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ABSTRAKT  
Předložená bakalářská práce byla zaměřena na enkapsulaci extraktů s obsahem fenolických 

látek s cílem aplikovat tyto materiály v kosmetice. 

V práci byly připraveny vodné, ethanolové a lipidové extrakty z kávy a kakaa. Všechny 

extrakty byly charakterizovány na obsah celkových polyfenolů a flavonoidů. Také byla 

stanovena jejich antioxidační aktivita a SPF. Vybrané extrakty byly následně enkapsulovány 

do liposomů a nanovláken z polyhydroxybutyrátu. 

U připravených liposomů byla provedena základní charakterizace, také byl sledován 

jejich SPF a antioxidační aktivita, přičemž nejvyšší antioxidační aktivitu i SPF měly 

liposomové částice obsahující ethanolové extrakty z kakaa. Liposomové částice byly 

následně aplikovány i do kosmetických emulzí. Tyto krémy vykazovaly vysokou antioxidační 

aktivitu i stabilitu stanovenou pomocí analytické centrifugace. Také připravená nanovlákna 

měla vysokou antioxidační aktivitu a bylo u nich potvrzeno pozvolné uvolňování aktivních 

látek.  

Na závěr byla na lidských keratinocytech testem cytotoxicity pomocí MTT testu potvrzena 

bezpečnost připravených nanomateriálů, které jsou tedy vhodné pro kosmetické aplikace. 

 

 

ABSTRACT  
The presented bachelor thesis was focused on the encapsulation of extracts containing 

phenolic substances in order to apply these materials in cosmetics.  

At work were prepared aqueous, ethanol and lipid extracts of coffee and cocoa. All 

extracts were characterized on the content of all polyphenols and flavonoids. Their 

antioxidant aktivity and SPF were also determined. Then the selected extracts were 

encapsulated into liposomes and polyhydroxybutyrate nanofibres.  

The basic characteristics of the prepared liposomes were also observed and also their 

SPF and antioxidant aktivity were monitored. The highest antioxidant aktivity and SPF had 

liposome particles containing ethanol cocoa extracts. The liposome particles were applied to 

cosmetic emulsion. These creams evince high antioxidant acitivity and stability determined 

by analytical centrifugation. Also the prepared nanofibres had high antioxidant aktivity and 

confirmed the gradual release of the active substances. 

In conclusion the test cytotoxicity on human keratinocytes confirmed the safety of 

prepared nanomaterials using the MTT test, which are therefore suitable for cosmetic 

applications. 
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1 ÚVOD 
V kosmetickém průmyslu se setkáváme s produkty, které obsahují fyzikální (oxid zinečnatý, 

oxid titaničitý) nebo chemické syntetické UV filtry. Syntetické UV filtry na rozdíl od fyzikálních 

musejí nejprve proniknout do těla (je potřeba namazat kůži 30 minut před sluněním), dochází 

tak ke zvýšené penetraci všech látek do těla. Tyto látky se však mohou chovat jako tzv. 

hormonální distruptory, tj. ovlivnění hormonálních procesů v těle. Například oxybenzone je 

podezřelý z negativního působení na pokožku. Negativní působení je myšleno podráždění a 

alergie.  

Proto bylo předmětem této práce hledání alternativy v podobě přírodních UV filtrů, a to 

rostlinných extraktů s obsahem fenolických látek, vybrány byly extrakty z kávy a kakaa. 

Cílem práce byla charakterizace připravených extraktů a příprava nanomateriálů s jejich 

obsahem pro dosažení vyššího fotoprotektivního efektu, stability a potlačení degradace. 

Další aktivní látky kromě možných UV filtrů v těchto rostlinných extraktech, které lze 

v kosmetice využít jsou například polyfenoly, díky jejich antioxidačnímu účinku.  

Káva nám především díky kofeinu dodává po požití energii, pozitivní účinky má však 

kofein i na pleť, která je po něm svěží a mladistvá. Kofein zároveň chrání naši pokožku před 

škodlivými slunečními paprsky, dehydratuje, což snižuje otoky, proto je oblíbenou složkou 

krémů na oční okolí, také zmenšuje tukové buňky a pomáhá vyhlazovat kůži. 

Kakao obsahuje antioxidanty, které zajistí pevnější a pružnější pleť. Pro tyto účinky se 

kakaový prášek používá do různých peelingů, masek a krémů. Významnou kosmetickou 

surovinou je i kakaové máslo, které se vyrábí z kakaových bobů. Kakaové máslo je zároveň 

jedním z nejstabilnějších rostlinných másel, je to díky tomu, že obsahuje tolik antioxidantů, 

takže nemá tendence brzy žluknout. A díky vysokému obsahu antioxidantů, pomáhá 

minimalizovat vrásky, je prevencí proti striím a je také velmi účinné na popraskané rty, lokty 

apod. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kakao 

2.1.1 Kakaovník 

Kakaovník je tropický strom, který je stále zelený, hustě olistěný a dosahuje výšky 5 až 8 

metrů. Jeho kmen má průměr až 30 cm a koruna je bohatě rozvětvená. Dřevo kakaovníku je 

žluté až červené, listy jsou lesklé kožovité, mají elipsoidní tvar a jejich čepel je dlouhá 15 až 

20 cm. Na kakaovníku můžeme vidět tzv. kauliforii neboli kmenokvětost, to znamená, že 

květy vyrůstají přímo na kmeni a na bázi hlavních větví. Kakaovníky bohatě kvetou, na 

jednom stromě je tisíce květů, ale dozraje pouze 5 % plodů, tj. 50 až 80 plodů na jeden 

strom. Plod se podobá velkému lusku, dorůstá délky 10 až 27 cm, šířky 5 až 10 cm a jeho 

váha je 300 až 500 g. Jde o nepukavou, krátkostopkou tobolku, různého tvaru a povrchu. 

Barva plodu může být různá, přizpůsobuje se odrůdě kakaovníku a stupni zralosti. Zralé 

plody se odřezávají, poltí a vybírají se z nich semena i s dužinou. Uvnitř plodu se nacházejí 

semena (kakaové boby) [1,2,3,4]. 

2.1.2 Kakaové boby 

Dle vyhlášky č. 76/2003 Sb. se rozumí kakaovými boby – fermentovaná a sušená semena 

kakaovníku (Theobroma cacao L.). Semena jsou různě velká a obalená osemením, které je 

bělavé a tuhé. Sušením křehne a mění svou barvu na červenohnědou. Podle druhu 

kakaovníku a místa, kde byl pěstován, se mění i chemické složení kakaových bobů. Kakaové 

boby obsahují 46,3 g tuků, 34,7 g polysacharidů, 12 g bílkovin, 8,6 g vlákniny, 3,6 g vody, 

537 mg fosforu, 106 mg vápníku, 3,6 mg železa, 3 mg kyseliny askorbové, 1,7 mg niacinu, 

0,17 mg thiaminu, 0,14 mg riboflavinu, 30 µg betakarotenu. K důležitým látkám, které jsou 

obsažené v kakaových bobech, patří methylxantiny – theobromin (0,5 až 3 %) a kofein (0,1 

až 1,7 %). Také obsahují přes 300 těkavých látek. Energetická hodnota 100 g suchých 

kakaových bobů činí 1900 kJ [1,2,3,4,5]. 

2.1.3 Kakaové máslo 

Kakaové máslo se extrahuje z kakaových bobů a tvoří ho asi 55 % kakaových bobů. 

Kakaové máslo je jasně žluté barvy. Díky svému triacylglycerolovému složení má výjimečné 

vlastnosti. Skládá se z tekutých a tuhých mastných kyselin s různým bodem tání. Mezi tekuté 

mastné kyseliny patří kyselina olejová, linolová a mezi tuhé mastné kyseliny patří kyselina 

stearová a palmitová. Konkrétně kakaové máslo obsahuje 36,2 až 39,9 % kyseliny olejové, 

34,7 až 37,3 % kyseliny stearové, 22,9 až 26,1 % kyseliny palmitové a 1,5 až 1,6 % kyseliny 

linolové. Kakaové máslo patří k nestabilnějším tukům, protože obsahuje antioxidanty, které 

zabraňují žluknutí a vydrží dvě až pět let bez změny struktury. Velmi často se používá jako 

přísada do kosmetických přípravků, protože má velmi jemnou strukturu, příjemnou vůni a 

změkčující povahu. Dále se využívá při výrobě některých léků a samozřejmě při výrobě 

čokolády [1,6,7,8]. 

2.1.4 Antioxidační účinky kakaa 

Kakao a produkty získané z kakaa, jako je kakaové máslo, obsahují bioaktivní látky 

polyfenoly a flavonoidy. Tyto látky se dále vyskytují v zelenině nebo ovoci. Jsou to 

sekundární metabolity rostlin, které se podílejí na obraně proti vnějším stresorům. Vnějšími 

stresory mohou být ultrafialové zářené, nebo napadení patogeny. Podle způsobu zpracování 

kakao obsahuje významné množství antioxidantů, převážně podskupinu flavonoidů flavanoly. 

Flavanoly jsou přítomny jako monomery epikatechinu a katechinu nebo jako oligomery 
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epikatechinu a katechinu zvané jako prokyanidiny. Tyto prokyanidiny mohou obsahovat až 

10 podjednotek. Flavonoidy s polymerními strukturami dvou až pěti podjednotek jsou 

účinnější jako antioxidanty, protože monomery mají tendenci být rychle metabolizovány a 

vylučovány. Polymery s více než šesti podjednotkami jsou daleko stabilnější vůči degradaci. 

Příjem polyfenolů podporuje zdraví, zmírňuje a zpomaluje nástup různých onemocnění, 

včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a dalších chronických onemocnění. Navíc 

dlouhodobý příjem flavanolů přispívá k ochraně před UV-zářením, zvyšuje kožní prokrvení, 

zesílení pokožky a zlepšení její struktury [9,10]. 

2.1.5 Alkaloidy kakaa 

Stimulační účinek kakaa je způsoben přítomností purinových bází, jako je theobromin (3,7 - 

dimethylxanthin), kofein a theofylin (1,3 - dimethylxanthin). Theobromin je purinový alkaloid 

příbuzný kofeinu, získává se extrakcí kakaových slupek, ale i synteticky. Suché kakaové 

boby obsahují 1,6 % theobrominu a 0,8 % kofeinu. Methylxanthiny mají důležité 

farmakologické vlastnosti, a proto se používají jako terapeutická činidla. Mají stimulační 

účinky na centrální nervový systém, stejně jako na kardiovaskulární, trávící, renální a 

respirační systém [8,11,12]. 

2.2 Káva 

2.2.1 Druhy kávy – Arabika a Robusta 

Existuje spousta druhů kávy, ale mezi nejznámější druhy patří Arabika a Robusta. Arabiku 

můžeme nalézt na místech s vyšší teplotou a stálejším klimatem, ve Střední a Jižní Americe, 

ale i v Africe. Arabika tvoří 75 % celosvětové produkce kávy. Tento druh kávy je velmi 

náročný na pěstování. Vyhovuje jí mírnější klima, vysoká vlhkost a nadmořská výška 600 až 

2000 metrů nad mořem. Sklizeň probíhá ručně, výběrovým česáním, proto je káva tak 

kvalitní. Arabika má světle zelená zrna s namodralým tónem a pokřivenou rýhou. Obsahuje 

méně kofeinu než robusta (asi 1,5 %) a její chuť je méně či více kysele zabarvená. Robusta 

pochází původem z Afriky, ale dnes se nejvíce pěstuje ve Vietnamu. Pěstování robusty není 

tak náročné jako u arabiky. Roste v nižších nadmořských výškách, vyžaduje vyšší teploty a 

dorůstá až 13 metrů. Obsah kofeinu je vyšší oproti arabice (asi 3 %). Zrna robusty bývají 

oproti arabice drobnější a zaoblenější s rovnou rýhou uprostřed. Zbarvení robusty bývá 

světle zelené s nahnědlými či našedlými odstíny. I po upražení jsou zrna lehce 

rozeznatelná [8].  

2.2.2 Kávovník arabský (Coffea arabica) 

Kávovník arabský je stálezelený keř nebo nízký strom dorůstající výšky 2 až 3 metrů. Listy 

jsou krátce řapíkaté, vstřícné, eliptické, 120 až 150 mm dlouhé, špičaté a často zvlněné. 

Květy jsou přisedlé po dvou až dvanácti svazečcích v úžlabí listů, oboupohlavné, pětičetné, 

vonné a korunní plátky bílé. Plod je elipsoidní, 15 mm dlouhá peckovice. V průběhu zrání má 

plod zelenožlutou, červenou až fialově-červenou barvu. V peckovici se nacházejí dvě zelená 

semena, z jedné strany plochá s hlubokou podélnou rýhou. Pokud je v peckovici pouze 

jednou semeno, které je kulovité, jedná se o tzv. perlovou kávu. Zelená sušená semena 

kávovníku obsahují vodu, tuk, sacharidy, bílkoviny, vlákninu, kofein, kyselinu chlorogenovou, 

pentosany, trigonelin a minerální látky. Největší význam má pro kávu kofein, který je 

obsažen v semenech zčásti volný, ale jeho převážná část je vázána na kyselinu 

chlorogenovou. Můžeme ho nalézt i v listech, květech a v dužnatém oplodí peckovic. 

Kávovník arabský je původem z Etiopie a jeho sklizeň představuje 65 % světové produkce. 

Tento druh kávy má dvě varianty: 
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2.2.2.1 C. arabica var. typica 

Tato varianta byla v roce 1753 popsána jako arabský kávovník. Má užší listy, které jsou při 

rašení bronzové. Tento typ ve světové produkci převažuje [8]. 

2.2.2.2 C. arabica var. bourbon 

Tato varianta má širší listy a při rašení jsou zelené. Pěstuje se na ostrově Réunion, v Laosu, 

Vietnamu, Thajsku a také ve Střední a Jižní Americe. Tento typ bývá plodnější [8]. 

2.2.3 Alkaloidy kávy 

Káva obsahuje dva různé druhy alkaloidů. Jedním typem jsou purinové alkaloidy, jako je 

kofein a theobromin. Kofein je obsažen nejen v kávě, ale také v čaji, kakau, kole, guaraně, a 

v paraguayském čaji maté. Káva arabika obsahuje přibližně 1 až 1,5 % kofeinu. Kofein 

působí nejvíce na centrální nervovou soustavu a už poměrně malé dávky zlepšují některé 

funkce mozku. Druhým typem je pyridinový alkaloid trigonelin. Jde o alkaloid, který nepřímo 

přispívá k tvorbě furanu, pyrazinu, alkylpyridinů a pyrrolů během pražené kávy. Trigonelin má 

vliv na hořkost a aroma kávy při pražení [8,13,14]. 

2.2.4 Antioxidační účinky kávy 

Káva je bohatá na fenolické sloučeniny, zejména polyfenoly, které se také nacházejí 

v mnoha potravinách jako je ovoce, zelenina, víno a čaj. Tyto sloučeniny jsou považovány za 

příznivé pro lidské zdraví, protože mají antioxidační vlastnosti. Mezi polyfenoly patří 

především flavonoidy a fenolové kyseliny, které přispívají k jedinečné oblíbené chuti. 

Flavonoidy jsou deriváty benzo-γ-pyronu, které se skládají z fenolických a pyranových kruhů 

a jsou zařazeny do flavanolů, flavonů, flavanolů, flavanonů, isoflavonů a anthokyanidinů. 

Hlavním polyfenolem v kávě je kyselina chlorogenová. Během pražení kyselina 

chlorogenová postupně degraduje v důsledku pyrolýzy a generuje fenolové laktony a další 

deriváty, které přispívají k tvorbě aroma [14]. 

2.3 Liposomy 

2.3.1 Charakterizace liposomů 

Liposomy jsou unilamelární, oligolamelární, multilamelární vezikuly se stěnou složenou 

nejčastěji z fosfolipidů. Liposomy se také označují jako vezikuly obalené dvojitou 

membránou, jejíž podstatnou část tvoří fosfatidylcholin (lecithin) nebo směsi obsahující různé 

druhy fosfolipidů a se zbytky mastných kyselin o různé délce řetězců a s rozdílným stupněm 

nasycení. Fosfolipidy mají hydrofilní a hydrofobní část, která se skládá z dlouhého 

uhlovodíkového řetězce. Molekuly, které mají oboje vlastnosti, se nazývají amfifilní. Ve 

vodném prostředí se hydrofilní konce nasměrují ven a lipofilní konce dovnitř, takže se vytvoří 

dvojvrstva (membrána), uvnitř které mohou být přenášeny látky rozpustné v tucích anebo 

látky s lipidovým charakterem. Střed liposomů pak tvoří oblast, uvnitř které mohou být 

přenášeny látky hydrofilní. Liposomy obsahují taky cholesterol, který snižuje fluiditu a tím i 

permeabilitu lipozomálních membrán. Průměr liposomů se pohybuje v rozmezí 20 nm až 

několik µm. Kožní bariéra má podobné složení jako membrána liposomů, takže se liposomy 

můžou jednoduše začlenit do lidské pokožky. Také mohou způsobit zlepšení pronikání 

kosmetických a medicínských účinných látek. V kosmetickém průmyslu se tedy využívají 

jako nosiče, které jsou schopny přenášet látky do hlubších vrstev pokožky a aktivní látky se 

tak pomocí liposomů lépe dopravují na určené místo. Mezi tyto látky patří například 

aminokyseliny [15,16]. 
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2.3.2 Základní složky liposomů 

2.3.2.1 Lecithin 

Lecithin je podstatnou složkou pro přípravu liposomů, patří mezi fosfolipidy a chemicky se 

jedná o fosfatidylcholin. Můžeme ho najít v mnoha potravinách především ve vnitřnostech, 

v sádle, másle, obilí, zelenině a rostlinných olejích. Lecithin je hlavní složkou vaječného 

žloutku, v kterém je i velký obsah fosfolipidů. Průmyslový lecithin se získává rafinací 

rostlinných olejů (nejčastěji sojového) jako vedlejší produkt. Tento lecithin obsahuje 

acylglyceroly, steroly, volné mastné kyseliny, tokoferoly a barviva. Lecithin, který je izolován 

přímo z přírodních materiál obsahuje fosfolipidy, glykolipidy, sacharidy, triglyceridy. V malém 

množství obsahuje i vodu, steroly a volné mastné kyseliny. Lecithin se využívá jako přírodní 

emulgátor v potravinách, v kosmetice, v lékařství a v biotechnologiích [17,18,19].  

2.3.2.2 Cholesterol 

Cholesterol je organická látka patřící mezi steroly a je součástí buněk lidského těla. Do 

lidského těla se dostává z živočišných zdrojů a je přenášen krví pomocí lipoproteinů. 

Cholesterol má dvě transportní formy, a to LDL cholesterol a HDL cholesterol. LDL 

cholesterol je zdraví škodliví, protože je transportován cévním řečištěm do okrajových tkání, 

kde se ukládá do stěny cév a tím se zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění. HDL 

cholesterol je pro tělo příznivý. Doporučená denní dávka cholesterolu je 300 mg. Cholesterol 

se vyskytuje v živočišných plazmatických membránách, ve vaječném žloutku, svalovině, 

v mozku, mléku, sýru a sádle. Taky je významný při enkapsulaci, protože má schopnost se 

začlenit do fosfolipidové dvojvrstvy ve vodném prostředí, a tak stabilizuje 

liposomy [20,21,22].  

2.3.3 Dělení Liposomů – podle struktury a velikosti 

2.3.3.1 Malé unilamelární vezikuly (SUV) 

Vezikuly tvoření jednou lipidovou dvojvrstvou s průměrem <50 nm. Mají vysoké membránové 

napětí vyplývající ze značného zakřivení membrány. Tyto malé liposomy se používají jako 

nosiče léčiv. Jsou schopny unikat z krevního řečiště extravaskulárně přes endotel kapilár do 

okolních tkání [16].  

2.3.3.2 Velké unilamelární vezikuly (LUV) 

Tyto liposomy mají průměr >50 nm, nízké membránové napětí a větší stabilitu. Také mají 

vysoký podíl obsahu vody, a proto jsou vhodné jako nosiče hydrofilních léčiv [16]. 

2.3.3.3 Velké oligolamelární vezikuly (OLV) 

Liposomy s několika vrstevnatými membránami. U těchto liposomů je zpomaleno uvolňování 

léčiva díky silnější vrstvě lipidů, to umožňuje podání vyšších dávek léčiva a prodloužení 

terapeutického efektu. Vznikají jako vedlejší produkt při přípravě velkých unilamelárních 

vezikul [16]. 

2.3.3.4 Velké multilamelární vezikuly (MLV) 

Vezikuly s mnohovrstevnou membránou o velikosti 100 až 1000 nm. Obsahují mnoho 

lipidových dvojvrstev, které způsobují zpomalené uvolňování enkapsulovaného hydrofilního 

léčiva [16]. 

2.3.3.5 Multivezikulární vezikuly (MVV) 

U tohoto typu liposomů je v jedné vezikule enkapsulováno více menších vezikul. Vznikají 

jako vedlejší produkt při výrobě velkých multilamelárních vezikul [16]. 
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2.3.4 Příprava liposomů 

Hydratace fosfolipidového filmu je základní metodou pro přípravu liposomů, kde odpařením 

roztoku fosfolipidu v organickém rozpouštědle dochází ke vzniku tenkého filmu na stěnách 

baňky. Jakmile dojde k převrstvení tohoto tenkého filmu vodou vzniknou liposomy. Liposomy 

lze také připravit přídavkem vodného roztoku k roztoku fosfolipidu v organickém 

rozpouštědle a následným odpařením tohoto rozpouštědla. Po přídavku vodné fáze nejprve 

vzniknou reverzní micely, ale ty při odpařování rozpouštědla postupně kolabují a vznikají 

liposomy. Těmito metodami jsou připraveny multilamelární liposomy. Účinkem ultrazvuku na 

vodnou disperzi fosfolipidů lze připravit unilamelární liposomy.  Tyto liposomy lze také 

připravit injekční metodou, při které se injekční stříkačkou s úzkou jehlou vstřikuje alkoholický 

roztok fosfolipidů do vodné fáze. Dále jsou liposomy přímo připravovány pomocí extruze, kde 

jsou liposomy přetlačovány přes póry filtru. Touto metodou lze získat unilamelární liposomy o 

stejné velikosti. Pro dlouhodobé skladování lze použít metodu lyofilizace [18,24,25,26,]. 

2.3.5 Kosmetické aplikace liposomů 

Vývoj liposomálních kosmetických přípravků postupuje od krémů v oblasti péče o pleť, dále 

se však liposomové částice využívají i v prostředcích na ochranu kůže, jako jsou např. 

opalovací krémy, ale také při aplikacích ve formě jako make-up v práškové formě i v 

řasenkách. Liposomální přípravky v kosmetice tedy nejsou omezeny jen na péči o pokožku a 

péči o vlasy. Liposomy díky své struktuře mohou být použity jako nosičový systém nesoucí 

hydrofilní i hydrofobní složky [27].  

Liposomy mohou hrát roli jako nosiče kosmetických materiálů, ale také nosiče samotných 

aktivních látek. Pokud je například kůže poškozena ekzémem nebo nedostatkem vlhkosti, 

mohou prázdné liposomy vysoce interagovat s kožními lipidy, bílkovinami a sacharidy, což 

pomáhá kůži vrátit se do normálního stavu. Používají-li se liposomy jako nosiče pro dodávku 

účinných složek, mají multifunkční význam, kde kromě vlastního účinku přísad mohou zvýšit 

penetraci, rozpustnost nebo stabilitu a způsobit prodlužující účinek. Také snižují toxicitu, 

zvyšují kontrolu farmokinetiky a farmodynamiky atd. [27].  

Obrázek 1: Dělení liposomových částic podle 
velikosti [23] 
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2.4 Enkapsulace 

Enkapsulace je proces zapouzdření jedné látky (aktivního činidla) dovnitř jiné látky (materiálu 

stěny). Enkapsulovaná látka je nazývána jádrem a látka, která je zapouzdřená, je 

označována jako povlak, membrána, vnější fáze nebo matrice. Používá se často 

v potravinářství, biotechnologiích a farmacii pro přenos bioaktivních látek do potravin a těla. 

Zapouzdření má specifické vlastnosti, chrání bioaktivní látku před chemickou degradací, aby 

se uchovala plně funkční a stabilní. Dále chrání aktivní látku před nepříznivými vlivy vnějšího 

prostředí. Enkapsulace je také definována jako technologie balení pevných látek, kapalin a 

plynných materiálů do malých kapslí, které uvolňují obsah v kontrolovaných dávkách po delší 

dobu a za určitých podmínek. Navíc zapouzdření může být aplikováno pro modifikaci 

fyzikálních vlastností původního materiálu za účelem a) umožnit snadnější manipulaci, b) 

pomáhat oddělit složky směsi, které by jinak vzájemně reagovaly, c) zajistit odpovídající 

koncentraci a rovnoměrnou disperzi účinné látky. K antioxidantům, které je možno včlenit do 

lipidové dvojvrstvy liposomů, patří například mastné kyseliny, fosfolipidy, karotenoidy a 

vitamíny rozpustné v tucích [28,29,30]. 

2.4.1 Techniky enkapsulace 

Existuje celá řada technik enkapsulace potravinových sloučenin. Zapouzdřující sloučeniny 

jsou často v kapalné formě, proto mnoho technologií je založeno na sušení. Existují různé 

techniky, jako sprejové sušení, sprejové chlazení a extruze.  

Sprejové sušení je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších způsobů zapouzdření 

v potravinářském průmyslu. Produkuje částice dobré kvality o velikosti menší než 40 µm. 

Přibližně 80 až 90 % technik enkapsulace se provádí sprejovým sušením. Obalovým 

materiálem jsou arabská guma, modifikovaný škrob, maltodextriny a jejich směsi. 

Enkapsulace probíhá homogenizací enkapsulované aktivní látky s obalovým materiál. Směs 

je poté sprejována do prostoru sušárny pomocí vysokotlakých trysek. Dochází k vytvoření 

filmu na povrchu kapek, k odpařování vody díky horkému vzduchu a na dně sušárny se 

začnou shromažďovat částice.  

Sprejové chlazení je metoda pro enkapsulaci organických i anorganických látek. Principem 

této metody je, že směs aktivní látky a obalového materiálu je vstřikována do chlazeného 

prostoru. Ztuhnutím obalového materiálu kolem enkapsulované látky se vytváří kapsle. Jako 

nosiče se zde využívají nejčastěji lipidy.  

Zapouzdření extruzí obnáší disperzi jádrového matriálu v roztavené hmotě sacharidů. Tato 

směs se protlačuje tryskou do dehydratační tekutiny. K enkapsulaci dochází ztvrdnutím 

obalového materiálu při kontaktu s touto tekutinou. Nejběžnější kapalinou používanou pro 

proces dehydratace a vytvrzování je isopropanol. Částice připravené touto technikou jsou 

rozpustné ve vodě a jejich velikost je 200 až 2000 µm.  

Další často používanou technikou je emulgace. Používá se v případě ve vodě rozpustných 

aktivních látek. Existují dvě kombinace emulzí, emulze voda/olej nebo olej/voda. Emulze je 

možno sušit různými způsoby, např. sprejovým sušením nebo lyofilizací. A tak vzniknou 

částice ve formě prášku. Tyto suché emulze mohou být využity pro mnoho výrobků.  

Mezi další techniky enkapsulace patří lyofilizace. Lyofilizace poskytuje možnost odstranění 

vody ze systému, čímž se zabrání hydrolýze fosfolipidů a tím, že produkuje produkt pevné 

fáze s nízkou molekulární pohyblivostí, potlačuje chemickou a fyzikální nestabilitu. Proces 

lyofilizace zahrnuje tři fáze: počáteční zmrazení, primární sušení (dochází ke ztrátě vody 

pomocí sublimace) a sekundární sušení (odstranění zbylé vody, aby vznikl prášek). Proces 

lyofilizace nejen zajišťuje fyzikální a chemickou stabilitu produktu, ale může také zvýšit 

spolehlivost výrobního procesu. [30,31,32,33,34]. 
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Nejvhodnějším typem enkapsulace pro kosmetické aplikace jsou již dříve zmíněné 

liposomy. Do liposomů lze enkapsulovat celá řada aktivních látek. Hydrofobní látky jsou 

enkapsulovány do lipidové dvojvrstvy a hydrofilní látky zase do vnitřního vodného prostředí. 

Látky se pak z liposomů uvolňují postupně a většinou až v cílovém místě určení [30, 35]. 

2.5 Charakterizace částic 

Limosomové částice je nutné charakterizovat z hlediska enkapsulační účinnosti, velikosti a 

stability, aby bylo možné je použít pro vybrané aplikace. 

2.5.1 Stanovení enkapsulační účinnosti 

Enkapsulační účinnost udává, kolik procent z aktivní látky se enkapsulovalo do liposomů. 

Nejprve musíme určit koncentraci aktivní látky v okolním roztoku a poté můžeme určit 

enkapsulační účinnost. Pro stanovení obsahu látek lze použít metody jako vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie, UV-VIS spektrofotometrie či titrační stanovení. Chromatografie je 

separační metoda založená na separaci složek vzorku mezi stacionární (nepohyblivou) a 

mobilní (pohyblivou) fází. Vzorek je unášen mobilní fází soustavou, jednotlivé složky vzorku 

jsou zadržovány stacionární fází, a tak jsou od sebe separovány. Dělení složek je založeno 

na interakci vzorku se stacionární fází a stejně tak na mobilní fázi. Výhodou HPLC (High 

Performace Liquid Chromatography) je vysoká rychlost a účinnost, kterých je dosaženo díky 

vysokému průtoku a tlaku mobilní fáze a také díky použití krátkých kolon naplněných 

jemnými částicemi. A pohyb eluentu je zajištěn vysokotlakým čerpadlem. UV-VIS 

spektrometrie je používána pro detekci po separaci pomocí chromatografie, ale lze ji použít 

jako samotnou metodu. Jde o optickou metodu založenou na interakci vzorku 

s elektromagnetickým zářením. Oblast záření se pohybuje od UV v rozmezí 200 až 400 nm 

do viditelného záření 400 až 800 nm. Kvantitativní analýza je založena na Lamber-Beerově 

zákoně, hodnota absorbance A je přímo úměrná látkové koncentraci c [mol·dm-3] při dané 

vlnové délce a je závislá na tloušťce kyvety l [cm] a molárním absorpčním koeficientu ελ 

[dm3·mol-1·cm-1] [36,37].  

 A c l    (1) 

 

Tento zákon platí pro monochromatické záření při nízkých koncentracích (menších než 

10-2 mol·dm-3) [36,37]. 

2.5.2 Stanovení velikosti částic – dynamický rozptyl světla 

Nejčastěji používaný přístroj pro charakterizaci velikosti částic v roztoku je Malvern Zetasizer 

Nano-ZS, který provádí měření velikosti na principu dynamického rozptylu světla (DLS – 

Dynamic Light Scattering). DLS je také známá jako fotonová korelační spektroskopie a je 

účinnou metodou, která se používá k určení velikost. Rozložení velikosti a tvaru částic 

v suspenzi prostřednictvím Brownova pohybu a Dopplerova jevu. To se provádí 

osvětlováním částic vzorku laserem a následným analyzováním odchylek intenzity rozptylu 

světla. Jakmile je suspenze částic v Brownovém pohybu rozrušena monochromatickým 

laserovým paprskem, změní se vlnová délka přicházejícího světla po zasažení pohybujících 

se částic, což vytváří Dopplerův jev. Dopplerův je změna frekvence rozptýleného světla ve 

srovnání s nepoškozeným světlem. Tato změna poskytuje informace o velikosti, rozložení, 

tvaru a struktuře částic. Světlo rozptýlené malými částicemi se pohybuje rychle s malým 

Dopplerovým jevem, kdežto světlo rozptýlené velkými částicemi se pohybuje pomalu a 

vykazuje velký Dopplerův jev [38,39]. 
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2.5.3 Stanovení stability a náboje částic – zeta potenciál 

Zeta potenciál je elektrokinetický potenciál v koloidních systémech. Význam zeta potenciálu 

spočívá v tom, že jeho hodnota může souviset s krátkodobou a dlouhodobou stabilitou 

emulzí. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje Zeta potenciál je pH. Hodnota pH, při které 

je částice neutrální se nazývá isoelektrický bod a při tomto pH je systém nejméně stabilní. 

Mezi další faktory patří iontová síla, koncentrace a teplota. Částice s vysokým Zeta 

potenciálem (negativním nebo pozitivním) jsou elektricky stabilní, zatímco částice s nízkým 

Zeta potenciálem mají tendenci koagulovat a vločkovat se, což vede ke špatné fyzické 

stabilitě. Pokud je Zeta potenciál vysoký, odpuzující síly jsou vyšší než přitažlivé síly, tak je 

systém relativně stabilní. Za hraniční hodnoty Zeta potenciálu se považují –30 mV a +30 mV. 

Pokud je Zeta potenciál mezi těmito hodnotami, pak takovéto částice jsou nestabilní [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většina kapalin obsahuje ionty, jedná se o negativně a pozitivně nabité atomy nazývané 

kationty a anionty. Podle síťového náboje na povrchu částice se u povrchu hromadí ionty 

s opačným nábojem, než má částice, tj. záporně nabitý vzorek přitahuje pozitivní ionty 

z kapaliny a pozitivně nabitý vzorek přitahuje z kapaliny negativní ionty. Kolem každé částice 

se nachází elektrická dvojvrstva. Vrstva, která obklopuje částici, má dvě části; vnitřní oblast 

(Sternova vrstva), kde jsou ionty silně vázané a vnější difúzní oblast, kde jsou ionty méně 

pevně vázány. V difúzní vrstvě existuje pomyslná hranice, uvnitř které ionty a částice tvoří 

stabilní jednotku. Když se částice pohybuje, ionty uvnitř hranice se také pohybují, ale 

všechny ionty za hranicí se s částicí nepohybují. Tuto hranici nazýváme rovinou skluzu. 

Potenciál, který vzniká na této hranici, je pojmenován jako Zeta potenciál. Zeta potenciál se 

měří pomocí dvou měřících technik: Elektroforéza a Laserová Dopplerova Velocimetrie, 

někdy nazývaná také Laserová Dopplerova Elektroforéza. Tato metoda měří, jak rychle se 

částice pohybuje v kapalině za přítomnosti elektrického pole, tj. její rychlost [39].  

Obrázek 2: Schematické znázornění elektrostatického 
potenciálu [39] 
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2.5.4 Stanovení sedimentační stability částic – analytická centrifugace 

Koloidní nestabilita emulzí může být způsobena separací fází podle měrných hmotností, 

obecně označovaná jako sedimentace (usazování). Jde o proces, při kterém dochází vlivem 

působení hmotnostní (objemové) síly vyvolané gravitačním zrychlením k oddělení 

dispergovaných částic od disperzního prostředí. Směr sedimentace závisí na rozdílu hustot; 

částice s vyšší hustotou, než disperzní prostředí se pohybují ve směru gravitačního zrychlení 

a částice s nižší hustotou proti němu. Rychlost pohybu částice (vu) při pomalé sedimentaci 

(Reynoldsovo kritérium sedimentace Reu< 0,2), které je obvyklé pro malé částice, vyjadřuje 

Stokesův vztah. Jelikož je sedimentace v gravitačním poli obvykle pomalé, je vhodně pro 

účely hodnocení sedimentační stability proces separace fází urychlit nahrazením 

gravitačního zrychlení zrychlením odstředivým. Ze závislosti rychlosti usazovaní na 

odstředivém zrychlení lze pak extrapolací odhadnout rychlost separace fází při skladování 

v gravitačním poli. Za předpokladu lineární závislosti pak k tomuto odhadu postačí pouze 

jeden údaj o rychlosti sedimentace při působení zvoleného odstředivého zrychlení [42]. 

Pomocí analytické centrifugy můžeme charakterizovat sedimentující částice jejich 

molekulové hmotnosti, sedimentační koeficienty a další hydrodynamické vlastnosti (difúzní 

koeficient). Z naměřených dat získáme informace o přibližné velikosti a tvaru částic, údaje o 

distribuci jednotlivých typů částic ve vzorku a můžeme také sledovat rovnovážné systémy a 

určit jejich rovnovážné konstanty [41].  

LUMisizer je temperovaná odstředivka, která umožňuje fotometrické sledování změn 

koncentrace dispergovaných látek ve vzorku vyvolaným působením odstředivé síly. Vzorky 

jsou umístěny v kyvetách, ve kterých je ve zvoleném intervalu sledován profil transmitance 

NIR záření. Sedimentace dispergovaných částic se projeví jednak vyčeřením části vzorku, 

tzn. zvýšením transmitance, a jednak tvorbou sedimentu, tzn. snížením transmitance [42]. 

 

 

Obrázek 3: Schéma analytické centrifugy [42] 
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2.6 Emulze 

Pro charakterizaci a sledování vlastností a stability částic v modelovém prostředí byly 

vybrány emulze, a to z důvodu použití v kosmetice. Emulze patří mezi nejpoužívanější 

kosmetické výrobky. Jestliže má emulze kapalnou formu, označujeme ji jako lotion (pleťovou 

vodu). Pokud má emulze polotuhou formu, označujeme ji jako krém. Dle IUPAC jsou emulze 

definovány jako kapičky tekutiny nebo fluidní krystaly dispergované v kapalině. Dispergovaná 

fáze je označována jako vnitřní a vnější fáze jako kontinuální. Pokud je vnitřní fáze lipofilní, 

např. rostlinný olej nebo parafín dispergovaný v hydrofilním vodním prostředí, získáme 

emulzi typu olej ve vodě (o/v), v opačném případě pak emulzi voda v oleji (v/o) [43]. 

2.6.1 Emulzifikace 

Na přípravu emulzí je zapotřebí olej, voda, povrchově aktivní látka a energie. Velmi důležitý 

je způsob míchání těchto složek. K vytvoření makroemulze nám stačí použít k dispergaci 

vysokorychlostní míchadlo. Daleko složitější je vytvoření malých kapek, které vyžaduje velké 

množství smáčedla nebo energie. Po získání emulze s průměrem kapiček v rozmezí 100 až 

500 nm se používá ultrazvuk a vysokotlaký homogenizátor, protože obyčejné míchání 

nezajistí požadovaný energický efekt. Zásadní roli při formování emulzí hraje přídavek 

emulgátoru tím, že snižuje mezifázové napětí. Emulgátory také stabilizují vzniklé emulze. 

Lipofilní část emulgátoru je ve styku s lipofilní fází a hydrofilní část je v kontaktu s vodní fází. 

Velké molekuly mohou svými lipofilními částmi zasahovat až do olejové fáze a tím ji 

stabilizovat. Zvýšit stabilitu emulzí lze také přídavkem látek zvyšujících viskozitu, což také 

zlepšuje konzistenci [43,44,]. 

2.7 Vlákna 

Vlákna s průměrem menším než 100 nm a poměrem stran větším než 100 nazýváme 

nanovlákna. Od mikrovláken se výrazně liší díky své charakteristické morfologii, a především 

v optických a mechanických vlastnostech [45]. 

Existuje mnoho metod přípravy nanovláken. Nejpoužívanější technika díky své 

jednoduchosti, nízkým nákladům a možnosti zpracování široké škály přírodních i 

syntetických polymerů je elektrospining [46]. 

2.7.1 Elektrospining 

Elektrospining je zvlákňovací technika, která využívá elektrostatické síly k výrobě jemných 

vláken z roztoku nebo taveniny. Tato vlákna mají tenčí průměr v rozmezí nanometrů a 

mikrometrů a mají větší povrch než vlákna vyráběné jinými technikami. Samotný proces není 

složitý a nevyžaduje ani vysoké teploty, proto je vhodný pro vytváření nanovláken 

z polymerních biomateriálů a dovoluje ovládat tloušťku a konečné složení nanovláken. Mezi 

komponenty celé soustavy patří roztok polymeru, tryska, zdroj vysokého napětí a vodivý 

kolektor. Soustava je znázorněna na obrázku 4.  Roztok polymeruje je umístěn do injekční 

stříkačky s tryskou. Na hrotu jehly se vytváří kapička polymerního roztoku, která drží díky 

povrchovému napětí, a na kterou se přivádí vysoké napětí. Visící kapka je vysoce 

elektrizována a indukovaný náboj je rozložen po jejím povrchu. Zvýšením intenzity 

elektrického pole se tvar kapičky změní na kónický, známý jako Taylorův kužel [45,47,48].  

V okamžiku kdy elektrické pole překročí prahovou hodnotu, repulzivní síly překonají 

povrchové napětí kapaliny a na špičce kuželu se objeví stálý proud. Proud je přitahován ke 

kolektoru. Před dopaden na kolektor je ztenčen a vysušen, děje se to kvůli elongaci a 

odpařování rozpouštědla. Jak se průměr proudu snižuje, hustota povrchového náboje se 

zvyšuje a vzniklé vysoké repulzivní síly rozdělí proud na několik menších proudů. Výsledkem 

je ztuhnutí nanovláken na kolektoru [50]. 
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Obrázek 4: Schéma přípravy vláken pomocí elektrospiningu [45] 

2.7.2 Polyhydroxybutyrát (PHB) 

Polyhydroxybutyrát je jedním z nejvíce studovaných polyhydroxyalkanoátů. Tyto polyestery 

jsou produkované různými mikroorganismy, jako jsou půdní bakterie, modro-zelené řasy ale i 

některými geneticky modifikovanými rostlinami. PHB je biodegradovatelný a biokompatibilní, 

proto je s výhodou používán v různých biomedicínských odvětvích [51]. 

2.8 Sun protection factor (SPF) 

Nebezpečné účinky slunečního záření jsou způsobeny převážně ultrafialovou (UV) oblastí 

elektromagnetického spektra. Toto spektrum lze rozdělit na tři oblasti: UVA (320 až 400 nm), 

UVB (290 až 320 nm) a UVC (200 až 290 nm). UVC záření je filtrováno atmosférou předtím, 

než dosáhne země. UVB záření není zcela odfiltrováno ozonovou vrstvou a je odpovědné za 

škody způsobené spálením sluncem. UVA záření proniká do hlubších vrstev epidermis a 

dermis a vyvolá předčasné stárnutí kůže. Ultrafialové záření se prokazuje jako faktor 

způsobující rakovinu kůže. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou prostředky na ochranu proti 

slunečnímu záření začleňovány do běžných výrobků, jako jsou hydratační krémy, pleťové 

vody, šampony, pěny a další přípravky na vlasy a kůži. Pravidelné používání těchto produktů 

způsobí snížení rizika škodlivých účinků ultrafialového záření. Účinnost opalovacích krémů je 

obvykle vyjádřena pomocí ochranného slunečního faktoru (SPF), který je definován jako UV 

energie potřebná k dosažení minimální dávky erytému (MED) na chráněné kůži, děleno UV 

energií potřebnou k produkci MED na nechráněné kůži [49]. 

 

 

        (2) 

 

Minimální dávka erytému (MED) je definována jako nejnižší časový interval nebo jako 

dávka ozařování ultrafialovým zářením, která je dostatečná k dosažení minimálního 

vnímatelného erytému na nechráněné kůži. Čím vyšší SPF, tím je produkt účinnější při 

prevenci spálení [49].  

minimální dávka erytému na pokožce chráněné proti slunečnímu záření
SPF = 

minimální dávka erytému na pokožce nechráněné proti slunečnímu záření
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2.8.1 Metody stanovení SPF 

Fotoprotekce je proces, který pomáhá organismům vyrovnávat se s poškozením 

způsobeným slunečním zářením. Fotoprotekci lze stanovit in vivo nebo in vitro a ideálně je 

určena fototestováním přímo u lidských dobrovolníků. Tento typ určení byl používán mnoho 

let, i když byl užitečný a přesný, byl také časově náročný, složitý a drahý proces. Zvláště 

když bylo zapotřebí zjistit informaci týkající se vlnové délky. Proto bylo věnováno velké úsilí 

vývoji technik in vitro. Existují dva typy technik in vitro. Techniky, které zahrnují měření 

absorpce nebo přenos ultrafialového záření pomocí filmů na ochranu proti slunečnímu záření 

na křemenných destičkách nebo biomembránách.  A techniky, při kterých jsou stanoveny 

absorpční charakteristiky prostředků proti slunečnímu záření na základě spektrofotometrické 

analýzy zředěných roztoků. Mansur a kol. (1986) vyvinula velmi jednoduchou matematickou 

rovnici, která nahradí in vitro metodu navrženou Sayerem a kol. (1979) za použití UV 

spektrofotometrie. Matematická rovnice:  

 

320

290

( ) ( ) ( )SPF CF EE I Abs          (3) 

Kde CF je korelační faktor, který je rovný 10, EE (λ) je spektrum erytémických účinků, 

Abs (λ) je absorbance vzorku při dané vlnové délce a hodnoty EE·I jsou konstanty, které byly 

určeny Sayrem a kol. (1979) a jsou uvedeny v tabulce 1 [49].   

Tabulka 1: Hodnoty konstatnt EE·I pro sluneční záření o 290 až 320 nm s krokem 5 nm. 

λ [nm] 290 295 300 305 310 315 320 

EE·I 0,0150 0,0817 0,2874 0,3278 0,1864 0,0837 0,0180 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce byla příprava a charakterizace nanočástic a nanovláken s obsahem 

fenolických látek pro aplikace jako možné přírodní UV filtry.  

V rámci práce byly řešeny následující úkoly: 

1. Příprava a charakterizace rostlinných extraktů z kávy a kakaa. 

2. Příprava nanočástic a nanovláken s obsahem zvolených extraktů. 

3. Stanovení SPF připravených extraktů a nanomateriálů a jejich aplikace do 

kosmetických přípravků. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

• Folin-Ciocalteau činidlo – p.a., LachNer, (ČR) 

• Uhličitan sodný - p.a., LachNer, (ČR) 

• Kyselina gallová – Sigma-Aldrich (SRN) 

• Ethanol - p.a., LachNer, (ČR) 

• ABTS (2,2‘-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfuric acid)diammonium salt) – 

Sigma-Aldrich (SRN) 

• Peroxodisíran draselný – Sigma-Aldrich (SRN) 

• Ethanol pro UV-spektroskopii – p.a., LachNer, (ČR) 

• Trolox – Sigma-Aldrich (SRN) 

• Ethanol – p.a., LachNer (ČR) 

• Chloroform – VWR Chemicals BDH PROLABO (USA) 

• Germaben II – International Speciality Products (New Jersey, USA) 

• Glycerin bezvodý – p.a., LachNer (ČR) 

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

• Lecithin from soy bean – Serva (SRN) 

• Polyhydroxybutyrát, Hydal, FCH VUT (ČR) 

4.2 Kosmetické preparáty 

• Dimetikon 350 cs – Míča a Harašta s.r.o., Blansko, (ČR) 

• Ercawax MBI – Míča a Harašta s.r.o., Blansko (ČR) 

• Parafínový olej – Míča a Harašta s.r.o., Blansko, (ČR) 

• Vazelína bílá – Míča a Harašta s.r.o., Blansko, (ČR) 

• Glycerin bezvodý (p.a.) – LachNer (ČR) 

• Euxyl K-703 – Schülke&MayrGmbH (Německo) 

• Cetylalkohol - Míča a Harašta s.r.o., Blansko (ČR) 

4.3 Chemikálie použité na kultivaci keratinocytů a MTT test 

• DMEM withHighGlucose, with 4.0 mM L-Glutamine, withoutSodiumPyruvate –

BioTech (CZ)  

• Dodecylsíran sodný – Serva, (Německo) 

• MTT – Duchefa Biochemie (Nizozemí) 

• Trypsin – Versene EDTA, P-Lab (ČR) 

• FBS fetální bovinní sérum – HyClone (USA) 

• Dihydrogenfosforečnan draselný (p.a.) – Vitrum, LachNer (ČR) 

• Antibiotic-Antimycotic 100X (Biosera) – Biotech (Německo) 

4.4 Použité přístroje a pomůcky 

• Analytické váhy (AND HR-120) 

• Biohazard box, model Airstream, třída II, ESCO, Biotech (Německo) 

• Cell Culture CO2 inkubátor, ESCO (Německo) 

• Centrifuga – U-32-R, Boeco (SRN) 

• ELISA readerBioTek ELx808 (USA) 

• FTIR-ATR spektrometr NicoletiS 50 FT-IR 

• IMPLEN Nanophotometer UV-VIS (SRN) 

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

• LUMisizer – Dispersion analyzer, Lum (USA) 
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• Magnetická míchačka: Lavat (ČR) 

• Sestava pro elektrospining 

- NE-1000 Single Syringe Pump, Labicom (ČR) 

- Regulovatelný zdroj napětí 

• Spektrofotometr – Helios γ, Unicam (ČR) 

• Temperovaná třepačka HeidolphPromax 1020, Labicom (ČR) 

• Ultrazvukový homogenizátor/dispergátor – Sonopuls, Bandelin (SRN) 

• Vakuová odparka – HB4 Basic, HBA Labortechnik (SRN) 

• Vortex – Genius 3, IKA Vortex (SRN) 

• ZetasizerNano ZS – Malvern (VB) 

4.5 Použité humánní buňky 

HaCaT (300493) Human keratinocytes cell line, permanent cell line, Cell Line Service, 

Germany. 

4.6 Příprava extraktů 

4.6.1 Vodné a ethanolové extrakty 

Do Erlenmeyerovy baňky bylo naváženo potřebné množství vzorku (1 g prášku kakaa či 

kávy, poté byla vytvořena koncentrační řada vzorků kakaa a kávy. Extrakty, které byly 

vytvořeny jsem uvedla v tabulce 2. Erlenmeyerovy baňky byly zazátkovány a ponechány na 

třepačce cca 24 hodin při laboratorní teplotě. Následně byly vzorky přelity do centrifugačních 

zkumavek a centrifugovány 10 minut (7500 rpm). Získaný supernatant byl dále 

charakterizován. 

Tabulka 2: Připravené extrakty kakaa a kávy 

Extrakt EtOH [ml] Destilovaná voda [ml] 

0 % - 10 

20 % 2 8 

40 % 4 6 

60 % 6 4 

80 % 8 2 

100 % 10 - 

4.6.2 Lipidové extrakty – Extrakce dle Folche 

Jako extrakční směs byl použitý chloroform a methanol v poměru 2 : 1. Nejprve bylo 

naváženo 5 g vzorku a k němu bylo přidáno 200 ml extrakční směsi. Směs byla ponechána 1 

hodinu na třepačce extrahovat. Následně byl extrakt přefiltrován. Vzorek z filtru byl převeden 

do Erlenmeyerovy baňky a smíchán s polovičním množstvím extrakční směsi než v prvním 

kroku a směs byla ponechána dalších 30 minut na třepačce. Poté byla směs také 

přefiltrována. Extrakty z obou kroků byly smíchány a byl k nim přidám 1,2 – násobek objemu 

destilované vody a takto připravená směs byla centrifugována 5 minut (1000 rpm). Po 

centrifugace se vytvořily dvě fáze, vrchní převážně vodná a spodní převážně chloroformová. 

Vodná fáze byla opatrně odstraněna. Zbylá chloroformová fáze byla překapána přes 

bezvodý síran sodný přímo do předem zvážené baňky s kulatým dnem a následně odpařena 

na vakuové rotační odparce.  
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4.7 Spektrofotometrické stanovení koncentrace polyfenolů 

K 1 ml Folin-Ciocalteauva činidla zředěného vodou v poměru 1 : 9 byl přidaný 1 ml vody a 50 

µl vzorku. Roztok byl promíchán a po 5 minutách bylo přidáno 1,5 ml nasyceného roztoku 

uhličitanu sodného. Po promáchání a 15 minutách stání byla měřená absorbance při 

750 nm. Jako kalibrační roztok byla použita kysela gallová v koncentračním rozmezí 0,1 - 0,7 

mg/ml.  

4.8 Spektrofotometrické stanovení koncentrace flavonoidů 

Do zkumavky s 0,5 ml stanovované vzorky bylo přidáno 1,5 ml destilované vody a 0,2 ml 5% 

roztoku NaNO2. Obsah byl promíchán a nechán 5 minut stát. Potom bylo přidáno 0,2 ml 10% 

roztoku AlCl3, promícháno a ponecháno stát 5 minut. Dále bylo přidáno 1,5 ml roztoku NaOH 

o koncentraci 1 mol/l a 1 ml destilované vody, po promíchání bylo ponecháno stát 15 minut a 

následně byla změřena absorbance při 510 nm proti destilované vodě. Pro kalibraci byl 

připraven roztok katechinu v koncentračním rozmezí 0,05 - 0,3 mg/ml. Katechin byl 

rozpuštěn v ethanolu. 

4.9 Stanovení antioxidační aktivity extraktů 

ABTS byl rozpuštěn v destilované vodě na koncentraci c = 7 mmol/l. Radikálový anion 

ABTS˙ + byl získán reakcí s 2,45 mmol/l peroxodisíranem draselným. Roztok byl nejmíň 12 

hodin ponechán ve tmě při laboratorní teplotě. Před použitím byl ABTS˙ + zředěný ethanolem 

na absorbanci přibližně A = 0,700 při λ = 734 nm proti ethanolu. Do zúžené kyvety byl 

napipetován 1 ml ABTS˙ +, 10 µl extraktu a byl zaznamenán pokles absorbance v 10 minutě. 

Blank se skládal z 1 ml ABTS˙ + a 10 µl destilované vody. Pro kalibraci byl připraven roztok 

Troloxu v koncentračním rozmezí 50 - 400 µg/ml. 

4.10 Stanovení SPF extraktů 

Extrakty byly zředěny v ethanolu na koncentraci 0,2 mg/ml. Poté byla změřena jejich 

absorbance na UV-VIS spektrofotometru v rozmezí vlnových délek 290 - 320 nm s krokem 

5 nm dle metody popsané výše v kapitole 2.8.1.  

4.11 Příprava liposomů 

4.11.1 Příprava liposomů z vodných a ethanolových extraktů 

Nejprve bylo naváženo 10 mg cholesterolu a 90 mg lecitinu. Poté bylo přidáno 10 ml 

vodného/ethanolového extraktu vzorku. Takto připravený vzorek byl sonifikován tyčovým 

ultrazvukem po domu 1 minuty s intenzitou 85 %. 

4.11.2 Příprava liposomů z lipidových extraktů 

Nejdříve bylo naváženo 10 mg lipidového extraktu, 10 mg cholesterolu a 80 mg lecitinu. Poté 

byl přidán 1 ml chloroformu a 10 ml destilované vody. Takto připravený vzorek byl 

sonifikován tyčovým ultrazvukem po domu 1 minuty s intenzitou 85 %.  Po sonifikaci byla 

kádinka se vzorkem dána na magnetickou míchačku s ohřevem, kdy bylo docíleno odpaření 

chloroformu při 40 °C. 

4.12 Stanovení enkapsulační účinnosti liposomů 

Z připravených liposomů bylo vždy odebráno 500 µl do zkumavky typu Eppendorf. Roztoky 

byly zcentrifugovány (11000 ot./min, 1 hodinu). Supernatant byl použit pro stanovení 

enkapsulační účinnosti, k precipitátu bylo přidáno 500 µl destilované vody, liposomové 

částice byly následně rozsuspendovány a použity pro další charakterizace. 
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Ze supernatantu bylo odebráno 50 µl na stanovení polyfenolů dle metody uvedené 

v kapitole 4.7. Enkapsulační účinnost byla vypočítána jako rozdíl obsahu polyfenolů před a 

po enkapsulaci. 

4.13 Stanovení velikosti částic pomocí DLS 

Roztoky částic byly stokrát zředěny destilovanou vodou. Do kyvety byl napipetován 1 ml 

zředěných roztoků liposomových částic. Kyveta byla umístěna do DLS přístroje 

MalvernZetasizer ZS a byla zjištěna distribuce a průměrná hodnota velikosti částic. 

4.14 Stanovení stability částic pomocí zeta potenciálu 

Roztoky částic byly stokrát zředěny destilovanou vodou. Do kyvety byl napipetován 1 ml 

zředěných roztoků liposomových částic a do kyvety byl vložen elektrodový nástavec. Kyveta 

byla umístěna do DLS přístroje MalvernZetasizer ZS a byl měřen ZP. Stabilita částic byla 

odvozená z hodnoty zeta potenciálu. Částice se pokládají za stabilní, když je hodnota zeta 

potenciálu mimo interval -30 až 30 mV. 

4.15 Stanovení koncentrace fosfolipidů pomocí Stewartova testu 

U liposomů testovaných na cytotoxicitu byl měřen také obsah fosfolipidů. Do 15 ml 

centrifugační zkumavky bylo pipetováno 50 µl vzorku, 450 µl vody, 2 ml roztoku 

ferothiokyanátu amonného (vzniklého smícháním 0,1 M roztoku chloridu železitého a 0,4 M 

roztoku thiokyanátu amonného) a 3 ml chloroformu. Po promíchání na vortexu (asi 

20 sekund) byly roztoky centrifugovány 5 minut při 1000 ot/min, pak 15 – 20 minut stály ve 

tmě při laboratorní teplotě. Následně byla odebrána spodní chloroformová vrstva a 

analyzována měřením absorbance při 430 nm v křemenných kyvetách. Jako blank byl použit 

chloroform a na kalibrační křivku byl použit roztok lecithinu v chloroformu o koncentracích 0 – 

0,24 mg/ml. Rovnice kalibrační přímky je  𝑦 = 1,257𝑥. 

4.16 Příprava kosmetických emulzí 

4.16.1 Příprava emulze O/V 

Příprava emulzního základu O/V se řídí principem vytvoření stálé homogenní směsi vodné a 

tukové fáze. Příprava emulzních základů byla prováděna v laboratoři při laboratorní teplotě. 

Nejprve je nutné připravit zvlášť vodní a olejovou fázi. Následující postup byl použit pro 

přípravu 50 ml emulze. 

Při přípravě vodní fáze bylo do kádinky odměřeno 42 ml destilované vody, 1,5 ml 86,5% 

glycerolu (1,3 ml 100 % glycerolu a 0,2 ml destilované vody) a 0,25 ml gernabenu II. Celá 

směs byla zahřívána na teplotu 75 - 80 °C. 

Pro přípravu olejové fáze bylo do kádinky naváženo 1,4 g Ercawax BM1, 1,7 g 

cetylalkoholu, 0,8 g bílé vazelíny. Dále bylo do kádinky napipetováno 2,2 ml parafínového 

oleje a 0,825 ml dimethikonu. Vzniklá směs byla opět za stálého míchání zahřívána na 

teplotu 75 - 80 °C. Jakmile měly obě fáze teplotu 80 °C, byla do vodné fáze za stálého 

míchání postupně přidána fáze olejová. Během procesu míchání byla směs chlazena na 

vodní lázni. Po emulgaci byla vzniklá směs intenzivně míchána až do vychladnutí na 20 °C. 

Následně byly připraveny emulze, kde vodní fáze obsahovala jen 37 ml destilované vody, 

ostatní složky zůstaly nezměněny. Poté následoval stejný postup jako u emulzního základu, 

rozdíl byl jen v tom, že po zahřátí se k vodné fázi přidalo ještě 5 ml kakaového či kávového 

extraktu a následně byla přidána olejová fáze. 
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4.16.2 Stanovení antioxidační aktivity emulzí 

Vzorek emulze byl upraven tak, že bylo 10 mg emulze rozpuštěno v 1 ml ethanolu. Poté 

probíhá stanovení antioxidační aktivity stejně jako u extraktů. Přesný postup je uveden 

v kapitole 4.9. 

4.16.3 Stanovení SPF 

Emulze byly vhodně zředěny v ethanolu. Poté byla změřena jejich absorbance na UV-VIS 

spektrofotometru v rozmezí vlnových délek 290 - 320 nm s krokem 5 nm dle metody 

popsané výše v kapitole 2.8.1. 

4.16.4 Stanovení vlastností systémů pomocí analytické centrifugace 

Vybrané vzorky připravených emulzí byly analyzovány pomocí analytické centrifugy, a tím 

byla zjištěna jejich dlouhodobá stabilita. Nejdříve byl přístroj nastaven na 2 000 rpm po dobu 

3,5 hodin. Dalším stupněm bylo nastavení přístroje na 2 000 rpm po dobu 17 hodin. Nakonec 

byl přístroj nastaven na 4 000 rpm po dobu 6 hodin. Všechna testování probíhaly při 

laboratorní teplotě. 

4.17 Příprava PHB vláken 

4.17.1 Pomocí elektrospiningu 

Stříkačka s chloroformovým roztokem PHB byla umístěna do pumpy. Na špičku stříkačky a 

na kolektor byly připevněny elektrody zdroje vysokého napětí. Vzdálenost mezi koncem 

stříkačky a kolektorem byla 15 cm. Pumpa byla nastavena na průtok 6 ml/hod a byl spuštěn 

zdroj vysokého napětí (15 kV). V případě vláken obsahující lipidové extrakty byl do roztoku 

PHB přidán příslušný lipidový extrakt.  

4.18 Antioxidační aktivita vláken 

Z vláken připravených pomocí elektrospiningu byl vystřihnut 1 cm2. Do zkumavky typu 

Eppendorf byly napipetovány 2 ml roztoku ABTS ˙, do kterého byl ponořen čtverec vlákna. 

Po 10 minutách byl sledován pokles absorbance podle návodu v kapitole 4.9. 

4.19 Studium krátkodobé stability vláken 

Krátkodobá stabilita vláken byla zkoumaná ve třech prostředích: voda, voda a ethanol 

v poměru 1 : 1, ethanol. Bylo zkoumáno uvolňování polyfenolů z 1 cm2 vláken vytvořených 

pomocí elektrospiningu obsahující lipidové extrakty káva a kakaa do modelového prostředí. 

Polyfenoly byly stanoveny v čase 0, 2, 5, 10, 20, 30 a 60 minut podle postupu popsaném 

v kapitole 4.7. 

4.20 Studium dlouhodobé stability vláken 

Vlákna připravené pomocí elektrospiningu byla uschována v Petriho miskách po dobu 2 

měsíců při laboratorní teplotě a následně byla stanovena antioxidační aktivita a porovnána 

s čerstvě připravenými vlákny. 

4.21 Charakterizace vláken pomocí FTIR-ATR 

PHB vlákna obsahující lipidové extrakty byly podrobeny FTIR-ATR analýze za následujících 

podmínek: 

- jednoodrazový diamantový ATR nástavec. 

- background: vzduch, 

- měření: rozlišení 8, průměr 64 skenů. 
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4.22 Test cytotoxicity 

4.22.1 Kultivace keratinocytů 

Kultivace keratinocytů HaCaT probíhala v komerčním kultivačním médiu DMEM 

v kultivačních lahvičkách v inkubátoru při 37 °C a s 5% obsahem CO2. Zásobní lahev 

s médiem byla uchovávaná v ledničce při 4 °C a při výměně média byla vždy vytemperovaná 

na laboratorní teplotu. Před výměnou byly buňky zkontrolované pod inverzním mikroskopem 

na přítomnost kontaminace a rovněž aby byla zkontrolována přilnavost buněk ke dně 

nádobky. Výměna probíhala za sterilních podmínek a bylo vždy použito 5 ml nového média. 

4.22.2 MTT test 

Cytotoxicita byla studována u vybraných částic a vláken. Před testováním bylo médium 

z lahvičky sterilně vylito a buňky byly dvakrát až třikrát propláchnuty sterilním PBS pufrem 

(cca 5 ml na jedno propláchnutí). Poté bylo přidáno 0,5 ml trypsinu a lahvička byla vložena 

do termostatu (37 °C) na 5 až 10 minut. Pod mikroskopem bylo zkontrolováno, že došlo 

k odloučení buněk ode dna lahvičky. Následně bylo přidáno 5 ml sterilního PBS pufru, buňky 

v něm byly rozsuspendovány a přeneseny do sterilní centrifugační zkumavky. 

Centrifugovány byly 5 minut při 360 g, pufr byl slit a k buňkám bylo přidáno malé množství 

média, ve kterém byly rozsuspendovány. Potom byla určena koncentrace buněk počítáním 

v Bürkerově komůrce (vždy poměr 1 : 1 médium s buňkami a trypanová modř), které pak 

byly naředěny médiem na koncentraci 2·104 buněk/100 µl. Takto připravené buňky byly 

napipetovány na 96 jamkovou destičku (po 100 µl), pod mikroskopem byla zkontrolována 

jejich přítomnost a destička byla na 24 hodin umístěna do kultivačního termostatu. Po 

24 hodinách bylo přidáno 100 µl sterilního testovaného vzorku liposomů v různých 

koncentracích (po zředění roztoku částic vodou 1 : 1 a přefiltrování přes sterilní 200 nm filtr 

byly dále médiem zředěny na 2 – 14%) a buňky byly inkubovány dalších 24 hodin.  

Poté bylo přidáno vždy 20 µl sterilního MTT o koncentraci 2,5 mg/ml ve sterilním PBS pufru a 

buňky byly inkubovány 3 hodiny v termostatu. Nakonec bylo přidáno po 100 µl 10% SDS 

v PBS pufru a destička byla ponechána ve tmě při laboratorní teplotě dalších cca 24 hodin. 

Na ELISA readeru byla poté změřena absorbance při 543 nm. Pro vyhodnocení cytotoxicity 

byly hodnoty absorbancí porovnávány s hodnotami absorbance blanku (kultivační médium 

bez přídavku liposomů). V případě, že absorbance vzorku klesla pod 60 % z absorbance 

kontroly, byl vzorek vyhodnocen jako cytotoxický. Pří testování nanovláken byl postup 

obdobný, pouze byla použita 6 jamková destička, do které byly vloženy zvážené kousky 

vláken. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na enkapsulaci extraktů s obsahem fenolických 

látek, přesněji byly v práci připraveny extrakty z kávy a kakaa. Tyto extrakty byly nejprve 

charakterizovány a následně enkapsulovány do liposomových částic a nanovláken. Na závěr 

byly liposomy aplikovány i do kosmetických emulzí. 

5.1 Charakterizace rostlinných extraktů 

V práci byly z kávy a kakaa připravené vodné, ethanolové i olejové extrakty. K extrakci olejů 

byla použita metoda dle Folche, přesný postup je uvedený v kapitole 4.6.2. Příprava vodných 

a ethanolových extraktů je popsána v kapitole 4.6.1. Všechny extrakty byly charakterizovány 

na obsah celkových polyfenolů a flavonoidů. Také byla stanovena jejich antioxidační aktivita 

pomocí ABTS radikálu a jejich SPF. 

5.1.1 Obsah polyfenolů v extraktech 

Obsah polyfenolů byl měřen podle postupu stanovení v kapitole 4.7. Koncentrace polyfenolů 

byla vypočítána ze stanovené kalibrační rovnice 0,9313y x  . Celkový obsah polyfenolů 

v extraktech je zobrazen v následující tabulce 3. Každý z extraktů byl analyzován třikrát a 

výsledkem je průměrná hodnota z těchto měření.  

Tabulka 3: Stanovení obsahu polyfenolů v extraktech 

 Káva Kakao 

Extrakt Koncentrace 

[mg/g] 

Koncentrace 

[mg/g] 

vodný 5,3±0,1 4,4±0,1 

20 % ethanol 5,1±0,0 5,0±0,0 

40 % ethanol 6,8±0,1 6,5±0,1 

60 % ethanol 6,3±0,1 6,2±0,1 

80 % ethanol 3,7±0,2 3,6±0,1 

100 % ethanol 0,5±0,0 0,6±0,1 

olejový 53±0,1 57±0,0 

 
Obrázek 5: Obsah polyfenolů v extraktech 
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Z výsledků vyplývá, že u kávy i kakaa nejvyšší obsah fenolických látek obsahovaly 

olejové extrakty. Celkově bylo nejvíce polyfenolů obsaženo v olejovém extraktu kakaa, a to 

57 mg/g. Naopak nejméně polyfenolů obsahoval čistý ethanolový extrakt z kávy, 0,5 mg/g. 

Při srovnání kávových a kakaových extraktů byla ve většině případů vyšší koncentrace 

polyfenolů stanovena u kávy, nicméně stanovené rozdíly byly většinou minimální. 

5.1.2 Obsah flavonoidů v extraktech 

Obsah flavonoidů byl měřen podle postupu stanovení v kapitole 4.8. Koncentrace flavonoidů 

byla vypočítána ze stanovené kalibrační rovnice 2,5902y x  . Celkový obsah flavonoidů 

v extraktech je zobrazen v následující tabulce 4. Každý z extraktů byl analyzován třikrát a 

výsledkem je průměrná hodnota z těchto měření.  

Tabulka 4: Stanovení obsahu flavonoidů v extraktech 

 Káva Kakao 

Extrakt Koncentrace 

[mg/g] 

Koncentrace 

[mg/g] 

vodný 1,9±0,0 1,8±0,1 

20 % ethanol 2,6±0,1 2,7±0,1 

40 % ethanol 3,2±0,0 3,3±0,0 

60 % ethanol 3,2±0,1 3,2±0,0 

80 % ethanol 2,0±0,1 2,1±0,0 

100 % ethanol 0,9±0,1 0,9±0,0 

 
Obrázek 6: Obsah flavonoidů v extraktech 
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antioxidační aktivita extraktů je uvedena v následující tabulce 5. Každý z extraktů byl 

analyzován třikrát a výsledkem je průměrná hodnota z těchto měření.  

Tabulka 5: Stanovení antioxidační aktivity extraktů 

 Káva Kakao 

Extrakt Koncentrace 

[µg/ml] 

Koncentrace 

[µg/ml] 

vodný 433,6±0,1 461,8±0,1 

20 % ethanol 459,6±0,0 448,6±0,1 

40 % ethanol 572,7±0,2 609,1±0,0 

60 % ethanol 569,5±0,3 590,9±0,2 

80 % ethanol 340,9±0,1 358,6±0,1 

100 % ethanol 371,8±0,0 348,2±0,1 

olejový 277,7±0,0 305,0±0,2 

 
Obrázek 7: Antioxidační aktivita extraktů 
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Tabulka 6: Stanovení SPF připravených extraktů 

Extrakt 
SPF 

Káva Kakao 

vodný 11,7±0,5 1,8±0,1 

20 % ethanol 23,0±0,9 3,9±0,2 

40 % ethanol 16,1±0,3 12,9±0,4 

60 % ethanol 14,1±0,6 13,5±0,3 

80 % ethanol 12,2±0,4 10,5±0,2 

100 % ethanol 15±0 10,8±0,4 

olejový 5,4±0,1 4,8±0,1 

 

 
Obrázek 8: Stanovení SPF extraktů 
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extraktů kakaa a kávy byly hodnoty SPF velmi podobné. 

5.2 Příprava liposomových částic 

V práci byly dále podle postupu uvedeném v kapitole 4.11 připraveny liposomové částice. 

Liposomy byly připraveny s obsahem vodných a olejových extraktů a extraktů připravených 

z 40% ethanolu. Tyto zvolené extrakty vykazovaly největší obsah polyfenolů, flavonoidů a 

nejvyšší antioxidační účinky či SPF. 

Celkově bylo tedy připraveno 6 různých liposomů, které byly podrobeny základní 

charakterizaci. Stanovena byla enkapsulační účinnost, velikost částic a jejich koloidní 

stabilita.  Dále byl sledován jejich SPF a rovněž byly stanovena jejich antioxidační aktivita. 

5.2.1 Enkapsulační účinnost 

Enkapsulační účinnost byla vypočítána jako rozdíl obsahu polyfenolů v extraktu před a po 

enkapsulaci do liposomových částic. Podrobný postup je uveden v kapitole 4.12. Výsledky 

enkapsulační účinnosti vybraných extraktů jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Obrázek 9: Stanovení enkapsulační účinnosti 

Tabulka 7: Množství enkapsulovaných polyfenolů 

 mg/ml 

 vodné ethanolové olejové 

Káva 0,03329±0,00020 0,02255±0,00012 0,02147±0,00013 

Kakao 0,02148±0,00017 0,02255±0,00015 0,02362±0,00011 

 

Nejvyšší procento polyfenolů (Obrázek 9) bylo enkapsulováno do liposomů s obsahem 

ethanolových extraktů z kávy i kakaa, a to 96 %, nejméně pak do liposomů s olejovým 

extraktem z kávy (58 %). 

5.2.2 Stanovení velikosti částic pomocí DLS a stability pomocí zeta potenciálu 

Velikost částic a index polydisperzity byly měřeny pomocí dynamického rozptylu světla na 

přístroji Malvern Zetasizer ZS. 

Velikost částic i stabilita byla měřena u liposomových částic ihned po přípravě i u 

liposomových částic po měsíci skladování ve vodném prostředí. Bylo tedy možné stanovit, 

zda mají částice stále stejné vlastnosti. Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 8: Velikost liposomových částic 

 velikost [nm] 

ihned po přípravě Vodné  Ethanolové  olejové 

Kakao 212,7±3,0 1291,3±55,3 189,7±1,5 

Káva  173,2±1,4 678,3±40,4 160,8±1,0 

po měsíci    

Kakao 288,6±31,4 1763,0±18,0 190,7±2,3 

Káva  254,7±47,2 737,1±20,1 161,3±1,9 

 

Z výsledků je jasně patrné, že největší velikost měly liposomy s ethanolovými extrakty 

z kakaa (1291,3 nm), tyto částice měly zároveň nejvyšší index polydisperzity (0,587). U 

dalších testovaných liposomů se index polydisperzity nacházel pod hodnotou 0,4. Tyto 

částice byly tedy málo polydisperzní a z hlediska velikosti uniformní (Tabulka 9). Nejmenší 

částice pak byly liposomy s olejovými extrakty kakaa, 160,8 nm (Tabulka 8). 
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Tabulka 9: Polydisperzní index liposomových částic 

 polydisperzní index 

ihned po 

přípravě 

Vodné  Ethanolové  olejové 

Kakao 0,266±0,039 0,386±0,035 0,234±0,020 

Káva  0,263±0,012 0,587±0,021 0,309±0,008 

po měsíci    

Kakao 0,367±0,027 0,709±0,042 0,240±0,020 

Káva  0,449±0,049 0,505±0,044 0,349±0,008 

 

Dále byla měřena stabilita vzorků pomoc zeta potenciálu. Měření stability liposomových 

částic bylo provedeno podle postupu uvedeném v kapitole 4.14. Stabilita byla opět měřena 

ihned po přípravě i u liposomových částic po měsíci skladování ve vodném prostředí. Bylo 

tedy možné stanovit, zda jsou jejich roztoky koloidně stabilní. Výsledné průměrné hodnoty 

zeta potenciálu jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10: Stabilita liposomových částic-Zeta potenciál 

 Zeta potenciál [mV] 

ihned po přípravě Vodné  Ethanolové  olejové 

Kakao -40,8±1,4 -42,0±1,6 -44,5±1,5 

Káva  -39,3±3,4 -43,5±1,3 -46,9±0,8 

po měsíci    

Kakao -39,6±0,6 -52,3±2,0 -41,5±1,7 

Káva  -35,1±1,5 -45,1±0,5 -43,8±1,2 

 

Všechny připravené částice lze považovat za stabilní, protože částice se pokládají za 

stabilní, když je hodnota zeta potenciálu mimo interval -30 až 30 mV.  

Z výše uvedených dat dále vyplývá, že při porovnání získaných výsledků ihned po 

přípravě a po měsíci skladování v některých případech došlo k mírnému snížení stability a 

částečné agregace částic, a tedy ke zvýšení průměrné velikosti částic. Změny však nebyly 

příliš výrazné a částice lze dále použít pro kosmetické aplikace. 

5.2.3 Antioxidační aktivita liposomových částic 

Stejně jako u extraktů byla stanovena antioxidační aktivita i u liposomů. Podrobný postup je 

uveden v kapitole 4.9, a výsledky jsou zahrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 11: Antioxidační aktivita liposomových částic 

 Káva Kakao 

 Koncentrace [µg/ml] Koncentrace [µg/ml] 

Vodné liposomové částice 107,3±0,1 173,6±0,1 

Ethanolové liposomové částice 109,1±0,2 349,1±0,3 

Olejové liposomové částice 14,5±0,1 11,8±0,1 

 

Z tabulky můžeme vidět, že nejvyšší antioxidační aktivitu měly liposomové částice 

obsahující kakaové ethanolové extrakty. Naopak nejnižší antioxidační aktivitu měly 

liposomové částice obsahující kakaové olejové extrakty. 

5.2.4 SPF liposomových částic 

Stanovení SPF bylo provedeno dle postupu popsaném v kapitole 4.10, výsledné hodnoty 

SPF liposomových částic shrnuje obrázek 10. 
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Obrázek 10: Porovnání SPF liposomových částic 

Stejně jako u stanovení antioxidační aktivity byl rovněž nejvyšší SPF stanoven u 

liposomových částic obsahující kakaové ethanolové extrakty, a nejnižší SPF u liposomových 

částic obsahující kakaové olejové extrakty. 

5.3 Emulze O/V 

Jako výsledný produkt byly navrženy 10 % emulze O/V. Přesný postup přípravy emulzí je 

uveden v kapitole 4.16.1. U emulzí byl stanoven SPF, antioxidační aktivita a jejich stabilita 

pomocí analytické centrifugy. 

5.3.1 Stanovení antioxidační aktivity emulzí 

Stejně jako u extraktů a liposomových částic byla stanovena i u emulzí antioxidační aktivita. 

Přesný postup stanovení je uveden v kapitole 4.16.2. Výsledky antioxidační aktivity emulzí 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 12: Antioxidační aktivita emulzí 

 Káva Kakao 

 Koncentrace [µg/ml] Koncentrace [µg/ml] 

Vodná  48,2±0,1 31,8±0,1 

Ethanolová 45,5±0,2 37,3±0,2 

Vodná s liposomy 40,0±0,0 40,9±0,1 

Ethanolová s liposomy 48,2±0,2 44,5±0,0 

 

Z výsledků vyplývá, že vyšší antioxidační aktivita byla stanovena u emulzí z kávy. 

Nejvyšší antioxidační aktivita pak byla stanovena u vodné emulze a u emulze ethanolové 

s liposomy kávy, a to 48,2 µg/ml. Naopak nejnižší hodnotu antioxidační aktivity měla vodná 

emulze kakaa (31,8 µg/ml). 

5.3.2 SPF emulzí 

SPF emulzí byl měřen podle postupu popsaném v kapitole 4.16.3. SPF byl sledován u 

emulzí s přídavkem vodných a ethanolových extraktů, ale také s přídavkem liposomových 

částic vodných i ethanolových.  
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Obrázek 7: SPF emulzí 

 

Z výsledků stanovení SPF vyplývá, že žádná z připravených emulzí nevykazovala 

výraznou ochranu vůči UV záření. 

5.3.3 Stanovení stability emulzí pomocí analytické centrifugace 

U vzorků připravených emulzí byla sledována sedimentační stabilita pomocí analytické 

centrifugace. Přesný postup je uveden v kapitole 4.16.4. 

 

 
Obrázek 8: Emulze po analýze pomocí analytické centrifugy (z leva – emulze bez liposomů, 

emulze s liposomy s kávovým extraktem, emulze s liposomy s kakaovým extraktem) 

 

Nejprve byly vzorky centrifugovány po dobu 3,5 hodiny. Po uplynulé této testované doby 

však emulze vykazovaly absolutní stabilitu, byly proto analyzovány se stejnými parametry po 

dalších 17 hodin, i po této době byly vzorky stabilní. Nakonec probíhala analýza ještě další 
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6 hodin při 4 000 ot/min. Hlavní sledované parametry, tedy indexy nestability, jsou uvedeny 

v tabulce 13. 

Tabulka 13: Indexy nestability pro analyzované emulze 

typ přidaných liposomů index nestability – po 

17 h 

index nestability – 

po 6 h 

bez liposomů 0,020 0,044 

liposomy s obsahem ethanolových 

extraktů z kávy 

0,089 0,137 

liposomy s obsahem ethanolových 

extraktů z kakaa 

0,177 0,200 

 

Čím menší je hodnota indexu nestability, tím je vzorek stabilnější. Z dosažených výsledků 

je vidět, že celkově jsou všechny vzorky stabilní. Nejmenší hodnota indexu nestability pak 

byla naměřena u základní emulze, naopak nejvyšší index nestability vykazovala emulze 

s obsahem liposomů s enkapsulovaných extraktem z kakaa. Ukázka závislosti transmitance 

na poloze v kyvetě je uvedena na obrázku 13, ostatní vzorky byly podobné. 

 
Obrázek 9: Závislost transmitance na pole v kyvetě pro vzorek emulze s liposomy s 

ethanolovým extraktem z kávy po 17 hodinách centrifugace 

5.4 Příprava vláken 

Vlákna byla připravena metodou elektrospiningu a přesný postup je uveden v kapitole 4.17.1. 

Pro přípravu vláken byl použit polyhydroxybutyrat, do vláken byly enkapsulován olejový 

extrakt z kávy i kakaa. U připravených vláken byla testována jejich antioxidační a aktivita. 

Dále byla pozorována rychlost uvolňování aktivních látek v různých modelových prostředích 

a jejich dlouhodobá stability. 

5.4.1 Antioxidační aktivita vláken 

Antioxidační aktivita vláken byla stanovena metodou popsanou v kapitole 4.18. Hodnoty 

antioxidační aktivity jsou uvedeny v tabulce 14. 
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Tabulka 14: Antioxidační aktivita vláken 

 Koncentrace 

[µg / cm2 vlákna] 

Koncentrace 

[mg / g vlákna] 

Kakaové vlákna 182,7± 0,1 16,2±0,6 

Kávové vlákna 161,8±0,2 15,0±0,5 

 

5.4.2 Krátkodobá stabilita vláken 

Krátkodobá stabilita vláken byla zkoumána pracovním postupem popsaným v kapitole 4.19. 

Postupné uvolňování bylo provedeno ve třech modelových prostředích. V prostředím 

vodném, ethanolovém a třetí prostředí obsahovalo ethanol i vodu v poměru 1 : 1. Postupné 

uvolňování polyfenolů z 1 cm2 vlákna obsahující lipidový extrakt kávy je znázorněno 

v následujícím obrázku. 

Z grafu (Obrázek 14) je možné vidět, že polyfenoly z kávových vláken se rychleji 

uvolňovaly do ethanolu a toto uvolňování nastalo již v čase 2 minuty. Do prostředí ethanolu a 

vody se polyfenoly začaly uvolňovat také v čase 2 minuty, ale ve výrazně nižší míře než do 

vody. A do vodného prostředí se začaly polyfenoly uvolňovat až v čase 30 minut, a to ve 

velmi malé míře. 

 

 
Obrázek 10: Postupné uvolňování polyfenolů z kávových vláken 

 

Následující obrázek zobrazuje uvolňování polyfenolů z 1 cm2 vlákna obsahující lipidový 

extrakt kakaa. 
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Obrázek 11: Postupné uvolňování polyfenolů z kakaových vláken 

 

U extraktu z kakaa bylo zaznamenané uvolňování do všech třech prostředí ihned po 

vložení vlákna do prostředí, tedy v čase 0. Nejlépe se opět uvolňovaly polyfenoly 

z kakaových vláken do ethanolového prostředí, stejně jako to bylo u kávových vláken. 

V menší míře se začaly uvolňovat i polyfenoly do prostředí ethanolu a vody. Do čistě 

vodného prostředí se polyfenoly začaly uvolňovat také v čase 0, ale pouze velmi malé 

množství.  

5.4.3 Dlouhodobá stabilita vláken 

Dlouhodobá stabilita vláken byla testována pomocí stanovení antioxidační aktivity, postup je 

popsán v kapitole 4.20. Vlákna byla ponechána při laboratorní teplotě v Petriho misce ve 

tmě. Dlouhodobá stabilita byla stanovena po dvou měsících po přípravě vláken.  

Vlákna po dlouhodobém skladování mají přibližně stejnou antioxidační aktivitu s vlákny 

po přípravě. Což znamená, že vlákna jsou stabilní (Tabulka 15). 

Tabulka 15: Antioxidační aktivita vláken po měsíci od přípravy 

 Koncentrace 

[µg / cm2 vlákna] 

Koncentrace 

[mg / g vlákna] 

Kakaové vlákna 168,2±0,1 15,3±0,4 

Kávové vlákna 154,5±0,3 14,3±0,5 

5.4.4 FTIR ATR 

Připravená nanovlákna s extrakty z kávy a kakaa byla analyzována rovněž pomocí 

infračervené spektrometrie a porovnána s nanovlákny bez přídavku extraktů Testovány byly 

vlákna obsahující lipidové extrakty kávy a kakaa. Postup analýzy je uveden v kapitole 4.21. 
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Obrázek 12: Porovnání vláken obsahující lipidové extrakty s čistými vlákny PHB 

 

Nejviditelnější rozdíl byl vidět na pozici 2850 cm-1, která značí aldehydické skupiny. Pík 

v této poloze je viditelný jen u vláken s extrakty, u prázdných vláken přítomný není (aldehydy 

jsou jednou z hlavních složek rostlinných silic, tedy enkapsulovaných olejů). Lze tedy říci, že 

u vláken byla potvrzena přítomnost extraktů. 

5.5 Testy cytotoxicity 

Test cytotoxicity byl proveden na lidských keratinocytech dle postupu uvedeném 

v kapitole 4.22.2. Testovány byly liposomy s olejovými extrakty a také připravená 

nanovlákna, jejich složení uvedeno v tabulce 16 a 17. 

 

Tabulka 16: Složení testovaných liposomů 

koncentrace liposomů [%] obsah polyfenolů [µg/ml] obsah lecithinu [µg/ml] 

Olejové liposomy – káva 

2 0,4±0,0 3,6±0,3 

4 0,9±0,0 7,2±0,1 

6 1,3±0,1 10,8±0,5 

8 1,7±0,2 14,4±0,6 

10 2,1±0,2 18,0±1,4 

12 2,6±0,3 21,6±1,5 

14 3,0±0,4 25,3±0,9 

koncentrace liposomů [%] obsah polyfenolů [µg/ml] obsah lecithinu [µg/ml] 

olejové liposomy –kakao 

2 0,5±0,0 4,2±0,3 

4 0,9±0,0 8,3±0,2 

6 1,4±0,0 12,5±0,4 

8 1,9±0,1 16,6±1,1 

10 2,4±0,4 20,8±1,3 

12 2,8±0,3 25,0±1,0 

14 3,3±0,3 29,1±1,4 
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Obrázek 13: Výsledek testu cytotoxicity připravených liposomů 

 

Z grafu (Obrázek 17) je vidět, že pod hranicí 60 % živých buněk, pod kterou je vzorek 

považován za cytotoxický, byly pouze liposomové částice s enkapsulovaným olejovým 

kakaovým extraktem v koncentraci nad 12 %. Kromě liposomů byly testům cytotoxicity 

podrobeny rovněž připravené vzorky vláken. Žádné z testovaných vláken nevykazovaly 

cytotoxicitu (Tabulka 17). 

Tabulka 17: Výsledky testu cytotoxicity připravených nanovláken 

Nanovlákna s 

extraktem 

obsah enkapsulovaných 

polyfenolů [µg/cm2 vlákna] 

Viabilita buněk 

[%] 

káva 182,7 90,4 

kakao 161,8 97,1 

bez extraktu 0 88,6 
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6 ZÁVĚR 
Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou, charakterizací a aplikací nanočástic a 

nanovláken s rostlinnou složkou bohatou na fenolické látky v kosmetice. Přesněji byly v práci 

použity extrakty z kávy a kakaa. Tyto extrakty byly nejprve charakterizovány a následně 

enkapsulovány do liposomových částic a nanovláken z polyhydroxybutyrátu. 

V teoretické části byly popsány rostlinné složky (kakao a káva), liposomy, metody jejich 

přípravy a použití v kosmetice. Poté byly popsány další techniky enkapsulace a metody 

požívané pro charakterizaci částic. Dále bylo popsáno stanovení SPF, a nakonec byla 

popsána příprava emulzí a vláken a jejich následná charakterizace.  

V praktické části byly nejprve připraveny vodné, ethanolové a lipidové extrakty. Všechny 

extrakty byly charakterizovány na obsah celkových polyfenolů a flavonoidů. Také byla 

stanovena jejich antioxidační aktivita a SPF.  

Nejvyšší koncentrace polyfenolů, flavonoidů a nejvyšší antioxidační aktivita společně s 

SPF byla stanovena u kávy i kakaa u extraktů z 40% ethanolu. Tento extrakt společně 

s vodnými a olejovými extrakty, které dosahovaly rovněž velmi dobrých výsledků, byly 

následně enkapsulovány do liposomů. 

Celkově tedy připraveno 6 různých liposomů, které byly podrobeny základní charakterizaci. 

Stanovena byla enkapsulační účinnost, velikost částic a jejich koloidní stabilita. Dále byl 

sledován jejich SPF a rovněž byly stanovena jejich antioxidační aktivita. Průměrná velikost 

částic se u většiny vzorků pohybovala od 150 - 700 nm a všechny připravené liposomové 

částice byly koloidně stabilní a to i po měsíci skladování ve vodném prostředí. 

Dále byla sledována antioxidační aktivita liposomů. Nejvyšší antioxidační aktivitu měly 

liposomové částice obsahující kakaové ethanolové extrakty. Naopak nejnižší antioxidační 

aktivitu měly liposomové částice obsahující kakaové olejové extrakty. Obdobných výsledků 

bylo dosaženo i u stanovení SPF (Sun Protection Factor), nejvyšší SPF byl stanoven u 

liposomových částic obsahující kakaové ethanolové extrakty. 

Jako výsledný produkt pro aplikace připravených liposomů byly navrženy 10 % emulze 

O/V. U emulzí byl stanoven SPF, antioxidační aktivita a jejich stabilita pomocí analytické 

centrifugy. U připravených emulzí nebyl zaznamenán výrazný SPF, nicméně všechny 

vykazovaly velmi dobrou antioxidační aktivitu a rovněž vysokou stabilitu a jsou tedy vhodné 

pro kosmetické aplikace. 

Dále byla v práci připravena vlákna metodou elektrospiningu, pro jejich přípravu byl 

použit polyhydroxybutyrát. Do vláken byl enkapsulován olejový extrakt z kávy i kakaa. 

Úspešnost enkapsulace byla potvrzena pomocí FTIR ATR analýzy. U připravených vláken 

byla stanovena vysoká antioxidační aktivita, která byla zachována i po dvou měsících 

skladování. Dále byla u vláken pozorována rychlost uvolňování aktivních látek v různých 

modelových prostředích, zde bylo potvrzeno pozvolné uvolňování, čím by se v praktickém 

použití prodloužila doba jejich příznivého působení na pokožku.  

Na závěr byl na lidských keratinocytech proveden test cytotoxicity pomoví MTT testu. 

Testovány byly liposomové částice s olejovými extrakty a také připravená nanovlákna. Žádné 

z testovaných vláken nevykazovaly cytotoxicitu a také žádné z testovaných liposomů 

v koncentraci pod 12 % nebyly cytotoxické. Díky stanovené bezpečnosti a výraznému 

antioxidačnímu účinku lze připravená nanovlákna použít například k lokálním aplikacím na 

pokožku například jako hydratující a vyživující kosmetické masky na obličej. Také navržené 

krémy s obsahem liposomů, vykazovaly dobrý antioxidační účinek a jsou vhodné k použití 

jako hydratační denní krém, BB krémy atd. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 
A – absorbance 

EU – enkapsulační účinnost 

UV záření – ultra fialové záření 

UVA – ultrafialové záření v oblasti 320 – 400 nm 

UVB – ultrafialové záření v oblasti 280 – 320 nm 

SPF – ochranný faktor proti slunečnímu záření 

PHB – poly(3-hydroxybutyrát) 

ABTS – 2,2´-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonová kyselina) 

MTT – terazoliovou sůl 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromid, methyl-

thiazolium 

ULV/MLV – jednolamelární/multilamerální vesikly 

SUV/LUV – malé a velké unilamelární vesikly 

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

DLS dynamický rozptyl světla 

LDL – nízkodenzitní lipoprotein 

HDL – vysokodenzitní lipoprotein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




