP, morská voda 
0,014 ± 

0,002 

0,043 ± 

0,011 

0,068 ± 

0,015 

0,089 ± 

0,018 

0,107 ± 

0,020 

0,145 ± 

0,023 

0,184 ± 

0,028 

0,249 ± 

0,025 

0,255 ± 

0,035 

PHB, 

morská voda 

0,011 ± 

0,003 

0,048 ± 

0,010 

0,065 ± 

0,012 

0,093 ± 

0,015 

0,111 ± 

0,024 

0,151 ± 

0,020 

0,187 ± 

0,033 

0,252 ± 

0,030 

0,285 ± 

0,029 

LIP, sladká voda 
0,017 ± 

0,002 

0,038 ± 

0,009 

0,060 ± 

0,015 

0,090 ± 

0,016 

0,106 ± 

0,020 

0,139 ± 

0,018 

0,178 ± 

0,025 

0,227 ± 

0,022 

0,256 ± 

0,025 

PHB, sladká voda 
0,015 ± 

0,004 

0,047 ± 

0,012 

0,064 ± 

0,015 

0,080 ± 

0,019 

0,101 ± 

0,015 

0,140 ± 

0,015 

0,172 ± 

0,019 

0,219 ± 

0,017 

0,249 ± 

0,014 

LIP, pitná voda 
0,017 ± 

0,003 

0,030 ± 

0,010 

0,058 ± 

0,017 

0,071 ± 

0,020 

0,092 ± 

0,016 

0,120 ± 

0,026 

0,152 ± 

0,015 

0,202 ± 

0,019 

0,243 ± 

0,027 

PHB, pitná voda 
0,010 ± 

0,005 

0,027 ± 

0,012 

0,056 ± 

0,016 

0,068 ± 

0,017 

0,087 ± 

0,018 

0,115 ± 

0,021 

0,147 ± 

0,020 

0,193 ± 

0,011 

0,237 ± 

0,034 
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Tabuľka 10: Množstvo uvoľnených polyfenolov do rôznych prostredí v percentách, vzorky centrifugované 30 min 

centrifugované 30 min 

množstvo uvoľnených polyfenolov 

[%] 

Čas inkubácie 

Vzorka: 0 30 min 1 hod 3 hod 5 hod 24 hod týždeň 3 týždne mesiac 

LIP, morská 

voda 
3,4 ± 0,2 11,7 ± 0,5 14,8 ± 2,2 21,9 ± 2,3 25,4 ± 1,5 34,6 ± 5,1 49,6 ± 0,7 65,3 ± 0,4 70,9 ± 6,7 

PHB, morská 

voda 
2,9 ± 0,1  13,3 ± 1,2 16,6 ± 3,1 23,3 ± 3,2 26,8 ± 1,8 35,9 ± 3,2 51,1 ± 1,3 66,6 ± 2,9 72,8 ± 8,4 

LIP, sladká 

voda 
4,5 ± 0,2  11,1 ± 2,1 15,3 ± 2,3 20,2 ± 1,2 24,1 ± 2,3 31,6 ± 0,8 44,4 ± 1,8 61,4 ± 3,1 70,4 ± 2,8 

PHB, sladká 

voda 
3,8 ± 0,4  13,4 ± 1,7 17,8 ± 1,5 24,8 ± 0,8 28,4 ± 1,4 32,5 ± 0,5 45,0 ± 2,8 60,3 ± 4,8 69,9 ± 6,9 

LIP, pitná voda 4,5 ± 0,6 9,3 ± 1,6 14,4 ± 1,8 19,3 ± 0,6 22,4 ± 3,3 33,1 ± 3,3 42,7 ± 4,3 58,0 ± 0,7 71,5 ± 4,5 

PHB, pitná 

voda 
2,6 ± 0,1  8,6 ± 0,7 14,7 ± 1,6 17,4 ± 1,3 21,1 ± 3,1 31,5 ± 2,3 40,8 ± 0,4 56,3 ± 6,5 69,6 ± 3,2 
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Tabuľka 11: Množstvo uvoľnených polyfenolov do rôznych prostredí v percentách, vzorky centrifugované 1 hodinu 

centrifugované 1 hodinu 

[%] 

Čas inkubácie 

Vzorka: 0 30 min 1 hod 3 hod 5 hod 24 hod týždeň 3 týždne mesiac 

LIP, morská 

voda 
3,7 ± 0,5 11,0 ± 1,1 17,4 ± 1,3 22,8 ± 2,2 27,4 ± 1,9 37,1 ± 2,5 47,3 ± 4,1 63,9 ± 3,9 70,6 ± 6,1  

PHB, morská 

voda 
2,8 ± 0,2 12,2 ± 0,9 16,6 ± 1,4 23,7 ± 2,3 28,5 ± 3,2 38,8 ± 3,2 48,0 ± 3,9 64,7 ± 4,2 69,4 ± 5,3 

LIP, sladká 

voda 
4,4 ±0,4 9,7 ± 1,2 15,4 ± 1,8 23,1 ± 1,7 27,3 ± 3,3 35,5 ± 1,4 45,8 ± 3,3 58,3 ± 5,5 65,8 ± 5,7 

PHB, sladká 

voda 
3,8 ± 0,3 12,0 ± 0,7 16,4 ± 1,6 20,6 ± 1,3 25,9 ± 2,9 35,9 ± 0,9 44,1 ± 4,3 56,1 ± 3,9 63,9 ± 4,8 

LIP, pitná voda 4,4 ± 0,8 7,8 ± 0,5 14,8 ± 0,8 18,3 ± 1,8 23,5 ± 3,5 30,6 ± 1,5 39,0 ± 2,8 51,7 ± 4,8 62,2 ± 4,9 

PHB, pitná 

voda 
2,6 ± 0,1 6,9 ± 0,5 14,3 ± 0,7 17,6 ± 0,9 22,4 ± 2,8 29,4 ± 1,8 37,7 ± 2,6 49,6 ± 5,1 60,7 ± 5,5 
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5.3.4 Stanovenie polyfenolických látok uvoľnených z nanovlákien 

Obsah celkových polyfenolov v testovaných vzorkách, bol stanovený spektrofotometricky, 

Pripravené nanovlákna boli nastrihané na štvorce o rozmeroch 1x1 cm, zvážené na 

analytických váhach, vložené do kávového extraktu na dobu 24 hodín, potom boli ďalších 24 

hodín sušené a nakoniec znova zvážené na analytických váhach. Postup stanovenia  

polyfenolov je  opísaný v kapitole 4.13 Meranie celkových polyfenolických látok. 

 

 

Obrázok 21: Nanovláknová textília v kávovom extrakte 

V Tabuľke 12 vidíme, aké množstvo extraktu sa nasorbovalo na nanovláknové štvorce 

v priebehu 24 hodín. Pozorujeme, že na nanovlákna vyrobené metódou rotačného zvlákňovania 

sa nasorbovalo viac extraktu ako na vlákna pripravené elektrostatickým zvlákňovaním. Je to 

spôsobené tým, že vlákna pripravené rotačným zvlákňovaním sú objemnejšie a majú väčší 

povrch, na ktorý sorbujú extrakt.  

V Tabuľke 13 sú výsledky meraní množstva uvoľnených polyfenolov z nanovlákien do 

rôznych prostredí v priebehu času. Pozorujeme, že rovnako ako pri nanočasticiach, sa 

polyfenoly do vody uvoľňujú lineárne postupne v priebehu času. Pri vláknach pripravených 

metódou rotačného zvlákňovania sú výsledné koncentrácie polyfenolov vyššie a teda aj 

percentuálny podiel je vyšší, kvôli väčšiemu množstvu nasorbovanej kávy, ako ukazuje 

Tabuľka 12. Lepšie a jednoduchšie uvoľňovanie kávového roztoku je spôsobené 

pravdepodobne aj tým, že oproti β-karoténu, ktorý sa pridáva priamo do zásobného roztoku pre 

nanovlákna, sa roztok kávy sorbuje priamo na povrch už pripravených čistých nanovlákien. 
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Tabuľka 12: Nasorbované množstvo extraktu kávy na nanovlákna 

m [g] 

čas 

Vzorky: 0 30 min 1 hod 3 hod 5 hod 24 hod týždeň 3 týždne mesiac 

elektrospinning, morská voda 0,0137 0,0215 0,0214 0,0070 0,0180 0,0047 0,0150 0,0173 0,0071 

forcespinning, morská voda 0,0470 0,0562 0,046 0,0487 0,0648 0,0532 0,0697 0,0603 0,0503 

elektrospinning, sladká voda 0,0061 0,0114 0,0181 0,0077 0,0071 0,0068 0,0046 0,0069 0,0085 

forcespinning, sladká voda 0,0459 0,0313 0,0675 0,0571 0,0359 0,0546 0,0464 0,0637 0,0348 

elektrospinning, pitná voda 0,0067 0,0072 0,0109 0,0087 0,0273 0,0168 0,0057 0,0040 0,0123 

forcespinning, pitná voda 0,0305 0,0594 0,0375 0,0578 0,0386 0,0547 0,0517 0,0410 0,0421 
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Tabuľka 13: Výsledné koncentrácie uvoľnených polyfenolov z nannovlákien do rôznych prostredí 

c 

[mg/ml] 

čas 

Vzorky: 0 30 min 1 hod 3 hod 5 hod 24 hod týždeň 3 týždne mesiac 

elektrospinning, morská voda 
0,156 ± 

0,038 

0,167 ± 

0,025 

0,244 ± 

0, 040 

0,195 ± 

0,026 

0,255 ± 

0,027 

0,164 ± 

0,021 

0,332 ± 

0,035 

0,379 ± 

0,029 

0,398 ± 

0,061 

forcespinning, morská voda 
0,113 ± 

0,022  

0,249 ± 

0,035 

0,329 ± 

0,045 

0,433 ± 

0,054 

0,495 ± 

0,052 

0,516 ± 

0,056 

0,560 ± 

0,097 

0,576 ± 

0,059 

0,583 ± 

0,059 

elektrospinning, sladká voda 
0,085 ± 

0,015 

0,168 ± 

0,022 

0,211 ± 

0,024 

0,243 ± 

0,027 

0,156 ± 

0,015 

0,287 ± 

0,027 

0,326 ± 

0,025 

0,348 ± 

0,056 

0,403 ± 

0,064 

forcespinning, sladká voda 
0,126 ± 

0,019 

0,206 ± 

0,028 

0,271 ± 

0,035 

0,415 ± 

0,038 

0,433 ± 

0,018 

0,498 ± 

0,039  

0,519 ± 

0,028 

0,537 ± 

0,064 

0,560 ± 

0,071 

elektrospinning, pitná voda 
0,059 ± 

0,011  

0,100 ± 

0,020 

0,170 ± 

0,012 

0,201 ± 

0,015 

0,307 ± 

0,026 

0,328 ± 

0,034  

0,369 ± 

0,029 

0,403 ± 

0,025 

0,422 ± 

0,039 

forcespinning, pitná voda 
0,095 ± 

0,023  

0,178 ± 

0,023 

0,302 ± 

0,023 

0,385 ± 

0,028 

0,508 ± 

0,019 

0,547 ± 

0,025  

0,564 ± 

0,037 

0,570 ± 

0,059 

0,589 ± 

0,085 
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Tabuľka 14: Výsledné koncentrácie uvoľnených polyfenolov z nanovlákien do rôznych prostredí 

[%] 

Čas inkubácie 

Vzorky: 0 30 min 1 hod 3 hod 5 hod 24 hod týždeň 3 týždne mesiac 

elektrospinning, morská voda 20 ± 0,9 21 ± 1,3 31 ± 1,1 25 ± 1,1 32 ± 0,5 21 ± 0,6 42 ± 0,7 58 ± 2,1 51 ±  

forcespinning, morská voda 22 ± 1,2 32 ± 2,3 42 ± 2,1 55 ± 3,6 63 ± 3,3 66 ± 3,2 71 ± 5,5 73 ±5,5 74 ±2,5  

elektrospinning, sladká voda 11 ± 0,8 21 ± 2,1 27 ± 0,6 31 ± 3,3 20 ± 2,1 37 ± 2,9 41 ± 3,6 44 ± 4,8 51 ± 3,1 

forcespinning, sladká voda 16 ± 0,5 26 ± 1,5 34 ± 2,6 53 ± 3,1 55  ± 2,9 63 ± 2,6 66 ± 2,4 68 ± 6,2 71 ± 3,6 

elektrospinning, pitná voda 8 ± 0,5 13 ± 1,4 22 ± 0,6 26 ± 1,8 39 ± 1,8 42 ± 4,1 47 ± 1,9 51 ± 1,2 54 ± 4,9 

forcespinning, pitná voda 12 ± 0,4 23 ± 0,7 38 ± 3,2 49 ± 1,4 65 ± 1,9 70 ± 3,6 71 ± 1,5 73 ± 6,9 75 ± 6,6 
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V tabuľke 14 je vyjadrené percentuálne uvoľňovanie extraktu z nanovlákien. Pozorujeme, že 

extrakt sa z vlákien uvoľňuje postupne, a v žiadnom časovom úseku nedochádza 

k signifikantnejšiemu nárastu koncentrácie polyfenolov. Vzorka, z ktorej sa uvoľnilo najviac 

extraktu, sú vlákna pripravené rotačným zvlákňovaním a boli vystavené účinkom morskej 

vody. Koncentrácia uvoľnených polyfenolov bola 0,398 mg/ml, čo tvorí 74 % z celkového 

množstva enkapsulovanej aktívnej látky. Ako najhoršia bola vyhodnotená vzorka vlákien 

pripravených elektrostatickým zvlákňovaním, ktorá bola vystavená vode z priehrady. 

Koncentrácia uvoľnených polyfenolov bola 0,403 mg/ml, čo tvorí 51 % z celkového množstva 

aktívnej látky.  

Po porovnaní výsledkov nanovlákien a nanočastíc sa dá uzavrieť, že nanovláknové systémy 

s kávovým extraktom pripravené popísaným spôsobom, sú podstatne menej stabilné, ako 

časticové systémy s extraktom uzavretým v lipozómoch a PHB-lipozómoch. 

5.4 Stanovenie cytotoxicity 

Stanovenie cytotoxicity vybraných vzoriek sa uskutočnilo podľa postupu v kapitole 4.14 MTT 

test pre stanovenie celkovej cytotoxicity. V Tabuľke 15 sú zaznamenané výsledné percentuálne 

zastúpenia živých buniek. 

Tabuľka 15: Viabilita buniek po vystavení obidvom typom nanovlákien s extraktmi kávy a β-karoténu   

Vzorka Viabilita [%] 

elektrospinning, β-karotén tablety 72,50 ± 17,08 

forcespinning, β-karotén tablety 70,87 ± 6,68 

elektrospinning, β-karotén štandard 53,08 ± 6,85 

forcespinning, β-karotén štandard 66,49 ± 9,36 

elektrospinning, káva 76,82 ± 10,28 

forcespinning, kava  88,46 ± 3,59 

 

V Tabuľke 15 vidíme, že väčšina vzoriek nepôsobí na bunky cytotoxicky – a teda že viabilita 

buniek neklesla pod hranicu 65 %. Dve vzorky spôsobili pokles pod hranicu, a teda sú mierne 

cytotoxické. Jedná sa o obidva typy vlákien s prídavkom β-karoténového štandardu  

Namerané výsledky viability pri nanovláknach s β-karoténom sa zhodujú s inými štúdiami, 

kedy už pri koncentráciach 20 µM sa viabilita pohybovala od 20 – 50 % a vzorka bola 

vyhodnotená ako cytotoxická [62]. Avšak koncentrácia β-karoténu vo štvorcovom výreze 

1x1 cm z nanovlákien bola približne 2,87 µM, a teda koncentrácia sa vôbec nepribližovala 

k cytotoxickej. Tento výsledkok može byť podmienený zposobom prípravy vlákien a sorpcie 

aktívnych extraktov.    
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6. Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bola príprava nanočastíc a nanovlákien s obsahom PHB. 

Lipozómy a kombinované lipozómy s PHB, cholesterolom a lecitínom boli pripravené 

s enkapsulovaným aktívnym extraktom lipofilnej aj hydrofilnej povahy. Extrakty vykazovali 

antioxidačné účinky a schopnosť ochrany pred slnečným žiarením.  U pripravených častíc a 

vlákien boli charakterizované ich vlastnosti ako polydisperzita, veľkosť, koloidná 

stabilita, dlhodobá stabilita, uvoľňovanie aktívnych látok do prostredí a nakoniec cytotoxicita 

po vystavení rôznym prostrediam ako morská voda, sladká voda z prírody a pitná voda 

z vodovodu. Taktiež bola meraná miera uvoľňovania extraktov do prostredí, ktorým boli 

nanočastice resp. nanovlákna vystavené. Ako lipofilná aktívna látka bol použitý štandard β-

karoténu a jeho extrakt z potravinového doplnku. Ako hydrofilná aktívna látka poslúžil vodný 

roztok kávy. Pre charakterizáciu častíc z hľadiska stability a veľkosti bola použitá metóda 

dynamického rozptylu svetla a na stanovenie uvoľnených extraktov bola použitá UV-VIS 

spektrofotometria.  

Ako prvá bola uskutočnená príprava roztoku instantnej kávy o koncentrácii 0,1 g/ml. 

Nasledovala extrakcia β-karoténu z tabliet zakúpených v lekárni, pomocou metódy extrakcie 

lipidov podľa Folcha. Potom sa uskutočnila príprava a charakterizácia nanočastíc 

a nanovlákien, pričom sa pracovalo so 4 % roztokom PHB. Nanočastice s enkapsulovaným β-

karoténom si zachovali optimálnu veľkosť a vykazovali, kvôli svojej lipofilnej povahe, výbornú 

stabilitu po vystavení všetkým trom prostrediam po dobu jedného mesiaca. Naopak pri 

nanočasticiach s enkapsulovaným hydrofilným kávovým extraktom bola po jednom mesiaci 

detekovana klesajúca stabilita, s čím priamo súvisí aj zväčšujúca sa veľkosť častíc.  

V rámci práce sa meralo aj množstvo uvoľnených extraktov do rôznych prostredí v časových 

intervaloch 0 min; 30 min; 1 hod; 3 hod; 5 hod; 24 hod; týždeň, 3 týždne a mesiac. Lipofilný 

charakter β-karoténu spôsobil, že všetky výsledky meraných vzoriek, či už nanočastíc alebo 

nanovlákien, boli aj po vystavení všetkým prostrediam po dobu mesiaca pod hranicou detekcie 

použitej metódy, a teda enkapsulovaný β-karotén sa neuvoľňoval. Z výsledkov meraní stability 

častíc aj vlákien s beta-karoténom sa dá uzavrieť, že po dobu potenciálnej aplikácie na kožu 

(do 5 hodín) sa tento prírodný UV filter neuvoľňuje z častíc v žiadnom prostredí a môže teda 

poskytovať účinnú ochranu pred slnečným žiarením i po nanesení na kožu a opakovanom 

vystavení vodnému prostrediu.  

Miera uvoľneného kávového extraktu sa merala detekciou uvoľnených polyfenolických 

látok. Vzhľadom na hydrofilnú povahu extraktu, bolo namerané postupné uvoľňovanie extraktu 

do prostredí, pričom po mesiaci sa miera uvoľnených extraktov z nanočastíc pohybovala od 60 

– 70 %. Tento typ prírodného UV filtru sa po dobu potenciálnej aplikácie na kožu (do 5 hodín) 

uvoľňuje z častíc vo vodnom prostredí do 25 – 30 % obsahu a môže teda poskytovať tiež 

dlhodobú ochranu pred slnečným žiarením i po opakovanom vystavení kože vodnému 

prostrediu.  

Záverečnou časťou tejto práce bolo meranie vplyvu pripravených nanovlákien na živé bunky 

pomocou testov cytotoxicity voči imortalizovanej bunečnej línii humánnych keratinocytov 
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HaCaT. MTT test cytotoxicity ukázal, že takmer všetky pripravené aj β-karoténové aj kávové 

nanovlákna nespôsobili pokles viability buniek pod hranicu 75 % a teda neboli cytotoxické, čo 

korešponduje aj s výsledkami cytotoxicity β-karoténu v iných prácach [62]. Viabilita buniek, 

na ktorých boli použité vlákna s enkapsulovaným β-karoténovým štandardom sa pohybovala 

okolo 50 – 65 % a boli teda vyhodnotené ako mierne cytotoxické. To mohlo byť spôsobené 

nielen vysokou koncentráciou β-karoténu ale aj reziduálnym chloroformom. 

Celkovo môžeme uzavrieť, že nanočastice aj nanovlákna s enkapsulovaným β-karoténom sú 

stabilné aj s dlhodobého hľadiska, a vykazujú optimálnu veľkosť aj polydisperzitu. Zároveň 

však pôsobením prostredia neuvoľňujú extrakt, na ktorého uvoľnenie by pravdepodobne bola 

potrebná mechanická trecia sila. Nanočastice a nanovlákna s kávou naopak uvoľňujú extrakt 

postupne v priebehu času. Problematika lepšieho uvoľňovania β-karoténu bude ďalej študovaná 

v ďalších prácach so zameraním na kozmetiku a potravinárstvo.  
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8. Zoznam použitých skratiek 

UV žiarenie – ultra fialové žiarenie  

PHA – polyhydroxyalkanoáty  

PHB – poly(3-hydroxybutyrát)  

ABTS – 2,2´-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonová kyselina)  

TEAB – tetraetylamonium bromid  

TEAC – „Trolox equivalent antioxidant capacity“  

MTT – terazoliová soľ 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromid, methyl-

thiazolyl-tetrazolium 

 


