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ABSTRAKT 

Dizertační práce je zaměřena na studium enkapsulace přírodních aktivních látek do 
různých typů organických mikro- a nanočástic, zejména do liposomů a polysacharidových 
částic. Jako aktivní složky byly enkapsulovány kofein, klotrimazol, ibuprofen, antioxidanty 
a vitaminy – př. kyselina gallová, katechin, beta-karoten, vitamin C, vitamin E. Dále byly 
enkapsulovány různé bylinné extrakty, lysozym, nisin a další antimikrobiální látky. 
Enkapsulovány byly i vybrané hydrolytické enzymy, především proteasy (pepsin, trypsin, 
bromelain, pankreatin, alkalasa, kolagenasa) a lipasy. Částice byly použity i pro 
enkapsulaci vybraných probiotických kmenů Bifidobacterium breve a Lactobacillus 
acidophilus a prebiotik. Prebiotika byla rovněž koenkapsulována společně s probiotickými 
buňkami. Z přírodních extraktů byly enkapsulovány např. extrakty z guarany, ženšenu, 
kustovnice čínské, zeleného ječmenu, propolisu černého, zeleného a bílého čaje, kávy, 
ovoce a zeleniny. 

Enkapsulační účinnost byla stanovena pomocí spektrofotometrických metod a pomocí 
HPLC/PDA. Dlouhodobá stabilita částic a množství uvolněných složek bylo sledováno v 
modelových i v reálných potravinách a v modelových fyziologických prostředích. Velikost 
liposomových částic a polysacharidových nanočástic byla měřena pomocí DLS. Velikost a 
morfologie připravených částic byla sledována rovněž pomocí světelné a elektronové 
mikroskopie. Koloidní stabilita částic byla měřena pomocí zeta potenciálu, přičemž 
všechny připravené částice vykazovaly dobrou stabilitu. Ke stanovení sedimentační 
stability částic byla použita analytická centrifugace. Antimikrobiální aktivita byla 
testována při použití dvou gram-pozitivních bakterií (Bacillus subtilis, Micrococcus 
luteus), dvou gram-negativních bakterií (Escherichia coli, Serratia marcescens) a jednoho 
kvasinkového kmene (Candida glabrata). Pro stanovení antimikrobiální vlastnosti aktivity 
byly použity dvě metody - agarová difuzní metoda a bujónová diluční metoda. 
Životaschopnost probiotických kmenů byla stanovena pomocí průtokové cytometrie a také 
pomocí fluorescenční mikroskopie.  

Enkapsulace aktivních složek byla úspěšná ve všech typech částic. Liposomy 
vykazovaly velmi dobrou dlouhodobou stabilitu, zejména ve vodných podmínkách s 
neutrálním pH. Naopak, polysacharidové částic byly stabilní v kyselém prostředí. 
Připravené částice byly také stabilní v modelovém prostředí žaludeční šťávy, k uvolnění 
aktivních složek docházelo pak v modelovém prostředí střevní šťávy. 
Částice s kofeinem, stejně jako i s dalšími testovanými antioxidanty a vitaminy by 

mohly být použity pro aplikace do moderních typů energetických nápojů, potravinových 
doplňků a také pro některé kosmetické aplikace. Enkapsulované antimikrobiální složky lze 
také využít v potravinářství, ale i v kosmetice a farmaceutickém průmyslu jako 
antimikrobiální a hojivé přípravky. Enkapsulované enzymy s řízeným uvolňováním mohou 
být použity v přípravcích pro hojení ran, dále naleznou uplatnění jako součást 
farmaceutických přípravků a potravinových doplňků určených pro enzymovou terapii. 
Enkapsulované probiotické bakterie a také koenkapsulovaná probiotika s prebiotiky díky 
zachování vyšší dlouhodobé životaschopnosti buněk a stability částic jsou rovněž vhodné 
k aplikaci do potravinářských výrobků a doplňků stravy s pozitivními účinky na lidský 
organismus. 

KLÍČOVÁ SLOVA: kofein, antioxidanty, nisin, lysozym, antimikrobiální aktivita, 
enzymy, enkapsulace, imobilizace, liposomy, polysacharidové částice, průtoková 
cytometrie, probiotika, dynamický rozptyl světla, analytická centrifugace.  
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1  TEORETICKÁ ČÁST 
Enkapsulace je definována jako technologie balení pevných látek, kapalin nebo 

plynných materiálů do uzavřených kapslí, které mohou uvolňovat svůj obsah za 
definovaných a kontrolovaných podmínek. Připravené částice mohou mít průměr 
několika nm až několik mm. V potravinářském průmyslu se enkapsulace z různých 
důvodů využívá již více než 60 let, například chrání materiál před nepříznivým 
vlivem okolního prostředí (jako je teplota, vlhkost, vzduch, světlo), usnadňuje také 
manipulaci s enkapsulovaným materiálem [1, 2, 3]. Dále umožňuje pozvolné nebo 
cílené uvolňovaní, čímž lze snížit potřebné množství aditiv a konzervačních látek. 
Řízené uvolňování lze definovat jako metodu, ve které je jedna nebo více účinných 
látek k dispozici v požadovaném místě, čase, koncentraci a dávkována 
s požadovanou rychlostí. K uvolňování enkapsulovaných složek, v závislosti na 
způsobu použití, lze využít například změny pH, mechanického napětí, teploty, 
enzymatické aktivity, času, osmotické síly, atd. [1].  

Enkapsulaci lze také použít k maskování nepříjemné chuti (například hořká a 
svíravá chuť polyfenolů), zabránění odpařování těkavých látek, jako je aroma, či 
oddělení složek směsi, které by spolu jinak reagovaly.  Kromě výše uvedeného může 
být enkapsulace použita také k uzavření buněk nebo enzymů, u kterých se rovněž 
využívá dalších technik imobilizace [1, 2]. 

Vlastnosti kapslí jako je velikost, složení, forma či mechanismus uvolňování lze 
jednoduše měnit výběrem vhodné metody či materiálu [1]. Existuje celá řada technik 
pro enkapsulaci potravinářských látek. Nejstarší a nejrozšířenější enkapsulační 
metodou v potravinářském průmyslu je právě sprejové sušení, a to zejména díky své 
flexibilit ě, možnosti kontinuální přípravy a ekonomickému provozu. Dalšími 
enkapsulačními technikami jsou sprejové chlazení, lyofilizace, extruze, emulgace, 
koacervace, příprava liposomů a další [2]. Mezi metody imobilizace patří zmíněna 
enkapsulace, dále adsorpce, iontová, kovalentní či afinitní vazba a mnohé další [2].  

 
1.1 VYUŽITÍ ENKAPSULACE V POTRAVINÁ ŘSKÉM, 

KOSMETICKÉM A FARMACEUTICKÉM PR ŮMYSLU 

V poslední době se potravinářský průmysl zaměřuje na navrhování potravin, které 
mají pozitivní vliv na lidské tělo. Tyto výrobky jsou označovány jako funkční 
potraviny. Princip funkčních potravin je založen na obsahu aktivních látek, které 
mohou být ve výrobku obsaženy i přirozeně, ale jejich prospěšné vlastnosti jsou 
limitované. Tyto potraviny se tedy zaměřují na zachování maximální biologické 
aktivity těchto látek během procesu zpracování a skladování. Další funkcí je 
poskytnutí aktivní látky do cílového místa v těle. Funkční potraviny musí také 
splňovat požadavky spotřebitele, což je zejména cena a organoleptické vlastnosti, a 
v neposlední řadě účinnost těchto výrobků musí být prokázána a zdokumentována 
[4, 5]. Zavedením nových technologii jako je enkapsulace lze těchto vlastností 
dosáhnout [4, 6].  
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Enkapsulace má mnohostranné uplatnění nejen v potravinářském průmyslu při 
aplikaci ve funkčních potravinách, ale i ve farmaceutickém a kosmetickém 
průmyslu. Ve farmacii slouží různé částice jako nosiče léčiv, v kosmetických 
přípravcích se využívá zejména liposomů a jejich schopnosti prostupovat i přes 
neporušené povrchové struktury a vnášet aktivní látky do hlubších vrstev kůže. Díky 
své povaze jsou liposomy navíc schopny hydratace, napomáhají tak ke snížení 
suchosti kůže, což představuje hlavní příčinu jejího stárnutí. Liposomy se v 
kosmetice používají jako nosiče hydrofilních i hydrofobních látek. Do vnitřního 
vodného prostoru tak lze enkapsulovat například vitamín C, či vitaminy skupiny B.  

Do lipidové dvojvrstvy mohou být dále zabudovány například vitaminy A, E, 
kyselina γ-linolenová, koenzym Q10, různé esenciální oleje a další. Většina výrobků 
s liposomy jsou pleťové krémy proti stárnutí. Dále opalovací krémy, parfémy, 
vlasové kondicionéry, přípravky po holení a další, množství těchto výrobků na trhu 
se neustále zvyšuje. Liposomy však v posledních letech nacházejí své uplatnění 
hlavně u cíleného transportu léčiv a v diagnostice [7]. 

 
1.2 ENKAPSULACE VITAMIN Ů A ANTIOXIDANT Ů 

V potravinářském průmyslu je hlavním cílem enkapsulace ochrana vitaminů a 
aktivních látek před nepříznivým vlivem okolního prostředí při skladování a 
zejména při průchodu trávicím traktem, čímž je umožněno jejich řízené uvolňování 
a tím i zvýšení jejich biologické dostupnosti. V případě polyfenolů ji lze také použít 
k maskování jejich mnohdy nepříjemné svíravé chuti [2, 8, 9, 10]. Rostoucí zájem 
při tvorbě nosičů k ochraně a řízenému uvolňování biologicky aktivních sloučenin, 
jako jsou například mastné kyseliny, fytosteroly, flavonoidy, karotenoidy, vitaminy 
apod., se rozvíjí nejen v oblasti potravin, ale i v kosmetickém průmyslu a v 
biomedicíně [6]. Hlavním cílem je tedy zabránit fyzikální nebo chemické degradaci 
v průběhu skladování, a doručit je na vhodné místo působení. Zároveň by částice pro 
potravinářské a zejména nápojové produkty neměly nepříznivě ovlivnit jejich 
vzhled, stabilitu, texturu nebo chuť [6, 11, 12]. Vhodným řešením je především 
enkapsulace těchto látek do liposomů. Liposomy podporují ochranu a aktivitu 
vitaminů, navíc umožňují řízené a cílené uvolňovaní aktivních složek [13].  

Pro enkapsulace polyfenolů, flavonoidů, katechinů a dalších ve vodě rozpustných 
aktivních složek (např. kofein, vitaminy) s aplikací do potravinářského průmyslu se 
hojně využívá metoda sprejového sušení. Jako nosiče se nejčastěji používají škrob, 
maltodextrin a chitosan. Další metodou je koacervace, kde se používá želatina, 
arabská guma, gluten, dextran, karagenan, karboxymethylcelulosa, polyvinylalkohol 
a sojové proteiny. Některé druhy liposomů a metoda kokrystalizace jsou taktéž 
využívány k enkapsulacím těchto aktivních složek. K přípravě práškových forem 
s imobilizovanou aktivní složkou byl použit také pullulan [8]. Nanočástice 
s enkapsulovanými vitaminy mají slibný potenciál pro zvýšení trvanlivosti výrobků 
a jejich dostupnosti v biologických systémech [14]. 
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Vhodným materiálem k enkapsulaci vitamínu C je přírodní polymer chitosan, 
který byl použit k ochraně vitaminu před nepříznivým vlivem okolního prostředí, 
zejména při průchodu trávicím traktem [15]. 

Vitaminy A, D, E, K a karotenoidy jsou sloučeniny rozpustné v tucích, které se 
přirozeně vyskytují v potravinách, nebo jsou používány jako pomocné látky 
v různých průmyslových odvětvích jako je kosmetika, farmacie nebo potravinářství. 
Vitamíny jsou velmi citlivé molekuly k nepříznivému okolnímu prostředí. 
Enkapsulace představuje slibný postup k jejich ochraně a zachování tak jejich 
přirozených vlastností v průběhu času. V potravinářském průmyslu, jsou 
karotenoidy, ale i kurkumin, používány i jako barviva, a enkapsulace přináší vhodné 
řešení pro zvýšení jejich stability a tím stabilizaci barvy v potravině [9, 10]. 
K enkapsulaci karotenoidů je vhodná například metoda nanoemulsifikace, 
vysokotlaké homogenizace, koacervace a použití různých lipidových částic, 
například liposomů [11]. 

Pro enkapsulace vitaminů rozpustných v tucích byly vymezeny dva hlavní 
technologické směry - využití i) lipidových a ii) polymerních částic (chitosan, 
dextran, kasein, polymléčná kyselina, polyetylenglykol, polyvinylalkohol, atd.) [9, 
10]. Lipidické částice jsou připravovány několika postupy, především však 
homogenizací za horka nebo za chladu při enkapsulaci složek citlivých na 
teplo [16].  

Proces homogenizace určuje charakteristiku částic, která je silně ovlivněna jeho 
parametry (tlak, teplota, doba homogenizace atd.) [17]. Jedním z nejčastěji 
průmyslově používaných procesů k enkapsulaci hydrofobních vitaminů a aktivních 
látek je však enkapsulace do želatinových kapslí. Pro enkapsulaci zejména 
lipofilních vitaminů vyhovují i liposomové částice. Mají totiž schopnost výrazným 
způsobem zvýšit biodostupnost aktivních látek oproti jejich volné formě [2, 8]. 
Vitamin E je hojně využívaný v potravinářském, farmaceutickém, i kosmetickém 
průmyslu. Pro jeho enkapsulaci se nejčastěji využívá metoda homogenizace 
pracující na principu vzniku emulze [11]. Vitamin D byl úspěšně enkapsulován do 
polymerních nosičů, například kombinace chitosanu a sojových proteinů, ale také do 
liposomů při aplikací v mlékárenském průmyslu, kde byla takto zvýšena jeho 
stabilita v mléce [18, 19]. Enkapsulací vitaminů tedy můžeme získat preparáty, které 
vykazují vyšší stabilitu ve fortifikovaných potravinách a tím podporují jejich 
dostatečný příjem [8]. 

 
1.3 ENKAPSULACE KOFEINU 

Kofein je přírodní alkaloid přítomný v různých množstvích v semenech, listech a 
plodech více než 63 druhů rostlin rostoucích na celém světě. Nejznámější výskyt je 
v kávových zrnech, kakaových bobech, guaraně, čaji, liánách a kole [20]. Kofein je 
zřejmě nejvíce konzumovaná psychoaktivní látka na světě [21]. U lidí kofein 
zvyšuje fyzický výkon a vytrvalost tím, že přímo podporuje centrální nervový 
systém. Kofein tedy zvyšuje bdělost, schopnost soustředit se, řešit problémy, a 
dodává pocit "energie", pozvedá náladu a zmírňuje úzkost [22]. 
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Nejnovější trendy ve vývoji nápojů jsou zaměřeny na dosažení pozvolného 
uvolňování kofeinu z nápojů do lidského organismu. Jedním z těchto způsobů je 
enkapsulace do poživatelných organických mikro-a nanočástic s řízeným 
uvolňováním. Vhodnou metodou enkapsulace kofeinu, stejně jako v případě 
enkapsulace vitaminů, je příprava liposomů. Další vhodné metody jsou 
emulzifikace, koacervace, extruze a tvorba polymerních kapslí, nevýhoda těchto 
metod je příprava částic větší velikosti, což neumožňuje jejich aplikaci do čirých 
nápojů. Enkapsulovaný kofein však nachází své uplatnění nejen v potravinářství, ale 
i v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu [8, 13, 23].  

V kosmetickém průmyslu je kofein používán díky své biologické aktivitě a 
schopnosti proniknout přes kožní bariéru. Mezi nejvíce používané kosmetické 
produkty s obsahem kofeinu patří denní nebo noční krémy, zeštíhlující krémy, 
krémy proti celulitidě nebo stárnutí kůže a také vlasové šampóny. Kofein má také 
silné antioxidační účinky, které pomáhají chránit buňky proti UV záření a které 
navíc zpomalují stárnutí pokožky. Také podporuje růst vlasů a inhibuje aktivitu 
enzymu 5-α-reduktasy, který zodpovídá za vypadávání vlasů [24, 25]. 

 
1.4 ENKAPSULACE ANTIBAKTERIÁLNÍCH LÁTEK 

Mnohé z dostupných antimikrobiálních látek z důvodu zvyšující se rezistence 
patogenních mikroorganismů ztrácejí svou účinnost. Vzhledem k tomu, že 
bezpečnost potravin je významným směrem potravinářského průmyslu, získává 
aplikace dalších antimikrobiálních složek a především peptidů stále větší pozornost 
[26]. Bakteriociny jsou peptidy produkované bakteriemi, vykazující antimikrobiální 
vlastnosti. Jde obvykle o kratší peptidy, např. nisin se skládá z 34 aminokyselin. 
Všechny bakteriociny jsou aktivní zejména vůči gram-pozitivním bakteriím, jelikož 
gramnegativní bakterie mají odolnější buněčnou stěnu, která jim poskytuje 
dostatečnou ochranu [27].  

Antimikrobiální látky jsou hojně aplikovány do potravin pro zvýšení jejich 
bezpečnosti v případě, že nemohou být standardně sterilizovány.  

Tradičně jsou antimikrobiální přísady pro kontrolu růstu mikroorganismů a 
prodloužení trvanlivosti výrobků přidávány přímo do potravin. Nicméně tento 
postup není vždy účinný, interakcí s potravinou dochází často k neutralizaci účinku 
antimikrobiální složky [28]. Bylo prokázáno že enkapsulace antimikrobiálních látek 
je účinný nástroj k inhibici kontaminace potravin a rozvoji patogenních organismů. 
Například enkapsulací nisinu byla zvýšena jeho stabilita, účinnost, doba působení a 
distribuce v potravinové matrici [27, 29, 30, 31], přičemž nejvíce prostudovanou 
technikou je příprava liposomů [18, 29, 32]. Další známou antimikrobiální látkou je 
lysozym, enzym patřící do skupiny hydrolas, známý pro své významné 
antibakteriální účinky především na gram-pozitivní bakterie. Jde o enzym 
vyskytující především v některých tělesných sekretech, velký obsah lysozymu má 
také vaječný bílek. Díky své bezpečnosti je také schválen jako aditivum vhodné pro 
potravinářské aplikace [33]. 



 9 

V posledních letech byla pozornost zaměřena především na imobilizaci 
antimikrobiálních látek v poživatelných obalech. Byly připraveny například jedlé 
povlaky z celulosy, chitosanu a syrovátkové bílkoviny s imobilizovaným 
lysozymem, nebo povlaky s kyseliny polymléčné a pektinu s enkapsulovaným 
nisinem, kde byla prokázána dostatečná antimikrobiální aktivita pro dlouhodobé 
skladování potravin. Také enkapsulace antimikrobiálních látek ve formě liposomů a 
za využití polymerních nosičů (želatina, karboxymethylcelulosa, chitosan, 
syrovátkové proteiny, škrob, alginát, polyvinylalkohol) jsou vhodnými metodami 
k řízenému uvolňování těchto látek a zabezpečení stálého působení účinné hladiny 
antimikrobiální látky po požadovanou dobu [28, 34, 35, 36, 37].  

V posledním desetiletí se objevuje rostoucím zájmem rovněž o přírodních 
antioxidanty, především na bázi fenolických sloučenin [38]. Extrakty z rostlin byly 
z hlediska jejich antibakteriální aktivity testovány mnoha výzkumnými skupinami 
[39, 40]. Některé studie navíc uvádějí, že byl prokázán synergický efekt proti 
rezistentním kmenům v případě použití přírodních flavonoidů a jiných 
antibakteriálních látek [41]. Mezi biologické vlastnosti polyfenolů mimo 
antimikrobiální aktivity patří antioxidační aktivita a protizánětlivé účinky. Proto v 
posledních letech narůstá zájem o použití těchto rostlinných složek nejen 
v potravinářském průmyslu, ale rovněž pro hojení ran [42, 43].  

Mnohé z antimikrobiálních látek dostupných na trhu, mají také potíže při 
transportu přes buněčné membrány a vykazují nízkou intracelulární aktivitu, což 
vede ke snížení jejich účinnosti. Enkapsulace především do liposomů však zlepšuje 
dostupnost těchto aktivních látek a rovněž přináší možnost řízeného uvolňování, či 
transport látek přímo do buněk [42].  

Antimikrobiální látky nalézají bohaté použit i ve farmacii a ve formě různých 
výživových doplňků a terapeutických aplikací. Například u antimikrobiálních 
doplňků lze enkapsulaci dosáhnout zvýšení jejich biologické dostupnosti a účinnosti. 
Rovněž díky pozvolnému uvolnění lze dosáhnou déle trvajícího účinku ve srovnání 
s neenkapsulovanou variantou. Cílený transport a řízené uvolňování 
antimikrobiálních látek například pomocí liposomů je perspektivní v léčbě různých 
infekcí. Enkapsulované antimikrobiální složky lze tak využít jako alternativní 
výrobky k používaným antibiotikům. Enkapsulace nejen antimikrobiálních složek 
tak představuje nový systém podávání léku, který může nabídnout významné 
terapeutické výhody oproti stávajícím metodám dodávání léčiva [42, 44]. 

 
1.5 ENKAPSULACE A IMOBILIZACE ENZYM Ů 

Výzkumy ukazují, že imobilizované/enkapsulované enzymy jsou odolnější než 
enzymy volné. Další jejich výhodou může být jednoduchá separace od produktu, 
vícenásobné použití a možnost využití v kontinuálním procesu [45]. Lipasy společně 
s proteolytickými enzymy patří mezi nejatraktivnější a perspektivní enzymy pro 
potravinářský a farmaceutický průmysl [46]. Aplikace enkapsulovaných enzymů do 
potravinářského průmyslu nachází bohaté uplatnění.  
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Enzymy lze úspěšně enkapsulovat nejen do liposomů, ale také do polymerních 
nosičů jako je agar, agarosa, alginát, škrob, pektin, karagenan, xanthanová guma a 
chitosan [18, 47, 48, 49]. Na rozdíl od syntetických polymerů, jsou tyto matrice 
biokompatibilní, netoxické a poskytují přirozené mikroprostředí pro většinu 
enzymů.  Pro vyšší stabilitu a delší dobu úchovu se hojně používá také lyofilizace 
[46, 49, 50].  

Proteolytické enzymy jsou díky svým vlastnostem široce využívány také 
v procesu hojení ran. Enzymy mají schopnost odstraňovat nekrotickou tkáň, 
používají se při léčbě popálenin apod. Gelové krytí obsahující enkapsulované 
proteolytické enzymy rovněž výrazně zkracuje dobu hojení a zároveň snižují riziko 
infekce. Nejčastěji používanými enzymy určenými k hojení ran jsou bromelain a 
kolagenasa [51]. 

Enkapsulované enzymy nalézají bohaté použit i ve farmacii. Nejčastější aplikací 
je enzymová substituční terapie. Enzymy lze využít i jako antimikrobiální složky. 
Například lysozym, který se vyznačuje silnými antibakteriálními účinky, 
hydrolyzuje polysacharidové řetězce buněčných stěn bakterií. Používá se při léčbě 
některých infekčních onemocnění podobně jako i chitinasy, které štěpí chitin který 
je součástí buněčné stěny mnoha patogenních mikroorganismů [51].  

 
1.6 ENKAPSULACE A IMOBILIZACE BUN ĚK 

Dle definice je imobilizace buněk technika používaná k fyzikální nebo chemické 
fixaci buněk na pevný povrch nebo jejich zadržení membránou za účelem zvýšení 
jejich stability a umožnění jejich opakovaného nebo kontinuálního používání [52]. 

K výhodám imobilizace buněk ve srovnání s volnými buňkami patří vyšší hustota 
buněk, menší velikost reaktoru, kratší doba kultivace, snazší separace produktů, 
lepší využití substrátu, opětovné použití buněk, kontinuální výroba, nižší riziko 
kontaminace a nižší náklady. Dalšími výhodami jsou možnost vytvoření příznivého 
prostředí pro buňky, zvýšení jejich stability a ochrany před mechanickým 
poškozením a nepříznivým vlivem okolního prostředí jako je například pH, teplota, 
přítomnost organickým rozpouštědel, či toxických látek [52, 53, 54]. Naopak 
problémem imobilizace buněk může být náročnější difuze jak živin, tak i produktů, 
nebo narušení imobilizačních matric růstem buněk. Difuzi u většiny organických 
nosičů lze ovšem měnit modifikací různých polymerů nebo jejich zkombinováním 
[55, 56, 57, 58]. Pro zvýšení stability narušené růstem buněk se pak používá 
potažení kapslí dalším polymerem s vhodnými vlastnostmi. Například alginátové 
kapsle, u kterých dochází k vyššímu uvolňování buněk, se potahují vrstvou 
chitosanu, nebo polyvinylalkoholu. Dochází tak k zvýšení mechanické odolnosti a 
snížení počtu uvolněných buněk [59, 60]. 

Imobilizované buňky jsou nejčastěji připravovány ve formě sférických kapslí, 
které lze rozdělit na dvě skupiny na základě jejich velikosti na makro-enkapsulace a 
mikro-enkapsulace. Makro-enkapsulace je technika zachycení buněk v polymerních 
kapslích o velikosti v rozsahu od několika milimetrů až centimetrů. Na druhé straně, 
mikro-enkapsulací jsou připraveny částice v rozmezí velikostí 1-1000 µm [61]. 
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V případě makro-enkapsulace jsou popsány případy nižší životaschopnosti buněk 
ve středu částice, vzhledem k vyčerpání živin z důvodu nižší účinnosti difuze. Proto 
se nachází buňky u větších kapslí při povrchu částice. U mikro-enkapsulace je 
dosažena vyšší životaschopnost buněk v celém objemu částice, kromě toho také mají 
tyto částice vyšší mechanickou stabilitu [61]. 

V posledních letech byla testována rovněž řada dalších metod jako extruze, 
koacervace, sprejové sušení, emulgace a další [61]. Průmyslově se využívá zejména 
chemické imobilizace adsorpcí především v případě produkce různých 
metabolitů [2, 52, 55, 62]. V současnosti se výzkumy zaměřují na optimalizaci 
metod pro zmenšení částic, zvýšení jejich stability, usnadnění řízeného uvolňování a 
udržení adekvátní biologické dostupnosti a životaschopnosti enkapsulovaných 
buněk [63].  

V potravinářském průmyslu je imobilizace buněk využívána především 
v mlékárenském a masném průmyslu, a to zejména při ochraně probiotických kultur. 
Dále se technologie imobilizace buněk používá například při výrobě piva, vína a 
alkoholu [2]. Technologie imobilizace buněk je většinou zaměřena na monokulturu, 
postupem času se však začínají zkoumat i výhody imobilizace směsných kultur. 
Vybrané mikroorganismy tak mohou využívat svých doplňkových metabolických 
drah a navzájem se podporovat [64].  

U probiotických buněk je nesmírně důležitá jejich životaschopnost, protože 
probiotika mohou poskytnout blahodárné účinky na lidský organismus, jako je 
zachování zdravé střevní mikroflóry, zamezení růstu patogenních bakterií, stimulace 
imunitního systému, zlepšení vstřebávání vápníku, či syntézy vitaminů a 
antimikrobiálních látek, pouze pokud zůstávaní v dostatečné míře naživu až do místa 
jejich působení ve střevě [65, 66].  

Důležitým faktorem je výběr vhodné enkapsulační techniky, aby bylo dosažené 
vysoké efektivity, snadné přípravy, vhodné textury a chuti. Mezi nejčastější 
enkapsulované mikroby patří kmeny rodů Lactobacillus a Bifidobacter [2, 3, 67].  
Materiály pro zapouzdření probiotických buněk jsou alginát, gellan, albumin, pektin, 
želatina, kolagenu, kasein, xanthan, chitosan, škrob, celulóza, karagenan, želatina, 
mléčné proteiny a další [63, 65, 68, 69, 70].  

Probiotické bakterie jsou začleněny do širokého sortimentu potravin, včetně 
mléka a mléčných výrobků (např. jogurt, sýr, zmrzlina, mléčné dezerty), ale také do 
nemléčných výrobků (např. čokoláda, cereálie, džusy) [3, 70, 71]. Další možností je 
podávání probiotik ve formě kapslí, lyofilizovaných, popř. sušených preparátů. Ve 
všech produktech je vždy třeba řešit problematiku zachování počtu živých buněk až 
do konce expirační doby [3, 72, 73, 74, 75, 76].  
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2  CÍLE DIZERTA ČNÍ PRÁCE 
Cílem práce bylo vyvíjet a testovat vhodné typy částic připravených z přírodních 

materiálů, připravit je ve stabilní formě a ověřit jejich použitelnost do 
potravinářských a kosmetických výrobků. Hlavním záměrem bylo získat moderní 
funkční potraviny a nápoje s lepšími výživovými a senzorickými vlastnostmi a 
vysokou přidanou hodnotou, případně kosmetické či farmaceutické výrobky 
s vysokou funkčností. 

 
V průběhu dizertační práce byly řešeny následující dílčí cíle: 

• zavedení postupů pro enkapsulace nízkomolekulárních látek a jejich směsi 
(např. kofein, polyfenoly, vitaminy, antioxidanty, stabilizátory, 
antimikrobiální látky), vysokomolekulárních složek (např. enzymy) a 
probiotických mikroorganismů 

• zavedení metod stanovení enkapsulovaných aktivních složek 
(spektrofotometrické metody, HPLC/UV-VIS/PDA/MS, stanovení viability 
buněk, antimikrobiální testy atd.) 

• zavedení metod charakterizace částic – analýza velikosti, tvaru, distribuce a 
náboje 

• enkapsulace vybraných molekul a směsí; stanovení efektivity enkapsulace, 
charakterizace vzniklých částic 

• testy dlouhodobé stability a biologické aktivity částic při různém pH, 
teplotě, v různých typech modelových a reálných prostředí i v 
simulovaných fyziologických podmínkách 

• návrh vhodných transportních systémů pro řízené uvolňování aktivních 
látek v nových typech potravinářských a kosmetických produktů 

• senzorická analýza funkčních potravin 
• vyhodnocení kvality a stability nových potravinářských a kosmetických 

produktů při dlouhodobém skladování. 
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3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
3.1 LÁTKY POUŽITÉ K ENKAPSULACI 

V této práci byly k enkapsulaci použity tyto standardní chemikálie: kofein, nisin, 
lysozym katechin, β-karoten, ergosterol,  bromelain, pepsin, pankreatin, papain, 
kolagenasa, alkalasa, lipasa, morin, rutin, kvercetin, kyselina gallová, vitamin C. 
Dále byly použity vzorky zázvoru lékařského, hřebíčku, a česneku. Enkapsulovány 
byly i následující bylinné extrakty: kopřivy dvoudomé rozmarýnu lékařského, 
heřmánku pravého, levandule lékařské, černého bezu, šalvěje lékařské, pelyňku 
pravého, mateřídoušky, echinacey, lékořice, měsíčku lékařského, rakytníku 
řešetlákového, tymiánu obecného, jitrocele kopinatého, majoránky zahradní a 
třezalky tečkované. Dále byly zapouzdřeny extrakty černého, bílého a zeleného čaje, 
kávy, guarany, goji - kustovnice čínské a ženšenu. Při práci byly použity rovněž 
vzorky mrkve, červených jablek, citronu, pomeranče, kiwi a směsi lesních plodů 
(maliny, jahody, borůvky), zelený ječmen, propolis a inulin. 

 
3.2 POUŽITÉ MIKROORGANISMY 

V této práci byly v experimentální části pro testování antimikrobiální aktivity 
použity čtyři bakteriální kultury: Micrococcus luteus CCM 1569, Bacillus subtilis 
CCM 2794, Escherichia coli CCM 7395 a Serratia marcescens CCM 8587a jeden 
kvasinkový kmen: Candida glabrata CCM 8270. Veškeré kmeny byly získány 
z České sbírky mikroorganismů v Brně. K enkapsulaci byly v této práci použity 
probiotické bakteriální kultury Lactobacillus acidophilus CCM 4833 a 
Bifidobacterium breve CCM 7825T rovněž získané z České sbírky mikroorganismů 
v Brně.  

 
3.3 METODY PRO STANOVENÍ AKTIVNÍCH LÁTEK 

Kofein byl stanoven metodou HPLC/PDA/MS Analýza probíhala na koloně 
Kinetex 5u C 18 při 30 °C. Průtoku mobilní fáze (methanolu a vody v poměru 
60:40) byl 0,6 ml·min-1. Detekce probíhala při 270 nm. Hmotnostní spektrum typu 
„full scan“ bylo získáno pomocí ESI ionizace v negativním modu, jako detektor byla 
použita iontová past. Ke stanovení celkových polyfenolů bylo použito standardní 
spektrofotometrické metody využívající Folin-Ciocalteuovo činidlo [77]. Stanovení 
celkových flavonoidů bylo provedeno spektrofotometricky pomocí chloridu 
hlinitého [78]. Stanovení celkových antokyanů bylo rovněž provedeno 
spektrofotometricky při 528 nm.  

Pro stanovení jednotlivých flavonoidů a katechinů byla použita RP-HPLC s UV-
VIS detekcí na koloně Zorbax Eclipse plus C18 při teplotě 30o C a průtoku 
0,75 ml·min-1. Detekce byla u flavonoidů provedena při 370 nm a mobilní fází byl 
roztok acetonitril:methanol:voda:kyselina fosforečná v poměru 30:20:49,5:0,5. 
Při stanovení katechinů byl jako mobilní fáze použit roztok methanol:voda 
v poměru 45:55.  
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Stanovení α-tokoferol acetátu, β-karotenu a kyseliny askorbové bylo provedeno 
pomocí metody HPLC/PDA. Podmínky analýzy při stanovení vitaminu E: 45 °C, 
průtok 1 ml·min-1, mobilní fáze methanol, kolona Eclipse plus XDB-C18. Detekce 
byla prováděna při 289 nm. Podmínky analýzy u karotenu byly totožné jako u 
stanovení vitaminu E, pouze detekce byla prováděna při 450 nm. Podmínky analýzy 
u stanovení vitaminu C byly: 30°C, mobilní fáze byla 0,05 M octanu 
sodný:acetonitril v poměru 95:5, průtok 0,6 ml·min-1, kolona Supelcosil TM LC-
NH2. Detekce probíhala při 254 nm. Dále bylo provedeno rovněž titrační stanovení 
kyseliny L-askorbové pomocí roztoku 2,6-dichlorindofenolu [79]. K analýze 
koncentrace klotrimazolu a ibuprofenu pomocí HPLC/PDA byly použité podmínky 
analýzy: 30°C, mobilní fáze acetonitril:voda v poměru 6:4, průtok 1 ml·min-1, 
kolona 150 mm Kinetex 5u C18 100 A, 4,6 mm.  

Dále bylo v práci provedeno stanovení antioxidační aktivity, použita metoda za 
pomocí činidla s obsahem ABTS•+[80]. Stanovení proteinů bylo provedeno 
spektrofotometricky metodou dle Haetree – Lowryho [81] a metodou 
bicinchoninovou [82].  Stanovení koncentrace peptidů bylo provedeno také metodou 
HPLC/PDA, podmínky analýzy: 30°C, kolona 150 mm Aeris Peptide XB-C18, 4,6 
mm, průtok 600 μl·min-1, mobilní fáze voda:acetonitril v poměru 20:80, obě s 0,1% 
přídavkem kyseliny trifluoroctové. Při stanovení enzymových aktivit byla 
proteásová aktivita stanovena pomocí azoalbuminu [83]. Lipásová aktivita byla 
stanovena s využitím p-nitrofenylpalmitátu. Ke stanovení antimikrobiální aktivity 
vybraných testovaných vzorků bylo využito standardních dilučních a difuzních 
testů [84, 85].  

 
3.4 PŘÍPRAVA ČÁSTIC 

V práci byly připraveny především liposomy a polysacharidové částice. 
Polysacharidové částice byly připraveny na principu metody zesítění. Částice byly 
připraveny manuálně, pomocí ultrazvuku i za pomoci přístroje Enkapsulátor Büchi 
B-395Pro. Připraveny byly následující typy a kombinace částic: alginátové, 
chitosanové, škrobové, alginát-chitosanové, alginát-škrobové, alginát-CMC, alginát-
agarosové. alginát-agarové, alginát-pullulanová chitosan-agarové, chitosan-
škrobové, agarosové a agarové částice. Při přípravě alginátových částic byl jako 
síťující roztok použit chlorid vápenatý [56]. Chitosanové částice byly připraveny 
pomocí roztoku tripolyfosfátu sodného [86]. Škrobové částice byly připraveny 
srážením v ethanolu [87]. 

Liposomy byly připraveny ze směsi sojového/vaječného lecithinu a 
cholesterolu. Příprava liposomových částic byla provedena pomocí metody 
ultrasonifikace - U [88]. Liposomy byly rovněž připraveny metodou odpařování na 
tenké vrstvě - TLE [89], metodou odpařování na reverzních fázích - RP-TLE [90] a 
pomocí ethanolového vstřikování - EV [91].  
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3.5 STANOVENÍ ENKAPSULA ČNÍ ÚČINNOSTI 

Vzorek po enkapsulaci danými metodami byl centrifugován/filtrován, 
v supernatantu/filtrátu byla pomocí HPLC či spektrofotometrických metod 
stanovena koncentrace volné enkapsulované složky.  Vzorku byly analyzovány i 
před enkapsulací. Z těchto dvou hodnot byla poté vypočítána enkapsulační účinnost 
dané metody.  

 
3.6 CHARAKTERIZACE ČÁSTIC 

Velikost částic různě připravených vzorků byla stanovena na přístroji Zetasizer 
Nanoseries, který využívá dynamického rozptylu světla. Stabilita částic byla 
sledována měřením zeta potenciálu [92]. Vlastnosti koloidních systémů byly 
sledovány rovněž pomocí analytické centrifugace stanovením rychlosti sedimentace 
daných částic [93, 94]. Velikost a morfologie připravených částic byla také 
pozorována pomocí optické a elektronové mikroskopie. Mikroskopie, zejména 
fluorescenční, bylo využito rovněž ke stanovení viability enkapsulovaných buněk. 
Ke stanovení viability uvolněných buněk byla použita průtoková cytometrie. Jako 
fluorescenční sondy byly použity fluorescein (FDA) a propidiumjodid (PI). Pro 
simulaci fyziologického prostředí ke sledování stability částic v gastrointestinálním 
traktu byly připraveny tři modelové trávicí šťávy dle Československého 
lékopisu [95]. Dlouhodobá stabilita částic byla sledována v modelových 
potravinách. Pro potravinu, která má pH vyšší než 4,5 byla použita destilovaná voda. 
Pro potravinu s pH nižším než 4,5 byl připraven 3% roztok kyseliny octové. Pro 
potraviny a nápoje s alkoholem byl připraven 10% roztok ethanolu. Pro tukové 
potraviny byl použit jako modelový roztok olej smíchaný s vodou v poměru 1:4 
(olej:destilovaná voda) [96]. Stanovení dlouhodobé stability vybraných částic bylo 
pozorováno i v reálných potravinách a nápojích. 
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4  VÝSLEDKY A DISKUZE 
Dizertační práce je zaměřena na vývoj a přípravu vybraných typů mikro- a 

nanočástic obsahujících aktivní složky s řízenou dobou uvolňování. Cílem práce 
bylo zavedení a srovnání různých technik enkapsulace. Do částic byly 
enkapsulovány jak nízkomolekulární látky a jejich směsi, tak i vysokomolekulární 
složky a mikrobiální buňky. U připravených částic byla studována efektivita 
enkapsulace, dlouhodobá stabilita při různém pH, teplotě, v různých typech 
prostředí i v simulovaných fyziologických podmínkách. Výstupem práce by měl být 
návrh vhodných transportních systémů pro řízené uvolňování aktivních látek v 
nových typech funkčních potravin či v kosmetických produktech. 

 
4.1 ENKAPSULACE KOFEINU A JEHO P ŘÍRODNÍCH EXTRAKT Ů 

Tato část práce byla zaměřena na studii enkapsulace vybraných přírodních 
extraktů s obsahem kofeinu pro aplikaci v potravinářském průmyslu a v kosmetice. 
Byly testovány možnosti enkapsulace standardu kofeinu a extraktů z kávy, černého 
čaje, zeleného čaje, bílého čaje a guarany. Dále byly tyto extrakty kombinovány 
s ovocnými extrakty. Byly použity extrakty pomeranče, citronu, kiwi a kustovnice 
čínské (goji). Všechny přírodní extrakty byly nejprve charakterizovány a následně 
použity k enkapsulaci. Na problematice enkapsulace kofeinu byla nově zavedena, 
optimalizována a ověřena převážná většina metod přípravy a charakterizace mikro- a 
nanočástic, které dosud nebyly na Ústavu chemie potravin a biotechnologií 
prováděny.  

Do liposomových a polysacharidových částic byl nejprve enkapsulován standard 
kofeinu, pomocí kterého byla provedena optimalizace jednotlivých metod přípravy 
částic. Kofein se velmi dobře enkapsuloval do liposomových i polysacharidových 
částic. Do polysacharidových částic se kofein enkapsuloval s účinností nad 80%. 
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při přípravě částic na enkapsulátoru, kde byla 
enkapsulační účinnost u 2% alginátových částic více než 97%. Enkapsulace kofeinu 
z jeho přírodních zdrojů byla rovněž velmi účinná. Enkapsulační účinnost se 
v liposomech i polysacharidových částic pohybovala v průměru okolo 55%. 
Nejvyšší enkapsulační účinnost byla opět naměřena u alginátových částic 
připravených na enkapsulátoru. U liposomových částic bylo nejvyšší enkapsulační 
účinnosti kofeinu dosaženo použitím metody ultrasonifikace. Dále byla testována 
možnost koenkapsulace kofeinových extraktů s vybranou ovocnou 
složkou.Koenkapsulace extraktů kofeinu a ovocných složek byla úspěšná ve všech 
typech testovaných částic a u všech použitých kombinacích. V průměru se 
enkapsulační účinnost pohybovala okolo 60%. Enkapsulační účinnost kofeinu při 
koenkapsulaci byla tak srovnatelná anebo vyšší než v případě enkapsulace 
samotných kofeinových extraktů.  

Při enkapsulaci/koenkapsulaci byla sledována i účinnost enkapsulace 
polyfenolů/vitaminu C. Z výsledků je patrné, že enkapsulace tedy probíhala 
komplexně bez preference polyfenolické či vitaminové složky.  
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Rozdíly jsou patrné pouze ve srovnání s enkapsulací čistého kofeinu. U částic 
s nižší enkapsulační účinností kofeinu bylo vždy dosaženo vyšší enkapsulační 
účinnosti polyfenolických a vitaminových složek. 

 
4.1.1 Stanovení stability částic 

Liposomové částice s obsahem kofeinu byly stabilní především v modelovém 
vodném prostředí, kde nebylo z krátkodobého hlediska pozorováno žádné uvolněné 
množství. Po měsíci bylo uvolněno pouze do 12,3% enkapsulovaného množství 
kofeinu.  

V případě polysacharidových částic bylo ve vodném prostředí uvolněno vyšší 
množství kofeinu, v průměru okolo 40% po měsíci skladování. Polysacharidové 
částice byly stabilní především v kyselých modelových podmínkách. Naopak 
liposomy vykazovaly v kyselém, alkoholovém i tučném prostředí vyšší uvolněné 
množství enkapsulovaného kofeinu. Po měsíci se toto uvolněné množství 
pohybovalo v rozmezí od 40 do 70%.  

Většina testovaných částic s obsahem kofeinu je vhodná pro aplikace do potravin 
a kosmetických prostředků. Liposomy především do vodných potravin 
s neutrálním pH. Polysacharidové částice do ostatních testovaných prostředí, 
zejména pak do potravin s kyselým pH. Dlouhodobá stabilita byla také sledována 
v různých reálných nápojích. Cílem bylo ověřit potenciální aplikaci připravených 
části do tzv. „energy drinků“.  

Tabulka 1. Stanovení stability částic - modelové trávení, množství uvolněného kofeinu a 
polyfenolů v % 

  kofein 
guarana 
kofein 

guarana a goji 
kofein 

guarana 
polyfenoly 

guarana a goji 
polyfenoly 

ža
lu

de
čn

í 
šť

áv
a 

CHA 40,5 64,3 38,3 12,2 40,0 
CH 22,3 2,0 16,6 26,6 50,5 
A 12,0 23,7 11,7 32,5 10,6 
2% A 3,2 0,5 1,5 0,0 34,6 
4% A 0,0 34,1 0,5 0,0 0,5 
Liposomy 11,8 16,9 6,0 3,2 5,4 

pa
nk

re
at

ic
ká

 
šť

áv
a 

CHA 39,8 84,8 36,3 92,7 21,4 
CH 52,6 55,1 46,9 20,3 23,4 
A 9,0 49,8 17,7 8,3 54,0 
2%EA 34,8 18,2 33,0 39,6 68,0 
4%EA 10,9 22,5 50,0 6,8 2,9 
Liposomy 30,0 40,5 7,1 11,0 30,0 

žl
uč

ov
á

 
šť

áv
a 

CHA 37,2 42,4 25,2 53,2 33,2 
CH 67,1 8,7 22,2 9,5 46,6 
A 46,3 12,0 9,8 22,6 53,4 
2%EA 32,0 6,3 18,8 9,0 35,6 
4%EA 13,9 17,5 51,7 42,7 7,6 
Liposomy 27,8 9,8 26,2 14,9 38,4 

Zkratky: A-alginátové částice, CH-chitosanové částice, CHA-Alginát-chitosanové částice, EA-alginátové 
částice připravené na enkapsulátoru. 
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Dále bylo při srovnání enkapsulační účinnosti jednotlivých částic při enkapsulaci 
guarany, goji a ženšenu nejlepších výsledky dosaženo u metody přípravy částic na 
enkapsulátoru, a to především u alginátových částic. Při porovnání výsledků u 
polysacharidových částic je tedy patrné že makro- i mikročástice jsou z hlediska 
enkapsulovaného množství polyfenolů vhodnější aplikační formou než nanočástice. 
Dobrou enkapsulaci extraktů bylo však rovněž možné pozorovat u obou typů 
liposomů, kde se nejlépe enkapsulovala guarana s účinnosti kolem 40%.  

Katechiny se dobře enkapsulovaly do liposomových i polysacharidových částic 
s průměrnou enkapsulační účinnosti 50%. Antokyany se velmi dobře enkapsulovaly 
především do liposomů. Do liposomů se také velmi dobře enkapsuloval α-tokoferol, 
β-karoten a vitamin C. 

 
4.2.1 Stanovení stability částic 

Při stanovení stability v modelových potravinách bylo jako nejvhodnější 
modelové prostředí pro dlouhodobé uchovávání stanoveno vodné prostředí, pro 
většinu polysacharidových částic pak i kyselé prostředí. Jako velmi vhodnou 
aplikační formou pro přidání studovaných přírodních extraktů do reálných potravin 
by mohly být alginátové částice připravené na enkapsulátoru. Bylo u nich dosaženo 
nejvyšší enkapsulační účinnosti a rovněž vykazovaly dobrou stabilitu v modelových 
tělních tekutinách a modelových potravinách. Lze je tedy využít k cílenému 
transportu a uvolňování enkapsulovaných aktivních látek v trávicím traktu a tím 
dosáhnout vyšší biologické dostupnosti a přínosnosti pro zdraví spotřebitele. 

Stabilita částic s enkapsulovanými aktivními látkami byla dále testována ve 
čtyřech modelových kosmetických prostředích - voda, 2%, 10% a 30% emulze olej 
ve vodě. U připravených emulzí byla rovněž sledována sedimentační stabilita po 
přidání testovaných částic. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že vlivem částic 
nedochází ke změně sedimentační stability emulzí. Připravené částice jsou tedy 
z hlediska sedimentační stability vhodnou formou pro kosmetické aplikace ve formě 
různých krémů. Vzhledem k dosaženým výsledkům dle uvolněného množství 
aktivní látek během skladování by však tyto kosmetické přípravky neměly 
obsahovat více než 2% lipidických složek.  

U jednotlivých komponent byly dále, pro potenciální aplikace částic 
v opalovacích krémech, proměřeny hodnoty SPF pomocí metody in vitro [97]. 
Celkově lze říci, že i samotné částice, vykazovaly určitý protektivní efekt vůči UV 
záření a všechny enkapsulované složky tento SPF faktor zvyšovaly. Enkapsulované 
aktivní složky jsou tedy vhodné do různých kosmetických přípravků včetně 
opalovacích.  

 
4.3 ENKAPSULACE ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK, JEJICH 

PŘÍRODNÍCH EXTRAKT Ů A VYBRANÝCH LÉ ČIV 

Další část práce byla zaměřena na studium enkapsulace vybraných přírodních 
antimikrobiálních extraktů z rostlinných a živočišných zdrojů.  
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U všech použitých antimikrobiálních složek byla sledována jejich 
antimikrobiální/antimykotická aktivita před a po enkapsulaci do různých typů částic. 
Enkapsulace antimikrobiálních extraktů do liposomových a polysacharidových 
částic byla úspěšná ve všech typech vodných extraktů. Při porovnání enkapsulační 
účinnosti bylo lepších výsledků dosaženo častěji v případě liposomů. U některých 
extraktů, například u extraktu zázvoru bylo však výrazně vyšší enkapsulační 
účinnosti dosaženo u polysacharidových částic, zejména u chitosanu, kde byla 
enkapsulační účinnost stanovena na 81,3%. To je zhruba 3x vyšší účinnost než byla 
u stejného vzorku dosažena v případě použití liposomových částic. Vyšší 
enkapsulační účinnosti v polysacharidových částicích bylo dosaženo rovněž u 
extraktů z pelyňku a hřebíčku. Obecně lze říci, že enkapsulační účinnost 
alginátových i chitosanových částic byla dosti podobná, rozdíly jejich 
enkapsulačních účinností byly v průměru okolo 10% a vykazovaly i podobný trend 
v závislosti na enkapsulované bylinné složce. 

Tabulka 2. Enkapsulační účinnost (EU) polyfenolů – liposomy a polysacharidové částice 
EU% tymián jitrocel majoránka třezalka zázvor česnek 

liposomy 45,2 27,9 37,7 39,5 28,9 93,2 
alginátové částice 36,5 41,6 11,7 20,5 68,4 62,6 

chitosanové částice 43,8 37 17,8 36,0 81,3 44,7 
 pelyněk echinacea lékořice měsíček rakytník šalvěj 

liposomy 3,7 26,6 60,2 37,5 20,5 69,7 
alginátové částice 28,9 19,0 38,2 32,0 46,5 41,9 

chitosanové částice 35,5 28,4 47,3 35,7 39,5 50,3 
 rozmarýn kopřiva hřebíček levandule heřmánek černý bez 

liposomy 35,3 48,5 2,5 71,9 77,0 51,7 
alginátové částice 13,9 18,1 29,6 31,8 22,5 31,5 

chitosanové částice 8,1 16,5 42,1 23,0 23,9 24,4 
 
Nejlepší enkapsulační účinnost lysozymu (takřka 100%) byla dosažena při 

enkapsulaci do chitosanových částic připravených na enkapsulátoru (Graf 2). Je 
zajímavé, že v případě chitosanových částic připravených manuálně pomocí 
ultrazvuku bylo dosaženo enkapsulační účinnosti pouze 21,8%.  

Vysokou enkapsulační účinnost vykazovaly i manuálně připravené alginátové a 
škrobové částice (okolo 90%). Naopak enkapsulační účinnost alginátových částic 
připravených pomocí enkapsulátoru se v průměru pohybovala pouze lehce nad 40%. 
Roztok lysozymu se dále velmi dobře enkapsuloval do liposomů připravených 
pomocí ultrazvuku za použití 450 mg lecitinu/10ml roztoku (okolo 91 %), a při 
použití 180 mg lecitinu (59,5 %). Naopak nejnižší enkapsulační účinnost byla 
naměřena v případě liposomů připravených metodou ethanolového vstřikování. 

Enkapsulační účinnost nisinu se u většiny částic pohybovala v průměru okolo 
25%. Nejnižší enkapsulační účinnost bylo dosaženo při použití metody 
ethanolového vstřikování.  



 

Graf 2. Enkapsulační účinnost lysozymu
Zkratky: U-metoda ultrasonifikace, TLE
vstřikování 
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a testovaných léčiv. U klotrimazolu zde bylo
účinnosti.  
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4.3.2 Stanovení stability antimikrobiálních částic - modelové trávení 

Vybrané částice s enkapsulovanou antimikrobiální složkou byly také podrobeny 
analýze stability v modelovém fyziologickém prostředí.  

Připravené liposomy obsahující enkapsulované antimikrobiální složky byly 
v žaludeční šťávě obecně stabilnější v porovnání se střevním prostředím. Rovněž u 
všech testovaných polysacharidových částic docházelo k pozvolnému uvolňování 
polyfenolických složek především v modelovém prostředí tenkého střeva. 
Polysacharidové částice připravené pomocí enkapsulátoru byly v trávicím traktu 
stabilnější v porovnání s manuálně připravenými částicemi. Nejstabilnější byly 
chitosanové částice. Velikost částic s enkapsulovaným lysozymem zde tedy hrála 
významnou roli. S rostoucí velikostí částic rostla i jejich stabilita. 

 
Tabulka 3. Stabilita polysacharidových částic v modelových trávicích šťávách – uvolněné 
polyfenoly  

[%] 
A – 

šalvěj 
A – 

rozmarýn 
A – 

hřebíček 
A – 

levandule 
A – 

heřmánek 
A – 

černý bez 
žaludeční 20,5 30,0 11,5 26,3 32,5 36,8 

pankreatická 60,4 59,8 71,2 59,9 82,5 48,8 
žlučová 19,1 20,3 17,9 21,2 23,1 63,0 

 
CH – 
šalvěj 

CH – 
rozmarýn 

CH – 
hřebíček 

CH – 
levandule 

CH – 
heřmánek 

CH – 
černý bez 

žaludeční 40,5 32,6 7,9 24,0 54,2 23,8 
pankreatická 69,9 92,0 77,0 100 77,7 100 

žlučová 52,3 46,3 29,3 51,1 64,2 44,7 
 
Závěrem lze říci, že v modelovém fyziologickém prostředí docházelo 

u testovaných částic s obsahem antimikrobiálních složek k pozvolnému uvolňování 
polyfenolických látek a antimikrobiálních peptidů především v podmínkách 
simulujících tenké střevo. Díky tomuto cílenému a pozvolnému uvolňování společně 
s velmi dobrou dlouhodobou stabilitou jsou připravené polysacharidové částice i 
liposomy vhodné i k aplikaci do různých potravinových doplňků, nebo přímo do 
potravin, a to například s cílem využití částic k  řízenému uvolňování antioxidantů a 
antimikrobiálních složek v prostředí střeva, což by mohlo být výhodné pro zvýšení 
biologického účinku. Zejména pak polysacharidové částice vynikaly svou stabilitou 
v žaludeční šťávě a uvolňováním antimikrobiálních a antioxidačních obsahů v 
cílovém prostředí tenkého střeva. Řízené uvolňování antimikrobiálních složek v 
prostředí střeva může dále napomoci například k regulaci střevní mikroflóry, nebo 
v případě aplikace do potravin přispět k antimikrobiální ochraně při jejich 
skladování.   
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4.3.3 Stanovení antimikrobiální aktivity 

Antimikrobiální účinnost testovaných látek a extraktů byla sledována vůči čtyřem 
druhům bakteriálních kmenů a vůči jednomu kmenu kvasinek. Z bakteriálních 
kmenů byli vybráni dva zástupci gram-pozitivních kmenů - Bacillus subtilis a 
Micrococcus luteus a dva zástupci gram-negativních kmenů - Escherichia coli a 
Serratia marcescens. Z kvasinkových kmenů byl použit kmen Candida glabrata.  

Tabulka 4. Stanovení antimikrobiální aktivity 

  
pely-
něk 

tymián 
echina-

cea 
lékoři-

ce 
měsí-
ček 

rakytník šalvěj 
rozma-

rýn 
kopřiva 

E 

BS 

+ + ++ ++ ++ - + - ++ 
L + + ++ ++ +++ +++ +++ + +++ 
A + + ++ ++ ++ + ++ + + 

CH ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ + + 
E 

ML 

+ + + + + +++ +++ - + 
L + + ++ ++ +++ +++ +++ + ++ 
A + + ++ ++ ++ + ++ + + 

CH ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ + + 
E 

SM 

- - + - + + - - + 
L +++ +++ +++ + +++ ++ +++ - ++ 
A +++ ++ ++ + + + +++ + + 

CH +++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ + + 
E 

EC 

++ ++ +++ ++ ++ +++ + - + 
L ++ + + +++ +++ +++ +++ - + 
A + + + ++ + + ++ + + 

CH +++ ++ + +++ ++ +++ ++ - + 

  
hřebí-
ček 

levan-
dule 

heřmá-
nek 

černý 
bez 

jitrocel 
majorán-

ka 
třezal-

ka 
zázvor lysozym 

E 

BS 

+ - + - + - + - +++ 
L +++ + +++ + ++ + ++ ++ +++ 
A ++ + + + +++ + ++ ++ ++ 

CH +++ + +++ + +++ + ++ +++ +++ 
E 

ML 

+++ - + - + + + + +++ 
L +++ + +++ + ++ + ++ ++ +++ 
A +++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ 

CH +++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ 
E 

SM 

+++ + ++ + +++ + +++ +++ +++ 
L + - - - + + - + + 
A +++ + +++ + + + ++ + ++ 

CH ++ + ++ + + + + + + 
E 

EC 

+++ + + + +++ + ++ ++ ++ 
L +++ + +++ + + - + + + 
A +++ + + - + + + + - 

CH +++ + +++ + + - + + + 
Nárůst buněk ve srovnání s kontrolou (+++) 0-25%, (++) 25-50%, (+) 50 až 90%, (-) 100%.  
Zkratky: E-extrakt, L-liposomy, A-alginátové částice, CH-chitosanové částice. 
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Všechny vodné extrakty vykazovaly alespoň částečnou antimikrobiální aktivitu 
proti všem testovaných kmenů (Tabulka 4). Je zajímavé, že většina bylinných 
extraktů měla velmi dobrý antimikrobiální účinek i proti testovaným gram-
negativním bakteriálním kmenům.  

Z výsledků také vyplývá, že lysozym i nisin působily výrazněji na gram-pozitivní 
bakterie, obdobně jak bylo prokázáno již u diskového/jamkového difuzního testu. 
Minimální inhibiční koncentrace lysozymu byla stanovena pro kmen B. subtilis na 
více než 500 µg/ml, 1000 µg/ml pro kmen M. luteus a více než 1000 µg/ml pro 
testované gram-negativní kmeny. Minimální inhibiční koncentrace nisinu byla 
stanovena na 5 µg/ml, pro gram-pozitivní kmen B. subtilis a více než 50 µg/ml pro 
gram-negativní kmen E. coli. Při sledování antimykotické aktivity nebyl u žádné ze 
zvolených bylin zaznamenán výrazný inhibiční účinek. Antimikrobiální charakter 
vůči kvasinkovým kmenům vykazoval pouze extrakt česneku. Jeho inhibiční účinek 
se navíc vyrovnal účinku klotrimazolu. Při sledování antimykotické aktivity 
připravených liposomů a polysacharidových částic byl výrazný inhibiční účinek vůči 
kvasinkovému kmeni u testovaných složek zachován. Lze tedy konstatovat, že 
antimikrobiální účinek částic klotrimazolu i částic obsahujících extrakt česneku byly 
vůči kmenu Candida glabrata srovnatelné.  

Při stanovení antimikrobiální aktivity prázdných částic byl částečný 
antimikrobiální účinek zaznamenán u liposomových a chitosanových částic. Oba 
typy částic tedy přispívají k antimikrobiálnímu účinku enkapsulovaných složek. 

U připravených částic byla antimikrobiální aktivita sledována i po dlouhodobém 
uchovávání v modelových podmínkách, aktivita částic byla zachována především ve 
vodném prostředí.  

Pro potenciální aplikace v potravinářském průmyslu byla rovněž sledována 
schopnost částic zachovat si svoji antimikrobiální aktivitu při průchodu trávicím 
traktem. Tato schopnost byla potvrzena u všech testovaných částic. Dobrá 
dlouhodobá stabilita částic spojená s nízkou odolností některých částic v prostředí 
střeva je tak vhodným základem pro vývoj preparátů s cíleným transportem 
antimikrobiálních látek s pozvolným uvolňováním v prostředí tenkého střeva. 
Důležitým faktorem pro zachování antimikrobiální aktivity i v tomto prostředí je 
však schopnost částic uvolnit v dostatečně krátkém čase požadovanou minimální 
inhibiční koncentraci enkapsulovaných složek. 

 
4.4 ENKAPSULACE ENZYM Ů, JEJICH SMĚSÍ A PŘÍRODNÍCH 

ZDROJŮ 

Tato část práce byla zaměřena na přípravu a testování vhodné formy 
enkapsulovaných enzymů s potenciálním využitím v potravinářském průmyslu, 
stejně tak i v kosmetice a farmacii, a to zejména pro hojení ran a regeneraci tkání. 
K enkapsulaci byly použity následující enzymy: alkalasa, bromelain, kolagenasa, 
lipasa, lysozym, pankreatin, papain, trypsin a jako komplexní vzorek mladý zelený 
ječmen.  



 

Enzymy byly enkapsulovány p
alginátem, chitosanem, škrobem a jejich kombinacemi. Dále byla testována možnost 
enkapsulace enzymů do liposomových 

U manuálně připravených polysacharidových 
enkapsulační účinnost stanovena u 
chitosanových částic (nad 70%).  Do alginátových
enkapsuloval extrakt ze zeleného je
enkapsuloval především bromelain (76,2%), u ostatních enzym
účinnost pohybovala v průmě

Graf 3. Enkapsulační účinnost enzym
manuálně připravených (stanovení 

Nejlepších výsledků z hlediska enkapsula
připravených pomocí enkapsulátoru. Ú
v průměru okolo 80%. Rovn
enkapsulace enzymů.  Enkapsulace byla úsp
dosahovala v průměru 50%. Také aktivita testovaných enzym
zcela zachována i po procesu enkapsulace. 

 
4.4.1 Stanovení dlouhodobé stability 

Jako první modelové kosmetické prost
částic byla zvolena voda.  
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Z částic obsahujících enzymy byly ve vod

Naopak polysacharidové částice byly velmi stabilní a po 28 dnech bylo uvoln
méně než 20 % enkapsulovaného enzymu. 
simulovaných reálných prostř
U hydrogelu byl u polysacharidových 
v případě uchovávání ve vodném prost
stability liposomových částic. 

Liposomy byly v prostř
neuvolnilo žádné nebo pouze minimální množství enkapsulovaných enzym
V případě koenkapsulace s
vyšší uvolněné množství než v

Graf 5. Dlouhodobá stabilita č

Emulze byla vedle gelu zvolena jako druhé simulované reálné prost
stanovení stability připravených 
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enkapsulovaného množství již po sedmi dnech skladování. Na druhou stranu lze 
z těchto výsledků usuzovat, že p
dojde k žádoucímu uvolnění obsažené aktivní složky

Jako nejvhodnější prostř
použití vhodných částic by tato forma mohla být vysoce perspektivní pro hojení ran. 

Rovněž nejvhodnějším prost
testovaných enzymů byl stanoven gel. 
skladování.  
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Po měsíčním skladování v simulovaných potravinách bylo dosaženo obdobných 
výsledků jako po týdnu. U vě
v uvolněném množství. V prů
Při stanovení dlouhodobé stability v
částic připravených pomocí enkapsulátoru  bylo pozorováno vyšší uvoln
množství než u manuálně připravených 

Na základě měření bylo dále zjišt
připravené polysacharidové
enzymů se uvolnilo působením žlu
docházelo k výraznému uvolň
kyselém prostředí umělé 
enkapsulovaných enzymů do tenkého st
žlučové šťávy částice rozloženy a enzymy se mohou uvolnit a být požity nap
k enzymové terapii. Výsledky stability 
podobné datům získaným u č

 
4.5 ENKAPSULACE PROBIOTI

V této části práce byly testovány možnosti enkapsulace probiotických kmen
polysacharidových částic. Dále byla testována
probiotických bakterií a prebiotik. Modelovými mikroorganismy pro enkapsulace 
byly zvoleny kmeny Lactobacillus acidophilus 

U většiny částic bylo dosaženo tak
částic s přídavkem škrobu byla ú
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U částic s enkapsulovanou aktivní složkou byla dále sledována jejich stabilita 
v modelovém fyziologickém prost
docházelo k pozvolnému uvol
docházelo k nejvýraznějšímu rozpadu vlivem st
vhodné k pozvolnému uvolň

Graf 6. Stabilita částic obsahující
buněk % – modelové trávení 
Zkratky: A - alginátové částice; A-Š 
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Díky kombinaci alginátu a škrobu bylo dosaženo nejvhodn
s výraznějším pozvolným uvol
viabilita enkapsulovaných bun
tak docházelo k řízenému uvol
polysacharidových částic s 
byl u částic zaznamenán stejný trend pozvolného uvol
tenkého střeva a minimální uvoln
prostředí (graf 6). 

Při sledování dlouhodobé stability 
s obsahem zeleného ječmene sledováno množství uvoln
chlorofylů. Především alginát
stabilitu ve všech testovaných prost
stravitelnost s pozvolným uvol
chitosanových částic, přičemž v p
vylepšení mechanické stability t
dlouhodobé stability při uchovávání v
se po dvouměsíčním skladování pohybovalo do 20%. P
jednotlivých prostředích nebyly u v
rozdíly.  

Z výsledků lze konstatovat, že optimální obalový materiál pro 
enkapsulovaným práškovým je
v poměru 4:1, přičemž pří
částech trávicí soustavy. Dalším vhodným materiálem byla sm
v poměru 1:1, a to zejména z hlediska ochrany a stability enzym
obsažených v ječmeni. Zásadní podmínkou je volba 
možné enkapsulovat i vlákninu obsaženou v
enkapsulace buněk jako vhodný materiál zvolen alginát.  Je možné, že bu
dokážou v určité míře využít alginát jako substrát, kdežto chitosan m
spíše mírně antimikrobiálně
buněk v částicích a s nejvyšší viabilitou bun
(poměr 4:1) a dále chitosan
chitosanu, zpevňoval částice a pro

Graf 7. Dlouhodobá stabilita č
bílkovin % - modelové potraviny
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ři uchovávání v modelových potravinách. Uvoln
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Z dosažených výsledků vyplývá, že částice byly v modelových potravinách 

poměrně stabilní. Obecně lze tedy konstatovat, že enkapsulace významně prodlužuje 
dlouhodobou životaschopnost a biologickou aktivitu probiotik i v nepříznivém 
vnějším prostředí. Dále byla sledována stability částic v reálných potravinách. 
Použity byly mléko, jogurtový nápoj Actimel, selský jogurt a choceňský smetanový 
jogurt. Z dosažených výsledků vyplývá, že i po 4 týdnech je zachována vyhovující 
viabilita buněk ve všech testovaných prostředích. Především alginátový materiál 
zajišťuje dobrou difúzi živin. Nejvyšší nárůst a viabilita buněk byla stanovena 
zejména při skladování částic v mléce. I v ostatních testovaných potravinách však 
bylo dosaženo dobrých výsledků. Částice obsahující probiotika je tedy možné 
aplikovat do široké skupiny mléčných výrobků, a to nejen z důvodu ochrany buněk 
před negativním vlivem technologických kroků, ale i pro poskytnutí dostatečné 
ochrany před účinky žaludeční šťávy a schopnost řízeného uvolňování buněk 
v prostředí střev. Enkapsulace dále rozšiřuje pole aplikace i mimo mléčné výrobky. 
Díky dostatečné stabilitě polysacharidových částic, zejména v kyselém prostředí, a 
zachování viability buněk i při dlouhodobějším skladování do úvahy připadají i 
různé ovocné šťávy a sirupy. Částice obsahující probiotika je možné navíc 
kombinovat i s  komplexními prebiotiky, jako je například zelený ječmen a vytvářet 
jak koenkapsuláty, tak směsné částice. Přípravky s probiotiky/prebiotiky s řízeným 
uvolňováním by bylo možné použít jako kvalitní doplněk k podpoře zdravého 
životního stylu.  

 
4.5.2 Optimalizace množství biomasy 
Při srovnání různých výchozích koncentrací probiotických buněk lze konstatovat, 

že nižší počáteční koncentrace buněk v částicích má pozitivní vliv na množství a 
růst enkapsulovaných probiotik. Pokud jsou tedy buňky dostatečně naředěny a je 
dostupný dostatek živin, velmi rychle se množí i v prostředí částice (nárůst přes 
900% po 8 dnech u 100násobného zředění). Intenzita množení roste s mírou zředění, 
a tedy s poklesem výchozího počtu buněk. V případě enkapsulace buněk bez 
přítomnosti živin byla zjištěna vyšší úmrtnost buněk v částicích. Exponenciální fáze 
však rovněž trvala přibližně do 13. dne. Ve srovnání s částicemi s obsahem živin byl 
nárůst buněk nižší, zhruba 1,5krát. Množství uvolněných buněk do prostředí bylo 
naopak výrazně nižší. Dle dosažených výsledků lze tedy doporučit maximální dobu 
úchovy do 14. dne, přičemž výchozí koncentrace buněk by se měla pohybovat v 
řádu 106 CFU·ml−1média. Ideální je dále obohacení částic o zdroj živin ve formě 
různých využitelných polysacharidů (prebiotik), například inulinu. Prebiotika navíc 
mohou složit jako částečný zdroj živin v průběhu skladování, ale i v tenkém střevě 
po požití částic. Zdravotní přínos pro spotřebitele by byl v takovém případě vyšší. 
Na závěr byla jako jedna z možností zachování dlouhodobější viability buněk při 
skladování enkapsulovaných mikroorganizmů testována lyofilizace. Z dosažených 
výsledků lze konstatovat, že částice s probiotickou kulturou s/bez přídavku různých 
prebiotik je možné použít i jako lyofilizovaný doplněk stravy.  



 30

5  ZÁVĚR 
Předložená dizertační práce je zaměřena na vývoj a přípravu vybraných typů 

mikro- a nanočástic s obsahem aktivní složek s řízeným uvolňováním. Byly 
testovány různé techniky enkapsulace, především do liposomů a polysacharidových 
částic. Enkapsulovány byly jak nízkomolekulární látky a jejich směsi, tak i 
vysokomolekulární složky a mikrobiální buňky. U připravených částic byla 
studována efektivita enkapsulace, dlouhodobá stabilita při různém pH, teplotě, 
v různých typech prostředí i v simulovaných fyziologických podmínkách. Závěrem 
byly navrženy vhodné transportní systémy pro řízené uvolňování jednotlivých 
aktivních složek a aplikace v nových typech funkčních potravin či v kosmetických 
produktech. 

První část práce byla zaměřena na studium možnosti enkapsulace kofeinu a jeho 
přírodních zdrojů (káva, guarana, černý, zelený, a bílého čaj). Kofein a jeho extrakty 
byly enkapsulovány do různých liposomů i polysacharidových částic. Jako 
nejvhodnější metoda přípravy liposomů byla vyhodnocena metoda ultrasonifikace. 
Takto připravené liposomy vykazovaly velmi vysokou enkapsulační 
účinnost (až 94%) a rovněž dobrou dlouhodobou stabilitu v testovaných prostředích. 
Připravené liposomy měly i velmi dobrou stabilitu dle hodnoty  zeta  
potenciálu (-50 mV). V případě polysacharidových částic bylo také dosaženo vysoké 
enkapsulační účinnosti a stability částic. Bylo prokázáno pozvolné uvolňování 
obsahu částic v prostředí tenkého střeva. Díky velmi dobré dlouhodobé stabilitě 
především manuálně připravených chitosanových, alginátových částic a liposomů 
v modelových i reálných prostředích lze využít testované částice pro aplikaci do 
různých energetických nápojů či funkčních potravin s pozvolným uvolňováním 
kofeinu a dalších aktivních složek v zažívacím traktu. Při aplikacích do nápojů 
případně potravin s neurálním pH jsou vhodné především liposomy, pro aplikace do 
prostředí s nižším pH jsou velmi vhodné chitosanové i alginátové částice. Další 
sledovanou aplikací bylo využití vybraných typů nanočástic v kosmetice. Jako 
nejvhodnější částice byly pro tyto účely vybrány liposomy. Částice měly dobrou 
stabilitu a vysokou enkapsulační účinnost. Také jejich dlouhodobá stabilita 
vyhovovala aplikačním požadavkům. Navíc pro zlepšení kvality potencionálních 
přípravků byly částice s obsahem kofeinu a jeho přírodních extraktů úspěšně 
obohaceny i o ovocnou složku. Jako nejvhodnější aplikační forma obsahující 
liposomy byla navržena pleťová voda a gel, používaný například jako přípravek 
proti celulitidě. Přípravky vynikají díky schopnosti liposomů prostupovat pokožkou 
a vnášet aktivní látky do hlubších vrstev kůže. Díky své povaze jsou liposomy navíc 
schopny hydratace, napomáhají tak ke snížení suchosti kůže, což představuje hlavní 
příčinu jejího stárnutí. Díky kofeinu pak dochází k vyhlazení pleti, kofein vyniká i 
svým antioxidační účinek, chrání tak buňky proti UV záření a zpomaluje stárnutí 
pokožky. Při kombinací s dalšími aktivními látkami jako jsou polyfenoly a vitaminy, 
lze dále navyšovat pozitivní účinky kosmetických přípravků. 
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Druhá část práce byla zaměřena na přípravu a enkapsulaci přírodních extraktů 
s vysokým obsahem polyfenolických látek a vitaminů. Enkapsulovány byly extrakty 
z guarany, ženšenu a goji. Dále byla testována možnost enkapsulace šťáv a extraktů 
z vybraných druhů ovoce a zeleniny – citronu, pomeranče, kiwi, jablek, mrkve a 
směsi lesních plodů. Rovněž byly enkapsulovány vybrané standardy: vitamin C, 
β-karoten, vitamin E, kvercetin, morin, rutin, kyselina gallová a katechin. Aktivní 
látky byly enkapsulovány do liposomů a polysacharidových částic. Při stanovení 
stability v umělých modelových trávicích tekutinách docházelo opět 
k nejvýraznějšímu uvolňování enkapsulovaných aktivních složek v modelových 
střevních šťávách. V žaludeční šťávě docházelo pouze k částečné degradaci částic.  

Při stanovení stability v modelových potravinách bylo jako nejvhodnější 
modelové prostředí pro dlouhodobé uchovávání stanoveno prostředí vodné, pro 
většinu polysacharidových částic pak i kyselé prostředí. Jako nejvhodnější aplikační 
forma pro přidání studovaných přírodních extraktů do reálných potravin byly 
zvoleny alginátové částice připravené na enkapsulátoru. Bylo u nich dosaženo 
nejvyšší enkapsulační účinnosti a rovněž vykazovaly dobrou stabilitu v modelových 
tělních tekutinách i modelových potravinách. Lze je tak využít k cílenému transportu 
a uvolňování enkapsulovaných aktivních látek v trávicím traktu a tím dosáhnout 
vyšší biologické dostupnosti a přínosnosti pro zdraví spotřebitele. Použitelné by 
byly rovněž do přípravků pro dětskou výživu. Práce se rovněž zabývala aplikací 
liposomů s aktivní látkou v kosmetice. Jako modelová prostředí byla pro aplikaci 
v kosmetice testována destilovaná voda a 2; 10 a 30% emulze oleje ve vodě. Se 
zvyšujícím se obsahem lipidů v prostředí docházelo během dlouhodobého 
skladování k výraznějšímu rozpadu částic a uvolnění aktivních složek. U 
připravených emulzí byla sledována také sedimentační stabilita po přidání 
testovaných částic. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že vlivem částic 
nedochází ke změně sedimentační stability emulzí. Připravené částice jsou tedy 
vhodnou formou i pro kosmetické aplikace ve formě různých krémů. Během 
skladování by však tyto kosmetické přípravky neměly obsahovat více než 2% 
lipidických složek. Částice jsou díky dobrému protektivnímu efektu vůči UV záření 
vhodné i pro aplikace do opalovací kosmetiky. Stejný aplikační potenciál naleznou 
částice s obsahem testovaných antioxidantů a vitaminů i v případě hydratace 
pokožky, ochrany kůže před oxidačním stresem a předčasnému stárnutí. 

Ve třetí části práce byl testován antimikrobiální účinek lysozymu, nisinu 
propolisu a extraktů z různých koření a bylin před a po enkapsulaci. Rovněž byla 
testována možnost enkapsulace léčiv klotrimazolu a ibuprofenu a jejich 
koenkapsulace s vybranými rostlinnými antimikrobiálními extrakty. Inhibiční 
účinky byly pozorovány pomocí antimikrobiálních testů proti gram-negativním a 
gram-pozitivním bakteriálním kmenům pomocí difúzních i dilučních metod. Studie 
prokázala, že jednoduché extrakty z bylin mají velmi dobrý antimikrobiální účinek 
proti gram-pozitivním i gram-negativním bakteriím. Lysozym a nisin měly velmi 
dobrý antimikrobiální účinek zejména proti gram-pozitivním kmenům, ve vyšší 
koncentraci i vůči gram-negativním kmenům.  
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U bylinných extraktů společně s klotrimazolem byla testována i jejich 
antimykotická aktivita. Tuto aktivitu z testovaných přírodních vzorků vykazoval 
především extrakt česneku. Před i po enkapsulaci se svou účinnosti vyrovnal 
antimykotickému léčivu – klotrimazolu. Dále byly po enkapsulaci jako nejúčinnější 
a nejkomplexnější stanoveny liposomové částice s extraktem z hřebíčku, zde byl po 
dobu 24 hodin zcela zastaven růst všech testovaných bakterii. Také chitosanové 
částice měly velmi vysoký inhibiční účinek, způsobený zřejmě kombinovaným 
účinkem samotného chitosanu a enkapsulovaných antimikrobiálních komponent. 
Antimikrobiální složky byly tedy úspěšně enkapsulovány do liposomů i 
polysacharidových částic. Připravené částice vykazovaly velmi dobrou stabilitu dle 
hodnoty zeta potenciálu. Dlouhodobá stabilita částic a množství uvolněných složek 
byla sledována v různých modelových podmínkách. Na základě výsledků lze 
konstatovat, že připravené částice byly stabilní, přičemž liposomy jsou vhodné pro 
skladování především ve vodném prostředí, polysacharidové částice spíše v kyselém 
prostředí. Částice byly v modelových podmínkách navíc nejen stabilní, ale také si 
zachovaly antimikrobiální aktivitu. V modelovém fyziologickém prostředí 
docházelo k pozvolnému uvolňování enkapsulovaných složek především 
v podmínkách simulujících tenké střevo. Díky tomuto cílenému a pozvolnému 
uvolňování společně s velmi dobrou dlouhodobou stabilitou jsou připravené 
polysacharidové částice i liposomy vhodné k aplikaci do různých potravinových 
doplňků a potravin. Řízené uvolňování antimikrobiálních složek v prostředí střeva 
může napomoci například k regulaci střevní mikroflóry, v případě aplikace do 
potravin přispět k antimikrobiální ochraně při jejím skladování.  

Připravené částice s enkapsulovanými antimikrobiálními bylinnými a kořeněnými 
extrakty a/nebo s částicemi s obsahem lysozymu/nisinu by mohly být také použity 
pro antimikrobiální přípravky s řízeným uvolňováním ve formě hydrogelů. 
Antibakteriální účinek gelu spolu s antioxidační aktivitou z bylinných extraktů by 
mohl být velmi slibným nástrojem pro dezinfekci a hojení ran. 

Další část práce byla zaměřena na přípravu a testování vhodných forem pro 
enkapsulaci enzymů s potenciálním využitím ve formě potravinových doplňků, ale i 
kosmetických a farmaceutických přípravku. Pro enkapsulaci byly použity enzymy 
bromelain, papain, trypsin, pepsin, alkalasa, lipasa, pankreatin, lysozym, kolagenasa 
a mladý ječmen jako komplexní přírodní preparát. Enzymy byly enkapsulovány do 
polysacharidových částic a liposomů. Polysacharidové částice byly připraveny 
jednak manuálně a rovněž pomocí enkapsulátoru. Z polysacharidů byly použity 
alginát, chitosan a škrob. Z naměřených výsledků lze konstatovat, že při použití 
vhodných materiálů lze úspěšně enkapsulovat všechny vybrané enzymy i jejich 
kombinace. Nejvyšších enkapsulační účinností bylo dosaženo u polysacharidových 
částic připravených pomocí enkapsulátoru, kde dosahovala průměrná enkapsulační 
účinnost hodnot nad 80%. Všechny testované částice byly stabilní i při 
dlouhodobém uchovávání a enkapsulované enzymy si uchovávaly i svoji aktivitu. 
Při testování v modelovém fyziologickém prostředí vykazovaly především 
polysacharidové částice nejvyšší stabilitu v prostředí umělé žaludeční šťávy. 
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V rámci studia stability částic v simulovaných potravinách bylo zjištěno, že 
polysacharidové částice v potravinách s nižším pH jsou stabilnější. Liposomové 
částice byly naopak velmi stabilní především ve vodě při neutrálním pH. 
Enkapsulace je tedy jednou z perspektivních metod pro produkci kvalitních potravin 
a potravinových doplňků s vysokou přidanou hodnotou s možností transportu 
enzymů a jejich řízenému uvolnění v trávicí soustavě. Enkapsulované enzymy 
mohou být rovněž součástí přípravků, jež slouží k hojení ran a regeneraci poškozené 
tkáně po nejrůznějších typech poranění včetně popálenin, nekróz apod. Nejlepší 
volbou pro základ potenciálního kosmetického či farmaceutického přípravku je 
podle zjištěných výsledků prostředí hydrogelu. Všechny připravené typy částic byly 
v hydrogelu stabilní a v tomto prostředí rovněž docházelo k nejmenšímu poklesu 
proteolytické aktivity enzymů. Výsledky potvrzují, že při styku připravených částic 
s pokožkou, jež má hydrofobní charakter, dojde k žádoucímu uvolnění obsažené 
aktivní složky. U směsných  preparátů s lysozymem byl potvrzen rovněž vysoký 
antimikrobiální účinek, přičemž tento efekt zůstal zachován i po dlouhodobém 
uchovávání. Částečnou antimikrobiální aktivitu prokázaly i prázdné chitosanové 
částice a částice s ostatními tetovanými enzymy. Tento fakt může napomáhat při 
rychlosti procesu hojení a obnovování pokožky. 

Další část práce byla zaměřena na testování možnosti enkapsulace probiotických 
kultur (Lactobacillus acidophilus a Bifidobacter breve) a prebiotik do 
polysacharidových částic. Jako prebiotikum byl použit inulin a komplexní přírodní 
extrakt zeleného ječmene. Z výsledků můžeme usoudit, že pomocí enkapsulátoru je 
možné úspěšně enkapsulovat oba typy probiotických bakterií do několika druhů 
polysacharidových obalů. Většina částic byla stabilní i při dlouhodobém skladování 
a enkapsulované bakterie si udržovaly svou životaschopnost. Vhodným postupem 
byla enkapsulace za vzniku částic typu matrix, kdy je zajištěna lepší difúze živin 
k buňkám dispergovaných v celém objemu oproti typu kapsule. Vhodným obalovým 
materiálem pro enkapsulace probiotických kultur byl stanoven alginát, případně 
směs alginátu se škrobem. Zachování vysoké viability probiotik bylo potvrzeno po 
dobu 4 až 5 týdnů. Optimální obalový materiál pro částice s enkapsulovaným 
práškovým ječmenem představovala směs alginátu a škrobu v poměru 4:1, přičemž 
přídavek škrobu zvyšoval rozpad částic v cílových částech trávicí soustavy.  

Úpravou obsahu škrobu je tedy možné modelovat cílené uvolňování obsahu 
částic. Dalším vhodným materiálem byla směs chitosanu a agaru v poměru 1:1. A to 
zejména z hlediska ochrany a stability enkapsulovaných enzymů a bílkovin 
obsažených v ječmeni. Zásadní podmínkou je opět volba částic typu matrix, kdy je 
možné enkapsulovat i vlákninu obsaženou v nerozpustném podílu. V případě 
čerstvého ječmene byl jako optimální obalový materiál stanoven alginát.  

Při stanovení stability polysacharidových částic v modelových fyziologických 
podmínkách bylo zjištěno, že všechny testované částice byly poměrně stabilní v 
žaludeční šťávě. Ve střevní šťávě došlo vždy k nejvýraznějšímu rozpadu částic a 
k uvolnění probiotik i prebiotik do prostředí. Nejvíce pak z částic obohacených 
přídavkem škrobu.  
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Tato skutečnost by mohla být využita při cíleném transportu probiotik/prebiotik 
do střevního traktu. Především pak enkapsulované bifidobakterie mohou lépe 
odolávat kyselému prostředí žaludku a být doručený do cílového místa ve střevě 
v životaschopném stavu. Částice byly poměrně stabilní i v modelových potravinách. 
Ve všech typech částic byl i po 4 týdnech skladování počet živých buněk nad 80 %. 
Obecně lze tak konstatovat, že enkapsulace významně prodlužuje dlouhodobou 
životaschopnost a biologickou aktivitu probiotik i v nepříznivém vnějším prostředí. 
Nejvíce živých buněk bylo však zachováno v reálných potravinách, především 
v mléce. V reálných potravinách docházelo rovněž k vyššímu nárůstu buněk 
v částicích. Optimální výchozí koncentrace buněk, pro maximální zachování růstu a 
viability buněk, byla stanovena nejvýše na 106 CFU·ml−1. Při této koncentraci je 
však zásadní i zajištění dostatečného množství živin v částicích, případně v okolním 
prostředí. Nejvhodnější je zajištění optimálního množství živin v částicích ve formě 
různých prebiotik, například inulinu, či jiného využitelného polysacharidového 
zdroje. Na závěr byla potvrzena i úspěšná možnost koenkapsulace do částice 
obsahující probiotika i prebiotika, jako je například zelený ječmen či inulin a 
bakterie. Přípravky s probiotiky/prebiotiky s řízeným uvolňováním by tak bylo 
možné použít jako kvalitní doplněk k podpoře zdravého životního stylu. Testované 
částice by mohly být přidány do různých mléčných výrobků, s ohledem na kvalitu 
použitých materiálů i do výrobků určených pro dětskou výživu. Enkapsulace dále 
rozšiřuje pole aplikace i mimo mléčné výrobky. Díky dostatečné stabilitě 
polysacharidových částic, zejména v kyselém prostředí, a zachování viability buněk 
i při dlouhodobějším skladování do úvahy připadají i různé ovocné šťávy apod. Dále 
jsou připravené částice vhodné pro aplikace do různých potravinových doplňků, 
přičemž použitelnost enkapsulovaných probiotik byla potvrzena i ve formě 
lyofilizovaných preparátů. 

V rámci zahraniční stáže byla testována možnost kombinace organických a 
anorganických nanočástic. Nejprve byla optimalizována metoda fotochemické 
syntézy zlatých nanočástic. Na tyto částice byly dále imobilizovány především 
peptidy a byla sledována možnost řízeného uvolňování pro potenciální aplikace jako 
nosiče léčiv, případně pro aplikaci na poli biosenzorů. Z organických částic byly 
použity liposomy, které sloužily především jako reaktor pro přípravu zlatých 
nanočástic. Takto připravené nanočástice dosahovaly velmi malých a konstantních 
rozměrů (okolo 3 nm). Velikost syntetizovaných nanočástic zlata mimo liposomy 
byla 10x větší a podstatně polydisperznější. I když byla prokázána pouze řízená 
syntéza zlatých nanočástic v liposomů připravených z POPC, lze předpokládat 
potenciální rozšíření této metody i na liposomy připravené z jiných fosfolipidů. 
Výběrem těchto fosfolipidů, lze pak dále kontrolovat jejich stabilitu a řídit uvolnění 
nanočástic, případně na nich imobilizovaných látek. Toho lze využít například pro 
systémy s řízeným uvolňováním léčiv. 
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