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Anotace 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a první odzkoušení elektrostaticky 

zvlákňovaných nanovlákenných vrstev s integrovanými liposomy. Vyrobený materiál 

by měl sloužit jako tzv. systém s řízeným dodáváním léčiv. Integrace liposomů do 

elektrostaticky zvlákněných nanovláken je z hlediska zachování stability liposomů 

velmi obtížná. 

Teoretická část je věnována představení liposomů z hlediska jejich struktury, 

výroby, vlastností, použití atd. V rešeršní části jsou velmi stručně představeny některé 

systémy pro řízené dodávání léčiv na základě vlákenných struktur a také metoda tzv. 

ko-elektrostatického zvlákňování.  

Experimentální část je věnována samotné problematice výroby vlákenných 

vrstev obsahujících liposomy a  také důkazům o přítomnosti liposomů v elektrostaticky 

zvlákněných vrstvách. Na závěr jsou zde doporučení pro další práce navazující na toto 

téma.  

 
 
 
 
 Annotation 
 
 

This diploma thesis is specialized in suggestion and first testing of layers of 

nanofibers with integrated liposomes produced by electrospinning. Fabricated material 

should be served as s. c. drug delivery system. Integration of liposomes into 

electrospinned nanofibers is very difficult in aspect keeping of stability of liposomes. 

The theoretic part is applied to introduction to liposomes in aspect their 

structure, production, property, using and so on. In search parts are very short presented 

some systems for controlled drug delivery on base fiber stuctures and too method s. c. 

co-electrospinning. 

 The experimental part is devote alone problems of production layers of fiber 

with integrated liposomes and too verification about liposomes present at layers 

produced by electrospinning. At the conclusion there are references for other work 

beeing continously on this theme. 
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Seznam použitých  zkratek a symbolů: 

 

 

PEO                polyethylenoxid 

PEG   polyethylenglykol 

PCL   polykaprolakton 

PAni   polyanilin 

PMMA  polymethylmethakrylát 

PAN   polyakrylonitril 

PS                     polystyren 

PLA   kyselina polymléčná 

SUV   malé jedno lamelové váčky 

LUV   rozsáhlé jedno lamelové váčky 

MLV   více lamelové váčky 

PVA                 polyvinylalkohol 

pEOEMA  poly 2-ethoxyethyl metakrylát 
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1  Úvod 

Významnějšího vědeckého zkoumání doznaly liposomy teprve začátkem 

21. století, kdy se zkoumají jako nosiče léčiv, což má velký potenciál pro léčbu mnoha 

onemocnění. Řízené dávkování léčiv je velmi komplikovaný proces, jehož přínosem je 

distribuce léčiva do místa poškození. Unikátní vlastnosti liposomů potenciálně nabízejí 

uplatnění svých výhod zejména v biologii, biochemii a medicíně.  

Cílem současného výzkumu je vyvinout materiál, který by byl vhodným 

nosičem liposomů a zároveň splňoval podmínky biodegradability a biokompatibility, 

aby jej bylo možné využít v medicíně, především v oblasti tkáňového inženýrství.  

Tato práce je inspirována snahou o vytvoření vlákenné vrstvy z nanovláken 

s integrovanými liposomy, jež by mohla být použita v tkáňovém inženýrství, např. jako 

zdroj léčiva či výživy pro chrupavky. 

Náplní této práce je navrhnout způsob provedení elektrostatického zvlákňování, 

složení zvlákňovaných roztoků a optimalizace podmínek procesu elektrostatického 

zvlákňování. Vyrobené vlákenné vrstvy je nutné otestovat z hlediska struktury a obsahu 

liposomů. 

Tento experiment se potýkal s řadou problémů, neboť jde o věc novou a 

neprozkoumanou. Úvodní experimenty ukázaly směr, kterým by se mohl ubírat další 

výzkum. 
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2  Teoretická část 

Úkolem teoretické části je seznámit se podrobně s  problematikou 

liposomů, jejich vlastnostmi a způsoby integrace do nanovláken. 

Kapitola 2.1 se zabývá výkladem základních pojmů nutných pro pochopení 

vzniku a struktury liposomů. 

V kapitole 2.2 je rozebrán vznik biomembrán a jejich struktura. Kapitola 2.3 se 

zabývá lipidovou dvojvrstvou a její strukturou. V kapitole 2.4 jsou popsány micely. 

Kapitola 2.5 je věnována historii, struktuře, výrobě a stabilitě liposomů. 

V kapitole 2.6 jsou vysvětleny základní pojmy tkáňového inženýrství.  

Kapitola 2.7 popisuje systémy řízeného dávkování léčiv a zabývá procesem 

jejich optimálního přenosu k definovanému místu a dále liposomem jako nosičem 

léčiva. 

V kapitole 2.8 je popsáno elektrostatické zvlákňování. Závěrečná kapitola 2.9 

popisuje modifikaci klasického elektrostatického zvlákňování (co-electrospinning). 

 

 

2.12.1   Základní pojmy 

Lipidy – jsou v podstatě zvláštní druhy tenzidů (povrchově aktivní látky), 

nerozpustné ve vodě. Jsou to estery mastných kyselin nebo podobných směsí a stejně 

jako tenzidy se také skládají z hydrofilní (vodu přitahující) hlavy a z hydrofobního 

(vodu odpuzujícího) řetězce. Mezi tyto látky patří  steroidy a fosfolipidy. [1, 2] 

 

 
Obr. 1: Struktura lipidu, čerpáno z [1] 

 

Fosfolipidy – lipidy obsahující ve své molekule fosfát (zbytek kyseliny 

fosforečné). Jsou základní součástí buněčných membrán. Příkladem je lecitin. [3] 
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Lipidová dvojvrstva – nadmolekulární útvar, do kterého se uspořádají lipidy a 

fosfolipidy v polárním prostředí (voda). Polární hlavy lipidů se v tomto útvaru orientují 

do polárního (vodného) prostředí, nepolární řetězce jsou orientovány k sobě, dovnitř 

dvojvrstvy. [1] 

 

Micela  – seskupení povrchově aktivních látek v roztoku [4] 

 

Liposom – makroskopická, uměle připravená kulovitá částice ohraničená dvěma 

(či více) vrstvami tuků  fosfolipidů. [3] 

 

 

 
Obr. 2: Schéma liposomu, čerpáno z [5, 6] 

 

 

2.22.2   Biomembrány 

Membrány rozčleňují vnitřní prostor na menší funkční celky. Membrány v buňce 

nazýváme biomembrány. Hlavními složkami všech membrán jsou fosfolipidy a 

bílkoviny. Ve vodném prostředí vytvářejí fosfolipidy dvojvrstvu. 

Biomembrány mají stavební (opornou) funkci, oddělují fáze různého prostředí a 

řídí přestup látek mezi nimi, umožňují vznik elektrického membránového potenciálu 

(většina buněk má tento potenciál 50-80 mV, uvnitř buňky negativní), získávají údaje o 

prostředí buňky (membránové receptory), spolupodílejí se na řízení metabolizmu, 

podílejí se na mezibuněčné komunikaci (receptory; většina z nich je integrálními 

proteiny) a přenosu informací (např. vedení nervového vzruchu). [7] 
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2.2.1  Struktura biologických membrán 
 

Stavba biomembrán:  

• fosfolipidy vytvářejí dvojvrstvu  

• do dvojvrstvy fosfolipidů jsou vnořeny bílkoviny  

a) bílkoviny, které procházejí celou dvojvrstvou jsou nazývány integrální - 
způsobují pevnost biomembrán  

b) povrchové bílkoviny jsou nazývány periferní - funkční bílkoviny, 

zabezpečující metabolickou aktivitu membrány [8] 

 

 
 

Obr. 3: Struktura biomembrány, čerpáno z [8] 

 

 

2.32.3   Lipidová dvojvrstva 

Lipidy jsou organické sloučeniny neodmyslitelné pro strukturu a funkci žijících 

buněk. Vyznačují se nerozpustností ve vodě a rozpustností v nepolárních 

rozpouštědlech. Utváření lipidových dvojvrstev je spontánní proces, kdy jsou 

fosfolipidy umístěny ve vodě. Ve vodném prostředí se polární hlavy lipidů orientují 

směrem k polárnímu vodnému prostředí, zatímco hydrofobní řetězce ocasy se snaží 

inimalizovat kontakt s vodou. Nepolární řetězce lipidů se shlukují, formují do 

lipidových dvojvrstev nebo micel. Polární skupiny interagují s vodou prostřednictvím 

vodíkových můstků a elektrostatických interakcí, zatímco hydrofobní řetězce tvoří 
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nepolární vrstvu. Tento dvojrozměrný útvar je základem všech biologických membrán, 

které od sebe oddělují jednotlivé prostory (buňky od okolí).  

Fosfolipidy jsou omezeně rozpustné ve vodném prostředí. Při dosažení kritické 

micelární koncentrace dochází k jejich shlukování. Kritická micelární koncentrace pro 

fosfolipidy je velmi nízká: 10-9-10-10 mol/l. Typ vznikajícího agregátu závisí na poměru 

mezi průřezem hydrofilní části a hydrofobním řetězcem i na charakteru mastné 

kyseliny. [9] 

Základní vlastností lipidové dvojvrstvy je její nepropustnost pro ionty a větší 

polární molekuly. Jednotlivé části jsou tak velmi dobře izolovány od vnějšího prostředí, 

a to z hlediska přestupu hmoty (s výjimkou malých a nepolárních molekul) a náboje. 

 Lipidovou dvojvrstvu lze chápat jako dvojrozměrnou kapalinu. 

Za fyziologických teplot nemají lipidy pevné místo v nějaké mřížce, mohou se ve své 

vrstvě volně pohybovat. Dvojvrstva je kapalná.. Rychlost tohoto pohybu je obrovská; 

udává se, že jednotlivý lipid si se svým sousedem vymění místo 107-krát za sekundu. 

Také rotační pohyb lipidových molekul není nijak omezen, jakož ani přirozené „vlnivé“ 

pohyby dlouhých uhlovodíkových řetězců. Překlopení (flip-flop) molekuly z jedné 

vrstvy do druhé je stále předmětem diskuze. U umělých vrstev tento pohyb nebyl 

prokázán, u přirozených membrán jej lze pozorovat, byť ve velmi malé míře. Aktivační 

energie jednoduchého flip-flop pohybu je velmi vysoká, neboť polární hlavice musí 

projít nepolární oblastí uhlovodíkových řetězců. [10] 

 

 
Obr. 4: Pohyby fosfolipidů v lipidové dvojvrstvě [11]   
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Podle koncentračních poměrů, ale i v závislosti na typu zúčastněných polárních 

lipidů a na teplotě mohou vznikat různé struktury:  

• micely - kulovité útvary, jejichž vnitřek je vyplněn nepolárními řetězci,  

• liposomy - mohou mít i několik dvojvrstev sférické symetrie a uzavírají v sobě 

jisté množství vodného prostředí 

• rozsáhlejší rovinné dvojvrstvy -  jsou základem biologických membrán.  

Micely i liposomy jsou velmi stabilní a využívají se jak při studiu vlastností 

polárních lipidů, ta pro praktické cíle, např. jako transportéry některých léčiv k cílovým 

orgánům. [10] 

 

 

2.42.4   Micely 

Micely se formují, když amfifilní lipidy s jedním řetězcem jsou umístěné v 

polárním prostředí. Lipidové dvojvrstvy se formují, když dvouřetězcové fosfolipidy 

jsou umístěné v polárním prostředí. Micely jsou jednovrstvé sféry a mohou dosáhnout 

jen určité velikosti, zatímco dvojvrstvy mohou být výrazně větší. Mohou také tvořit 

malé trubičky. Dvojvrstvy, které se ohýbají na sebe, mohou utvořit dutou sféru 

uzavírající oddělenou vodnou část, která je základem membrán. Samoorganizace závisí 

na koncentraci lipidů přítomných v roztoku. Pod kritickou micelární koncentrací tvoří 

lipidy jednotlivou vrstvu na kapalném povrchu a jsou rozptýlené v roztoku. Při první 

kritické micelární koncentraci se lipidy organizují v kulovitých micelách, při druhé 

kritické micelární koncentraci se organizují do podlouhlých rour a v lamelárním bodě 

do  hromádek lamelárních trubiček. Kritická micelární koncentrace je závislá na 

chemickém složení, hlavně na procentu povrchu hlav a na délce  řetězce. [12] 
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Micela                         Protáhlá micela    

     Inversní micela     Inversní protáhlá micela 

 

 
 

Normální hexagonální fáze          Inverzní hexagonální fáze 
  Zploštělá micela (kousky dvojvrstvy)    

 

Obr. 5: Varianty lipidových struktur, čerpáno z [12] 

 

 

2.52.5    Liposomy 

2.5.1  Historie liposomů 
 

 Liposomy byly poprvé popsány v roce 1965 A. Banghamem. Jeho úsmyslem 

bylo použít je jako modely ke zkoumání biologických membrán a již brzy po té byla 

zahájena čilá výzkumná práce s cílem vyvinout dermatika (léky používané na pokožku), 

která by liposomy obsahovala. V roce 1988 bylo na trh uvedeno antimykotikum 

(protiplísňový přípravek) Pevaryl-Lipogel firmou Cikat obsahující liposomy. Tomuto 

přípravku byla je mnohými přičítána zlepšená účinnost. Přesto přípravek nezaznamenal 

žádný významný skok ve svém hodnocení. Všeobecně jsou výhledy pro nová dermatika 

na bázi liposomů posuzovány spíše jako negativní (důvody jsou uvedeny dále). To je 

jedna z příčin, proč se v současné době liposomy uplatňují spíše v oblasti kosmetiky. 
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Od roku 1987, kdy Christian Dior přišel s přípravkem Capture, se liposomy 

objevují v kosmetice. Zatímco na začátku byly liposomy obsaženy jen v dražších 

kosmetických přípravcích, dnes jsou nabízeny nejen přípravky na pleť, ale i tělové, 

koupelové či vlasové přípravky. [13] 

 

 

2.5.2   Struktura liposomů 
 

 Liposomy jsou velmi malé kulovité útvary o průměru od 20 do 5 000 nanometrů. 

Kulovité váčky mají vodní podíl obklopen membránou z lipidových molekul (obvykle 

fosfolipidů). Váčkovité struktury se liší v jejich vlastnostech. Mechanické vlastnosti a 

vlastnosti povrchu liposomů mohou být přizpůsobeny výběrem správné složky 

dvojvrstvy. Skládají se z látek, které mají jak lipofilní (s tukem se mísící), tak i 

hydrofilní (s vodou se mísící) charakter. Molekuly, mající obě vlastnosti se nazývají 

amfifilní. Takové molekuly se ve vodném prostředí uspořádávají do dvojité vrstvy, kde 

mají své mastné konce nasměrovány dovnitř a vodné ven. Vytváří jakoby membránu, 

uvnitř které mohou být přenášeny látky, mající charakter tuku anebo jsou v tucích 

rozpustné.  

Charakteristika liposomů se liší podle metody, jakou byly připraveny. Způsobem 

přípravy lze ovlivnit počet lamel, velikost liposomu a množství enkapsulované látky. 

Liposom vzniká přeměnou lipidové dvojvrstvy z plošného do kulovitého útvaru. 

Dvojvrstva se tak snaží dosáhnout stavu s nejmenší možnou energii. Liposomy mají 

„dutý“ vnitřek, kde je možné přenášet látky, které mají charakter vody anebo jsou ve 

vodě rozpustné. Dále můžeme rozlišovat mezi liposomy prázdnými, které obsahují jen 

vodu, a tzv. naloženými. Naložené liposomy mohou uvnitř obsahovat různé látky, např.: 

kolagen, elastin, kyselinu hyaluronovou, močovinu, vitamíny rozpustné ve vodě, atd. 

Ve stěně obsahují zejména vitamín E a A a látky rozpustné v tucích. Tím se liposomy 

hodí do řady kosmetických přípravků, které se snaží pokožce dodat chybějící látky. [13, 

14] 
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 lipidová dvojvrstva

 

       5 nm 

 

 
vznik liposomu 

 

 

 

 

 

 Energeticky výhodný stav 

Energeticky nevýhodný stav 

Fosfolipidová dvojvrstva s okraji nastavenými 
do vody 

Liposom – hermeticky uzavřený útvar 

 

Obr. 6: Lipidová dvojvrstva  - vznik liposomu [12, 14] 
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Základní dělení  liposomů: 

Liposomy jsou děleny podle velikosti  částic: 

1. SUV (small unilamellar vesicles)  15-50 nm. Jsou to nejmenší možné 

liposomy, jaké lze připravit. Pro liposom z čistého vaječného lecitinu je 

nejmenší možná velikost 15 nm. 

2. LUV (large unilamellar vesicles)  okolo 100-200 nm 

3. MLV (multilamellar vesicles)  100-1000 nm. Mají obvykle 5 a více lamel. 

Můžeme je rozdělit na:  

a) oligolamelární  počet lamel se pohybuje v jednotkách 

b) multilamelární  počet lamel se pohybuje v desítkách. [15] 
 

 

2.5.3  Suroviny pro výrobu liposomů 
 

Díky svým vlastnostem se na výrobu liposomů hodí 4 skupiny látek: 

1. fosfolipidy (získávané ze sóji či z vajec) 

2. sfingolipidy (získávané z mozků, nervů či kůží živočichů)  

3. neiontové (neionogenní) tensidy (lipofilní, nepolární, často označované i jako 

niosomy) 

4. cholesterol 

Z hlediska toxicity je sporná třetí skupina, která může, ale nemusí vykazovat 

toxické účinky. Záleží jen na výrobci, jakou výchozí surovinu použije. Za rizikovou se 

označuje i druhá skupina, kde roste obava z rozšiřování tzv. choroby BSE neboli 

nemoci šíleních krav (bovinní spongioformní encefalitida). Dosud ovšem není 

zaznamenán žádný přenos této choroby kosmetickým přípravkem a skutečná možnost 

přenosu touto cestou je téměř nepravděpodobná. [13] 

 

 

2.5.4  Výroba liposomů 
 

Liposomy lze vyrábět několika způsoby. Nejběžnější způsoby přípravy jsou: 

 

1. ručně třepané vezikuly (hand-shaken vesicles) 

2. ultrazvukově míchané vezikuly (sonicated vesicles) 
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3. sublimačně sušené vezikuly (freeze-dried rehydration vesicles) 

4. opačné fázové odpařování (reverse-phase evaporation) 

5. odstraňování detergentů (detergent depletion) 

6. vysokotlaká homogenizace (high pressure homogenization) - podobná jako při 

homogenizaci kravského mléka  kromě použití extrémně vysokého tlaku je 

tento druh výroby bez rizikových faktorů  [16] 

 

Liposomy pro následný experiment byly vyrobeny dle postupu číslo 1. 

 
 

Obr. 7: Schematické znázornění tří stupňů formování MLV 

1 – Přídavek vodní fáze k suché tenké lipidové vrstvičce; 2 – Bobtnání a loupání 

lipidová vrstvičky vlivem prudkého třesení; 3 – Mléčné ustavení rovnováhy [16] 

 

 
Obr. 8: Mikroskopický snímek liposomů vyrobených třepáním [16] 
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Amfifilní lipidy

rozpustit v organické fázi rozpustit v roztoku detergentů 

sušit ( lipidový film) 

 

Obr. 9: Základní rozdělení metod výroby liposomů [16] 

 

 

2.5.5  Stabilita liposomů 
 

Možné problémy stability liposomů zahrnují: 

• fyzikální nestabilitu - ztráta zachyceného léčiva, změny ve struktuře 

liposomů, včetně distribuce velikostí částic, seskupení/roztavení liposomů, usazování 

liposomů  

• chemickou nestabilitu liposomů a zachyceného léčiva (hydrolýza z esteru 

- spojení nebo oxidace nenasycených acylových skupin (acyl nebo acylová skupina se 

odkazuje na reaktivní skupinu získanou z kyseliny vyjmutím hydroxylové skupiny))  

Pro všechna léčiva je udržení stability lepší v MLVs než v SUVs. Stabilita je 

zvýšená, když lipidová část fosfolipidu má dlouhý acylový řetěz a jsou-li liposomy 

udržovány v nízké teplotě a jsou-li fosfolipidy ve stavu gelu. Přídavek cholesterolu 

snižuje poměr prosakování během uskladnění přetvořením dvojvrstvé struktury na více 

tuhou (neohebnou). 

hydratace odčerpání detergentů 

protlačování 

LUV 

rozdrobení 

SUV 

koloidní roztok 

MLV disperze 

sublimační sušení 

rehydratace 

FRV 
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 Dalším problémem pro uchování stability liposomů může být jejich oxidace. 

Oxidaci lze zabránit přídavkem antioxidantů (vitamín E) a minimalizací přítomnosti 

kyslíku v nádobkách pro uskladnění liposomů. Minimalizace hydrolýzy je možná 

výběrem environmentálního pH 6,5 a nízkých teplot. Liposomy mohou být také úspěšně 

uchovány zmrazením, sušením a sublimačním sušením, jestliže jsou dodrženy 

lyolifikační podmínky.  

 

Dále je stabilita liposomů ovlivňována místem jejich výskytu: 

1) krev 

2) krevní plasma: vysoce hustotní lipoproteiny destabilizují liposomy. 

Cholesterolově bohatší liposomy jsou pro tento účel více stabilní. 

Liposomy se zdají být více stabilní v celé krvi než v séru. 

3) sérum (mízní mok) 

4) kyslík 

5) kov a světlo: oxidace nenasycených fosfolipidů je uspíšena těžkými kovy 

a alkoholy: rychlost úniku se zvyšuje se zvyšující se acetaldehydovou 

koncentrací. Narozdíl od destabilizujících účinků alkoholu, etylenglykol 

a glycerin nemají žádný účinek na rychlost úniku.  

Liposomy uskladněné po dlouhou dobu musí být skladovány bez hromadění 

nebo prosakovaní zachyceného léčiva. Liposomy obsahující cholesterol mohou být 

skladovány při 4 oC po velmi dlouhou dobu. Liposomy mohou být uchovávány také 

jako zmrazené, pak nedochází k žádným změnám jejich velikosti, zachyceného obsahu 

nebo  jejich chování. Použití 10 - 20 % koncentrace glycerinu nebo sacharózy redukuje 

množství ledu utvořeného při přípravě liposomů mrazením. Mrazení liposomů  ve 

velikosti 25 - 50 nm má za následek zvětšení jejich velikosti. Ztráta obsahu liposomu je 

nezávislá na chladící a ohřívací rychlosti, ale roste tak, jak klesá teplota skladování. 

Opakované (cyklické) mrznutí/tání nezpůsobí žádný další nárůst velikosti liposomů, 

který má za následek odhadem 95 % seskupování. Sublimační sušení (lyofilizace) je 

vynikající metoda prodloužení životnosti směsi s problematickou stabilitou ve vodných 

prostředích. [9] 

Liposomy jsou obvykle přidávány do gelů i emulzí. Pokud jsou v emulzích, 

dochází  k reakcím mezi liposomem a emulgátorem emulze, který má také amfifilní 

charakter. Dochází tedy k  rozrušení struktury liposomu a lze předpokládat, že obvykle 

nabízené přípravky zhruba po1 roce neobsahují už žádné liposomy. Tato skutečnost je 
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také důvodem, proč nejsou registrována dermatika s obsahem liposomů. V gelech jsou 

sice liposomy stabilnější, ale gely jako takové mohou pokožku spíše vysušovat a pro 

pokožku nemají větší význam. K odbourávání liposomů dochází při oxidaci kyslíkem, 

hydrolýzou anebo dochází k seskupování liposomů do větších útvarů. [13] 

 

 

2.62.6   Pojmy tkáňového inženýrství 

„Nano“ materiály se v dnešní době stávají hitem různých výzkumných a 

vývojových projektů v medicíně a farmacii. Jejich výzkum se v zásadě ubírá ke čtyřem 

různým skupinám aplikací. V prvé řadě to jsou nosiče léků určené pro jejich cílenou 

distribuci, dále materiály pro tzv. regenerativní medicínu a hojení ran (tkáňové 

inženýrství, biokompatibilní materiály a vrstvy), za třetí nanosystémy pro přenos 

genetických informací a genovou terapii a za čtvrté biosenzory a diagnostické systémy. 

Díky tomu, že nanomateriály vykazují vysoce specifické a jedinečné vlastnosti, které 

materiály s rozměry, na které jsme běžně zvyklí nemají, lze předpokládat, že  systémy 

postavené na takovýchto materiálech budou mít v medicíně velkou budoucnost. [17] 

Buněčná terapie představuje reálnou alternativu pro léčbu celé řady vrozených, 

degenerativních a civilizačních chorob, např. chorob srdečních, pojivových tkání, kůže a 

chorob nervových, včetně stavů po poškození mozku nebo míchy. Cílem buněčné 

terapie je nahradit, opravit nebo zlepšit funkci poškozené tkáně nebo orgánu. Tohoto 

cíle může být dosaženo pomocí implantace více či méně diferencovaných buněk do 

cílového orgánu tak, aby došlo k obnově nebo k záchraně původní funkce. Často je však 

třeba kmenové buňky implantovat na nosičích, nebo pomocí syntetických biomaterálů 

přemostit již vzniklé defekty, např. po přerušení míchy nebo po poranění mozku, ale i u 

náhrad chrupavek, kostí a svalů. V poslední době se využívá nejen polymerních 

hydrogelů, ale i netkaných textilií na bázi nanovláken. Osud implantovaných 

kmenových buněk lze u živého jedince sledovat po jejich označení nanočásticemi železa 

magnetickou rezonancí. Pomocí nanočástic můžeme do poškozené oblasti také dopravit 

látky, které urychlí regeneraci. Tyto technologie spolu s kmenovými buňkami jsou 

základem tzv. regenerativní medicíny, která povede v 21. století nejen k prodloužení, 

ale i ke zkvalitnění lidského života. 

V posledních letech dochází ke vzrůstající spolupráci materiálových specialistů s 

biology, biotechnology a lékaři. Výsledkem je stále rostoucí význam multidisciplinární 
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oblasti materiálů pro biomedicinské použití. Velmi se rozvinul obor "biomateriály" nebo 

"biokompatibilní materiály". 

Biomateriál je definován jako látka používaná na protézy nebo v lékařských 

přístrojích a nářadí, která je určena pro kontakt s živou tkání při zamýšlené aplikaci a 

pro předpokládaný časový úsek. Synteticky vyrobené materiály s širokým spektrem 

vlastností se v klinické praxi již delší dobu požívají pro náhrady poškozené, nemocné či 

nevyvinuté části skeletu, pro náhrady chybějících částí těla, pro korekci vrozených a 

patologických deformací a traumatických poškození. Dosavadní zkušenosti ukazují, že 

neustálý výzkum a vývoj biomateriálů přináší těm, kteří je potřebují, velký užitek. 

Zejména skeletální či dentální implantáty z kovových i nekovových (zejména 

keramických) materiálů jsou v současné době poměrně široce aplikovány. V ČR se 

např. provádí ročně cca 10.000 operací. Problémem je životnost náhrad, která je díky 

nižší chemické odolnosti a vysoké elastické tuhosti jen 5-20 let. Reoperací je již přes  

10 %. Výzkum biomateriálů zahrnuje řadu dalších oblastí, např. materiály na prsní 

protézy, umělé srdeční chlopně, náhrady tepen, očních čoček, náhrady kůže, umělé 

svaly atd. Vyvíjejí se jak bioinertní či bioaktivní materiály, tak i materiály, které se 

vstřebávají.  

Další činností, která patří do jisté míry do této oblasti, je výzkum biomechaniky 

člověka, zejména pokud se týká mechanických a dalších vlastností biomateriálů a 

výzkumu materiálů pro sportovní účely, pro vojenské použití a použití při pracovní 

činnosti. V tomto smyslu jde o předcházení zdravotním potížím.  

Neméně důležitou oblastí, související s farmacií, je materiálová problematika 

tzv. targetingu, tj. řízeného dodávání léčiv na dané místo v organismu. Jde o výzkum a 

vývoj biodegradabilních nosičů léků, koloidních materiálů, speciálních implantátů, 

aerosolových aplikačních systémů, využití nanotechnologií atd. [18, 19] 

 

Tkáňové inženýrství (tissue engineering) 

Tkáňové inženýrství je odvětvím medicíny spojujícím poznatky biologie, 

medicíny, fyziky a chemie, jehož cílem je obnovit nebo nahradit tkáně a orgány 

poškozené onemocněním, zraněním, nebo vrozenou anomálií. Nahrazovat lze prakticky 

všechno: oko, játra, slinivka, nervy, srdce, kůže, cévní náhrady, kloubní náhrady, 

chrupavky. [10] 
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Scaffold 

 Scaffold je lešení, které slouží jako dočasná matrice, kde se mohou 

implantované buňky oddělit, vyrůstat ve specifickém tvaru a nakonec fungovat jako 

normální tkáň. Ve skutečnosti ideální lešení funguje stejným způsobem jako vlastní 

tělesná matrice a dovoluje výskyt normálním buněčným a fyziologickým procesům. 

[20] 

 

Biodegradabilita 

 Biodegradabilita je komplexní biologická rozložitelnost. Biodegradabilní je 

takový materiál, který se účinkem všudy přítomných mikroorganismů rozloží na oxid 

uhličitý a vodu, tedy pro životní prostředí přijatelné produkty. [21] 

  

Biokompatibilita 

Biokompatibilita je vlastnost, která se ověřuje na styku povrchu implantátu a 

živé tkáně. Je to snášenlivost materiálu s lidskou tkání. Zóna rozhraní mezi implantátem 

a okolními tkáněmi je proto nejdůležitějším místem při určování biologické reakce na 

implantát a reakce materiálu implantátu na tělesné prostředí. [21] 

 

In – vivo (z latiny: v živém) 

 Označuje se tak výskyt organismů (popř. jejich orgánů nebo jejich ještě 

jednodušších biologických složek a biologických látek), které jsou pozorované přímo 

v přirozených podmínkách (tedy v živém organismu). [22] 

 

In vitro (z latiny: ve skle) 

 Pojem se používá v medicíně či biologii pro organismy pěstované v umělých 

podmínkách ve zkumavkách nebo jiném laboratorním skle (Petriho misky), ne však na 

živé tkáni. [23] 

 

Systémy řízeného dávkování léčiv (drug delivery systems) 

Cílený přívod léčiva (drug targeting) je schopnost léčiva akumulovat se 

v cílovém orgánu nebo tkáni selektivně a kvantitativně, nezávisle na místě a metodě 

podání. Výhodou je snížení dávky léčiva. [24] 
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2.72.7   Systémy řízeného dávkování léčiv 

2.7.1  Cílená bio-distribuce léčiv 
 

Na přelomu dvacátého století, německý bakteriolog Paul Ehrlich použil výraz 

„magické kuličky“ pro hypotetická chemoterapeutika se specifickou afinitou k nemocné 

tkáni bez škodlivých vedlejších účinků. 

Hledání „magických kuliček“, tj. objasnění struktury a funkce cíle – receptoru, 

vývoj aplikačních systémů léků s řízeným uvolňováním léčiv a cílené usměrňování 

léčiv do specifických tkání těla, bylo v centru zájmu výzkumu dalších desetiletí, hlavně 

se snahou zvýšit selektivitu léčby rakoviny. 

Při systémovém podávání léčiv dochází k jejich bio-distribuci do celého 

organismu, protože neexistuje žádná specifická afinita léčiva k patologickému místu. 

Proto je potřebná vysoká dávka léčiva, která zbytečně zatěžuje organismus a zvýrazňuje 

tak vedlejší účinky a toxicitu. 

Cílený přívod léčiva (drug targeting) či cílená bio-distribuce je schopnost léčiva 

hromadit se v cílovém orgánu nebo tkáni selektivně a kvantitativně, nezávisle na místě a 

metodě podání. Výhodou je zjednodušený režim podávání léků, snížení dávky léčiva a 

nákladů na terapii, výrazné zvýšení koncentrace léčiva na požadovaném místě účinku, 

bez negativních vlivů na ostatní části těla. 

Existují různé klasifikace cílené bio-distribuce: 

1. prvního, druhého, třetího řádu 

2. orgánová, celulární, subcelulární 

3. pasivní, aktivní 

4. místo specifická a místo obcházející 

5. biochemická, biomechanická, biofyzikální, bioadhezivní 

6. nosičově závislá a nezávislá 

Koncept cíleného přívodu léčiv předpokládá, že lék je složený ze 2 složek, 

přičemž první rozpoznává cíl a naváže se na něj a druhá poskytuje terapeutický účinek 

v cíli. To předpokládá koordinované fungování třech částí – farmaceutického nosiče, 

cílové části (ligandu) a léčiva. 

Jako farmaceutické nosiče je možno použít liposomy, nanočástice, nanokapsle, 

mikročástice, mikroemulze, emulze, polymerní micely, polymery, buňky, lipoproteiny.  
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Jako targetingové ligandy se používají protilátky, lektiny a jiné proteiny, 

lipoproteidy, hormony, molekuly s nábojem, polysacharidy a nízkomolekulové ligandy. 

 

Základní schéma cíleného dodávání léčiv: 

1. léčivo je přímo aplikováno do postižené oblasti (orgán, tkáň) 

2. pasivní spontánní akumulace léčiva na „děravých“ místech těla (tumor, 

zápal) 

3. fyzikálně cílené léčivo – nosič léčiva se může rozpadnout při nižších 

hodnotách pH nebo vyšší teplotě   

4. magnetický transport léčiva – schopnost magnetických částic se 

koncentrovat v závislosti na rychlosti krevního průtoku a intenzitě 

magnetického pole 

5. použití vysoce specifických ligandů pro aktivní transport 

Na účinnost cíleného přívodu léčiva má vliv velikost cíle, jeho prokrvení, 

množství vazebných míst pro léčivo a množství a afinita ligandů zabezpečujících přívod 

léčiva. 

Perspektivní a efektivní je využití polymerních konjugátů léčiv (proléčiv, 

prodrugs) na targetingovou terapii, hlavně genově řízenou enzymovou prodrug terapii a 

protilátkami řízenou prodrug terapii. Nově se zkoumají rekonstruované aktivní virové 

schránky – virozómy. 

Realizace cílené bio-distribuce léčiv poskytuje předpoklad zlepšení diagnózy a 

léčby různých vážných chorob současnosti, perspektivní je léčba rakoviny. Spojení 

genové aplikace s řízenou expresí enzymů a proteinových nosičů je slibnou strategií 

terapie. Výzkum však vyžaduje znalosti a multidisciplinární přístup technologie, 

biochemie, molekulového inženýrství a molekulové biologie, imunologie a mnoha 

dalších disciplín. [25, 26] 

 

 

2.7.2  Liposomy jako nosiče léčiv 
 

Liposomy jsou nejmenší umělé váčky kulovitého tvaru, které mohou být 

vyprodukované  z přírodních netoxických fosfolipidů a cholesterolu. Jak je ukázáno v 

následujícím schématu liposomů, váčky mohou být užívané jako přepravci léků ale i 

naplněné různými druhy molekul, jako například malými léčivými molekulami, 
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proteiny, nukleotidy a dokonce plasmidy. Liposomy jsou extrémně všestranné a díky 

proměnlivosti jejich složení, jak je vidět na Obr. 10, mohou být použity pro velké 

množství aplikací. 

Tradiční liposomy jsou buď neutrální nebo negativně nabité. Prostorově 

stabilizované (tajné) liposomy nesou polymerní obal a prodlužují čas cirkulace. 

Imunoliposomy (cílené protilátky) mohou být buď konvenčně (tradičně) nebo 

prostorově stabilizované. Pro kladně nabité liposomy existuje několik způsobů, jak 

uložit kladný náboj. Více informací lze nalézt v [9]. 

 

 
Obr. 10: Schematické znázornění 4 hlavních druhů liposomů, čerpáno z [9] 

 

Liposomy jsou také používány jako přepravci pro lipofilní léky, jako 

protinádorové léky a protivirové prostředky, které jsou pevně začleněné do 

membránových dvojvrstev liposomů. 

Liposomy pro lékařské účely využívané jako přepravci léků, mohou být 

vstříknuty nitrožilně, kdy jsou upravené s lipidy, které poskytují jejich povrchu více 
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hydrofility, jejich cirkulační čas v krevním řečišti může být významně zvětšený. 

Prostorově stabilizované (tzv. tajné) liposomy jsou zvláště užívané jako přepravci pro 

hydrofilní (ve vodě rozpustné) léky, jako jsou Doxorubicin, Mitoxantrone a jiné. [27] 

 

 
Obr. 11: Terčovité buňky specifických liposomů naplněných léky, čerpáno z [27] 

 

 

Povrchový přídavek polyethylenglykolu (PEG) variabilních rozměrů je běžně 

užívaná technika pro změnu chemické formulace liposomu do prostorově stabilizované 

nanočástice se zvýšenou životností. Tato technika je potřebná pro mnoho aktuálních 

produktů s indikacemi, které zahrnují: leukemii, neutropenii, hepatitidu a skvrnitou 

degeneraci. V současnosti existuje na trhu chemoterapeutikum Abraxan. Jde o 

nanočásticovou variantu Paclitaxelu vázanou na Albumin umožňující snadnou 

rozpustnost ve vodě. To se ukazuje jako efektivnější než dříve používaná provedení 

Paclitaxelu. [28] 

 

Cílení liposomů může být rozděleno do 2 hlavních kategorií: pasivní a aktivní. 

Ačkoli oba přístupy byly využívány, technické požadavky obou jsou dnes značně 

odlišné. Pasivní cílení liposomů využívá směr nemodifikovaných liposomů hromadících 

se v určitých tkáních. Aktivní cílení liposomů zahrnuje modifikace základního 

liposomálního uspořádání. Příklady liposomálních aplikací zahrnují liposomy, ale i 

začlenění lipidů, které dělají liposomy citlivé k pH nebo teplotním změnám. [29] 
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2.7.3  Použití textilních materiálů v medicíně 
 

Použití textilií v medicíně využívá v plné míře specifických vlastností textilií, 

jako je např.: pevnost, poddajnost, tvarovatelnost, pružnost, prodyšnost pro plyny a 

kapaliny, snadnost spojování či oddělování. 

Speciální vlastnosti pro medicínské aplikace se poměrně jednoduše dodávají 

formou navázání aktivních látek ve vláknech nebo na povrch textilií. 

Použití textilií sahá od oděvních textilií pro nemocniční personál, ložního prádla, 

chirurgických šicích nití a obvazů přes bariérové textilie, laminované a sendvičové 

struktury až ke složitým kompozitním strukturám pro náhradu lidských orgánů, kostí a 

kůže. 

Implantační materiály se používají jako náhrady částí lidského těla, spojovací 

materiály, náhrady šlach, chrupavek a kůže. Základním požadavkem je 

biokompatibilita. Pro zajištění prorůstání implantátů novou tkání je potřebná dostatečná 

porózita.  [30] 

Z biologického hlediska jsou téměř všechny lidské tkáně a orgány uložené v 

nanovlákenných formách nebo strukturách. Příklady zahrnují: kosti, zuby, kolagen, 

chrupavky a kůži. Všechny z nich se vyznačují vysoce uspořádanou hierarchií 

(stupňovitě rozvrstvenými) vláknité struktury v nanometrových rozměrech.  

Přírodní scaffoldy tkání rostou jako 3-dimenzionální sítě z vláken 

nanometrových rozměrů vytvořených z různých proteinů. Úspěšné tkáňové inženýrství 

potřebuje uměle vyrobené scaffoldy, které by byly podobné přírodním produktům jak 

v chemickém složení, tak morfologii a povrchových funkčních skupinách.  

Struktura elektrostaticky zvlákněných nanovláken umožňuje použití v mnoha 

oblastech tkáňového inženýrství. Nanovlákenné materiály z elektrostaticky zvlákněných 

nanovláken jsou velmi dobře známé pro jejich propojenost, 3-dimenzionální porézní 

strukturu a vysoký měrný povrch. Tyto vlastnosti je zařazují do třídy ideálních 

materiálů napodobujících přírodní mimobuněčné matrice potřebné pro tkáňové 

inženýrství.  

Aktuální výzkum v oblasti elektrostaticky zvlákněných nanovláken se zaměřuje 

na bioinženýrství. Nanovlákna lze tedy poměrně snadno najít ve slibně se rozvíjejících 

rozmanitých biomedicínských oblastech.  
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V předcházejících letech byly představeny biopolymery a biodegradabilní 

polymery vytvořené elektrostatickým zvlákňováním jako membrány, které byly použity 

jako scaffoldy pro tkáňové inženýrství. [29, 31] 

 

Některé příklady jsou uvedeny dále: 

 

Medicínská protetika (protézy) 

Polymerní nanovlákna vytvořená cestou elektrostického zvlákňování byla 

navržena pro několik měkkých tkáňových protéz, jako například: žíly, cévy, prsa atd. 

Navíc elektrostaticky zvlákňovaná biokompatibilní polymerní nanovlákna mohou být 

použita jako tenký porézní film na tvrdé tkáňové protézy a mohou být navržena jako 

implantát do lidského těla. Tento potahový film s postupně stoupající vláknitou 

strukturou pracuje jako mezifáze mezi protézou a tkání a je očekáváno, že efektivně 

upraví tuhost nevhodného spojení v rozhraní tkáň/přístroj a z tohoto důvodu předejde 

přístrojovému selhání po implantaci. 

 

Tkáňové podklady 

Jednou z výzev pro tkáňové inženýrství je navrhnout a vytvořit ideální scaffoldy, 

které by mohly napodobit strukturu a biologickou funkčnost přírodních mimobuněčných 

matric, což by bylo využitelné pro léčení špatné funkce tkání nebo orgánů v lidském 

těle. 

Lidské buňky lze pěstovat a dobře organizovat v okolí vláken s průměry 

menšími než jsou průměry těchto buněk. V důsledku toho mohou scaffoldy 

z nanovláken poskytnout optimální podklad pro buňky k jejich nasazení, migraci a 

růstu. Úspěšné obnovení biologických tkání a orgánů vyžaduje rozvoj vlákenných 

struktur prospívající  buňkám při jejich nasazení a růstu.  

Zvláštnímu zájmu o tkáňové inženýrství se těší tvorba reprodukce schopných a 

biokompatibilních trojrozměrných scaffoldů pro rostoucí buňku, mající za následek bio-

matricové kompozity pro různou tkáňovou opravu a náhradní procedury. V poslední 

době se lidé začali věnovat tvorbě takových scaffoldů, které jsou ze syntetických 

biopolymerů nebo polymerních nanovláken, které jsou schopné biologického rozkladu. 

Věří se, že biopolymery ve vláknech a sítích, které napodobují přirozenou strukturu 

těchto materiálů, budou maximálně zvyšovat  prospěšnost těchto materiálů, zatímco 

velkoprůměrová vlákna nemohou napodobit morfologii přírodních vláken. [32] 
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Obvázání rány 

Elektrostaticky zvlákňovaná nanovlákna bývají aplikována jako obvazový 

materiál, protože porézní podklad vyrobený z vlákenné struktury chrání ránu před 

vnikem bakterií a poskytuje zároveň dobrou propustnost vodních par. Přidáním dalších 

látek do nanovlákenných struktur lze tyto vrstvy použít jako nosiče nebo přepravce pro 

dodávání léčiv, a to pro jejich vysoký měrný povrch.  

Polymerní nanovlákna mohou být také užívána pro léčení zranění nebo 

popálenin lidské kůže. Za pomoci elektrického pole, tenká jemná vlákna z 

biodegradabilních polymerů mohou být přímo rozprášena/zvlákněna na povrch místa 

poranění na kůži do vytvoření vlákenného obvazu, který může nechat zranění léčit 

podporou formování růstu normální kůže a odstranění jizvové tkáně, která by se 

objevila při tradičním léčení.  

Netkané nanovlákenné membránové obvazy mají obvykle velikost póru v 

rozsahu 500 nm až 1 mikrometr, dostatečně malé pro ochranu rány před vnikem 

bakterií. Vysoký měrný povrch 5 - 100 m2/g je extrémně účinný pro vstřebávání tekutin 

a kožní dodávky. [29, 32] 

 

Nanovlákna jsou dále atraktivní při použití jako pevná podpora pro enzymy, a to 

díky jejich malým rozměrům a vysoké měrnému povrchu. Bioaktivní nanovlákna jsou 

získávána chemickým přídavkem enzymů na povrch elektrostaticky zvlákněných 

polystyrénových (PS) nanovláken s typickým průměrem 120 nm. Takto připravený 

kompozit vykazuje vysokou aktivitu ve vodných i organických mediích.  

Elektrostatickým zvlákňováním roztoků polyethylenoxidu (PEO) nebo 

polyvinylakoholu (PVA) s přídavkem enzymů byly připraveny nanovlákna obsahující 

enzymy. Enzymy enkapsulované v elektrostaticky zvlákňovaných nanovláknech byly 

6x více reaktivní než ty obsažené v membránovém filmu toho samého roztoku. [32] 

 

Dávkování léčiv a léčivých směsí 

Dodávka léčiv pacientům v nejvíce fyziologicky přijatelném způsobu bývá vždy 

důležitou součástí medicíny. Obecně menší rozměry léčiva a materiálový obal požadují 

zapouzdření léčiva, lepší léčiva bývají v lidském těla absorbována. Dodávka léčiv s 

polymerními nanovlákny je založená na principu, že míra rozpustnosti částic léčiva 

roste se stoupajícím povrchem obojího, léčiva i potřebného nosiče. 
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Biodegradabilní nanovlákenné membrány z kyseliny polymléčné (PLA), které 

byly vyrobeny jako ochrana pro chirurgicky vynucené soudržnosti, byly také použity 

jako nosiče antibiotik. Léčivé a nosné materiály mohou být smíchány pro elektrostické 

zvlákňování. Možné způsoby léčiva ve výsledných produkovaných nanostukturách jsou:  

1) léčivo jako částice na povrchu nosiče, který je ve vlákenné formě  

2) léčivo a nosič mají nanovlákennou formu a výsledný produkt bude složen 

ze 2 typů vzájemně propletených nanovláken 

3) směs léčiva a nosiče se spojí do jednoho druhu vláken, skládajících se z 

obou komponent  

4) materiál nosiče je elektrostaticky zvlákněn do formy trubičky, ve které 

jsou částečky léčiva zapouzdřeny. Preferovány jsou modely 3 a 4. Nicméně dávkování 

léčiv ve formě nanovláken je v počátečním stádiu výzkumu. [29] 

 

 

2.82.8   Elektrostatické zvlákňování (Elektrospinning)  

Elektrostatické zvlákňování je proces využívající elektrostatických sil 

k vytváření jemných vláken z polymerního roztoku nebo polymerní taveniny. Je  to 

přímá a efektivní metoda výroby nanovláken. Tato vlákna mají průměr od několika 

nanometrů do jednoho mikrometru a unikátní vlastnosti.  

Příklad experimentálního procesu elektrostatického zvlákňování je naznačen na 

Obr. 12. Je zde využito vysoké napětí k vytvoření elektricky nabitého proudu 

polymerního roztoku nebo taveniny. Polymerní roztok nebo tavenina jsou obsaženy ve 

stříkačce, která je  zakončená jehlou, kde dochází ke zvláknění roztoku. Podobně je 

tomu např. u zvlákňovacích trysek,  které jsou spojeny v jeden aparát. Díky vysokému 

elektrickému napětí mezi špičkou trysky a uzemněným kolektorem vzniká tzv. Taylorův 

kužel, ze kterého jsou produkována submikronová vlákna. Taylorův kužel se tvoří na 

výstupu ze zvlákňovací trysky a je následkem uvolnění indukovaného náboje k volnému 

povrchu kapaliny. Následuje vytlačování nabité kapaliny. [33] 
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Obr. 12: Schéma elektrostatického zvlákňování, čerpáno z [32] 

 

Zařízení, které je znázorněno na Obr. 12, pracuje za pomoci dávkovacího 

čerpadla připojeného k pístu stříkačky a generuje konstantní tlak a tok polymerního 

roztoku skrz jehlu. Hnací síla je vytvořená zdrojem vysokého napětí. Zdroj vysokého 

napětí může generovat napětí vysoké až 30 kV, a lze ho nastavit tak, aby běžel buď s 

kladnou nebo zápornou polaritou. Nastavením toku taveniny a velikostí elektrického 

pole se ovládá poměr zvlákňování. 

Po odpaření rozpouštědla dochází k tuhnutí vlákna a vytvoření vlákenné vrstvy 

na povrchu kolektoru (sběrací clony). U kapalin nízké molekulární hmotnosti má 

počátek nestability za následek výskyt malých, nabitých kapiček, které se vyskytují 

v procesu známém jako elektrostatické rozprašování (elektrospraying). Polymerní 

kapaliny obsahují viskózní a viskoelastické síly stabilizující proud, což dovoluje 

uskupení nabitých vláken malého průměru a jejich následného ztuhnutí a uložení na 

kolektoru (sběrací clona) ve formě netkané textilie. [33] 

Nanovlákna - asi 100 krát menšího průměru než typická textilní vlákna - mají 

velmi vysoký měrný povrch a potenciálně nabízejí uplatnění svých výhod 

v nejrůznějších oblastech, které zahrnují filtraci, ochranné oděvy pro armádu – 

chemická a mikrobiální ochrana, bio-medicinální aplikace, solární panely, světelné 
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panely a zrcadla pro vesmírný výzkum, aplikace pesticidů, strukturní elementy pro 

umělé orgány a speciální kompozity. [34] 

 

 

2.92.9    Modifikace klasického elektrostatického zvlákňování (co-

electrospinning) 

Elektrospinning je proces, který produkuje nepřetržitá polymerní vlákna během 

činnosti vnějšího elektrického pole, předepsaného polymerního roztoku. Nedávno byla 

představena nová technika, která dovolí tzv. co-elektrospinning polymerního roztoku ze 

zvlákňovací trysky obsahující 2 koaxiální (souosé) kapiláry. Tato technika pak byla 

užívána pro co-elektrospinning konjungovaných polymerních nanotub a pro vytvoření 

PCL/želatin (poly(e-kaprolaktam)) jádro/skořápková struktura, která má ohromný 

potenciál pro řízené dodávání léčiv a jako lešení pro tkáňové inženýrství. [35] 

 

 
Obr. 13: Schéma zařízení pro  co-elektrospining, čerpáno z [35] 
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2.9.1  Modifikace klasického elektrostatického zvlákňování 
(co-electrospinning) - výroba polymerních mikrotub  

      
Výroba nanoskopických a mikroskopických dutých struktur jako polymerních 

tub (trubiček) je středem pozornosti kvůli jejich potenciálním aplikacím v oblastech 

jako jsou: mikrokapaliny, uvolňování léčiva, katalýza, vedení nervů a okysličování. 

Většina těchto aplikací by mohla být rozšířena projektováním mechanických a 

konstrukčně technických vlastností tub a přizpůsobením vlastností povrchu tub 

v rozsahu od hydrofilních po hydrofobní. Zde je popsána výroba polymerních mikrotub 

použitím co-elektrospinningu. 

Co-elektrospinning byl navrhován pro výrobu nanovláken typu jádro/plášť nebo 

pro dutá vlákna zhotovená z polymerního roztoku anebo pro keramické materiály. Pro 

přípravu polymerních mikrotub jsou používány dva polymerní roztoky dodávané ze 

zvlákňovací trysky složené ze dvou  koaxiálních (souosých) kapilár (Obr.13).  

Ze zvlákňovací trysky vystupuje objevující se kapička (jádro/plášť) – (Obr. 14).  

V přítomnosti dostatečně silného elektrického pole nemůže taková kapička udržet 

ustálený stav a tryská ven.  

 
Obr. 14: Proudové pole v kapičce jádro(PMMA)/plášť(PAN) na zvlákňovaní trysce, 

čerpáno z [36] 

 

V mnoha případech proud strhává pouze vnější roztok, zatímco roztok jádra není 

nijak ovlivňován, přestože má kapička strukturu jádro/plášť, co-elektrospinning 

neprobíhá. Z tohoto důvodu jsou požadovány souhrnné informace o rozměru kapilár, 

indexy rychlosti toku polymerních roztoků, jejich relativní viskozity, mezifázové a 
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povrchové energii. Naproti tomu, v jiných případech je struktura jádro/plášť ve 

vytékajícím proudu zachována a co-elektrospinning probíhá správně. Proud projevuje 

elektricky indukovanou bičující nestabilitu původně objevenou při elektrospiningu 

proudů jednotlivých kapalin, která má za následek silné protahování bičující části 

proudu. Rozpouštědlo se nakonec odpaří a vzniklá vlákna se strukturou jádro/plášť s 

průměry typickými v submikronovém rozsahu se ukládají na protielektrodě. 

Nemísitelnost roztoků jádra a pláště včetně rozpouštědel je důležitá, jak je vidět z 

utváření struktury jádro/plášť. Jestliže jsou dva roztoky nebo jejich rozpouštědla 

mísitelná, dojde k rychlému rozptylu a vypařování během elektrospinningu a to bude 

mít za následek smíchání dvou fází. Také rychlost rozptýlení rozpouštědla do pláště a 

rychlost odpařování rozpouštědla do okolí je důležitá. Dutá vlákna nebo mikrotuby jsou 

dále produkovány odstraněním polymeru z jádra u vláken typu jádro/plášť. Odstranění 

jádra může být vykonáno například extrakcí rozpouštědlem, tepelnou degradací nebo 

vypařováním. 

Co-elektrospinning je možné použít pro téměř nespřadatelné polymery stejně 

jako pro vodivý polymer polyanilin (PAni). Duté uhlíkové nanotuby byly produkovány 

co-elektrospinningem dvou polymerních roztoků. Tento proces byl uskutečněn ve dvou 

stupních. V prvním stupni byla vytvořena nanovlákna z jádra a skořápky (jádro/plášť). 

Ve druhém stupni podléhala nanovlákna tepelnému zpracování k degradaci polymeru 

jádra a zuhelnatění polymerní skořápky. [35, 36] 

 
Obr. 15: Typický tvar zvlákňovaní trysky co-elektrospinningu (jádro/plášť), 

čerpáno z [35] 
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Obrázek 15 ukazuje typický model co-elektrospinningu při zvlákňování typu 

jádro/plášť. Kapilára jádra vyčnívá od 0.3 do 1 mm před kapilárou pláště. Jak je vidět, 

kapalina jádra zkouší náhle zvýšit průměr po výstupu z kapiláry. Pod bodem 

maximálního zduření vytváří vnější roztok tenkou skořepinu, která se upevní k jádru 

polymerního proudu. Následkem indukovaného elektrického pole jsou obě kapaliny 

silně tažené do složeného Taylorova kužele. Numerické výpočty ukazují, že prakticky 

všechny volné náboje v těchto iontových konduktorech (vodičích) opouští rozhraní 

kapalina/kapalina velmi rychle (ve srovnání s dobou zdržení se uvnitř kapičky) a stěhují 

se k volnému povrchu. 

Experimentální výsledky současné práce vskutku ukazují, že provedení 

znázorněné na Obr. 15 vytváří nanovlákna typu jádro/plášť. Nejvhodnější vzdálenost 

předsunutí je závislá na několika faktorech: relativní viskozitě kapalin, povrchovém 

napětí a rychlosti dávkování vnitřní a vnější kapaliny. 

Po krátké vzdálenosti se proud vytékající ze špičky Taylorova kužele (viditelné 

na obrázku 15) začne chovat obvyklým způsobem, vytváří elektricky poháněné fraktály 

- bičující nestabilitu, která má za následek obrovské dloužení a tvorbu nanovláken typu 

jádro/plášť. Nicméně v několika případech bičování nenastalo a přímo z trysky byla 

vlákna hustě poskládána na uzemněnou hliníkovou fólii. [35, 36] 

 
Obr. 16:  Optický obraz mikrovláken s deformací z jádrové trysky uvnitř pláště 

(vlákna na hliníkovém podkladu), čerpáno z [35] 

 

V takových případech odhalila optická kontrola silná nanesená mikrovlákna (v 

průměru asi 130 mikrometrů) a deformaci jádra uvnitř skořápky (Obr. 16). Deformace 

vysoce viskózních kapalin vyplývá z pomalého nárazu na podklad a z axiální tlačné síly. 
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Nicméně v tomto případě byla rychlost toku přes trysku jádra 3x vyšší než přes trysku 

pláště. Výsledkem toho bylo, že kapalina tvořící jádro byla tlačena skrz kapalinu tvořící 

plášť. Deformace proto vznikla třecí silou mezi jádrem a pláštěm v těch případech, kdy 

kapalina jádra opustila trysku rychleji než kapalina pláště. [35] 

Dvoustpňová technika pro výrobu mikrotub co-elektrospinningem ze dvou 

polymerních roztoků: PMMA (jádro) a PAN (plášť) je představena na Obr. 17, který 

ukazuje vlákno typu jádro/plášť (PMMA/PAN). Následně byla vzniklá vlákna zahřáta a 

polymer jádra byl tepelně degradován a plášť karbonizován.  

 

 
Obr. 17: Vlákno typu jádro/plášť (PMMA/PAN), čerpáno z [36] 

 

 
Obr. 18: Snímek karbonizovaného PAN ze SEM, čerpáno z [36] 

 

Obr. 18 ukazuje snímek karbonizovaného PAN ze SEM. V jiném případě co-

elektrospinningu byl roztok pláště schopen biologicky odbouratelného rozkladu. Bylo to 

v případě PCL (polykaprolakton) ve směsi chloroform/dimethylformamid s jádrem z 

vodného roztoku polyethylenoxidu (PEO). Dutá PCL nanovlákna s vnitřními průměry v 

rozsahu několika 1 000 nm do několika 100 nm  jsou ukázána na Obr. 19. Nanovlákna 
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byla samoshromážděna v místě procesu co-elektrospinningu použitím elektrostatických 

čoček,  jenž mají za následek paralelní pole z PCL nanotub. [36] 

 

 
Obr. 19: Paralelní pole z PLC(polykaprolakton) nanotub, čerpáno z [36] 
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3  Experimentální část 

3.13.1   Popis experimentu 

Prvním cílem tohoto experimentu bylo vytvořit nanovlákennou vrstvu, která 

bude obsahovat liposomy. V první části experimentu byla hledána optimální 

koncentrace roztoku liposomů v modelovém roztoku polyvinylalkoholu (PVA) a u 

vytvořených vzorků byl proveden kvalitativní důkaz přítomnosti liposomů. Následně 

byly měřeny průměry vyrobených vláken. Ve druhé části experimentu byla hledána 

optimální koncentrace roztoku liposomů v roztoku poly 2-ethoxyethyl metakrylátu 

(pEOEMA), opět byl proveden kvalitativní důkaz přítomnosti liposomů. Posléze byly 

změřeny průměry vyrobených vláken. Ve třetí části experimentu byl proveden pokus 

zvlákňování z koncentrické kapiláry roztoků PVA a pEOEMA. 

 
Procesními parametry elektrostatického zvlákňování jsou: 

• napětí U [kV] 

• koncentrace polymerního roztoku [%] 

• viskozita polymerního roztoku [Pa·s] 

• molekulová hmotnost polymerního roztoku [kg/mol] 

• povrchové napětí polymerního roztoku [N/m]  

• vzdálenost zvlákňovacího trnu od kolektoru h [mm] 

• průměr zvlákňovacího trnu [mm] 

 

Dalšími procesními parametry modifikace klasického elektrostatického 

zvlákňování (co-electrospinningu) jsou: 

• průměr vnitřní trysky [mm] 

• průměr vnější trsky [mm] 

• rychlost přítoku polymeru tvořícího jádro [µl/min] 

• rychlost přítoku polymeru tvořícího plášť [µl/min] 

 

Druhým cílem tohoto experimentu bylo vyrobit soudržnou rovnoměrnou 

vlákennou vrstvu, která bude sloužit jako podkladová vrstva pro nanovlákennou vrstvu 

s liposomy a musí být biodegradabilní a biokompatibilní. Vlákenná vrstva byla 

vyráběna 2 způsoby: naplavováním a mykáním.  
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Následnými úpravami: 

• vpichováním 

• zažehlováním 

• lisováním 

byla upravována tloušťka vlákenné vrstvy, aby mohla být použita k různým aplikacím. 

Základním používaným podkladovým materiálem byl chitosan, jenž byl 

porovnáván s polyesterem.  

 

 

3.23.2   Tvorba nanovlákenné vrstvy s liposomy 

3.2.1  Použité materiály 
 

Výchozím používaným materiálem pro tvorbu nanovlákenné vrstvy byl roztok 

polyvinylalkoholu (PVA), jenž sloužil jako modelový roztok. Vzhledem k tomu, že 

PVA je rozpustný ve vodě (bez síťování) či velmi botná (po síťování), bylo navrženo 

použití roztoku poly 2-ethoxyethyl metakrylátu (pEOEMA). Roztok pEOEMA byl 

získán z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Do obou těchto roztoků byly 

aplikovány roztoky liposomů.  

Modelový roztok PVA byl použit pro jeho snadnou elektrostatickou 

zvláknitelnost, průběh procesu  a podmínky jsou dobře známé v porovnání s roztokem 

pEOEMA. Z hlediska výroby je levnější (a dostupnější). Další nevýhodou PVA, jak již 

bylo zmíněno, je jeho rozpustnost ve vodě. Vodné prostředí je nutnou podmínkou pro 

existenci liposomů. Zvolený pEOEMA nerozpustnost ve vodě splňuje. 

 

 

3.2.1.1 Polyvinylalkohol (PVA) 
 
 

Polyvinylalkohol se průmyslově připravuje hydrolýzou polyvinylacetátu 

v kyselém nebo alkalickém prostředí (tzn. zmýdelněním nebo reesterifikací). Přímá 

syntéza z monomeru není možná, neboť vinylalkohol není stálý a přechází na stabilnější 

formu – acetaldehyd. 
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          CH2 – CH                                                     Na OH                   CH2 – CH   
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                 OCOCH3         n                                                                      OH                   n 

 

Obr. 20: Obecné schéma výroby PVA, čerpáno z [37] 
 

Dva hlavní způsoby výroby PVA je možno nalézt v příloze č. 1. Použitý PVA 

byl vyroben dle rozpisu v tabulce 1 v příloze 1. 

PVA je rozpustný ve vodě a již z toho je zřejmé, že se nejedná o látku s vysokou 

toxicitou. PVA je proto zařazen mezi materiály neškodné při použití v potravinářství, 

lékařství či kosmetice. PVA je použitelný v rozmezí teplot –50 až 130 °C. Je málo 

termoplastický a nad teplotou 220 °C se rozkládá. Odolává organickým kyselinám, 

neodolává však vodným roztokům anorganických kyselin a alkalických hydroxidů. [37] 

 

 

3.2.1.2 Poly 2-ethoxyethyl metakrylát (pEOEMA) 
 

 
 

Obr. 21: Strukturní vzorec pEOEMA, čerpáno z [38] 
 

Polymer EOEMA byl vybrán pro splnění podmínky biokompatibility a 

nerozpustnost ve vodném prostředí. Molekulová hmotnost použitého pEOEMA je 

778 000 g/mol. Rozpouštědlem je směs ethanolu a acetonu v poměru 9/1.  
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3.2.1.3 Liposomy 
 

 K experimentu byly použity roztoky obsahující liposomy vyrobené 

na 2. lékařské fakultě UK v Ústavu biofyziky v Praze. Použité liposomy byly vyrobeny 

dle následujícího postupu a to ve dvou provedeních:  

 

1. neznačené liposomy 

- Asolectin (směs fosfolipidů) byl rozpuštěn ve směsi chloroform methanol (3:1)  

- rozpouštědla byla odpařena za stálého intenzivního třepání, aby na skle vznikla 

tenká vrstva fosfolipidů. Zbytky rozpouštědla bylo nutné odstranit ve vakuu.  

- po té byl přidán pufr 1 a vše bylo protřepáno 

- směs byla přenesena do zkumavek, baňku vypláchnuta pufrem  

- liposomy byly protlačeny alespoň 10 × přes polykarbonátový filtr  

 

 Polykarbonátový filtr (děrovaná membrána) byl použit proto, aby byla velikost 

vyrobených liposomů stejná (monodisperze). Velikost děr ve filtru udává velikost 

vzniklého liposomu. Lze tak vyrobit liposomy o velikostech např. 100 nm, 400 nm 

atd. Není nutné vždy používat tento filtr. 

 

2. fluorescenčně značené liposomy 

- fluorescenční fosfolipidy byly rozpuštěny v methanolu, uchovávány v mrazáku 

(–20 °C) jako zásobní roztok  

- Asolectin byl rozpuštěn ve směsi chloroform methanol (3:1) 

- roztok Asolectinu byl rozdělen na 4 stejné díly do skleněných nádob  

- k jednotlivým dílům byly přidány fluorescenční fosfolipidy  

 

Byly vyrobeny 4 různé druhy koncentrací, neboť výroba fluorescenčních fosfolipidů je 

velmi drahá a bylo nutné vyzkoušet, která koncentrace bude viditelná fluorescenčním 

mikroskopem. Ukázalo se, že vidět je jen nejvyšší koncentrace, při nižší koncentraci 

nejsou fosfolipy přes vlákna vidět – nejsou prosvícena. 

 

                                                 
1  Pufry – tlumivé roztoky. Látky, které tlumí výkyvy v acidobazické rovnováze (náhlé přírustky kyselých   
nebo zásaditých látek), a udržují tak požadovaný rozsah pH.  
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- rozpouštědla bylo nutné odpařit za stálého intenzivního třepání, aby na skle 

vznikla tenká vrstva fosfolipidů. Zbytky rozpouštědla byly odstraněny ve vakuu.  

- ke každému vzorku byl přidán pufr a vzorky byly protřepány 

- vzorky byly následně přeneseny do zkumavek, baňky vypláchnuty pufrem 

- liposomy byly protlačeny alespoň 10 × přes polykarbonátový filtr  

 

Podrobný popis výroby liposomů je uveden v příloze č. 2. 

 

 

3.2.2  Použitá zařízení 
 

3.2.2.1 Laboratorní zařízení pro elektrostatické zvlákňování 
 

Laboratorní zařízení pro elektrostatické zvlákňování je složeno ze zdroje 

vysokého napětí, zvlákňovacího trnu a z uzemněného kolektoru. Na trn je nanášeno 

definované množství roztoku polymeru (kapka), který je následně zvlákňován. 

 V procesu elektrostatického zvlákňování je využito vysokého napětí k vytvoření 

elektrostatického pole mezi dvěma elektrodami. V tomto případě byl zvlákňovací trn 

nabit kladně, kolektor byl uzemněný. Vlivem působení elektrostatického pole dochází 

k vytvoření Tailorových kuželů na povrchu roztoku polymeru. Je-li přiváděné napětí 

dostatečně vysoké, je z Taylorových kuželů emitován proud kapaliny, která se za letu 

stabilizuje vlivem odpaření rozpouštědla a dopadá na kolektor ve formě netkané textilie.  
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Obr. 22:  Laboratorní zařízení pro elektrostatické zvlákňování 

 

 

3.2.2.2 Laboratorní zařízení pro modifikaci klasického 
elektrostatického zvlákňování – využití koncentrické 
kapiláry 

 
Tímto způsobem lze zvlákňovat i roztoky pro klasické elektrostatické 

zvlákňování nevhodné. Je to proces, při kterém jsou použity dva polymerní roztoky 

vedené ve dvou oddělených kapilárách svedených do jedné trysky (koncentrická 

kapilára). Při tomto způsobu zvlákňování vznikají vlákna typu jádro/plášť. 

Experiment byl proveden na prototypu laboratorního zařízení, jenž je viditelné 

na Obr. 23.  

 

vznikající vlákna 

uzemněný 
kolektor 

zvlákňovací trn 
(kovový váleček)

zdroj vysokého 
napětí 
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Obr. 23: Schéma laboratorního zařízení pro co-elektrospinning 

1 – roztok tvořící jádro; 2 – roztok tvořící plášť; 3 – koncentrická kapilára;  

4 – kolektor; 5 – vytvářené  vlákno typu jádro/plášť   

 

Na Obr. 24 je zespoda vidět tvar zvlákňovaní trysky koncentrické kapiláry. 

Průměr vnitřní kapiláry je 100 µm a  průměr vnější kapiláry je 400 µm. Jako měřítko ke 

zjištění rozměrů kapilár byl použit milimetrový papír. 

 

vnitřní kapilára 

vnější kapilára 

 
Obr. 24: Pohled na trysku se 2 koaxiálními kapilárami 
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3.2.3  Tvorba nanovlákenné vrstvy 
 

3.2.3.1 Elektrostatické zvlákňování roztoku PVA  a roztoku PVA 
s liposomy 

 

Pro tento experiment byly použity roztoky PVA s přídavkem roztoku liposomů 

v koncentracích uvedených v Tab. 1. Elektrostatické zvlákňování bylo uskutečněno na 

laboratorním zařízení uvedeném na Obr. 3. Elektrostatické zvlákňování probíhalo 

plynule za podmínek definovaných v Tab. 2. Celá kapka byla vyzvlákněna, vznikla 

rovnoměrná vrstva vláken. 

 

Číslo 
vzorku 

Obsah roztoku 
liposomů 

v roztoku PVA 
[Obj. %] 

Koncentrace  roztoku 
PVA obsahující 
roztok liposomů  

[Obj. %] 

1 0 12,9 

2 1 12,8 

3 2 12,7 

4 5 12,3 

5 10 11,7 

6 20 10,8 
 

Tab. 1: Koncentrace roztoku  liposomů v roztoku PVA  

 
 
Samozřejmě by bylo nejlepší připravit vždy roztok o stejné koncentraci PVA 

s různou koncentrací liposomů. Ovšem z důvodu minimálního množství roztoku 

liposomů (jejich výchozí suroviny jsou velmi drahé), které byly k dispozici, bylo nutné 

pracovat pouze s kapičkami, respektive mísit minimální množství v jednorázových 

zkumavkách pomocí mikropipet. 
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Koncentrace 

roztoku liposomů 
[obj. %] 

Napětí 
[kV] 

Vzdálenost 
kolektoru 

od trnu [cm] 
Popis zvlákňování Výsledek

Samotný PVA 40 8,5 
Plynulý proces, 

pravidelná 
nanovlákna 

Obr. 25 

1 30 8,5 
Plynulý proces, 

pravidelná 
nanovlákna 

Obr. 26 

2 35 8,5 
Plynulý proces, 

pravidelná 
nanovlákna 

Obr. 27 

5 40 8,5 
Plynulý proces, 

pravidelná 
nanovlákna 

Obr. 28 

10 35 8,5 
Plynulý proces, 

pravidelná 
nanovlákna 

Obr. 29 

20 40 8,5 
Plynulý proces, 

pravidelná 
nanovlákna 

Obr. 30 

 

Tab. 2: Parametry elektrostatického zvlákňování roztoků PVA s roztokem liposomů 

 

 
Obr. 25: PVA nanovlákna (bez liposomů, napětí 40 kV, vzdálenost kolektoru od trnu 

8,5 cm, zvětšení 10.000x) 
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Obr. 26: PVA nanovlákna (1 obj. % roztoku liposomů, napětí 30 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 8,5 cm, zvětšení 1.000x) 

 

 
Obr. 27: PVA nanovlákna (2 obj. % roztoku liposomů, napětí 35 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 8,5 cm, zvětšení 5.000x) 
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Obr. 28: PVA nanovlákna (5 obj. % roztoku liposomů, napětí 40 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 8,5 cm, zvětšení 5.000x) 

 

 
Obr. 29: PVA nanovlákna (10 obj.  % roztoku liposomů, napětí 35 kV,  vzdálenost 

kolektoru od trnu 8,5 cm, zvětšení 5.000x) 

 - 50 - 



Vývoj vlákenného materiálu s integrovanými liposomy                    Alena Hanušová 
 

 
Obr. 30: PVA nanovlákna (20 obj.  % roztoku liposomů, napětí 40 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 8,5 cm, zvětšení 5.000x) 

 

 

3.2.3.1.1 Kvalitativní důkaz liposomů 
 
 

K ověření přítomnosti liposomů ve vyrobené vrstvě byl použit fluorescenční 

mikroskop. Pro experiment byly použity liposomy s fluorescenční značkou.  

Na snímku (Obr. 10) jsou viditelné modré zbytky vláken PVA. Ve vodném 

prostředí dochází k botnání PVA. Vlákenná vrstva z PVA byla síťována v horkovzdušné 

sušárně při 140 ºC po dobu 10 minut, přesto docházelo k botnání vláken. Místa na 

snímku svítící dozelena dokazují přítomnost liposomů ve vlákenné vrstvě. 

Snímek byl pořízen v Ústavu experimentální medicíny AV ČR. 
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liposomy 

vlákna 
PVA  

  Obr. 31: Důkaz přítomnosti liposomů v PVA vláknech 
 

 

3.2.3.1.2 Vyhodnocení průměrů vytvářených vláken 
 

Fotografie vlákenných vrstev pořízené SEM byly analyzovány programem 

LUCIA G. Měření průměrů vláken bylo provedeno při zvětšeních uvedených v Tab. 3. 

Hodnoty uvedené v tabulce jsou statisticky zpracovány pro 100 měření z každého 

vzorku. Uváděné hodnoty průměrů vláken jsou v nm. 

 

Materiál Průměr vláken 
[nm] 

Směrodatná 
odchylka [nm] 

PVA 
bez liposomů 225 90 

PVA s 2 obj. % 
roztoku liposomů 222 86 

PVA s 5 obj. % 
roztoku liposomů 210 60 

PVA s 10 obj. % 
roztoku liposomů 226 98 

PVA s 20 obj. % 
roztoku liposomů 210 84 

 

Tab. 3: Průměry vyrobených vláken z PVA měřených na snímcích  se zvětšením 5.000x 
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Závislost průměrů vláken PVA a kritického napětí na 
koncentraci roztoků liposomů 
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Graf 1: Závislost  průměrů vláken PVA a kritického napětí na koncentraci roztoku 

liposomů 

 

 

3.2.3.1.3 Diskuze výsledků tvorby nanovlákenné vrstvy z PVA s liposomy 
 

Při elektrostatickém zvlákňování roztoku PVA a roztoků PVA s roztoky 

liposomů došlo ke vzniku jemných pravidelných vláken. Přídavek roztoku liposomů 

výrazně neovlivnil průběh zvlákňování. 

Přítomnost liposomů ve vytvořené vrstvě byla dokázána analýzou 

pod fluorescenčním mikroskopem (Obr. 31), kde je možno pozorovat liposomy 

s fluorescenční značkou. Liposomy bez fluorescenční značky by vidět nebyly. 

Zjištěné průměry vyrobených vláken se pohybují v rozmezí od 210 do 226 nm 

(viz. Tab. 3) a lze tedy jednoznačně říci, že se jedná o nanovlákna.  

Provedeným experimentem byla dokázána možnost integrace liposomů 

do nanovlákenných vrstev. 
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3.2.3.2 Elektrostatické zvlákňování roztoku  pEOEMA a roztoku 
pEOEMA s liposomy 

 

K výrobě vlákenné vrstvy byly použity roztoky pEOEMA s příslušnou 

koncentrací roztoků liposomů (viz. Tab. 4). Roztok bylo nutné řádně rozmíchat, aby 

nedošlo k vzniku sraženiny. Polymer EOEMA není ve vodě rozpustný, přídavkem 

vodného roztoku liposomů může docházet ke srážení. 

 

Číslo 
vzorku 

Obsah roztoku 
liposomů 
v roztoku 
pEOEMA 
[Obj. %] 

Koncentrace  roztoku 
pEOEMA obsahující 

roztok liposomů  
[Obj. %] 

1 0 10 

2 2 9,8 

3 5 9,5 

4 10 9,1 

5 20 8,3 
 

Tab. 4: Koncentrace  roztoku liposomů v roztoku pEOEMA 

 

 

Samozřejmě by bylo nejlepší připravit vždy roztok o stejné koncentraci 

pEOEMA s různou koncentrací liposomů. Ale jak již bylo zmíněno výše, z důvodu 

minimálního množství roztoku liposomů (výchozí suroviny pro výrobu jsou velmi 

drahé), které byly k dispozici, bylo nutné pracovat pouze s kapičkami, respektive mísit 

minimální množství v jednorázových zkumavkách pomocí mikropipet. 
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Koncentrace 
roztoku liposomů 

[obj. %] 

Napětí 
[kV] 

Vzdálenost 
kolektoru od 

trnu [cm] 
Popis zvlákňování Výsledek

pEOEMA samotný 25 10 

Plynulý proces, 
pravidelná 
nanovlákna 

s podobnými 
průměry 

Obr. 32 

2  25 9 

Plynulý proces, 
nepravidelné 
rozmístění 

nanovláken spíše 
nálety 

Obr. 33 

5  25 9 

Plynulý proces, větší 
nerovnoměrné 

rozmístění 
nanovláken (velké 

rozdíly v průměrech) 

Obr. 34 

10  25 9 

Plynulý proces, 
nerovnoměrné 

rozmístění 
nanovláken 

Obr. 35 

20  25 9 

Plynulý proces, 
pravidelná 

nanovlákna,  částečně 
se tvoří shluky 

vláken 

Obr. 36 

Tab. 5.: Parametry elektrostatického zvlákňování roztoků pEOEMA  s roztokem 

liposomů 
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Obr. 32: pEOEMA nanovlákna (bez liposomů, napětí 25 kV, vzdálenost kolektoru 

od trnu 10 cm, zvětšení 10.000x) 

 

 
Obr. 33: pEOEMA nanovlákna (2 obj. % roztoku liposomů, napětí 25 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 9 cm, zvětšení 2.000x) 
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Obr. 34: pEOEMA nanovlákna (5 obj. % roztoku liposomů, napětí 25 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 9 cm, zvětšení 2.000x) 

 

 
Obr. 35: pEOEMA nanovlákna (10 obj. % roztoku liposomů,  napětí 25 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 9 cm, zvětšení 2.000x) 
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Obr. 36: pEOEMA nanovlákna (20 obj. % roztoku liposomů, napětí 25 kV, vzdálenost 

kolektoru od trnu 9 cm, zvětšení 1.000x) 

 

 

3.2.3.2.1 Kvalitativní důkaz liposomů 
 

Pro ověření přítomnosti liposomů ve vyrobené vrstvě pEOEMA byl použit 

fluorescenční mikroskop. Fotografie byly pořízeny v Ústavu experimentální medicíny 

AV ČR. Na Obr. 37 a 38 jsou vidět modrá vlákna pEOEMA. Světlejší místa dozelena 

na snímcích dokazují přítomnost liposomů s fluorescenční značkou. 

Z měřítka na snímcích je patrné, že viditelné vlákno není jen jedno, ale že je to 

svazek vláken (viz. př. Obr. 36). Lze tedy říci, že světlejší místa jsou shluky liposomů. 
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liposomy 

 
Obr. 37: Důkaz přítomnosti liposomů ve vláknech z roztoku  

pEOEMA s 10 % roztokem liposomů 

svazky 
vláken 

pEOEMA 

 
 
 

 

svazky 
vláken  

pEOEMA 

liposomy 
 

 
   Obr. 38: Důkaz přítomnosti liposomů  ve vláknech z roztoku 

pEOEMA s 20 % roztokem liposomů 
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3.2.3.2.2 Vyhodnocení průměrů vytvořených vláken 
 

Fotografie vlákenných vrstev nasnímané SEM byly analyzovány programem 

LUCIA G. Průměry vláken byly proměřeny v tomto programu na snímcích při 

zvětšeních uvedených v Tab. 6. Hodnoty uvedené v tabulce jsou statisticky zpracovány 

pro 100 měření z každého vzorku.  

Materiál Průměr 
vláken [μm]

Směrodatná 
odchylka [μm] 

pEOEMA bez roztoku 
liposomů 0,74 0,41 

pEOEMA s 2 % 
roztokem liposomů 0,79 0,47 

pEOEMA s 5 % 
roztokem liposomů 1,91 1,26 

pEOEMA s 10 % 
roztokem liposomů 2,20 1,53 

pEOEMA s 20 %  
roztokem liposomů 2,45 1,78 

 

Tab. 6: Průměry vyrobených nanovláken z pEOEMA  

 

Závislost průměrů vláken pEOEMA a kritického napětí na koncentraci roztoku 
liposomů 
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Graf 2: Závislost průměrů vláken pEOEMA a kritického napětí na koncentraci roztoku 

lisposomů 
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3.2.3.2.3 Diskuze výsledků tvorby nanovlákenné vrstvy z pEOEMA 
s liposomy 

 

Při elektrostatickém zvlákňování roztoku pEOEMA nebo roztoků pEOEMA 

s roztoky liposomů došlo ke vzniku vláken. Přídavek roztoku liposomů neovlivnil 

průběh zvlákňování, ale měl výrazný vliv na průměry vytvořených vláken 

Stejně jako u vzorků z PVA i zde byla prokázána přítomnost liposomů analýzou 

pod fluorescenčním mikroskopem (Obr. 37 a 38). Použitá analýza však nedokazuje, zda 

jsou liposomy v původním tvaru nebo zda se jedná jen o zbytky liposomů. Důsledkem 

elektrostatického zvlákňování se mohla stavba liposomů zbortit či přeuspořádat, což by 

následně vyvolalo problém s transportem léčiva. 

Zjištěné průměry vyrobených vláken se pohybují v rozmezí od 0,74 do 2,45 μm 

(viz. Tab. 6) a lze tedy říci, že jsou vytvářena vlákna o průměru větším než 1 μm (vyjma 

pEOEMA bez roztoku liposomů a pEOEMA s 2 % roztokem liposomů). S rostoucí 

koncentrací roztoku liposomů tedy roste průměr vytvářených vláken. Tento trend mohl 

být způsoben prvotním vznikem sraženiny, která sice byla důkladně rozmíchána a 

pouhým okem nebyla vidět, avšak částice mikroskopických rozměrů tam být mohly. 

Zřejmě tedy došlo k předčasnému vyzvláknění právě těchto sraženin. 

 
 

3.2.3.3 Modifikace klasického elektrostatického zvlákňování – 
využití koncentrické kapiláry 

 

Jako první byl proveden pokus s olejem a vodou. Po té následovaly pokusy 

s roztokem PVA a vodou a roztokem pEOEMA s uhlíkovými nanotubami a čistého 

roztoku pEOEMA. Výsledkem experimentu s vodou a olejem byla ověřena možnost 

použití koncentrické kapiláry. 

 

 

Zvlákňování PVA s vodou 

 

Experiment byl proveden s roztokem PVA vedeným vnější kapilárou a H2O 

vedenou vnitřní kapilárou.  
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Obr. 39: PVA s H2O po co-electrospinningu (napětí 20 kV,  vzdálenost kolektoru od 

trnu 9 cm, zvětšení 5.000x) 

 

 

Zvlákňování pEOEMA s uhlíkovými nanotubami 

 

Experiment byl proveden s čistým roztokem pEOEMA vedeným vnější 

kapilárou a roztokem pEOEMA s uhlíkovými nanotubami vedenými vnitřní kapilárou. 

 Proces byl velmi komplikovaný. Rozměr vnitřní kapiláry byl příliš malý (100 

µm), než aby jím uhlíkové nanotuby mohly bez komplikací procházet, a proto po chvíli 

došlo k ucpání kapiláry. Problematické bylo i vyčištění kapiláry. Kapiláru nelze 

vyplachovat vodou, protože pEOEMA je ve vodě nerozpustná. 

 

 

3.2.3.3.1 Zhodnocení co-electrospinningu 
 

Experiment s vodou a olejem byl proveden pouze k ověření možnosti použití 

koncentrické kapiláry.  

Při zvlákňování PVA s vodou byla skutečně vytvořena vlákna s průměry i pod 1 

μm (viz. Obr. 21). Proces byl velmi komplikovaný, samotné zvlákňování probíhalo 
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vždy jen malou chvilku, neboť vlivem nevhodného nastavení rychlosti přítoku 

jednotlivých roztoků nebyla zajištěna dostatečná dodávka roztoku PVA. Důvodem byla 

jeho vyšší viskozita oproti vodě. 

Při pokusu s pEOEMA a uhlíkovými nanotubami došlo velmi rychle k ucpání 

vnitřní kapiláry, kterou postupovaly uhlíkové nanotuby. Rozměr vnitřní kapiláry se tedy 

ukázal jako nevhodný.  

Řešení zvlákňování na principu využití co-elektrospinningu by mohlo přinést 

úspěch, ale pro další pokusy je nutno využít kapiláry s větším vnitřním průměrem či 

vnitřní kapilárou předsunutou a současně je nutno optimalizovat rychlost dodávek 

jednotlivých roztoků. Doporučuji provézt optimalizaci výše uvedených parametrů 

podobně, jak je uvedeno na Obr. 15. Z něj je patrné, že vnitřní kapilára je tak velká, že 

tvoří většinu vznikajícího vlákna. Z vnější kapiláry se tvoří obal, který je v podstatě 

tenký jako slupka. 

  

 

3.33.3   Tvorba podkladové vrstvy 

Manipulace s vytvořenou nanovlákennou vrstvou s liposomy není snadná, neboť 

vrstva je příliš tenká. Proto bylo nutné vytvořit ještě podkladovou textilii. Pro tvorbu 

podkladové textilie byl vybrán chitosan, jenž splňuje podmínku biokompatibility i 

biodegradability. Použitá chitosanová vlákna byla získána ve formě stříže o délce 4 cm 

od firmy Weifang Youngdeok Chitosan Co. Ltd. z Číny. Vlákna jsou vyráběna 

zvlákňováním za mokra. 

 

 

3.3.1   Použité materiály  
 

Chitin je po celulóze druhý nejvíce rozšířený zdroj obnovující se přírodní 

suroviny. Je to přírodní látka vyskytující se ve škeblích, skořápkách krabů, raků, garnátů 

a dalších vodních živočichů chráněných pevným obalem. Jeho struktura je podobná 

celulóze, liší se v tom, že na místě primární OH skupiny je skupina acetylovaná NH2. 

Zmýdelněním (deacetylací) chitinu vzniká chitosan, který obsahuje dvě OH 

skupiny a jednu skupinu NH2. 
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Obr. 40: Struktura chitosanu, čerpáno z [31] 

 

Oba polymery mají celou řadu biologicky zajímavých vlastností. Jsou to látky, 

které podporují růst buněk u rostlin, živočichů a také u člověka. Podporují tvorbu 

nových tkání a urychlují hojení ran. Chitosan také v důsledku  přítomnosti NH2 skupiny 

zastavuje růst celé řady bakterií.  

Chitosan má šroubovicovou strukturu. Je nerozpustný ve vodě a běžných 

rozpouštědlech. Rozpouští se však v roztocích organických kyselin, např. mravenčí 

nebo mléčné. Stupeň polymerace je kolem 2 000 – 4 000. [31] 

 

 

3.3.2  Způsoby výroby podkladové vrstvy 
 

Chitosanový podklad byl vybrán na základě požadavku na biodegradabilitu a 

biokompatibilitu materiálu. Dalším požadovaným parametrem pro vzniklou vrstvu byla 

co nejmenší tloušťka a zároveň dostatečná soudržnost, aby mohla být vlákenná vrstva 

použita jako podklad pro nanovlákna. Bylo navrženo několik technologických procesů, 

které by mohly přinést přijatelné výsledky.  

Prvotním problémem zpracování chitosanových vláken byla jejich napřímenost a 

pro některé další postupy i délka. Pro většinu technologických operací je třeba určitý 

stupeň zkadeření vláken. Prvně bylo tedy nutné vlákna zkadeřit. To bylo provedeno 

pomocí laboratorního obloučkovacího zařízení.  

 

 

3.3.2.1 Obloučkování vláken 
 

K experimentu byla použita chitosanová vlákna o délce 4 cm. Chitosan je velmi 

jemné a rovné vlákno. Zobloučkování bylo provedeno na laboratorním obloučkovacím 
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zařízení (Obr. 23). Toto zařízení je složeno ze dvou drážkovaných válců, jenž do sebe 

zapadají. Válce byly poháněny pružinovým mechanismem. K dosažení lepšího efektu 

zkadeření bylo zařízení nahřáto v sušárně při 80 °C. Tato teplota a způsob zkadeření 

experimentu zcela postačovaly, neboť nebylo nutné, aby si vlákna zkadeření uchovala. 

Zařízení vytvářelo na vláknech 57 ± 30 obloučků/m. Hodnota byla silně závislá na 

směru podávání vláken. 

  

 

     vstup 
materiálu 

Obr. 41: Laboratorní zařízení pro obloučkování vláken 

 

 

3.3.2.2 Mykání 
 

Po zkadeření byla vlákna dopravena k laboratornímu mykacímu stroji. Na 

vlákna byla nanesena impregnace v podobě vody. Vlákna byla přiváděna nakládacím 

pásem k podávacím válečkům. Odtud procházel materiál mezi tambur, obraceč a 

pracovní válce, po té přes volant a snímač ke sčesávací pilce, odtud byl veden 

k navíjecímu válci. 

 

 

 

 

 - 65 - 



Vývoj vlákenného materiálu s integrovanými liposomy                               2006/2007 

3.3.2.3 Naplavování 
 

Naplavování je jeden z nejčistších způsobů výroby textilní vrstvy. 

K experimentu bylo použito laboratorní naplavovací zařízení (Obr. 24). Toto zařízení se 

skládá z naplavovací nádoby, síta k usazování vlákenné vrstvy (nutno ho vyvařit – kvůli 

použití vrstvy v medicínských aplikacích), přívodu a odvodu vody. Zařízení bylo 

naplněno destilovanou vodou, do níž byla vmíchána chitosanová vlákna nejprve v délce 

2 cm a při dalším experimentu o délce 1 cm.  

V dostatečném objemu kapaliny (destilovaná voda) byla rozptýlena vlákna 

chitosanu. Vlivem vyšší hustoty chitosanu dochází ke klesání vláken směrem k sítu, 

na kterém jsou ukládána s náhodnou orientací. Následně je pomalu odpouštěna voda. 

Pomalé odpouštění vody je nutné proto, aby vlivem proudění nedošlo k přeorientování 

vláken a následnému zvýšení nerovnoměrnosti vrstvy. Po vypuštění bylo síto vyjmuto, 

vrstva usušena a připravena k dalším experimentům. 

 
 

 

Obr. 42: Naplavovací zařízení 

 

 

chitosanová vlákna 

destilovaná 
voda 

síto 
k zachycení 
vláken 

odtok vody 
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V obou způsobech tvorby vrstvy, mykáním i naplavováním, bylo zapotřebí 

vytvořenou vlákennou vrstvu ztenčit a zpevnit. Ztenčení a zpevnění bylo realizováno 

vpichováním, lisováním a zažehlením. 

 

 

3.3.2.4 Vpichování 
 

Pavučina vzniklá na mykacím stroji byla ztenčena a zpevněna na vpichovacím 

stroji. Na zařízení je vlákenná vrstva přiváděna vstupním ústrojím mezi dva perforované 

rošty. Otvory v roštech pronikají vpichovací jehly umístěné v jehelné desce. Průnikem 

jehel skrz vrstvu dochází k přeorientaci skupin vláken a tím ztenčení a zpevnění vrstvy. 

Vrstva je odváděna odtahovými válci. 

Parametry vpichu:  

• 200 vpichů/min. 

• odtahová rychlost 0,4 m/min. 

• hloubka vpichu 1,25 cm 

• 120 jehel/100cm2 

 

 

 

Obr. 43:  Mykané chitosanové rouno po průchodu vpichovacím strojem 
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3.3.2.5  Lisování 
 

Toto zařízení bylo použito pro ztenčení vzniklých chitosanových vrstev, a to jak  

pro ztenčení naplavené vrstvy,  tak pro vrstvu vpichovanou. 

 Zařízení je složeno z vyhřívané horní a dolní přítlačné desky, mezi které se 

vsouvá materiál, který je pomocí definovaného přítlaku lisován za současného působení 

tepla. 

Vyobrazený vzorek byl vyroben za následujících parametrů: tlak 0,2 MPa, 

teplota 170 ºC a čas 15 minut. 

 

 
 

Obr. 44:  Naplavený chitosanový podklad po lisování  

 

   

3.3.2.6 Zažehlení 
 

Další úpravou mykané vrstvy byla provedena použitím klasická žehličky. 

Žehlení bylo provedeno přes papír, aby nedošlo k poškození vlákenné vrstvy a to při 

teplotě cca 100 °C. Výsledkem byla tenká vrstva, avšak vykazovala sníženou 

soudržnost v porovnání s dalšími technologickými procesy.    
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Obr. 45: Mykaný zažehlený chitosan 

 

 

3.3.2.6.1 Diskuse tvorby podkladové vrstvy 
 

Nejlepších výsledků z hlediska tloušťky chitosanové vrstvy bylo dosaženo 

při výrobě naplavováním a následném lisováni. Tato vrstva vykazovala velmi dobrou 

soudržnost, z hlediska rovnoměrnosti ale není ideální. 

Mykaná vpichovaná vrstva byla velmi rovnoměrná a dobře soudržná, z těchto 

hledisek se jeví jako nejlepší podkladová textilie. Mykaná zažehlená vrstva je z hlediska 

tloušťky oproti předchozí vrstvě tenčí. Mykání zajistilo pravidelnost, zažehlení 

optimální tloušťku. Soudržnost je dostačující, ale s vrstvou je nutno manipulovat 

opatrně. 
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Nanovlákená 
vrstva 
pEOEMA 

Podkladová 
vrstva z 
chitosanu 

 

Obr. 46:  Chitosanový podklad s vlákennou vrstvou z pEOEMA  
 

 

 
 

Obr. 47:  Chitosanový podklad s vlákennou vrstvou z pEOEMA  
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3.3.2.7 In-vitro testování podkladů 
 

K otestování růstu buněk byly do Ústavu experimentální medicíny AV ČR 

zaslány 4 druhy podkladové textilie z chitosanu (viz. Tab. 7) 

Chitosanová vrstva nemusí sloužit pouze jako podkladová textilie pro transport 

nanovlákenné vrstvy, ale může sloužit jako samotný scaffold pro růst buněk. 

Na scaffoldy bylo nasazeno 50 tis. buněk na jamku – králičí chondrocyty. Buňky 

na scaffoldu byly kultivovány 14 dní. Vzorky byly snímány na scanovacím konfokálním 

mikroskopu. 

 

Vzorek Způsob výroby 

1 Mykání – vpichování 

2  Mykání – vpichování – žehlení 

3 Mykání – vpichování – zvlákňování 

4 Naplavování (l=1cm) 

 

Tab. 7: Přehled chitosanových vrstev a jejich způsoby výroby 

 
 

Růst buněk 
Vzorek 

Mechanická 
pevnost 

v suchém stavu 
(příprava 
vzorku) 

Mech.vlastnosti 
po 14 denní 

kultivaci 7.den 14.den 

1 Rozpadá se Rozpadá se 

Buňky rostou na 
vláknech 

ve velkých 
ostrůvcích 

Porostlé 
rovnoměrně, hustě, 
buňky rostou mezi 

vlákny 

2 Rozpadá se Rozpadá se 

Buňky rostou na 
vláknech 

ve velkých 
ostrůvcích 

Tvoří buněčné 
ostrůvky 

3 Rozpadá se Rozpadá se 
Buňky rostou na 

vláknech 
ve skupinách 

Porostlé 
kontinuálně, velmi 
hustě i do hloubky 

4 Rozpadá se Rozpadá se Ojedinělé malé 
skupinky buněk Buňky velmi řídce 

  

Tab. 8: Hodnocení chitosanových podkladů z hlediska růstu buněk 
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Z hlediska přípravy vzorků, jejich vyřezání na kolečka (Ø 6mm) byla naprosto 

nejhorší manipulace byla se vzorky pouze naplavenými (l = 1 cm, pro orientaci dodána i 

l = 4 cm). Přesto, že se vzorky zdají rovnoměrné a soudržné, po vyražení se rozvlákní a 

vůbec nedrží pohromadě. 

 Dobrá buněčná adheze byla prokázána na všech vzorcích vyjma vzorku chitosan 

4 (zřejmě rozdíl v 1 cm vláknech, protože 4 cm se zdají výborná). 

 

 
 

Obr. 48:  Chitosanový podklad (1) s králičími chodrocyty po 14 denní kultivaci 
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Obr. 49:  Chitosanový podklad (2) s králičími chodrocyty po 14 denní kultivaci 
 

 

 
 

Obr. 50:  Chitosanový podklad (3) s králičími chodrocyty po 14 denní kultivaci 
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Obr. 51:  Chitosanový podklad (4) s králičími chodrocyty po 14 denní kultivaci 
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4  Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit nanovlákennou vrstvu, která 

by obsahovala liposomy. Všechny vlákenné vrstvy s liposomy byly vyrobeny pomocí 

elektrostatického zvlákňování. Druhým cílem byla tvorba vlákenné vrstvy, která by 

sloužila jako podklad pod nanovlákennou vrstvu. 

V první časti experimentu byla vytvářena nanovlákenná vrstva z roztoku PVA 

s liposomy. Byl zkoumán vliv obsahu roztoku liposomů na procesní parametry a průběh 

zvlákňování. Při zvlákňování byly skutečně vytvořeny nanovlákenné vrstvy, což bylo 

ověřeno měřením průměrů vzniklých vláken (střední hodnota průměrů vláken je pod 

jeden mikrometr). Při zvlákňování bylo zjištěno, že množství roztoku liposomů ve 

zvlákňovaném roztoku nemá vliv na procesní parametry a průměry vytvořených vláken. 

Přítomnost liposomů byla dokázána fluorescenčním mikroskopem. Analýza 

fluorescenčním mikroskopem se potýkala s problémem botnání PVA vláken. 

Ve druhé části experimentu byl PVA nahrazen ve vodě nerozpustným 

pEOEMA. Opět byl zkoumán vliv koncentrace roztoku liposomů na procesní parametry 

a průběh zvlákňování.  Při zvlákňování nebyl pozorován vliv koncentrace roztoku 

liposomů ve zvlákňovaném roztoku na procesní parametry. Byl ale zaznamenán 

výrazný vliv na průměr vznikajících vláken. Měřením průměrů ve vzniklých vzorcích 

bylo zjištěno, že průměry vláken jsou silně závislé na obsahu roztoku liposomů. Při 

nízkých koncentracích roztoku liposomů (do 2 obj. %) byly průměry vytvářených 

vláken menší než jeden mikrometr. Při vyšších koncentracích roztoku liposomů (5 

obj. % a výše) byly průměry vláken se střední hodnotou vyšší než jeden mikrometr. 

S rostoucí koncentrací roztoku liposomů byla pozorována větší tendence ke vzniku 

sraženin, což je při elektrostatickém zvlákňování nevhodné. Tento jev mohl ovlivnit 

množství vznikajících vláken i přítomnost liposomů v daném vzorku. Přítomnost 

liposomů byla opět dokázána fluorescenčním mikroskopem. Na snímcích ze SEM jsou 

patrné svazky vláken, které byly viditelné i pod fluorescenčním mikroskopem. Světlá 

místa na snímcích z fluorescenčního mikroskopu zachycují liposomy. Dostupnou 

zobrazovací technikou však nebylo možné dokázat, zda jsou liposomy neporušené 

v původním tvaru či zda se jedná jen o zbytky liposomů. Liposomy se také mohly 

zbortit či přeuspořádat již v průběhu přípravy nebo v průběhu elektrostatického 

zvlákňování, což není vhodné s ohledem na možnost transportu léčiva. 
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Přítomnost liposomů v elektrostaticky zvlákněných vrstvách lze považovat za 

úspěch, který je ale třeba dále studovat a prohlubovat. Otázkou zůstává, jaký 

nejvhodnější základní polymer nebo polymerní směs zvolit jako nosič pro liposomy, jak 

dosáhnout rovnoměrného rozložení liposomů ve vrstvě a jak je efektivně a co nejlépe ve 

vláknech vizualizovat. 

Ve třetí části experimentu byl vyzkoušen postup zvlákňování z koncentrické 

kapiláry. Prvotními pokusy byla dokázána možnost použití tohoto zařízení pro další 

experimenty, ale s úpravou některých parametrů, např.: využití kapiláry s větším 

vnitřním průměrem či vnitřní kapilárou předsunutou a současně optimalizace rychlosti 

dodávek jednotlivých roztoků. Při dostatečných úpravách by to mohla být cesta 

k výrobě vláken s jádrem tvořeným liposomy. 

V poslední části experimentu byla vyrobena podkladová vrstva z chitosanu, 

která by mohla sloužit k transportu nanovlákenné vrstvy s liposomy. Při tvorbě 

vlákenné vrstvy byly testovány dva způsoby, naplavování a mykání. Protože ani jedna 

z metod nevytvořila vrstvu dostatečně tenkou a pevnou, musely být vytvořené vrstvy 

zpevněny a ztenčeny dalšími úpravami: zažehlením, lisováním a vpichováním. Po 

těchto úpravách již byly vzniklé vrstvy dostatečně soudržné v suchém stavu a bylo je 

tedy možno použít jako podklad pro nanovlákennou vrstvu. Při testech in vitro se 

ukázalo, že soudržnost podkladových vrstev je ještě třeba zlepšit, neboť po 14-denní 

kultivaci buněk se při manipulaci rozpadaly. Z hlediska tloušťky je nutno uvažovat pro 

jaký účel použití bude příslušná vrstva sloužit. 
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Příloha 1 – Výroba PVA 
  
 
Dva hlavní způsoby výroby PVA: 

 

1. Hydrolýza polyvinylacetátu ve vodě za přítomnosti NaOH probíhá dle schématu 

na Obr. 1. 

 

                                                            NaOH 
~~-CH2 – CH – CH2 – CH – CH2 -~~ ——→ ~~-CH2 – CH – CH2 – CH –~~ + NaOCOCH3                 
                 |                    |                        H2O                     |                    | 
                OCOCH3     OCOCH3                                      OH               OH          
   

Obr. 1: Schéma hydrolýzy polyvinylacetátu ve vodě za přítomnosti NaOH, čerpáno z 

[34] 

 

2. Reesterifikace polyvinylacetátu za přítomnosti katalytického množství  NaOH a 

alkoholu (CH3OH) probíhá dle schématu na Obr. 2. 

                                                             NaOH 
~~-CH2 – CH – CH2 – CH – CH2 -~~ ——→ ~~-CH2 – CH – CH2 – CH –~~ + CH3OCOCH3 
                 |                    |                      CH3OH                  |                    | 
                OCOCH3     OCOCH3                                      OH               OH            
 

Obr. 2: Schéma reesterifikace polyvinylacetátu za přítomnosti NaOH a CH3OH, 

čerpáno z [34] 

  

Použitý PVA byl vyroben dle rozpisu v Tab 1: 

 

Ingredience Množství v [ml] 

16 % PVA 500 

H2O 120 

40 % Glyoxal 4,8 

85 % H3PO4 2,5 

 

Tab. 1: Předpis pro přípravu PVA pro tvorbu nanovlákenné vrstvy 
 
 
 



Příloha 2 – Výroba liposomů 
 
Používané liposomy byly pro experiment vyrobeny na 2. lékařské fakultě v Ústavu 

biofyziky v Praze dle následujícího předpisu. 

 
Chemikálie: 

• 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, fluorescein-

labeled (dále fluorescenční PL) 

(katalogové číslo 75127 – 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 

fluorescein-labeled) 

 Fluka, BioChemika, for fluorescence, 98,0% (TLC) 

 objednán 1 mg, objednáno u Sigma-Aldrich) 

• Asolectin from soybean – mixture of phospholipids (dále PL)  

 (katalogové číslo 11145 – Asolectin from soybean 

 Fluka, BioChemika, mixture of phospholipids 

 objednáno 50 g, objednáno u Sigma-Aldrich) 

• Chloroform 

• Methanol 

 

Roztoky: 

1. Pufr: 100 mM Tris-HCl, pH 7,5  

 lze použít i jiný pufr – koncentrace 50–100 mM, pH 7,0–7,5 (např. fosfátový)  

2. Směs chloroform: methanol 3:1 (ve skleněné nádobě) 

Pozn.:  S rozpouštědly pracovat ve skleněných nádobách. 

Lepší  je používat skleněné pipety a pipetovací nástavec (nepipetovat 

rozpouštědla ústy). 

Rozpouštědla mohou ničit automatické pipety a vzhledem k jejich těkavosti 

je pipetování nepřesné. 

 S rozpouštědly pracovat v digestoři. 

  

Neznačené liposomy 

1. 25 mg PL (Asolectin from soybean – mixture of phospholipids) rozpustit v 0,5 ml 

směsi chloroform methanol (3:1) ve skleněné nádobě (např. baňce). 



2. Rozpouštědla odpařit za stálého intenzivního třepání tak, aby na skle vznikla tenká 

vrstva fosfolipidů. Zbytky rozpouštědla odstranit ve vakuu (je-li to možné). 

 Odpařovat v digestoři. 

3. Přidat 500 μl pufru (100 mM Tris-HCl, pH 7,5) a protřepat (nejlépe na Vortexu). 

4.  Přenést do zkumavek, baňku vypláchnout 100 μl pufru (100 mM Tris-HCl, pH 7,5). 

Výsledný objem je tedy 600 μl. 

5. Liposomy protlačit alespoň 10 × přes polykarbonátový filtr – 5 × tam a 5 × zpět –

v „liposomátoru“. 

 

Fluorescenčně značené liposomy 

1. • 1 mg (celé balení) fluorescenční PL rozpustit v 1 ml methanolu (koncentrace c), 

uchovávat v mrazáku (–20 °C) jako zásobní roztok. Stanovit přesnou 

koncentraci (spektrofotometricky, molární absorpční koeficient). 

 • připravit roztok o koncentraci c1 – 100 × ředěný roztok o koncentraci c. 

2. 100 mg PL (Asolectin from soybean – mixture of phospholipids) rozpustit ve 2 ml 

směsi chloroform methanol (3:1). 

3. Rozpuštěné PL rozdělit na 4 stejné díly (cca po 400-500 μl, rozpouštědla jsou 

těkavá) do skleněných nádob (např. baněk). 

4. K jednotlivým dílům PL přidat: 

 • 25 μl fluorescenčních PL koncentrace c 

 • 2,5 μl fluorescenčních PL koncentrace c 

 • 25 μl fluorescenčních PL koncentrace c1 

 • 2,5 μl fluorescenčních PL koncentrace c1 

5. Rozpouštědla odpařit za stálého intenzivního třepání tak, aby na skle vznikla tenká 

vrstva fosfolipidů. Zbytky rozpouštědla odstranit ve vakuu (je-li to možné). 

 Odpařovat v digestoři. 

6. Ke každému vzorku přidat 500 μl pufru (100 mM Tris-HCl, pH 7,5) a vzorky 

protřepat (nejlépe na Vortexu). 

7.  Vzorky přenést do zkumavek, baňky vypláchnout 100 μl pufru (100 mM Tris-HCl, 

pH 7,5). Výsledný objem je tedy 600 μl. 

8. Liposomy protlačit alespoň 10 × přes polykarbonátový filtr – 5 × tam a 5 × zpět –

v „liposomátoru“. 

 



Příloha 3 - Chitosan 

 

Chitin je po celulóze druhý nejvíce rozšířený zdroj obnovující se přírodní 

suroviny. Je to přírodní látka vyskytující se ve škeblích, skořápkách krabů, raků, garnátů 

a dalších vodních živočichů chráněných pevným obalem. Jeho struktura je podobná 

celulóze, liší se v tom, že na místě primární OH skupiny je skupina acetylovaná NH2. 
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Obr. 3: Struktura chitinu, čerpáno z [31] 

 

Chitin se vyskytuje ve dvou modifikacích α-chtitin s antiparalelním uspořádáním 

a β-chitin s paralelním uspořádáním. 

Zmýdelněním (deacetylací) chitinu vzniká chitosan, který obsahuje dvě OH 

skupiny a jednu skupinu NH2 
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Obr. 4: Struktura chitosanu, čerpáno z [31] 

 

Oba polymery mají celou řadu biologicky zajímavých vlastností. Jsou to látky, 

které podporují růst buněk u rostlin, živočichů a také u člověka. Podporují tvorbu 

nových tkání a urychlují hojení ran. Chitosan také v důsledku  přítomnosti NH2 skupiny 

zastavuje růst celé řady bakterií (např. Escheria Coli, Fusarium). Pro docílení 

inhibičního účinku postačuje kolem 0,025 % chitosan. 

 
 
 
 



Příloha 4 – Další snímky pEOEMA vláken ze SEM 
 

 

   
 

Obr. 5: pEOEMA nanovlákna (0 a 2  obj. % roztoku liposomů) 

 
 
   
 

 
Obr. 6: pEOEMA nanovlákna (5 obj. % roztoku liposomů) 

 
 



 
 
 

    
 

Obr. 7: pEOEMA nanovlákna (10 obj. % roztoku liposomů) 

 
 

 
 

 
           

Obr. 8: pEOEMA nanovlákna (20 obj. % roztoku liposomů) 

 



 
Příloha 5 - Další snímky pEOEMA vláken z fluorescenčního         

 
mikroskopu 

 

 
 

Obr. 9: Důkaz přítomnosti liposomů ve vláknech z roztoku  pEOEMA s 10 % roztokem 
 

liposomů 

 

 
 

Obr. 10: Důkaz přítomnosti liposomů ve vláknech z roztoku  pEOEMA s 10 % roztokem 

liposomů 



 
 

 
 
 

Obr. 11: Důkaz přítomnosti liposomů ve vláknech z roztoku  pEOEMA s 20 % roztokem 

liposomů 

 
 

 
 

Obr. 12: Důkaz přítomnosti liposomů ve vláknech z roztoku  pEOEMA s 20 % roztokem 

liposomů 
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