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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom bigélov, ktoré sú zložené z hydrogélu a oleogélu. 

Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať bigély. Hydrogély boli pripravené na základe 

interakcie záporne nabitého tenzidu (Septonex) a kladne nabitého polyméru (hyaluronan). 

Oleogély boli pripravené zmiešaním neiónogenného tenzidu (sorbitan monopalmitát) 

so slnečnicovým olejom. Zmiešaním rôznych pomerov hydrogélu a oleogélu vznikol bigél. 

Jednotlivé bigély boli charakterizované pomocou fluorescenčného mikroskopu a reologických 

meraní. U pripravených vzoriek boli vykonané fluorescenčné pozorovania za použitia nílskej 

červene, perylénu, HPTS, ATTO 655 a fluoresceínu. Z reologických experimentov vyplýva, 

že čistý oleogél je v porovnaní s bigélmi a hydrogélmi najpevnejší a najtuhší. Preto čím viac 

oleogélu sa v systéme nachádza, tým je bigél pevnejší. 

 ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with study of bigels, which are composed of hydrogel and 

oleogel. The aim of this work is to prepare and characterize bigels. Preparation of hydrogels 

was based on interaction between hyaluronan and cationic surfactant carbethopendecinium 

bromide. Oleogels were prepared by mixing a non-ionic surfactant (sorbitan monopalmitate) 

with sunflower oil. Individual bigels were prepared by mixing the various rations of hydrogel 

and oleogel, and were characterized using a fluorescence microscope and 

rheological measurements. Fluorescence observations were done on prepared samples using 

Nile Red, Perylene, HPTS, ATTO 655 and fluorescein. Rheological experiments show that 

pure oleogel is the strongest and most solid in comparison with bigels and hydrogels. The 

greater amount of oleogel in system is, the stronger bigel is.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Hyaluronan, karbethopendecinium bromid, slnečnicový olej, sorbitan monopalmitát, 

hydrogél, oleogél, bigél,  fluorescenčná mikroskopia, reológia. 

KEYWORDS 

Hyaluronan, carbethopendecinium brodmide, sunflower oil, sorbitan monopalmitate, 

hydrogel, oleogel, bigel, fluorescence microscopy, rheology. 
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1 ÚVOD  

V súčasnej dobe je v chemickom priemysle veľký záujem o štúdium gélov. Sú veľmi 

obľúbené či už vo farmaceutickom, kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. 

Medicínske aplikácie využívajú hlavne vlastnosti ako sú biokompatibilita a biodegradabilita. 

Gély sa v medicíne používajú ako nosiče liečiv s riadeným uvoľňovaním alebo ako krycie 

materiály na hojenie rán. Pre tieto účely je nutné poznať nie len chemickú štruktúru, ale 

aj fyzikálne a chemické vlastnosti použitých materiálov.  

Podľa typu rozpúšťadla môžeme vo všeobecnosti rozdeliť gélové systémy na hydrogély 

a organogély. V hydrogéloch tvorí disperzné prostredie voda, ktorá je gélovaná polárnym 

hydrofilným gelátorom. V prípade organogélov disperzné médium je organické rozpúšťadlo, 

ktoré je gélované nepolárnou látkou. Oleogély patria do skupiny organogélov, ale ich 

dizperzné prostredie tvorí z pravidla jedlý olej. Pred nedávnom vedci začali kombinovať 

výhody hydrogélov a oleogélov. Ich spojením vznikol nový druh gélu – bigél. Ako 

farmaceutický prípravok má bigél veľmi veľa výhod oproti ostatným typom gélov. Zahŕňa 

synergický efekt oboch gélov, ľahko sa pripravuje, je cenovo dostupný a do systému je možné 

vložiť ako lipofilné, tak aj hydrofilné liečivo.  

Cieľom tejto práce je charakterizovať bigély a zhodnotiť postup prípravy. K týmto účelom 

bol použitý hydrogél na báze kladne nabitého tenzidu (Septonex) a záporne nabitého 

polyméru (hyaluronan) a oleogél na báze slnečnicového oleja a neiónogénneho tenzidu 

Span 40. Po zmiešaní rôznych pomerov hydrogélu a oleogélu vznikol ešte komplexnejší 

systém – bigél, ktorý bol charakterizovaný pomocou reologických meraní na rotačnom 

reometri ARG2 a pomocou fluorescenčných meraní založených na prístroji MicroTime 200. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Gély 

Gély sú koloidné disperzné sústavy, v ktorých disperzné častice rozpustené v disperznom 

prostredí vytvárajú veľkú priestorovú sieť. Priestorová sieť je tvorená z makromolekulárnych 

reťazcov, ktoré sa spájajú, a tým vytvárajú uzly. Podľa typu väzieb, ktoré uzly vytvárajú, 

rozoznávame dva typy gélov. Fyzikálne gély vznikajú pomocou fyzikálnych síl, ako sú Van 

der Waalsové sily, dipolárne sily a vodíkové väzby. Chemické gély (kovalentne sieťované 

gély) vznikajú chemickou reakciou, kde sa jednotlivé monoméry polymérov viažu 

kovalentnými väzbami. Proces tvorby gélu sa nazýva gelácia. V dôsledku usporiadania častíc 

do trojrozmernej siete majú gély do určitého napätia vlastnosti a charakter tuhej látky, aj keď 

je v systéme prítomná kvapalná látka. Odstránením rozpúšťadla (vysušením gélu) vzniká 

systém, ktorý sa nazýva xerogél [1, 2]. 

Disperzné prostredie gélu tvorí rozpúšťadlo. V závislosti na druhu rozpúšťadla gély delíme 

do dvoch skupín. V prípade hydrogélu je disperzným prostredím voda. Pri organogéloch sú 

používané oleje alebo organické rozpúšťadlá [1, 2]. 

2.1.1 Vznik gélov 

Vznik gélov môže byť realizovaný chemickým alebo fyzikálnym sieťovaním. Ďalšou 

možnosťou je pučanie xerogélu, čo znamená, že do disperzného podielu je pridávané 

rozpúšťadlo [1].  

Podľa chovania vo vysušenom stave rozlišujeme gély reverzibilné a ireverzibilné. 

Reverzibilné gély  po vysušení zmenšia svoj objem (dochádza k vzniku xerogélu) a po prijatí 

rozpúšťadla sú schopné prejsť do svojej pôvodnej podoby. Tento proces sa nazýva pučanie. 

Taktiež môžu vzniknúť aj geláciou roztokov vysokomolekulárnych látok. Ireverzibilné gély 

majú aj po vysušení približne rovnaký objem a dodaním rozpúšťadla sú schopné absorbovať 

len malé množstvo disperzného média, takže sa nedokážu vrátiť do svojej pôvodnej podoby. 

Premena tohto typu gélu na xerogél je nevratná [1, 2]. 

2.1.2 Kovalentne sieťované gély 

Kovalentne sieťovaný gél, inak nazývaný aj chemický gél, predstavuje nekonečnú 

priestorovú sieťovú štruktúru stabilizovanú chemickými väzbami. Väzby sú tak pevné, že gél 

nie je možné previesť znovu späť do roztoku. Je to spôsobené tým, že pri odbúravaní pevných 

chemických väzieb sa môžu odbúrať aj tie väzby, ktoré nevznikli geláciou [2, 3]. 

2.1.3 Fyzikálne sieťované gély 

Fyzikálne sieťované gély vznikajú spájaním makromolekulárnych reťazcov pomocou 

fyzikálnych síl. Vytvárajú útvary, ktoré plnia funkciu uzlov. Vznikajú nelineárnou 

kondenzačnou alebo adičnou polymeráciou monomérov alebo z lineárnych polymérov 

za prítomnosti vhodného sieťovacieho činidla. Uzly fyzikálne sieťovaných gélov sú oveľa 

väčšie ako kovalentné uzly. Líšia sa od seba svojou štruktúrou, veľkosťou, životnosťou 

a pevnosťou. Na vlastnostiach uzlov potom závisí chovanie gélov, predovšetkým reologické. 

Silné gély majú pevné spoje, podobne ako gély kovalentné, a preto sú veľmi elastické. 

Naopak slabé gély sa chovajú elasticky len pri malom mechanickom napätí. Pri zvyšovaní 

napätia uzly začnú zanikať a sieť sa rozpadá [2, 3]. 
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2.1.4 Vlastnosti gélov 

Gél sa chová ako elasticky tuhé teleso do určitej hodnoty dotykového napätia. Hodnota, 

do ktorej gél dokáže odolávať dotykovému napätiu, je závislá na koncentrácií uzlov a ich 

pevnosti. V prípade fyzikálnych spojov je možné pri prudkom pretrepaní previesť gél na sól, 

pretože mechanickými účinkami sa rušia slabé väzby, ktoré sú medzi časticami. Ak necháme 

sól odstáť v kľude, väzby sa pomaly obnovia a dôjde k obnoveniu štruktúry gélu. Táto 

vlastnosť sa označuje ako tixotropia [1]. 

Tým, že čerstvé gély nie sú v termodynamickej rovnováhe, podliehajú rade samovoľných 

procesov. Jedným z nich je starnutie gélu. Dochádza ku zmršťovaniu sieťovej štruktúry, a tak 

časť kvapaliny, pre ktorú už v géle nie je miesto, je vytlačovaná z gélu. Vytekanie kvapaliny 

z gélu je možné pozorovať hlavne pri čerstvých géloch. Tento jav sa nazýva synerzia. 

Synerziu podporuje zvýšenie teploty alebo pridanie elektrolytov [1]. 

2.2 Hydrogély 

2.2.1 Charakteristika 

Hydrogély predstavujú sústavu gélovej siete hydrofilných polymérnych reťazcov 

a disperzného prostredia. Aj keď hydrogél obsahuje prevažnú časť kvapaliny, chová sa ako 

pevná a zároveň aj kvapalná látka. Je to spôsobené tým, že polymérne reťazce hydrofilnej 

látky vytvárajú obrovskú makromolekulárnu sieť, ktorá tvorí akúsi kostru celého hydrogélu, 

a pritom predstavuje iba malú časť celkovej hmotnosti [4]. Polymér dokáže absorbovať veľké 

množstvo vody bez rozpustenia. Schopnosť absorpcie majú funkčné skupiny, ktoré sú 

pripojené k hlavnému polymérnemu reťazcu. Medzi ne patria napríklad hydroxylové (–OH), 

karboxylové (–COOH), amidické (–CONH) a sulfonické (–SO3H) skupiny. Polárne skupiny 

sú hydratované ako prvé cez vodíkové mostíky a iónové interakcie. Týmto spôsobom je 

absorbovaná tzv. primárna voda. Zväčšovaním priestorovej siete v hydrogéle sa postupne 

odkrývajú hydrofóbne skupiny, ktoré taktiež reagujú s vodou, a tak dochádza k naviazaniu 

tzv. sekundárnej vody. Prázdny medzisieťový priestor vyplňuje voľne viazaná voda. 

Na prípravu hydrogélov je možné použiť prírodné alebo syntetické hydrofilné polyméry 

[5, 6].  

2.2.2 Rozdelenie a vlastnosti hydrogélov 

Rovnako ako gély, tak aj hydrogély sa rozdeľujú podľa typu spojenia jednotlivých 

reťazcov na fyzikálne a chemické hydrogély. Fyzikálne hydrogély sú viskoelastické tuhé 

látky, ktorých polymérna sieť je stabilizovaná fyzikálnymi interakciami. Mechanická pevnosť 

týchto gélov je obmedzená, a preto sú považované za biologicky odbúrateľné. Lepšiu stabilitu 

a mechanickú pevnosť majú chemické hydrogély. Sú to produkty procesu tepelného 

vytvrdzovania hydrogélov. Preto sa už po vzniku nemajú schopnosť vrátiť do pôvodného 

stavu, na rozdiel od fyzikálnych hydrogélov. Biodegradabilita fyzikálnych hydrogélov je 

zabezpečená odbúrateľnými sieťami alebo reťazcami vychádzajúcimi z hlavného reťazca. 

Ďalšie vlastnosti výhodné pre medicínu a farmáciu sú  biokompatibilita a netoxicita [7, 8]. 
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2.2.3 Využitie hydrogélov 

Hlavné využitie hydrogélov v súčasnosti pozorujeme v medicínskom a farmaceutickom 

priemysle. Hydrogély sa využívajú v tkanivovom inžinierstve ako náhrada mäkkých tkanív 

a materiály na krytie rán, injekčné hydrogély a nosiče liečiv pre cielenú distribúciu. Svoje 

uplatnenie našli v stomatológií na výrobu rôznych zubných materiálov a v oftalmológii 

na výrobu kontaktných šošoviek [4]. 

2.2.4 Hyaluronan 

2.2.4.1 Štruktúra hyaluronanu 

Kyselina hyaluronová (HA) sa vo vodnom prostredí chová ako polyelektrolyt, disociuje 

a vytvára draselnú alebo sodnú soľ s názvom hyaluronan (Hya). V roztokoch sa preto 

nevyskytuje vo forme kyseliny. Reťazec Hya je tvorený z disacharidových podjednotiek a je 

prísne lineárny. Jeho podjednotky sú zložené z D-N-acetylglukozamínu a D-glukurónovej 

kyseliny. Navzájom sú spojené striedavo β-1,4 a β-1,3 glykozidickou väzbou. Tieto väzby sú 

navyše stabilizované intramolekulárnymi vodíkovými mostíkmi. Štruktúru hyaluronanu 

zobrazuje obrázok 1. Keďže reťazce Hya sa môžu líšiť dĺžkou svojho reťazca, majú tak 

aj rôznu molekulovú hmotnosť. Rozoznávame teda vysokomolekulárny a nízkomolekulárny 

hyaluronan [9]. 

Hyaluronan je amfifilná molekula, pretože obsahuje ako hydrofilnú tak aj hydrofóbnu 

oblasť. Oba cukry podjednotiek sú priestorovo podobné glukóze, ktorá v β konfigurácii 

umožňuje, aby všetky jej objemnejšie skupiny zaujali ekvatoriálnu polohu, čo je sféricky 

výhodné. Naopak atómy vodíku zaujímajú axiálne polohy. Tie sú sféricky menej výhodné 

a tvoria v molekule hydrofóbne oblasti. Štruktúra disacharidu je energeticky veľmi 

stabilná [10, 11].  

 

Obrázok 1: Štruktúra molekuly Hya zloženej z D-glukurónovej kyseliny a D-N-acetylglukozamínu 

[10] 

2.2.4.2 Vlastnosti hyaluronanu 

Hya je telu vlastná látka, ktorá sa nachádza v synoviálnej tekutine, v sklovci oka 

a v pupočnej šnúre. Navyše je to nevyhnutný komponent extracelulárneho matrixu. Interaguje 

s bunkovými receptormi, čo znamená že je biologicky aktívna látka [12]. Nachádza 

uplatnenie v biomedicínskych aplikáciách hlavne vďaka svojej viskoelastickej povahe 
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a hydroskopickosti. Medzi jeho ďalšie významné vlastnosti patrí biokompatibilita 

a biodegradabilita. Tým, že Hya má vo všetkých organizmoch rovnakú štruktúru, nespôsobuje 

reakciu imunitného systému [13]. 

2.2.4.3 Izolácia a výroba hyaluronanu 

Kyselinu hyaluronovú je možné izolovať z  viacerých biologických zdrojov. Prirodzene sa 

vyskytuje napríklad v pupočnej šnúre alebo v žraločej koži. Veľký problém je však v tom, že 

hyaluronan sa nevyskytuje samostatne, ale je obklopený radou ďalších veľkých molekúl 

(proteíny, nukleové kyseliny), ktoré komplikujú izoláciu. Hya je možné izolovať aj z kohútích 

hrebienkov, ale proces je veľmi nákladný a neposkytuje požadovanú čistotu látky. 

Najekonomickejším procesom izolácie a výroby hyaluronanu je fermentácia baktérii napr. 

z rodu Streptococcus zooepidemicus. Pomocou baktérií je možné získať hyaluronan o vysokej 

molekulovej hmotnosti a o veľmi vysokej čistote [13]. 

2.2.4.4 Využitie hyaluronanu 

Keďže je hyaluronan súčasťou synoviálnej tekutiny, v súčasnosti sa využíva v medicíne 

pri liečbe osteoartrózy. Veľký význam zaznamenal aj pri cielenej distribúcií liečiv, ktorá je 

založená na podávaní liečiva vo vysokých koncentráciách. Liečivo je slabo viazané 

na makromolekulárny nosič a následne interaguje s cieľovým miestom. Ak by bol cieľovým 

miestom nádor, liečivo by reagovalo len s nádorovými bunkami a nepoškodzovalo by zdravé 

bunky. Ďalej sa hyaluronan využíva na hojenie rán. Často sa využíva v kombinácií s látkami 

ako jód a oktenidín, ktoré zabezpečujú antimikrobiálnu ochranu rany. V kozmetickom 

priemysle je veľmi populárny, používa sa v rôznych prípravkoch na pleť, ktoré zabezpečujú 

hydratáciu pokožky a vyhladzovanie vrások [13, 14, 15].   

2.2.5 Septonex 

Septonex, iným názvom karbethopendecinium bromid, je kvartérna amóniová soľ, ktorá 

patrí do skupiny tenzidov. Molekula tenzidu je vo všeobecnosti zložená z polárnej 

(hydrofilnej) a nepolárnej (hydrofóbnej) časti. Táto štruktúra je označovaná ako amfifilná. 

Hydrofóbnu časť molekuly tvorí uhľovodíkový reťazec. Kvartérny amín tvorí hydrofilnú časť 

molekuly a vďaka nemu je náboj Septonexu vo vode kladný. Zaraďuje sa tak medzi katiónové 

tenzidy. Septonex je biely až slabožltý kryštalický prášok, ktorý je vysoko rozpustný vo vode 

a organických rozpúšťadlách (etanol a chloroform). Vďaka jeho antiseptickým 

a dezinfekčným účinkom sa pridáva do farmaceutických výrobkov, ako sú očné kvapky, 

zásypy a rôzne masti na poranenú kožu [3, 16].  

 

Obrázok 2: Štruktúra molekuly Septonexu [17] 
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2.3 Oleogély 

Oleogély spadajú do skupiny organogélov. Avšak v tomto prípade tvorí kontinuálnu fázu 

konkrétne olej. Rovnako ako v prípade hydrogélov, oleogély obsahujú priestorovú sieť, ale 

vytvorenú lipofilnými gélovacími činidlami. Jednou z najťažších úloh v procese oleogelácie 

je nájdenie vhodného štruktúrneho činidla – oleogelátoru, ktorý je účinný v nízkych 

koncentráciách, ľahko dostupný, lacný a hlavne biokompatibilný. Vo všeobecnosti sa 

oleogély pripravujú rozpustením oleogelátoru v zahriatom oleji za intenzívneho miešania. 

Proces gelácie začína pri ochladzovaní zmesi na laboratórnu teplotu [18, 19, 20]. 

V posledných rokoch majú oleogély veľký význam vo farmaceutickom a kozmetickom 

priemysle, pretože spôsob ich prípravy je oveľa jednoduchší a kratší v porovnaní s krémami 

a masťami. Ďalšou veľkou výhodou oproti tradičným kozmetickým prípravkom je dlhodobá 

stabilita oleogélov. Vyššiu chemickú, fyzikálnu a mikrobiálnu stabilitu zaisťuje hlavne 

neprítomnosť vody. S pokrokom vedy a techniky bývajú nebiokompatibilné oleogély 

nahradené oleogélmi na báze biokompatibilných zložiek a sú  používané na medicínske účely 

[20].    

2.3.1 Rastlinné oleje 

2.3.1.1 Štruktúra 

Po chemickej stránke patria medzi jednoduché lipidy a acylglyceroly. Acylglyceroly sú 

estery vyšších karboxylových kyselín a trojsýtneho alkoholu glycerolu. Medzi acylglyceroly 

patria aj tuky. Tie majú vo svojich molekulách nasýtené mastné kyseliny (MK), napríklad 

kyselina palmitová, kyselina stearová. Pri izbovej teplote sú tuky tuhé. Na rozdiel od tukov, 

oleje obsahujú predovšetkým nenasýtené MK, ako kyselinu olejovú a linolovú a pri izbovej 

teplote sú kvapalné [21]. 

2.3.1.2 Slnečnicový olej 

Slnečnicový olej (SO) je vyrábaný zo semien slnečnice. Má svetložltú farbu a jemnú chuť. 

Obsahuje prevažne nenasýtené MK, kyselinu linolovú (44–75 %) kyselinu olejovú (14–35 %), 

a v malom množstve nasýtené MK, kyselinu stearovú (1–3 %) a palmitovú (3–6 %). Taktiež 

obsahuje malé množstvo lecitínu, karotenoidov a vitamíny A, D a hlavne vitamín E. Veľké 

množstvo tokoferolu zabezpečuje ochranu pokožky pred UV žiarením a zabraňuje tvorbe 

voľných radikálov. Vysoký podiel MK v oleji zabezpečuje hydratáciu pokožky a zvyšuje 

produkciu kolagénu a elastínu. Okrem toho má slnečnicový olej aj protizápalové účinky. 

Vďaka týmto vlastnostiam sa v obľube využíva nie len v potravinárskom, ale aj kozmetickom 

priemysle [22, 23]. 

2.3.1.3 Citrónový olej 

Citrónový olej (CO) sa radí medzi éterické oleje, ktoré sú charakteristické výraznou 

arómou. V kozmetickom priemysle sa používa hlavne na mastnú pleť, pretože má sťahujúce 

a antiseptické účinky a zlepšuje celkový tonus pleti. Vďaka aldehydom, ktoré sa nachádzajú 

v jeho štruktúre má upokojujúce účinky, takže je dobrým nervovým stimulátorom. Používa sa 

aj na masáže, inhaláciu, zábaly a obklady [24, 25]. 
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2.3.2 Oleogelátory 

Oleogelátory sú gelačné činidlá, ktoré sú za vhodných podmienok schopné formovať 

oleogél. Mechanizmus oleogelácie je obzvlášť náročný postup. Olej môže byť gélovaný 

jedným alebo viacerými gelátormi. Na základe tohto kritéria rozdeľujeme oleogély 

na jednozložkové a viaczložkové [19]. 

2.3.2.1 Jednozložkové oleogelátory 

Jednozložkový organogelátor má schopnosť gélovať organické rozpúšťadlo bez pomoci 

inej látky. Aby došlo k vzniku gélu, mechanicky dôležitou požiadavkou oleogelátoru je 

rovnováha medzi  afinitou k jedlým olejom a zároveň dostatočnou nerozpustnosťou v olejoch. 

Pod pojmom afinitou k jedlým olejom rozumieme slabé interakcie s nenasýtenými 

triacylglycerolmi. Ak oleogelátor spĺňa túto požiadavku, začne dochádzať ku molekulárnemu 

samozostaveniu. Je to proces, kedy jednotlivé molekuly gelátoru vytvárajú presne definované 

agregáty. Nasleduje samoorganizácia, čo je proces kedy sa vzniknuté agregáty spájajú 

a tvoria vyššie usporiadané štruktúry. Ako vyššie usporiadané štruktúry je možné uviesť 

kryštálové mriežky, kryštály, micely, reverzné micely, dvojvrstvy prípadne fibrily. Tieto 

štruktúry po spojení vytvárajú priestorovú sieť a sieťujú olej. Sú stabilizované 

nekovalentnými interakciami, ako napríklad vodíkovými mostíkmi, van der Waalsovými 

silami alebo π-π interakciami. Rast molekulárnych agregátov a vznik priestorovej siete je 

riadený anizotropiou špecifickej voľnej povrchovej energie na aktívnych miestach 

a anizotropiou mobility difúznych molekúl. Štádia vytvárania priestorovej siete 

jednozložkového oleogelátoru popisuje obrázok 3. Slabá interakcia gelátoru s rozpúšťadlom 

spúšťa tvorbu primárnych častíc prostredníctvom zrážania alebo kryštalizácie. Tento fenomén 

je označovaný ako bottom up fenomén.  Po ňom nasleduje molekulárne samozostavenie 

a samoorganizácia, kedy už dochádza k vytvoreniu priestorovej siete. Interakcie sú 

ovplyvňované anizotropným rastom supramolekulárnych štruktúr a anizotropiou difúznej 

kinetiky molekúl [19].  

 

Obrázok 3: Štádia vytvárania priestorovej siete jednozložkovým oleogelátorom [19] 
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2.3.2.2 Mechanizmus tvorby oleogélu jednozložkovým oleogelátorom 

Slabá interakcia medzi gelátorom a rozpúšťadlom vedie k vzniku dominantných interakcií 

typu gelátor-gelátor, a to zabezpečuje formovanie priestorovej siete. Avšak tieto interakcie 

musia ostať v určitej rovnováhe, pretože silnejšie interakcie typu gelátor-gelátor spôsobia len 

vyzrážanie a kryštalizáciu molekúl, ale nezabezpečia formovanie kontinuálnej siete. Preto je 

proces tvorby gélu tak veľmi zložitý. Zahŕňa supramolekulárne interakcie už v primárnej, 

sekundárnej ale aj terciárnej štruktúre [19]. Najdôležitejším aspektom v procese oleogelácie je 

teplota. Tvorba gélu nezačne okamžite po zmiešaní rozpúšťadla s oleogelátorom. Celý systém 

je potrebné najskôr zahriať na určitú teplotu a poriadne premiešať. Gelácia sa začína 

s postupným ochladzovaním zmesi až na laboratórnu teplotu. Pri opätovnom zvýšení teploty, 

gél prechádza znovu do tekutého stavu [20]. 

2.3.2.3 Sorbitan monopalmitát 

Sorbitan monopalmitát (SMP), označovaný aj ako Span 40, patrí taktiež do skupiny 

povrchovo aktívnych látok. Sorbitanový ester sa získava esterifikáciou kyseliny palmitovej 

a sorbitolu. Je to hydrofóbne neiónogénny tenzid, ktorý nie je schopný elektrolytickej 

disociácie. Má schopnosť formovať oleogél v rade organických rozpúšťadiel a rastlinných 

olejoch. SMP je rozpustný v organických rozpúšťadlách (etanol, metanol, etylacetát) 

a nerozpustný v studenej vode. Vytvára nepriehľadné termoreverzibilné polotuhé oleogély. 

Jeho mikroštruktúra v oleogéle je tvorená vzájomne prepojenou sieťou tubúl a tyčí. Oleogély 

tvorené prostredníctvom SMP môžu byť využité ako nosiče liečiv a antigénov 

[18, 22, 26, 27]. Štruktúru SMP zobrazuje obrázok 4. 

 

Obrázok 4: Štruktúra sorbitan monopalmitátu [26] 

2.3.2.4 Viaczložkové oleogelátory 

Táto kategória oleogelátorov dodnes nie je preskúmaná až tak, ako kategória 

jednozložkových oleogelátorov. Najviac študované zatiaľ boli dvojzložkové gelátory, ktoré 

môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do troch kategórií. Na obrázku 5 sú schematicky zobrazené 

tri hlavné kategórie viaczložkových oleogelátorov.  

Do prvej kategórie patria dvojzložkové gelátory, ktoré sú oba nutne potrebné na geláciu. 

Príkladom tejto skupiny môže byť zmes lecitínu a sorbinan tristearátu, ktoré samostatne olej 

negélujú, ale akonáhle sa zmiešajú v rôznych pomeroch, tak systém podlieha gelácií. Ide o to, 
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že jedna zo zložiek je zodpovedná za vytvorenie štruktúrnych častíc a druhá je nevyhnutná pri 

formovaní priestorovej siete zo vzniknutých častíc. 

Ďalšiu kategóriu tvoria oleogelátory, ktoré sú schopné gélovať olej samostatne, ale pri 

synergickom použití oboch, ich gély vykazujú lepšie vlastnosti. Ako príklad môžeme uviesť 

zmes mastnej kyseliny a mastného alkoholu (kyselina stearová/stearyl alkohol).  

Poslednú kategóriu tvoria gelátory, ktoré sú zložené z gélovacej a negélovacej prídavnej 

látky. Prídavná látka, môže byť povrchovo aktívne činidlo alebo polymér. Prítomnosť 

aditívnej látky nie  je nevyhnutná, avšak je výhodná kvôli stabilizácii systému. Kyselina 

stearová tak využíva prítomnosť nekryštalizujúceho činidla Tween 20 na zmenu kinetiky 

kryštalizácie [19]. 

 

Obrázok 5: Schematické znázornenie viaczložkových oleogelátorov [25] 

2.3.3 Štruktúra oleogélu 

Štruktúru gélu môžeme rozdeliť podobne ako pri proteínoch na primárnu, sekundárnu 

a terciárnu. Primárna štruktúra je daná jednosmernou agregáciou gélotvorných molekúl. 

Sekundárna štruktúra je určená morfológiou jednotlivých agregátov ako sú micely, vezikuly, 

reverzné micely a listy. Terciárna štruktúra gélu je tvorená  trojrozmernou sieťou 

prepletených vlákien. Vlákna môžu byť tuhé alebo duté a zároveň vyplnené kvapalinou 

[19, 20]. 

2.3.4 Charakterizácia oleogélu 

2.3.4.1 Test na stanovenie kritickej koncentrácie gelácie 

Najpoužívanejšou metódou na stanovenie kritickej koncentrácie gelácie je metóda otočenej 

vialky. Určité množstvo oleogelátoru sa vloží do vopred odváženého zahriateho oleja. Zmes 

sa následne zahrieva a premiešava, až pokiaľ sa celý obsah oleogelátoru nerozpustí. 

Po dôkladnom premiešaní sa zmes ochladí na laboratórnu teplotu a dochádza k formovaniu 
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gélu. Ak po otočení vialky nedochádza ku toku gélu, znamená to, že koncentrácia použitého 

gelátoru bola dostatočná. Ako je zobrazené na obrázok 6 gél ostáva na dne nádoby 

a po pretočení vialky nesteká dolu [20]. 

 

Obrázok 6: Stanovenie kritickej koncentrácie metódou otočenej vialky [28] 

2.3.4.2 Teplota prechodu gél-sól  

Teplota prechodu gél-sól (Tg) je jednou z najdôležitejších vlastností oleogélu. Tg je 

teplota, pod ktorou gél netečie. Pri teplotách nad Tg gél stráca svoju štruktúrnu integritu 

a dochádza k toku gélu. Teplota prechodu je závislá na zložení gélu, a preto je pri každom 

géle iná. Závisí na chemických a fyzikálnych vlastnostiach disperzného média a gelátoru, 

na interakciách medzi nimi, ale aj na koncentrácií oleogelátoru. Zvyšovaním koncentrácie 

gélovacieho činidla rastie aj teplota prechodu [20].  

2.3.5 Využitie oleogélov v praxi 

2.3.5.1 Kozmetický priemysel 

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa začali oleogély viac využívať v kozmetike. Jedným 

z nich je ten, že oleogély sú vhodné pre problematickú pokožku. Ľudia, ktorí trpia poruchami 

kože súvisiacimi so zníženým množstvom lipidov, používajú oleogély na doplnenie týchto 

dôležitých látok. Ďalším dôvodom je efektívnejšia hydratácia pokožky. Výhodou oleogélov je 

to, že zabraňujú transepidermálnej strate vody, takže nie je nutné dodávať vodu ešte externe. 

Do oleogélov môže byť integrovaná prírodná látka ako napríklad močovina. Tá má 

antipruritické účinky, čo znamená, že obmedzuje svrbenie pokožky. Vysoký obsah lipidov 

znižuje drsnosť pokožky, preto sa oleogély používajú v prípravkoch na pery, ruky a chodidlá. 

Pri pravidelnom a dlhodobom používaní by pokožka mala byť opäť jemná a hladká. Oleogély 

je taktiež možné nájsť aj v dekoratívnej kozmetike, napríklad v make-upe, očných tieňoch 

alebo v riasenke [20]. 

2.3.5.2 Potravinársky priemysel 

Potravinársky priemysel sa už istú dobu snaží minimalizovať obsah trans nasýtených 

tukov, preto sa hľadajú alternatívy, ktoré by ich mohli nahradiť. Vedci sa snažia zmeniť 

fyzikálne vlastnosti olejov tak, aby sa čo najviac podobali na tuky. Preto začali kombinovať 

oleje s rôznymi špecifickými látkami za vzniku oleogélov. Veľký potenciál vykazuje 
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etylcelulóza, ktorá môže olej gélovať aj v nízkych koncentráciách. Oleogély potom slúžia ako 

náhrada za vysoko nasýtený hovädzí tuk v mletých mäsových výrobkoch, a tým minimalizujú 

riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení [20]. 

2.3.5.3 Farmaceutický priemysel 

Oleogély sa vo veľkej miere používajú ako systémy na kontrolovanú a cielenú distribúciu 

liečiv. Koža pôsobí ako účinná bariéra pre väčšinu látok okrem nitroglycerínu, nikotínu, 

estradiolu, testosterónu a niekoľkým ďalším. Pri použití oleogélu, ktorý slúži ako nosič 

liečiva, sa zvyšuje permeabilita lieku a znižujú sa vedľajšie účinky. Penetráciu liečiva 

zabezpečujú práve lipidy. Oleogély sú vo všeobecnosti považované za úspešné dermálne 

lieky, pretože zabezpečujú alternatívne možnosti liečby. Napríklad pri liečbe osteoartritídy 

alebo reumatoidnej artritídy, nie je nutné podávať liečivo perorálne. Aceklofenak je možné 

vložiť do oleogélu, podať transdermálne a tým znížiť riziko závažného podráždenia 

žalúdka [20]. 

2.3.5.4 Strojárensky priemysel 

Oleogély sa s obľubou používajú aj v strojárenskom priemysle a to z toho dôvodu, že sú 

chemicky oveľa stabilnejšie ako klasické mazacie tuky. Taktiež majú vyššie teploty rozkladu 

ako mazacie tuky. Oleogély z ricínového oleja a zmesi etylcelulózy a metylcelulózy sa 

potenciálne dajú použiť ako mazivá, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Navyše sa 

vyznačujú vyššou mechanickou a tepelnou stabilitou. Ďalšou použiteľnou alternatívou sú 

oleogély z rôznych typov rastlinných olejov a zmesi sorbitanu a glycerylmonostearátov. 

Výhodou týchto oleogélov je taktiež biologická odbúrateľnosť v prírode [20]. 

2.4 Bigély 

2.4.1 Charakterizácia bigélov 

Bigély sú dvojfázové systémy vytvorené zmiešaním hydrogélu s oleogélom. Majú 

charakter mäkkej pevnej látky. V súčasnosti nie sú až tak preskúmané, ale začínajú byť 

zaujímavé  predovšetkým pre farmaceutický a kozmetický priemysel. V porovnaní 

s ostatnými viacfázovými systémami (napr. emulzie) sú bigély charakteristické tým, že obe 

ich fázy majú polotuhý charakter. Pripravujú sa zmiešaním hydrogélu s oleogélom pri vyšších 

šmykových rýchlostiach. Bigély nevykazujú separáciu fáz pri skladovaní pri izbovej teplote 

až po dobu 6 – 12 mesiacov. Ich nevýhodou je ich tepelná stabilita. Pri zvýšení teploty, 

dochádza ku destabilizácií systému a gél začína tiecť. Od emulzií a krémov sa líšia tým, že 

nevyžadujú prítomnosť prídavných povrchovo aktívnych látok a emulgátorov [22, 29, 30]. 

2.4.2 Vlastnosti  a využitie bigélov 

Súčasné použitie oboch systémov je veľmi efektívne, pretože sa kombinujú výhody 

hydrogélov aj oleogélov. Samostatné oleogély sú považované vo farmaceutickej 

a kozmetickej oblasti za veľmi mastné. Navyše po aplikácií sa ťažko odstraňujú, čo môže byť 

pri citlivej pokožke nežiaduce. Veľkou výhodou oleogélov je to, že dokážu rozpúšťať aj 

lipofilné látky. Hydrogély majú naproti tomu obrovskú výhodu, pretože po aplikácií sa 

z pokožky ľahko odstraňujú. Navyše majú obmedzenú schopnosť penetrácie liečiv 

do pokožky kvôli lipofilnej bariére kože. Kombináciou oboch gélov vzniká gél, ktorý je 

schopný niesť ako hydrofilné, tak aj hydrofóbne liečivá. Olejová zložka zabraňuje 
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vyparovaniu vody z pokožky, a preto je pri dermálnom použití zaistená lepšia hydratácia 

epidermy. Bigél má navyše zvláčňujúci účinok a je dobre roztierateľný. Po aplikácii 

na pokožku sa ľahko odstraňuje vodou [29, 30]. 

2.4.3 Rozdelenie bigélov 

Na základe usporiadania oleogélu a hydrogélu je možné rozdeliť bigély do troch skupín: 

- Oleogél v hydrogélovom systéme 

- Hydrogél v oleogélovom systéme 

- Bikontinuálny systém  

Prvá kategória bigélov je tvorená olejovou fázou, ktorá je rozptýlená vo vodnej fáze. Tento 

typ bigélov je zatiaľ doteraz najviac preskúmaný. Používajú sa rôzne typy hydrogélov 

vyrobené napríklad z hydroxymetylcelulózy, guarovej gumy, želatíny, alginátu sodného alebo 

vo vode rozpustných polymérov (polyvinylalkohol, polyvinylchlorid). Oleogély sú vyrábané 

z rastlinných olejov (slnečnicový, sójový, olivový, sezamový) a gelátorov ako sú Span 40 

(sorbitan monopalmitát), Span 60 (sorbitan monostearát) alebo kyselina stearová. O ostatných 

kategóriách sa v súčasnej literatúre len veľmi málo diskutuje [30].  

2.5 Fluorescenčná mikroskopia 

2.5.1 Fluorescencia 

Fluorescenčná mikroskopia je založená na fyzikálnom jave – fluorescencii. Molekuly 

niektorých látok sú schopné absorbovať (prijať) a emitovať (vyžiariť) svetelné žiarenie 

o určitej vlnovej dĺžke. Jav, kedy molekula absorbuje svetelné žiarenie, sa nazýva excitácia. 

Ak sú molekuly schopné časť prijatej energie vyžiariť vo veľmi krátkom čase (rádovo 

femtosekundy) v podobe svetla o vyšších vlnových dĺžkach s nižšou energiou, hovoríme 

o emisii. Po vynesení excitačného a emisného spektra do grafu vidíme, že maximá spektier sú 

od seba trochu vzdialené. Tento posun maxím vlnových dĺžok sa nazýva Stokesov posun. 

Súvisí so stratou časti energie nefluorescenčnými procesmi ako je napr. uvoľnenie tepla. 

Na obrázku 7 je zobrazený Stokesov posun, ktorý zodpovedá excitačným a emisným 

maximám fluoresceínu 5-izokyanátu [31]. 



  19 

 

Obrázok 7: Stokesov posun [31] 

2.5.2 Fluorofory 

Fluorofory sú väčšinou organické látky so schopnosťou fluoreskovať. Vo všeobecnosti sa 

dajú rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou z nich je trieda vnútorných (vlastných) fluoroforov. 

Tie sa vyskytujú v prírode prirodzene. Vlastnú fluorescenciu vykazujú proteíny, redukované 

formy koenzýmov NADH, NADPH, oxidované formy flavoproteínov, vitamín A, 

cytochrómy, hemoglobín, myoglobín, chlorofyl a iné. V proteínoch fluoreskujú aromatické 

aminokyseliny ako tryptofán, tyrozín a fenylalanín. Druhou triedou sú vonkajšie fluorofory, 

ktoré sa pridávajú ku vzorkám bez fluoreskujúcich vlastností. Podľa typu väzby, ktorou sa 

viažu na vzorku ich rozdeľujeme na fluorescenčné značky a fluorescenčné sondy. 

Fluorescenčné značky sa viažu na sledované biomolekuly kovalentnou väzbou. Najčastejšie 

sú používané k fluorescenčnému značeniu bielkovín. Najznámejšie fluorescenčné značky sú 

fluoresceín, dansylchlorid a akrylodan. Fluorescečné sondy sú fluofory, ktoré sa k sledovanej 

štruktúre viažu nekovalentne a často pri tom menia svoje fluorescenčné vlastnosti. Práve preto 

je voľba fluorescenčnej sondy veľmi dôležitá [32]. 

2.5.2.1 Nílska červeň 

Nílska červeň je fluorescenčná sonda, ktorá je veľmi ťažko rozpustná vo vode, ale dobre sa 

rozpúšťa v rade rôznych organických rozpúšťadiel (napr. acetón). To znamená, že je závislá 

na polarite prostredia [33]. Závislosť na polarite prostredia sa prejavuje zmenou dipólového 

momentu, kedy dochádza k novému usporiadaniu náboja medzi donorom (dietylamino 

skupinou) a akceptorom elektrónu (chinoidnej časti) [34]. V nepolárnom prostredí sa emisné 

maximum pohybuje okolo vlnovej dĺžky 530 nm a so vzrastajúcou polaritou prostredia sa 

emisné maximum posúva k vyšším vlnovým dĺžkam. Nílska červeň sa s obľubou používa 

v biochemických aplikáciách ako fluorescenčná sonda intracelulárnych lipidov. Jej sumárny 

vzorec je C20H18N2O2 a jej štruktúru popisuje obrázok 8 [33, 35, 36].  
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Obrázok 8: Štruktúrny vzorec nílskej červene [36] 

2.5.2.2 Perylén 

Jedná sa o hydrofóbny fluorofor tvorený dvoma molekulami naftalénu, ktoré sú spojené 

väzbou uhlík-uhlík v 1. a 8. pozícií (obrázok 9). Má teda charakter polycyklického 

aromatického uhľovodíku. Vo vode je takmer nerozpustný, ale veľmi dobre sa rozpúšťa 

v rade organických rozpúšťadiel, ako sú napr. acetón a chloroform. Perylén je veľmi 

obľúbená fluorescenčná sonda hlavne vďaka vysokému kvantovému výťažku, schopnosti 

silno absorbovať UV žiarenie a k nízkej náchylnosti k fotovybielovaniu [37, 38]. 

 

Obrázok 9: Štruktúra perylénu [38] 

2.5.2.3 Fluoresceín 

Fluoresceín je jasne zelený fluorofor, ktorý je citlivý na zmenu pH. Jeho absorbčné 

maximum je pri vlnovej dĺžke 490 nm a emisné maximum vo vodnom prostredí a pri 

fyziologickom pH je v okolí vlnovej dĺžky 521 nm. Je dostupný vo forme rôznych derivátov 

(disodná soľ fluoresceínu, fluoresceín izotiokyanát), ktoré sa kvôli ich vysokej absorpčnej 

schopnosti, vysokému kvantovému výťažku a dobrej rozpustnosti vo vode, často používajú 

ako fluorescenčné činidlá pre biologický výskum. Vo vodnom prostredí sa môže nachádzať 

v katiónovej, neutrálnej, aniónovej a dianiónovej forme. Základnú štruktúru fluoroforu 

popisuje obrázok 10 [39, 40]. 
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Obrázok 10: Štruktúrny vzorec fluoresceínu [40] 

2.5.2.4 HPTS  

HPTS, celým názvom trisodná soľ kyseliny 8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfónovej, je vo vode 

rozpustné pyrénové fluorescenčné farbivo. Vzhľadom na prítomnosť fenolickej hydroxylovej 

skupiny nadobúdajú vlastnosť citlivú na pH. HPTS je po chemickej stránke slabá kyselina 

(pKa = 7,7), preto pri rozpúšťaní vo vode budú v roztoku prítomné protónované 

aj deprotónované formy, ktoré vykazujú dva rozdielne absorbčné peaky. Prvý pri 405 nm 

a druhý pri 450 nm. Stupeň protonizovanej formy HPTS je závislá na pH roztoku. Vďaka 

tejto unikátnej vlastnosti sa HPTS používa na snímanie CO2, aminokyselín, pH alebo sa 

používa ako biosenzor [41, 42].  

 

Obrázok 11: Štruktúra HPTS [42] 

2.5.2.5 ATTO  655 - maleimide 

ATTO 655 je kryštalická látka s absorbčným maximom pri 663 nm. Farbivo je veľmi 

dobre rozpustná vo vode, etanole aj tetrahydrofuráne. Táto fluorescenčná sonda sa používa 

v rade biochemických aplikácií, napr. pri značení DNA, RNA a bielkovín. Medzi výhody 

ATTO 655 patrí silná absorpcia, vysoký kvantový výťažok, vysoká tepelná stabilita 

a fotostabilita [43]. 
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Obrázok 12: Štruktúra ATTO 655 [43] 

 

2.5.3 Fluorescenčný mikroskop 

Fluorescenčný mikroskop je špeciálny typ optického mikroskopu. Od klasického optického 

mikroskopu sa líši v prístrojovej technike aj v metóde prípravy vzorky na pozorovanie. 

V epifluorescenčnom mikroskope sa ako zdroj svetla používa ortuťová alebo xenónová 

výbojka. Jeho ďalšími dôležitými súčasťami sú filtre a polopriepustné dichroické zrkadlo. 

Tieto komponenty sú zabudované do kocky a tvoria tzv. fluorescenčný filter, ktorý sa vkladá 

do optickej osi mikroskopu. Filtre sa od seba líšia citlivosťou pre určité vlnové dĺžky, ktoré sú 

špecifické pre dané farbivo. Excitačný filter prepúšťa len svetlo, ktoré je potrebné 

na fluorescenciu vzorky. Emisný filter, nazývaný aj bariérový, pohlcuje excitačné svetlo, 

ktoré nebolo použité pri excitácii a prepúšťa len emisnú časť spektra. Dichroické zrkadlo 

zabezpečuje odraz dlhovlnného žiarenia do okuláru a krátkovlnné žiarenie odráža na preparát. 

Obraz, ktorý pozorujeme pomocou okuláru, je možné potom zaznamenať pomocou 

digitálneho fotoaparátu alebo pomocou špeciálnych CCD kamier [44]. 

Žiarenie z výbojky prechádza cez excitačný filter a časť žiarenia, ktoré prepúšťa tento filter 

dopadá na dichroické zrkadlo v uhle 45°. Zrkadlo odráža excitačné lúče a tie prechádzajú cez 

objektív na sledovaný preparát. V preparáte dochádza ku excitácii elektrónov pri ich návrate 

do pôvodného energetického stavu sa do všetkých strán vyžiari fluorescenčné svetlo o vyššej 

vlnovej dĺžke. Objektív prepúšťa len žiarenie, ktoré prechádza cez dichroické zrkadlo 

a dopadá na bariérový filter. Emisný filter bráni priechodu odrazeného excitačného žiarenia 

s vyššou intenzitou než má emisné žiarenie. Do okuláru prechádza teda len fluorescenčné 

žiarenie o vyšších vlnových dĺžkach [45, 46].  
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Obrázok 13: Princíp konštrukcie fluorescenčného mikroskopu [47] 

Konfokálny mikroskop sa od epifluorescenčného mikroskopu líši zdrojom svetla. Používa 

sa laserový lúč, ktorý prechádza úzkou štrbinou (source pinhole), čím zaostruje na konkrétny 

bod vzorky. Emitované žiarenie zachytené objektívom sa presunie na detektor pinhole (ďalšia 

úzka štrbina). Žiarenie, ktoré prejde cez štrbinu, dopadá na detektor (fotonásobič). Výsledný 

signál následne spracováva počítač. Týmto spôsobom je preskenovaný celý objekt bod 

po bode v rôznych optických rovinách. Všetky dáta sú zaznamenávané a vyhodnocované 

počítačom [46].   

 

Obrázok 14: Zjednodušené usporiadanie konfokálneho mikroskopu[48] 
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2.6 Reológia 

Vedný odbor reológia je náuka o toku. Zaoberá sa deformáciou materiálov vplyvom 

vonkajších síl a tokovými vlastnosťami látok v kvapalnom stave. Tok, častokrát označovaný 

ako viskózny druh deformácie, je dobre pozorovateľný hlavne pri kvapalinách. Je 

charakterizovaný tým, že pri pôsobení vonkajšej sily deformácia narastá, pričom rýchlosť 

zväčšovania deformácie je úmerná pôsobiacej sile [49]. 

2.6.1 Newtonov zákon, newtonské kvapaliny a nenewtonské kvapaliny 

Newtonov zákon popisuje vzťahy pre deformáciu pre ideálne viskózne tekutiny. Tekutiny, 

ktoré sa riadia Newtonovým zákonom sa označujú ako newtonské. Jedná sa prevažne o čisté 

kvapaliny a roztoky nízkomolekulárnych látok. Pri deformácii sa ich molekuly v roztoku 

vzájomne neovplyvňujú. Dochádza len ku zanedbateľným vzájomným interakciám medzi 

časticami. Narastajúce dotykové napätie nemá vplyv na zmenu viskozity kvapaliny, je len 

lineárne závislé na šmykovej rýchlosti. Obrázok 15 zobrazuje závislosť dotykového napätia 

a viskozity na šmykovej rýchlosti. Vľavo je znázornená toková a vpravo viskozitná krivka 

newtonskej kvapaliny [50, 51]. 

 

 

Obrázok 15: Toková a viskozitná krivka newtonskej kvapaliny [50] 

Pre ideálny viskózny materiál platí pre dotykové napätie klasický Newtonov zákon:  

     
  

  
      (1) 

kde súčiniteľ η je dynamická viskozita, ktorá charakterizuje vnútorné trenie  newtonovskej 

kvapaliny, du je vzájomná rýchlosť pohybu šmykových rovín vzdialených od seba o dx a D je 

tzv. gradient rýchlosti (rýchlosť deformácie, šmyková rýchlosť). Gradient rýchlosti 

charakterizuje tvarové zmeny v prúdiacej tekutine. Dynamická viskozita je závislá od tlaku 

a teploty. Jej jednotkou v sústave SI je Pa·s [52]. 

 

 



  25 

Ak dochádza k prúdeniu kvapaliny medzi dvoma doskami, dotykové napätie sa dá 

definovať Newtonovým zákonom nasledovne. Ak horná doska o ploche A je voči spodnej 

doske pohyblivá a pohybuje sa rýchlosťou v, ktorá je vyvolávaná silou F, tak platí vzťah:  

   
 

 
    (2) 

 

 

Obrázok 16: Rýchlostný profil  toku v kvapaline medzi pohyblivou a nepohyblivou doskou [50] 

Nenewtonské kvapaliny sú o čosi reologicky zložitejšie, pretože sa neriadia Newtonovým 

zákonom. Sú to roztoky a taveniny polymérov, suspenzie, rôzne pasty a podobne. Platí pre ne 

rovnica, ktorá je analogická s Newtonovým zákonom:  

      , (3) 

kde η je tzv. zdanlivá viskozita, ktorá nie je látkovou konštantou, ale závisí na rýchlosti 

deformácie alebo dotykovom napätí [51]. 

2.6.2 Základné typy nenewtonských kvapalín 

Pseudoplastické látky – ich zdanlivá viskozita sa s rastúcim gradientom rýchlosti 

zmenšuje. Predpokladá sa, že zmena štruktúry nastáva hneď ako začne pôsobiť šmykové 

napätie. K pseudoplastickým látkam patria napríklad roztoky mydiel, detergentov, taveniny 

polymérov a podobne. Pseudoplasticita je v praxi veľmi vítaná vlastnosť, pretože znižuje 

energetickú náročnosť pri miešaní. Pseudoplastické látky sa podľa priebehu tokových kriviek 

rozdeľujú na pravé pseudoplastické kvapaliny a štruktúrne viskózne kvapaliny [51]. 

Dilatantné kvapaliny – pri zvyšujúcej sa šmykovej rýchlosti sa zvyšuje aj zdanlivá 

viskozita týchto kvapalín. V praxi zdanlivá viskozita často komplikuje technologické procesy, 

a preto sa potlačuje zmenou zloženia kvapaliny [51]. 
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Plastické kvapaliny – sú kvapaliny s plastickou zložkou deformácie. U nich dochádza 

k toku až po prekročení medze toku τk  (určitá hodnota prahového šmykového napätia). Do 

tejto kategórie sa radia aj Binghamské kvapaliny. Sú to kvapaliny s plastickou zložkou 

deformácie a navyše pod hodnotou medze toku môžu mať aj elastickú zložku deformácie. 

Príkladom plastických kvapalín sú koncentrované a odpadné kaly [51]. 

 

Obrázok 17: Kvapaliny –  (1)  newtonská, (2) štruktúrne viskózna,( 3)  dilatantná, (4) plastická 

(pseudoplastická), (5)  Binghamská [51] 

2.6.3 Viskoelasticita 

Mnoho reálnych látok svojimi vlastnosťami pripomína čiastočne tuhé elastické teleso, ale 

aj viskóznu kvapalinu. Nejedná sa o ideálne látky, preto pre ne neplatí Newtonov zákon. Tieto 

látky sa označujú ako viskoelastické. Ide hlavne o polyméry, ktorých chovanie je silne závislé 

na teplote [53]. 

Vlastnosti viskoelastických látok sú popísané dvoma typmi modulov. Elastický modul pre 

pevné látky, označovaný ako G', súvisí so schopnosťou telesa uchovať si elastickú energiu. 

Tvorí reálnu časť komplexného modulu G
* 

a vzťahuje sa na energiu uloženú v materiáli počas 

napäťového cyklu. Viskózny modul pre kvapaliny, označovaný G'', súvisí s nevratnou 

zmenou deformačnej energie, teda udeľuje stratu energie počas napäťového cyklu. Tvorí 

imaginárnu zložku komplexného modulu G
*
. Zo vzťahu 4 teda vyplýva, že komplexný modul 

G
*
 zahŕňa obe zložky, ktoré vyjadrujú reologické chovanie reálnych viskoelastických látok 

[53]. 

                  (4) 

K presnému rozhraniu medzi kvapalnou a pevnou fázou slúži tzv. bod prekríženia 

(z angličtiny cross-over point) elastického a viskózneho modulu. Do bodu prekríženia 

prevažuje jeden z modulov, ktorý tak udáva charakter skúmanej látky [53].  

Z vyššie popísaných veličín môžeme definovať stratový uhol δ, ktorý je definovaný ako 

pomer medzi elastickým a viskóznym modulom: 

      
   

  
   (5) 
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Veľkosť stratového uhlu určuje charakter chovania skúmanej látky. Hodnota stratového 

uhlu udáva informáciu o tom, ktorá zo zložiek prevažuje. Ak látka vykazuje viskoelastické 

zloženie, neprevažuje ani elastická ani plastická zložka a veľkosť stratového uhlu je 45° 

(tan δ = 1). Ak je δ > 45° (tan δ > 1), látka vykazuje viskózne chovanie a prevažuje v nej 

viskózna zložka. Naopak ak δ < 45° (tan δ < 1), látka sa chová elasticky a prevažuje elastická 

zložka [54].  

2.6.4 Meracie systémy 

Pre meranie viskozity existuje mnoho prístrojov, ako napr. prietokové, pádové a rotačné 

viskozimetre. Rotačný viskozimeter (reometer) je zložený z dvoch základných častí – rotor 

a stator. Stator je statická časť a rotor je pohyblivá časť, ktorá rotuje s konštantnou uhlovou 

rýchlosťou. Reometre disponujú radou meracích geometrií, ktoré sa používajú ku stanoveniu 

reologických vlastností pre rôzne viskózne látky. Typy geometrií sú popísané na obrázku 18. 

Pre gélové vzorky je najlepšie použiť geometriu typu doska-doska (paralel plates). Výhodou 

je nízka spotreba vzorky a ľahké čistenie aparatúry. Geometrie valec-valec a double-gap sa 

požívajú prevažne pre meranie nízkoviskóznych látok a newtonských kvapalín [3, 55]. 

 

 

Obrázok 18: Geometrie reometru: (a) valec-valec, (b) double-gap, (c) kužel-doska, (d) doska-doska 

[55] 
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3 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

3.1 Príprava hydrogélov 

Vo farmaceutickom priemysle a v medicíne sú hydrogély veľmi obľúbené hlavne kvôli 

biokompatabilite a biodegradabilite. Využívajú sa netoxické látky, ktoré za vhodných 

podmienok formujú hydrogél. Jedným zo zaujímavých typov prípravy hydrogélu je interakcia 

medzi záporne nabitým polymérom a kladne nabitým tenzidom vo vode. Týmto typom 

prípravy sa zaoberal aj švédsky tím  Thalberka K. Ako polyelektrolyt použili hyaluronan 

a ako tenzid alkyltrimetylamónium bromid. Alkylové reťazce boli rôzne dlhé, obsahovali 8, 9, 

10, 12 a 16 uhlíkov. Výsledkom bolo to, že tenzid s 8 a 9 uhlíkmi nevytváral fázovo 

separované hydrogély, pretože z energetického hľadiska bolo preň výhodnejšie tvoriť len 

voľné micely. Tvorba fázovo separovaného hydrogélu začala až pri použití tenzidu 

s alkylovým reťazcom o dĺžke 10 uhlíkov. Interakcia medzi polymérom a tenzidom bola 

skúmaná pomocou metódy NMR, polarimetrie, vodivosti a solubilizácie farbív [56].  

Veľká časť záverečných prác na Fakulte chemickej VUT v Brne sa v rámci laboratória 

biokoloidov zaoberala prípravou fázovo separovaných hydrogélov na báze interakcie 

polyelektrolytov a opačne nabitých tenzidov. Bakalárska práca Martiny Havlíkovej sa 

zaoberala uvoľňovaním solubilizovaných látok z fázovo separovaných hydrogélov. 

Hydrogély boli pripravené na základe interakcie záporne nabitého polyméru (hyaluronan) 

a kladne nabitého tenzidu (Septonex) o rôznych koncentráciách – 50 mM, 100 mM 

a 200 mM. Uvoľňovanie farbív z gélov bolo pozorované pomocou metódy UV-VIS 

spektroskopie a pomocou prístroja MicroTime 200 [57]. 

3.2 Príprava oleogélov 

Oleogély, ako potenciálne nosiče liečiv, sú študované posledné dve desaťročia mnohými 

výskumnými tímami po celom svete. Oleogély sa skúmajú kvôli ich dobrej reologickej, 

fyzikálnej a chemickej stabilite. Tím Dassanayake L. v roku 2011 pripravoval oleogély 

založené na jedlých lipidových materiáloch. Skúšali vytvoriť oleogély neiónogénnymi 

tenzidmi (sorbitan monostearát, sorbitan monopalmitát), monoacylglycerolmi, mastnými 

kyselinami, dikarboxylovými kyselinami, mastnými alkoholmi, voskami a inými látkami 

v olejoch. Vypracovali tak štúdiu, kde rozdelili oleogelátory do dvoch skupín, a to 

na samozostavovacie oleogelátory a oleogelátory so systémom vytvárania kryštalických 

častíc. Samozostavovacie oleogelátory tvoria oleogély molekulárnou samoorganizáciou častíc 

v olejovej fáze. Zaradili medzi ne neiónogenné tenzidy, ceramidy a monoacylglyceroly. 

Medzi oleogelátory, ktoré vytvárajú oleogél v dôsledku nukleácie a následného rastu 

kryštálov v olejovej fáze, zaradili mastné kyseliny, mastné alkoholy, dikarboxylové kyseliny, 

deriváty mastných kyselín a vosky [18].  

Aj keď tvorba oleogélov je známa už niekoľko desaťročí, až minulý rok Ashok R. Patel 

popísal mechanizmus tvorby oleogélu, ktorý je už diskutovaný v teoretickej časti v kapitole 

2.3.2. Tvrdí, že tvorba oleogélu je veľmi náročný proces a porozumenie mechanizmu 

oleogelácie umožní chemikom nájsť ľahko vhodné oleogelačné činidlo. Faktory, ktoré vedú 

k procesom samozostavenia a samoorganizácie sa dajú študovať s ohľadom na molekulárne 

charakteristiky gelátorov, interakcii oleogelátora s rozpúšťadlom alebo vzájomnými interakcií 
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medzi viacerými jednotlivými gelátormi. Molekulárne charakateristiky zohľadňujú hlavne 

štruktúru, polaritu a prítomnosť rôznych funkčných skupín gelátoru [19]. 

3.3 Príprava a charakterizácia bigélov 

Ako už bolo spomenuté vyššie, bigély sa používajú vo farmaceutickom priemysle ako 

nosiče liečiv s riadeným uvoľňovaním. Indický vedecký tím pod vedením Vinay K. Singha sa 

zaoberal riadeným uvoľňovaním lipofilného liečiva z bigélu. Hydrogél bol tvorený z guarovej 

gumy a oleogél bol zložený zo sorbitan monostearátu a sezamového oleja. Štúdie zaoberajúce 

sa riadeným uvoľňovaním liečiv in vitro ukázali, že uvoľňovanie liečiva (ciprofloxacín) je 

závislé na pomere hydrogélu a oleogélu v bigéle. Ciprofloxacín sa používa na liečbu 

miernych až stredne ťažkých infekcií močového ústrojenstva, gastrointestinálneho traktu 

(GIT), kože, dýchacieho traktu spôsobených Gram pozitívnymi a Gram negatívnymi 

baktériami. Bolo preukázané, že čím je v systéme menší obsah vodnej fáze, tým sú účinnejšie 

vodíkové väzby okolo olejových kvapiek a tie bránia uvoľňovaniu liečiva. Liečivo sa bude 

teda uvoľňovať rýchlejšie pri menšom obsahu oleogélu. Toto meranie bolo realizované 

pomocou UV-VIS spektrometru. Prostredníctvom konfokálneho mikroskopu bola skúmaná 

štruktúra bigélu, ktorý bol zafarbený fluorescenčnými sondami. Vodná fáza bola ofarbená 

rhodamínom a olejová fáza fluoral yellow. Konfokálne mikrografy preukázali prítomnosť 

sférickych olejových kvapôčiek dispergovaných vo vodnej fáze. Veľkosť kvapôčiek sa 

zmenšovala s narastajúcou koncentráciou oleogélu. Spôsobené to bolo tým, že s narastajúcim 

podielom olejovej fázy dochádzalo ku zbaľovaniu dispergovanej fáze. Zbaľovanie kvapôčiek 

zabezpečovalo zvýšenú stabilitu bigélov. Väčšie kvapôčiek spôsobovali koalescenciu polárnej 

a nepolárnej fázy, čo v konečnom dôsledku viedlo k destabilizácii celého systému [58].  

B. Behera a kol. skúmali fyzikálne a mechanické vlastnosti bigélov na báze slnečnicového 

oleja a syntetických, vo vode rozpustných polymérov. Prostredníctvom fluorescenčného 

mikroskopu bola pozorovaná štruktúra bigélu. Mikrografy potvrdili prítomnosť 

dispergovaných olejových kvapiek v hydrogéle, a tým potvrdili aj typ bigélu, ktorým bol 

oleogél v hydrogéle [22]. 

Vlastnosti bigélov z reologického hľadiska a mikroštruktúry skúmal aj tím Francesca 

R.Lupiho. Merania preukázali, že reologické vlastnosti bigélov sú silne ovplyvnené obsahom 

oleogélu. Analýza komplexného modulu a stratového uhlu dokazuje, že zvýšený obsah 

oleogélu v bigéloch vedie ku zvýšeniu konzistencie a stupňa štruktúry materiálu [30].  

Khurram Rehman a Mohd D. Zulfakar vykonávali reologické merania bigélu na báze 

rybieho oleja a karbopolu pomocou reometru s geometriou kužel-doska. Bigély boli 

pripravené zmiešaním rôznych pomerov hydrogélu a oleogélu, a to konkrétne 90:10, 70:30, 

50:50. Merané boli aj čisté vzorky hydrogélu a oleogélu. Všetky vzorky vykazovali 

pseudoplastické chovanie, pričom čistý hydrogél bol najviskóznejší a čistý oleogél bol naopak 

najmenej viskózny. Viskozita vzoriek klesala priamoúmerne s narastajúcim podielom 

oleogélu v systéme. Do tohto systému bol inkorporovaný aj Imiquimod, ktorý slúži ako 

modifikátor imunitnej odpovede. V súčasnosti sa používa proti kožným ochoreniam ako je 

aktinická keratóza, bazocelulárny karcinóm a neoplázia [59]. 
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Mahmoud M. Ibrahim a spol. vytvorili bigély na báze hydroxymetyl celulózy a sójového 

oleja s použitím rôznych oleogelátorov pre diltiazem hydrochlorid (DH). Toto liečivo sa 

vo všeobecnosti používa na liečbu hypertenzie a angíny. Aj keď sa dobre absorbuje 

z gastrointestinálneho traktu, tak veľmi zaťažuje pečeň. Navyše polčas rozpadu DH je veľmi 

krátky, a preto na udržanie požadovanej koncentrácie liečiva je nutné liečivo podávať 

častejšie. A tak sa vedci z egyptskej univerzity snažili vyvinúť formu lieku, ktorá by sa dala 

podávať transdermálne. Cieľom výskumu bolo minimalizovať frekvenciu podávania DH 

a odstrániť aj vedľajšie účinky po orálnom podaní odporúčaných dávok [6]. 
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Použité chemikálie 

Polyelektrolyty 

Hyaluronan sodný 

Mw = 1 670 kg·mol
-1

; č.šarže: 160218-E1, vlhkosť: 11,13 %, Contipro Biotech s. r. o. 

Tenzidy 

CAE (Etylkokoyl arginát) 

CAS: 95370-65-3 Ajinomoto CO. 

Triton X-100 ( t-Oktylfenoxypolyetoxyetanol) 

CAS: 9002-93-1, Sigma Aldrich 

Tween 20 (Polyoxyetylénsorbitan monolaurát) 

CAS: 9005-64-5, Sigma Aldrich 

Tween 40 (Polyoxyetylénsorbitan monopalmitát) 

CAS: 9005-66-7, Sigma Aldrich 

Sorbitan monostearát 

C24H46O6, Mw =430,62 g·mol
-1

, CAS: 1338-41-6, Sigma Aldrich 

Span 40 (Sorbitan monopalmitát) 

C22H42O6, Mw =402,57 g·mol
-1

, CAS: 26266-57-9, Sigma Aldrich 

Span 65 (Sorbitan tristearát) 

C60H144O8, Mw =963,55 g·mol
-1

, CAS: 26658-19-5, Sigma Aldrich 

Sacharóza palmitát 

C28H52O12, Mw =508,72 g·mol
-
1, CAS: 26446-38-8, Carbosynth  

CTAB  (Hexadecyltrimetylamónium bromid) 

CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3, Mw = 364,45 g·mol
-1

, CAS: 57-09-0, Sigma Aldrich 

Septonex (Karbethopendecinium bromid) 

Mw = 422,48 g·mol
-1

, č.šarže: 511SEP003, GNB chem, a. s. 

Oleje 

Slnečnicový olej 

Gaston, s. r. o. 

Citrónový olej 

CAS: 8008-56-8; Sigma Aldrich 
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Fluorescenčné sondy a farbivá 

Sodná soľ fluoresceínu 

Mw =376,28 g·mol
-1

, Eec = 490 nm, CAS: 518-47-8, Sigma Aldrich 

Nílska červeň 

Mw =318,37  g·mol
-1

, CAS: 7385-67-3, Sigma Aldrich  

Perylén 

C20H12, Mw =252,31 g·mol
-1

, CAS: 198-55-0, Fluka 

HPTS (sodná soľ 8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfónovej kyseliny) 

Mw =524,39 g·mol
-1

, CAS: 5358-69-6, Sigma Aldrich 

ATTO 655 

Mw =812 g·mol
-1

, Sigma Aldrich 

Ostatné  použité chemikálie 

Deionizovaná voda 

H2O, Systém ELGA  

Chlorid sodný 

NaCl, Mw = 58,44 g·mol
-1

, CAS: 7647-15-4, Penta s. r. o, č.šarže: 1903200314 

Acetón  

C3H6O, Mw = 58,08 g·mol
-1

 , CAS: 67-64-1, Penta s. r. o 

Etanol 

CH3CH2OH, Mw = 46,07 g·mol
-1

, CAS: 64-17-5 

Dimetyl sulfoxid 

(CH3)2SO, Mw = 78,13 g·mol
-1

, CAS: 67-68-5, Fluka 

4.2 Použité metódy 

4.2.1 Príprava gélov 

4.2.1.1 Príprava zásobných roztokov a hydrogélov 

Gély boli pripravované metódou mokrej cesty. Pre tento typ prípravy bolo nutné najskôr 

pripraviť zásobné roztoky polyméru a tenzidu, ktoré sa pripravili rozpustením jednotlivých 

látok v 0,15 M roztoku NaCl. Pre prípravu 0,15 M roztoku NaCl  bolo rozpustených 8,766 g 

NaCl v 1 000 ml deionizovanej vody. 

Pre prípravu zásobného roztoku hyaluronanu bol použitý roztok NaCl o koncentrácií 

0,15 M v objeme 100 ml, v ktorom bolo rozpustené také množstvo hyaluronanu, aby výsledná 

koncentrácia dosahovala 2 hm. %. Takto pripravený zásobný roztok Hya bol ponechaný cez 

noc na magnetickej miešačke, aby došlo k úplnému rozmiešaniu a homogenizácií zmesi.  

Roztoky boli uchovávané v chladničke. 
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K príprave zásobného roztoku Septonexu o koncentrácií 200 mM bolo rozpustené 

v roztoku 0,15 M NaCl 8,4496 g tenzidu. Zmes bola celú noc miešaná na magnetickej 

miešačke a následne bola skladovaná pri laboratórnej teplote.  

Pomocou metódy mokrej cesty prípravy hydrogélu boli do suchých a čistých sklenených 

vialiek prevedené 3 ml roztoku Hya a potom boli napipetované 3 ml roztoku Septonexu. Zmes 

bola následne vortexovaná a ponechaná 24 hodín v kľude, aby došlo k oddeleniu gélovej fáze. 

4.2.1.2 Príprava oleogélov 

Na prípravu oleogélov bolo určité množstvo oleja zahrievané na teplotu 80 °C 

na magnetickej miešačke s ohrevom. Po ohriatí na túto teplotu bolo k oleju pridané také 

množstvo sorbitan monopalmitátu, aby výsledná koncentrácia bola 18 hm. %. Zmes bola 

zahrievaná a intenzívne miešaná pri otáčkach 500 rpm až do vzniku číreho roztoku. Výsledný 

roztok bol následne ochladený na laboratórnu teplotu a približne po desiatich minútach došlo 

k formovaniu oleogélu. Ako zobrazuje obrázok 19, ukončený proces oleogelácie bol 

potvrdený skúškou obrátenej vialky. 

 

Obrázok 19:  Ukončený proces oleogelácie potvrdený skúškou otočenej vialky. Oleogél bol zložený 

zo slnečnicového oleja a Span 40, kde koncentrácia tenzidu činila 18 hm. %. Oleogély boli ofarbené 

vpravo nílskou červeňou a vľavo perylénom. 

4.2.1.3 Príprava fluorescenčných sónd 

Pre prípravu zásobného roztoku nílskej červene bolo na analytických váhach navážené 

0,015 9 g nílskej červene s relatívnou molekulovou hmotnosťou 318,37 g·mol
-1

. Navážka bola 

kvantitatívne prevedená do odmernej banky s objemom 100 ml. Odmerná banka bola 

následne doplnená acetónom až po rysku. Výsledná koncentrácia roztoku bola 10
-4

 mol·dm
-3

. 
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Zásobné roztoky fluoresceínu, HPTS, ATTO 655 a perylénu boli pripravované obdobným 

spôsobom. Fluoresceín a HPTS boli pripravené rozpustením naváženého množstva vo vode, 

ATTO 655 v dimetyl sulfoxide a perylén v acetóne. Výsledná koncentrácia pripravených 

roztokov fluorescenčných sond bola taktiež 10
-4

 mol·dm
-3

. 

4.2.1.4 Príprava gélov s fluorescenčnými sondami 

Fluorescenčné sondy, ktoré boli pripravené v prchavých rozpúšťadlách, boli najskôr 

napipetované do vialiek, aby došlo k odpareniu rozpúšťadla. Postup prípravy oleogélu alebo 

hydrogélu pokračoval podľa kapitoly 4.2.1.1 a 4.2.1.2. Vo vode rozpustené sondy, ktoré 

ofarbovali hydrogély, boli pridávané do vialky zároveň s roztokom Septonexu a hyaluronanu. 

Výsledná koncentrácia sondy v každej vzorke bola 10
-6

 mol·dm
-3

. 

4.2.1.5 Príprava bigélov 

Bigély boli pripravené zmiešaním hydrogélu a oleogélu v rôznych pomeroch, a to 90:10, 

80:20, 75:25, 70:30, 60:40, 50:50 (hydrogél:oleogél). Zloženie vzoriek a ich označenie je 

uvedené v tabuľke 1. Zmes bola najskôr premiešaná pomocou špachtle 10 minút a následne 

bola vortexovaná ďalších 10 minút pri 2 500 rpm. Miešanie prebiehalo pri laboratórnej 

teplote. Ukončený proces gelácie bol potvrdený skúškou obrátenej vialky. Bigély boli 

skladované po dobu 24 hodín v chladničke, aby mohli byť podrobené ďalším meraniam. 

Tabuľka 1: Zloženie bigélov. 

Označenie hm. % hydrogélu hm. % oleogélu 

BG_90:10 90 10 

BG_80:20 80 20 

BG_70:30 70 30 

BG_60:40 60 40 

BG_50:50 50 50 

 

4.2.2 Fluorescenčné merania 

Prístroj, na ktorom prebiehalo meranie, bol zložený z inverzného mikroskopu Olympus 

IX 71 s dvoma imerznými a jedným suchým objektívom, excitačných zdrojov, skeneru 

so sub-nanometrovým rozlíšením od firmy Physik Instrumente a elektroniky od firmy 

PicoQuant. V systéme sa nachádzajú excitačné zdroje, pulzné laserové diódy s frekvenciou 

90, 64, 50 MHz a vlnových dĺžkach 375, 470, 510 a 640 nm. V sústave sa ďalej nachádzajú 

štyri  nezávislé detekčné kanály a externý spektrograf s CCD kamerou Newton.  

Pre tento experiment bol použitý mikroskop s objektívom s vodnou imerziou, excitačný 

zdroj o vlnovej dĺžke 467 nm, dichroické zrkadlo odrážajúce excitačnú vlnovú dĺžku a emisné 

filtre (HQ440/40, 520/35 a 670/90) a detektory typu τ-SPAD 1. Sledovaná bola štruktúra 

fluorescenčne zafarbených bigélov. Dáta boli zobrazené pomocou programu SymPhoTime 64. 
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4.2.3 Reologické merania 

Pre meranie reologických vlastností gélov bol použitý rotačný reometer ARG2 od firmy 

TA Instruments s meracím systémom doska-doska s priemerom 8 mm. Vďaka prietokovému 

termostatu a Peltierovej doske všetky merania prebiehali pri laboratórnej teplote (25° C). 

Pre stanovenie vlastností gélov boli vykonané frekvenčné testy. 

Na zistenie lineárnej viskoelastickej oblasti bol na začiatok vykonaný deformačný 

amplitúdový test. V tejto oblasti sú viskoelastické moduly nezávislé na amplitúde deformácie. 

Pri konštantnej hodnote frekvencie (10 Hz) bola zisťovaná závislosť elastického 

a viskozitného modulu na meniacej sa amplitúde deformácie. Optimálna hodnota amplitúdy 

deformácie bola stanovená na 1 %. Pomocou frekvenčných testov boli získané závislosti 

elastických a viskozitných modulov na frekvencii oscilácie. Meranie prebiehalo pri zvolenej 

hodnote amplitúdy deformácie (1 %) a meniacej sa frekvencii oscilácie senzoru v rozmedzí 

0,01–20 Hz. Všetky parametre potrebné na meranie reologických vlastností gélov sú uvedené 

v tabuľke 2. 

Na vyhodnotenie nameraných dát bol použitý software TRIOS od firmy TA Instruments 

a program MS Excel. Pre vyhodnotenie frekvenčných testov bola sledovaná závislosť 

komplexného modulu G
*
 v [Pa] na uhlovej frekvencii [rad/s] a závislosť stratového uhlu δ [°] 

na uhlovej frekvencii [Hz] 

Tabuľka 2: Prehľad nadstavených parametrov pre reologické merania. 

Amplitúdový test Frekvenčný test 

teplota: 25 °C teplota: 25 °C 

čas relaxácie: 300 s čas relaxácie: 300 s 

uhlová frekvencia: 10 Hz uhlová frekvencia: 0,01 – 20 Hz 

amplitúda deformácie: 0,01–1 000 % amplitúda deformácie: 1 % 

body na dekádu: 5 body na dekádu: 5 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1 Príprava oleogélov 

Keďže príprava oleogélov zatiaľ nie je veľmi preskúmaná, veľká časť mojej práce sa 

zaoberala nájdením vhodného oleogelačného činidla. Ako rozpúšťadlo bol zvolený 

slnečnicový a citrónový olej a ako potenciálne oleogelátory boli použité rôzne iónogenné 

a neiónogenné tenzidy, alebo ich kombinácia. I keď jednotlivé tenzidy sú si chemicky veľmi 

podobné, mnohé z nich v olejoch vykazovali rozličné chovanie. Navyše iba pár z nich 

dokázalo formovať oleogél. Tabuľky 3 a 4 zobrazujú správanie tenzidov v olejoch.  

Tabuľka 3: Súhrnný prehľad správania použitých tenzidov v slnečnicovom oleji 

Oleogelátor v slnečnicovom 

oleji 
Výsledok 

CAE Kvapalná zmes 

CAE + voda Zmes pastovitého charakteru 

Triton X-100 Kvapalná zmes 

Triton X-100 + voda Zakalená kvapalina, oddelenie dvoch fáz (vodná/olejová) 

Tween 20 Kvapalná zmes 

Tween 20 + voda Zakalená kvapalina, oddelenie dvoch fáz (vodná/olejová) 

Triton + Tween Kvapalná zmes 

CTAB Oleogél, jemne pastovitá konzistencia 

Septonex Oleogél, jemne pastovitá konzistencia 

Septonex + CTAB Veľmi riedky oleogél, jemne pastovitá konzistencia 

Span 40 Oleogél 

Sorbitan monostearát Oleogél 

Sacharóza palmitát Vznik malej bielej zrazeniny 

Sacharóza palmitát + voda Vznik väčšej bielej zrazeniny 

Sacharóza palmitát + Tween 40 Vznik malej bielej zrazeniny 

Tween 40 Kvapalná zmes 

Span 65 Kvapalná zmes 

 

Tabuľka 4: Súhrnný prehľad správania použitých tenzidov v citrónovom oleji 

Oleogelátor v citrónovom oleji Výsledok 

CAE Kvapalná zmes 

Triton X-100 Kvapalná zmes 

Tween 20 Kvapalná zmes 

Tween 20 + voda Zakalená kvapalina, oddelenie dvoch fáz (vodná/olejová) 

Triton + Tween Kvapalná zmes 

CTAB Oleogél, jemne pastovitá konzistencia 

Septonex Oleogél, jemne pastovitá konzistencia 

Septonex + CTAB Veľmi riedky oleogél, jemne pastovitá konzistencia 

Span 40 Kvapalná zakalená zmes 

Sorbitan monostearát Kvapalná zakalená zmes 

Sacharóza palmitát Vznik malej bielej zrazeniny,  

Sacharóza palmitát + voda Vznik väčšej bielej zrazeniny 

Sacharóza palmitát + Tween 40 Vznik malej bielej zrazeniny 

Tween 40 Kvapalná zmes 

Span 65 Kvapalná zmes 
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Na začiatku boli pokusy vykonávané s neiónogénnymi tenzidmi CAE, Triton X-100 

a Tween 20. Bolo zistené, že ani jedno z týchto činidiel nefunguje ako samostatné 

oleogelačné činidlo. Koncentrácia jednotlivých činidiel v oleji bola volená vždy od 2,5 hm. % 

do 30 hm. % (v kroku 2,5  %) a od 30 hm. % do 50 hm. % (v kroku 5%). Výsledná zmes bola 

nakoniec kvapalná. Ako bolo spomenuté v teoretickej časti, niektoré oleogelátory nedokážu 

formovať olej samostatne. Preto ako aditívna látka bola vybraná voda. Predpokladom bolo to, 

že voda môže vytvoriť vhodné prostredie pre tenzid, ktorý by tak vytvoril reverzné micely 

a tým formoval oleogél. Voda bola pridávaná postupne po 100 µm, až pokiaľ sa objem vody 

nevyrovnal objemu oleja v zmesi. Tenzid CAE formoval zmes pastovitého charakteru. 

Výsledkom v prípade Tweenu 20 a Tritonu X-100 bola len mierne zakalená zmes, ktorá sa 

po určitom čase rozdelila na vodnú a olejovú časť. Pri zmiešaní Tritonu X-100 a Tweenu 20 

ostala zmes taktiež kvapalná. Ako ďalšie tenzidy boli použité sacharóza palmitát, Tween 40 

a Span 65. Keďže sacharóza palmitát v oleji vytvárala jemné zrazeniny, dochádzalo v oleji 

k určitej interakcii. Do zmesi preto boli pridávané ďalšie látky (voda, Tween 40), ktoré by 

mohli dopomôcť ku formácií oleogélu. Po pridaní aditívnych látok do zmesi sa zrazenina 

nakoniec len zväčšila, ale oleogél sa nevytvoril. Tenzidy Tween 40 a Span 65 ako 

v citrónovom oleji, tak aj v slnečnicovom oleji vytvárali tiež len kvapalnú zmes.  

O niečo lepšie výsledky mali katiónové tenzidy Septonex a CTAB. Tie stužovali olej 

pri 10 hm. %. Na pohľad však tieto zmesi mali stále jemne pastovitý charakter. Pokus bol 

realizovaný v slnečnicovom aj citrónovom oleji. Olej síce stužovali, ale len pri jemnom 

mechanickom pretrepaní sa celý systém rozpadol a zmes začala rýchlo tiecť.  

Najlepšie výsledky mali tenzidy sorbitan monopalmitát a monostearát v slnečnicovom 

oleji. Olej gélovali pri koncentrácií 18 hm. %. V citrónovom oleji sa naopak veľmi rýchlo 

rozpúšťali a vytvárali zakalenú zmes. Pôsobením mechanického napätia sa oleogél zo sorbitan 

monostearátu v porovnaní s oleogélom na bázi Span 40 rozpadal rýchlejšie. Z veľkého 

množstva potenciálnych oleogelátorov bol ako vhodný gelátor pre ďalšie merania vybraný 

nakoniec sorbitan monopalmitát. 

5.2 Fluorescenčné merania 

Pomocou fluorescenčného mikroskopu bola pozorovaná štruktúra bigélov. Olejová fáza 

bola zafarbená lipofilnou fluorescenčnou sondou a vodná fáza hydrofilnou sondou. 

Na základe rôzne použitých pomerov hydrogélu a oleogélu a rôznych fluorescenčných sond 

boli pomocou CCD kamery vyhotovené fotografie bigélov. Cieľom merania bolo získať 

dvojicu snímok. Na prvej snímke pozorujeme výskyt oleogélovej zložky a hydrogélovú 

zložku nie je možné vidieť. Na druhej snímke je to zase opačne.  

Najskôr bola volená kombinácia nílskej červene, pomocou ktorej bol ofarbený oleogél 

a fluoresceín, ktorý ofarboval vodnú zložku. Táto kombinácia sa počas merania neosvedčila. 

Nílska červeň svietila ako v červenej oblasti, tak aj v oblasti, kde svietil fluoresceín. Sondy sa 

navzájom jemne prekrývali, a preto nebolo možné rozlíšiť vodnú a olejovú zložku. 
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Pri druhom meraní bola použitá nílska červeň a HPTS. Keďže tieto systémy sú veľmi tuhé 

a pevné, záleží z ktorého miesta sa odoberie časť gélu na pozorovanie. Preto sa pri tomto 

meraní podarilo získať len jednu fotografiu, na ktorej bolo možné rozlíšiť olejovú a vodnú 

fázu (viď obrázok 20). Pri ostatných vzorkách neboli nájdené žiadne fázové rozhrania, ktoré 

by bolo možné pozorovať. Na obrázku vľavo biele škvrny prislúchajú hydrogélu, pretože 

filter HQ 440/40 prepúšťa signál z HPTS. Na tejto snímke sú časti ofarbené nílskou červeňou 

čierne. Na snímke vpravo je možné vidieť jednu veľkú a pár menších bielych škvŕn, ktoré 

patria oleogélu. Časti hydrogélu, ktoré bolo možné pozorovať na snímke vľavo, nie sú 

viditeľné na snímke vpravo práve vďaka filtru HQ 690/70. 

 

Obrázok 20: Snímka BG_90:10 (HPTS (440/40) + nílska červeň(690/70)) 

Pri poslednom meraní boli použité fluorescenčné sondy ATTO 655 pre vodnú zložku 

a perylén pre olejovú zložku. Boli tak zostrojené fotografie bigélov, na ktorých je možné 

pozorovať časti hydrogélu a oleogélu. Pri tomto meraní boli použité emisné filtre HQ 520/35 

(snímky A) a 670/90 (snímky B). Emisný filter 520/35 bol zvolený preto, lebo pri použití 

emisného filtru HQ 440/40 bol signál perylénu veľmi slabý. Z tohto merania boli získané 

fotografie pre vzorky BG_80:20, BG_70:30, BG_60:40 a BG_50:50. Biele časti 

na snímkach A pre všetky vzorky bigélov sú olejové a na snímkach B naopak hydrogélové.  

Ako už bolo vyššie spomenuté, veľmi záleží na tom, z ktorého miesta gélu odoberieme 

vzorku na pozorovanie. Na obrázkoch 21 – 24 je možné rozpoznať oleogélovú a hydrogélovú 

zložku gélu, ale distribúcia jednotlivých komponentov nezodpovedá ich pomeru v systéme. 

Niekde je možné vidieť viac oleogélovej zložky ako hydrogélovej, aj keď v celom systéme 

prevažuje hydrogél. Spôsobené je tým, že zložky bigélov nemusia byť premiešané úplne. 

Na obrázku 22 pomer hydrogélu a oleogélu relatívne zodpovedá vzorke BG_70:30. Môžeme 

povedať, že meraná vzorka bola v mieste odberu premiešaná. Naopak na obrázku 23 je možné 

pozorovať malú hydrogélovú kvapôčku v okolí olejovej fáze, aj keď v systéme stále prevažuje 

hydrogél (vzorka BG_60:40). Skeny zobrazené na obrázku 24 sú veľmi jednoliate a je len pár 

miest, kde je možné ako tak pozorovať hydrogélovú a oleogélovú oblasť.  
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Obrázok 21: Snímka BG_80:20 (perylén + ATTO 655) 

 

Obrázok 22: Snímka vzorky BG_70:30 (perylén + ATTO 655) 

 

Obrázok 23: Snímka vzorky BG_60:40 (perylén + ATTO 655) 
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Obrázok 24: Snímka vzorky BG_50:50, červené krúžky zobrazujú oblasť, kde je možné rozlíšiť 

olejovú fázu od hydrogélovej (perylén + ATTO 655). 

5.3 Reologické  merania 

Charakteristické vlastnosti hydrogélu, oleogélu a bigélov boli stanovené reologickými 

meraniami. Cieľom týchto meraní bolo zistiť, či vzorky vykazujú skôr elastické alebo 

viskózne chovanie a aké sú ich mechanické vlastnosti. Viskoelasticita je jednou z dôležitých 

mechanických vlastností, ktorá v sebe zahŕňa viskózne chovanie tekutiny a elastické chovanie 

pevnej látky. Pre meranie frekvenčných testov bolo potrebné najskôr nájsť oblasť lineárnej 

viskoelasticity. Táto oblasť bola nájdená pomocou deformačného testu, ktorý je popísaný 

v kapitole 4.2.3. Na základe frekvenčných testov boli získané závislosti stratových uhlov 

na uhlovej frekvencii a elastických a viskóznych modulov na uhlovej frekvencii. Porovnávané 

boli pripravené bigély o rôznych pomeroch hydrogélu a oleogélu, ale aj samostatné oleogély 

a hydrogély. 

Na obrázku 25 sú zobrazené namerané dáta bigélov o rôznych pomeroch hydrogélu 

a oleogélu. Keďže dáta sú z obrázku veľmi zle čitateľné, obrázok 26 porovnáva závislosť 

elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii vzoriek BG_50:50 a BG_90:10. 

V prílohách sú uvedené aj závislosti ostatných bigélov. Ako už bolo zmienené v kapitole 2.6.3 

charakter gélu je možné určiť pomocou elastického a viskózneho modulu. Keď dôjde 

k prekríženiu týchto dvoch modulov, bod prekríženia označujeme ako cross-over point. Ak sa 

hodnota bodu prekríženia nachádza pri nižších uhlových frekvenciách, tak je systém pevnejší. 

Ak je cross-over point pri vyšších uhlových frekvenciách, materiál je menej pevný. Keďže 

cross-over point pre BG_50:50 nevidíme, z obrázkov 25 a 26 teda vyplýva, že táto vzorka je 

najpevnejšia. Naopak BG_90:10 je najmenej pevný, pretože hodnota uhlovej frekvencie, 

pri ktorej dochádza k prekríženiu modulov je cca 0,07 Hz. Cross-over point vzorky BG_60:40 

taktiež nevidíme, pretože sa nachádza v nemeranej oblasti, ale predpokladáme, že je pri vyššej 

uhlovej frekvencii ako pri BG_50:50. Pri vzorke BG_70:30 sa bod prekríženia nachádza pri 

uhlovej frekvencii približne 0,01 Hz a pri BG_80:20 nachádza cca pri 0,05 Hz. Z tohto trendu 

vyplýva, že čím viac oleogélu sa nachádza v systéme, tým je bigél pevnejší. 
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Obrázok 25: Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii bigélov 

 

Obrázok 26: Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre BG_50:50 a 

BG_90:10 

Pri porovnaní oleogélu, hydrogélu a bigélu (ako modelová vzorka bol vybraný BG_50:50) 

sme zistili, že najpevnejší je čistý oleogél a najmenej pevný je čistý hydrogél. To potvrdzuje 

tvrdenie, že čím je viac oleogélu v bigéle, tým  je systém pevnejší. Hodnotu bodu prekríženia 

v prípade oleogélu ani bigélu nevidíme, pretože sa nachádza v nemeranej oblasti. V prípade 

hydrogélu sa cross-over point nachádza pri cca 0,02 Hz. Kvôli lepšej prehľadnosti sú 

závislosti modulov na uhlovej frekvencii uvedené ešte aj samostatne v prílohách. 
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Obrázok 27:Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre hydrogél, oleogél 

a BG_50:50 

 

Na obrázku 28 je zobrazená závislosť stratového uhla δ (ktorý bol vypočítaný podľa 

rovnice 5, viď kapitola 2.6.3) na uhlovej frekvencii. Na základe tejto závislosti sa dá povedať,  

či prevažuje v géle elastická alebo viskózna zložka. Keďže hodnota stratového uhlu 

v oleogéle a bigéle je nižšia ako 45 °, gély vykazujú v celom rozsahu frekvencii elastické 

chovanie. Stratový uhol v prípade hydrogélu nadobúda hodnoty aj vyššie aj nižšie ako 45 °, 

čo znamená, že zo začiatku vykazuje dobrú odolnosť voči mechanickému namáhaniu a chová 

sa ako gél (prevažuje totižto elastická zložka). Postupne so zvyšujúcim sa mechanickým 

namáhaním gél svoju odolnosť stráca, začína prevažovať viskózna zložka a dochádza 

k rozrušeniu sieti v géle 

 

Obrázok 28: Závislosť stratového uhlu na uhlovej frekvencii pre hydrogél, oleogél a BG_50:50 
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Pri porovnaní jednotlivých bigélov je možné vidieť z grafu na obrázku 29, že s prídavkom 

oleogélovej zložky sa mení správanie gélu a systém sa stáva viac elastický. Viskoelastické 

chovanie vykazujú len BG_90:10 a BG_80:20. Tieto systémy sú menej rigidné a pri dlhšom 

mechanickom namáhaní viac tečú. Hodnoty stratového uhlu v prípade BG_70:30 a BG_60:40 

sú takmer identické a spolu aj s BG_50:50 vykazujú elastické chovanie v celom rozsahu 

frekvencií, pretože hodnoty stratového uhla sú nižšie ako 45 °. Z grafu je teda možné 

pozorovať nárast pevnosti bigélov pri väčšom obsahu oleogélu.  

 

Obrázok 29: Závislosť stratového uhlu na uhlovej frekvencii pre bigél 
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6 ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo pripraviť a charakterizovať bigély, ktoré sú zložené 

z oleogélov a fázovo separovaných hydrogélov. Príprava hydrogélov bola založená 

na overených postupoch, ktorými sa zaoberá laboratórium biokoloidov na Fakulte chemickej 

VUT v Brne. Prvou nevyhnutnou úlohou bolo nájsť vhodné oleogelačné činidlo, ktoré by 

formovalo oleogél. Po veľkom množstve experimentov bol nakoniec vybraný ako oleogelátor 

neiónogenný tenzid sorbitan monopalmitát v kombinácii so slnečnicovým olejom. 

K charakterizácii bigélov bol použitý inverzný mikroskop Olympus IX 71 s konfokálnym 

systémom MicroTime 200 a rotačný reometer ARG2.  

K príprave hydrogélu bol použitý hyaluronan s koncentráciou 2 hm. % a Septonex 

s koncentráciou 200 mM. Zásobné roztoky boli pripravené v prostredí 0,15 M NaCl. 

Hydrogél vznikol zmiešaním hyaluronanu a Septonexu v pomere 1:1. Oleogél bol pripravený 

rozpustením sorbitan monopalmitátu v zahriatom slnečnicovom oleji pri vysokých otáčkach. 

Výsledná koncentrácia tenzidu v oleji bola 18 hm. %. Bigél bol pripravený zmiešaním 

hydrogélu a oleogélu v pomere 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 a 50:50.  Pre fluorescenčné 

merania boli do systému pridané fluorescenčné sondy tak, aby ich výsledná koncentrácia 

bigéle bola 10
-6

 mol·dm
-3

. 

Merania na fluorescenčnom mikroskope potvrdili, že bigély sú značne zložité systémy 

a veľmi záleží na tom, z ktorého miesta gélu odoberieme vzorku na pozorovanie. Keďže oba 

gély sú tuhé, ťažko sa spolu zmiešajú. Navyše na sklíčku nie je možné vzorku poriadne 

rozotrieť, pretože by došlo k jeho prelomeniu. Snímky potvrdili prítomnosť hydrogélovej 

aj oleogélovej zložky v systéme, ale distribúcia fáz na obrázkoch nezodpovedala 

pripravenému pomeru. Najvhodnejšie fluorescenčné farbivá, pomocou ktorých bolo možné 

vizualizovať bigél, boli perylén a ATTO 655.  

Podľa reologických meraní bolo zistené, že samotný oleogél je v porovnaní s bigélom 

a hydrogélom najpevnejší. S tým súvisí aj pevnosť pripravených bigélov. Čím bol obsah 

hydrogélu väčší, tým bol bigél menej pevný a elastický. S narastajúcim mechanickým 

napätím pri vzorkách BG_80:20 a BG_90:10 dochádzalo k postupnému rozrušovaniu väzieb. 

Viskózna zložka  začala v systéme prevažovať a postupne dochádzalo k toku gélu. Výsledky 

nášho merania sa zhodujú s výsledkami meraní bigélov, ktoré boli pripravené z rybieho oleja 

a karbopolu (viď kapitola 3.3). S narastajúcim množstvom oleogélu rástla aj pevnosť bigélu, 

rovnako ako v našom prípade. 

Bigély sú komplexné a zložité systémy. Ich príprava je časovo náročná hlavne kvôli 

vybraniu vhodného oleogelačného činidla. Na ich presnejšiu charakterizáciu a vyvodenie 

komplexnejších záverov je potrebné vykonať ešte mnoho experimentov a meraní.  
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

8.1 Použité skratky 

 

HA kyselina hyaluronová 

Hya hyaluronan 

ECM extracelulárny matrix 

Tg teplota prechodu gél-sol 

Span 40   sorbitan monopalmitát 

SMP sorbitan monopalmitát 

Span 60   sorbitan monostearát 

MK mastná kyselina 

SO slnečnicový olej 

HPTS trisodná soľ kyseliny 8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfónovej 

rpm rounds per minute (otáčky za minútu) 

 

8.2 Použité symboly 

 

τ dotykové napätie 

η dynamická viskozita 

du vzájomná rýchlosť pohybu šmykových rovín 

dx vzdialenosť šmykových rovín 

D gradient rýchlosti 

A plocha  

F sila 

τK mez toku 

G* komplexný modul 

G‘ elastický modul 

 

G‘‘ viskózny modul 
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9 PRÍLOHY 

9.1 Výsledky frekvenčných testov 

 

Obrázok 30: : Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre BG_50:50 a 

BG_60:40 

 

Obrázok 31: : Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre BG_70:30 a 

BG_80:20 
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Obrázok 32: Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre BG_80:20 a 

BG_90:10 

 

Obrázok 33: Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre BG_50:50 
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Obrázok 34: Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre čistý oleogél 

 

Obrázok 35: Závislosť elastického a viskózneho modulu na uhlovej frekvencii pre čistý hydrogél 
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