
 



2 

 

 



3 

ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberá charakterizáciou reologických vlastností a biodegradáciou 

kopolyméru poly(3-hydroxy-co-4-hydroxybutyrátu) vyprodukovaného kmeňom Cupriavidus 

malaysiensis. Teoretická časť sa zameriava na reológiu a degradáciu polymérov všeobecne, 

taktiež popisuje základné charakteristiky polyhydroxyalkanoátov a podrobnejšie sa venuje 

popisu študovaného kopolyméru, jeho vlastnostiam, syntéze, rozkladu a možnostiam jeho 

využitia.  

V experimentálnej časti bol študovaný daný kopolymér v natívnej podobe a taktiež vo forme 

filamentov z kopolymérnych zmesí, ktoré boli obohatené o aditíva (stabilizátory 

a plastifikátory). Z pohľadu reológie vzorky vykazovali pseudoplastické vlastnosti, ktoré boli 

plastifikáciou materiálu zmiernené. Najvyššia termálna stabilita sledovaná závislosťou zmien 

komplexnej viskozity v čase bola pozorovaná pri vzorke kopolymérnej zmesi s obsahom 

stabilizátorov a plastifikátora Citrofolu BII. Plastifikácia taktiež spôsobila výrazné zmeny 

termálnych vlastností, najmä kryštalinity, ktorá v porovnaní s natívnym kopolymérm klesala.  

Štúdium in vitro degradácie vzoriek vo forme filmov pripravených rozpustením 

kopolymérnych zmesí v chloroforme prebiehalo vo fosfátovom tlmivom roztoku s lipázou, 

v simulovanej telovej tekutine a v syntetickej žalúdočnej šťave. Priebeh samotného procesu bol 

charakterizovaný metódou stanovenia molekulovej hmotnosti (pomocou SEC-MALLS), 

a taktiež úbytkom hmotnosti v čase (gravimetricky). Výsledky ukázali, že analyzované vzorky 

podlievajú degradácií vo všetkých využitých prostrediach. Najväčší, 76% úbytok molekulovej 

hmotnosti po 105 dňoch bol pozorovaný pri vzorke s obsahom stabilizátorov a plastifikátora 

Citrofolu BII v prostredí syntetickej žalúdočnej šťavy, najväčší gravimetrický úbytok 

hmotnosti bol naopak pripísaný vzorke so stabilizátormi bez obsahu plastifikátorov, a to 

v prostredí fosfátového tlmivého roztoku s lipázou, konkrétne o 79 %. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the characterization of rheological properties and biodegradation 

of a poly(3-hydroxy-co-4-hydroxybutyrate), a copolymer produced by a strain of Cupriavidus 

malaysiensis. The theoretical part focuses on the rheology and degradation of polymers in 

general. It also contains the basic characteristics of polyhydroxyalkanoates and deals in more 

details with the description of the studied copolymer, its properties, synthesis, decomposition 

and possibilities of its applications.  

In the experimental part, the given copolymer was investigated in its native form and also in 

the form of copolymer mixtures filaments, which were enriched with additives (stabilizers and 

plasticizers). In terms of rheology, the samples showed pseudoplastic behaviour, which was 

slightly limited by the plasticization of the material. The highest thermal stability observed as 

a function of changes in complex viscosity over time was observed in a sample of a copolymer 

mixture containing stabilizers and plasticizer Citrofol BII. The plasticization also caused 

significant changes in thermal properties, especially crystallinity, which decreased compared to 

the native copolymer. 

In vitro degradation studies of samples in the form of films prepared by dissolving copolymer 

mixtures in chloroform were performed in phosphate buffer with lipase, in simulated body fluid 

and in synthetic gastric juice. The course of the process itself was characterized by the method 

of determining the molecular weight (SEC-MALLS) and the weight loss over time 

(gravimetrically). The results showed that the analysed samples are subject to degradation in 

all used environments. The most considerable molecular weight loss after 105 days (76 %) was 

observed in the sample containing stabilizers and plasticizer Citrofol BII in the environment of 

synthetic gastric juice. The most extensive gravimetric weight loss was attributed to the sample 

with stabilizers and without plasticizers, in the environment of phosphate buffer with lipase, 

specifically by 79%.     
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1 ÚVOD 

Téma zaoberajúca sa schopnosťou plastových výrobkov a materiálov biodegradovať za 

určitých podmienok sa stala aktuálnou najmä v posledných rokoch, kedy sa pomerne značne 

zvýšilo všeobecné povedomie v spoločnosti o znečistení životného prostredia plastovým, 

nerecyklovaným odpadom a jeho negatívnym vplyvom na kvalitu života na Zemi. Okrem 

vedeckej obce, ktorá sa tvorbou biodegradabilného materiálu s vhodnými vlastnosťami zaoberá 

už pomerne dlhý čas, silnie úsilie i samotnej spoločnosti o zmenu, ktorá by priniesla trvalo 

udržateľné podmienky spomalenia zmien podnebia, zníženie čerpania prírodných zdrojov, či 

celkovú transformáciu konzumnej spoločnosti na cirkulárnu ekonomiku a zefektívňovanie 

využitia prírodných zdrojov.  

V aktuálnej situácií sa pre snahu obmedzenia využívania petrochemických plastov vyrába 

veľké množstvo rôznych druhov polymérnych aj kopolymérnych materiálov a v nadstavenom 

trende pokračuje aj táto diplomová práca, ktorej témou je analýza reologických vlastností 

a biodegradability kopolyméru polyhydroxyalkanoátu, konkrétne poly(3-hydroxybutyrát-co-4-

hydroxybutyrátu). Tento kopolymér bol vybraný najmä vďaka jeho biodegradabilite, 

biokompatibilite a možnosti vyladenia vlastností materiálu pomerne jednoduchou metódou, 

a to zmenou pomeru jednotlivých monomérnych zložiek v procese biosyntézy. Natívny 

kopolymérny materiál bol vytvorený biotechnologickou produkciou kmeňa Cupriavidus 

malaysiensis a po jeho vyizolovaní z produkujúceho mikroorganizmu bol modifikovaný 

aditívnymi látkami v procese spracovania v tavenine. Tieto aditíva, napríklad zmäkčovadlá či 

antioxidanty, by podľa predpokladov mali cielene modifikovať chemické a fyzikálne vlastnosti 

kopolyméru, a taktiež ovplyvniť rýchlosť biodegradácie. Výsledkom by mohol byť materiál 

s vhodnými vlastnosťami pre rozličné aplikácie, a teda aj širokou škálou využiteľnosti v oblasti 

obalových materiálov, v medicínskych aplikáciách v podobe matríc nosičov liekov, či 

skafoldov, alebo ako vhodný polymérny materiál pre 3D tlač. 3D tlač sa v poslednom období 

vyvíja veľkou rýchlosťou najmä vďaka perspektíve využitia tejto techniky vo viacerých 

oblastiach a vývoj nových biodegradovateľných a biokompatibilných filamentov je žiadaný. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Reológia 

Reológia ako nezávislé odvetvie prírodných vied vznikla z pozorovania zvláštneho, 

neobvyklého správania mnohých známych materiálov, ktoré vykazovali vlastnosti typické pre 

tekuté a zároveň tuhé látky, prípadne ich kombináciu. Je to vedná disciplína zaoberajúca sa 

mechanickými vlastnosťami, reakciou materiálov na vonkajšie mechanické namáhanie, 

štúdiom deformácie a toku hmoty pri pôsobení deformačných síl. Kým chovanie a zmena 

chovania  kvapalných a pevných látok sa považuje za dôsledok časových zmien, hlavná metóda 

reológie spočíva v konštrukcií modelov, ktoré sú užitočné pri kvalitatívnom a kvantitatívnom 

opise experimentálnych výsledkov mechanického správania rôznych materiálov [1,2]. 

2.1.1 Kvapaliny a pevné látky 

Dôležité parametre, ktoré udávajú chovanie materiálov a ich reologické vlastnosti sú zloženie 

a morfológia, vonkajšie stresové sily spôsobujúce deformáciu alebo tok, a podmienky okolitého 

prostredia, v ktorom sa nachádzajú (napr. teplota). Látky sa z pohľadu materiálových vlastností 

môžu rozdeľovať na kvapaliny a pevné látky, pričom kvapaliny vykazujú tok, teda zmenu 

svojho tvaru, vplyvom okolných pôsobiacich síl, napríklad gravitačnej sily. Pevné látky naopak 

vykazujú vlastnosti charakteristické pre tuhé telesá, udržiavajú si svoj tvar a pôsobením malých 

síl sú takmer nedeformovateľné. Avšak, ak je reálny materiál vykazujúci charakter pevnej látky 

vystavený dostatočne veľkej deformačnej sile, tak aj ten môže byť zdeformovaný a vykazovať 

určité tokové vlastnosti. Preto popis reálnych materiálov je komplexnejšia záležitosť a nemožno 

ich takto jednoducho rozdeliť na pevné a kvapalné látky. [3]. Preto reológia ako vedná 

disciplína pokrýva chovanie viskóznych kvapalín aj deformovateľných pevných látok, ako 

zobrazuje obrázok č. 1. 

 

Obrázok č. 1: prehľad reológie [3] 

Viskózne kvapaliny môžu vykazovať newtonovské alebo nenewtonovské správanie. 

Newtonovské kvapaliny podliehajú a správajú sa podľa Newtonovho zákona viskozity (1), 

  =  (1) 
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kde σ je šmykové napätie, η je dynamická viskozita a γ je šmyková rýchlosť, kedy rýchlosť ich 

deformácie je úmerná tomuto napätiu [3]. Konštanta úmernosti v tomto zákone je 

charakterizovaná ako viskozita, materiálový parameter kvapalín [1]. V praxi to znamená, že pri 

konštantných podmienkach vonkajšieho prostredia a zároveň rôznom pôsobení stresových síl 

kvapaliny vykazujú nemenné hodnoty viskozity [3]. Pri väčšine kvapalín však k zmene 

viskozity zmenou pôsobenia stresových síl dochádza, môžu taktiež vykazovať aj  viskoelastické 

vlastnosti, a zaraďujeme ich do skupiny nenewtonovských kvapalín. Podľa spôsobu zmeny 

viskozity kvapaliny tejto skupiny rozdeľujeme na: 

• pseudoplastické – vykazujú znižovanie hodnoty viskozity so zvyšujúcim sa pôsobením 

stresových síl, stávajú sa redšími a naopak. Pseudoplastické systémy obsahujú stočené 

polyméry, ktoré stabilizujú molekulárne sily. Pri miešaní alebo trasení, dôjde 

k rozmotaniu polymérnych reťazcov a ich postupnom usporiadaní v smere toku, ich 

vnútorný odpor sa zmenší a tým dôjde k zníženiu viskozity a zriedeniu [5]. 

• dilatantné – vykazujú naopak zvyšovanie hodnoty viskozity so zvyšujúcim sa 

pôsobením stresových síl a naopak. Dochádza k zväčšovaniu ich objemu a expandujú. 

Takéto systémy obsahujú vysoké množstvo rozptýlených deflokulovaných častíc 

a dostatok kontinuálnej fázy na ich pohyb. Po trasení dôjde k zvýšeniu pohybu častíc 

a taktiež zvýšeniu objemu medzi časticami. Vo výsledku systém prevezme vlastnosti 

tuhej pasty [5].  

Deformovateľné pevné látky sa môžu správať podľa Hookovho zákona, vtedy hovoríme 

o elastických pevných látkach, alebo sa podľa tohto zákona nesprávajú, a tak ide o nelineárne 

pevné látky vykazujúce viskoelastické vlastnosti. Hookov zákon hovorí, že pri deformácií 

tuhých látok je napätie úmerné deformácií a koeficient úmernosti sa nazýva Youngov modul 

[1,3]. 

2.1.2 Reologické vlastnosti polymérov 

Keďže sa jedná o veľmi rôznorodú skupinu materiálov a ich foriem, vrátane polymérnych 

tavenín, roztokov a viaczložkových zmesí, vyskytujú sa pri uplatňovaní reologických metód na 

ich materiálovú charakterizáciu viaceré ťažkosti. Prakticky žiadny polymér nie je samostatným 

materiálom, jedná sa o polydisperzie, čo je dôvodom, prečo sú korelácie medzi reologickými 

vlastnosťami a molekulárnymi parametrami založené na spriemerovaných charakteristikách 

molekulovej hmotnosti [6]. Najdôležitejšou koreláciou je závislosť viskozity na priemernej 

molekulovej hmotnosti (podľa Mark-Houwinkovej rovnice (2)), z čoho vyplýva, že viskozita 

polymérov závisí od ich molekulovej hmotnosti, ale presná forma tejto závislosti sa môže líšiť 

pre konkrétny polymér. Ďalšou využívanou koreláciou je závislosť tokových vlastností na 

distribúcií molekulovej hmotnosti nenewtonovských kvapalín, ktorá sa účinne odráža na 

elasticite taveniny. Pomocou vzťahu medzi parametrami molekulovej hmotnosti a viskozity 

alebo elasticity je možné regulovať distribúciu molekulovej hmotnosti na získanie 

požadovaných vlastností materiálu. Ďalšou charakteristikou viskozity, ktorá priamo súvisí 

s molekulovou hmotnosťou polyméru je index toku taveniny, ktorý však nie je vhodný na 

stanovovanie molekulárnych parametrov. Je užitočný pre technický popis polymérov 

vyrobených v priemysle a určuje odporúčanú metódu spracovania polyméru alebo naopak, 
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určuje vhodné triedy polymérov pre konkrétnu spracovateľskú metódu. Mark-Houwinkova 

rovnica,  

   a

vMK =  (2) 

kde [η] je limitné viskozitné číslo, alebo inak vnútorná viskozita a Mv je molekulová hmotnosť 

v súvislosti s viskozitou známa ako viskozimetrická priemerná molekulová hmotnosť, ktorej 

hodnota je v intervale medzi hodnotou číselne strednej molekulovej hmotnosti (Mn) 

a hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti (Mw) polyméru. Parametre K a α sú konštanty 

charakteristické pre polymér a rozpúšťadlo, a je nutné ich určiť experimentálne na základe 

molekulových hmotností stanovených inými metódami, napríklad rozptylom svetla. Napríklad, 

hodnota α sa pre polyméry s ohybným reťazcom zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 0,5 do 0,8 

[6,7].  

Metódy reológie sú tiež citlivé na štruktúru polymérneho reťazca, no možné sú však iba 

kvalitatívne odhady. Kľúčom je správny výber parametru alebo závislosti, ktoré sú na dané 

štruktúrne detaily najcitlivejšie. Napríklad, aktivačná energia viskózneho toku (teplotný 

koeficient viskozity) je parametrom citlivým na prítomnosť bočných reťazcov. Taktiež možno 

určiť zloženie kopolymérov, obsah vedľajších skupín a iné [6].  

Reologické vlastnosti polymérov sa menia vplyvom viacerých faktorov, ako teplota, 

molekulová hmotnosť a koncentrácia polyméru, no podrobnosti týchto zmien sú vysoko 

ovplyvnené napríklad distribúciou molekulových hmotností, rozvetvením reťazcov, polaritou, 

kopolymerizáciou či tuhosťou reťazca [8]. 

2.1.3 Stanovenie viskoelastických vlastnosti pomocu reológie 

Pri meraní viskoelastických vlastností vždy zohráva dôležitú úlohu charakteristika daného 

materiálu v podobe viskozity ako funkcie šmykovej rýchlosti a viskoelastických vlastností 

(viskoelastické moduly) ako funkcie frekvencie či amplitúdy deformácie. Experimentálne 

metódy merania reologických vlastností sú definované všeobecným pojmom reometria [9]. Jej 

výsledkom sú informácie o vlastnostiach materiálov, o ich štruktúre, o ich správaní v mnohých 

aplikáciách, poskytuje opis a model dynamického správania materiálov vrátane toku, ponúkajú 

možnosť porovnávania vlastností podobných materiálov, či možnosť porovnania zmien daného 

materiálu, napríklad po určitom spracovaní [6]. Prístupy reometrie sú absolútne a relatívne [9]. 

Absolútne metódy merania viskozity sú založené na priamom využití rovnice definujúcej 

viskozitu, meria sa šmykové napätie (dynamika ako sila, tlak, krútiaci moment) a šmyková 

rýchlosť (kinetika ako rýchlosť prúdenia), viskozita sa počíta z ich pomeru. Relatívne metódy 

sú založené na porovnaní skúmanej tekutiny s modelovou tekutinou so známymi vlastnosťami. 

Na rozdiel od absolútnej metódy sa určujú charakteristiky relatívnej viskozity, napríklad čas 

toku. Klasifikácia absolútnych aj relatívnych metód merania viskozity je založená na geometrii 

prietoku [9,10]. 

Meranie viskoelastických charakteristík materiálov predstavuje pozorovanie deformácie. Buď 

je vyvíjané konštantné napätie a merajú sa odchýlky deformácie v čase (deformácia materiálu 

pri rôznych napätiach) alebo je vyvíjaná konštantná  deformácia a merajú sa odchýlky napätia 



12 

 

v čase (relaxácia napätia pri rôznych deformáciách). Býva tiež meraná periodická deformácia, 

pri ktorej sa udáva frekvencia kmitov deformácie (napätia) a merajú sa zmeny v reakcií na 

napätie (deformáciu). Táto metóda sa nazýva dynamická, alebo vibračná, a je široko využívaná 

na štúdium viskoelastických vlastností materiálov a viskozity [9]. 

Príkladmi reometrických metód sú kapilárna reometria, rotačná reometria, oscilačná reometria, 

fotoreológia či dynamická mechanická analýza. Reologické merania je možné kombinovať 

s rôznymi fyzikálnymi metódami dôležitými pre štúdium štrukturálnych transformácií 

spôsobených deformáciou, ako napríklad optické metódy, röntgenové analýzy, kalorimetria 

a mnohé ďalšie [10,11].  

2.2 Degradácia polymérov 

Degradácia je akákoľvek zmena chemických alebo fyzikálnych vlastností polyméru, spôsobená 

faktormi prostredia, ako svetlo, teplo, vlhkosť, chemické podmienky (pH, koncentrácia kyslíka) 

alebo biologická aktivita [12]. Je to chemický proces štiepenia kovalentných väzieb, dlhé 

polymérne reťazce sú redukované na kratšie segmenty [13]. Najbežnejším druhom je hydrolýza 

(hlavne u polyesterov), ale patria sem aj oxidačné, fotodegradačné a enzymatické mechanizmy. 

Všetky polyméry podliehajú určitej degradácií, no čas a dôvody kedy degradácia nastane sú 

rôzne. Môže ísť o neželaný proces, napríklad tepelná degradácia pri spracovaní, skladovaní či 

používaní materiálov, alebo želaný proces po uplynutí ich doby ich životnosti, kedy treba 

rozlišovať polyméry degradovateľné a nedegradovateľné [14]. 

2.2.1 Biodegradácia 

Biodegradáciu od degradácie možno rozlíšiť tak, že pri biodegradácií dochádza k spôsobeniu 

rozpadu prostredníctvom biologického činidla (enzým, bunka, mikroorganizmus), ktoré 

indukuje chemický rozklad kovalentných väzieb [14]. Ak je biologickým činidlom  

mikroorganizmus, jedná sa o proces pozostávajúci z viacerých, na seba nadväzujúcich krokov. 

Výsledkom je metabolické využitie organických stavebných blokov polyméru na tvorbu novej 

bunkovej biomasy a zisk energie za vzniku oxidu uhličitého v aeróbnych systémoch alebo 

oxidu uhličitého a metánu v anaeróbnych systémoch. Takáto biologická odbúrateľnosť nie je 

spojená s pôvodom uhlíka v polyméri. Zatiaľ, čo polymér na báze biomasy, ktorého zdroj 

uhlíka je úplne prírodný, nemusí byť vďaka rôznym faktorom odbúrateľný, polymér s fosílnym 

zdrojom uhlíka môže byť biologicky odbúrateľný úplne dokonale. To znamená, že proces je 

výrazne ovplyvňovaný mnohými faktormi prostredia – čas, teplota, relatívna vlhkosť, a tiež 

špecifickými vlastnosťami daného polyméru. Polymér, ktorý bol klasifikovaný ako 

odbúrateľný v priemyselnom komposte alebo poľnohospodárskej pôde, nemusí byť 

odbúrateľný v morskej vode. To isté platí aj v prípade mikroorganizmov, pre ktoré je 

vyhovujúce prostredie taktiež podmienkou pre odbúravanie týchto materiálov [15]. 

2.2.1.1 Hydrolytická biodegradácia 

Hydrolýza a kinetika tohto procesu je závislá od štruktúry degradovaného materiálu, ide najmä  

o polyméry s obsahom kyslíka ako sú polyestery. Napríklad, semikryštalické polyestery sa 

degradujú v dvoch fázach, pretože do menej hustých amorfných oblastí je difúzia 

hydrolyzačného média jednoduchšia a ich rozklad je teda rýchlejší ako rozklad kryštalických 

oblastí [16,17]. Amorfné polyestery podliehajú hydrolýze rýchlejšie ako kryštalické polyestery. 
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Principiálne, aby k takémuto procesu mohlo dôjsť, musí polymér obsahovať hydrolyticky 

nestabilné väzby, pre primeraný čas degradácie je potrebná jeho hydrofilnosť a prostredie 

degradácie by malo mať pH podobné fyziologickému prostrediu, a to 7,4. Podľa týchto 

podmienok sú polyméry podľa predpovedanej náchylnosti k degradácií in vivo rozdelené do 

nasledovných skupín, na:  

• hydrofóbne s nehydrolyzovatelnými väzbami (najstabilnejšie, nedegradujú),  

• hydrofilné s nehydrolyzovatelnými väzbami (môžu napučiavať ale k degradácií takmer 

nedochádza),  

• hydrofóbne s hydrolyzovatelnými väzbami (iba povrchová a veľmi pomalá degradácia) 

• hydrofilné s hydrolyzovatelnými väzbami (hromadná degradácia) [17]. 

Hydrolýza môže byť taktiež katalyzovaným dejom, a to buď bázicky, ide o mechanizmus 

prevládajúci vo fyziologickom prostredí, alebo kyselinou. Produktami kyselinou katalyzovanej 

hydrolýzy sú často kyslé produkty, ktoré takto nadobúdajú autokatalytické degradačné 

vlastnosti a ich hromadenie môže mať nepriaznivý účinok na okolité prostredie [18]. 

2.2.1.2 Enzymatická biodegradácia 

Tento druh biodegradácie je založený na aktívnej úlohe biologického prostredia a enzýmov. 

Enzýmy môžu byť zodpovedné aj za iné degradačné procesy, napríklad oxidáciu, ktorej 

podliehajú stabilnejšie polyméry, ale aj za ovplyvňovanie rýchlosti degradácie polymérov, pri 

splnení podmienky substrátovej špecifity pôsobiacich enzýmov. Náchylnosť polyméru 

podliehať enzymatickej degradácií bude takisto závisieť od jeho vlastností, ako sú kryštalinita, 

molekulová hmotnosť a polydisperzita [19]. K najrýchlejšej degradácii dochádza v amorfných 

polyméroch, čo môže byť podľa experimentálnych meraní spôsobené rýchlejšou permeáciou 

hydrolyzačného média s enzýmom do polyméru a rýchlejšou hydratáciou štiepiteľných miest 

v porovnaní s kryštalickými polymérmi [18]. 

Ide o dvojkrokový proces pozostávajúci z adsorpcie väzobnej domény enzýmu na povrch 

materiálu a hydrolýzy polymérnych reťazcov aktívnym miestom enzýmu [17]. Veľmi 

dôležitým faktorom je pôvod enzýmu, čo sa opäť spája s jeho vysokou substrátovou špecifitou. 

V štúdiách bolo preukázané, že pufrované enzýmové roztoky sú schopné degradáciu polymérov 

významne (polyesterov) urýchliť [18]. 

2.2.2 Bioresorpcia 

Biodegradabilita býva často používaná ako synonymum pre bioresorbovateľnosť. Literatúra 

však uvádza, že v prípade odbúrateľnosti z hľadiska životného prostredia je vhodnejšie hovoriť 

o biologickej odbúrateľnosti (biodegradabilite) a v prípade odbúrateľnosti vo fyziologickom 

organizme zasa o biologickej absorpcií (bioresorbovateľnosti) [20]. 

Vo význame prenesenom na medicínske aplikácie jednotlivých bioresorbovateľných 

biopolymérov je možné uvádzať, že ide o materiály, ktoré podliehajú degradácií, čo znamená, 

že ich nie je potrebné chirurgicky odstraňovať. Dôvodom je, že kratšie polymérne segmenty 

vznikajúce po in vivo degradácii polymérneho implantátu sú absorbované bunkami [13]. Takýto 

prístup má mnoho výhod, medzi ktorými sú napríklad ich bezpečnosť, minimalizácia negatívnej 

imunitnej odpovede a chronických zápalov, či minimalizácia ďalších chirurgických zásahov do 
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tela. Treba však dbať na to, aby ani degradačné produkty polymérov neboli pre telo toxické 

[14]. Vo fyziologickom systéme, v ľudskom tele, je degradácia riadená dvojfázovým procesom. 

V prvej fáze dôjde k štiepeniu dlhých reťazcov hydrolýzou a/alebo enzymatickým pôsobením, 

táto fáza môže byť biotická alebo abiotická. V druhej časti sú v extracelulárnej tekutine 

rozpustené menšie fragmenty, ktoré sú následne zničené fagocytmi alebo metabolizované 

bunkami. Rozkladné produkty sú bunkami metabolicky odstránené, čím je dosiahnutá úplná 

degradácia materiálu [13]. 

Pre využitie biokompatibilných materiálov schopných degradácie na medicínske účely je 

vhodné pochopenie kinetiky a dynamiky ich degradácie. Výhodou potom je, že niektoré 

vlastnosti materiálov môžu byť upravené presne podľa požiadaviek na danú aplikáciu. Jednou 

skupinou biopolymérov, ktorá tieto možnosti ponúka, sú polyhydroxyalkanoáty, so svojou 

alifatickou polyesterovou štruktúrou [13]. 

2.3 Polyhydroxyalkanoáty 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) sú intracelulárne biopolyméry syntetizované ako energetické 

rezervy vo forme nerozpustných, samostatných a opticky hustých granúl (obrázok č. 2) [20]. 

Značný záujem získali vďaka svojej biologickej odbúrateľnosti, biokompatibilite 

a materiálovým vlastnostiam ako plasty založené na obnoviteľných zdrojoch so širokou škálou 

potenciálnych aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach, no v poslednej dobe najviac 

diskutované je ich využitie najmä v biomedicínskom priemysle, vrátane tkanivového 

inžinierstva [22,23].  

 
Obrázok č. 2: bakteriálne bunky s intracelulárnymi granulami PHA – (a) Bacillus subtilis, (b) 

Ralstonia eutropha [20]    

PHA v porovnaní s konvenčnými plastami majú pozitívnejší sociálny a environmentálny dopad 

z pohľadu produkcie, recyklácie a skládkovania, vďaka čomu bývajú tiež označované ako 

,zelené plasty‘. Predstavujú obnoviteľný a udržateľný zdroj prospievajúci k zníženiu 

celosvetovej produkcie odpadu, redukovaniu množstva skládok a zníženiu znečistenia 

životného prostredia. Výzvou uplynulých rokov bolo v tejto oblasti najmä zvýšenie výťažkov 
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pri ich biotechnologickej produkcií a zníženie ekonomickej záťaže pri ich izolácii 

(uprednostňujú sú nechlórované rozpúšťadlá), zvýšenie ich termickej stability a tým zlepšenie 

dostupnosti týchto materiálov na komerčné účely. S týmto úzko späté posledné pokroky 

syntetickej biológie a genetického inžinierstva viedli k produkcií PHA bez toxínov 

bakteriálnymi kmeňmi, ktoré prirodzene PHA neprodukujú alebo nie v dostatočnej 

koncentrácii. Boli taktiež zlepšené techniky regenerácie, vďaka ktorým je možná vyššia 

účinnosť extrakcie PHA s vyššou čistotou z biomasy [23]. 

2.3.1 Biosyntéza 

Polyhydroxyalkanoáty sú produkované viac ako 90 rodmi baktérií a tiež inými organizmami, 

vrátane archeí, kvasiniek, rias, rastlín a ich rekombinantných foriem, za aeróbnych aj 

anaeróbnych podmienok, vo forme intracelulárnych hydrofóbnych organických lipidových 

inklúzií (obrázok č. 2) s veľkosťou od 0,2 do 0,5 µm [21,23,24]. Ich jadro je tvorené 

polyesterom, povrch granúl je obklopený membránou tvorenou fosfolipidmi a bielkovinami 

[23,25]. Sú akumulované v cytoplazme za nerovnovážnych rastových podmienok, ako spôsob 

uskladnenia energie, až na úroveň 90 až 97 % suchej hmotnosti bunky, za podmienky 

obmedzenia výživových prvkov (dusík, fosfor, síra, kyslík alebo horčík) v prítomnosti 

prebytočného zdroja uhlíka. Syntetizujú sa ako vedľajšie, sekundárne metabolity, nehrajú 

zásadnú úlohu pri vývoji produkujúcich organizmov, no ako zdroj uhlíka a energie 

sprostredkúvajú ich prežitie v prípade obmedzenia prísunu niektorej zo živín [20]. Posledné 

výskumy ukazujú, že mikrobiálna schopnosť akumulovať PHA zvyšuje odolnosť organizmov 

proti stresu a neoptimálnym podmienkam, ako sú UV žiarenie, vysychanie, osmotický šok, 

extrémne teploty prostredia alebo prítomnosť ťažkých kovov [26,27].      

Produkujúce mikroorganizmy možno rozdeliť podľa spôsobu produkcie a akumulácie do dvoch 

skupín. V prvej skupine mikroorganizmy pre produkciu vyžadujú obmedzenie živín ako je 

fosfor, dusík, kyslík a horčík, a počas svojej rastovej fázy granule PHA neakumulujú. 

Príkladom takýchto producentov sú baktérie Ralstonia eutropha, Pseudomonas putida, či 

Pseudomonas oleovorans. Druhá skupina, ktorej príkladom je rekombinantná baktéria 

Escherichia coli, naproti tomu nevyžaduje žiadne obmedzenie nutrientov a granule akumuluje 

aj počas svojej rastovej fázy [23]. 

2.3.2 Chemická štruktúra 

Doteraz identifikované PHA sú pomerne zložitou triedou primárne alifatických, priamych 

a opticky aktívnych biopolyoxoesterov, a pozostávajú z monomérov R-3-hydroxy-mastnej 

kyseliny. V ich chemickej štruktúre, ktorá je zobrazená na obrázku č. 3, vytvára karboxylová 

skupina jedného monoméru esterovú väzbu s hydroxylovou skupinou susedného monoméru. 

R-konfigurácia atómu uhlíka substituovaného hydroxylom  je vo všeobecnosti spôsobená 

špecifitou PHA biosyntetických enzýmov. Na tomto uhlíku je tiež umiestnená alkylová 

skupina, ktorá sa môže meniť od metylovej po tridecylovú. Tento alkylový bočný reťazec 

nemusí byť nevyhnutne nasýtený, uvádzajú sa tiež jeho aromatické, nenasýtené, halogénové, 

epoxidované a rozvetvené podoby.  
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Obrázok č. 3: štruktúra monomérnej jednotky polyhydroxyalkanoátov 

Väčšina PHA je zložená z monomérov kyseliny R-3-hydroxyalkanoátovej s dĺžkou reťazca 

v rozmedzí od 3 do 14 atómov uhlíka s rôznymi vedľajšími skupinami [20]. V súčasnosti je 

počet známych monomérov stanovený približne na 150, no tento počet sa  zavádzaním 

chemických a fyzikálnych modifikácií PHA, či vytváraním geneticky modifikovaných 

produkujúcich organizmov, neustále zvyšuje [25]. 

2.3.3 Rozdelenie a všeobecné vlastnosti 

Na základe počtu atómov uhlíka v monomérnych jednotkách možno PHA rozdeliť do 4  skupín 

– krátke, stredne dlhé, dlhé a PHA obsahujúce krátke aj stredne dlhé monomérne jednotky. 

S narastajúcou dĺžkou reťazca sa menia fyzikálne a mechanické vlastnosti, krehkosť strieda 

flexibilnosť, a taktiež sa mení aj molekulová hmotnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 50 000 

do 1 000 000 Da [21,28]. Uvádza sa tiež, že teplota skleného prechodu amorfnej fázy (Tg) klesá 

so zvyšujúcou sa dĺžkou reťazca, zatiaľ čo teplota topenia kryštalickej fázy (Tm) sa zvyšuje [29]. 

PHA s krátkym reťazcom (short chain length, scl-PHA) obsahujú 3 až 5 uhlíkových atómov, 

sú najpočetnejšou a najštudovanejšou skupinou. Sú syntetizované väčšinou baktérií, prvý objav 

prišiel v spojení s Bacillus megaterium [29]. Medzi najznámejšie príklady patria PHA 

s obsahom 3-hydroxybutyrátu alebo 3-hydroxyvalerátu [23]. Termické a mechanické vlastnosti 

majú podobné bežným polyesterom, no sú tuhšie, krehkejšie, vďaka čomu strácajú odolnosť 

voči namáhaniu, a majú nižšiu termickú stabilitu [20]. Veľké zmeny termických vlastností 

zmenou počtu atómov uhlíka v reťazci možno veľmi dobre prezentovať z porovnania dvoch 

zástupcov tejto skupiny, poly(3-hydroxybutyrátu) (P3HB) a poly(4-hydroxybutyrátu) (P4HB), 

kedy ich Tm je 180 °C, respektíve 55–70 °C a hodnota Tg ±5 °C, respektíve −50 °C [31]. Sú 

charakterizované ako semikryštalické termoplasty so stupňom kryštalinity 55–80 % [31]. 

Druhou skupinou sú PHA so stredne dlhým reťazcom (medium chain length, mcl-PHA), 

obsahujú 5 až 14 atómov uhlíka a príkladom sú polyméry so skupinou 3-hydroxydekanoátu, 3-

oktanoátu a 3-hydroxyhexanoátu [23]. Všetky monomérne jednotky sa oxidujú v tretej polohe 

a môžu obsahovať rôzne funkčné skupiny, ako sú olefíny, rozvetvené alkyly, halogény a iné. 

Jedným z bakteriálnym producentov je Pseudomonas oleovorans alebo Pseudomonas putida 

[33]. Pre svoju nižšiu kryštalinitu (0–25 %), nižšiu teplotu topenia (42–65 °C) a nižšiu teplotu 

skleného prechodu, v porovnaní s scl-PHA, vykazujú elastomérne vlastnosti. Tieto vlastnosti 

sú vhodné najmä na syntézu nosičov liekov, no na druhej strane je problémom ich využitia ich 

nízka viskozita, zlá pevnosť taveniny, lepkavá povaha a veľmi pomalá kryštalizácia [34-36]. 

Skutočné elastomérne vlastnosti však kvôli svojej nízkej teplote topenia môžu byť dosiahnuté 

iba vo veľmi úzkom teplotnom rozmedzí [29]. 
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PHA, ktoré obsahujú 15 a viac uhlíkov tvoria skupinu PHA s dlhým reťazcom (long chain 

length, lcl-PHA), no sú menej časté, a tým pádom aj menej študované [23]. Bakteriálnym 

producentom tejto skupiny je napríklad Pseudomonas fluorescens [20]. 

Štvrtou a poslednou známou skupinou, ktorá býva klasifikovaná, sú PHA s obsahom jednotky 

scl- aj mcl-monoméru, ktoré boli identifikované v niekoľkých baktériách. V prípade 

Rhodospirillum rubrum, Rhodocyclus gelatinosus a Rhodococcus ruber sa jedná o produkčné 

polyméry pozostávajúce z 3-hydroxybutyrátu, 3-hydroxyvalerátu a 3-hydroxyhexanoátu, 

Aeromonas caviae zasa dokáže produkovať kopolymér zložený z 3-hydroxybutyrátu a 3-

hydroxyhexanoátu. Štúdie zistili, že tieto kopolyméry majú lepšie materiálové vlastnosti ako 

scl- alebo mcl-kopolyméry [37]. Tieto kopolyméry sa účelovo syntetizujú aj v iných 

bakteriálnych kmeňoch v prípade použitia špeciálnych substrátov napríklad kyseliny valerovej, 

propanolu alebo propionátu sodného [38]. V súčasnosti, kopolymér 3-hydroxybutyrátu a 3-

hydroxyhexanoátu patrí medzi veľmi atraktívne PHA pre komerčné využitie, pretože sa jeho 

vlastnosti podobajú niektorým komoditným plastom, napríklad polyetylénu s nízkou hustotou 

(LDPE) [39]. 

2.3.4 Reologické vlastnosti 

Polyhydroxyalkanoáty sú polyméry, a teda disponujú aj širokou škálou reologických 

viskoelastických vlastností odvíjajúcich sa od podmienok pri ich spracovaní, od ich 

chemického zloženia a molekulovej hmotnosti. Najznámejší zástupca tejto skupiny, poly(3-

hydroxybutyrát) (P3HB), vykazuje v tavenine značné pseudoplastické správanie, čo je znakom 

citlivosti materiálu na podmienky spracovania, ako je pôsobenie šmykového napätia, 

frekvencie a teploty. Štúdie ukázali, že sa jeho viskozita pri pôsobení šmykového napätia v 

tavenine znižuje až o takmer 27 % v porovnaní s kyselinou polymliečnou (PLA), ktorá 

vykazovala Newtonovské správanie so znížením hodnoty viskozity o 3,3 %. Z tohto 

porovnania možno usúdiť, že P3HB je menej tepelne stabilným materiálom ako PLA, čoho 

dôvodom je znižovanie molekulovej hmotnosti v dôsledku štiepenia polymérnych reťazcov 

vplyvom tepelnej degradácie [40]. P3HB pri teplote 180 °C vykazuje vysoké hodnoty 

stratového modulu G‘‘ (indikátor viskozity a tokových vlastností) a nízke hodnoty elastického 

modulu G‘ (indikátor elastických vlastností), z čoho v kontexte viskoelastických vlastností 

vyplýva, že sa jedná o tuhý kryštalický materiál. Bolo zaznamenané, že po 40 minútach 

pôsobenia tejto teploty došlo k značnému zníženiu hodnôt oboch modulov čo ukazuje, že čas 

pôsobenia sa významne podpisuje na degradácií P3HB. Potvrdilo sa, že čím dlhšie spracovanie 

P3HB v tavenine trvá, tým dochádza k rozsiahlejšej tepelnej degradácií a k významnejšiemu 

poklesu molekulovej hmotnosti, čo má za následok významnú zmenu jeho mechanických 

vlastností [41].  

2.3.4.1 Vplyv substrátu na reologické vlastnosti 

Odlišné chemické zloženie, a tým aj odlišné viskoelastické vlastnosti PHA, možno dosiahnuť 

využitím rôznych substrátov, z ktorých produkujúci mikroorganizmus získava živiny na ich 

produkciu. Vo výskume Sharmu a kolektívu boli skúmané a porovnávané reologické vlastnosti 

PHA syntetizovaných za využitia kyseliny hexánovej (kapronovej), oktánovej (kaprylovej) 

a nonánovej (pelargónovej). Týmto spôsobom boli získané kopolyméry zložené z scl- a mcl-
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PHA jednotiek. Z merania a analýzy hodnôt viskozity jednotlivých biosyntetizovaných 

kopolymérov PHA výsledky ukázali najvyššie hodnoty viskozity pri PHA vyprodukovaných 

na substráte z kyseliny hexánovej, nasledované kyselinou nonánovou a napokon oktánovou 

[35]. Pri charakteristike viskoelastických vlastností bol meraný elastický modul G‘ a stratový 

modul G‘‘ [42]. Z pomeru týchto hodnôt, teda hodnoty stratového a elastického modulu 

v spojení s hodnotami komplexnej viskozity v tejto štúdií vyplynulo, že pri využití kyseliny 

hexánovej a nonánovej ako uhlíkového zdroja pre syntézu majú vzniknuté materiály vyššiu 

elasticitu v porovnaní so substrátom kyseliny oktánovej, čo sa preukáže najmä v prípade 

degradácie, ktorá bude oproti materiálu z kyseliny oktánovej pomalšia [35]. 

2.3.4.2 Vplyv modifikácie na reologické vlastnosti 

Reologické vlastnosti polymérov možno ovplyvniť ich modifikáciou, napríklad tvorbou 

kopolyméru či prípravou zmesí s inými polymérmi. Ako už bolo spomínané v časti 2.3.4, 

k zmene reologických vlastností biopolyesterov dochádza najmä pri tepelnej degradácií, kedy 

nad teplotou topenia polymérneho materiálu v tavenine dochádza k štiepeniu väzieb v 

esterových skupinách, čím sa významne zníži molekulová hmotnosť, a tým dramaticky klesne 

viskozita [43]. Napríklad Gerard a kol. publikoval pokles viskozity kopolyméru poly(3-

hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) (PHBV) pri spracovaní v tavenine, kedy pri 175 °C jeho 

viskozita za 10 minút klesla z 924 Pa·s na 458 Pa·s, z dôvodu tepelnej degradácie, ktorá mala 

za následok aj pokles molekulovej hmotnosti [44]. Tieto parametre je však možné ladiť, 

napríklad, v prípade PHBV, obsahom hydroxyvalerátovej (HV) zložky v kopolyméri, ktorá má 

na jeho reologické vlastnosti značný vplyv. Hodnota nulovej šmykovej viskozity sa zvyšuje so 

stúpajúcim obsahom HV monoméru. Zvyšovanie viskozity je do značnej miery ovplyvnené 

zvyšovaním molekulovej hmotnosti kopolymérov, taktiež sa touto zmenou zloženia zvyšovala 

aj elasticita a polyméry vykazujú celkovo väčšie elastické vlastnosti. Ďalšia štúdia uvádza, že 

zvýšená pružnosť materiálu by mala ústiť do vyššej odolnosti polyméru voči prúdeniu taveniny, 

ktoré nastáva jeho vystavením šmykovým silám alebo predĺženiu. Z pohľadu tepelnej 

degradácie taktiež platí, že čím je vyšší obsah HV monoméru v kopolyméri, tým je proces 

tepelnej degradácie rýchlejší, pretože teplota topenia HV je nižšia ako u hydroxybutyrátovej 

jednotky  [43]. Treba však dodať, že tepelná degradácia súvisí aj s teplotou spracovania 

v tavenine. Preto, keď sa zníži teplota spracovania PHA tým, že sa pripraví kopolymér s nižšou 

teplotou topenia, je očakávané, že sa tepelná degradácia oddiali za predpokladu, že degradácia 

daného PHA nastáva pri vyšších teplotách, ako je teplota topenia. 

Výsledky reologických experimentov poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyhexanoátu) 

(PHBHH) sú taktiež dôkazom zmeny reologických vlastností so zmenou obsahu monomérnych 

jednotiek PHA, v tomto prípade hydroxyhexanoátovej zložky (HH). Z merania hodnôt 

dynamických a stratových modulov kopolymérov s obsahom HH zložky v koncentrácií 3,8 %, 

4,6 %, 6,9 % a 10,0 % vyplynulo, že pevnosť materiálu, kryštalinita a stabilita stúpala so 

zvyšujúcou sa koncentráciou HH monoméru vo výslednom kopolyméri [45].  

2.3.5 Využitie 

Spomedzi všetkých biologicky odbúrateľných polymérov, na ktoré sa v poslednom čase 

sústredí veľké množstvo štúdií, sa PHA vynímajú vďaka svojim chemickým a fyzikálnym 
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vlastnostiam, netoxicite, biokompatibilite, piezoelektrickým a bariérovým vlastnostiam, a tým 

ponúkajú veľké množstvo možností ich využitia [25]. 

2.3.5.1 Priemyselné aplikácie 

Značný nárast využitia bioplastov nastal v potravinárskom priemysle, obalovom hospodárstve 

a v mnohých ďalších odvetviach, vrátane spotrebného tovaru, nábytku, automobilového 

a dopravného priemyslu, a stavebníctva [25,39,46]. Potravinársky priemysel použitie PHA ako 

obalov na potraviny čiastočne limituje z dôvodu ešte stále vysokých nákladov, či 

nedostatočných mechanických vlastností. Viaceré experimenty však ukázali, že chemickou 

modifikáciou PHA, využitím ich kopolymérov alebo heteropolymérov, je možné všetky 

vlastnosti nadstaviť tak, aby vyhovovali akýmkoľvek požiadavkám spracovateľského 

potravinárskeho priemyslu, od zlepšenia mechanickej ochrany potravín, po obmedzenie 

akéhokoľvek negatívneho vplyvu na skladovanú potravinu. Napríklad, prídavkom lignínu 

z hroznových jadierok získame materiál s antioxidačným účinkom, nukleačným účinkom, 

a nižšou priepustnosťou pre kyslík a oxid uhličitý [46]. Týmto využitím taktiež odpadáva 

potreba skládkovania, pretože po použití môžu byť tieto materiály v aktívnom mikrobiálnom 

prostredí, napríklad v pôde, degradované na oxid uhličitý a vodu, na substráty potrebné pre 

fotosyntézu. Po rozložení môže byť výsledný materiál taktiež použitý v poľnohospodárstve ako 

kvalitný, biokompatibilný kompost, bez negatívnych účinkov na pôdny mikrobióm [25,28].   

PHA našli svoje uplatnenie ako biopalivá, keďže viaceré výskumy potvrdili podobnosť medzi 

hydroxyalkánovými estermi polyhydroxyalkanoátov a metylestermi mastných kyselín 

v bionafte. Výhodou takéhoto využitia, okrem vidiny biopaliva, je však možnosť využívať aj 

PHA získané z aktivovaného kalu alebo odpadových vôd, kedy výsledný materiál z takejto 

produkcie nie je vysoko čistený, čo vedie k zníženiu nákladov [29].  

K veľkému pokroku ich využitia došlo tiež prípravou superhydrofóbnych 

polyhydroxyalkanoátov, kedy sa tieto materiály môžu použiť ako náhrada komerčne 

dostupných plastov, ktoré sú skládkované a spaľované, čo vyúsťuje do sekundárneho 

znečistenia. Uplatnenie by mohli nájsť v batériách, v separácií oleja a vody či separácií vody 

od niektorých rozpúšťadiel, v optických zariadeniach, samočistiacich povlakových vrstvách 

a všade tam, kde sú potrebné kontaktné uhly s vodou väčšie ako 150° [48].    

2.3.5.2 Medicínske aplikácie 

Aj keď sa výroba biologicky odbúrateľných plastov, súčiastok či obalových materiálov bežne 

považuje za prioritnú oblasť aplikácií polyhydroxyalkanoátov, stále svižnejšie sa rozvíjajúcou 

oblasťou ich využitia je lekárstvo, farmácia a chirurgia, s výrazným zameraním na tkanivové 

inžinierstvo a systémy dodávania liečiv (obrázok č. 4). Zvyšujúci sa záujem samozrejme 

vyplýva hlavne z ich vynikajúcej biokompatibility a biologickej odbúrateľnosti, a tiež 

potenciálu prekonať iné polymérne materiály, najmä vďaka širokému spektru vlastností, ktoré 

môžu nadobudnúť svojimi modifikáciami [49]. Metabolitom odbúravania 

polyhydroxyalkanoátov je napríklad kyselina 3-hydroxybutyrová (kyselina 3-

hydroxymaslová), ktorá sa je u zdravého dospelého jedinca prítomná v krvi v koncentrácií 3–

10 mg na 100 ml. V niekoľkých štúdiách sa preukázalo, že PHA spĺňajú takmer všetky 

požiadavky (biologická odbúrateľnosť, biokompatibilita, extrémne nízka zápalová reakcia, 
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minimálna cytotoxicita) a sú dobrým kandidátom na použitie ako podporný materiál (skafold) 

pri regenerácií nervov, centrálnej nervovej sústavy či dokonca miechy. Okrem toho, hlavný 

degradačný produkt tiež podporuje životaschopnosť, proliferáciu buniek a diferenciáciu 

neurónových kmeňových a progenitorových buniek [29]. 

 
Obrázok č. 4: formy PHA využívané v tkanivovom inžinierstve a pri dodávaní liečiv so spôsobmi ich 

výroby [50] 

Pri výrobe skafoldov si môžeme vybrať z pomerne širokej palety metód, napríklad fázová 

separácia, elektrospinning či 3D tlač, pričom každá z nich ponúka špecifické vlastnosti 

konečného výrobku [31]. Všeobecne sa s nimi stretneme v podobe srdcových chlopní, 

skafoldov v tkanivovom inžinierstve mäkkých tkanív, kostí, chrupaviek, orgánov (srdce, pečeň, 

koža), antimikrobiálnych membrán či krytov rán [49,51,52].  

Zásadný význam pre medicínu má dizajn a výroba účinných systémov nosičov liečiv. Môžeme 

sa s nimi stretnúť v rôznych podobách, napríklad ako mikro- a nanonosiče [50]. Vlastnosti PHA 

umožňujú riadiť uvoľňovanie liečiva, čo z nich robí ideálnych kandidátov na lokálnu liečbu, 

bez negatívneho vplyvu na okolité tkanivá a orgány. Avšak, v experimentoch sa ukázalo, že 

okrem biokompatibility a biodegradability je v tomto prípade potrebná aj dôsledná štúdia ich 

štruktúry a kryštalinity, pretože pri PHA s vysokou kryštalinitou sa ich degradáciou tvorí veľké 

množstvo pórov, ktoré spôsobujú príliš rýchle uvoľňovanie liečiv [29]. Jedným z najnovších 

vývojov rakovinovej liečby je kombinácia PHA ako nosiča hydrofóbneho fotosenzibilizátora 

(porfiríny, ftalokyaníny) pre fotodynamickú terapiu, čím zabezpečia týmto látkam vyššiu 
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fotostabilitu a lepšiu akumulačnú kapacitu v oblastiach abnormálnych lézií tkaniva, ktoré sú po 

lokálnom ožiarení reaktívnym kyslíkom nevratne poškodené a usmrtené [52]. 

2.3.5.3 Kozmetika 

Problémom posledných rokov sú v oblasti kozmetiky najmä mikroguľôčky 

nedegradovateľných plastov (polypropylén, polyetylén, polyetylén tereftalát, polymetyl 

metakrylát, nylón) využívané ako abrazívne činidlá, ktoré kvôli svojim rozmerom unikajú 

z čističiek odpadových vôd a dostávajú sa do prírodných vodných plôch, kde spôsobujú 

znečistenie a predstavujú riziko pre vodné živočíchy. Zvyšujúcimi sa nárokmi na ochranu 

životného prostredia a dopytom spotrebiteľov po ekologických alternatívach vznikla iniciatíva, 

vďaka ktorej sú nedegradovateľné materiály nahrádzané a mikroguľôčky sú vyrábané z PHA 

[54]. V závislosti od požadovanej aplikácie, ktorou môže byť ich využitie v sprchových géloch, 

pastách či produktoch osobnej starostlivosti o pleť, môžu mať tieto abrazívne mikroguličky 

rôznu tvrdosť, priemer a tvar. Po opláchnutí sa uvoľnia do vodného prostredia, kde sú potom 

izolované prítomnými organizmami, či vytvárajú štruktúry v tvare rúr. Výhodou je, že sa 

dokážu rýchlo rozpadnúť na monoméry a oligoméry, ktoré nie sú pre životné prostredie 

nebezpečné [55]. 

V laboratóriách firmy Bio-on bol vyvinutý polymér na báze PHA, ktorý spoločnosť využíva 

ako zahusťovadlá a stabilizátory v rúžoch, leskoch na pery, riasenkách, a mnohých ďalších. 

Taktiež sa preukázalo, že daný polymér je schopný viazať aktívne molekuly a antioxidanty 

(koenzým Q10, vitamíny, bielkoviny), čím zlepšuje ich transport a absorpciu [54,56]. 

Poly(3-hydroxybutyrát) sa využíva v podobe prášku s priemerom častíc od 3 do 50 µm, ktorý 

je využívaný v dekoratívnej kozmetike (púder na tvár, lícenka, tiene, atď.), ale tiež aj 

v podkladových krémoch, emulziách a telových mliekach. Takáto kozmetika deklaruje 

vylepšené klzné vlastnosti, predĺžený pocit hydratácie, lepšie zadržiavanie vlhkosti a celkovo 

jednoduchšie použitie bez negatívnych vplyvov na pokožku aj vo vysokých koncentráciách 

PHA v produktoch [55].  

Ako materiál vhodný na filmy absorbujúce kožný maz sa ukázal poly(3-hydroxybutyrát-co-

hydroxyhexanoát). Takéto filmy majú pórovité štruktúry schopné zachytiť, absorbovať 

a zadržiavať olej, a po kontakte s ním zmeniť svoju priehľadnosť. Na jeho likvidáciu postačí 

miesto s mikrobiálnou aktivitou, napríklad kompost, skládka odpadu, či rôzne vodné prostredia 

a rozkladá sa za aeróbnych či anaeróbnych podmienok bez zanechania nebezpečných rezíduí 

[55]. 

2.3.6 Kopolyméry polyhydroxyalkanoátov 

Veľkou výhodou polyhydroxyalkanoátov je ich rozmanitosť, ktorá ponúka širokú škálu 

vlastností, funkcionalizáciu a celkovú variabilitu. Je možné ju docieliť in vivo, vďaka nízkej 

substrátovej špecifickosti PHA syntáz, in vitro, použitím vyizolovaných PHA syntáz, alebo 

chemickými modifikačnými reakciami. To znamená, že výberom vhodného produkčného 

mikrobiálneho kmeňa, vhodných kultivačných podmienok, zdroja uhlíka, prípadne chemickou 

modifikáciou je možné vyrobiť materiál ,na mieru‘, s čím samozrejme súvisí aj jeho široké 

využitie. Výsledné vlastnosti homopolymérov, heteropolymérov, blokových kopolymérov 
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a náhodných kopolymérov vieme regulovať kopolymerizáciou s inými hydroxyalkánovými 

kyselinami, pričom každý z nich môže vykazovať úplne odlišné vlastnosti [57]. Chemické 

štruktúry niektorých kopolymérov sú zobrazené na obrázku č. 5.  

 
Obrázok č. 5: chemické štruktúry kopolymérov – (A) poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxy-4-

metylvalerát, (B) poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát), C poly(3- hydroxyoktanoát)-co-

poly(etylénglykol), (D) poly(3-hydroxybutyrát)-co-poly(laktid)-co-poly(kaprolatón) 

2.3.6.1 Mikrobiálna syntéza 

Mikrobiálnou cestou môžu byť vyrobené kopolyméry zo skupiny scl-PHA a mcl-PHA, pričom 

sa menia produkujúce kmene, či substráty so zdrojom živín. Príkladom súvislosti medzi 

zmenou podmienok a výsledkom kopolymerizácie je poly(3-hydroxybutyrát-co-3-

hydroxyvalerát) (PHBV), kopolymér skupiny scl-PHA, produkovaný Alcaligenes latus, 

zavedením komonomérneho 3-hydroxypentylesteru do poly(3-hydroxybutyrátu) [36,57]. 

Baktérii je pri produkcii dodávaná glukóza a kyselina propiónová, pričom aj od koncentrácie 

zmesi substrátov závisí, či bude mikroorganizmus produkovať homológny poly(3-

hydroxybutyrát) alebo jeho kopolymér s 3-hydroxyvalerátom. Ďalším dôležitým faktorom pri 

tomto type syntézy sú aj dodávky substrátu do média, kedy pri pulzných dodávkach vznikajú 

náhodné kopolyméry, pri periodických dodávkach zasa blokové kopolyméry [57]. PHBV môže 

byť okrem iného vyrobený aj biodegradáciou iných kopolymérov, napríklad poly(3-

hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrátu) (P(3HB-co-4HB)) na báze ľanového oleja, pomocou 

alkalifilného mikroorganizmu Alkaliphilus oremlandii. Zvyšovaním obsahu ľanového oleja v 

P(3HB-co-4HB) sa zvyšuje percento akumulovaného nového kopolyméru PHBV a menia sa aj 

jeho termické vlastnosti (Tm a Tg klesajú) [58].  

Biosyntéza kopolymérov môže byť, samozrejme, ovplyvnená aj génovou rekombináciou, na 

základe ktorej môžu byť dané kmene upravené presne podľa podmienok na požadované 

vlastnosti materiálu [57]. Napríklad, rekombinantná Escherichia coli dokáže syntetizovať 
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kopolyester poly(kyselina mliečna-co-3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxypropionát) (P(LA-co-

3HB-co-3HP)), zmenou pomeru substrátov – kyseliny mliečnej, glukózy a glycerolu [59]. 

2.3.6.2 Chemická modifikácia  

V porovnaní s mikrobiálnou syntézou kopolymérov je chemická modifikácia populárnejšia 

v priemyselných výrobách. Jej výhodou je jednoduchosť a pohodlnosť procesu, nižšie 

investície a výrobné náklady, rýchly účinok a kontrolovateľné produkčné podmienky. 

Nevyhovujúce vlastnosti PHA môžu byť takto jednoduchšie upravené chemickou väzbou 

s ďalšími zlúčeninami, za vzniku homopolymérov aj heteropolymérov [59]. Na výber je 

z veľkého množstva metód, no medzi najznámejšie patria spájanie, esterifikačné 

a transesterifikačné reakcie, proces chemického alebo radiačného štepenia, polymerizácia 

otvorenia kruhu ε-kaprolaktónu a kopolymerizácia založená na tvorbe uretánu. Výsledkom 

týchto metód sú napríklad diblokové, triblokové, hviezdicové blokové či štepené kopolyméry 

[57,59]. 

2.4 Poly(3-hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrát) 

Ako už z jeho názvu vyplýva, jedná sa o kopolymér monomérnych jednotiek 3-

hydroxyalkanoátu a 4-hydroxyalkanoátu (obrázok č. 6), ktorý bol prvý raz izolovaný 

a identifikovaný z bakteriálneho kmeňa Ralstonia eutropha (dnešný Cupriavidus necator) 

v roku 1988 [60,61].  

 
Obrázok č. 6: štruktúra poly(3-hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrátu) 

Je štvrtou generáciou polyhydroxyalkanoátov, má dobrú biologickú kompatibilitu, 

kontrolovateľnú a vhodnú biologickú odbúrateľnosť, vysokú plasticitu a nastaviteľné 

mechanické vlastnosti, vďaka čomu je klasifikovaný ako jeden z najlepších kopolymérnych 

zástupcov PHA v oblasti biomedicínskych a farmaceutických aplikácií [62]. Je komerčne 

dostupný pod obchodným názvom GreenBio® [63].  

2.4.1 Vlastnosti 

Vlastnosti tohto kopolyméru sa odvíjajú od pomeru monomérov 3-hydroxybutyrátu (3HB) a 4-

hydroxybutyrátu (4HB) [64]. Pri zaraďovaní 4HB jednotiek do kopolymérov dochádza 

k zníženiu teploty skleného prechodu, teploty topenia aj medze sklzu. Typicky krehké 

vlastnosti P3HB sa menia na elastomérne, zvyšovaním obsahu 4HB môže kopolymér 

vykazovať vlastnosti od polykryštalických plastov až po amorfné elastoméry [58]. V porovnaní 

s P3HB sa zvyšuje jeho tepelná stabilita, predĺženie a flexibilita. Zmena vybraných fyzikálnych 

a mechanických vlastností je zhrnutá v tabuľke č. 1. V procese kryštalizácie sú monomérne 

jednotky 4HB vylučované z kryštalickej mriežky P3HB, čo znižuje jeho schopnosť 

kryštalizácie, rýchlosť kryštalizácie aj stupeň kryštalinity, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť 

post-kryštalizácie. Nevýhodou nespracovaného P(3HB-co-4HB) sú s časom postupné zmeny a 
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zhoršovanie fyzikálnych, reologických vlastností a znižovanie tepelnej stability, pre čo sa 

neodporúča jeho skladovanie v takejto podobe. Riešením sú rôzne metódy modifikácie, 

napríklad tvorba taveniny, chemická modifikácia alebo prídavok nukleačného činidla, čím sa 

jeho stabilita výrazne zvyšuje [65]. Molekulová hmotnosť P(3HB-co-4HB) sa významne odvíja 

od druhu a koncentrácie zdrojov uhlíka, použitých na jeho syntézu [65]. Jeho priaznivá 

biologická odbúrateľnosť je daná prítomnosťou 4HB jednotiek, vďaka čomu sa zvyšuje 

rýchlosť štiepenia reťazca jednoduchou aj enzymatickou hydrolýzou, kedy prítomnosť 3HB 

zabezpečuje hydrolýzu depolymerázami a 4HB zasa lipázami [67]. 

Tabuľka č. 1: porovnanie fyzikálnych vlastností polyhydroxyalkanoátov [36,68].  

Polymér 

Obsah 

4HB 

(mol. %) 

Pevnosť 

v ťahu* 

(MPa) 

Predĺženie* 

(%) 

Tm 

(°C) 

Tg 

(°C) 

Kryštalinita 

(%) 

P3HB 0 40 5 178 4 60 

P
(3

H
B

-c
o
-4

H
B

) 

3 28 45 166 – 55 

10 24 242 159 – 45 

16 26 444 130 −7 45 

64 17 591 50 −35 15 

78 42 1120 49 −37 17 

82 58 1320 52 −39 19 

90 65 1080 50 −42 28 

P4HB 100 104 1000 53 −58 34 

*Hodnoty namerané a platné pri teplote 23 °C. 

2.4.1.1 Biodegradabilita 

Veľmi výhodnou vlastnosťou je jeho biodegradabilita. Za aeróbnych podmienok sa môže úplne 

odbúrať na vodu a oxid uhličitý, za anaeróbnych podmienok mikroorganizmami v pôde, 

morských, splaškových vodách a jazerách, zasa na metán a oxid uhličitý [35]. Keďže ide o tuhý 

polymér s vysokou molekulovou hmotnosťou, nedokáže prechádzať cez bunkovú stenu [68]. 

Takže rozkladné mikroorganizmy, napríklad Alcaligenes faecalis, Pseuodomonas lemoignei, 

Comamonas testosteroni, produkujú extracelulárne PHA depolymerázy, tie ho premieňajú na 

oligoméry a monoméry rozpustné vo vode, ktoré sú ďalej využité ako zdroje uhlíka ďalšími 

organizmami [69]. Taktiež, väčšina produkujúcich baktérií dokáže intracelulárny kopolymér 

ako zdroj zásob energie aj rozkladať, pomocou intracelulárnych PHA depolymeráz, za vzniku 

kyseliny 3-hydroxybutyrovej a 4-hydroxybutyrovej až na acetyl-CoA, ktorý je za aeróbnych 

podmienok v Krebsovom cykle odbúraný na oxid uhličitý [35].  

Okrem rozkladu zabezpečeného mikroorganizmami môže byť P(3HB-co-4HB) degradovaný 

termálne alebo enzymatickou hydrolýzou, SEM snímky enzymatického rozkladu zobrazuje 

obrázok č. 7. Táto možnosť je ovplyvnená podmienkami prostredia (pH, znečistenie, teplota, 

vlhkosť), ale aj jeho molekulovou hmotnosťou, teplotou topenia či kryštalinitou, kedy sa so 

znižujúcou kryštalinitou zvyšuje jeho biologická odbúrateľnosť [35].  
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Obrázok č. 7: filmy P(3HB-co-4HB) pred a po enzymatickej degradácií. P(3HB-co-36%4HB) pred (A) 

a po (B) degradácií, P(3HB-co-45%4HB) pred (C) a po (D) degradácií, P(3HB-co-75%4HB) pred (E) 

a po (F) degradácií [70]  

Rýchlosť degradácie bola študovaná v rôznych prostrediach. V pôde, v kaloch a morskej vode. 

Rýchlosť hydrolýzy bola najmenšia v morskej vode, ak neboli prítomné rozkladné 

mikroorganizmy. V ich prítomnosti dochádzalo k povrchovej degradácií pomocou ich 

extracelulárnych PHB depolymeráz. Taktiež z tejto štúdie vyplynulo, že k rýchlejšej degradácií 

došlo počas letných teplôt v porovnaní so zimnými teplotnými podmienkami, a tiež, že 

kopolymér s vyšším obsahom 4HB monomérnych jednotiek podliehal povrchovej erózií 

rýchlejšie ako vzorka s nižším obsahom 4HB. Výsledky experimentov sú zobrazené na obrázku 

č. 8 [68].  

 
Obrázok č. 8: povrchová erózia P(3HB-co-4HB) filmov v morskej vode počas 8 týždňov a dvoch 

období (18. januára – 15. marca a 21. augusta – 19. októbra). 4T – 4 týždne, 8T – 8 týždňov [68] 

2.4.1.2 Biokompatibilita 

Biokompatibilita je charakterizovaná absenciou akejkoľvek toxickej zlúčeniny generovanej 

počas degradácie polyméru, ako aj tvarom a povrchovou pórovitosťou materiálu [35]. Výsledky 

výskumu viability a proliferácie buniek na P(3HB-co-4HB) zobrazené na obrázku č. 9 ukázali 
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lepší rast na filmoch s kontinuálnymi pórmi ako pri materiáloch P3HB s hrubým povrchom 

plným veľkých nepravidelných a otvorených pórov, ktoré ponúkajú menší povrch pre rast 

buniek. So zvyšujúcou sa koncentráciou 4HB monoméru v materiáli sa zmenšuje veľkosť 

pórov, povrch je hladší a pravidelnejší, čo v konečnom dôsledku zvyšuje kompatibilitu, ktorá 

je porovnateľná s vysoko biokompatibilným PLGA (kopolymér kyseliny polymliečnej 

a glykolovej) [71]. 

 
Obrázok č. 9: rast buniek na polymérnych filmoch (A) PLGA, (B) P3HB, (C) P(3HB-co-11%4HB), (D) 

P(3HB-co-22%4HB), (E) P(3HB-co-30%4HB) a (F) P(3HB-co-45%4HB) [71] 

Biokompatibilita P(3HB-co-4HB) nie je veľmi prekvapivá, nakoľko jeho degradačné produkty, 

monomérne jednotky 3HB a 4HB, sú prirodzenými metabolickými produktami v telách 

cicavcov [62]. 3HB monoméry sú ketónové telieska nachádzajúce sa v ľudskej krvi 

a bunkovom obale eukaryotických buniek, zatiaľ čo 4HB monoméry môžeme nájsť v mozgu, 

pľúcach, pečeni, obličkách a srdcových tkanivách [36,72].  

V štúdií z roku 2018 boli skúmané účinky kopolyméru podaného orálne vo forme nanočastíc 

potkanom. Po 28 dňoch výskumu boli nanočastice všeobecne dobre tolerované, nespôsobovali 

letalitu ani toxické či iné klinické príznaky v dávkach menších ako 2 000 mg/kg [73]. Vplyv na 

tkanivá cicavcov bol v roku 2010 testovaný pomocou chorioalantoidnej membrány kuracieho 

embrya, ktorá dokáže spoľahlivo reprezentovať vazopermeabilitu, akútny zápal, chronický 

zápal, tvorbu granulačného tkaniva a fibrózu tkanív cicavcov. Výsledky ukázali, že natívny 

P(3HB-co-4HB) film vyvolal na membráne akútny zápalový proces, P(3HB-co-4HB) film 

ošetrený depyrogenáciou naopak marginálne znižoval zápalovú reakciu, P(3HB-co-4HB) 

v spojení s vitamínom E nespôsobil takmer žiadnu negatívnu reakciu a P(3HB-co-4HB) 

s kolagénom preukázal angiogénny potenciál [74]. Cytotoxicita, genotoxicita a spôsob 

bunkovej smrti boli v jednej zo štúdií z roku 2007 skúmané pomocou pľúcnych buniek 

a fibroblastov hlodavcov. Materiál nevykazoval genotoxicitu, cytotoxicita bola 
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charakterizovaná ako mierna až žiadna, bola potvrdená dobrá viabilita buniek na kopolyméri 

a spôsob bunkovej smrti apoptózou výrazne prevyšoval nad nekrózou, čo je preferovaným 

spôsobom, keďže apoptóza nie je asociovaná so vznikom zápalu [75]. 

2.4.2 Syntéza 

Tento kopolymér môže byť vyrobený iba cestou mikrobiálnej fermentácie, ktorá závisí od 

fyziologickej stresovej reakcie mikroorganizmov za podmienok obmedzených na výživu 

a nadmerného obsahu uhlíka [58]. Produkujúcich mikroorganizmov je niekoľko, napríklad 

Hydrogenophaga pseudoflava, Cupriavidus malaysiensis, Comamonas acidovorans, 

Rhodococcus rubber a ďalšie rekombinantné kmene [60,63,67,74]. 

Ako u syntézy kopolymérov všeobecne, tak aj v tomto konkrétnom prípade, je jeho syntéza 

výrazne závislá od podmienok kultivácie. Napríklad, vysoké koncentrácie fruktózy majú na 

syntézu inhibičný účinok, koncentrácia 4HB monoméru v kopolyméri sa dá zvýšiť prídavkom 

acetátu alebo propionátu do substrátu, zmenou zdroja uhlíka sa dá riadiť jeho zloženie. Pre 

každý produkujúci mikroorganizmus je optimálny substrát iný. Jedným z vhodných substrátov 

je zmes glukózy a 1,4-butándiolu alebo 1,6-hexándiolu, zmes sacharózy a γ-butyrolaktónu, ale 

aj mnohé ďalšie, na ktorých boli vykonávané početné analýzy. Akumuláciu kopolyméru 74 až 

92 % celkovej bakteriálnej biomasy možno dosiahnuť pulzným pridávaním uhlíkového 

substrátu, konštantným pridávaním uhlíkového substrátu alebo zmiešaným pridávaním 

uhlíkového substrátu. Dôležitý je optimálny pomer uhlíka a dusíka počas aktívnej fázy výroby. 

Prídavky dusíka sa držia na minime aby sa udržal bunkový rast potrebný na akumuláciu, 

znížením koncentrácie uhlíka môžeme dosiahnuť vysoké výťažky [58]. 

Momentálne štúdie v tejto oblasti sa zameriavajú najmä na zníženie výrobných nákladov, ktoré 

sú veľmi výraznou prekážkou vo využívaní tohto kopolyméru v priemysle, aj napriek jeho 

výborným vlastnostiam. Napríklad pomocou lacných (odpadných) substrátov, navrhnutím 

mikroorganizmov s vysokým podielom výťažkov, či obmedzením prídavkov drahého γ-

butyrolaktónu [59]. K znižovaniu nákladov na syntézu prispieva aj tvar produkujúcej bunky. 

Výhodné sú podľa viacerých výskumov väčšie vláknité bunky, ako napríklad predĺžené bunky 

baktérie E. coli, ktoré v porovnaní s tyčinkovitými bunkami produkujú viac kopolyméru, a 

taktiež je ich možné ľahšie oddeliť od fermentačného média [58]. 

2.4.2.1 Biosyntetická dráha 

Biosyntéza tohto kopolyméru môže byť prezentovaná napríklad na gram-negatívnej, pohyblivej 

a aeróbnej baktérií z rodu Cupriavidus, z triedy Betaproteobacteria [76]. Táto baktéria patrí do 

skupiny mikroorganizmov, ktoré obsahujú enzým scl-PHA syntázu a sú schopné inkorporovať 

kyselinu 4-hydroxybutyrovú zo substrátu do syntetizovaného polyhydroxyalkanoátu [77]. 

Medzi bežne využívané prekurzorové substráty jednotky 4-hydroxybutyrátu patria γ-

butyrolaktón, kyselina 4-hydroxybutyrová, 1,4-butándiol, 1,6-hexándiol, prípadne iné 

alkándioly, ktoré sa bežne využívajú jednotlivo, alebo v kombinácií s inými substrátmi 

[78],[79]. 

V štúdii z roku 2017, ktorá sa zaoberala práve popisom biosyntézy P(3HB-co-4HB), bola ako 

substrát použitá zmes 1,6-hexándiolu a 1,4-butándiolu. 1,4-butándiol sa najskôr oxiduje na 
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kyselinu 4-hydroxybutyrovú, a následne pomocou transferázy alebo tiokinázy vzniká 4-

hydroxybutyryl-CoA, ktorý sa prevedie na 4-hydroxybutyrát. Výhodou tohto uhlíkového 

zdroja je, že iba veľmi malá časť vzniknutého 4-hydroxybutyrátu pokračuje v biosyntéze ku 

vzniku 3-hydroxybutyrátu, ktorá je veľmi zložitá. 1,6-hexándiol sa oxiduje na 6-

hydrohexanoyl-CoA, ten sa konvertuje na koenzým A tioester, ktorý sa pomocou β-oxidácie 

premení na 4-hydroxybutyrát-CoA, a následne dodá monomér 4-hydroxybutyrát do 

kopolymérneho reťazca. Kombinácia týchto substrátov umožňuje efektívne využitie biosyntézy 

na rast buniek aj polymerizačné reakcie. Rýchlosť polymerizácie kopolyméru je katalyzovaná 

génom PHA syntázy, pričom čím viac kópií tohto génu sa v bunke nachádza, tým je 

polymerizácia rýchlejšia a využitie substrátu spolu s akumuláciou výsledného kopolyméru sa 

tiež zvyšujú [80]. Začlenenie 3-hydroxybutyrátu je výsledkom katabolizmu kyseliny 4-

hydroxybutyrovej, kedy sa cez sériu medziproduktov syntetizuje 3-hydroxybutyryl-CoA [61]. 

Prehľad tejto syntézy je ilustrovaný na obrázku č. 10. 

 

Obrázok č. 10: prehľad biosyntézy P(3HB-co-4HB) [80] 

2.4.2.2 Kľúčové enzýmy biosyntézy 

Kľúčové enzýmy biosyntézy sú 3, a to PhaA – acetyl-CoA acetyltransferáza, PhaB – 

acetoacetyl-CoA reduktáza a PhaC – PHA syntáza [81]. PhaA katalyzuje kondenzačnú reakciu 

dvoch molekúl   za vzniku acetoacetyl-CoA, PhaB prevádza acetoacetyl-CoA na (R)-3-

hydroxybutyryl-CoA a nakoniec PhaC, ktorá katalyzuje polymerizačnú reakciu hydroxyacyl-

CoA za vzniku vysokomolekulárneho polyméru [82,83]. Ich úlohy v procese biosyntézy sú 

zobrazené na obrázku č. 10. 

Prírodné PHA syntázy môžeme rozdeliť do 4 základných skupín podľa ich primárnej štruktúry, 

zloženia podjednotiek, substrátovej špecifity a preferencií pri tvorbe scl-PHA alebo mcl-PHA. 

Principiálne, PHA syntázy zo skupiny I, III a IV produkujú hlavne scl-PHA, zatiaľ čo trieda II 

syntetizuje mcl-PHA. V prípade tejto konkrétnej biosyntetickej reakcie sa jedná o PHA syntázu 

zo skupiny I. Tá je tvorená jediným proteínom (PhaC), ktorého sekvencia a dĺžka je pre daný 

mikroorganizmus charakteristická. Pre rod Cupriavidus je to 191 proteolyticky štiepených 

aminokyselín, s celkovou molekulovou hmotnosťou okolo 65 kDa [84]. Podľa substrátovej 



29 

špecifity prednostne využíva hydroxyalkánové kyseliny s dĺžkou reťazca od 3 do 5 uhlíkov, 

s hydroxylovou skupinou na 3. alebo 4. uhlíku. Dokonca, podľa posledných výskumov, môže 

mať táto prírodná syntáza svoju substrátovú špecifitu širšiu, ako sa doteraz predpokladalo, čo 

bolo dokázané produkciou PHA s obsahom monoméru 2-hydroxybutyrátu [85].  

2.4.3 Využitie 

Využitie kopolyméru môže byť spájané s ekologickými antibakteriálnymi obalmi na potraviny 

či rôznymi ochrannými povlakmi a kozmetickými maskami, no najväčší potenciál preukázal 

vďaka svojim laditeľným  vlastnostiam v medicínskom odvetví ako skafold, kryt a obväz rany, 

nosičový systém a mnohé ďalšie. Metódy spracovania kopolyméru sa líšia podľa aplikácie, 

medzi najvyužívanejšie patria vstrekovanie a vyfukovanie pre priemyselné využitie, 3D tlač, 

elektrostatické zvlákňovanie a liatie taveniny predovšetkým na medicínske a farmaceutické 

aplikácie [86].   

2.4.3.1 Tkanivové inžinierstvo 

Predmetom jedného z výskumov boli skafoldy P(3HB-co-97%4HB) pripravované metódou 

elektrostatického zvlákňovania (electrospinning), ktoré boli svojou štruktúrou podobné 

extracelulárnej matrici a mechanickými vlastnosťami podobné ľudskej koži, aby dokázali 

poskytnúť dostatočnú biomechanickú podporu. Pri histologických rezoch skafoldov boli 

prítomné malé fragmenty polyméru na rozhraní tkanivo-skafold, ako dôsledok degradácie, tiež 

značné množstvo makrofágov, ktorých prítomnosť je žiadúca najmä pre regeneráciu buniek 

a tkanív, ale aj tenké spojivové tkanivo, ktorým bol skafold obrastený. V okolí degradovaných 

fragmentov sa nevytvárali žiadne vláknité enkapsulácie, a taktiež došlo k podstatnému poklesu 

zápalových buniek. Skafoldy s vyšším podielom 3HB monoméru v kopolyméri vyvolávali 

akútne zápalové reakcie, čoho predpokladom sú ich tuhšie mechanické vlastnosti, ktoré 

nepretržite mechanicky stimulujú okolité tkanivá. Okrem vyhovujúcich mechanických 

vlastností a biokompatibility je žiadúce, aby bol lekársky implantát po splnení svojej funkcie 

bioabsorbovaný. Túto podmienku spĺňajú najmä skafoldy s vyšším obsahom 4HB monoméru, 

ktorý je vysoko citlivý na hydrolýzu lipázou. Taktiež prítomnosť makrofágov v procese hojenia 

preukázala ich schopnosť skafoldy fagocytovať, či rozkladať pomocou voľných radikálov, 

enzýmov a kyslých produktov, ktoré samy produkujú [87].   

Takéto skafoldy môžu byť osadené aj rôznymi druhmi kmeňových buniek, vďaka čomu bude 

ich využitie v tkanivovom inžinierstve a génovej terapií rozšírené. Využitie kmeňových buniek 

mezenchýmu kostnej drene, ktoré sa dokážu diferencovať na srdcové bunky, bunky endotelu 

a hladkého svalstva  podieľajúceho sa na tvorbe krvných ciev, má významné využitie pri liečbe 

a opravách poškodených srdcovocievnych systémov, napríklad pri liečbe infarktu myokardu 

[88]. Taktiež je materiál využiteľný napríklad na výrobu skafoldu trojcípej srdcovej chlopne, 

ktorá dokáže v porovnaní s prirodzenými chlopňami poskytnúť takmer dokonalé prietokové 

podmienky [29,51]. Využitím neurálnych kmeňových buniek či Schwannových buniek, môže 

byť dosiahnutá spoľahlivá liečba rôznych ochorení centrálnej nervovej sústavy (CNS), či pri 

regenerácií miechy [89]. Kmeňové bunky získané z tukov spolu s rastovými faktormi a 

chondrocytmi sú zasa cestou regenerácie kĺbových chrupaviek, ktoré sa nedokážu regenerovať 
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samy. Navyše sa ukázalo, že degradačné produkty P(3HB-co-4HB) majú pozitívny vplyv na 

rast buniek [90].  

2.4.3.2 Kryty rán 

Skafoldy P(3HB-co-4HB) vyrobené metódou rozpúšťaním v roztoku a následnou 

solidifikáciou (solution casting) s prídavkom kolagénových peptidov, boli skúmané ako kryty 

pre hojenie rán a regeneráciu tkanív. Proliferácia a ukotvenie buniek na povrchu skafoldov sa 

zvyšovala pri vyšších obsahoch 4HB monoméru, pri vyšších obsahoch kolagénových peptidov, 

pri väčších hrúbkach skafoldov a pri vyššej drsnosti ich povrchov. V porovnaní s bežnou gázou 

bolo preukázané rýchlejšie uzatváranie rán už po 7 dňoch, kedy rana ošetrená gázou bola 

uzatvorená na 23 %, rana ošetrená P(3HB-co-4HB) bola uzatvorená na 41 % a na 69 % pri 

použití P(3HB-co-4HB) s prídavkom peptidov. Po 14 dňoch to bolo 58 % (bežná gáza), 81 % 

(P(3HB-co-4HB)) a 95 % (P(3HB-co-4HB) s kolagénovými peptidmi) [91]. Aj ďalšie štúdie 

ukázali, že takéto polymérne membrány, či už natívne alebo so štepmi epidermálnych buniek, 

sa dokázali plne prispôsobiť povrchu rany, chránili ju a uľahčovali reparačné procesy, vďaka 

čomu sa rany hojili rýchlejšie. Objektívnymi ukazovateľmi procesu hojenia sú počty vlasových 

folikulov, mazových žliaz a rohovinových buniek, ktorých počet bol proti nepoškodenému 

tkanivu približne na rovnakej úrovni skôr, ako pri využití gázy [92]. 

2.4.3.3 Nosiče liečiv 

P(3HB-co-4HB) je tiež kandidátom pre systémy dodávania liečiv. V jednej zo štúdií boli 

systémy vytvorené metódou odlievania filmov a odparovania rozpúšťadla, a častice liečiva boli 

zachytené v póroch a medzi nimi. Povrch takéhoto systému sa zakomponovaním liečiva 

zdrsňuje, pri vysokých koncentráciách aktívnych látok môže dokonca dochádzať k tvorbe 

koraloidnej morfológie s nepravidelnými a väčšími pórmi, čo zobrazuje obrázok č. 11. Viabilita 

bunkových kultúr na povrchu systémov sa podľa výsledkov štúdie inkorporáciou liečiv zvyšuje, 

no pri koncentráciách vyšších ako 10 hm. % ich účinky na povrchovú morfológiu (tvorba 

veľkých pórov) životaschopnosť buniek významne oslabujú [71].  

 
Obrázok č. 11: štruktúra polyméru (A) čistého, (B) s prídavkom liečiva v koncentrácií 10 hm. %, (C) 

s prídavkom liečiva v koncentrácií 40 hm. % [71] 

V štúdii z roku 2012 boli predmetom výskumu tyčinkovité implantovateľné materiály P(3HB-

co-4HB), určené na lokálne uvoľňovanie antibiotík používaných na terapeutickú liečbu 

chronickej osteomyelitídy – infekcie, ktorá zasahuje kosti. Vo výsledku sa ukázalo, že najväčší 

vplyv na uvoľňovanie liečiv in vitro má okrem vlastností nosného materiálu aj typ a 
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koncentrácia liečiva v nosiči, či prídavný povrchový povlak implantátu. Rýchlosť uvoľňovania 

liečiva z materiálu bez povlaku závisela skôr od rozpúšťania liečiva ako od degradácie alebo 

difúzie P(3HB-co-4HB), a prevažovalo počiatočné nárazové uvoľnenie väčšiny antibiotika za 

menej ako týždeň. V prípade, že bol implantát potiahnutý vrstvou toho istého materiálu, rýchle 

nárazové uvoľnenie bolo značne znížené a konštantnou rýchlosťou pokračovalo viac ako dva 

týždne [93]. Takéto výsledky kopolymérnemu materiálu pridávajú možnosť riadenia dĺžky 

uvoľňovania vhodných aktívnych látok presne podľa typu inkorporovanej látky a aplikácie, na 

ktorú bude konečný dávkovací systém určený.  
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3 CIELE PRÁCE 

Cieľom tejto diplomovej práce bola príprava kopolymérnych filmov, u ktorých boli následne 

charakterizované ich reologické vlastnosti a miera biodegradácie vo fosfátovom tlmivom 

roztoku s lipázou, v syntetickej žalúdočnej šťave a v simulovanej telovej tekutine. V rámci tejto 

práce boli plnené nasledovné úlohy: 

1. Literárna rešerš na zadanú tému. 

2. Príprava PHA filmov rozpustením v chlórovaných rozpúšťadlách.  

3. Charakterizácia reologických vlastností P(3HB-co-4HB). 

4. Testovanie in vitro biodegradácie pripravených filmov v syntetickej žalúdočnej šťave, 

v krvnej plazme a vo fosfátovom tlmivom roztoku. 

5. Vyhodnotenie výsledkov, ich diskusia a záver práce.   
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Použité prístroje 

Laboratórne váhy Kern 440, Nemecko 

Laboratórne váhy EK-300i, Helago, Česká republika 

Sušiareň FD 53, Binder, Nemecko 

Temperovaná miešačka Unimax 1010 DT, Heidolph, Nemecko 

Magnetická miešačka H370-HS-E, Benchmark Scientific, USA 

Temperovaná trepačka ES-20, Biosan, Lotyšsko 

pH meter pH Test 30, Thermo Scientific, USA 

Reometer MCR 92, Anton Paar, Rakúsko 

Diferenčný skenovací kalorimeter DSC Q2000, TA Instruments, USA 

SEC-MALLS: SEC Infinity 1260, Agilent Technologies, USA; MALLS Dawn Heleos II, 

Wyatt Technology, USA; dRI Optilab T-rEX, Wyatt Technology, USA 

4.2 Použité chemikálie 

Chlorid sodný p.a., Lach-ner, Česká republika 

Chlorid draselný p.a., Lach-ner, Česká republika 

Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., Lach-ner, Česká republika 

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát p.a., Lach-ner, Česká republika 

Hydrogenuhličitan sodný p.a., Lach-ner, Česká republika 

Chlorid horečnatý hexahydrát p.a., Lachema, Česká republika 

Chlorid vápenatý dihydrát p.a., Lach-ner, Česká republika 

Síran sodný bezvodý p.a., Lach-ner, Česká republika 

Tris-hydroxymetyl aminometán čistý, Lach-ner, Česká republika 

Kyselina chlorovodíková 35% p.a., Lach-ner, Česká republika 

Chloroform čistý stabilizovaný amylénom p.a., Lach-ner, Česká republika 

Pepsín, Merck KGaA, Nemecko 

Lipáza, Merck KGaA, Nemecko 

Destilovaná voda 

4.3 Charakteristika testovaných vzoriek 

V experimentálnej časti tejto diplomovej práce boli na analýzu využívané vzorky natívneho 

kopolyméru (NK) P(3HB-co-4HB) vyprodukovaného bakteriálnym kmeňom Cupriavidus 

malaysiensis (DSM 19379), a taktiež aj jeho tri rôzne kopolymérne zmesi (KZ). Tieto zmesi 

boli vytvorené ako modifikácie natívneho kopolyméru tak, aby bolo možné jeho spracovanie 
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do podoby filamentu pre 3D tlačiarne, pre ktoré sú kritické mechanické a termálne vlastnosti 

použitého materiálu. Myšlienka vyplynula z dát dosial uverejnených výskumov zaoberajúcich 

sa charakterizáciou daného kopolyméru, ktoré udávajú tepelnú nestabilitu materiálu pri 

teplotách vyšších ako 170 °C [94]. Modifikácia vlastností výsledných kopolymérnych zmesí 

bola dosiahnutá pomocou prídavku fenolového antioxidantu (Irganox) slúžiaceho v tomto 

prípade ako ochrana pred termooxidačnou degradáciou a aditívnej látky predlžujúcej 

polymérne reťazce (Joncryl), na umožnenie spracovateľnosti a celkové zlepšenie spracovania 

kopolyméru v extrudéri.  

Taktiež boli využité dva druhy plastifikátorov (obrázok č. 12), konkrétne dibutylftalát 

a acetyltributylcitrát, známy pod obchodným názvom Citrofol BII (Jungbunzlauer Austria AG). 

Hlavným rozdielom týchto zmäkčovadiel je, že v prípade acetyltributylcitrátu neboli dokázané 

negatívne účinky na ľudský organizmus a je dnes bežne používaným aditívom v potravinárstve, 

kozmetike a farmácií [95,96].  Naproti tomu, dibutylftalát, hojne využívaný v chemickom 

priemysle, je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý, veľmi toxický pre vodné organizmy a má 

taktiež negatívne účinky na životné prostredie [97-99]. Všeobecnou výhodou prídavku 

plastifikátorov je ich schopnosť zlepšiť mechanické vlastnosti, najmä tvárnosť, daného 

materiálu. Jedná sa o triedu nízkomolekulárnych neprchavých látok, ktoré sú do materiálov 

zabudované homogénne. Ich primárnou úlohou je znížiť teplotu skleného prechodu (Tg), teplotu 

topenia (Tm) a zlepšiť flexibilitu, rozťažnosť a spracovateľnosť biopolymérov. Ďalej znižujú 

napätie deformácie, tvrdosť, hustotu, viskozitu, elektrostatický náboj polyméru, súčasne 

zvyšujú pružnosť reťazca, a taktiež ovplyvňujú napríklad stupeň kryštalinity či odolnosť voči 

biologickému rozkladu [100,101]. Plastifikátory a ich použitie podliehajú REACH (z angl. 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) – hlavnému nariadeniu 

EÚ pre chemikálie využívané v produktoch a predmetoch každodennej potreby uvádzaných na 

trh Európskej únie. Toto nariadenie zahŕňa registráciu a hodnotenie všetkých chemických látok 

[102]. Napríklad, použitie dibutylftalátu, z dôvodu účinkov na ľudský organizmus a životné 

prostredie, toto nariadenie obmedzuje [103,104]. 

 
Obrázok č. 12: chemické štruktúry plastifikátorov – dibutylftalát (A), acetyltributylcitrát (B) [105,106] 

Vzorky kopolymérnych zmesí boli dodané vo forme filamentov s priemerom 1,75 mm, natívny 

kopolymér vo forme vločiek. Presné zloženie testovaných vzoriek je obsiahnuté v tabuľke č. 2.  
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Tabuľka č. 2: označenie a popis zloženia jednotlivých testovaných vzoriek 

Označenie Zloženie 

NK natívny kopolymér P(3HB-co-4HB) 

KZ1 P(3HB-co-4HB), Irganox, Joncryl 

KZ2 P(3HB-co-4HB), Irganox, Joncryl, dibutylftalát 

KZ3 P(3HB-co-4HB), Irganox, Joncryl, acetyltributylcitrát (Citrofol BII) 

4.4 Charakterizácia termálnych vlastností 

Termálne vlastnosti natívneho kopolyméru a kopolymérnych zmesí boli charakterizované 

diferenčnou skenovacou kalorimetriou pomocou prístroja DSC Q2000 v konštantnej dusíkovej 

atmosfére s prietokom 50 ml/min. Do hliníkovej panvičky bolo zatavených asi 5 mg vzorky, 

ktorá bola analyzovaná teplotným postupom pozostávajúcim z dvoch zahrievacích cyklov 

nasledovne: v prvom kroku došlo k prvému zahrievaniu vzorky z 20 °C na 190 °C s rýchlosťou 

zahrievania 10 °C/min, v druhom kroku nasledovala minútová izoterma – udržiavanie teploty 

vzorky na hodnote 190 °C po dobu 1 minúty, v treťom kroku bola vzorka ochladená zo 190 °C 

na −60 °C s rýchlosťou chladenia 10 °C/min, štvrtým krokom bola opäť minútová izoterma pri 

teplote −60 °C a v piatom, poslednom kroku tejto analýzy došlo k druhému zahrievaniu vzorky 

z −60 °C na 190 °C s rovnakou rýchlosťou zahrievania ako pri prvom zahrievacom cykle, a to 

10 °C/min.  

Hodnoty teploty topenia (Tm) a entalpie topenia (ΔHm) boli stanovené počas skenovania prvého 

a druhého zahrievacieho cyklu, hodnoty teploty skleného prechodu (Tg), boli získané z druhého 

zahrievacieho cyklu. Kryštalinita (Xc) analyzovaných vzoriek bola definovaná podľa rovnice 

(3)  
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kde ΔHm je hodnotou experimentálne stanovenej entalpie topenia analyzovanej vzorky a ΔHm
0 

je hodnotou entalpie topenia 100% kryštalického polyméru [107]. V tomto prípade bola použitá 

hodnota pre P(3HB) rovná 146,6 J/g [108]. 

4.5 Charakterizácia reologických vlastností 

Reologické merania prebiehali pomocou modulárneho reometra MCR 92 od firmy Anton Paar, 

s použitím dvoch oceľových dosiek v geometrií doska-doska s priemerom 25 mm so 

zdrsneným povrchom, ktorý zabraňuje kĺzaniu vzoriek počas merania. Vzdialenosť hornej 

pohyblivej dosky v meracej polohe od spodnej stacionárnej dosky bola počas merania 

nadstavená na 400 µm, čo zároveň predstavuje výšku meranej vzorky. Pokusy sa uskutočňovali  

2 krát, pri teplote 180 °C. Vrstva vzorky bola teda vyhrievaná zo spodnej dosky (Peltierova 

doska) aj z hornej vďaka tomu, že bola uzatvorená vo vzduchovej komore s konštantným 

prietokom vzduchu (2 dm3/min). Tým bolo zaručené, že vzorka bola vytemperovaná na 

požadovanú teplotu a tak nevykazovala akýkoľvek teplotný gradient. Každá vzorka bola 

temperovaná 2 minúty pri nadstavenej meranej teplote (temperačnom kroku).  
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Test dynamického namáhania šmykom – amplitúdový test s konštantnou frekvenciou oscilácie 

a premennou amplitúdou deformácie (z angl. strain sweep test) sa uskutočňoval pri teplote 

180 °C s konštantnou hodnotou oscilačnej frekvencie veľkosti 1 Hz (6,28 rad.s-1) a amplitúdou 

deformácie v rozmedzí od 0,1 do 100 %. V tomto teste bola určovaná lineárna viskoelastická 

oblasť natívneho kopolyméru, vďaka čomu mohla byť z tejto oblasti vybraná konštantná 

hodnota amplitúdy deformácie pre testy tepelnej stability, teda pre stanovenie viskoelastických 

charakteristík testovaných vzoriek. 

Tepelno-mechanická stabilita natívneho kopolyméru NK a kopolymérnych zmesí KZ1, KZ2 

a KZ3 bola skúmaná pomocou oscilačného časového testu (z angl. time sweep test). Počas 

merania sa amplitúda deformácie udržiavala na konštantnej hodnote 0,7 % (vybranej na základe 

výsledkov amplitúdového testu) a frekvencia oscilácií na hodnote 6,28 rad.s-1. Časový vývoj 

viskoelastických vlastností sa určoval počas 120 minút s časovým intervalom 10 sekúnd na 

jeden bod.  

4.6 Štúdium degradácie 

Štúdium biodegradácie jednotlivých kopolymérnych zmesí prebiehalo hydrolýzou v prostredí 

syntetickej žalúdočnej šťavy, enzymatickou hydrolýzou vo fosfátovom tlmivom roztoku 

(fyziologický roztok) s lipázou a hydrolytickou degradáciou v simulovanej telovej tekutine. 

4.6.1 Príprava testovaných vzoriek 

Jednotlivé vzorky kopolymérnych zmesí (kompletný zoznam a popis zloženia v tabuľke č. 2) 

boli testované v podobe filmov. Na prípravu filmu bola konkrétna vzorka vždy navážená 

a rozpustená v chloroforme za intenzívneho miešania po dobu 2 hodín pri teplote 60 °C. 

Výsledný roztok kopolymérnej zmesi v chloroforme s koncentráciu 2 hm. % bol následne 

vyliaty na teflonovú Petriho misku s priemerom 74 mm. Miska bola ponechaná v digestore pri 

laboratórnej teplote a vlhkosti 18 % až do úplného odparenia chloroformu, ktoré viedlo k tvorbe 

tenkého filmu. Z takto pripravených filmov boli vyseknuté vzorky v tvare kruhu s priemerom 

10,25 mm [109]. 

4.6.2 Príprava syntetickej žalúdočnej šťavy 

Syntetická žalúdočná šťava (SGJ) s výsledným pH na hodnote 1,2 bola pripravená navážením 

a rozpustením 2 g chloridu sodného a 3,2 g práškového pepsínu v destilovanej vode 

s prídavkom 80 ml 1 M kyseliny chlorovodíkovej, s doplnením destilovanou vodou na celkový 

objem 1 000 ml [110]. 

4.6.3 Príprava fosfátového tlmivého roztoku s lipázou 

Fosfátový tlmivý roztok s lipázou (PBS) s pH 7,4 zastávajúci funkciu fyziologického roztoku 

bol pripravený navážením a rozpustením 8 g chloridu sodného, 0,2 g chloridu draselného, 

0,24 g dihydrogenfosforečnanu draselného,  1,44 g hydrogenfosforečnanu sodného a 100 mg 

lipázy v destilovanej vode. Po úplnom rozpustení všetkých zložiek bol roztok doplnený 

destilovanou vodou na výsledný objem 1 000 ml [111]. 

4.6.4 Príprava simulovanej telovej tekutiny 

Simulovaná telová tekutina (SBF) s pH 7,4 bola pripravená postupných rozpustením chloridu 

sodného (8,035 g), hydrogenuhličitanu sodného (0,355 g), chloridu draselného (0,225 g), 
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hydrogenfosforečnanu draselného (0,176 g) a hexahydrátu chloridu horečnatého (0,311 g) za 

stáleho miešania v 700 ml destilovanej vody v plastovej kadičke zahrievanej na teplotu 

36,5 ± 0,5 °C. Po úplnom rozpustení všetkých komponentov bolo do roztoku postupne 

pridaných 39 ml 1 M kyseliny chlorovodíkovej, 0,387 g dihydrátu chloridu 

vápenatého, 0,072 g síranu sodného  a nakoniec destilovaná voda do celkového objemu 900 ml, 

kedy pH roztoku v tomto bode bolo 2,04. Za stáleho miešania a zahrievania na teplotu 36,5 °C 

bol do roztoku po malých množstvách pridávaný Tris-hydroxymetyl aminometán (6,118 g), až 

do hodnoty pH rovnej 7,45. 1 M kyselinou chlorovodíkovou bolo pH roztoku znížené na 7,42, 

a opäť bol postupne pridávaný Tris-hydroxymetyl aminometán, pokým sa hodnota pH 

nezvýšila na 7,45. Tento proces bol opakovaný až do rozpustenia celého naváženého množstva 

Tris-hydroxymetyl aminometánu. Prídavkom 1 M HCl bolo pH roztoku pri teplote presne 

36,5 °C upravené na konečnú hodnotu 7,40. Po vychladnutí na teplotu 20 °C bol roztok preliaty 

do plastovej odmernej banky s objemom 1 000 ml a doplnený destilovanou vodou po risku. 

Takto pripravená SBF bola skladovaná v chladničke pri teplote od 5 do 10 °C po dobu 

maximálne 30 dní [112].  

4.6.5 Biodegradácia 

Pre samotné štúdium biodegradácie v rôznych prostrediach bola vzorka kopolymérnej zmesi 

vložená do 20 ml zodpovedajúceho roztoku a inkubovaná pri 37 °C na temperovanej trepačke 

s vypnutým režimom trepania. Experimenty boli pre všetky typy analyzovaných zmesí 

vykonávané paralelne 3 krát. Vzorka bola pravidelne, vo vopred určených časových intervaloch 

odoberaná a sušená v sušiarni pri 30 °C po dobu približne 30 minút. Takto pripravené vzorky 

boli následne využité na analýzu úbytku hmotnosti a stanovenie zmeny molekulovej hmotnosti. 

Po týchto analýzach boli vzorky vždy vložené do nových roztokov daného degradačného 

prostredia [113]. 

4.6.5.1 Stanovenie molekulovej hmotnosti a polydisperzity 

Hodnoty hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti (Mw) a polydisperzity (Đ), jednotlivých 

vzoriek boli stanovované metódou veľkostne vylučovacej chromatografie v spojení s 

viacuhlovým detektorom rozptylu laserového svetla – SEC-MALLS (Size Exclusion 

Chromatography with multiple angle laser light scattering). Meranie prebiehalo za použitia 

SEC-MALLS systému a diferenčného refraktometra (dRI). Analyzované vzorky boli 

rozpustené v chloroforme pre HPLC pri teplote 70 °C po dobu 3 hodín za vzniku roztoku 

s koncentráciou 4 mg/ml, pred samotnou analýzou boli všetky vzorky prefiltrované cez 

nylonový membránový filter na injekčnej striekačke, s veľkosťou pórov 0,45 µm. Na separáciu 

SEC bola využitá kolóna s polárnou gélovou stacionárnou fázou MIXED-C a mobilná fáza bola 

tvorená chloroformom pre HPLC prefiltrovaným cez membránu s veľkosťou pórov 0,02 µm 

s prietokovou rýchlosťou 0,3 ml/min [113].  

Pre stanovenie hodnôt molekulových hmotností a polydisperzity bolo z danej analyzovanej 

vzorky odobraných približne 6 mg, celkovo 5 ráz, a to v 1., 10., 35., 70. a 105. deň od počiatku 

experimentu, z čoho bol následne pre potreby SEC-MALLS vytvorený roztok odobranej 

vzorky v chloroforme. 
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4.6.5.2 Stanovenie úbytku hmotnosti 

Vplyv vybraných telových tekutín (fyziologický roztok s lipázou, syntetická žalúdočná šťava, 

a simulovaná krvná plazma) na zmenu hmotnosti testovaných kopolymérnych zmesí v čase bol 

testovaný 105 dní, počas ktorých boli vysušené vzorky v predom určených časových 

intervaloch vážené. Váženie prebehlo celkovo 5 ráz, v rovnakom čase ako odbery vzoriek na 

analýzu molekulových hmotností a polydisperzity opísané v časti 4.6.5.1. Samotná hmotnostná 

strata bola vypočítaná podľa rovnice (4)  
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kde m0 je vyjadrením počiatočnej hmotnosti vzorky (pred degradáciou) a mx je aktuálnou 

hmotnosťou vzorky po odbere v daný, vopred určený čas [113]. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1 Termálne vlastnosti testovaných vzoriek 

Vzorky natívneho kopolyméru (NK) a kopolymérnych zmesí (KZ) boli podrobené analýze 

diferenčnou skenovacou kalorimetriou (DSC), pomocou ktorej boli stanovené hodnoty ich 

teploty skleného prechodu (Tg), teploty topenia (Tm) a entalpie topenia (ΔHm). Zo získaných 

hodnôt ΔHm bola podľa rovnice (3) taktiež vypočítaná aj hodnota kryštalinity (Xc) 

analyzovaných vzoriek, ktorá je považovaná za významný indikátor celkového priebehu 

a rýchlosti degradácie vzoriek. Všetky dáta sú obsiahnuté v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3: ukážka dát získaných z analýzy DSC – vzorky filamentov 

Vzorka 
1. zahrievací cyklus 

2. zahrievací 

cyklus 

Tm1 (°C) Tm2 (°C) ΔHm (J/g) Xc (%) Tg (°C) 

NK 141,3 164,1 42,3 28,9 −7,4 

KZ1 – 157,2 28,5 19,4 −8,5 

KZ2 138,8 157,2 21,5 14,7 −8,8 

KZ3 – 157,1 14,0 9,5 −10,6 

V porovnaní s natívnym kopolymérom môžeme zo získaných dát vidieť zmenu termálnych 

vlastností zmenou zloženia, ku ktorej došlo v prípade spracovania kopolymérnych zmesí do 

formy filamentov. Natívny kopolymér vykazoval v prvom zahrievacom cykle dvojitý pík 

teploty topenia. Táto skutočnosť poukazuje na prítomnosť dvoch druhov kryštálov s rozdielnou 

tepelnou stabilitou v polymérnej matrici, keďže sa jedná o kopolymér skladajúci sa z 3HB 

a 4HB monomérnych jednotiek, pričom 4HB v porovnaní s 3HB disponuje tepelnou stabilitou 

výrazne nižšou [114].  

V prípade vzorky KZ1 vplyvom prídavku Irganoxu a Joncrylu ako stabilizátorov došlo 

k eliminácií dvojitého píku teploty topenia a jej celkovému zníženiu. K výraznej zmene došlo 

aj pri kryštalinite, ktorej hodnota proti pôvodnému kopolyméru klesla o viac ako 9 %. Vzorka 

KZ2 mala v prvom zahrievacom cykle ako jediná spomedzi testovaných vzoriek 

kopolymérnych zmesí dvojitý pík teploty topenia. Tento fakt môžeme prisúdiť prídavku 

dibutylftalátu ako plastifikátora do zmesi v procese tvorby filamentov, ktorý svojím účinkom 

pravdepodobne umožnil tvorbu dvoch druhov kryštálov, podobne ako v prípade natívneho 

P(3HB-co-4HB). Vplyvom tejto zmeny, prídavku plastifikátora, došlo taktiež aj k zníženiu 

kryštalinity (Xc) o viac ako 14 % v porovnaní s NK a približne o 5 % s KZ1. Ak by sme 

vychádzali z faktu, že čím vyššiu kryštalinitu materiál má, tým viac odoláva degradácií, tak by 

toto zníženie mohlo vyústiť do rýchlejšej degradácie danej vzorky [115]. Najmenšia kryštalinita 

a celkovo najväčší vplyv prídavnej látky na výsledné termálne vlastnosti kopolymérnej zmesi 

bol sledovaný pri vzorke KZ3, ktorá bola modifikovaná pomocou plastifikátora 

acetyltributylcitrát (Citrofol BII). Z výsledných vlastností by pri tejto vzorke mohla byť 

očakávaná najrýchlejšia degradácia, v dôsledku poklesu hodnoty kryštalinity o takmer 10 % 

v porovnaní so vzorkou kopolymérnej zmesi bez prídavku plastifikátora. V prípade teplôt 

topenia vzoriek KZ môžeme z nameraných dát pozorovať, že aj napriek rôznemu prístupu k ich 
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modifikáciám k výrazným zmenám nedošlo, a táto hodnota sa držala na priemernej úrovni 

157 °C. 

S parametrom kryštalinity súvisí aj teplota skleného prechodu (Tg), ktorej hodnota sa znižuje 

so znižujúcou sa hodnotou Xc, pretože klesá zastúpenie fázy, ktorá by sa mohla pri danej teplote 

kryštalizovať [116]. Základným vplyvom prítomnosti plastifikátorov v polymérnych 

materiáloch je zväčšovanie mobility makromolekulárnych reťazcov [101]. Z výsledkov DSC 

analýzy môžeme povedať, že k spomínanému javu došlo aj v tomto prípade, keďže vplyvom 

prídavku plastifikátora Citrofol BII vo vzorke KZ3, pri ktorej bol zaznamenaný najväčší pokles 

Xc, sa hodnota Tg taktiež znížila najviac, a to o viac ako 3 °C v porovnaní s NK. Zaujímavosťou 

je porovnanie týchto vlastností medzi vzorkami KZ2 a KZ3, v ktorých boli použité rôzne 

plastifikátory, čo viedlo k výraznej zmene hodnôt či Xc, tak aj Tg. Z mnohých výskumov 

zaoberajúcich sa charakteristikou výsledných vlastností či už čistých polyhydroxyalkanoátov, 

kopolymérov alebo ich polymérnych zmesí po prídavku plastifikátorov tiež vyplýva ich veľký 

vplyv na termálne vlastnosti, najmä na výrazné znižovanie hodnoty Tg, kedy napríklad po 

prídavku dibutylftalátu do PHBV táto hodnota klesla o viac ako 21 °C [117-119].  

5.2 Reologické vlastnosti testovaných polymérov 

Reologické vlastnosti vzoriek boli testované v dvoch, na sebe závislých krokoch, ktoré sú 

bližšie popísané v kapitole 4.5. V prvom kroku bola pomocou amplitúdového testu 

s konštantnou frekvenciou oscilácie a premennou amplitúdou deformácie určovaná lineárna 

viskoelastická oblasť natívneho kopolyméru, vďaka ktorej bola vybraná hodnota konštantnej 

amplitúdy deformácie pre druhý krok charakterizácie reologických vlastností – pre oscilačný 

časový test. Určenie tejto hodnoty je dôležité, pretože pri jej prekročení môže pri ďalšom 

testovaní dochádzať okrem prudkého znižovania viskozity aj k neelastickému zdeformovaniu 

vzorky, čo spôsobuje nezvratné porušenie polymérnej matrice vzorky a celková štruktúra 

polyméru už nie je schopná sa vrátiť do pôvodného stavu – zrelaxovať. Cieľom tejto časti bolo 

teda nájsť oblasť amplitúdy deformácie, pri ktorej bola vzorka stabilná a nedochádzalo k jej 

zdeformovaniu. 

Výsledkom amplitúdového testu s konštantnou frekvenciou oscilácie bolo stanovenie lineárnej 

viskoelastickej oblasti pri 180 °C. Daná teplota bola zvolená na základe analýzy DSC (viď 

kapitola 5.1), z ktorej boli získané hodnoty teplôt topenia (Tm) jednotlivých vzoriek. Zo 

získaných dát zobrazených vo forme grafickej závislosti na obrázku č. 13 bola hodnota lineárnej 

deformácie viskoelastickej oblasti stanovená na 0,7 %. 
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Obrázok č. 13: grafická závislosť elastického modulu (G‘) a stratového modulu (G‘‘) vzorky natívneho 

kopolyméru na amplitúde deformácie pri 180 °C 

Druhým krokom charakterizácie reologických vlastností bol už spomínaný oscilačný časový 

test s konštantnými hodnotami deformácie (0,7 %) a frekvenciou oscilácií (6,28 rad.s−1) pri 

teplote 180 °C. V tejto časti bola sledovaná zmena komplexnej viskozity materiálu vplyvom 

pôsobenia vysokej teploty, teda zmena vlastností materiálu pri jeho spracovaní za teplôt vyšších 

ako je jeho teplota topenia. Aj napriek tomu, že sú polyhydroxyalkanoáty spracovateľné 

v tavenine, pri vysokých teplotách, sú tieto materiály náchylné k tepelnej degradácií, ktorá je 

spôsobená rýchlym štiepením polymérnych reťazcov. Tepelná degradácia môže nastávať už pri 

teplote blízkej ich teplotám topenia (Tm) a jej rozsah a celkový priebeh je závislý od viacerých 

faktorov. Závisí napríklad od chemickej štruktúry daného polymérneho materiálu, počiatočnej 

molekulovej hmotnosti a podmienok spracovania (teplota, čas, teplota, vlhkosť, napätie) [41]. 

Dôležitosť charakterizácie reologických vlastností týchto materiálov je teda pomerne vysoká, 

hlavne z dôvodu ďalšieho tepelného spracovania materiálov do formy filamentov, ktoré však 

nie je súčasťou tejto diplomovej práce. Ako už z obrázku č. 14 vyplýva, pri všetkých uvedených 

vzorkách došlo k rýchlemu a výraznému zníženiu komplexnej viskozity s časom pri teplote 

180 °C, vzorky vykazovali pseudoplastické chovanie. Tieto výsledky dokazujú, že čas 

tepelného spracovania daného materiálu je veľmi dôležitým faktorom, najmä pri spracovaní 

z taveniny, ktorým extrúzia filamentov určite je [120]. Keďže viskozita materiálu súvisí 

s dĺžkou reťazcov, a teda aj jeho mechanickými vlastnosťami, je potrebné čas tepelného 

spracovania čo najviac znížiť, aby sa docielilo čo najväčšie zachovanie pôvodných vlastností, 

prípadne ich čo najmenšia zmena. 
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Obrázok č. 14: vývoj komplexnej viskozity η* testovaných vzoriek v čase 

Komplexná viskozita vzorky NK v čase t0 pred cielenou tepelnou degradáciou dosahovala 

najvyššiu hodnotu zo všetkých meraných vzoriek, 2943,2 Pa·s, a k jej najväčšej zmene došlo 

už po 5 minútach experimentu, kedy bol zaznamenaný jej pokles o 46 %, na 1584,4 Pa·s. Po 

40 minútach bola táto hodnota na 75,4 Pa·s, čo predstavuje 97% pokles a na koniec 

experimentu, po 120 minútach, sa η* tejto vzorky znížila na 5,1 Pa·s, čo predstavuje 99,8% 

pokles oproti pôvodnej hodnote. Extrúzia z taveniny tohto natívneho kopolyméru bez 

akýchkoľvek aditív však nebola možná, pretože v jej priebehu došlo k zníženiu komplexnej 

viskozity natoľko, že tavenina vykvapkala skôr, nech sa stihol vytvoriť filament. Po vychladnutí 

materiál stuhol, no stal sa natoľko krehkým, tým pádom aj mechanickými vlastnosťami 

nevhodným, že bol vylúčený z ďalších experimentov. Zloženie natívneho materiálu bolo na 

základe týchto testov modifikované prídavkom fenolového antioxidantu, sieťovacieho činidla 

a plastifikátorov, ako je opísané v kapitole 4.3. Z pozorovania bolo zistené, že tvorba filamentu 

z natívneho P(3HB-co-4HB) bola možná až po prídavku fenolového antioxidantu 

a sieťovacieho činidla (výsledná vzorka KZ1), ktoré však veľmi výrazne, až takmer 38 násobne, 

znížili jeho viskozitu. 

Pri vzorke KZ1, vzorka bez plastifikátora, bola pôvodná hodnota η* spomedzi všetkých 

testovaných materiálov najnižšia, a to 77,7 Pa·s, a k najväčšiemu poklesu, o 48,5 %, došlo 

taktiež, ako pri vzorke NK, už po 5 minútach od začatia experimentu. Teoreticky by nízke 

počiatočné hodnoty komplexnej viskozity mohli prispieť k zlepšeniu výkonnosti procesu 

tvorby filamentov, no na druhej strane je tu možnosť príliš rýchlej tepelnej degradácie pri 

spracovaní. K ovplyvneniu počiatočnej komplexnej viskozity kopolymérnej zmesi, k jej 

zvýšeniu, veľmi výrazne dopomohol prídavok plastifikátorov, ktoré dokázali zvýšiť hodnotu 

tejto veličiny. V prípade vzorky KZ2 s prídavkom dibutylftalátu ako plastifikátora sa hodnota 

η* zvýšila vyše 6 násobne, v prípade vzorky KZ3 s prídavkom Citrofolu BII došlo k takmer 18 

násobnému zvýšeniu. Počiatočná hodnota komplexnej viskozity vzorky KZ2 bola teda 

stanovená na 475,1 Pa·s, s najväčšou percentuálnou zmenou 49,3 % po 5 minútach, kedy bola 

hodnota tejto veličiny stanovená na 241,0 Pa·s, a taktiež sa jednalo o najväčší pokles v danom 

čase spomedzi všetkých analyzovaných vzoriek.  
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Vzorka KZ3 mala zo všetkých skúmaných kopolymérnych zmesí najvyššiu hodnotu pôvodnej 

komplexnej viskozity (1387,1 Pa·s), čo bolo výrazne ovplyvnené už spomínaným prídavkom 

plastifikátora. Pri tejto vzorke boli zaznamenané celkovo najnižšie zmeny viskozity, čiže 

najpomalšia degradácia materiálu pri tepelnom spracovaní, čo je viditeľné aj na obrázku č. 15, 

avšak aj v tomto prípade bol zaznamenaný najväčší pokles η* po 5 minútach, o 37 %, na 

hodnotu 870,6 Pa·s. Vo všeobecnosti bol priebeh sledovanej závislosti totožný u všetkých 

vzoriek, kedy bol zaznamenaný najväčší pokles po 5 minútach od počiatku experimentu, čo 

opäť poukazuje na fakt, že čas je dôležitým faktorom pri spracovaní z taveniny tohto 

kopolyméru vo všetkých jeho modifikáciách. Po 40 minútach už k výraznejším zmenám 

nedochádzalo, pretože vzorky už v tomto čase stratili v priemere 96,5 % z hodnoty pôvodnej 

η* a pri poslednom meraní, po 120 minútach, bola strata u všetkých vzoriek vyššia ako 99 %, 

priemerne až 99,6 %. 

 
Obrázok č. 15: časový vývoj percentuálnej zmeny komplexnej viskozity η* testovaných vzoriek v čase 

5.3 Biodegradácia testovaných polymérov 

Priebeh procesu biodegradácie analyzovaných vzoriek bol charakterizovaný metódou 

stanovenia molekulovej hmotnosti a polydisperzity, a taktiež gravimetricky, pričom meranie 

a získavanie daných hodnôt pre oba spôsoby prebiehalo vo vopred určených pravidelných 

časových intervaloch. Samotná biodegradácia v oboch prípadoch prebiehala v troch typoch 

prostredí, a to vo fosfátovom tlmivom roztoku s lipázou (PBS), simulovanej telovej tekutine 

(SBF) a syntetickej žalúdočnej šťave (SGJ). Vo všetkých prípadoch išlo o proces abiotickej 

hydrolýzy, ktorý bol v prípade PBS a SGJ podporený enzymatickými rozkladnými procesmi 

lipázy, patriacou do skupiny esteráz, respektíve pepsínu zo skupiny proteáz [121,122]. 

Princípom takejto degradácie PHA všeobecne je rozklad esterov karboxylových kyselín, čo 

vedie k níženiu molekulových hmotností polymérov a zmene hmotnosti [113]. 

5.3.1 Termálne vlastnosti testovaných filmov 

Pred samotným štúdiom procesu degradácie vzoriek boli kopolymérne zmesi podrobené 

analýze DSC, pomocou ktorej boli stanovené hodnoty Tg, Tm, ΔHm a Xc (tabuľka č. 4), podobne 

ako v kapitole 5.1. Keďže boli z dodaných materiálov v podobe filamentov pre potreby analýzy 

abiotickej degradácie vytvárané filmy, bolo dôležité tieto výsledné vlastnosti charakterizovať 

aj po ich tvorbe, počas ktorej boli vzorky rozpustené v chloroforme pri teplote 60 °C, vyliate 
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na Petriho misku a následne boli po odparení rozpúšťadla vytvorené už spomínané filmy. Počas 

tvorby filmov došlo ku kryštalizácii kopolyméru. Hodnota stupňa kryštalinity (Xc) je 

považovaná za významný indikátor celkového priebehu a rýchlosti degradácie vzoriek.  

Tabuľka č. 4: ukážka dát získaných z analýzy DSC – vzorky filmov  

Vzorka 
1. zahrievací cyklus 

2. zahrievací 

cyklus 

Tm1 (°C) Tm2 (°C) ΔHm (J/g) Xc (%) Tg (°C) 

KZ1 139,4 156,1 16,2 11,1 −7,4 

KZ2 141,6 156,0 19,7 13,4 −9,4 

KZ3 – 154,9 21,1 14,4 −10,2 

V porovnaní s dátami získanými v súvislosti s charakterizáciou termálnych vlastností 

filamentov (tabuľka č. 3) môžeme vidieť mierne zmeny. V prípade vzorky KZ1 sa objavil 

dvojitý pík teploty topenia, čo indikuje prítomnosť dvoch druhov kryštálov. Taktiež bol 

zaznamenaný mierny pokles hodnoty Tm2, zvýšenie Tg a výrazné zníženie kryštalinity o viac 

ako 8 % v porovnaní s extrudovanou zmesou v podobe filamentov. Hypoteticky, nižšia hodnota 

kryštalinity by mohla podporiť rýchlejšiu degradáciu vzorky. Pri vzorke KZ2 došlo k zvýšeniu 

hodnoty Tm1, zníženiu Tm2, Tg a hodnoty stupňa kryštalinity. Naopak, k zvýšeniu Xc o takmer 

5 % došlo pri vzorke KZ3. Pokles v hodnote Tm2 bol pri danej vzorke najväčší, a to asi o 2 °C. 

Z výsledkov môžeme taktiež vidieť, že typ spracovania kopolyméru (spracovanie v tavenine 

alebo spracovanie vylievaním z roztoku s následným odparením rozpúšťadla) daného materiálu 

výrazne ovplyvňuje hlavne jeho termálne vlastnosti vrátane hodnoty stupňa kryštalinity.    

5.3.2 Stanovenie počiatočnej molekulovej hmotnosti a polydisperzity 

Molekulová hmotnosť polymérov a jej zmena bola stanovovaná metódou SEC-MALLS, 

konkrétne boli udané hodnoty hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti (Mw) 

a polydisperzity (Đ) zhrnuté v  tabuľke č. 5. Modifikáciou natívneho kopolyméru, ktorý 

z dôvodu termálnych vlastností nedostatočných na tvorbu filamentov nebol do analýzy 

degradácie zahrnutý (podrobný popis v kapitole 5.2), sa zmenila aj molekulová hmotnosť 

kopolymérnych zmesí. Ako sa predpokladalo, modifikáciami sa Mw jednotlivých 

kopolymérnych zmesí menila, pri natívnom kopolyméri bola táto hodnota stanovená na 

460 kDa, hodnota Đ bola stanovená na 1,6. Po spracovaní kopolyméru (vzorky KZ1 až KZ3) 

v tavenine pomocu extrúdra došlo k výraznému zníženiu molekulovej hmotnosti na hodnotu 

132 kDa pri vzorke KZ1, pričom prídavkom plastifikátora dibutylftalátu (KZ2) a prídavkom 

plastifikátora acetyltributylcitrátu (KZ3) sa podarilo inhibovať pokles Mw na 212 kDa a 

301 kDa. V tejto súvislosti bola potvrdená aj závislosť molekulovej hmotnosti a viskozity 

polymérov (viď kapitola 5.2), ktorá sa zvyšujúcou Mw taktiež zvyšuje [123]. 
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Tabuľka č. 5: počiatočné hodnoty hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti, polydisperzity a 

komplexnej viskozity analyzovaných vzoriek  

Vzorka Mw (kDa) Đ η* (Pa·s) 

NK 460,20  8,00 1,60  0,30 2943,20 

KZ1 132,02  3,41 1,50  0,12 77,66 

KZ2 212,40  2,20 1,26  0,03 475,12 

KZ3 301,10  24,80 1,20  0,21 1387,10 

Výrazný vplyv prídavku aditív na stabilitu kopolyméru v tavenine vyplýva aj zo zmeny hodnôt 

polydisperzity jednotlivých vzoriek, ktorá udáva distribúciu molekulových hmotností 

v polymérnych reťazcoch [124]. Prídavkom dibutylftalátu do kopolymérnej zmesi sa 

polydisperzita vzorky zmenšila z 1,50 na 1,26, pri prídavku acetyltributylcitrátu došlo 

k zmenšeniu na hodnotu 1,20. Z týchto hodnôt vyplýva, že prítomnosť plastifikátorov zvýšila 

pravidelnosť dĺžok jednotlivých reťazcov v systéme, tým pádom spôsobila i väčšiu 

vyrovnanosť ich jednotlivých molekulových hmotností, a to napríklad aj predpokladaným 

efektom predlžovania reťazcov v polymérnych matriciach [101],[125]. 

5.3.3 Stanovenie zmien molekulových hmotností a polydisperzity 

Z výsledkov stanovenia molekulových hmotností a polydisperzity pri procese abiotickej 

degradácie zobrazených v tabuľke č. 6 až 8 spolu s grafickým znázornením na obrázku č. 16 

môžeme usúdiť, že k degradácii, teda náhodnému štiepeniu dlhých polymérnych reťazcov na 

kratšie fragmenty, došlo u všetkých analyzovaných vzoriek a vo všetkých využitých 

prostrediach. Jej samotný priebeh sa mení v závislosti na zložení konkrétnej vzorky a na 

vlastnostiach využitého degradačného prostredia.  

V prostredí fosfátového tlmivého roztoku s lipázou došlo k najväčšiemu celkovému úbytku Mw 

pri vzorke KZ3, konkrétne 63 %, nasledovala vzorka KZ1 s 52% poklesom a najmenší pokles 

bol zaznamenaný pri vzorke KZ2, konkrétne 46 %. Z pohľadu priebehu tohto procesu došlo pri 

vzorke KZ1 k najväčšej zmene po 10 dňoch od počiatku analýzy, čomu prispieva aj hodnota 

polydisperzity, ktorá bola v tomto bode taktiež najvyššia, čo znamená, že systém obsahoval 

veľké množstvo fragmentov v širokom rozpätí molekulových hmotností. Taktiež sa jednalo 

o najvyššiu nameranú hodnotu polydisperzity v danom prostredí zo všetkých vzoriek. Pri 

vzorke KZ2 bol najväčší úbytok zaznamenaný taktiež po 10 dňoch, s najväčšou hodnotou 

polydisperzity po 35 dňoch, pričom medzi 10 a 35 dňom k výraznejšej zmene v molekulovej 

hmotnosti nedošlo. Tento trend bol v danom prostredí pozorovaný taktiež pri vzorke KZ3 

z čoho vyplýva, že daný jav mohol byť spôsobený prítomnosťou plastifikátorov v zmesi. Do 

celkového porovnania treba zahrnúť fakt, že hodnota Mw vzorky KZ1 pred degradáciou bola 

najnižšia. Počiatočná hodnota Mw výrazne ovplyvňuje priebeh abiotickej degradácie, pričom 

teoreticky vzorka s najnižšou molekulovou hmotnosťou by mala degradovať najrýchlejšie. 

V prípade vzoriek s plastifikátormi však vidieť výrazný vplyv týchto aditív, pričom je možné 

konštatovať, že Citrofol BII abiotickú degradáciu kopolyméru P(3HB-co-4HB) vo fosfátovom 

tlmivom roztoku s lipázou urýchlil. Pre porovnanie, percentuálna strata Mw PHB v danom 

prostredí sa vo výskume z roku 2020 vyšplhala na 43 % a pre PHBV to bolo zníženie tejto 

hodnoty o 34 % po 81 dňoch od počiatku experimentu a za rovnakých podmienok. Oba 

materiály preukázali hodnoty polydisperzity po celé trvanie experimentu nižšie ako 1,5 [113]. 
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Tabuľka č. 6: hodnoty hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti, polydisperzity a relatívnej zmeny 

hodnoty Mw analyzovaných kopolymérnych zmesí pri degradácií v prostredí PBS 

Vzorka 
Hrúbka 

(mm) 
Čas (deň) Mw (kDa) Đ 

Relatívna zmena 

Mw (%) 

KZ1 0,11 

0 132,02  3,41 1,50  0,12 – 

10 96,40  3,41 1,97  0,20 26,98 

35 81,17  0,83 1,89  0,06 38,52 

70 71,45  2,47 1,38  0,01 45,88 

105 63,95  1,63 1,53  0,10 51,56 

KZ2 0,13 

0 212,40  2,20 1,26  0,03 – 

10 165,00  2,07 1,39  0,07 22,32 

35 154,50  2,31 1,73  0,09 27,26 

70 120,35  3,04 1,46  0,04 43,34 

105 115,23  1,80 1,24  0,03 45,75 

KZ3 0,15 

0 301,10  24,80 1,20  0,21 – 

10 200,43  3,99 1,51  0,04 33,43 

35 172,03  5,46 1,79  0,17 42,87 

70 130,25  6,72 1,42  0,10 56,74 

105 110,90  5,52 1,52  0,13 63,17 

V prostredí simulovanej telovej tekutiny bola situácia obdobná, najväčší pokles hodnoty Mw 

bol zaznamenaný pri vzorke KZ3, konkrétne o 60 %, s najväčšou zmenou už po 10 dňoch. 

Najväčšia hodnota polydisperzity bola pozorovaná po 35 dňoch. 54% úbytok Mw bol 

zaznamenaný pri vzorke KZ1, s najväčšou stratou taktiež po 10 dňoch, pričom parameter 

polydisperzity vykazoval najvyššie hodnoty po 10 dňoch, rovnako ako v prostredí PBS, no 

rovnako vysoké hodnoty boli namerané aj po 105 dňoch. Najmenší, 48% pokles bol 

zaznamenaný podobne ako pri prostredí PBS pri vzorke KZ2, s najväčšou zmenou molekulovej 

hmotnosti po 10 dňoch a najvyššou polydisperzitou po 105 dňoch. Znovu teda vidieť, že 

pritomnosť Citrofolu BII vo vzorke abiotickú degradáciu v roztoku SBF podporil. 
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Tabuľka č. 7: hodnoty hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti, polydisperzity a relatívnej zmeny 

hodnoty Mw analyzovaných kopolymérnych zmesí pri degradácií v prostredí SBF 

Vzorka 
Hrúbka 

(mm) 
Čas (deň) Mw (kDa) Đ 

Relatívna zmena 

Mw (%) 

KZ1 0,11 

0 132,02  3,41 1,50   0,12 – 

10 103,40  1,71 1,83  0,05 21,68 

35 83,93  3,26 1,79  0,03 36,43 

70 70,60  1,56 1,58  0,14 46,52 

105 61,30  1,04 1,83  0,11 53,57 

KZ2 0,13 

0 212,40  2,20 1,26  0,03 – 

10 171,80  1,56 1,36  0,08 19,11 

35 165,00  3,41 1,47  0,03 22,32 

70 128,80  0,85 1,46  0,04 39,36 

105 110,67  3,10 1,61  0,19 47,90 

KZ3 0,15 

0 301,10  24,80 1,20  0,21 – 

10 197,87  4,77 1,50  0,08 34,28 

35 163,87  2,14 1,63  0,20 45,58 

70 133,70  3,11 1,46  0,07 55,60 

105 120,90  0,56 1,54  0,09 59,85 

V prípade prostredia syntetickej žalúdočnej šťavy bol najväčší percentuálny pokles hodnoty 

hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti zaznamenaný pri vzorke KZ3, konkrétne 76 %, 

nasledovala vzorka KZ2 so 72% poklesom a nakoniec KZ1, ktorej hodnota Mw klesla o 70 %. 

Priebeh procesu pri vzorke KZ1 ukázal najväčšiu zmenu v molekulovej hmotnosti po 10 dňoch 

od počiatku analýzy, s najvyššou hodnotou polydisperzity po 35 dňoch, ktorá iba v prípade tejto 

vzorky a iba v danom prostredí prekročila hodnotu 2. Táto hodnota značí, že sa v tomto čase 

v zmesi nachádzalo veľké množstvo kratších ale aj veľmi dlhých a neusporiadaných 

polymérnych fragmentov, ktoré mali veľký vplyv na celkovú hodnotu molekulovej hmotnosti. 

Pri vzorke KZ2 bola najväčšia strata zaznamenaná po 70 dňoch a index polydisperzity bol 

zaznamenaný na najvyššej hodnote po 105 dňoch. Spomenuté hodnoty boli vyhodnotené ako 

najodlišnejšie zo všetkých analyzovaných výsledkov. Vzorka KZ3 vykazovala podobný trend 

v priebehu degradácie ako bol charakterizovaný pri vzorke KZ1 s najväčšou zmenou Mw po 10 

dňoch a najväčšou polydisperzitou, rovnako ako vzorka KZ2, po 105 dňoch. Zo všetkých 

získaných hodnôt možno povedať, že toto prostredie malo na proces poklesu hodnôt 

hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti jednotlivých vzoriek najväčší vplyv a prídavné 

plastifikátory spôsobili, že vzorky sa stali výrazne náchylnejšími k enzymatickej degradácií. Aj 

v prostredí syntetickej žalúdočnej šťavy kopolymér P(3HB-co-4HB) s pridaným 

plastifikátorom Citrofol BII podliehal degradácii najrýchlejšie. 

Z verejne dostupných zdrojov je možné porovnanie abiotickej degradácie skúmaného 

kopolymérneho materiálu v prostredí syntetickej žalúdočnej tekutiny so štúdiou doc. Kovalčík 

z roku 2020, zaoberajúcou sa týmto procesom pre materiál PLA a PHBH. Výsledkom bola 

preukázaná strata hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti PLA po 52 dňoch o takmer 

44 %, čo je priemerne o 11 % menej v porovnaní s analyzovanými vzorkami KZ. Naproti tomu, 
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strata Mw PHBH bola v rovnakom čase vyššia  o takmer 7 % [40]. Podobná štúdia zameraná na 

degradáciu PHB v danom prostredí preukázala pokles Mw po 81 dňoch o takmer 52 %, čo je 

opäť menej ako u nami analyzovaných vzoriek [113]. 

Tabuľka č. 8: hodnoty hmotnostne strednej molekulovej hmotnosti, polydisperzity a relatívnej zmeny 

hodnoty Mw analyzovaných kopolymérnych zmesí pri degradácií v prostredí SGJ 

Vzorka 
Hrúbka 

(mm) 
Čas (deň) Mw (kDa) Đ 

Relatívna zmena 

Mw (%) 

KZ1 0,11 

0 132,02  3,41 1,50  0,12 – 

10 87,53  3,21 2,15  0,38 33,70 

35 66,47  2,01 2,21  0,21 49,65 

70 46,05  2,05 1,95  0,23 65,12 

105 39,80  0,10 1,80  0,07 69,85 

KZ2 0,13 

0 212,40  2,20 1,26  0,03 – 

10 161,57  0,42 1,35  0,01 23,93 

35 154,50  2,31 1,73  0,09 27,26 

70 72,05  1,91 1,76  0,08 66,08 

105 60,33  0,81 1,93  0,04 71,60 

KZ3 0,15 

0 301,10  24,80 1,20  0,21 – 

10 184,57  1,76 1,46  0,09 38,70 

35 141,10  3,20 1,65  0,05 53,14 

70 81,75  1,48 1,67  0,10 72,85 

105 72,70  2,08 1,80  0,01 75,86 

Z pohľadu jednotlivých analyzovaných vzoriek došlo k najväčšiemu poklesu Mw práve pri 

vzorke KZ3, a to vo všetkých testovacích prostrediach, priemerne o 66 %, pričom najväčší 

celkový pokles (po 105 dňoch) bol zaznamenaný v prostredí SGJ (76 %), nasledovaný 

prostredím PBS (63 %) a SBF (60 %), kde boli zaznamenané poklesy na približne rovnakej 

hodnote. Z pohľadu priebehu tohto deja bol najväčší pokles zaznamenaný po 10 dňoch vo 

všetkých troch prostrediach, čo môže naznačovať degradáciu amorfnej časti kopolymérnej 

zmesi, ktorá je rýchlejšia. Neskôr, pri analýzach odberov po 35, 70 a 105 dňoch, bol priebeh 

vyhodnotený ako lineárny, taktiež vo všetkých prostrediach. Najvyššie hodnoty polydisperzity 

boli zaznamenané v prostredí SGJ, nasledovalo prostredie PBS a SBF.  

K najväčšiemu poklesu pri vzorke KZ2 došlo taktiež v prostredí SGJ (72 %), nasledovalo 

prostredie SBF (48 %) a PBS (46 %), priemerne došlo k 55% poklesu. Priebeh týchto zmien 

bol v porovnaní so vzorkou KZ3 mierne odlišný, najmä po 10 dňoch, kedy už nemohol byť 

vyhodnotený ako lineárny. K prvej väčšej strate došlo už po 10 dňoch vo všetkých troch 

použitých prostrediach, po 35 dňoch bola strata vo všeobecnosti iba mierna a k druhej väčšej 

strate došlo po 70 dňoch, pričom strata po 105 dňoch bola taktiež už iba mierna. Zmeraná 

polydisperzita bola priemerne najvyššia v prostredí SGJ, rovnako ako v prípade vzorky KZ3. 

Nasledovalo prostredie SBF a PBS s hodnotami nižšími ako v prípade KZ3.  

Pri vzorke KZ1 bol priebeh poklesu daných hodnôt zhodný so vzorkou KZ3, pričom najväčší 

pokles bol zaznamenaný taktiež v prostredí SGJ (70 %), nasledovanom prostredím SBF (54 %) 
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a nakoniec PBS (52 %), s najväčším poklesom po 10 dňoch. Priemerný pokles bol v tomto 

prípade mierne vyšší ako pri vzorke KZ2, presne 58 %. Index polydisperzity bol najvyšší 

v prostredí SGJ ako aj v predošlých prípadoch a nasledovalo prostredie SBF a PBS. Pri danej 

vzorke boli všeobecne hodnoty tejto veličiny najvyššie, čo zodpovedá najnižšiemu 

usporiadaniu reťazcov pri degradácií. 

K vyššie opísaným výsledným hodnotám poklesu hmotnostne stredných molekulových 

hmotností analyzovaných modifikovaných kopolymérnych zmesí sme dospeli aj napriek ich 

hodnotám kryštalinity (tabuľka č. 4), čo z pohľadu teoretického vzťahu medzi hodnotou 

kryštalinity a podliehaniu materiálov abiotickej degradácií, nekorešponduje [115]. Z týchto 

výsledkov teda môžeme usúdiť, že prídavok aditívnych látok do daného kopolyméru má 

významný vplyv na jeho degradáciu. 



 
Obrázok č. 16: grafické znázornenie percentuálneho úbytku Mw analyzovaných kopolymérnych zmesí pri degradácií v prostredí PBS, SBF a SGJ 
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5.3.4 Stanovenie úbytku hmotnosti 

Úbytok hmotnosti analyzovaných vzoriek v procese degradácie v troch rôznych prostrediach 

bol stanovovaný gravimetricky. Z výsledkov tejto analýzy zhrnutých na obrázku č. 18 je 

viditeľné, že k úbytku hmotnosti došlo u všetkých testovaných vzoriek, no jeho rýchlosť 

a priebeh je odlišný, a záleží okrem vlastností vybraného degradačného prostredia najmä na 

vlastnostiach a zložení testovaného materiálu.  

Významnou vlastnosťou materiálu, ktorá sa podpisuje na rýchlosti degradácie z hľadiska 

celkovej hmotnosti polyméru je kryštalinita a pomer amorfnej a kryštalickej fázy daného 

polyméru. Najprv dochádza k degradácií amorfnej časti, ktorá je prístupnejšia činiteľom 

hydrolýzy, a tým aj rýchlejšia, a neskôr aj k degradácií kryštalickej časti, ktorá je svojím 

usporiadaním voči okoliu menej prístupná. Úbytok hmotnosti vzoriek bol sprevádzaný 

poklesom molekulovej hmotnosti, ktorý bol zanalyzovaný a výsledky boli prezentované 

v kapitole 5.3.2. U vzoriek boli počas analýzy okrem zmeny hmotnostných parametrov taktiež 

sledované aj voľným okom pozorovateľné zmeny povrchu z hladkého a lesklého na počiatku 

experimentu, cez zdrsnenie, zmenu farby a prípadné zvinutie, čo je viditeľné na obrázku č. 17. 

Taktiež došlo k citeľnému krehnutiu, ktoré vyústilo do čiastočného, až úplného rozpadu 

niektorých vzoriek.  

Z porovnania úbytku hmotnosti analyzovaných vzoriek v jednotlivých prostrediach vyplýva, že 

najväčší úbytok bol pozorovaný v prostredí PBS, kedy hmotnosť vzoriek klesla priemerne 

o 71 %, nasledovalo prostredie SBF s priemerným hmotnostným úbytkom 42 % a najmenšie 

hodnoty úbytku hmotnosti boli zaznamenané v prostredí SGJ, kedy bola táto hodnota priemerne 

stanovená na 4 %. 

 
Obrázok č. 17: zmena viditeľných vlastností vzorky KZ1 v prostredí PBS pred experimentom (A), po 

10 dňoch (B), po 35 dňoch (C), po 70 dňoch (D) a po 105 dňoch (E) od počiatku experimentu 

V prostredí fosfátového tlmivého roztoku s lipázou došlo k najväčšej hmotnostnej strate pri 

vzorke KZ1 s hodnotou 79 %, nasledovala vzorka KZ3 s hodnotu straty 71 % a pri vzorke KZ2 

bola zaznamenaná najmenšia strata, a to 65 %. V prostredí simulovanej telovej tekutiny došlo 

k najväčšiemu poklesu hmotnosti taktiež pri vzorke KZ1, konkrétne hmotnosť tejto vzorky po 

105 dňoch poklesla o 67 %, nasledovala vzorka KZ3 s poklesom o 36 % a o 23 % poklesla 

hmotnosť vzorky KZ2. Najmenšie, a zároveň v porovnaní s prostredím PBS a SBF 

najodlišnejšie hodnoty poklesu hmotností analyzovaných vzoriek boli zaznamenané pri využití 

prostredia syntetickej žalúdočnej šťavy, kde najväčší pokles, o 6% bol zaznamenaný v prípade 

vzorky KZ3, hmotnosť vzorky KZ2 klesla o 4 % a o 1 % klesla táto hodnota pri vzorke KZ1.  
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Pre porovnanie z iných štúdií, pri kopolyméri PHBV dochádza po 81 dňoch v prostredí PBS 

s lipázou k hmotnostnej strate takmer 85 %, pri PHB je táto strata zanedbateľná. V prostredí 

SGJ bola pri PHB i PHBV taktiež zaznamenaná iba zanedbateľná percentuálna strata hmotnosti 

analyzovaných vzoriek [113]. Pri PLA v SGJ je situácia o niečo zaujímavejšia, keďže podľa 

výskumov doc. Kovalčík po prvých 20 dňoch od počiatku experimentu pri tejto vzorke došlo 

k asi 7% nárastu jej hmotnosti, no napokon bola konečná strata po 52 dňoch stanovená na viac 

ako 1 %. Podobný scenár sa v tomto výskume opakoval aj s materiálom PHBH, kedy po 

miernom náraste hmotnosti (asi o 2 %) bola strata ustálená na 0,3 % [40].   

Z pohľadu jednotlivých analyzovaných kopolymérnych zmesí vzorka KZ1 vykazovala najväčší 

hmotnostný úbytok v PBS a SBF spomedzi všetkých analyzovaných vzoriek, konkrétne v PBS 

o 80 %, v SBF o 67 %. Priebeh degradácie danej vzorky v týchto dvoch prostrediach bol 

totožný, k najväčšej strate došlo po 70 dňoch, o 53 % respektíve 64 %. Na druhej strane bol 

tejto vzorke pripísaný aj najmenší nameraný hmotnostný úbytok zo všetkých vzoriek v SGJ, 

ktorého priebeh bol po celú dobu trvania experimentu lineárny a strata bola po 105 dňoch 1 %. 

Vzorka KZ2 preukázala podobné poradie straty v jednotlivých prostrediach ako pri 

predchádzajúcej vzorke, v PBS to bola strata hmotnosti o 65 %, v SBF o 23 % a v SGJ o 4 %. 

Z pohľadu priebehu degradácie tejto vzorky bol zaznamenaný najväčší úbytok po 70 dňoch, 

a to v prostredí PBS, o 53 %, rovnako aj v prostredí SBF, kedy bola táto hodnota vyčíslená na 

19 %. V prostredí SGJ k výrazným zmenám priebehu straty hmotnosti nedošlo, bol 

zaznamenaný ako lineárny. Pri vzorke KZ3 bol zaznamenaný druhý najväčší úbytok v prostredí 

PBS a SBF spomedzi všetkých meraných vzoriek, konkrétne celkovo o 71 %, respektíve 36 %. 

K najväčšiemu úbytku, rovnako ako v predošlých prípadoch analyzovaných kopolymérnych 

vzoriek došlo po 70 dňoch. V PBS bola hodnota tejto straty pre daný čas stanovená na zmenu 

o 56 %, v SBF o 32 %. Priebeh straty hmotnosti v prostredí SGJ bol podobne ako v prípade 

vzoriek KZ1 a KZ2 lineárny, s konečnou najväčšou, 6% stratou hmotnosti analyzovanej 

vzorky, spomedzi všetkých kopolymérnych zmesí. 

V súvislosti s danou časťou experimentu však treba podotknúť, že tieto výsledky sú 

v porovnaní s analýzou pomocou metódy SEC-MALLS z väčšej časti orientačné, pretože 

metóda  SEC-MALLS, teda metóda sledovania zmeny molekulových hmotností v procese 

hydrolýzy je oveľa presnejšia, keďže sa v nej zameriavame na molekulárne zloženie samotnej 

vzorky. Pri gravimetrickom sledovaní zmeny hmotnosti môže dochádzať k určitému skresleniu 

výsledkov, čo je viditeľné už z porovnania dát získaných z oboch druhov analýz. Môže 

dochádzať k veľkému pôsobeniu vnútorných vlastností prostredia, pretože na samotnú zmenu 

hmotnosti majú veľký vplyv všetky fyzikálne a mechanické deje v danom prostredí, najmä 

pohyb tekutín a migrácia častíc zo vzorky do prostredia. Táto metóda je však dôležitá najmä 

z hľadiska možného použitia materiálov, napríklad aj ako skafoldov či iných podporných 

materiálov, v medicínskych aplikáciách. 

  



 
Obrázok č. 18: grafické znázornenie hmotnostnej straty analyzovaných kopolymérnych zmesí pri degradácií v prostredí PBS, SBF a SGJ 
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6 ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium reologických vlastností a biodegradácie 

kopolyméru poly(3-hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrátu) izolovaného z biomasy 

z produkčného kmeňa Cupriavidus malaysiensis. Tento biopolymér bol testovaný v natívnej 

forme a vo forme kopolymérnych zmesí, ktoré boli obohatené o aditívne látky s rôznym 

účinkom, konkrétne sa jednalo o stabilizátory a plastifikátory. Cieľom bola ich pozitívna 

charakterizácia pre použitie vo forme filamentov do 3D tlačiarní, kde je potreba ich vhodných 

reologických a termálnych vlastností, pretože pri tvorbe filamentov extrúziou, čo je metódou 

spracovania materiálu v tavenine, dochádza k pôsobeniu vysokej teploty na kopolymér, ktorého 

vlastnosti tepelným pôsobením môžu byť nechcene modifikované, prípadne degradované.    

V prvej časti boli charakterizované termálne vlastnosti NK a vzoriek KZ pomocou DSC, na 

základe čoho bola určená ich teplota topenia potrebná na analýzu reologických vlastností. 

Taktiež bola týmto spôsobom uvedená aj zmena vlastností jednotlivých vzoriek pri ich rôznom 

zložení. Aditíva mali najväčší vplyv na znižovanie teploty topenia a skleného prechodu vzoriek, 

a tiež veľmi výrazne znižovali ich kryštalinitu. Prídavok plastifikátorov inhiboval znižovanie 

molekulovej hmotnosti, ktorá sa objavila pri tvorbe kopolymérnych zmesí. 

Charakterizácia reologických vlastností ukázala výraznú termálnu degradáciu materiálu v čase, 

výrazné pseudoplastické chovanie, a utvrdila nás, že pri danom materiáli zohráva čas tepelného 

pôsobenia na kopolymér veľmi dôležitú úlohu, pretože ak by sa toto pôsobenie predĺžilo, mohlo 

by dôjsť k degradácií materiálu a k zmene jeho vlastností. Tvorba filamentov nebola súčasťou 

tejto diplomovej práce, no podarilo sa vytvoriť filamenty iba z kopolymérnych zmesí. Natívny 

kopolymér veľmi výrazne znížil tepelným pôsobením svoju viskozitu a nebolo možné z neho 

vytvoriť filamenty s vhodnými mechanickými vlastnosťami, preto bola degradácia testovaná 

iba na kopolymérnych zmesiach.  

Z filamentov boli rozpustením v chloroforme vytvorené filmy, ktoré boli opäť podrobené 

analýze DSC. V tejto časti sme sa v danom experimente zameriavali najmä na určenie 

kryštalinity jednotlivých vzoriek, ktorá má podľa literárnych zdrojov veľký vplyv na celkový 

priebeh degradácie polymérov. Vzorky boli pre štúdium degradácie vystavené trom rôznym 

prostrediam po dobu 105 dní, a to vo fosfátovom tlmivom roztoku s lipázou, v syntetickej 

žalúdočnej šťave a v simulovanej telovej tekutine. Z chemického hľadiska sa jednalo 

o abiotickú hydrolýzu podporenú pôsobením enzýmov. Samotný proces degradácie bol 

sledovaný chromatograficky a gravimetricky. Z výsledkov týchto analýz môžeme potvrdiť, že 

vzorky sa degradovali vo všetkých použitých prostrediach, no rýchlosť a spôsob tohto procesu 

sa líšila od zloženia, prípadne od prítomnosti plastifikátorov. K najväčšiemu poklesu 

hmotnostne stredných molekulových hmotností priemerne vo všetkých prostrediach došlo pri 

vzorke KZ3 (66,3 ± 2,8 %), najmenšia zmena bola pozorovaná pri vzorke KZ2 (55,1 ± 1,9 %). 

Pri analýze poklesu hmotností v čase bola situácia mierne odlišná a najväčší priemerný pokles 

vo všetkých prostrediach bol zaznamenaný pri vzorke KZ1 (49,1 ± 5,8 %), najmenší opäť pri 

KZ2 (30,9 ± 5,0 %). 
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Dané vzorky preukázali schopnosť degradácie v simulovaných telových tekutinách, čiže je tu 

určitá teoretická možnosť využitia materiálov v medicínskych aplikáciách, najmä pri vzorke 

KZ3 s obsahom Citrofolu BII, kde by bolo ich modelovanie do konkrétnej formy zjednodušené 

práve 3D tlačou, ktorá ponúka možnosť pomerne rýchlo a jednoducho vytvoriť rôzne 

morfológie potrebné na danú aplikáciu. Samozrejme, jedná sa iba o teoretický záver, pretože 

k tomuto cieľu je potrebný ďalší a veľmi obšírny výskum, napríklad aj životaschopnosti buniek 

pre využitie v podobe skafoldov, či analýza uvoľňovania aditív do okolitého prostredia a ich 

vplyv na organizmus. Treba taktiež dbať na zloženie analyzovaných vzoriek, pretože 

plastifikátor dibutylftalát nie je možné použiť v medicínskych aplikáciách ani v obalovom 

priemysle potravín, no možnosti využitia aj takéhoto biodegradovateľného materiálu sú stále 

pomerne široké. 
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8 ZOZNAM SKRATIEK 

σ šmykové napätie  

η dynamická viskozita 

γ šmyková rýchlosť 

[η]  limitné viskozitné číslo 

Mv  viskozimetrická molekulová hmotnosť 

Mn  číselne stredná molekulová hmotnosť 

Mw  hmotnostne stredná molekulová hmotnosť 

K, α konštanty charakteristické pre polymér a rozpúšťadlo 

PHA  polyhydroxyalkanoáty 

UV ultrafialový 

Tm  teplota topenia 

Tg  teplota skleného prechodu 

scl-PHA polyhydroxyalkanoáty s krátkym reťazcom 

P3HB, PHB poly(3-hydroxybutyrát) 

P4HB poly(4-hydroxybutyrát) 

mcl-PHA polyhydroxyalkanoáty so stredne dlhým reťazcom 

lcl-PHA  polyhydroxyalkanoáty s dlhým reťazcom 

LDPE polyetylén s nízkou hustotou 

PLA polykyselina mliečna 

G‘ elastický modul 

G‘‘ stratový modul 

PHBV poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) 

HV hydroxyvalerát 

PHBHH, PHBH poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyhexanoát) 

HH hydroxyhexanoát 

P(3HB-co-4HB) poly(3-hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrát) 

P(LA-co-3HB-co-3HP)   poly(kyselina mliečna-co-3-hydroxybutyrát-co-3-

hydroxypropionát) 

3HB  3-hydroxybutyrát 

4HB  4-hydroxybutyrát 

SEM  skenovacia elektrónová mikroskopia 
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PLGA kopolymér kyseliny polymliečnej a glykolovej 

PhaA acetyl-CoA acetyltransferáza 

PhaB acetoacetyl-CoA reduktáza 

PhaC PHA syntáza 

CNS centrálna nervová sústava 

NK natívny kopolymér 

KZ kopolymérna zmes 

REACH Registrácia, evaluácia, autorizácia a obmedzovanie chemikálií 

DSC diferenčná skenovacia kalorimetria 

ΔHm entalpia topenia 

Xc kryštalinita 

ΔHm
0 entalpia topenia 100% kryštalického polyméru 

SGJ syntetická žalúdočná šťava 

PBS fosfátový tlmivý roztok 

SBF simulovaná telová tekutina 

SEC-MALLS  veľkostne vylučovacia chromatografia s 

viacuhlovým detektorom rozptylu laserového svetla 

dRI diferenčný refraktometer 

HPLC vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

m0 počiatočná hmotnosť vzorky 

mx aktuálna hmotnosť vzorky 

η* komplexná viskozita 

Đ polydisperzita  


