
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE
INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

ADHEZNÍ VLASTNOSTI SEMI-IPN HYDROGELŮ
ADHESION PROPERTIES OF SEMI-IPN HYDROGELS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Simona Candráková

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Michal Kalina, Ph.D.

BRNO 2020



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce

Číslo práce: FCH-DIP1379/2019 Akademický rok: 2019/20

Ústav: Ústav fyzikální a spotřební chemie

Studentka: Bc. Simona Candráková

Studijní program: Chemie pro medicínské aplikace

Studijní obor: Chemie pro medicínské aplikace

Vedoucí práce: Ing. Michal Kalina, Ph.D.
 

Název diplomové práce:
Adhezní vlastnosti semi–IPN hydrogelů

Zadání diplomové práce:
1) Vypracovat rešerši na problematiku přípravy semi–interpentrovaných hydrogelových systémů.
2) Zvolit vybrané zástupce těchto semi–IPN hydrogelů pro následné studium adhezních vlastností.
3)  Optimalizovat  metodiku  stanovení  adhezních  vlastnosti  hydrogelů  a  jejich  řízenou  modifikaci
inkorporací vhodných látek do hydrogelů.
4) Zhodnotit získaná data a vyvodit závěry s ohledem na možné aplikace studovaných materiálů.

Termín odevzdání diplomové práce: 31.7.2020:
Diplomová práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí diplomové práce.

 

       
 Bc. Simona Candráková

student(ka)  Ing. Michal Kalina, Ph.D.
vedoucí práce  prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       
 V Brně dne 31.1.2020    prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

 

ABSTRAKT 

Táto diplomová práca je zameraná na optimalizáciu prípravy hydrogélov s rôznymi prídavkami 

látok ovplyvňujúcimi adhéziu, štúdium adhézie pripravených hydrogélových systémov 

a modifikáciu ich adhéznych vlastností. Pripravovanými hydrogélmi boli agarózové, alginátové 

a gellanové polymérne systémy s prídavkami kyseliny akrylovej, akrylamidu, chloridu 

vápenatého a Tweenu 20. Experimentálna časť diplomovej práce sa zameriava najskôr na 

optimalizáciu prípravy jednotlivých hydrogélov, z ktorých boli podľa určitých kritérií vybraní 

vhodní zástupcovia k štúdiu adhézie a jej riadenej modifikácie. Vhodnými zástupcami boli 

zvolené agarózové a gellanové hydrogély, ktoré boli následne použité pri reologických 

meraniach. Na základe týchto meraní bolo vyhodnotené pôsobenie adhéznej sily a adhéznej 

práce jednotlivých materiálov. Bolo zistené, že najlepšie adhézne vlastnosti majú spomedzi 

použitých materiálov hydrogély bez prídavku, u hydrogélov s prídavkom inej látky bolo 

sledované negatívne ovplyvnenie adhézie, kedy dochádzalo k zníženiu adhéznej sily a tiež 

k zníženiu adhéznej práce.  

ABSTRACT  

This Diploma thesis deals with optimization of the hydrogel preparation with various additions 

of substances affecting adhesion, studying the adhesion of prepared hydrogel systems and 

modifying their adhesion properties. Prepared hydrogels were agarose, alginate and gellan 

polymer systems with additions of acrylic acid, acrylamide, calcium chloride and Tween 20. 

The experimental part of the diploma thesis focuses first on optimizing the preparation of 

individual hydrogels, from which, according to certain criteria, suitable representatives were 

selected to study adhesion and its controlled modification. Agarose and gellan hydrogels were 

selected as suitable representatives, which were then used in rheological measurements. Based 

on these measurements, the effect of the adhesive force and the adhesive work of individual 

materials was evaluated. It was found that the best adhesion properties of the materials used are 

unadjusted hydrogels, in the case of hydrogels with the addition of another substance, a negative 

effect on adhesion was observed, when the adhesion force was reduced and also the adhesion 

work was reduced. 
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1 ÚVOD 

Hydrogély, ako rýchlo rozvíjajúca sa skupina materiálov, sú vďaka svojim vlastnostiam 

napr. biokompatibilite a biodegradabilite čoraz častejšie využívané v biomedicínskych 

aplikáciách. Hydrogély, ktoré nachádzajú využitie pri hojení rán či uvoľňovaní liečiv, sú 

nazývané tiež inteligentné hydrogély. V posledných rokoch sa výskum zaoberá 

semiinterpenetrovanými (semi – IPN) hydrogélmi, u ktorých je jedna zložka vo forme 

zosieteného polyméru, zatiaľ čo druhou zložkou je nezosietený polymér. Záujem o tieto 

inovatívne materiály je hlavne kvôli možnosti kombinovať vlastnosti každej polymérnej zložky 

zo semi – IPN vedúcej k novému systému s vlastnosťami, ktoré sa často líšia od vlastností 

dvoch jednotlivých zložiek. Tieto hydrogély vykazujú schopnosti reagovať na zmeny teploty či 

pH, uvoľňovanie liečiv je pri tejto skupine biomateriálov závislé teda na ich vlastnostiach. 

Kvôli širokej možnosti použitia týchto hydrogélov, je potrebné zaoberať sa  všetkými ich 

vlastnosťami. V medicíne napr. pri hojení rán je potrebné poznať vhodnú priľnavosť, aby 

použité hydrogély plnili svoju funkciu, preto je jednou zo skúmaných vlastností schopnosť 

adhézie na rôzne povrchy. Využívanie adhézie je možné tiež sledovať v odvetví tkaninového 

inžinierstva, kde dochádza k vývoju tkaninových adhezív a ich možnosti využitia pri 

chirurgických zákrokoch. 

Teoretická časť tejto diplomovej práce je zameraná na uvedenie do problematiky hydrogélov 

a ich adhéznych vlastností. Ďalšou časťou je literárna rešerš, ktorá sa zaoberá súčasným stavom 

ovplyvnenia adhéznych vlastností hydrogélov. V experimentálnej časti je uvedená príprava 

polymérov zvolením vhodných koncentrácií jednotlivých zložiek. V tejto časti je tiež následne 

popisovaná príprava hydrogélov za ovplyvnenia adhéznych vlastností vybranými látkami. 

V poslednej časti sú vyhodnotené a diskutované získané výsledky. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Adhézia 

Adhézia je proces, kedy jedna látka je pripevnená na povrch inej látky. V posledných rokoch je 

práve tento proces ako jednou z vlastností hydrogélov čoraz viac skúmaný. Adhézia môže byť 

študovaná ako pri fyzikálne tak aj pri chemicky sieťovaných hydrogéloch. Sleduje sa 

priľnavosť týchto biomateriálov k iným látkam. Ak je nezosieťovaný alebo ľahko zosieťovaný 

polymér privedený do kontaktu s povrchom ďalšieho materiálu pri teplote vyššej, než je teplota 

skleného prechodu, vytvára sa adhézna väzba. Táto väzba je tvorená v dvoch krokoch. Prvým 

je pohyb molekúl biomateriálu k povrchu, tento proces je možno ovplyvniť zmenou teploty 

a tlaku. V druhom kroku dochádza k interakcii polyméru a pevnej látky. Adhézia je 

ovplyvňovaná viskoelasticitou a povrchovým napätím látok. U väčšiny materiálov, ktoré majú 

dobré adhézne vlastnosti, platí Dahlquistovo kritérium, ktoré hovorí, že elastický modul týchto 

látok je menší než 105 Pa. Pri prvotnej interakcii hydrogélu a povrchu sú sledované len malé 

kontaktné plochy, avšak množstvo týchto zón stúpa s dobou kontaktu a veľkosťou deformácie 

polyméru [1,2]. 

Miera závislosti adhéznej sily bola po prvýkrát skúmaná Gentom a Petrichom 

v roku 1969 [3] a to v súvislosti s viskoelastickými prechodmi viskóznym rozhraním pri 

nižších rýchlostiach odlupovania, do viskoelastického a následne čisto elastického rozhrania so 

zvyšovaním rýchlosti odlupovania.  

2.1.1 Druhy adhézie 

Pri bližšom kontakte dvoch povrchov sa prejavujú rôzne druhy pôsobiacich síl. Preto 

rozlišujeme aj rôzne typy adhézie: 

• mechanická adhézia – je pozorované prúdenie adhezíva do pórov substrátu, v prípade 

vytvrdnutia kvapaliny (napr. u štrukturálneho adhezíva) sa tvorí silná väzba medzi 

polymérom a substrátom 

• nešpecifická adhézia – spôsobovaná nešpecifickými Van der Waalsovými silami, ktoré 

sú tvorené z indukovaných dipólových interakcíí medzi neutrálnymi molekulami 

• elektrostatická adhézia – princíp elektrickej dvojvrstvy, materiály si počas kontaktu 

vymieňajú elektróny, čím je tvorená Coloumbická alebo elektrostatická interakcia 

• špecifická adhézia – molekuly povrchov, ktoré sú v kontakte tvoria špecifické väzby 

akými sú napr. vodíkové väzby, tieto sily sú zodpovedné za vysokú teplotu varu 

kvapalín s nízkou molekulovou hmotnosťou a so silnými dipólmi, ako je napríklad voda, 

glycerin či methanol 

• chemická adhézia – molekulami adhezív sú tvorené chemické väzby, ktoré môžu mať 

iónový či kovalentný charakter, táto adhézia patrí medzi najsilnejšie 

• difúzna adhézia – ak sú materiály dostatočne mobilné pre interdifúziu a sú tiež 

navzájom rozpustné dochádza k spojeniu týchto materiálov difúziou [4]. 

2.1.2 Adhézne mechanizmy 

V literatúre sú uvedené tri hlavné adhézne mechanizmy: mechanické spájanie, molekulárne 

spájanie a termodynamická adhézia. 
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Mechanické spájanie – je založené na pridaní adhezíva na povrch substrátu (ako príklad je 

možno uviesť lepidlo na drevo, kedy adhezívum vyplní hrubé nepravidelnosti na povrchu 

dreva). V súčasnosti je možné sa stretnúť s rôznymi domnienkami vedcov. Na jednej strane 

argumentujú, že mechanické spojenie poskytuje vyššiu respektíve silnejšiu priľnavosť, iní 

vedci sa domnievajú, že zdrsnenie povrchu jednoducho zväčší plochu povrchu pre väčšie 

množstvo interakcií molekulárnych väzieb. Vedci pozorovali, že abrazívne ošetrenie hladkých 

tuhých povrchov v prítomnosti lepidla môžu zlepšiť pevnosť lepeného spoja. Avšak poškodenie 

povrchu môže umožniť tvorbu makroradikálov a teda môže dochádzať k zvýšeniu množstva 

chemických väzieb [4]. 

Molekulárne spájanie – jedná sa o najrozšírenejší mechanizmus adhézie medzi dvoma 

povrchmi v tesnom kontakte. Toto spojenie je spôsobené medzimolekulovými silami akými sú 

dipól – dipól interakcie, Van der Waalsove sily a chemické interakcie (iónové, kovalentné 

a kovové väzby) medzi adhezívom a substrátom. Tento mechanizmus opisuje pevnosť spojov 

medzifázovými silami a prítomnosťou polárnych skupín [4]. 

Termodynamický mechanizmus – výhodou tohto mechanizmu je, že pre dobrú priľnavosť 

nevyžaduje molekulárnu interakciu, iba rovnovážny proces na rozhraní. V neutrálnom prostredí 

ako je vzduch, termodynamika polymérneho systému minimalizuje povrchovú energiu 

orientáciou povrchu do nepolárnej oblasti polyméru. Ak je povrch polyméru v kontakte 

s polárnou látkou ako je napríklad voda vtedy je potrebné pre dobrú priľnavosť minimalizovať 

medzifázové napätie [4].  

2.1.3 Látky využiteľné pre ovplyvnenie adhézie  

Látky, ktoré sa využívajú k ovplyvneniu adhézie musia spĺňať viacero kritérií. Kyanoakrylátové 

adhezíva sú síce silné, ale sú tiež cytotoxické a tvoria sklovitú fázu, ktorá obmedzuje dynamické 

pohyby mäkkých tkanív. Fibrín a polyethylénglykol spolu s ďalšími prírodnými či 

syntetickými hydrogélmi sú používané dlhšie hlavne pre ich biokokompatibilitu. Tieto látky 

majú však nízku adhéziu a nie sú samy o sebe vhodné pre biomedicínske aplikácie. Ďalšou 

požadovanou vlastnosťou je, aby adhezíva napríklad pri hojení rán degradovali. Trvalé 

adhezíva by mohli spôsobiť infekciu a teda nie sú pre organizmus vhodné [5].  

Vývoj nových hydrogélových adhezív je zameraný hlavne na základné požiadavky a teda 

aby boli silné, avšak aby časom za fyziologických podmienok degradovali. Silnou adhéziou 

môžeme rozumieť, že adhézna energia je porovnateľná so zlomovou energiou aspoň jednej 

z látok. Teda napríklad ak je tkanivo tvrdšie než hydrogél, je ich adhézia považovaná za silnú 

ak je adhézna energia porovnateľná so zlomovou energiou hydrogélu [5].  

Kovalentne zosieťovaný hydrogél napr. polyakrylamid má zlomovú energiu rádovo  

100 J∙m-2 a tvrdé hydrogély majú zlomovú energiu nad 1000 J∙m-2. Naopak hydrogély, ktoré sú 

založené na slabých fyzikálnych interakciách, majú adhéznu energiu asi 0,1–10 J∙m-2. Aby bolo 

možné hydrogél prichytiť silne na mäkké tkanivo bez ztuhnutia, musí polymérna sieť hydrogélu 

a mäkkého tkaniva tvoriť silné a riedke väzby. Sila a hustota týchto väzieb musí byť 

zrovnateľná s pevnosťou a hustotou zosieťovania v hydrogéle [5].  
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2.1.4 Adhezíva 

Súčasné technológie, napr. stehy k prepájaniu a uzatváraniu tkanív po chirurgických 

zákrokoch, majú niekoľko obmedzení, najmä pri minimálne invazívnych procedúrach. Použitie 

stehov napr. zvyšuje zložitosť operácie, môžu byť spôsobené ďalšie traumy, nedochádza 

k okamžitému utesneniu proti úniku telových tekutín a vzduchu, môže dôjsť k infekcii 

a predĺženiu doby hojenia. Horší prípad je ten, kedy sú stehy alebo švy aplikované na krehké 

tkanivá citlivé na stres. Prekonať tieto obmedzenia potenciálne môžu biomedicínske lepidlá – 

adhezíva. Tieto môžu poskytnúť ďalšie výhody ako napr. skrátenie času chirurgického zákroku 

a minimalizáciu invazivity liečby. Napriek tomu, že na trhu existuje veľké množstvo 

tkanivových adhezív, žiadne z nich nie je bez nedostatkov (toxicita, alergické reakcie či 

nedostatočná adhézia) [6].  

Fibrínové lepidlo bolo prvýkrát použité ako chirurgické lepidlo, ale jeho široké použitie bolo 

obmedzené z dôvodu zlej priľnavosti tkanív, rizika prenosu chorôb a alergických reakcií 

pacientov [6].  

Albumín-glutaraldehydové adhezíva, napríklad BioGlue® pozostávajúce z hovädzieho 

sérového albumínu a glutaraldehydu, sú spojené s vysokou toxicitou a zlou adhéziou tkanív, čo 

vážne obmedzuje ich použitie príslušných adhezívnych produktov [6].  

Kyanoakrylátové lepidlá tiež priťahovali pozornosť lekárskej komunity kvôli ich vysokej 

priľnavosti, krátkemu času lepenia a ľahkej príprave, ale problémy s toxicitou pre bunky, 

reakciou cudzích telies a pocitmi pálenia v oblasti aplikácie ich použitie obmedzili [6].  

Na prípravu hydrogélov s rôznymi funkciami sú používané dynamické kovalentné väzby, 

Schiffove bázy, disulfidické väzby a Diels-Alderove reakcie. Najmä hydrogély na báze 

chitosanu konštruované prostredníctvom Schiffových báz boli široko skúmané ako 

biomateriály na hemostázu, dodávanie liečiv a bioadhezíva kvôli ich dobrej biokompatibilite 

a biologickej odbúrateľnosti za fyziologických podmienok. Bol vyvinutý in situ injekčný 

hydrogél na báze chitosanu a oxidovanej kyseliny hyalurónovej pre aplikácie tkanivového 

inžinierstva. Pokiaľ ide o aplikáciu ako bioadhezíva, účinná adhézia sa netýka iba adhéznej sily 

medzi adhezívami a biologickými rozhraniami, ale tiež vnútorných mechanických vlastností 

adhezív. Avšak relatívne zlá štrukturálna integrita a slabé mechanické vlastnosti týchto 

hydrogélov bránia ich biomedicínskym aplikáciám [7].  

Chitínové nanovlákna (CtNWs) upútali pozornosť v rôznych aplikáciách vďaka svojim 

vlastnostiam, ako sú nano rozmery, vysoká plocha povrchu, vysoká absorpcia, biologická 

odbúrateľnosť, netoxicita, obnoviteľnosť, nízka hustota a vysoká úroveň mechanických 

vlastností. CtNW boli včlenené ako plnivá na vystuženie polymérnych hydrogélov a zlepšené 

mechanické vlastnosti boli pozorované dokonca aj pri nízkych zaťaženiach CtNW. Vďaka tomu 

bolo predpokladané, že hydrogél so zvýšenými mechanickými vlastnosťami by mal tiež dobrú 

priľnavosť [7]. 

Chitosan sa v mnohých oblastiach široko používa ako multifunkčný materiál vrátane 

biomedicínskych materiálov. Jeho aplikácie sú však obmedzené, pretože je v zásade 

nerozpustný vo vode pri neutrálnom pH. Na zlepšenie rozpustnosti chitosanu bol použitý 
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karboxymethylchitosan (CMCS). Okrem toho si CMCS zachováva aj požadované vlastnosti 

chitosanu, ako je biokompatibilita, biologická odbúrateľnosť a biologická aktivita [7].  

Dextran je tiež široko používaný pre biomedicínske aplikácie z dôvodu jeho nízkej toxicity, 

relatívne nízkych nákladov a jednoduchých modifikácií. Oxidáciou môžu byť do dextranu 

zavedené aldehydové skupiny, ktoré môžu reagovať s karboxymetylchitosanom za vzniku 

hydrogélov [7].  

Hydrogély so zlepšenými funkciami, ktoré je možno využiť ako tkaninové lepidlá sú tiež 

hydrogély so Schiffovými bázami (CD hydrogély), tie sú pripravované zmiešaním 

karboxymetylchitosanu (CMCS) a dextrán dialdehydu (DDA). CtNW sa ďalej komplexujú, aby 

bolo možné získať mechanicky zosilnené CD hydrogély [7]. 

2.2 Hydrogély 

Hydrogély sú trojrozmerné siete hydrofilných polymérov, môžu mať pórovitú štruktúru a majú 

vysoký obsah vody. Vedci v priebehu rokov definovali hydrogély rôznymi spôsobmi. 

Najbežnejšou definíciou je, že hydrogél je nabobtnaná polymérna sieť vytvorená jednoduchou 

reakciou jedného alebo viacerých monomérov. Ďalšou definíciou je to, že je to polymérny 

materiál, ktorý vykazuje schopnosť nabobtnať a udržiavať významnú časť vody vo svojej 

štruktúre, ale nebude sa rozpúšťať vo vode. Hydrogély majú tiež určitý stupeň flexibility, veľmi 

podobný prírodnému tkanivu práve vďaka svojmu vysokému obsahu vody. Schopnosť 

hydrogélov absorbovať vodu vzniká z hydrofilných funkčných skupín pripojených 

k polymérnemu skeletu, zatiaľ čo ich odolnosť voči rozpúšťaniu vzniká z priečnych väzieb 

medzi sieťovými reťazcami [9,10]. 

Hydrogély sú dôležité biomateriály používané v posledných rokoch najmä v riadenom 

uvoľňovaní liečiv. Tieto materiály majú veľký potenciál v rozličných aplikáciách, kde mimo 

riadeného uvoľňovania liečiv patria aj tkanivové inžinierstvo či enkapsulácia buniek. 

V súčasnosti sú hydrogély používané aj pre ich vhodnosť použitia, kde biologické tkanivá 

musia byť nahradené umelo vyrobenými materiálmi [8,9,10].  

Hydrogély tvoria skupinu polymérnych materiálov, ktoré sú vďaka svojej hydrofilnej 

štruktúre schopné udržať veľké množstvo vody. Môžu byť použité v rôznych priemyselných či 

enviromentálnych oblastiach. Prírodné hydrogély sú postupne nahrádzané syntetickými typmi 

kvôli ich lepšej schopnosti absorbovať vodu, dlhšej životnosti a širokému spektru surovinových 

chemických zdrojov. Syntetické polyméry majú zvyčajne dobre definované štruktúry, ktoré je 

možné modifikovať tak, aby poskytovali prispôsobiteľnú degradovateľnosť a funkčnosť. Sú 

tiež stabilné v podmienkach s prudkými a výraznými výkyvmi teplôt. Takéto hydrogély je 

možno pripraviť z čisto syntetických zložiek [9,10] 

2.2.1 Chemické sieťovanie  

Chemickým sieťovaním vznikajú hydrogély s kovalentnými a iónovými väzbami. K sieťovaniu 

dochádza polymeráciou funkčných skupín hlavného polymérneho reťazca radikálovou 

polymeráciou. Sieťovanie je možné aj pomocou chemickej reakcie – napr. kondenzácie.  

Ďalšou možnosťou je použitie sieťovacieho činidla, u ktorého je možné meniť parametre 

koncentrácie či nastaviť dobu sieťovania v závislosti na stupni sieťujúcej reakcie [11]. 
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2.2.2 Fyzikálne sieťovanie  

Pri fyzikálnom sieťovaní hydrogélov nie je potrebné sieťovacie činidlo, pretože sieťovanie 

prebieha pôsobením vonkajších vplyvov akými sú napr. chladenie alebo zahrievanie. Výhodou 

fyzikálneho sieťovania je teda možnosť tvorby hydrogélu bez použitia sieťovacieho činidla, 

ktoré môže mať v niektorých prípadoch toxický charakter. To by znamenalo, že by sa toto 

činidlo muselo z hydrogélu kvôli toxicite vymývať [12]. 

2.2.3 Kovalentné hydrogély 

Hydrogély zložené z monomérov vzájomne viazaných kovalentnými väzbami sa nazývajú 

kovalentné hydrogély. Väzby, ktoré vznikli chemickou reakciou sú príliš pevné a kovalentne 

zosieťované hydrogély nie je možno previesť späť do roztoku, pretože odbúraním pevných 

chemických väzieb by mohlo dôjsť aj k odbúraniu väzieb nevzniknutých geláciou [13]. 

2.2.4 Fyzikálne hydrogély 

Fyzikálne sieťované hydrogély sú tvorené spájaním polymérnych reťazcov do uzlov pôsobením 

rôznych fyzikálnych síl. Medzi tieto sily patria van der Waalsove sily, polárne sily a tiež 

vodíkové väzby. Ak sa zníži afinita niektorých skupín alebo sekvencií k rozpúšťadlu, dochádza 

k asociácii medzi jednotlivými reťazcami. Tento proces nastáva pri znížení či zvýšení teploty 

alebo tiež pri zvýšení či znížení koncentrácie rozpúšťadla [14]. 

Fyzikálne sieťované gély delíme z hľadiska intenzity a štruktúr fyzikálnej siete na silné 

a slabé gély. Silné gély sú spojené v uzloch pevne a z tohto dôvodu sa chovajú elasticky, zatiaľ 

čo u slabých gélov sú spojenia nestále už pri malých mechanických napätiach, po prekročení 

tzv. statickej medze toku je sústava deformovaná nevratne [15]. 

2.2.5 Hybridné hydrogély 

Hydrogély tvorené podvojnou sieťou sú nazývané tiež hybridné hydrogély. Podvojná sieť je 

tvorená sieťou, ktorá je zosieťovaná husto a je krehká a druhou sieťou, ktorá má riedke 

zosieťovanie a zároveň je rozťažná. Pri deformácii dochádza k vnútornému lámaniu hustejšej 

siete práve kvôli jej krehkosti. Vďaka porušeniu väzieb, ktoré tvoria krehkú sieť a ich 

zhlukovaniu je rozptyľované napätie do zón obklopujúcich poškodenie siete. To prispieva 

k zvýšeniu pevnosti a húževnatosti materiálov [16]. 

Hybridné hydrogély sú pripravované začlenením biologických subjektov do syntetických 

hydrogélov. Sú tvorené tak, aby boli kombinované biologické mechanizmy akými sú vysoká 

afinita či špecifita väzieb. K príprave konjugovaných biomateriálov môžu byť teda použité 

biologicky aktívne molekuly, ktoré sú inkorporované do polymérnych sietí. Úprava hydrogélov 

je prevádzaná najčastejšie aminokyselinovými sekvenciami odvodených od prírodných 

polymérov. Práve týmito materiálmi je možné hydrogély modifikovať k zvýšeniu bunkovej 

adhézie [17]. 

Ak je jeden polymér lineárny a preniká do inej zosieťovanej siete bez akýchkoľvek iných 

chemických väzieb medzi sebou, hovoríme o semi-interpenetrovaných hydrogéloch (semi-

IPN). Semi-IPN poskytujú výhody, ako je modifikovaná veľkosť pórov a pomalé uvoľňovanie 

liečiva. Príkladom semi-IPN systému je zachytenie lineárneho katiónového 

polyallylamóniumchloridu v hydrogéloch kopolyméru akrylamid-kyselina akrylová. Tento 
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semi-IPN hydrogél citlivý na pH môže byť syntetizovaný kopolymerizáciou templátu 

v prítomnosti N, N'-metylén-bisakrylamidu ako sieťovacieho činidla. Sieť v tomto prípade 

obsahuje kovalentné aj iónové väzby. Kovalentné väzby si udržiavajú trojrozmernú štruktúru 

hydrogélu a iónové väzby dodávajú hydrogélu vyššiu mechanickú silu a reverzibilitu reagujúcu 

na pH [17]. 

2.2.6 Aplikácie hydrogélov 

Hydrogélom sa v poslednej dobe venovala značná pozornosť a to hlavne kvôli prísľubu využitia 

v širokom spektre aplikácií. Hydrogély sú používané pre početné biologické, lekárske 

a technologické odvetvia. Jednou z najdôležitejších biomedicínskych funkcií hydrogélov je 

forma biosenzitívneho hydrogélu, kde je uvoľňovanie liečiva riadené reakciou na vonkajšie 

podnety (napr. teplota). Vďaka tomuto systému je možné uvažovať samoregulované 

uvoľňovanie liečiv. Kontrolované dodávanie liečiv môžeme rozdeliť na dve skupiny. Zatiaľ čo 

uvoľňovanie liečiv s nulovým poradím je dôležité pre väčšinu liekov, existuje veľa liekov, ktoré 

je potrebné dodávať pulzujúcim spôsobom (liečivo je dodávané v určitom čase, na správnom 

mieste a v množstve, ktoré je práve potrebné). Najpoužívanejším príkladom je dodávka 

inzulínu. Dočasná kontrola dodávania inzulínu sa môže dosiahnuť použitím inteligentných 

hydrogélov, ktoré uvoľňujú viac inzulínu v reakcii na zvýšenie hladiny glukózy. Väčšina 

hydrogélových systémov reagujúcich na glukózu je vyrobená z polymérov citlivých na pH, ako 

je poly(diethylaminoethylmethakrylát) (PDEAEMA) a oxidáza glukózy, ktorá premieňa 

glukózu na kyselinu glukónovú. Okrem hydrogélov citlivých na pH môžu byť na reguláciu 

uvoľňovania inzulínu použité aj rozpustné hydrogély citlivé na glukózu. Pulzatívne dodávanie 

liečiv sa môže tiež dosiahnuť hydrogélmi citlivými na teplotu. Tepelne citlivé hydrogély sa 

zvyčajne vyrábajú z polyakrylamidových derivátov s hydrofóbnymi skupinami, ktoré 

podporujú hydrofóbne interakcie potrebné na zmršťovanie pri zvýšených teplotách. Zmenou 

teploty okolo termosenzitívnych hydrogélov sa môže uvoľňovanie liečiva z gélu podľa potreby 

zapínať a vypínať [18].  

V biomedicínskych aplikáciách sa stretávame s hydrogélmi v podobe diagnostických 

zariadení, kontaktných šošoviek či umelých svalov. Práve umelé svaly sú jednou z veľmi 

pokročilých aplikácií hydrogélov. Inteligentné hydrogély, ktoré môžu transformovať 

elektrochemické stimuly na mechanickú prácu, môžu fungovať ako ľudské tkanivo. Tieto typy 

hydrogélov sú vhodné pre tkanivové inžinierstvo, v tejto oblasti sa častice polymérneho 

hydrogélu stávajú atraktívne pre opravu a regeneráciu širokej škály tkanív alebo orgánov.  

Hydrogély sú ďalej bežne používané ako materiály na ošetrovanie rán práve vďaka svojej 

pružnosti, trvanlivosti a bezpečného pokrytia rán a zabráneniu tak bakteriálnej infekcii. 

Hydrogély sú tiež často použité aj na povrchu močového katétra, pretože vrstva hydrogélu 

poskytuje nielen hladký, klzký povrch, ale tiež môže zabrániť bakteriálnej kolonizácii na 

povrchu. Je ďalej známe, že hydrogélové vrstvy vytvorené na vnútornom povrchu poškodených 

tepien znižujú trombózu. Tiež sa môžeme stretnúť s tzv. hydrogélovými tyčinkami, ktoré sú 

určené na dodávanie hormónov, akými sú analógy prostaglandínu. Inteligentné hydrogély, 

najmä hydrogély citlivé na teplo a pH, sa používajú na koncentrovanie zriedených vodných 

roztokov makromolekulárnych rozpustených látok vrátane proteínov a enzýmov bez 

nepriaznivého účinku na aktivitu enzýmu [18].  
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2.3 Vlastnosti hydrogélov 

Charakteristiky bobtnania spolu s odlišným chovaním hydrogélov sú kľúčom k ich užitočnosti 

v biomedicínskych a farmaceutických aplikáciách. Pomer nabobtnania je ovplyvnený 

koeficientom rozpustnosti rozpustenej látky, zmáčateľnosťou povrchu, pohyblivosťou 

a mechanickými vlastnosťami gélu. Charakter povrchu zase ovplyvňuje mobilitu, 

biokompatibilitu a trecie vlastnosti, ktoré sú dôležité pre biomedicínske použitie hydrogélov. 

Vďaka vlastnostniam akými sú napríklad reverzibilné bobtnanie, vysoká iónová vodivosť, 

vysoká priepustnosť či sorpčná kapacita, je hydrogél vhodnou platformou pre celý rad aplikácií. 

Napríklad pre  mikrofluidnú kontrolu, biomimetiku, biosenzory či bioseparáciu [19]. 

Aj v hydrogélových technológiách sa však nájdu problémy. Patrí sem napríklad menšia 

rozpustnosť, vysoká kryštalinita, problémy s biologickou odbúrateľnosťou, nepriaznivé 

mechanické či tepelné vlastnosti, nezreagované monoméry či použitie toxických sieťovacích 

činidel. Aby bolo možné odstrániť tieto problémy, je potrebný ďalší vývoj v hydrogélovej 

oblasti, ako vhodná sa ukazuje kombinácia prírodných a syntetických polymérov s vopred 

určenými charakteristikami akými sú teda napríklad biodegradácia, rozpustnosť či biologická 

aktivita [19]. 

2.3.1 Adhézne vlastnosti 

Dizajn silných reverzibilných adhéznych hydrogélov zostáva dôležitým, ale náročným 

problémom pre široké spektrum aplikácií, ako sú biomedicínske zariadenia, nositeľná 

elektronika, mäkká robotika a biosenzory. V týchto aplikáciách sa vyžaduje, aby hydrogélové 

adhezíva boli dostatočne pevné na to, aby odolali vysokej mechanickej deformácii, ale tiež aby 

mali robustné a reverzibilné medzifázové spojenie na rôznych povrchoch. V ideálnom prípade 

by hydrogélové adhezíva mali byť schopné do značnej miery udržať svoju adhéziu po 

viacnásobnom odlupovaní pôsobenia z povrchu na povrch, pretože reverzibilná adhézia na 

povrchu je pre určité aplikácie (napr. nositeľné zariadenia a obväzy na rany) veľmi žiaduca. 

Bohužiaľ, väčšina hydrogélových adhezív sotva priľne k rôznym povrchom, o čom svedčí ich 

veľmi nízka adhézna energia 1–100 J∙m-2, ľahko strácajú lepivú kapacitu po viacerých testoch 

odlupovania a nemajú samoobnovovacie a samoliečebné funkcie na včasné obnovenie svojich 

adhezívnych a mechanických vlastností. Takéto limity vyplývajú najmä zo slabého, krehkého 

a nevratného spojenia (nízka lomová energia ∼ 1–100 J∙m-2, slabý elastický modul ∼10 kPa 

a obmedzené samoliečebné vlastnosti) a to vo veľkom množstve hydrogélov, ako aj na rozhraní 

hydrogélu a povrchu, čo vedie k ťažkostiam pri rozptyle energie a pri rekonštrukcii štruktúry 

siete. Slabú adhéziu pravdepodobne pripisujú dva hlavné faktory: slabé mechanické vlastnosti 

samotného celkového hydrogélu a slabá medzifázová väzba medzi hydrogélom a povrchom. 

Nevratná povrchová adhézia je často spôsobená jednorazovým odlepovacím účinkom, takže 

rozhranie hydrogél-pevná látka sa nedá regenerovať späť do pôvodného stavu adhezíva, 

pravdepodobne kvôli trvalej strate hlavných prepojovacích rozhraní [19].  

Na odstránenie vyššie uvedených limitov by konštrukcia pevného hydrogélu so silnou 

a reverzibilnou adhéziou mala v zásade spĺňať dve kritériá. Na jednej strane je potrebné značne 

zvýšiť objemovú húževnatosť hydrogélov zavedením nových sieťových štruktúr. Týmto 

spôsobom by tvrdé hydrogély mohli účinne rozptýliť energiu, keď je rozhranie namáhané [19]. 
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2.3.2 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti hydrogélov sú dôležitými konštrukčnými parametrami v tkaninovom 

inžinierstve. Okrem toho adhézia a génová expresia úzko súvisí s mechanickými vlastnosťami 

polymérnemu skeletu. Mechanické vlastnosti hydrogélov závisia hlavne od pôvodnej tuhosti 

polymérnych reťazcov, typu a hustoty zosieťovania. Gél musí tiež napríklad vytvárať 

a udržiavať priestor pre tkanivá [20]. 

2.4 Reológia 

Reológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá deformáciou a tokovým chovaním látok vplyvom 

vonkajších síl. Pri tejto metóde sú sledované vlastnosti materiálov pri pôsobení mechanickej 

sily v závislosti na rôznych parametroch [21].  

Polymérne gély hrajú dôležitú úlohu v modernej vede a technológii. Je známe, že hydrogély 

sa môžu deformovať v dôsledku reakcie na určité podnety akými je pH, teplota či elektrické 

pole. Reologické meranie poskytuje vhodný nástroj na získanie informácií o vnútornej 

štruktúre. Tieto informácie sú užitočné na pochopenie makroskopického správania 

v podmienkach mikroštruktúry. Reológia poskytuje tiež informácie o fyzikálnych 

mechanizmoch, ktorými sú riadené jedinečné mechanické vlastnosti materiálov. Pri navrhovaní 

hydrogélu s vhodnými funkciami je nevyhnutné porozumieť dynamickým odozvám týchto 

hydrogélov. Ak hydrogél podlieha deformácii, môže dôjsť k vyvolaniu stresovej reakcie 

a následnej modifikácii tvaru povrchu gélu. Zmenou tvaru povrchu dochádza k zmene 

dynamického toku tekutiny odrážajúcej spojenie medzi kvapalinou a pevnou látkou [22]. 

2.4.1 Viskozita 

Pôsobením deformačnej sily podlieha každý materiál deformácii. Eliminovaním tejto sily 

dochádza k návratu hmoty do pôvodného stavu. Tento proces prebieha vďaka elastickej zložke, 

ale nedochádza už k úplnej relaxácii materiálu kvôli prítomnosti viskóznej zložky [23,24].  

Zväčšovaním deformácie s dobou pôsobenia sily dochádza k tečeniu materiálu. Tento proces 

popisuje vlastnosť materiálu nazývaná viskozita. Táto veličina hovorí o tom, aké veľké má 

kvapalina trenie. Materiály s menšou viskozitou tečú ľahko a materiály s vyššou viskozitou 

tečú horšie. Kvôli tomu sú materiály schopné aj ďalších javov, než len deformácie. Viskozita 

závisí na tlaku a teplote, so zvyšujúcim sa tlakom a klesajúcou teplotou viskozita stúpa. Podľa 

druhu zaťaženia rozlišujeme kinematickú viskozitu ν [m2∙s-1] a dynamickú viskozitu 

η [N∙s∙m- 2]. Kinematická viskozita je udávaná podielom dynamickej viskozity a hustoty 

kvapaliny ρ [kg∙m-3]:  

 𝜈 =
𝜂

𝜌
 . (1) 

   

Tok tekutín je popísaný vzťahom medzi šmykovou rýchlosťou a šmykovým napätím. Tento 

vzťah je označovaný ako Newtonov zákon o viskozite: 

 𝜏 = 𝜂 ∙ �̇�, (2) 
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kde τ [Pa] je šmykové napätie, η je dynamická viskozita [Nˑsˑm-2] a �̇� [s-1] je šmyková rýchlosť. 

Šmyková rýchlosť je priamo úmerná šmykovému napätiu a dynamická viskozita je pre danú 

teplotu konštantná [23,24]. 

2.4.2 Newtonovské a ne-newtonovské kvapaliny 

Tekutiny sú v závislosti na viskozite rozdelené na newtonovské a nenewtonovské. 

Newtonovské kvapaliny sú tekutiny, u ktorých platí newtonov zákon o viskozite, spravidla sú 

to nízkomolekulárne látky. V tomto prípade je šmykové napätie lineárne závislé na šmykovej 

rýchlosti. Pre ideálne viskóznu kvapalinu platí: 

 𝜂 =
𝜏

𝑑𝜈

𝑑𝑦

=
𝜏

𝐷
 , (3) 

kde τ je šmykové napätie [Pa], D je šmyková rýchlosť [s-1], dν je vzájomná rýchlosť pohybu 

šmykových rovín vzdialených o dy [m∙ s-1]. Viskozita newtonovských kvapalín je nezávislá na 

napäťovom a deformačnom stave kvapaliny. Na Obrázku 1 je znázornená toková krivka takejto 

newtonovskej kvapaliny. Platí  = tg . 

 

Obrázok 1: Toková a viskozitná krivka newtonovskej kvapaliny [25] 

Kvapaliny reologicky zložitejšie, u ktorých viskozita závisí na rýchlostnom gradiente 

nazývame nenewtonovské kvapaliny. Viskozita sa u týchto kvapalín mení v závislosti na 

použitom šmykovom napätí, šmykovej rýchlosti a čase. Pre tieto kvapaliny je možné tiež použiť 

rovnicu Newtonovho zákona: 

 𝜏 = 𝜂 ∙ 𝐷 , (4) 

rozdiel oproti newtonovským kvapalinám je v tom, že stanovená hodnota η je tzv. zdanlivá 

viskozita, ktorá nie je látkovou konštantou, ale závisí na rýchlosti deformácie [24,25,26]. 

Nenewtonovské kvapaliny sa delia podľa gradientu rýchlosti na:  

• Pseudoplastické kvapaliny – zdanlivá viskozita sa s rastúcim gradientom rýchlosti 

zmenšuje. Patria sem napríklad roztoky a taveniny polymérov, mydiel alebo 

detergentov. 

• Dilatantné kvapaliny – zdanlivá viskozita sa s rastúcim gradientom rýchlosti zvyšuje. 

Toto chovanie je typické pre niektoré vysoko koncentrované suspenzie napríklad PVC 

v plastolisoch. 
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• Binghamské kvapaliny – u týchto kvapalín s plastickou zložkou deformácie dochádza 

k toku až po prekročení určitého prahového šmykového napätia, tzv. medze toku τk. Pre 

tieto kvapaliny platí vzťah:  

 𝜏 − 𝜏k = 𝜂0 ∙ 𝐷 . (5) 

Patria sem koncentrované priemyslové a odpadné kaly, kašovité suspenzie kriedy a vápna a iné. 

Ďalej rozlišujeme látky s časovo závislou zložkou deformácie, ktoré s dobou pôsobenia napätia 

menia zdanlivú viskozitu. Sú známe dva základné typy: 

a) Tixotropné látky – zdanlivá viskozita u týchto látok s predlžujúcou sa dobou pôsobenia 

napätia klesá. 

b) Reopektické látky – zdanlivá viskozita u týchto látok s časom behom šmykového 

namáhania rastie [24,25,26]. 

2.4.3 Reologické merania 

K reologickým meraniam vlastností materiálov je využívané zariadenie nazývané reometer. 

Toto zariadenie umožňuje prevádzať oscilačné a rotačné merania, kedy rotovaním vrchnej 

geometrie dochádza k namáhaniu materiálu. K vlastnostiam, ktoré môžu byť pomocou 

reometru merané patrí viskozita, lom taveniny, tixotropia, medz toku či viskoelasticita. 

Reometer sa skladá z dvoch častí a to z rotačnej a statickej, medzi ktoré je umiestnená vzorka. 

K samotnému meraniu je možno využiť rôzne geometrie: kužeľ–doska, valec–valec alebo 

doska–doska. Vhodný typ geometrie je potrebné vždy zvoliť podľa charakteru resp. viskozity 

vzorku alebo podľa druhu merania. V tejto diplomovej práci je použitá geometria typu doska–

doska, ktorá slúži pre meranie stredne viskóznych látok a nehomogénnych materiálov. Pri 

tomto geometrickom usporiadaní je rýchlosť šmykovej deformácie závislá na vzdialenosti 

medzi doskami h: 

 �̇� =
𝜔𝑅

ℎ
 . (6) 

Šmykové napätie (𝜏) je možno získať z meranej veličiny – točivého momentu, kde M je moment 

sily a R je polomer použitej dosky:  

 𝜏 =
2𝑀

𝜋𝑅3
 .  

  (7) 
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Obrázok 2: Grafické znázornenie geometrie doska – doska [27] 

Pomocou geometrie doska–doska (viď. Obrázok 2) je možné meranie normálovej sily 

v závislosti na čase. Práve touto metódou je možno určiť adhéznu silu medzi meranou látkou 

a senzorom, ktorý sa vzďaľuje z nastavenej stacionárnej polohy konštantnou rýchlosťou. Pri 

meraní je zaznamenávaná maximálna sila, ktorá je potrebná k prerušeniu kontaktu látky 

a senzoru. Adhézna práca je následne spočítaná ako integrál plochy pod krivkou závislosti 

normálovej sily na čase [21,28]. 
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3 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Chápanie mechanizmov adhézie má v biomedicínskej oblasti stále väčší význam. Napríklad 

v štúdiách väzieb medzi ľudskými bunkovými líniami hepatómov a polymérmi akými sú 

polystyrén, polymetylmetakrylát a polykarbonát bolo preukázané, že dominantným faktorom 

priľnavosti buniek k polymérnym substrátom je voľná povrchová energia polyméru. 

Akákoľvek štúdia adhéznych mechanizmov vyžaduje informácie o fyzikálnych a chemických 

vlastnostiach adhéznych povrchov [29].  

So zameraním na mechanické aspekty adhézie boli do hydrogélov implementované rôzne 

mechanizmy spevnenia na zvýšenie energie pri lome, ale potenciál použitia vysoko tuhých 

hydrogélov ako adhezívnych implantátov nie je dostatočne preskúmaný. Posledný vývoj 

ukazuje, že pevnosť by sa mohla zlepšiť použitím kompozitných hydrogélov, štruktúry 

homogénnej siete, interpenetračnej polymérnej siete alebo štruktúry dvojitej siete. 

Implementáciou rôznych spevňovacích mechanizmov v dizajne hydrogélov môže byť riadený 

mechanizmus šírenia trhlín, čo v dôsledku významne zvyšuje adhézne vlastnosti [29].   

K ovplyvneniu adhézie dochádza rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je chemické 

ošetrenie povrchov, ktorého cieľom je vytvoriť nové funkčné skupiny na rozhraní oboch 

materiálov podstupujúcich priľnavosť. Povrchová úprava polymérov, najmä kaučuku 

chemickou modifikáciou činidlami, akými sú kyseliny a oxidačné činidlá bola dôkladne 

skúmaná a bolo preukázané, že tieto modifikácie zvyšujú polaritu povrchu. Zvýšenie 

povrchovej polarity spôsobuje zvýšenie molekulárnych síl medzi substrátmi a teda zvýšenie 

adhéznej sily. V štúdiách boli používané rozpúšťadlá akými sú toluén a xylén, ako predúprava 

na zvýšenie adhézie polymérov aj napriek tomu, že vedľajšie produkty sú chemickým rizikom 

[30]. 

V článku [30] u chemicky upraveného styrén – butadiénového kaučuku (SBR) bolo 

preukázané, že došlo k zvýšenej priľnavosti vďaka kyseline trichlórizokyanurovej (TCI), avšak 

táto možnosť je nebezpečná pre životné prostredie. Namiesto toho bol ďalej použitý 

chlóramín T (CT), bolo preukázané, že vodný roztok CT, okyselený kyselinou sírovou je 

vhodnou alternatívou miesto TCI. 

Napriek vývoju hydrogélov s vysokými mechanickými vlastnosťami, nedostatočná adhézia 

medzi týmito materiálmi a biologickými povrchmi významne obmedzuje ich použitie 

v biomedicínskych aplikáciách. Vedci v článku [29] skúmali typ hydrogélu, ktorý poskytuje 

silnú adhéziu na mäkkých tkanivách vrátane kĺbovej chrupavky a menisku. Kompozitný 

hydrogél s dvojitou sieťou vykazuje nielen vysokú kohéznu pevnosť, ale tiež vysokú odolnosť 

voči šíreniu medzifázových trhlín, čo má kľúčový význam pre priľnavosť. Nízka disipácia 

(degradácia) chemicky zosieťovaného polyméru sa kombináciou vláknovej výstuže a druhej 

fyzikálne zosieťovanej siete významne zvyšuje. Hydrogél teda môže rozptyľovať značné 

množstvo energie a chrániť interakcie na rozhraní počas oddelenia z tkaniva. Navrhovaný 

disipatívny hydrogél môže tiež vytvárať dostatočné medzifázové interakcie, aby sa energia 

mohla rozptýliť. Hydrogél bol navrhnutý tak, aby kombináciou nanofibrilovanej celulózy 

(NFC) a zosieťovaného alginátu v sieti poly(ethylénglykol) dimethylakrylátu (PEGDMA) bola 

zvýšená adhézia hydrogélu a tkaniva a to rovnováhou medzi interakciami na rozhraní 
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a objemovými vlastnosťami. Kvapalný prekurzor bol injektovaný priamo na povrch tkaniva 

a zosieťovaný fotopolymerizáciou. Takto foto-zosieťované biokompatibilné PEGDMA 

vykazuje kontrolovateľné mechanické vlastnosti. V porovnaní s komerčnými tkanivovými 

adhezívami, integrácia rozptylovej polymérnej siete na povrchoch mäkkých tkanív umožnila 

významné zvýšenie adhéznej sily. Tento výskum poskytol sľubnú cestu k vývoju vysoko 

adhezívnych hydrogélov na opravu tkanív a môže byť použitý v širokom rozsahu 

biomedicínskych aplikácií, najmä pre tkanivá vystavené vysokej záťaži [31]. 

V posledných rokoch bolo navrhnutých množstvo gélových systémov in situ sieťovaných 

buď fyzikálnymi interakciami alebo chemickými reakciami. Zaujímavým príkladom je gélový 

systém založený na enzýmom katalyzovaných sieťovacích reakciách. Jin a kol. [31] 

syntetizovali alginátové hydrogély prostredníctvom enzymatického zosieťovania konjugátov 

alginát-tyramín. V tomto prípade boli fenolové skupiny najskôr konjugované na polymér akým 

je alginát. Tieto chemicky sieťované hydrogély vykazovali lepšiu mechanickú pevnosť 

a stabilitu ako fyzikálne sieťované hydrogély. Na rozdiel od iných chemicky sieťovaných 

hydrogélov dochádza u enzymaticky katalyzovaných k zosieťovaniu za miernych podmienok. 

Tento prístup takisto umožňuje regulovať rýchlosť zosieťovania a mechanickú pevnosť 

výsledných hydrogélov. V článku [32] odborníci popisujú hydrogél, kde bolo zosieťovanie 

dosiahnuté takisto enzymatickým zosieťovaním konjugátov alginát-dopamín (Alg–DA) 

v prítomnosti peroxidu vodíka, za katalýzy peroxidázou, ale namiesto fenolových skupín boli 

použité katecholové skupiny. V porovnaní s fenolom funkcionalizovaným alginát-

tyramínovým (Alg–TA) hydrogélom vykazujú Alg – DA gély s katecholom výrazne zlepšené 

adhézne vlastnosti. Ak majú oba polyméry stupeň substitúcie 10%, adhézna pevnosť týchto 

polymérov je asi 10-násobkom substitúcie. Výrazne zlepšené adhézne vlastnosti hydrogélov 

Alg–DA sa pripisujú katecholovej skupine, ktorá sa nachádza napríklad v adhéznych 

proteínoch modrých mušlí. Takto pripravené hydrogély sú používané na imobilizáciu buniek, 

transport liečiv alebo tkanivové inžinierstvo. 

Ďalšími typmi hydrogélov, ktorých adhézne vlastnosti boli skúmané sú alginátové 

a polyakrylamidové hydrogély. U alginátu je sieť tvorená iónovými väzbami 

a u polyakrylamidu je sieť tvorená kovalentnými väzbami. Qin a kol. [33] sa zaoberali práve 

týmto typom hydrogélu. Bolo zistené, že iónové zosieťovania sú slabšie než tie kovalentné. 

Z testov cytotoxicity bolo zistené, že hydrogél alginát – polyakrylamid (alginát – PAAm) je 

netoxický. Pri použití N, N' – methylénbisakrylamid (MBAA) ako sieťovacieho činidla zostáva 

polyakrylamidová sieť neporušená. Naopak pri použití N,N-bis(acryloyl)cystamínu (BACA) 

táto polymérna sieť disociuje. Za fyziologických podmienok je teda alginát – PAAm hydrogél 

s bisakrylamidovým zosieťovaním nedegradovateľný hydrogél, zatiaľ čo hydrogél alginát – 

PAAm s disulfidovými zosieťovaniami je degradovateľný. Okrem PAAm môže byť pre lepšiu 

biokompatibilitu použitý napr. polyethylénglykol. 

Hoang a kol. [34] skúmali možnosť použitia cyklodextrínov ako prísady do bioadhezív 

a mechanický pohľad na zlepšenie priľnavosti tkanív. Zavedením cyklodextrínov do 

želatínových adhezív malo za následok výrazné zvýšenie adhéznej sily na kožných náplastiach. 

Bolo to spôsobené vytvorením ďalších vodíkových väzieb a inklúzií vo vnútri adhéznej 
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matrice, ako aj na rozhraní adhezíva a kože. Tento príklad vzhľadom na dobré výsledky 

v spôsobe zvyšovania adhézie môže otvoriť cestu k používaniu u rôznych typov adhezív. 

V ďalšej štúdii Guvendiren a kol. [35] uvádza, že integrácia 3,4-dihydroxy-l-fenylalanínu 

(DOPA) do gélu taktiež zvyšuje súdržné a adhezívne vlastnosti. 

Chalmers a kol. v článku [36] hovoria o tom, že kovalentne viazaný polydopamín môže byť 

elektropolymerizovaný v scaffoldoch porézneho polypyrrolu s použitím pH neutrálneho 

elektrolytu k vytvoreniu elastickej štruktúry so zvýšenou adhéziou o 2140 % v porovnaní 

s nemodifikovanými polypyrolovými hydrogélmi. Zlepšená vodivosť a adhézia takýchto 

hydrogélov zvyšuje rozsah budúcich aplikácií, najmä k použitiu ako elastické 

superkondenzátory alebo batérie elektród alebo na biologické monitorovanie a kontakt 

s pokožkou. Výroba vodivých hydrogélov bez zahrnutia biologicky nevhodných uhlíkových 

nanorúrok alebo oxidov kovov ich robí oveľa vhodnejšími pre budúce nositeľné zariadenia. 

Toto je tiež prvá demonštrácia, že polydopamín môže poskytnúť ďalšiu vodivú fázu vo vodivej 

polymérnej štruktúre pomocou dobre riadeného polymerizačného mechanizmu. 

V článku [37] Guo a kol. študovali biokompatibilné polymérne hydrogély na báze 

poly(vinylacetátu) (PVAc) a poly(methylvinyléter-ko-maleínanhydridu) (PMVE-MA). 

Jedinečná adhézia tohto nového materiálu bola získaná kombináciou hydrofilných 

a hydrofóbnych polymérov a zabránením separácie fáz čiastočnou hydrolýzou PVAc na 

polyvinylalkohol (PVA) a reakciou výsledných hydroxylových skupín s anhydridmi kyseliny 

maleínovej v PMVE-MA. S ľahkým zosieťovaním bola pozorovaná zvýšená kompatibilita, ale 

nadmerným zosieťovaním došlo k zhoršeniu priľnavosti k povrchu. Priehľadné polymérne 

hydrogély boli pripravené v zmesi rozpúšťadiel pozostávajúcich hlavne z vody a etanolu, ktoré 

vykazovali silnú a laditeľnú adhéziu k hydrofóbnym aj hydrofilným povrchom. Adhézia bola 

ďalej upravovaná regulovaním stupňa hydrolýzy PVAc, ako aj molekulových hmotností PVAc 

a PMVE-MA. Tieto hydrogély boli označené za ideálnych kandidátov ako bioadhezíva na novú 

generáciu lepidla na zubné protézy.  

Autori publikácie [38] študovali účinky koncentrácie sieťovadla na adhéziu a mechanické 

vlastnosti hydrogélových filmov z hľadiska adhéznej sily. Bolo potvrdené, že keď sa 

koncentrácia sieťovadla zvyšuje, efektívny elastický modul hydrogélu sa dramaticky zvyšuje 

v dôsledku zvýšenia hustoty počtu sieťovacích činidiel až do 0,01 molárnej frakcie MBAA, 

po ktorej dosiahne vysokú ustálenú a stabilnú hodnotu. Sťahovacia sila adhezíva klesá so 

zvyšujúcou sa koncentráciou sieťovadla až do 0,025 mol frakcie MBAA, po ktorej dosiahne 

plató s nižšou silou. Optimálna hustota zosieťovania bola stanovená na 0,02 mol frakcie 

MBAA, kde sa dá získať vyvážený modul pružnosti a sila priľnavosti. K adhézii medzi dvoma 

materiálmi prispeli dva mechanizmy. Prvý mechanizmus sa týka vzájomných interakcií dvoch 

povrchov v kontakte, vrátane kovalentnej väzby, vodíkovej väzby a hydrofóbnej interakcie. 

Okrem toho vzájomná penetrácia najvzdialenejších nezosieťovaných polymérnych visiacich 

reťazcov môže významne ovplyvniť adhéziu. Druhý mechanizmus súvisí s objemovou 

deformáciou kontaktných materiálov, tj. množstvom energie rozptýlenej počas oddelenia. 

Aj keď sú poly (AAc-co-MBA) hydrogély bohaté na COOH skupiny, inertná a hydrofóbna 

povaha polydimethylsiloxánu (PDMS) obmedzuje rozsah interakcií na rozhraní.  
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V samostatnej štúdii [39] sa mukoadhézia pomerne podobného hydrogélu pripisuje aj 

flexibilite hydrogélových reťazcov, a nie obsahu karboxylových skupín na povrchu. Počítací 

substrát použitý v ich štúdii bol náchylnejší na interakciu s hydrogélmi na povrchu v porovnaní 

s naším počítacím substrátom. Preto sa javí ako racionálne priradiť pozorovanú adhéznu silu 

pri sťahovaní k rozsahu mobility a flexibility reťazcov v objemovom géle a na povrchu, ktoré 

sa znižovali so zvyšujúcou sa hustotou zosieťovania. To môže byť dôvodom opačných účinkov 

hustoty zosieťovania na adhéznu sťahovaciu silu a elastický modul hydrogélových filmov 

poly(akrylovej) kyseliny (PAA). 

V biomedicínskom priemysle sú biomateriály dôležitá časť, ktorá pokrýva celý rad oblastí 

vrátane tkanivového inžinierstva, biosenzorov, biočipov a lekárskych implantátov. 

Grumezescu a kol. [40] popisujú štúdium povrchov polymérnych materiálov, aby sa podporila 

adhézia buniek ako aj zachovanie funkčnosti týchto buniek. Bola skúmaná adhézia polyméru 

a tiež podporená mechanická adhézna teória. V nedávnom výskume kompozitov z polyetylénu 

s vysokou hustotou (HDPE) s hydroxyapatitom (HA) bolo zistené, že adhézia je primárne 

spôsobená mechanickým spájaním. Ďalšia práca sa zaoberala významom fibronektínu (Fn), 

adhézneho proteínu, ktorý sa nachádza v krvi a na bunkových povrchoch. V študii [41] bolo 

zistené, že Fn adheroval k substrátu mechanickým priľnutím, čím sa potvrdilo, že adhézne 

proteíny buniek majú významnú rolu v bunkovom správaní. Stále však chýbajú informácie, 

ktoré by viedli k pochopeniu molekulárnych väzieb medzi proteínmi, ako je fibronektín 

a cytoskleletovými prvkami na bunkovej úrovni. 

Existujú chemické úpravy, ktoré sú užitočné pre zmenu povrchových vlastností rôznych 

polymérnych materiálov, hlavne polyolefínov, kvôli ich vnútornej inertnosti. Tieto procesy sú 

zamerané na použitie rôznych chemikálií, ktoré prispievajú k zvýšeniu vzájomného pôsobenia 

medzi zložkami v polymérnych materiáloch. Pri štúdiu polymérov je využívaná technika 

vrúbľovania na základe pôsobenia fotónov – nazývaná „photografting“, v ktorej ide 

o kovalentné zabudovanie funkčných prísad do polymérnej matrice alebo polymérneho 

povrchu pomocou mechanizmu indukovaného svetlom. Balart a kol. [42] previedli povrchový 

photografting akrylových monomérov. Použitie ultrafialového žiarenia umožňuje aktiváciu 

monoméru a polymérnych reťazcov, čím sa zvyšuje mechanická kompaktnosť a vrúbľovanie 

monoméru na povrch polyméru. Táto technika bola úspešne použitá na zvýšenie interakcií 

medzi polymérnou matricou a zosilnením v kompozitoch polymérnej matrice alebo 

v polymérnych zmesiach na zvýšenie kompatibility. Prítomnosť fotoiniciátorov je potrebná na 

podporu aktivácie monomérov a povrchov tvorbou voľných radikálov. Niektoré štúdie odhalili, 

že použitie polárnych monomérov vedie k zvýšeniu zmáčacích a hydrofilných vlastností 

v dôsledku mechanickej stability polárnych skupín na povrch polyméru. Bolo zistené, že 

použitie akrylovej ako základného monoméru na „photografting“ vedie k pozoruhodnému 

zvýšeniu adhéznych vlastností polyolefínových substrátov. Ďalšie štúdie boli zamerané na iné 

substráty, takže bolo zaznamenané použitie procesov „photograftingu“  na 

polytetrafluóretyléne (PTFE) s cieľom získať protónovo vodivé membrány. Polypyrol (PPy) 

bol tiež podrobený „photograftingu“ s cieľom zlepšiť povrchovú aktivitu. Pokiaľ ide 

o monoméry, je možné zvýšenie hydrofilných vlastností použiť polárne monoméry, ako je 

kyselina akrylová (AA), vinylacetát (VAc), kyselina maleínová (MA), a iné. Uvádza sa tiež 
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použitie hydrofóbnych monomérov, ako je trimetylolpropantriakrylát, aby sa zabezpečila dobrá 

odolnosť proti tepelnej degradácii.  

Cieľom práce [43] bolo zvýšiť adhézne vlastnosti polypropylénových materiálov pomocou 

jednostupňového procesu „photograftingu“  monoméru metylmetakrylátu (MMA) 

s benzofenónom ako iniciátorom, aby sa získali stabilné a odolné adhézne spoje polypropylén 

– polypropylén. Účinky času vystavenia ultrafialovému žiareniu na mechanické vlastnosti 

adhéznych spojov polypropylén – polypropylén boli stanovené pomocou T-peel a shear testov. 

Bolo preukázané, že „photografting“  metylmetakrylátu (MMA) UV žiarením je užitočná 

a účinná technika na zlepšenie adhéznych vlastností.  

V článku [44] boli predmetom výskumu interpolymérne interakcie. Boli uskutočnené štúdie 

na rôznych polymérnych zmesiach. Jednalo sa o zmesi, ktorých použitie je výhodné v rôznych 

farmaceutických prípravkoch, najmä v systémoch dodávania liečiv s riadením uvoľňovaním. 

Satoh a kol. uvádzajú, že použitie hmotnostného pomeru hydroxypropylcelulózy 

a karboxyvinylového polyméru v pomere 3:2 ako pomocných látok v tabletách významne 

znížilo bioadhéznu silu v porovnaní so silou pôvodných polymérov. Podobné účinky boli 

zaznamenané u lisovaných tabliet pripravených s použitím chitosanu a hyaluronátu sodného. 

Taktiež bol opísaný carbopol (Cp) ako bioadhezívny polymér, ktorý vykazoval adhézne 

interakcie závislé od koncentrácie so substrátom. Bolo preukázané, že zvyšujúca sa 

koncentrácia Cp934P významne zvyšuje priľnavosť. Tiež  bolo preukázané, že disk z komplexu 

carbopol – polivinylpyrolidon K90 (Cp-PVP K90) mal nižšiu adhéznu silu v porovnaní 

s diskom so zmesou fyzikálneho prášku. Zdá sa, že interpolymérna komplexácia medzi 

Cp a PVP K90 potlačuje interakciu medzi molekulami polymérov a tkaninovej membrány, čo 

vedie k zníženiu adhéznej sily. 

V štúdii [45] bol študovaný mechanizmus adhézie medzi N2 polypropylénu (PP/N2) 

ošetreného plazmou a hybridným hydrogélom vyrobeným chemickým sieťovaním medzi 

polyetylénglykolom (PEG) a sójovým albumínom. Funkčnými skupinami obsahujúcimi dusík 

zavedenými na povrch PP boli amínová (C-NH2), hydroxylová (C-OH), karboxylová (O-C=O), 

karbonylová (C=O) a amidová (N-C=O) funkčná skupina. Peel testom bolo zistené, že 

priľnavosť bola 25krát vyššia pre PP/N2 v porovnaní s neošetreným PP. Bolo preukázané, že za 

zlepšenie adhézie sú zodpovedné skupiny C-NH2.  
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4 CIELE PRÁCE 

Cieľom tejto diplomovej práce je vypracovať rešerš na problematiku prípravy semi-

interpenetrovaných hydrogélových systémov. V prvej časti práce je cieľom zvoliť rôznych 

zástupcov hydrogélových systémov využiteľných pre nasledujúce štúdium adhézie týchto 

materiálov. Na tomto mieste bude kladený dôraz hlavne na typ sieťovania reťazcov v štruktúre 

hydrogélov, biokompatibilitu a tiež na výsledné vlastnosti pripravenej matrice. Pre účely 

následného štúdia adhéznych vlastností týchto materiálov bude nutné najskôr nadefinovať 

a optimalizovať vhodnú metodiku pre štúdium adhéznych vlastností hydrogélov. Práca si kladie 

za cieľ taktiež u vybraných vzoriek previesť riadenú modifikáciu adhézie inkorporáciou 

vhodných látok do štruktúry hydrogélu.  
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5 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

5.1 Chemikálie 

• akrylamid p.a. (Sigma Aldrich, Co.), CAS = 79-06-1 

• alginát sodný, p.a. (Sigma Aldrich, Co.), CAS = 9005-38-3 

• agaróza, p.a. (Sigma Aldrich, Co.), CAS = 9012-36-6 

• chlorid vápenatý dihydrát, p.a. (PENTA s.r.o.), CAS = 10035-04-8 

• hydroxid sodný pecky p.a. (PENTA s.r.o.), CAS: 1310-73-2 

• kyselina akrylová p.a. (Sigma Aldrich, Co.), CAS = 79-10-7 

• N,N'-methylénbisakrylamid p.a. (Sigma Aldrich, Co.), CAS = 110-26-9 

• peroxodisíran draselný p.a. (PENTA s.r.o.), CAS = 7727-21-1 

• phytagel p.a. (Sigma Aldrich, Co.), CAS = 71010-52-1 

• tween 20 (Sigma Aldrich, Co.), CAS = 9005-64-5 

• ultračistá demineralizovaná voda (ELGA – LabWater) 

5.1.1 Gellan / Phytagel 

Gellan je polysacharid s vysokou molekulovou hmotnosťou produkovaný fermentáciou ako 

produkt čistej kultúry mikróbov Sphingomonas elodea. Produkčný organizmus je aeróbna, 

dobre charakterizovaná, nepatogénna gramnegatívna baktéria. Štruktúra gellanu (Obrázok 3) 

pozostáva z opakujúcich sa štyroch spojených monosacharidových jednotiek – jednej molekuly 

rhamnózy (sacharidu nachádzajúceho sa v rôznych rastlinách), jednej molekuly kyseliny 

glukurónovej a dvoch molekúl glukózy. Gellan je vo vode rozpustný šedo–biely prášok, ktorý 

tvorí gél pridaním kladne nabitých iónov. Štruktúru gellanu je možno teda regulovať pridaním 

draselných, horečnatých, vápenatých alebo sodných solí [46]. 

 

Obrázok 3: Štruktúrny vzorec gellanu [46] 

5.1.2 Agaróza 

Agaróza je lineárny polysacharid zložený zo základných štruktúrnych jednotiek  

D-galaktózy a 3,6-L-galaktózy, ktoré sa v štruktúre striedajú. Štruktúra agarózy je zobrazená 

na Obrázku 4. Je to prírodný polysacharid, ktorý je získavaný z morských rias. Agaróza nemá 

náboj a preto je vhodná ako inertný nereaktívny nosič pre ďalšie látky. Je to 

tzv. termoreverzibilný polysacharid, čo znamená, že so zmenou teploty sa u tohto 

polysacharidu prejavuje hysterézia. Vo vodnom roztoku je agaróza za normálnej teploty 

nerozpustná, ale zahrievaním nad teplotu cca 85°C dochádza k rozpúšťaniu [47,48]. 
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Obrázok 4: Štruktúrny vzorec agarózy [48] 

5.1.3 Alginát sodný 

Alginát sodný je lineárny polysacharid, ktorý je zložený z kyseliny β-D-manuronovej 

a kyseliny α-L-guluronovej, tieto dve kyseliny sú usporiadné v blokoch a to buď ako 

homopolymérne bloky alebo striedajúce sa bloky týchto kyselín. Štruktúrny vzorec 

alginátového polyméru je vyobrazený na Obrázok 5 V roztoku nesie tento polysacharid záporný 

náboj a je možné ho sieťovať kladnými katiónmi alebo viacväzbovými skupinami [49,50]. 

 

Obrázok 5: Štruktúrny vzorec alginátového polyméru [50] 

5.1.4 Kyselina akrylová 

Kyselina akrylová je najjednoduchšia nenasýtená karboxylová kyselina. Je to bezfarebná 

kvapalina s charakteristicky štipľavým zápachom. Kyselina akrylová sa rozpúšťa vo vode 

a niektorých organických rozpúšťadlách. Štruktúrny vzorec tejto kyseliny je znázornený na 

Obrázku 6. Kyselina akrylová, jej soli a estery sa používajú pri výrobe disperzií a polymérov, 

ktoré sú následne využívané ako obaly, nátery či adhezíva [51].  

 

Obrázok 6: Štruktúrny vzorec kyseliny akrylovej [52] 

5.1.5 Akrylamid 

Akrylamid je organická zlúčenina s veľmi vysokou rozpustnosťou vo vode. Je to biela tuhá 

látka bez zápachu, rozpustná vo vode a v niekoľkých organických rozpúšťadlách. Akrylamid 

je dôležitá priemyselná chemikália, ktorá sa primárne používa na výrobu polymérov 

a kopolymérov. Vyrába sa priemyselne ako prekurzor polyakrylamidov, ktoré nachádzajú 

mnoho využití ako vo vode rozpustné zahusťovadlá a flokulačné činidlá [53]. Štruktúrny vzorec 

akrylamidu je znázornený na Obrázku 7. 

 

Obrázok 7: Štruktúrny vzorec akrylamidu [54] 
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5.2 Použité prístroje 

• analytické váhy Scalteg 

• magnetická miešačka s teplotným čidlom 

• PURELAB – flex (ELGA – LabWater) 

• reometer – AR-G2 Rheometer, TA Instruments Ltd. 

• vyhrievacia doska ETA 2107 

5.3 Príprava hydrogélov 

5.3.1 Príprava agarózových hydrogélov 

Vzorky pre meranie reologických vlastností agarózy boli pripravené o koncentráciách 

0,5 hm.%, 1,0 hm.%, 2,0 hm.% a 4,0 hm.%. Na prípravu bola použitá ultračistá 

demineralizovaná voda. Na analytických váhach boli navážené hmotnosti odpovedajúce 

koncentráciám v roztokoch. Navážky boli kvantitatívne prevedené do kadičiek a doplnené 

ultračistou demineralizovanou vodou na objem 10 ml. Vzorky boli následne zahriate na 

magnetickej miešačke na 80 °C, ďalej boli vložené do ultrazvuku na 1 minútu a následne boli 

až po dobu merania udržiavané na teplote 80 °C. Tabuľka 1: Príprava agarózových hydrogélov 

zobrazuje pomery v akých boli pripravované agarózové hydrogély. 

Tabuľka 1: Príprava agarózových hydrogélov 

Agaróza (g) H2O (ml) koncentrácia (hm.%) 

0,01 10,0 0,1 

0,05 10,0 0,5 

0,10 10,0 1,0 

0,15 10,0 1,5 

0,20 10,0 2,0 

0,30 10,0 3,0 

 

5.3.2 Príprava alginátových hydrogélov 

Hydrogély boli pripravené vo vhodnom pomere alginátu a ultračistou demineralizovanou 

vodou. K roztoku bol primiešaný CaCl2∙2H2O o troch rôznych koncentráciách. Roztok bol 

miešaný na magnetickej miešačke po dobu jedného dňa a následne boli sledované vizuálne 

vlastnosti. 
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a) Alginát sieťovaný s CaCl2 

Tabuľka 2: Príprava alginátových hydrogélov 

Alginát (g) H2O (ml) koncentrácia (hm.%) CaCl2∙2H2O (M) 

0,10 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 

0,15 10,0 1,5 0,1 0,01 0,001 

0,20 10,0 2,0 0,1 0,01 0,001 

0,25 10,0 2,5 0,1 0,01 0,001 

0,30 10,0 3,0 0,1 0,01 0,001 

 

b) AAm alginátové roztoky 

AAm roztok bol pripravený zvážením vhodnej navážky a pridaním ultračistej 

demineralizovanej vody. K roztoku bolo pridané vhodné množstvo KPS a tiež MBAA o určitej 

koncentrácii. Boli pripravené roztoky alginátov s ultračistou demineralizovanou vodou, presný 

postup prípravy je popísaný vyššie. Roztoky AAm a alginátu boli zmiešané v pomere 1:1. 

Výsledný roztok bol po dobu jednej minúty ponechaný v ultrazvuku a následne bol roztok 

zahrievaný po dobu 6 hodín pri teplote 60 °C. K roztoku bol po 6 hodinách pridaný roztok 

CaCl2∙2H2O o koncentrácii 2 hm.% a takto pripravený roztok bol ponechaný 3 dni pri 

laboratórnej teplote. Po 3 dňoch boli sledované vizuálne vlastnosti. 

Tabuľka 3: Príprava AAm - alginátových hydrogélov 

AAm (g) H2O (ml) Alginát (hm.%) KPS (g) MBAA (mol.%) 

1,2 5,0 1,0 0,0046 0,2 / 0,5 

1,2 5,0 1,5 0,0046 0,2 / 0,5 

1,2 5,0 2,0 0,0046 0,2 / 0,5 

1,2 5,0 2,5 0,0046 0,2 / 0,5 

1,2 5,0 3,0 0,0046 0,2 / 0,5 

 

c) AA alginátové roztoky 

AA roztok bol pripravený zmiešaním vhodného pomeru AA a 0,1 M roztoku NaOH. K roztoku 

bolo pridané vhodné množstvo KPS a tiež MBAA o určitej koncentrácii. Boli pripravené 



29 

 

roztoky alginátov s 1 M NaOH a to zmiešaním vhodnej navážky alginátu s roztokom NaOH 

a následným zahrievaním na 80 °C. Roztoky AA a alginátu boli zmiešané v pomere 1:1. 

Výsledný roztok bol po dobu jednej minúty ponechaný v ultrazvuku a následne bol roztok 

zahrievaný po dobu 6 hodín pri teplote 60 °C. K roztoku bol po 6 hodinách pridaný roztok 

CaCl2∙2H2O o koncentrácii 2 hm.% a takto pripravený roztok bol ponechaný 3 dni pri 

laboratórnej teplote. Po 3 dňoch boli sledované vizuálne vlastnosti. 

Tabuľka 4: Príprava alginátových hydrogélov (k použitiu s AA) 

Alginát (hm.%) Alginát (g) NaOH (ml) 

1,0 1,0 100,0 

1,5 1,5 100,0 

2,0 2,0 100,0 

2,5 2,5 100,0 

3,0 3,0 100,0 

 

Tabuľka 5: Príprava AA - alginátových hydrogélov 

AA (ml) NaOH (ml) Alginát (hm.%) KPS (g) MBAA (mol.%) 

1,5 3,5 1,0 0,0059 0,2 / 0,5 

1,5 3,5 1,5 0,0059 0,2 / 0,5 

1,5 3,5 2,0 0,0059 0,2 / 0,5 

1,5 3,5 2,5 0,0059 0,2 / 0,5 

1,5 3,5 3,0 0,0059 0,2 / 0,5 

 

5.3.3 Príprava gellanových hydrogélov 

Príprava prebiehala zvážením vhodnej navážky. Následne bola táto navážka prevedená do 

kadičky spolu s 10 ml ultračistej demineralizovanej vody. Roztok bol miešaný a zahriaty na 

80 °C a následne schladený na laboratórnu teplotu.  
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a) Gellan 

Tabuľka 6: Príprava gellanových hydrogélov 

Gellan (g) H2O (ml) koncentrácia (hm.%) 

0,01 10,0 0,1 

0,05 10,0 0,5 

0,10 10,0 1,0 

0,15 10,0 1,5 

0,20 10,0 2,0 

0,25 10,0 2,5 

0,30 10,0 4,0 

 

Príprava gellanových hydrogélov s CaCl2∙2H2O prebiehala zvážením vhodnej navážky 

gellanu. Následne bola táto navážka prevedená do kadičky spolu s 10 ml ultračistej 

demineralizovanej vody. Bol tiež pripravený zásobný roztok CaCl2∙2H2O. Oba roztoky boli 

spolu miešané v pomere 1:1. Výsledný roztok bol miešaný a zahriaty na 80 °C a následne 

schladený na laboratórnu teplotu. 
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b) Gellan s prídavkom CaCl2 

Tabuľka 7: Príprava gellanových hydrogélov s prídavkom CaCl2 

Gellan (hm.%) CaCl2∙2H2O (M) 

0,1 0,1 0,01 0,001 

0,5 0,1 0,01 0,001 

1,0 0,1 0,01 0,001 

1,5 0,1 0,01 0,001 

2,0 0,1 0,01 0,001 

2,5 0,1 0,01 0,001 

3,0 0,1 0,01 0,001 

4,0 0,1 0,01 0,001 

 

Príprava gellanových hydrogélov s Tweenom 20 prebiehala zvážením vhodnej navážky 

gellanu. Následne bola táto navážka prevedená do kadičky spolu s 10 ml ultračistej 

demineralizovanej vody. Bol tiež pripravený roztok Tweenu 20 o vhodnej koncentrácii. Roztok 

gellanu bol zahriaty na 80 °C. K tomuto roztoku bolo pridané určité množstvo roztoku 

Tweenu 20. Takto pripravený roztok bol ponechaný schladnúť na laboratórnu teplotu. Všetky 

pomery prípravy gellanových hydrogélov s Tweenom 20 sú uvedené v Tabuľke 8. 
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c) Gellan s prídavkom Tween 20 

Tabuľka 8: Príprava gellanových hydrogélov s prídavkom Tweenu 20 

Gellan 

(hm.%) 

Tween 10% 

(ml) 

Tween 20% 

(ml) 

Tween 30% 

(ml) 

Tween 40% 

(ml) 
Tween 20 

(ml) 

H2O 

(ml) 

Tween 20 

(ml) 

H2O 

(ml) 

Tween 20 

(ml) 

H2O 

(ml) 

Tween 20 

(ml) 

H2O 

(ml) 

0,1 10 90 20 80 30 70 40 60 

0,5 10 90 20 80 30 70 40 60 

1,0 10 90 20 80 30 70 40 60 

1,5 10 90 20 80 30 70 40 60 

2,0 10 90 20 80 30 70 40 60 

2,5 10 90 20 80 30 70 40 60 

3,0 10 90 20 80 30 70 40 60 

4,0 10 90 20 80 30 70 40 60 

 

5.4 Štúdium adhézie hydrogélov s využitím reologických meraní 

K meraniu bol použitý reometer AR – G2 a geometria typu doska – doska s priemerom hornej 

dosky 40 mm. Medzera bola u tuhších vzorkov nastavená na 1 mm a u kvapalných vzorkov na 

0,75 mm. Meranie bolo tiež upravené podľa viskozity vzorku a to buď na režim merania 

kvapalných alebo tuhých vzorkov. 

5.4.1 Reologické merania agarózových hydrogélov 

Agarózové hydrogély boli pripravované podľa postupu v kapitole 5.3.1. Boli vybrané 

koncentrácie, ktoré sme v predchádzajúcej príprave gélu určili ako vhodné pre meranie 

(kapitola 5.3.1 v Tabuľke 1 označené tučne). Bolo pripravených 10 ml hydrogélu o určitej 

koncentrácii. Tento hydrogél bol po zahriatí na 80 °C naliaty priamo na dolnú dosku reometru, 

ktorá bola dopredu vyhriata na 85 °C. Následne bola hlavica uvedená do meriacej polohy tak 

aby hydrogél pokryl celú plochu medzi dolnou a hornou doskou reometru. Prípadné nadbytočné 

množstvo hydrogélu bolo očistené buničinou. Prvým krokom merania bola zmena teploty 

spodnej dosky na 25 °C, aby došlo k stuhnutiu hydrogélu. Ďalej bol prevedený Flow 

squeeze / Pull of test, kedy dochádzalo k natiahnutiu hydrogélu (tension). Pre každú 

koncentráciu zvlášť bola vytvorená grafická závislosť normálovej sily na vzdialenosti medzi 

dolnou a hornou doskou . 
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5.4.2 Reologické merania gellanových hydrogélov 

Gellanové hydrogély boli pripravované podľa postupu v kapitole 5.3.3. Boli vybrané 

koncentrácie, ktoré sme v predchádzajúcej príprave gélu určili ako vhodné pre meranie 

(v kapitole 5.3.3 v Tabuľkách 6, 7 a 8 označené tučne). Bolo pripravených 10 ml hydrogélu o 

určitej koncentrácii. Tento hydrogél bol po zahriatí na 80 °C naliaty priamo na dolnú dosku 

reometru, ktorá bola dopredu vyhriata na 85 °C. Následne bola hlavica uvedená do meriacej 

polohy tak aby hydrogél pokryl celú plochu medzi dolnou a hornou doskou reometru. Prípadné 

nadbytočné množstvo hydrogélu bolo očistené buničinou. Prvým krokom merania bola zmena 

teploty spodnej dosky na 25 °C, aby došlo k stuhnutiu hydrogélu. Ďalej bol prevedený Flow 

squeeze / pull of test, kedy dochádzalo k natiahnutiu hydrogélu (tension). Pre každú 

koncentráciu zvlášť bola vytvorená grafická závislosť normálovej sily na vzdialenosti medzi 

dolnou a hornou doskou . Tieto merania boli prevedené pre gellanové hydrogély s ultračistou 

demineralizovanou vodou, gellanové hydrogély s CaCl2∙2H2O a gellanové hydrogély 

s Tween 20. 

5.5 Spracovanie dát 

V tejto kapitole sú popísané všeobecné spracovania dát získaných pomocou použitej metódy – 

reológie. Získané dáta boli spracované v programe Rheology Advantage, tento program 

poskytol hodnoty merania akými sú normálová sila, gap, teplota či čas. Takto získané hodnoty 

boli ďalej spracované v programe MS Excel.  

Pre každé meranie bola vytvorená grafická závislosť normálovej sily na medzere medzi 

doskami reometru. Metódou dvoch priamok boli vypočítané priesečníky, ktoré označujú miesto 

s minimálnou normálovou silou a miesto, od ktorého sa vyobrazená krivka blíži nulovej 

normálovej sile. Obrázok 8 zobrazuje príklad pre meranie gellanového hydrogélu 

o koncentrácii 1 hm.%. 

 

Obrázok 8: Závislosť normálovej sily na gap pre meranie gellanu o koncentrácii 1 hm.% 

Pre všetky merania boli vytvorené tabuľky, kde sú uvedené najnižšie hodnoty normálovej sily. 

Tieto hodnoty hovoria o tom, kedy sa gél prvýkrát odtrhne od dosky reometru. 
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Ďalším použitým vyhodnocovacím softvérom bol Origin8. Tento program bol použitý na 

získanie plochy nad krivkou závislosti normálovej sily na gap. Táto hodnota hovorí o tom, aká 

veľká adhézna sila je potrebná pre odtrhnutie hydrogélu. Pre každé meranie bola zhotovená 

závislosť normálovej sily na gap, z ktorej bola spočítaná plocha normálovej sily nad krivkou 

tejto závislosti. V programe boli tiež overené výpočty priesečníkov a určená minimálna 

hodnota normálovej sily. Príklad výstupu z programu Origin8 je na Obrázku 9. 

 

Obrázok 9: Príklad spracovania nameraných hodnôt v programe Origin8, ohraničenie plochy k výpočtu 

a určenie minimálnej normálovej sily (1 hm.% gellan s prídavkom 40 hm.% Tween 20) 

6 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

6.1 Optimalizácia prípravy hydrogélov pre adhézne experimenty 

Hlavným cieľom práce bolo sledovať adhéziu hydrogélov. Vysoká priľnavosť hydrogélov je 

jednou zo žiadaných vlastností pre použitie v medicínskych aplikáciách. Napríklad pri výrobe 

hydrogélových náplastí, ktoré absorbujú vylučované sekréty z rany je potrebné, aby bol 

hydrogél dostatočne priľnavý. Preto je potrebné túto vlastnosť hydrogélov podrobiť bližšiemu 

skúmaniu. V prvom rade bolo potrebné pripraviť vhodných zástupcov rôznych typov 

hydrogélov líšiacich sa v type sieťovania. Nasledujúce kapitoly zahŕňajú hydrogély 

z vybraných polysacharidov a ich vizuálne charakteristiky. 

6.1.1 Agaróza 

Príprava agarózy prebehla bez výrazných komplikácií, celkovo bolo pripravených šesť 

koncentrácií, aby bolo možné posúdiť vhodnosť jednotlivých hydrogélov k použitiu pri 

reologických meraniach. Vizuálna charakteristika hydrogélov je popísaná v Tabuľke 9. Tučne 

vyznačené koncentrácie hydrogélov sú svojimi vlastnosťami vhodné pre reologické merania. 

U takto zvolených hydrogélov bola sledovaná homogénnosť, ich transparentnosť, bolo 

potrebné zvoliť k meraniu tie, ktoré majú optimálnu tuhosť. Ďalším z kritérií, ktoré musia 
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spĺňať materiály s dobrými adhéznymi vlastnosťami je Dahlquistovo kritérium (elastický 

modul menší než 105 Pa). Materiály, ktoré majú vyššie hodnoty elastického modulu majú 

slabšie adhézne vlastnosti, pretože nie sú schopné dostatočne rozptýliť energiu viskóznymi 

príspevkami. 

Tabuľka 9: Vyhodnotenie vizuálnych vlastností agarózových hydrogélov 

koncentrácia agarózy (hm.%) vizuálna charakteristika hydrogélov 

0,1 Číry roztok, takmer nezgélovaný 

0,5 Jemný gél, nedrží tvar 

1,0 Gél vhodný pre meranie – drží tvar, nie je príliš tuhý 

1,5 Gél vhodný pre meranie – drží tvar, nie je príliš tuhý 

2,0 Gél začína byť tuhší = vyššia koncentrácia 

3,0 Príliš tuhý gél = veľmi vysoká koncentrácia 

 

Obrázok 10 zobrazuje príklad troch rozličných koncentrácií hydrogélov. Hydrogél 

a) o koncentrácii 0,5 hm.% nie je dostatočne zgélovaný, po schladení na laboratórnu teplotu 

nedrží tvar. Hydrogél b) o koncentrácii 1,5 hm.% je zgélovaný v celom svojom objeme a po 

vylúpnutí z formy drží tvar. Hydrogél c) o koncentrácii 3,0 hm.% je zgélovaný v celom svojom 

objeme, drží tvar, avšak táto koncentrácia je príliš vysoká. Výsledný hydrogél je príliš tuhý 

a nevhodný pre štúdium adhéznych vlastností. 

 

Obrázok 10: Agarózové hydrogély o rôznych koncentráciách a) 0,5 hm.%, b) 1,5 hm.%, c) 3 hm.% 

Obdobne boli prevedené výbery hydrogélov vhodných pre meranie u alginátu a gellanu 

s rôznymi prídavkami sieťovacích činidiel. 
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6.1.2 Alginát sieťovaný s CaCl2 

Alginátové hydrogély sieťované s CaCl2 boli pripravené o piatich koncentráciách s prídavkami 

roztoku CaCl2∙2H2O (tri rôzne koncentrácie roztoku CaCl2∙2H2O). V Tabuľke 10 sú 

vyhodnotené vizuálne charakteristiky týchto hydrogélov. 

Tabuľka 10: Vyhodnotenie vizuálnych charakteristík alginátových hydrogélov sieťovaných CaCl2 

koncentrácia 

alginátu 

(hm.%) 

vizuálna charakteristika hydrogélov 

0,001M CaCl2∙2H2O 0,01M CaCl2∙2H2O 0,1M CaCl2∙2H2O 

1,0 Číry roztok, 

nezgélovaný 

Číry roztok, 

nezgélovaný 

Číry roztok, 

nezgélovaný 

1,5 Číry roztok, 

nezgélovaný 

Jemný gél, nedrží tvar Jemný gél, nedrží tvar 

2,0 Jemný gél, nedrží 

tvar 

Gél – drží tvar, nie je 

príliš tuhý 

Gél – drží tvar, nie je 

príliš tuhý 

2,5 Gél – drží tvar, nie je 

príliš tuhý 

Gél – drží tvar, nie je 

príliš tuhý 

Gél – drží tvar, nie je 

príliš tuhý 

3,0 Príliš tuhý gél = 

veľmi vysoká 

koncentrácia 

Príliš tuhý gél = 

veľmi vysoká 

koncentrácia 

Príliš tuhý gél = veľmi 

vysoká koncentrácia 

 

Alginátové hydrogély negélovali v celom objeme, väčšinou bola pozorovaná len tvorba 

zhlukov, respektíve zrazenín. V tomto prípade by bolo potrebné prípravy niekoľkokrát 

zopakovať a optimalizovať použitie koncentrácií CaCl2. Výsledné vlastnosti alginátového 

hydrogélu tiež závisia na prídavku iónov, rýchlosti, čase miešania a pod. Alginátové hydrogély 

v tejto práci neboli vždy dostatočne homogénne a nespĺňali kritériá pre hydrogély vhodné 

k ďalším meraniam (viď. kapitola 6.1). Pri replikácii nebolo možné pripraviť dva hydrogély 

o rovnakej koncentrácii, ktoré by mali zhodné vlastnosti a preto tieto hydrogély neboli použité 

ďalej pri reologických meraniach. 

6.1.3 Alginát sieťovaný s AA a MBAA 

Ďalšími pripravenými hydrogélmi boli alginátové hydrogély s prídavkom AA a MBAA. 

Hydrogély boli pripravované dvakrát. Prvýkrát bolo z pozorovania zrejmé, že hydrogély budú 

vhodné k meraniu, avšak pri druhej príprave týchto hydrogélov došlo k zmene pozorovaných 

vlastností. Zgélovanie sa pri druhej príprave neprejavilo dostatočne. U všetkých koncentrácií 

došlo buď len k zakaleniu roztoku alebo k tvorbe veľmi jemných zrazenín. V Tabuľke 11 sú 

zhrnuté vizuálne charakteristiky pozorované pri príprave týchto hydrogélov. Na Obrázku 11 sú 

ďalej zobrazené dve koncentrácie hydrogélov pre porovnanie pripravovaných prvý a druhýkrát.  
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Tabuľka 11: Vyhodnotenie vizuálnej charakteristiky alginátu sieťovaného s AA a MBAA 

koncentrácia 

alginátu (hm.%) 

prídavok 

AA (ml) 

koncentrácia 

MBAA 

(mol.%) 

vizuálna charakteristika hydrogélov 

1. príprava  2. príprava 

1,0 1,5 0,2 Roztok so 

zrazeninou 

Číry roztok bez 

zrazenín 

1,5 1,5 0,2 Jemný gél – nedrží 

tvar 

Zakalený roztok bez 

zrazenín 

2,0 1,5 0,2 Gél – drží tvar Zakalený roztok bez 

zrazenín 

2,5 1,5 0,2 Gél – drží tvar Zakalený roztok bez 

zrazenín 

3,0 1,5 0,5 Tuhý gél Jemné zgélovanie – 

nedrží tvar 

1,0 1,5 0,5 Jemné zgélovanie – 

nedrží tvar 

Zakalený roztok bez 

zrazenín 

1,5 1,5 0,5 Jemné zgélovanie – 

nedrží tvar 

Zakalený roztok bez 

zrazenín 

2,0 1,5 0,5 Gél – drží tvar Zakalený roztok bez 

zrazenín 

2,5 1,5 0,5 Gél – drží tvar Zakalený roztok bez 

zrazenín 

3,0 1,5 0,5 Príliš tuhý gél Jemné zgélovanie – 

nedrží tvar 

 

 

Obrázok 11: a) alginát sieťovaný s AA a MBAA 1. príprava - koncentrácia alginátu 2 hm.% (vľavo) 

a 2,5 hm.% (vpravo) časť b) alginát sieťovaný s AA a MBAA 2. príprava – koncentrácia alginátu 

2 hm.% (vľavo) a 2,5  hm.% (vpravo) 
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Prípravu alginátových hydrogélov s prídavkom AA a MBAA nebolo možné zopakovať 

s rovnakým výsledným zosieťovaním, a preto tieto hydrogély neboli ďalej použité pri 

reologických meraniach. 

6.1.4 Alginát sieťovaný s AAm a MBAA 

Posledné zo skupiny alginátových hydrogélov boli hydrogély s prídavkom AAm a MBAA. 

Hydrogély boli rovnako ako predošlé spomenuté pripravované dvakrát. Prvýkrát bolo 

z pozorovania taktiež zrejmé, že hydrogély budú vhodné k meraniu, avšak pri druhej príprave 

týchto hydrogélov došlo k zmene pozorovaných vlastností. Zgélovanie sa pri druhej príprave 

neprejavilo dostatočne. U všetkých koncentrácií došlo buď len k zakaleniu roztoku alebo 

k tvorbe veľmi jemných zrazenín. V Tabuľke 12 sú zhrnuté vizuálne charakteristiky 

pozorované pri príprave týchto hydrogélov. Na Obrázku 12 sú ďalej zobrazené dve 

koncentrácie hydrogélov pre porovnanie pripravované prvý a druhýkrát.  
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Tabuľka 12: Vyhodnotenie vizuálnej charakteristiky alginátu sieťovaného AAm a MBAA 

koncentrácia 

alginátu (hm.%) 

prídavok 

AAm (ml) 

koncentrácia 

MBAA 

(mol.%) 

vizuálna charakteristika hydrogélov 

1. príprava  2. príprava 

1,0 1,5 0,2 Veľmi jemný gél – 

prevláda kvapalina 

Veľmi jemný gél – 

prevláda kvapalina 

1,5 1,5 0,2 Jemný gél – prevláda 

kvapalina 

Veľmi jemný gél – 

prevláda kvapalina 

2,0 1,5 0,2 Gél – drží tvar Zakalený roztok bez 

zrazenín 

2,5 1,5 0,2 Gél – drží tvar Zakalený roztok bez 

zrazenín 

3,0 1,5 0,2 Príliš tuhý gél Zakalený roztok bez 

zrazenín 

1,0 1,5 0,5 Veľmi jemný gél – 

prevláda kvapalina 

Roztok so zrazeninou 

1,5 1,5 0,5 Veľmi jemný gél – 

prevláda kvapalina 

Jemný gél – prevláda 

kvapalina 

2,0 1,5 0,5 Gél vhodný pre 

meranie – drží tvar 

Zakalený roztok bez 

zrazenín 

2,5 1,5 0,5 Gél vhodný pre 

meranie – drží tvar 

Zakalený roztok bez 

zrazenín 

3,0 1,5 0,5 Príliš tuhý gél Zakalený roztok bez 

zrazenín 
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Obrázok 12: a) alginát sieťovaný s AAm a MBAA 1. príprava - koncentrácia alginátu 2 hm.% (vľavo) 

a 2,5 hm.% (vpravo) časť b) alginát sieťovaný s AAm a MBAA 2. príprava – koncentrácia alginátu 

2 hm.% (vľavo) a 2,5 hm.% (vpravo) 

Prípravu alginátových hydrogélov s prídavkom AAm a MBAA nebolo možné zopakovať 

s rovnakým výsledným zosieťovaním, a preto ani tento typ hydrogélov nebol ďalej použitý pri 

reologických meraniach. 

6.1.5 Gellan 

Gellanové hydrogély boli pripravené o siedmych koncentráciách, Tabuľka 13 vyhodnocuje 

vizuálne charakteristiky jednotlivých koncentrácií hydrogélu. Tučne označené sú koncentrácie, 

ktoré sú najvhodnejšie pre reologické merania. Hydrogély vhodné pre meranie boli vybrané na 

základe vizuálnych vlastností rovnako ako u agarózových hydrogélov (viď. kapitola 6.1). 
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Tabuľka 13: Vyhodnotenie vizuálnej charakteristiky gellanových hydrogélov 

koncentrácia gellanu (hm.%) vizuálna charakteristika hydrogélov 

0,1 Číry roztok, nebolo pozorované žiadne zgélovanie 

0,5 Číry roztok, nebolo pozorované žiadne zgélovanie 

1,0 Gél vhodný pre meranie – drží tvar, nie je príliš tuhý 

1,5 Gél vhodný pre meranie – drží tvar, nie je príliš tuhý 

2,0 Gél vhodný pre meranie – drží tvar, nie je príliš tuhý 

2,5 Gél začína byť tuhý = vysoká koncentrácia 

4,0 Príliš tuhý gél = veľmi vysoká koncentrácia 

 

6.1.6 Gellan s prídavkom CaCl2 

Výsledkom prípravy gellanových hydrogélov s prídavkom CaCl2 bolo osem koncentrácií 

gellanu s tromi rôznymi koncentráciami CaCl2. Na Obrázkoch 13 a 14 sú uvedené príklady 

prípravy gellanových hydrogélov s prídavkom 0,001M CaCl2. 

 

Obrázok 13: Príklad prípravy gellanových hydrogélov s prídavkom 0,001M CaCl2 

 

Obrázok 14: Príklad prípravy gellanových hydrogélov s prídavkom 0,001M CaCl2 

Vizuálne charakteristiky týchto hydrogélov sú vyhodnotené v Tabuľke 14. Po zhodnotení 

hydrogélov boli vybrané tie, ktoré sú najvhodnejšie pre reologické merania (kritériá sú uvedené 

v kapitole 6.1). V Tabuľke 14 sú tieto hydrogély zvýraznené tučne. 
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Tabuľka 14: Vyhodnotenie vizuálnych vlastností gellanových hydrogélov s prídavkom CaCl2 

koncentrácia 

gellanu  

(hm.%) 

vizuálna charakteristika hydrogélov 

0,001M CaCl2∙2H2O 0,01M CaCl2∙2H2O 0,1M CaCl2∙2H2O 

0,1 Číry roztok, nebolo 

pozorované žiadne 

zgélovanie 

Číry roztok, nebolo 

pozorované žiadne 

zgélovanie 

Číry roztok, nebolo 

pozorované žiadne 

zgélovanie 

0,5 Číry roztok, nebolo 

pozorované žiadne 

zgélovanie 

Veľmi jemné 

zgélovanie, nedrží tvar 

Roztok so zrazeninou 

1,0 Jemný gél – nedrží 

tvar 

Gél – začína držať 

tvar 

Gél – začína držať 

tvar 

1,5 Jemný gél – nedrží 

tvar 

Gél – drží tvar Gél – začína držať 

čiastočne tvar 

2,0 Jemný gél – nedrží 

tvar 

Gél – drží tvar Gél – drží tvar 

2,5 Číry roztok bez 

zrazenín 

Tuhý gél – vysoká 

koncentrácia 

Tuhý gél 

3,0 Číry roztok bez 

zrazenín 

Tuhý gél – vysoká 

koncentrácia 

Tuhý gél – vysoká 

koncentrácia 

4,0 Veľmi jemné 

zgélovanie, nedrží tvar 

Veľmi tuhý gél Tuhý gél – vysoká 

koncentrácia 

 

6.1.7 Gellan s prídavkom Tween 20 

Poslednými pripravenými hydrogélmi boli gellanové hydrogély s prídavkom Tween 20 

o rôznych koncentráciách. Tieto hydrogély sa javili ako najlepší kandidát pre reologické 

merania vďaka rozmanitej možnosti použitia koncentrácií ako pri gellane, tak pri prídavku 
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Tweenu 20. Príklad zgélovania gellanového hydrogélu o rôznych koncentráciách 

s koncentráciou 10% Tweenu 20 je uvedený na Obrázku 15. 

 

Obrázok 15: Príklad pripravených gellanových hydrogélov s prídavkom Tween 20 

Vizuálne vlastnosti všetkých koncentrácií sú zhrnuté v Tabuľke 15 a tučne zvýraznené 

koncentrácie boli po vyhodnotení rovnako ako u agarózových hydrogélov (viď. kapitola 6.1) 

označené za najvhodnejšie k reologickým meraniam. 
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Tabuľka 15: Vyhodnotenie vizuálnych vlastností gellanových hydrogélov s prídavkom Tween 20 

koncentrácia 

gellanu 

(hm.%) 

vizuálna charakteristika hydrogélov 

Tween 10% Tween 20% Tween 30% Tween 40% Tween 50% 

0,1 Číry roztok 

– bez 

zrazeniny 

Číry roztok 

– bez 

zrazeniny 

Jemný gél – 

nedrží tvar 

Gél – jemný 

nedrží tvar  

Čistý roztok – 

bez zrazeniny 

0,5 Číry roztok 

– bez 

zrazeniny 

Jemný gél – 

nedrží tvar 

Gél – jemný 

nedrží tvar  

Gél – jemný 

nedrží tvar  

Čistý roztok – 

bez zrazeniny 

1,0 Jemný gél – 

začína 

držať tvar 

Gél – 

nedrží 

úplne tvar 

Tuhší gél – 

drží tvar 

Tuhší gél – 

drží tvar  

Čistý roztok – 

bez zrazeniny 

1,5 Gél – drží 

tvar 

Gél – drží 

tvar 

Tuhý gél Tuhší gél – 

drží tvar 

Čistý roztok – 

bez zrazeniny 

2,0 Gél začína 

byť tuhý – 

drží tvar 

Tuhší gél – 

drží tvar 

Gél – drží 

tvar 

Tuhší gél – 

drží tvar 

Čistý roztok – 

bez zrazeniny 

2,5 Tuhší gél – 

drží tvar 

Tuhší gél – 

drží tvar 

Gél – drží 

tvar 

Gél – drží 

tvar 

Čistý roztok – 

bez zrazeniny 

3,0 Tuhý gél – 

vysoká 

koncentrácia 

Tuhý gél – 

vysoká 

koncentrácia 

Tuhý gél – 

vysoká 

koncentrácia 

Zrazenina – 

nie je to gél 

Gél – začína 

držať tvar 

4,0 Tuhý gél – 

vysoká 

koncentrácia 

Tuhý gél – 

vysoká 

koncentrácia 

Tuhý gél – 

vysoká 

koncentrácia 

Tuhý gél – 

vysoká 

koncentrácia 

Gél – jemný 

nedrží tvar 
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6.2 Optimalizácia merania adhézie hydrogélov 

Pre reologické merania boli po vyhodnotení vizuálnych vlastností a možnosti 

reprodukovateľnosti merania zvolení vhodní zástupcovia k vyhodnoteniu adhézie. Výberom 

vhodných hydrogélov sa zaoberá kapitola 6.1. Adhézne vlastnosti boli skúmané u agarózového 

hydrogélu a gellanového hydrogélu. Konceptom semi-IPN hydrogélov bola zavedená tiež 

modifikácia adhéznych vlastností hydrogélov cieleným vložením vhodnej zložky a to 

u gellanových hydrogélov s prídavkom CaCl2 a gellanových hydrogélov s prídavkom 

Tweenu 20. Tieto hydrogély boli ďalej študované pomocou reológie. 

V rámci optimalizácie bolo potrebné nastaviť reometer pre čo najvhodnejšie meranie 

adhéznych charakteristík hydrogélov. Podľa meraní, ktoré boli prevedené pri predošlých 

záverečných prácach na našej fakulte zameraných na adhéziu hydrogélov bola vybraná 

optimálna rýchlosť zväčšovania meriacej štrbiny na 1 µm∙s-1. Meriaca štrbina (gap) bola 

nastavená podľa typu vzorku, pre menej tuhé vzorky bol gap menší (750 µm) a pre tuhšie 

vzorky bol gap väčší (1000 µm). Tieto parametre boli zvolené v prvom rade podľa tuhosti 

hydrogélu a tiež podľa nevydarených meraní na začiatku optimalizácie. Všetky vzorky boli po 

naliatí na dosku reometru schladené na 25 °C a ponechané k relaxácii po dobu 5 minút.  

6.2.1 Adhézia hydrogélov s jednoduchým sieťovaním  

Agaróza a Gellan 

Reologické merania boli prevedené na dvoch fyzikálnych géloch – agaróze a gellane. Tieto 

hydrogély boli vybrané na základe kritérií, ktorými sa podrobnejšie zaoberá kapitola 6.1. 

Merania pri tomto type hydrogélov bolo možné zopakovať s uniformnými vlastnosťami a teda 

sú považované za vhodné pre ďalšie porovnávacie merania.  

Agarózové a gellanové hydrogély sú svojimi vlastnosťami veľmi podobné, to sa týka 

napr. jedného typu sieťovania, fyzikálnych väzieb a pod. Podobné chovanie týchto hydrogélov 

bolo sledované aj pri reologických meraniach. Zo závislostí adhéznej práce alebo adhéznej sily 

na koncentráciách sieťotvornej zložky je zrejmé, že adhézna sila so stúpajúcou koncentráciou 

sieťotvornej zložky rastie. Rovnako tak tento  rastúci trend sledujeme aj v prípade adhéznej 

práce u oboch typov hydrogélov.  

 

Obrázok 16: Príklady vyhodnotenia pre agarózu a gellan, a) závislosť adhéznej sily na koncentrácii 

sieťotvornej zložky, b) závislosť adhéznej práce na koncentrácii sieťotvornej zložky 
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Tabuľka 16:Výsledné hodnoty adhéznej sily a adhéznej práce pre agarózové hydrogély 

koncentrácia agarózy  

[hm.%] 

adhézna sila [N] adhézna práca [J∙m-2] 

1,0 1,164 91,05334 

1,5 2,686 43,17673 

2,0 3,267 107,8694 

 

Tabuľka 17: Výsledné hodnoty adhéznej sily a adhéznej práce pre gellanové hydrogély 

koncentrácia gellanu 

[hm.%] 

adhézna sila [N] adhézna práca [J∙m-2] 

1,0 1,309 125,9953 

1,5 2,854 71,90114 

2,0 5,318 310,2556 

 

Agarózové hydrogély majú oproti gellanovým hydrogélom horšie mechanické vlastnosti, už 

pri manipulácii so vzorkami sa agarózové hydrogély javili tuhšie. Túto domnienku potvrdzujú 

aj výsledky z reologických meraní (Obrázok 17). Z vyobrazenej závislosti komplexných 

modulov na frekvencii je možné pozorovať, že komplexné moduly pre agarózu sú výrazne 

vyššie, než komplexné moduly pre gellany. Agarózové hydrogély majú rigídnejšiu štruktúru 

s hustejším sieťovaním. Pri vyšších koncentráciách je možné očakávať zhoršenie adhézie, 

pretože dôjde k skoršiemu dosiahnutiu hodnoty elastického modulu okolo 105 Pa, 

tzv. Dahlquistovho kritéria [1]. 

 

Obrázok 17: Závislosť komplexných modulov na frekvencii 
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Pre obsiahlejšie výsledky meraní by bolo potrebné urobiť väčšiu štatistickú analýzu 

gellanových a agarózových hydrogélov. 

6.2.2 Modifikácia adhézie hydrogélov 

Ďalšie merania boli zamerané na modifikáciu adhézie na základe tvorby hybridnej siete 

interpenetráciou ďalšej zložky do nosnej siete hydrogélov. Vzhľadom k predošlej optimalizácii 

bol vybraný jeden typ hydrogélu (gellan) a dva typy modifikátorov (CaCl2 a Tween 20). 

Vápenaté ióny v tomto prípade interagujú s gellanom a tvoria kombinovanú sieť a Tween 20 

taktiež interaguje s reťazcami gellanu a tvorí hybridnú sieť. 

Modifikácia adhézie hybridných gélov s CaCl2 

Pri tomto type modifikácie adhézie hybridných gélov sú proti sebe dva vplyvy a to je vplyv 

vápenatých iónov – sieťovanie a tiež vplyv iónovej sily. S prvým zvýšením obsahu vápenatých 

iónov dochádza najskôr k negatívnemu ovplyvneniu adhézie, toto môžeme vysvetliť zvýšením 

iónovej sily v systéme, kedy sú reťazce menej hydratované a systém je zároveň viac 

zosieťovaný vápenatými iónmi. Ďalej so zvyšovaním koncentrácie vápenatých iónov dochádza 

k zvyšovaniu adhéznej sily a rovnako aj adhéznej práce. Na Obrázku 18 sú uvedené príklady 

spomenutých zmien v systéme hydrogélu pre koncentráciu 1 hm.% gellanu.  

Pre adhéziu je dôležitá určitá tuhosť hydrogélu a schopnosť zmáčania kvôli optimálnej 

viskozite. V tomto prípade stačí menšia sila k tomu, aby sa v hydrogéle objavili trhliny, čomu 

odpovedá aj adhézna práca. Tieto výsledky vyšli obdobne aj pre hydrogél o koncentrácii 

2,0 hm.% a u hydrogélu o koncentrácii 1,5 hm.% sa zmeny v adhézii prejavili menej výrazne. 

 

Obrázok 18: Príklady vyhodnotenia pre prídavok CaCl2, a) závislosť adhéznej sily na koncentrácii 

CaCl2 pre koncentráciu 1 hm.% gellanu, b) závislosť adhéznej práce na koncentrácii CaCl2 pre 

koncentráciu 1 hm.% gellanu 

V Tabuľkách 18 a 19 sú zobrazené výsledné hodnoty adhéznej sily a adhéznej práce. Vo 

všetkých prípadoch pozorujeme pri počiatočnom zvyšovaní prídavku vápenatých iónov 

zníženie maximálnej adhéznej sily. Vápenaté ióny v tomto prípade ovplyvňujú adhéziu skôr 

negatívne. Pri vyššej koncentrácii gellanu je systém viac zosieťovaný a dochádza k zníženiu 

hydratácie reťazcov iónovou silou, čo postupne viedlo k nárastu adhéznej sily i práce. 

a b 
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Tabuľka 18: Výsledné hodnoty adhéznej sily pre rôzne koncentrácie gellanu a prídavku CaCl2 

CaCl2 (M) adhézna sila [N] 

1 hm.% gellan 1,5 hm.% gellan 2 hm.% gellan 

0,1 0,2031 4,804 0,1831 

0,01 0,1047 2,477 0,07416 

0,001 0,6502 1,109 0,7764 

0 1,309 2,854 5,318 

 

Tabuľka 19: Výsledné hodnoty adhéznej práce pre rôzne koncentrácie gellanu a prídavku CaCl2 

CaCl2 (M) adhézna práca [J∙m-2] 

1 hm.% gellan 1,5 hm.% gellan 2 hm.% gellan 

0,1 3,01612 50,57974 1,66262 

0,01 1,19817 15,92674 0,4571 

0,001 56,409 5,59485 5,87681 

0 125,99533 71,90114 310,2556 

 

Modifikácia adhézie hybridných gélov s Tween 20 

Tween 20 interaguje s reťazcami gellanu a tvorí sa hybridná sieť. Pri porovnaní čistého 

gellanového hydrogélu a hydrogélu s prídavkom Tweenu 20 dochádza k poklesu adhézie, avšak 

pri ďalšom prídavku Tweenu 20 dochádza k zvyšovaniu adhéznej sily. Táto adhézna sila je 

však stále v porovnaní s gellanom bez prídavku Tweenu 20 nižšia. Obdobne sa zmeny 

prejavujú aj pri adhéznej práci.  

Aj napriek tomu, že je pozorované zvyšovanie adhéznej sily a adhéznej práce po prídavku 

Tweenu 20, považujeme toto ovplyvňovanie adhézie skôr za negatívne, pretože toto zvýšenie 

je len mierne oproti zníženiu adhézie medzi čistým gellanovým hydrogélom a hydrogélom 

s prídavkom Tweenu 20. Obrázok 19 zobrazuje vyhodnotenie poklesu a následného mierneho 

rastu adhéznej sily a adhéznej práce pre gellanový hydrogél s koncentráciou 1,5 hm.%. Pri 
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ďalších gellanových hydrogéloch o koncentráciách 1 hm.%, 2 hm.% a 2,5 hm.% sa zmeny 

v adhéznych vlastnostiach pri prídavku Tweenu 20 prejavili obdobne. 

 

Obrázok 19: Príklady vyhodnotenia pre gellan o koncentrácii 1,5 hm.%, a) závislosť adhéznej sily na 

koncentráciách Tween 20, b) závislosť adhéznej práce na koncentráciách Tween 20 

Z výsledkov vynesených v závislostiach na Obrázku 20 je vidieť, že u gellanových 

hydrogélov došlo s rastúcim prídavkom Tweenu 20 k zvýšeniu adhéznej sily a rovnako aj 

k zvýšeniu adhéznej práce. Z týchto výsledkov vyplýva, že hlavnou zložkou, ktorá ovplyvňuje 

adhéziu je sieť nosného gélu – gellanu. Obdobné výsledky boli sledované pri ďalších 

koncentráciách Tweenu 20, hodnoty z týchto meraní sú uvedené v Tabuľkách 20 a 21. 

 

Obrázok 2019: Príklady vyhodnotenia pre prídavok Tweenu 20 o koncentrácii 30 %, a) závislosť 

adhéznej sily na koncentráciách sieťotvornej zložky, b) závislosť adhéznej práce na koncentráciách 

sieťotvornej zložky 
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Tabuľka 20: Výsledné hodnoty adhéznej sily pre rôzne koncentrácie gellanu a prídavku Tweenu 20 

Tween 20 [%] adhézna sila [N] 

1 hm.% gellan 1,5 hm.% gellan 2 hm.% gellan 2,5 hm.% gellan 

0 1,3090 2,8540 5,3180 X 

10 0,1852 0,1996 0,2312 0,6371 

20 0,1597 0,2196 0,5660 0,4822 

30 0,1971 0,3018 0,5392 1,7780 

40 0,2079 0,3639 0,3144 1,7550 

 

Tabuľka 21: Výsledné hodnoty adhéznej práce pre rôzne koncentrácie gellanu a prídavku Tweenu 20 

Tween 20 [%] adhézna práca [J∙m-2] 

1 hm.% gellan 1,5 hm.% gellan 2 hm.% gellan 2,5 hm.% gellan 

0 125,9953 71,9011 310,2556 X 

10 2,7637 6,7607 10,6784 75,9798 

20 5,9096 13,2677 50,3584 40,9229 

30 10,5377 16,6934 37,8256 28,1286 

40 8,9443 14,3881 16,8248 94,6029 
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7 ZÁVER 
Táto diplomová práca sa zaoberala optimalizáciou prípravy, ovplyvnením adhézie u vybraných 

zástupcov hydrogélov prídavkom iných látok a vyhodnotením zmien v adhézii pomocou 

reologických meraní.  

Pri optimalizácii bolo potrebné vyhodnotiť vizuálne charakteristiky pripravených 

agarózových, gellanových a alginátových hydrogélov. Vhodnosť použitia hydrogélov 

k reologickým meraniam bola posúdená podľa viacerých kritérií.  

Alginátové hydrogély neboli označené za vhodné k použitiu pri ďalších meraniach z dôvodu 

nesplnenia stanovených kritérií. Alginátové roztoky pripravované s prídavkami CaCl2, 

alginátové roztoky s prídavkami AA a MBAA a alginátové roztoky s prídavkami AAm 

a MBAA nebolo možné opakovane pripraviť tak, aby vlastnosti pripravovaných hydrogélov po 

prvýkrát korešpondovali s vlastnosťami hydrogélov o rovnakých koncentráciách 

pripravovaných za rovnakých podmienok v iný deň. 

Ako vhodné k ďalším meraniam sa ukázali byť najmä gellanové hydrogély. Tieto hydrogély 

boli pripravené čisté a následne konceptom semi-IPN boli pripravené hydrogély 

s modifikovanými adhéznymi vlastnosťami. Modifikátory boli v tomto prípade vápenaté ióny 

a Tween 20. Pre porovnanie adhéznych charakteristík čistého gellanu boli pripravené 

a následne zmerané aj adhézne charakteristiky agarózových hydrogélov. 

Modifikáciou hybridných gellanových hydrogélov prídavkom CaCl2 došlo k ovplyvneniu 

adhézie. Nakoľko sa ale v systéme nachádzajú dva rozdielne vplyvy pôsobiace na štruktúru 

hydrogélu a to vplyv iónovej sily a sieťovanie vápenatými iónmi, je ovplyvnenie adhézie 

negatívne. 

U modifikácie adhéznych charakteristík hybridných gellanových gélov s prídavkom 

Tweenu 20 bolo preukázané, že gellanový hydrogél má vyššiu adhéznu silu a rovnako aj 

adhéznu prácu, než hydrogél s prídavkom Tweenu 20. Avšak samotný prídavok Tweenu 20 

o rôznych koncentráciách adhéziu mierne zvyšoval. Tento rastúci trend však nie je dostatočný 

na to, aby bola adhézia gellanového hydrogélu s prídavkom Tweenu 20 ovplyvnená 

výraznejšie. Záverom môžeme teda aj u týchto hydrogélov konštatovať, že je ovplyvnenie 

adhézie negatívne. 

Z reologických meraní gellanových hydrogélov je zrejmé, že spomedzi hydrogélov 

použitých v tejto práci majú najlepšiu adhéziu hydrogély bez prídavkov, naopak u gellanových 

hydrogélov s prídavkom došlo k zníženiu adhéznej sily a rovnako aj adhéznej práce. 

U niektorých hydrogélov neboli prejavy zmeny adhézie výrazné a preto pre ďalšie práce 

a všeobecnejšie závery bude potrebná dôkladnejšia štatistická analýza. Pre získanie 

podrobnejších dát v oblasti adhéznych vlastností hydrogélov by bolo možné použiť napríklad 

metódu AFM alebo mechanickú trhačku. Tieto metódy by mohli do budúcna priniesť ďalšie 

poznatky o možnostiach zvyšovania či znižovania adhézie pomocou interpenetrácie vhodných 

látok do štruktúry hydrogélu. 
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9 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

9.1 Zoznam použitých skratiek 

 

AA  kyselina akrylová 

AAm  akrylamid 

AFM   mikroskopia atomárnych síl 

Alg-DA alginát-dopamín konjugát 

Alg-TA alginát-tyramín konjugát 

BACA  N,N-bis(acryloyl)cystamín 

CaCl2  chlorid vápenatý 

CaCl2∙2H2O chlorid vápenatý dihydrát 

Cp  carbopol 

CMCS  karboxymethylchitosan 

-C=O  karbonylová skupina 

-COOH karboxylová skupina 

CT  chloramín T 

CtNW   chitínové nanovlákna 

DDA  dextrán dialdehyd 

DOPA  3,4-dihydroxy-1-fenylalanín 

Fn  fibronektín 

HA  hydroxyapatit 

H2O  voda 

KPS  peroxodisíran draselný 

MA  kyselina maleínová 

MBAA  N,N'-methylénbisakrylamid 

MMA  methylmethakrylát 

NaOH  hydroxid sodný 

NFC  nanofibrilovaná celulóza 

N-C=O  amidová 

-NH2  amínová skupina 
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-OH  hydroxylová skupina 

PAA  kyselina polyakrylová 

PAAm  polyakrylamid 

PDMS  polydimethylsiloxán 

PDEAEMA poly(diethylaminoethylmethakrylát) 

PEG  polyehtylénglykol 

PEGDMA poly(ethylénglykol)dimethylakrylát 

PMVE-MA poly(methylvinyléther-ko-maleinanhydrid) 

PP  polypropylén 

PPy  polypyrol 

PTFE  polytetrafluórethylén 

PVA  polyvinylalkohol 

PVAc  polyvinylacetát 

PVP  polyvinylpyrolidon 

SBR  styrén-butándienový kaučuk 

TCI  kyselina trichlórizokyanurová 

Vac  vinylacetát 

9.2 Zoznam použitých symbolov 

η dynamická viskozita [N∙s∙m- 2] 

ρ hustota kvapaliny [kg∙m-3] 

ν kinematická viskozita [m2∙s-1] 

τk medz toku [Pa] 

�̇� šmyková rýchlosť [s-1] 

τ šmykové napätie [Pa] 

𝜔 uhlová rýchlosť [rad∙s-1] 

h vzdialenosť medzi doskami reometru [µm] 

 


