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1  ÚVOD 
V posledních desetiletích nacházejí fluorescenční techniky uplatnění v široké škále 
aplikací, v nichž se využívají pro studium vlastností fyzikálně-chemických 
i biologických systémů. Tyto metody, jež lze primárně rozdělit na stacionární 
(steady-state) a časově rozlišené, mohou také poskytovat cenné informace 
o koloidních systémech a jejich interakcích, týkajících se především struktury, 
dynamického chování a asociačních procesů. 

V rámci této disertační práce jsou pomocí fluorescenčních technik studovány 
vlastnosti micelárních koloidů, jejichž struktury se v mnohém podobají biologickým 
membránám. Amfifilní molekuly tenzidů asociují nad kritickou koncentrací, známé 
jako kritická micelární koncentrace, za vzniku termodynamicky stabilních, 
nekovalentně vázaných agregátů s dynamickým charakterem, zvaných micely. 
Micely mohou býti využívány jako membrány mimetických systémů pro 
charakterizaci membránových proteinů či peptidů, nebo jako prostředky pro 
podávání ve vodě nerozpustných léčiv. Oproti biologickým membránám nabízejí pro 
fluorescenční studium výhody v podobě přesně definované velikosti a optické 
transparentnosti. 

Hlavním cílem této práce je rozšíření použití pokročilých fluorescenčních technik 
dostupných na školícím pracovišti a jejich využití pro studium vlastností 
kationtových micelárních systémů (Septonex, CTAB) a studium jejich interakcí 
s hyaluronanem, jakožto typického představitele biopolymerů používaných na této 
fakultě.  
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 INTERAKCE MEZI HYALURONANEM A KATIONTOVÝMI 
TENZIDY 

Na interakce mezi záporně nabitým hyaluronanem a kladně nabitými tenzidy typu 
alkyltrimethylamonium bromid s různě dlouhými alkylovými řetězci (8, 9, 10, 12, 
14 a 16 uhlíků) se ve svých článcích zaměřili autoři Thalberg a spol. [1–6]. 

Pomocí NMR, metody fázové separace, vodivosti a solubilizace barviv zjistili, že 
se na hyaluronan váží tenzidy, které mají v alkylovém řetězci více jak deset atomů 
uhlíku, přičemž jejich vázání začíná již při velmi nízkých koncentracích hluboko 
pod hodnotou kritické micelární koncentrace daného tenzidu [1]. Interakce mezi 
hyaluronanem a těmito tenzidy pak vedou ke vzniku agregátů podobným micelám, 
které jsou vázány na kostře hyaluronanu. Tyto agregáty mají menší velikost oproti 
volným micelám tenzidu v roztoku bez přítomnosti polyelektrolytu. Vzniklou 
strukturu pak vystihuje model perlového náhrdelníku. U tenzidů s kratším 
uhlovodíkovým řetězcem je z energetického hlediska upřednostňována tvorba 
volných micel. 

Také se ukázalo, že při dosažení určitého stupně navázání tenzidu na řetězec 
hyaluronanu přestávají být vznikající komplexy rozpustné ve vodě, což vede 
k fázové separaci a vzniku precipitátu [2]. Ten lze zpětně rozpustit přídavkem 
velkého nadbytku tenzidu nebo přidáním nízkomolekulárního elektrolytu. 

Dále se tento tým zabýval fázovým chováním systému tetradecyl-
trimethylamonium bromid-hyaluronan-voda [3]. Hlavním znakem vytvořeného 
pseudofázového diagramu, v němž vrcholy odpovídají těmto třem čistým složkám, 
je dvoufázová oblast kapkovitého tvaru vycházející z vrcholu trojúhelníku 
příslušejícímu vodě, která je obklopena jednofázovým regionem. Nesymetrický tvar 
této dvoufázové oblasti naznačuje, že roztok koncentrovaného hyaluronanu je 
schopen rozpustit značné množství tenzidu. Oproti tomu se koncentrovaný roztok 
tenzidu po přídavku hyaluronanu téměř ihned fázově separuje. Tyto fázově 
separované komplexy hyaluronan-tenzid pak postupně přecházejí v průhlednou 
koncentrovanou fázi usazenou na dně vzorku, ve které se množství vody pohybuje 
okolo 70 %, což poukazuje na vysokou hydrofilitu výsledného komplexu.  

Rostoucí délka alkylového řetězce tenzidu má za následek rozsáhlejší dvoufázový 
region, přičemž snižující se molekulová váha hyaluronanu vede pouze k nepatrným 
změnám v jeho poloze. Z toho tedy vyplývá, že interakce mezi hyaluronanem 
a tenzidem jsou méně preferovány se snižující se délkou alkylového řetězce tenzidu 
a molekulová hmotnost hyaluronanu nemá na fázový diagram výraznější vliv [4]. 

Dále studovali vliv přídavku nízkomolekulárního elektrolytu (NaBr) na fázovou 
separaci systému cetyltrimethylammonium bromid-hyaluronan [5]. Bylo zjištěno, že 
po přídavcích malého množství elektrolytu dochází ke zmenšování dvoufázové 
oblasti ve fázovém diagramu a po dosažení kritické koncentrace NaBr (250 mM) 
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fázová separace nadále neprobíhá. Další přídavky soli (500 mM) ale opět vedou k 
fázové separaci, která má avšak odlišný charakter. Oproti nízkým koncentracím soli 
totiž vede k separaci na roztok bohatý na hyaluronan a roztok bohatý na množství 
tenzidu. Přidání soli tedy omezuje interakce mezi hyaluronanem a tenzidem, z čehož 
vyplývá, že značná část interakcí mezi nimi je elektrostatické povahy.  

Interakci mezi hyaluronanem a kationtovými tenzidy typu CnTAB zkoumali 
i pomocí časově-rozlišené fluorescence [6]. Jako fluorescenční sondu použili pyren, 
jako zhášeč dimethylbenzofenon. Zjistili, že kritická agregační koncentrace (CAC) 
odpovídá zhruba poloviční hodnotě kritické micelární koncentrace tenzidu a je 
závislá na koncentraci hyaluronanu v roztoku. Dále díky porovnání emisních spekter 
pyrenu v roztocích tenzidu s hyaluronanem a bez hyaluronanu vyhodnotili, že 
vznikající micely mají v obou případech podobnou strukturu.  

Interakce mezi hyaluronanem a tetradecyltrimethylamonium bromidem (TTAB) 
ve vodném prostředí při zvyšující se koncentraci chloridu sodného studoval 
i Herslöf s kolektivem [7]. Vlastnosti tohoto systému sledoval na základě měření 
viskozity a povrchového napětí roztoků. Ukázalo se, že při přídavku TTAB do 
roztoku hyaluronanu s velmi nízkým obsahem NaCl dochází k fázové separaci, 
naopak při vysokých koncentracích soli (200 mM) vzniká homogenní roztok, který 
má velmi nízkou viskozitu. Přídavek soli tedy způsobuje elektroneutralizaci záporně 
nabitých skupin na řetězci hyaluronanu, což je doprovázeno jeho svinutím 
a částečnou agregací. Při vyšších koncentracích TTAB a soli je pak preferován 
vznik volných micel před agregáty na řetězci hyaluronanu. 

Halasová a spol. studovala interakce mezi hyaluronanem a různě nabitými 
tenzidy ve fyziologickém roztoku pomocí metody fluorescenční sondy 
a tenziometrie [8]. Naměřené výsledky ukázaly, že k tvorbě agregátů na řetězci 
hyaluronanu dochází v určitém rozmezí koncentrace tenzidu, je tedy vhodnější 
hovořit o koncentrační oblasti micelizace, nikoliv o přesné kritické micelární 
(agregační) koncentraci. Největší rozdíly mezi naměřenými daty příslušejícími 
fyziologickému roztoku tenzidu a fyziologickému roztoku tenzidu s hyaluronanem 
byly zjištěny u kationtového tenzidu CTAB a neiontového tenzidu Tween 20. 
U CTAB se ve fyziologickém roztoku oproti vodnému překvapivě projevilo zvýšení 
hodnoty CMC – přesněji řečeno, schopnost solubilizace se posunula k vyšším 
koncentracím tenzidu. Tento jev je pravděpodobně způsoben hydrofobními 
interakcemi mezi dostatečně dlouhými alkylovými řetězci CTAB a málo polárními 
částmi řetězce hyaluronanu, které jsou podporovány díky stínění elektrostatických 
sil přítomností chloridu sodného. 

Mondek a spol. se zabýval vlivem hydratace hyaluronanu na interakci polymer-
tenzid za pomoci pikosekundového fluorescenčního měření [9]. Porovnával přenos 
protonu 1-naftolu ve vodném micelárním systému CTAB a systémech hyaluronan-
CTAB a polystyrensulfonát (PSS)-CTAB v závislosti na koncentraci CTAB. Pod 
kritickou micelární koncentrací CTAB se v systémech s PSS i hyaluronanem 
vytvářejí agregáty, do nichž se 1-naftol solubilizuje, díky čemuž se zpomalí proces 
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přenosu protonu oproti vodnému prostředí. Při srovnání agregátů hyaluronan-CTAB 
a PSS-CTAB pak díky hydratační vrstvě hyaluronanu probíhá přenos protonu 
naftolu výrazně rychleji u vzorků s hyaluronanem. Stejně tomu je i v případě vzorků 
nad kritickou micelární koncentrací CTAB, kde přítomnost hyaluronanu v systému 
opět urychluje přenos protonu naftolu oproti vzorkům s PSS, který nemá hydratační 
obal. Tato studie přenosu excitovaného protonu 1-naftolu potvrzuje, že hydratační 
vrstva hyaluronanu penetruje dovnitř micel, čímž mění emisní charakteristiky  
1-naftolu.   

Dále Mondek využil steady-state fluorescenci (emisní spektra), časově-rozlišenou 
fluorescenci (doba života), mikroreologii a UV-VIS stanovení poměru absorbance 
monomer:dimer akridinové oranže (AO) ke sledování interakcí mezi hyaluronanem 
a CTAB ve vodném prostředí [10]. Ke srovnání kromě systému s hyaluronanem 
(hyaluronan-AO, hyaluronan-CTAB-AO) připravil a charakterizoval systémy také 
s polystyrensulfonátem (PSS-AO a PSS-CTAB-AO). Akridinová oranž vytváří 
dimery jak na řetězcích PSS, tak i na hyaluronanu, přičemž elektrostatické interakce 
jsou v případě hyaluronanu prokazatelně slabší vlivem jeho nižší nábojové hustoty. 
Po přídavku CTAB do systému dochází ke zvýšení fluorescence monomeru AO 
indikující disociaci dimerů a jejich nahrazení na řetězci polymeru molekulami 
tenzidu. Pod kritickou micelární koncentrací CTAB se jednotlivé molekuly tenzidu 
vážou na řetězec hyaluronanu a vytvářejí tzv. bottle-brush strukturu. Nad kritickou 
micelární koncentrací CTAB pak interakce s hyaluronanem vedou ke vzniku 
agregátů na řetězci polymeru. Tato struktura bývá popisována modelem perlového 
náhrdelníku.  

 
Obr. 1: Princip sledování interakcí mezi hyaluronanem a CTAB pomocí akridinové oranže 
a schematické znázornění vznikajících struktur pod/nad kritickou micelární koncentrací CTAB 
[10]. 

Pilgrová s kolektivem studovala interakce mezi hyaluronanem a dvěma 
kationtovými tenzidy (CTAB a septonexem) při velmi nízkých koncentracích 
hyaluronanu z pohledu stability vznikajících agregátů [11]. Pomocí fluorescenční 
spektrometrie byl potvrzen vznik indukovaných tenzidových agregátů na řetězci 
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hyaluronanu již před dosažením CMC v případě obou studovaných tenzidů. 
V určitém rozsahu koncentrací tenzid-hyaluronan pak dochází k fázové separaci 
a vzniku gelové fáze. Řídícím faktorem fázové separace se jeví koncentrace 
hyaluronanu, nikoliv poměr nábojů tenzid-hyaluronan. Agregáty v podobě 
indukovaných micel na řetězci hyaluronanu pak byly studovány z hlediska časové 
a teplotní stability a změny iontové síly v systému. U vzorků byla prokázána vysoká 
časová stabilita (3 měsíce při uchování v temnu a chladu), relativně dobrá teplotní 
stabilita (rozsah teplotních cyklů 10–50 °C), ale i významné strukturální změny po 
přídavku elektrolytu NaCl (0,15 M), který vede k potlačení elektrostatických 
interakcí mezi hyaluronanem a tenzidy a tedy i k potlačení vzniku agregátů pod 
CMC.   

2.2 FLUORESCENČNÍ TECHNIKY VE VÝZKUMU MICELÁRNÍCH 
SYSTÉMŮ 

Fluorescenční spektroskopie nachází v posledních desetiletích uplatnění v široké 
škále oborů a aplikací díky své selektivitě, rychlosti a relativně snadné detekci. 
Metoda fluorescence bývá hojně využívána ke studiu vlastností fyzikálně-
chemických i biologických systémů a může také poskytovat cenné informace 
o koloidních systémech a jejich interakcích.  

Fluorescenční spektrometrie bývá mimo jiné hojně využívána ke studiu 
agregačního chování micelárních systémů, například ke stanovení kritické micelární 
koncentrace (CMC), tedy hraniční koncentrace daného tenzidu, od které dochází ke 
vzniku micel a také agregačního čísla Nag, které dopovídá počtu molekul tenzidů, 
kterými je micela tvořena. Nejvyužívanější fluorescenční sondou ke stanovení CMC 
je pyren [12–16], jehož molekula má převážně hydrofobní charakter a je pouze 
částečně rozpustná ve vodě. V emisním spektru pyrenu se objevují charakteristické 
vibrační pásy okolo 370–400 nm, jejichž absolutní a relativní intenzita, šířka a 
poloha závisí na polaritě mikroprostředí, v němž se jeho molekuly nacházejí [12]. 
Poměr intenzit fluorescence 1. a 3. vibračního pásu (emisní polaritní index EmPI, 
373/383 nm) roste s rostoucí polaritou okolí pyrenu. Je známé, že závislost EmPI na 
koncentraci tenzidu vykazuje sigmoidní pokles [15]. Při koncentracích tenzidu pod 
CMC odpovídá hodnota EmPI polárnímu prostředí vody. S rostoucí koncentrací 
tenzidu pak hodnota EmPI klesá, což signalizuje přítomnost hydrofóbnějšího 
prostředí. Nad CMC jsou pak molekuly pyrenu solubilizovány do hydrofobních 
jader micelárních agregátů, díky čemuž se hodnota EmPI ustálí a zůstává při dalším 
zvyšování koncentrace tenzidu konstantní.  

Zana a spol. zvažovali dva způsoby určení hodnoty CMC z emisního spektra 
pyrenu [17, 18]. Prvním způsobem je určení CMC podle inflexního bodu EmPI 
závislosti na koncentraci tenzidu, druhou možností je vyhodnocení CMC 
z průsečíku strmě klesající části a konstantní horizontální části této závislosti. 
Následně Aquiar a kolektiv navrhl jednoznačný postup pro určení těchto dvou bodů 
(xCMC1 a xCMC2) [15]. Závislost EmPI (pyren 1:3) na koncentraci tenzidu může být 
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adekvátně popsána klesající sigmoidní křivkou Boltzmannova typu. Na základě 
porovnání hodnot kritických micelárních koncentrací určených měřením vodivosti a 
literární rešerše stanovili kritérium pro výběr mezi body xCMC1 a xCMC2. Pokud je 
poměr x0/∆x větší než 10 (typicky u iontových tenzidů), pak je vhodnější za 
kritickou micelární koncentraci považovat bod xCMC2 oproti xCMC1. 

 
Obr. 2: Klesající sigmoidní křivka Boltzmannovského typu s vyznačenými charakteristickými 
parametry a body xCMC1 a xCMC2 [15]. 

Dalším charakteristickým parametrem micel je agregační číslo, které lze určit 
pomocí stacionárního (SSFQ) i časově-rozlišeného (TRFQ) měření zhášení 
fluorescence.  Velmi časté je využití pyrenu jako fluorescenční sondy u obou typů 
měření [16, 19–25]. SSFQ zahrnuje měření intenzity fluorescence vzorku při 
zvyšující se koncentraci zhášeče a je obecně jednodušší na provedení i vyhodnocení 
dat než TRFQ, ke kterému je zapotřebí TCSPC spektrofluorimetr. Na druhou stranu, 
u SSFQ měření je třeba dodržet více omezujících pravidel a podmínek při provádění 
experimentu, než u časově-rozlišeného měření, a také bývá zatíženo daleko větší 
chybou [25]. V rámci literatury jsou zjištěná agregační čísla micel časově-rozlišenou 
metodou zpravidla vyšší než metodou stacionární. Rozdílnými výsledky mezi SSFQ 
a TRFQ měřením se zabývala Alargova s kolektivem [25]. Stanovila agregační čísla 
čistých tenzidů (aniontových, kationtových i neiontových) ve vodném prostředí, 
tenzidu SDS (dodecylsíran sodný) ve vodném prostředí s přídavkem různých 
polymerů a O/V mikroemulzí. Získané hodnoty agregačních čísel pomocí obou 
metod srovnává z pohledu kinetického poměru kq/k. V případě, kdy kinetický poměr 
kq/k  je vyšší než 5, získáváme shodné hodnoty Nag pro SSFQ i TRFQ, což platí 
zejména pro iontové tenzidy, které tvoří malé micely s nízkou viskozitou (SDS). 
Tuto podmínku splňovaly i studované systémy SDS-polymer, které mají sice 
mikroviskozitu agregátů vyšší, ale která je kompenzována nižším agregačním číslem 
na polymer vázaných micel. U ostatních studovaných systémů jsou získané hodnoty 
agregačních čísel v případě TRFQ vyšší než SSFQ, načež tento rozdíl mezi 
získanými hodnotami narůstá se zvyšujícím se agregačním číslem a také 
s narůstající mikroviskozitou agregátů.         
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Pomocí měření vodivosti a fluorescenčního měření (pyren, fluorescein, 
kumarin 6) studoval J. Aguiar s kolektivem vliv přídavku formamidu na micelizaci 
tenzidu TTAB [26].  Micelární agregační číslo stanovoval metodou statického 
zhášení pyrenu cetylpyridinium chloridem.  S rostoucím přídavkem formamidu 
v systému hodnota agregačního čísla micel TTAB klesala. Tento jev souvisí 
s nárůstem plochy, kterou zabírá polární hlava tenzidu, což lze připisovat zvýšení 
solvatace micel v systémech obsahujících vyšší procento formamidu. V souladu 
s předchozím zjištěním, změny EmPI pyrenu poukázaly na zvýšení polarity 
prostředí. Hodnoty anizotropie fluorescence fluoresceinu a kumarinu 6 indikovaly se 
zvyšujícím se množství formamidu snížení mikroviskozity prostředí, v němž se tyto 
sondy nacházely. Tato změna mikroviskozity byla vysvětlena formací micel s méně 
uspořádanou strukturou. 

Měřením stacionární anizotropie fluorescence perylenu, difenylbutadienu (DPB) 
a fluoresceinu studoval C. C. Ruiz vliv přídavku ethylenglykolu (EG) na micelární 
formaci tetradecyltrimethylamonium bromidu (TTAB) [27]. Ze získaných hodnot 
anizotropie fluorescence jednotlivých sond solubilizovaných v různých částech 
TTAB micel (perylen, DPB v hydrofobním jádře a fluorescein na micelárním 
povrchu) porovnával mikroviskozitní změny těchto částí s rostoucím množstvím EG 
ve vzorku. Ukázalo se, že po přídavku EG do systému zůstává mikroviskozita 
hydrofobního jádra konstantní a nedochází tedy k výraznějším strukturálním 
změnám tohoto micelárního regionu. Naproti tomu, mikroviskozita v okolí molekul 
fluoresceinu s přídavkem EG vzrůstala, což bylo způsobeno pronikáním molekul EG 
do blízkosti micelárního povrchu.   

P. Quagliotto charakterizoval agregační chování dodecyltrimethylamonium 
bromidu (DTAB), cetyltrimethylamonium bromidu (CTAB) a dvou dimerních 
(gemini) tenzidů typu dihexadecyl-α,ω-bis(alkyldimethylamonium bromid) pomocí 
měření konduktivity, intenzity fluorescence pyrenu a anizotropie fluorescence 
perylenu a fluoresceinu [28]. Kritickou micelární koncentraci stanovoval z hodnot 
EmPI pyrenu a také z naměřených hodnot anizotropie fluorescence fluoresceinu, 
které v závislosti na koncentraci tenzidu vykazovaly jednoduchý sigmoidní 
charakter. Předpokladem tohoto anizotropního měření je fakt, že při nižších 
koncentracích tenzidu než CMC není ve vodném prostředím bráněno rotačnímu 
pohybu molekul sondy. Jakmile se ale v systému začnou tvořit micely, anizotropie 
fluorescence vzroste díky inkorporaci molekul fluoresceinu do micel, čímž dojde ke 
snížení jeho rotační difúze. Získané výsledky z anizotropního měření 
s fluoresceinem se shodovaly s hodnotou CMC určenou pomocí konduktivity 
a fluorescence pyrenu. Měření anizotropie fluorescence perylenu pak poskytlo 
informace pro srovnání mikroviskozity a kompaktnosti hydrofobních jader micel 
jednotlivých tenzidů. 

Časově-rozlišené měření anizotropie fluorescence perylenu použil Mathew 
McCarrol pro studium vodného roztoku tritonu X-114, do kterého byl v různých 
množstvích přidáván aniontový tenzid SDS [29].  Při nízkých koncentracích SDS se 
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projevila komponenta s velmi krátkým korelačním časem a křivky rozpadu 
anizotropie ukázaly existenci vysoké limitní hodnoty anizotropie fluorescence, což 
značilo, že bylo perylenu bráněno v rotačním pohybu v micelárním prostředí. Při 
vyšších koncentracích SDS se limitní anizotropie významně snížila, což naznačilo 
migraci sondy dovnitř micely. 

Komaromy-Hiller s kolektivem zkoumal vývoj hodnot anizotropie fluorescence 
perylenu v závislosti na teplotě a koncentraci neiontového tenzidu tritonu X-114 
před a po zakalení vzorků [30]. Naměřené hodnoty anizotropie využil k odhadu 
mikroviskozity micelárního jádra. Maximum anizotropie bylo pozorováno při 
dosažení CMC, bezprostředně po jejím překročení se hodnoty anizotropie snížily, 
což bylo připisováno zvětšení objemu micelárního jádra. Hodnoty anizotropie se 
pod bodem zákalu snižovaly i vlivem vzrůstající teploty, což souvisí s výraznějším 
rotačním pohybem sond. V bodě zákalu žádné výraznější změny nenastaly. 
V oddělené micelární fázi vzniklé po zakalení vzorku byla naměřená o něco vyšší 
anizotropie, nicméně její hodnota s narůstající teplotou opět klesala.   

Marieta Nichifor s kolektivem studovala vlastnosti hydrofobních domén 
vzniklých z postranních řetězců polysacharidů, které byly tvořeny N-alkyl-N,N-
dimethyl-N-(2-hydroxypropyl)amonium chloridem ve vodném prostředí [31]. Tyto 
vzniklé agregáty charakterizovala pomocí ustálené fluorescence (CAC), 
anizotropního měření (mikroviskozita) a kapilární viskozimetrie (makroviskozita). 
Jako fluorescenční sondy použila pyren, DPH a N-fenylnaftylamin. Zjistila, že 
s rostoucí koncentrací a zvyšující se iontovou silou roztoku probíhají změny 
v konformaci polymeru na méně rozsáhlou strukturu, přičemž výsledkem je asociace 
hydrofobní strany řetězce. Tento stav je pak zachycen fluorofory. S rostoucí 
koncentrací polymeru roste i počet vznikajících malých agregátů podél řetězce, 
dokud nejsou asociovány všechny jeho hydrofobní části. 

F. G. Sánchez studoval přenos energie mezi perylenem a fluoresceinem v CTAB 
micelách [32]. Perylen se nachází v hydrofobním jádře micelárních agregátů, kdežto 
fluorescein je solubilizován ve Sternově vrstvě na povrchu CTAB micel.  Získané 
výsledky zhášecích experimentů demonstrovaly statický mechanismus zhášení páru 
perylen-fluorescein. Ze studia vlivu koncentrace akceptoru (fluoresceinu) na přenos 
energie vyplynulo, že k celkovému procesu přispívá pouze intramicelární přenos 
energie. Dále bylo dokázáno, že tato metoda založená na procesu přenosu energie 
lze využít pro stanovení agregačního čísla CTAB micel. 

Aydin s kolektivem charakterizoval přenos energie mezi fluoresceinem 
a merocyaninem 540 ve vodných roztocích tenzidů – dodecylsíran sodný (SDS), 
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) a triton X-100 (TX-100) pomocí měření 
absorbance, intenzity fluorescence a doby života fluorescence [33]. Z naměřených 
výsledků stanovil rychlostní konstanty přenosu energie v jednotlivých prostředích, 
Försterův poloměr pro pár fluorescein-merocyanin a efektivitu přenosu v daných 
roztocích tenzidů. Nejvyšší efektivity dosahoval přenos energie v roztoku CTAB, 
nejnižší pak v SDS.  
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K. K. Karukstis  použil fluorescenční techniky a rozptyl světla pro charakterizaci 
micelárních agregátů N-alkyl-N-methylpyrrolidinium bromidu (CnMPB) – n je počet 
uhlíků v hydrofobním řetězci (10, 12, 14, 16 a 18) [34]. Pro určení kritické micelární 
koncentrace použil jako sondu TNS (2-(p-toluidino)naftalen-6-sulfonát)), který 
vykazuje pouze slabou emisi ve vodném prostředí, nicméně po navázání na 
supramolekulární povrch intenzita jeho fluorescence výrazně vzroste. Maximum 
emise TNS se s rostoucí polaritou prostředí posouvá k delším vlnovým délkám – od 
420 nm v organickém nepolárním rozpouštědle po 465 nm ve vodě.  V micelárním 
prostředí má maximum fluorescence TNS polohu mezi 440–445 nm. Kritickou 
micelární koncentraci pak Karukstis určil na základě zlomu v závislosti intenzity 
fluorescence TNS při 441 nm na koncentraci vybraného tenzidu.  Pro průzkum 
formace vznikajících agregátů zvolil jako fluorescenční sondu prodan a časově-
rozlišená fluorescenční měření. Výsledkem je složené emisní spektrum ze spekter 
jednotlivých stavů prodanu emitujících z rozdílných mikroprostředí agregátů (viz 
Obr. 3) Pro určení agregačního čísla micel využil metodu zhášení pyrenu, jako 
zhášeč v systému posloužil prodan. Měření rozptylu světla ukázalo na vznik pouze 
sférických micel. 

 
Obr. 3: Ukázka dekonvoluce emisního spektra prodanu ve vodném roztoku C14MPB na tři hlavní 
komponenty s maximy emise λ1 = (436 ± 2) nm (prodan v hydrofobním jádře), λ2 = (463 ± 2) nm 
(prodan v oblasti polárních hlav) a λ3 = (508 ± 2) nm (molekuly prodanu na rozhraní micelárního 
povrchu s vodou) [35].  

 

Také Karukstis a spol. využil prodan pro studium vlastností aniontových 
reverzních micel voda/1,4-bis-2-ethylhexylsulfosukcinát sodný (AOT)/n-heptan 
a popsal, že se v nich molekuly prodanu nachází v různých mikroprostředích, a to ve 
vrstvě vázané vody, mezifázovém regionu micel AOT a v n-heptanu [35]. Pro 
vyhodnocení získaných dat použil dekonvoluci emisního spektra do jednotlivých 
Gaussovských píků. Naproti tomu Lissi a spol. na základě souboru fluorescenčních 
technik tvrdí, že se molekuly prodanu ve stejném systému (reverzní micely 
voda/AOT/heptan) rozmístí především v nepolárním n-heptanu a na rozhraní 
reverzních micel, nikoliv ve vodě, kde je prodan málo rozpustný [36]. Taktéž 
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Sengupta s kolektivem se v závěrech o lokalizaci prodanu v reverzních micelách 
AOT od Karukstise liší [37]. Sengtupa tvrdí, že se molekuly prodanu nacházejí 
v mezifázové oblasti micel (emise v modré části spektra), v oblasti uhlovodíkových 
řetězců v nepolárním rozpouštědle a poslední část molekul prodanu se nachází 
v oblasti polárních hlav tenzidu. 
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3  CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem této disertační práce bylo rozšíření povědomí o využití stacionárních 
a časově-rozlišených pokročilých fluorescenčních technik dostupných na školícím 
pracovišti, které lze použít pro studium vlastností micelárních systémů a jejich 
interakcí s dalšími látkami, především biopolymery.  

Prvním z cílů práce bylo vypracování literární rešerše, na jejímž základě byly 
vybrány jednotlivé použité fluorescenční techniky. Tyto techniky pak byly 
aplikovány na kationtové micelární systémy a jejich interakce s hyaluronanem. 
jejichž problematikou se již řadu let na Fakultě chemické, Vysokého učení 
technického v Brně, zabývá výzkumný tým pod vedením prof. Ing. Miloslava 
Pekaře, CSc. Konktrétně byl fluorescenční výzkum zaměřen na ve světě poměrně 
neznámý kationtový tenzid septonex, českou specialitu, a známý kationtový tenzid 
CTAB, jejichž molekulární struktury jsou si podobné. 

Z důvodu, že v odborné literatuře nebylo prozatím podrobněji komentováno 
agregační chování septonexu ve vodném prostředí, byla pomocí fluorescenčního 
měření s pyrenem stanovena jeho kritická micelární koncentrace a také jeho 
agregační číslo. Stejné měření bylo provedeno i pro CTAB, aby získané výsledky 
mohly být vzájemně porovnány.  

 Dalším cílem této práce bylo rozšíření prozatím získaných poznatků o interakcích 
mezi kationtovými micelami a řetězci hyaluronanu na základě vybraných 
fluorescenčních technik (anizotropie fluorescence, Försterův přenos energie, časově-
rozlišená fluorescence). Studované systémy vycházely z roztoků s vyšší koncentrací 
tenzidu, než je jeho kritická micelární koncentrace, přičemž byl studován vliv 
postupných přídavků hyaluronanu do systému, aby mohlo být posouzeno, zda lze 
zjistit informace o postupných strukturních změnách micelárního systému. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 POUŽITÉ SPEKTROMETRY 

UV-VIS spektrofotometr Cary 50 Probe (Varian)  

Zdroj záření Xenonová pulzní lampa 

Monochromátor Czerny-Turner, rozsah 190–1100 nm 

Detektor 2 křemíkové diody 

Luminiscenční spektrometr Fluorolog (HORIBA Scientific) 

Zdroj záření Xenonová lampa, 450 W, rozsah 200–850 nm   

Monochromátory Czerny-Turner, rozsah 0–1300 nm, přesnost 0,5 nm 

Rychlost skenu 150 nm/s 

Detektory T1 – PMT, S1 – PMT, S2 – InGaAs(LN2) 

Kvanta φ integrační sféra pro měření absolutních kvantových 
výtěžků 

TCSPC spektrofluorometr FluoroCube (HORIBA Scientific) 
Zdroj záření NanoLED diody, různé vlnové délky, 260–740 nm, 

pracovní frekvence 1 MHz  

Monochromátor Seya-Namioka, rozsah 200–800 nm 

Detektor IHB TBX-04 (185–650 nm, rozlišení 20 ps/kanál) 

Vyhodnocování dat program DAS6 

4.2 STANDARDNÍ PŘÍPRAVA VZORK Ů 

4.2.1 Použité chemikálie 

Pro fluorescenční měření byly využity následující fluorescenční sondy: Fluorescein 
sodium salt (Fluka, suitable for fluorescence, č. šarže 2082530), Perylene (Fluka, 
purriss for fluorescence, č. šarže 2059009), Prodan (N,N-dimethyl-6-propionyl-2-
naphthylamine, Sigma-Aldrich, suitable for fluorescence, č. šarže BCBD8898V) 
a Pyrene (Fluka, puriss for fluorescence, č. šarže 2049273). 

Pro přípravu vzorků byly využity tenzidy: CTAB (Hexadecyltrimethylammonium 
bromide, Sigma-Aldrich, č. š. LBJ9504V), Septonex (Carbethopendecini bromidum, 
GNB chem, a.s.; č. š. 910SEP002, 910SEP003) a CPC (Hexadecylpyridinium 
chloride monohydrate, Sigma-Aldrich, minimum 99%, č. š. 075K0200). Použitý 
hyaluronan měl molekulovou hmotnost Mw = 340 kDa  a byl produktem firmy CPN 
s.r.o., č. šarže 230215-E1.  
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Jako rozpouštědla byly použity aceton p.a. (Penta s.r.o.), ethanol (Penta, s.r.o.) 
a  deionizovaná voda (PURELAB Option R7/15; ELGA, Velká Británie).  

4.2.2 Zásobní roztoky 

Všechny zásobní roztoky byly připraveny navážením potřebného množství dané 
pevné látky (s přesností na 4 desetinná místa) a analytickým doplněním rozpouštědla 
na požadovaný objem. Následně byly ponechány na magnetickém míchadle  
24 hodin za laboratorní teploty. 

Vodné roztoky tenzidů byly uchovány ve tmě při laboratorní teplotě. Zásobní 
roztoky hyaluronanu ve vodě byly uchovány v ledničce při teplotě 4 °C maximálně 
po dobu 10 dnů. Zásobní roztoky fluorescenčních sond byly uchovány v ledničce při 
4 °C.  

4.2.3 Vzorky s fluorescenční sondou 

Do vialky bylo napipetováno požadované množství zásobního roztoku fluorescenční 
sondy v těkavém rozpouštědle, které bylo za sníženého tlaku odpařeno. Následně 
bylo do vialky přidáno potřebné množství zásobního roztoku požadované 
komponenty v požadovaném rozpouštědle, zpravidla v pořadí: zásobní roztok 
tenzidu, zásobní roztok hyaluronanu, voda. Pro zajištění důkladné solubilizace 
fluorescenční sondy byly vzorky před měřením ponechány 24 hodin na třepačce při 
laboratorní teplotě.  

4.3 VYHODNOCENÍ DAT 

4.3.1 Statistika vyhodnocení 

U všech provedených experimentů byly namíchány minimálně tři paralelní sady 
vzorků. Prezentované hodnoty naměřených veličin jsou průměrnými hodnotami, 
jako chybové úsečky jsou do grafů vyneseny výběrové směrodatné odchylky. 

4.3.2 Vnit řní filtra ční efekt 

Emisní spektra byla korigována na vnitřní filtrační efekt dle vztahu [38]: 

 ��,���. = �� ∙ 10�,∙���������, (1) 

kde Iλ,kor. a Iλ označuje intenzitu fluorescence korigovanou a naměřenou pro danou 
vlnovou délku λ, respektive. Aλ a Aexc, pak odpovídá absorbanci při dané a excitační 
vlnové délce. 

4.3.3 Kritická micelární koncentrace 

Závislost emisního polaritního indexu pyrenu EmPI na koncentraci byla proložena 
sigmoidní křivkou Boltzmannova typu: 
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 � = �� − ��
1 + ���� ∆�

+ �� (2) 

kde proměnná y odpovídá hodnotě EmPI, nezávislá proměnná x je totální 
koncentrace tenzidu, A1 a A2 jsou horní a dolní limita Boltzmannovy funkce, x0 je 
její inflexní bod a ∆x souvisí se strmostí křivky. Kritická micelární koncentrace pak 
byla vyhodnocena dvěma způsoby – bod xCMC1 odpovídá inflexnímu bodu funkce x0, 
hodnotu xCMC2 lze určit dle vztahu: 

 "#$#� = "� + 2∆".  (3) 

4.3.4 Agregační číslo micely 

U stacionárního měření fluorescence bylo agregační číslo micely Nag určeno 
z hodnoty směrnice závislosti přirozeného logaritmu poměru intenzit fluorescence 
pyrenu bez (I0) a pří přítomnosti zhášeče (I) dle následujícího vztahu:  

 ln ��� = ()*+S- − +CMC- +Q-, (4) 

kde [S] odpovídá koncentraci daného tenzidu, [CMC] je jeho kritická micelární 
koncentrace a [Q] značí koncentraci zhášeče. 

U časově-rozlišeného měření byly zhášené vyhasínací křivky fluorescence 
proloženy modelem, který navrhl Infelta a Tachiya [39, 40].  

 ��1� = ��0� exp 5− 1
6� − 781 − exp9−:;1<=>, (5) 

kde I(t) a I(0) jsou intenzity fluorescence v čase t a v čase 0, τ0 značí dobu života 
sondy v micelárním prostředí, C představuje poměr koncentrace zhášeče a micel a kq 
rychlostní konstantu zhášení.  

Po vynesení závislosti C na koncentraci zhášeče [Q] byla ze směrnice této 
závislosti vypočítána hodnota agregačního čísla dle vztahu: 

 7 = ()*+S- − +CMC- +Q-. (6) 

4.3.5 Doba života fluorescence 

K analýze dat získaných měřením časově-rozlišené fluorescence byl použit program 
DAS6 Fluorescence Decay Analysis Software od firmy Horiba, který pracuje na 
principu metody nelineárních nejmenších čtverců. Naměřené vyhasínací křivky 
fluorescence byly vyhodnoceny proložením 1–5 exponenciální funkcí, jejíž obecný 
tvar je: 
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 ?�1� = � + @Aexp B−1
6A C, (7) 

kde t představuje čas, A je fitovací parametr, Bi je před-exponenciální funkce, která 
souvisí s množstvím konkrétní emitující látky v analyzovaném vzorku a τi je 
příslušná doba života. 

Dvěma hlavními možnostmi, kterými lze reprezentovat B funkci, jsou: 

1) Relativní (frakční) amplituda, která je vázána na konkrétní dobu života. 
Tato možnost je vhodná pro porovnání získaných dat se stacionární 
fluorescencí.  

 DA = @A6A∑ @A6AA . (8) 

2) Normalizovaná hodnota b, která je vhodná pro důkladnou analýzu multi-
komponentních systémů.  

 FA = @A∑ @AGAH�
. (9) 

4.3.6 Försterův rezonanční přenos energie 

Försterův poloměr 

Integrál spektrálního překryvu emisního spektra perylenu a absorpčního spektra 
fluoresceinu, který je potřeba pro stanovení Försterova poloměru, byl vypočítán na 
základě vztahu: 

 I = J �K�L�MN�L�LOdLQ
�

J �K�L�dLQ
�

, (10) 

kde ID(λ) je intenzita fluorescence donoru, εA(λ) je absorpční molární koeficient 
akceptoru a λ označuje vlnovou délku. 

Försterův poloměr páru perylen-fluorescein byl získán dle vztahu: 

 R� = 0,2108+T�O∅KV�I-�/X, (11) 

kde n odpovídá indexu lomu prostředí, κ2 je orientační faktor a ϕD výtěžek 
fluorescence donoru. 

Efektivita přenosu energie, vázaná frakce DA 

Ze získaných dob života τi a příslušných amplitud Bi z časově-rozlišeného měření 
byla vyhodnocena efektivita přenosu energie E a vázaná frakce NDA (index D – 
donor, A – akceptor).    

 Y = 1 − 6KN6K  (12) 
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 (KN = @KN@KN + @K (13) 

4.3.7 Časově rozlišená anizotropie fluorescence 

Z naměřených vyhasínacích křivek fluorescence při daných orientacích polarizátorů 
byla v programu DAS6 vytvořena vyhasínací křivka anizotropie fluorescence, která 
pak byla proložena funkcí ve tvaru: 

 Z�1� = ZQ + @Aexp [−1
6\]

^, (14) 

kde r∞ představuje infinitní neboli rovnovážnou hodnotu anizotropie fluorescence, Bi  
je před-exponenciální funkce (amplituda), které souvisí s množstvím emitující látky 
v analyzovaném vzorku a τri  jsou příslušné rotační korelační doby. 

4.3.8 Časově-rozlišená spektra prodanu 

Vyhasínací křivky fluorescence byly vyhodnoceny v programu DAS6 pomocí 
globální analýzy, která umožňuje současné proložení všech naměřených 
vyhasínacích křivek pro daný vzorek základní 1-5 exponenciální funkcí (rovnice 7) 
za předpokladu, že soubor vyhasínacích křivek fluorescence odpovídá stejnému 
základnímu modelu rozpadu fluorescence se sdílenými parametry dob života. 

Dekonvoluce stacionárních emisních spekter (rozložení na jednotlivé 
fluorescenční komponenty) byla provedena na základě stanovených dob života 
různých forem prodanu τi a jejich relativních (frakčních) amplitud fi, které byly 
spočítány dle rovnice (8).  

Časově rozlišená spektra (TRES) pak byla ze získaných parametrů 
rekonstruována dle vztahu: 

 �_�L, 1� = �̀ `�L� ∑ DA�L�� �ab]���A∑ DA�L�6A�A L�, (15) 

kde ISS představuje stacionární intenzitu fluorescence, τi je doba života excitovaného 
stavu a fi je její příslušná relativní amplituda.  

  



 20

5  VÝZNAMNÉ VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 AGREGAČNÍ CHOVÁNÍ SEPTONEXU A CTAB 

Jako základ pro další experimenty byla v rámci disertační práce provedena 
charakterizace agregačního chování septonexu a CTAB ve vodném prostředí za 
pomoci fluorescenční sondy pyren, jehož molekula se vyznačuje vysokou citlivostí 
na polaritu prostředí, v němž se nachází.  

Prvním určeným agregačním parametrem byla kritická micelární koncentrace 
(CMC), která odpovídá hraniční koncentraci tenzidu, od níž dochází ke vzniku 
agregátů tenzidů zvaných micely. Druhým parametrem pak bylo agregační číslo, 
které odpovídá počtu molekul tenzidu, které micelu tvoří. 

 

 
Obr. 4: a) Septonex, b) CTAB. 

5.1.1 Kritická micelární koncentrace 

Kritická micelární koncentrace septonexu a CTAB byla určena na základě závislosti 
emisního polaritního indexu pyrenu (EmPI, I373/383) na koncentraci daného tenzidu. 
Na následujícím obr. 5 jsou vyneseny získané hodnoty EmPI a poměru Ex:Mo 
pyrenu v závislosti na koncentraci septonexu. Jak je z tohoto obrázku patrné, získané 
hodnoty EmPI v závislosti na koncentraci septonexu vykazují předpokládaný 
jednoduchý sigmoidní charakter. Stejně tomu pak bylo i v případě CTAB.  

V oblasti okolo kritické micelární koncentrace dochází k výraznému nárůstu 
poměru Ex:Mo vlivem zvyšující se pravděpodobnosti vzniku excimerů pyrenu, 
jejichž přítomnost se v emisním spektru projevuje nárůstem intenzity fluorescence 
kolem 470 nm. Tento jev je způsoben přítomností pouze malého množství vzniklých 
micel na počátku agregačního procesu, díky čemuž se výrazně zvyšuje 
pravděpodobnost vícenásobné inkorporace molekul pyrenu do jedné micely a tedy 
i pravděpodobnost vzniku excimeru. Se zvyšující se koncentrací tenzidu v systému 
pak dochází k vytvoření většího počtu kompaktních micel, do nichž se molekuly 
pyrenu mohou solubilizovat, vlivem čehož pravděpodobnost tvorby excimeru 
pyrenu opět klesá. 

Závislost EmPI na koncentraci tenzidu byly proloženy Boltzamnnovým modelem 
(rovnice 2) a vyhodnoceny na základě předpokladů od Aquiar a spol. [15]. Získané 

a) 

b) 
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parametry pro oba tenzidy jsou shrnuty v tab. 1. Kritická micelární koncentrace 
septonexu byla určena na hodnotu cCMC,SPTX = 0,833 mM a pro CTAB byla 
stanovena na cCMC,CTAB = 0,938 mM. Stanovená hodnota CMC pro septonex je 
o něco málo nižší než v případě CTAB, ačkoliv by kratší uhlovodíkový řetězec měl 
obecně hodnotu CMC zvyšovat. Snížení CMC oproti CTAB bude zřejmě 
zapříčiněno objemnější polární hlavou septonexu, která pravděpodobně stericky 
odstiňuje repulzi shodných nábojů amoniových skupin. 

 
Obr. 5: Závislost EmPI proložená Boltzmannovým modelem a závislost Ex:Mo na koncentraci 
septonexu ve vodném prostředí. 

Tab. 1: Parametry vyhodnocené ze závislosti EmPI na koncentraci tenzidu proložením dat 
Boltzmannovým modelem. 

Parametr Popis CTAB Septonex 

A1  horní hranice S-křivky 1,364 ± 0,002  1,368 ± 0,003 

A2 dolní hranice S-křivky 1,204 ± 0,002 1,110 ± 0,003 

xCMC1 = x0  inflexní bod (CMC1) (0,845 ± 0,005) mM (0,759 ± 0,007) mM 

∆x strmost poklesu (0,046 ± 0,005) mM (0,037 ± 0,005) mM 

xCMC2 = x0+2∆x  CMC2 (0,938 ± 0,015) mM (0,833 ± 0,011) mM 

R2 koeficient spolehlivosti 0,996 0 0,994 0 

CMClit. (mM)  CMC z literatury 0,91 [41]; 0,92 [19];  
0,97 [42] 

0,81 [43] 
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5.1.2 Agregační číslo 

Agregační číslo 2, 5, 10 a 25mM septonexu a CTAB bylo určeno pomocí 
stacionárního a časově-rozlišeného měření zhášení fluorescence pyrenu cetyl-
pyridinium chloridem (CPC). Na obr. 6 a 7 jsou vyneseny závislosti ln I0/I a C na 
koncentraci zhášeče CPC v systému pro vzorky se septonexem, z jejichž směrnice 
byla stanovena agregační čísla micel v daných případech. Jak je z těchto obrázků 
zřejmé, všechny vynesené závislosti mají lineární trend. Stejně tomu tak je 
i v případě roztoků CTAB.  

 
Obr. 6: Závislost ln I0/I na koncentraci zhášeče CPC pro různé koncentrace vodných roztoků 
septonexu nad CMC. 

 

Obr. 7: Závislost parametru C na koncentraci zhášeče CPC pro různé koncentrace vodných 
roztoků septonexu nad CMC. 
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V následující tab. 2 se nacházejí stanovená agregační čísla micel septonexu 
a CTAB. Dále jsou v ní uvedeny hodnoty agregačního čísla CTAB nalezené 
v literatuře, které byly určeny pomocí fluorescenčního měření. Co se týká 
septonexu, zatím u něj hodnota agregačního čísla nebyla publikována. Hodnoty 
agregačního čísla určené pomocí časově-rozlišeného zhášení fluorescence jsou vyšší 
než v případě stacionárního měření, čemuž dobře odpovídají i hodnoty Nag nalezené 
pro CTAB v literatuře naměřené daným způsobem. Dle Alargova a spol. je tomu tak 
v mnoha případech micelárních systémů, kdy rozdíly mezi zjištěnými Nag rostou 
s narůstající mikroviskozitou agregátů a s rostoucí hodnotou Nag [25]. Jelikož pro 
časově-rozlišené měření platí méně omezení a podmínek na rozdíl od stacionárního 
měření, které je jednodušší na provedení, bývají výsledky z něj upřednostňovány. 

Tab. 2: Micelární agregační číslo CTAB a septonexu stanovené pomocí stacionárního 
fluorescenčního zhášení (SSFQ) a časově rozlišeného fluorescenčního zhášení (TRFQ). Tučně 
jsou vyznačeny hodnoty agregačního čísla septonexu a CTAB určené v rámci této práce. 

 CTAB Septonex 

ctenzid (mmol dm-3) SSFQ TRFQ SSFQ TRFQ 

2 34,7 ± 2,4; 61 [19] 62,7 ± 2,2; 75 [16] 28,9 ± 1,3 45,5 ± 1,0 

3 40 [24]    

5 45,3 ± 1,8; 46 [24] 91,0 ± 1,5; 92 [21] 39,1 ± 0,2 64,0 ± 0,2 

6 59 [20] 93 [16]   

7 59 [24]    

8  100 [16]   

10 56,2 ± 6,6; 54 [44] 101,1 ± 4,2; 102 [16] 47,1 ± 3,7 79,0 ± 2,5 

12  103 [16]   

25 60,8 ± 3,7 102,9 ± 3,0; 108 [23] 49,2 ± 2,9 82,6 ± 2,7 

30  120 [16]    

100  145 [22]   

neznámá (>CMC) 62 [45]    

 

Obecně v rámci odborné literatury, bývá často u iontových tenzidů publikována 
pouze jedna hodnota agregačního čísla, stanovená pro vyšší koncentraci tenzidu než 
CMC. Nicméně, jak naznačuje následující obr. 8, hodnota agregačního čísla je 
ovlivněna i koncentrací daného tenzidu. Hodnota Nag septonexu i CTAB roste se 
zvyšující se koncentrací tenzidu v systému, což signalizuje micelární růst. Tato 
změna velikosti micel je výrazná zhruba do koncentrace septonexu a CTAB 
odpovídající desetinásobku jejich CMC. U vyšších koncentrací těchto tenzidů se pak 
hodnota agregačního čísla stává zhruba konstantní, což naznačuje přibližně 
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jednotnou velikost micel v systému od určité koncentrace nad CMC. Z tohoto 
zjištění vyplývá, že k vytvoření stabilních a velikostně finálních micel je nezbytná 
přítomnost dostatečného množství molekul tenzidu v roztoku, což bývá často 
přehlíženo. 

Ze srovnání hodnot agregačních čísel septonexu a CTAB je patrné, že micely 
septonexu jsou tvořeny menším počtem molekul tenzidů než je tomu v případě 
CTAB při stejné koncentraci. Tento fakt je způsoben rozdílnou strukturou polární 
hlavy septonexu a také jeho kratším alkylovým řetězcem. Díky objemnější polární 
hlavě septonexu se zde při tvorbě micel uplatňuje výrazněji sterický efekt než 
v případě CTAB, což vede ke snížení hodnoty agregačního čísla. 

 
Obr. 8: Koncentrační závislost agregačního čísla micel pro CTAB a septonex stanoveného pomocí 
stacionárního měření (SSFQ) a časově rozlišeného měření (TRFQ) zhášení fluorescence. 

5.2 FRET V MICELÁRNÍM ROZTOKU SEPTONEXU A CTAB 

Následující kapitola výsledků je věnována rezonančnímu přenosu energie 
Försterovým mechanismem (FRET), jehož princip je založen na coulombických, 
dipól-dipól interakcích mezi molekulami donoru a akceptoru. Jelikož je tento proces 
velice citlivý na vzdálenost mezi donorem a akceptorem, stal se efektivním 
prostředkem k měření vzdáleností v nanoměřítku nejen při studiu molekulových 
interakcí.  

Struktura micelárních systémů umožňuje dosáhnout vysoké lokální koncentrace 
a vhodného prostorového uspořádání mezi molekulami donoru a akceptoru, což dělá 
tyto systémy zajímavými a vhodnými pro měření FRET.  

V rámci této práce byl studován přenos energie mezi perylenem a fluoresceinem 
v micelárních roztocích septonexu a CTAB. Zatímco jsou molekuly perylenu 
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(donor) solubilizovány v hydrofobních jádrech micel, molekuly fluoresceinu 
(akceptor) interagují s micelárním povrchem v oblasti Sternovy vrstvy [32].  

 
Obr. 9: Lokalizace perylenu (D) a fluoresceinu (A) v kationtové micele. 

5.2.1 Försterův poloměr páru perylen-fluorescein 

Jednou z hlavních podmínek, aby docházelo k Försterovu přenosu energie mezi 
donorem a akceptorem, je překryv emisního spektra donoru a absorpčního spektra 
akceptoru, který je pro pár perylen-fluorescein v micelárním roztoku septonexu 
vyobrazen na obr. 10. Försterův poloměr R0 páru perylen-fluorescein byl 
v micelárním prostředí septonexu stanoven na 4,92 nm a v případě roztoku CTAB 
na 4,87 nm. Hodnoty všech veličin potřebných k jeho výpočtu jsou sepsány v tab. 3. 

 
Obr. 10: Spektrální překryv emisního spektra perylenu (donor) a absorpčního spektra fluoresceinu 
(akceptor) v 2mM roztoku septonexu. 
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Tab. 3: Hodnoty veličin použitých k výpočtům a určený Försterův poloměr páru perylen-
fluorescein v 2mM micelárním prostředí septonexu a CTAB. 

Veličina (jednotka) Popis CTAB Septonex 

εA (dm3 mol-1 cm-1) Absorpční molární koeficient fluoresceinu 35 044  55 289 

J (dm3 cm3 mol-1) Integrál spektrálního překryvu 8,30·1014 8,59·1014 

ϕD Kvantový výtěžek perylenu 0,861 0,921  

n Index lomu prostředí 1,3313  1,3316 

R0 (nm) Försterův poloměr 4,87 4,92 

5.2.2 Srovnání FRET v micelárním prostředí septonexu a CTAB 

Obr. 11 zobrazuje Stern-Volmerovu (I0/I) a Perrinovu závislost (ln I0/I) zhášení na 
koncentraci fluoresceinu ve vzorku pro koncentrační řadu se septonexem a CTAB. 
Je z něj zřejmá linearita Perrinovy závislosti pro oba tenzidy na rozdíl od Stern-
Volmerovy závislosti, u které při vysokých koncentracích fluoresceinu dochází 
k zakřivení směrem vzhůru. Zjištěný průběh těchto závislostí je indikací tzv. caged 
systému, v němž jsou molekuly donoru a akceptoru seskupeny pospolu, nikoliv 
pevně, ale nacházejí se ve stejném „uzavřeném“ prostředí. Což v případě 
intramicelárního přenosu energie odpovídá situaci, kdy je molekula donoru, 
tj. perylenu, solubilizována v hydrofóbním jádře micely a molekula akceptoru, 
tj. fluoresceinu, interaguje s jejím micelárním povrchem. 

V čem se ale výsledky mezi septonexem a CTAB liší, je hodnota poměru intenzit 
fluorescence I0/I, která je u vzorku s nejvyšší koncentrací fluoresceinu zhruba 
třiapůlkrát vyšší v případě CTAB než v septonexu. Obecně platí, že velikost přenosu 
energie v micelárním prostředí souvisí s několika faktory. Prvním z nich je rostoucí 
koncentrace fluoroforů, druhým je vzdálenost mezi molekulami donoru a akceptoru, 
třetím je zvětšující se překryv emise donoru a absorpce akceptoru a čtvrtým 
faktorem může být změna na preferovanější orientaci molekul donoru vzhledem 
k molekulám akceptoru. Jelikož byla použita stejná koncentrace fluorescenčních 
sond v obou případech a rozdíl mezi překryvem emisního spektra perylenu 
a absorpčního spektra fluoresceinu mezi systémem s CTAB a se septonexem není 
nijak výrazný, zbývají dvě možné příčiny. Co se týká vzdálenosti mezi molekulami 
perylenu, solubilizovanými v jádře micel a molekulami fluoresceinu, interagujícími 
s micelárním povrchem, znamenalo by to, že v rámci septonexu jsou molekuly 
perylenu a fluoresceinu ve větší vzdálenosti než u CTAB, což bylo vyvráceno 
časově rozlišeným měřením. Z těchto důvodů se zatím jako nejpravděpodobnější 
příčina vyššího poměru I0/I u CTAB jeví vhodnější orientace přechodových 
momentů sond v CTAB oproti septonexu.  
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Obr. 11: Stern-Volmerova (modrá) a Perrinova (oranžová, červená) závislost pro pár perylen-
fluorescein v 2mM roztoku septonexu (vlevo) a 2mM roztoku CTAB (vpravo). 

Zjištěné rozdíly pro systémy se septonexem a CTAB byly potvrzeny i v rámci 
časově rozlišených fluorescenčních měření. Z vyhasínací křivky fluorescence vzorku 
byly vyhodnoceny přítomné doby života a jejich amplitudy odpovídající 
fluorescenci molekul perylenu. U vzorků bez přítomnosti fluoresceinu byla objevena 
pouze jedna doba života perylenu, jejíž hodnota byla v roztoku CTAB stanovena na 
τD,CTAB = (5,74 ± 0,02) ns a v roztoku septonexu na τD,SPTX = (5,77 ± 0,02) ns. 
V případech, kdy vzorky obsahovaly fluorescein, byly při 441 nm nalezeny dvě 
doby života jak u systémů se septonexem, tak s CTAB. Kratší doba τDA, jejíž 
hodnota se pohybovala mezi 0,5 a 1,3 ns, náleží molekulám perylenu, jejichž 
fluorescence je zhášena vlivem přítomnosti fluoresceinu, delší doba pak odpovídá 
perylenu v daném systému bez přítomnosti fluoresceinu, jedná se tedy o nezhášené 
molekuly perylenu.  

Ze získaných dob života a odpovídajících amplitud byla vyhodnocena efektivita 
přenosu energie E a vázaná frakce NDA v systému. Získané výsledky v závislosti na 
koncentraci fluoresceinu ve vzorcích pro systémy obou použitých tenzidů jsou 
vyobrazeny na následujícím obr. 12. 

 
Obr. 12: Efektivita FRET (modrá) a relativní zastoupení DA párů (červená, oranžová) v závislosti 
na koncentraci fluoresceinu v 2mM roztoku septonexu (vlevo) a 2mM roztoku CTAB (vpravo). 
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Jak je z něj patrné, efektivita FRET nabývá pro systém se septonexem i CTAB 
stejných hodnot. Jelikož efektivita přenosu energie souvisí se vzdálenosti mezi 
molekuly donoru a akceptoru, dá se předpokládat, že u obou tenzidů jsou molekuly 
páru donor-akceptor zhruba stejně vzdáleny.  Rozdílem je ale hodnota vázané frakce 
NDA, kdy v případě CTAB vzniká více párů perylen-fluorescein, než je tomu 
u septonexu. Tento fakt koresponduje a doplňuje výsledky ze stacionárního měření 
v předchozí kapitole. Z toho vyplývá, že nejpravděpodobnější příčinou rozdílů 
zjištěných výsledků v septonexu oproti CTAB, je méně vhodná orientace 
a lokalizace molekul fluoresceinu vzhledem k molekulám perylenu.    

5.2.3 Vliv postupného přídavku hyaluronanu 

Studium vlivu přídavku hyaluronanu do kationtového micelárního systému 
probíhalo na základě opakujících se časově rozlišených fluorescenčních měření, 
mezi kterými byl do vzorků postupně přidáván roztok hyaluronanu. Z vyhasínacích 
křivek fluorescence byly vyhodnoceny dvě přítomné doby života a jejich amplitudy 
odpovídající fluorescenci molekul zhášeného a nezhášeného perylenu. Z nich byla 
poté vyhodnocena efektivita FRET a vázaná frakce donor-akceptorových párů 
v daném případě.  

Na obr. 13 jsou do sloupcových grafů vyneseny závislosti efektivity FRET 
a vázané frakce NDA na koncentraci fluoresceinu v systému pro různé koncentrace 
hyaluronanu ve vzorku. Jak v případě septonexu, tak i v případě CTAB dochází 
s rostoucí koncentrací hyaluronanu k prodlužování doby života příslušející 
molekulám zhášeného perylenu a nárůstu příslušné amplitudy, díky čemuž se 
zjištěná efektivita přenosu energie s přídavkem hyaluronanu snižuje a hodnota 
vázané frakce donor-akceptorových párů naopak zvyšuje. Jinými slovy, pokud 
dochází ke snižování efektivity přenosu, značí to zvětšující se vzdálenost mezi 
molekulami perylenu a fluoresceinu, mezi kterými FRET probíhá. Nárůst vázané 
frakce NDA pak souvisí s rostoucím počtem vznikajících donor-akceptorových párů.  

 
Obr. 13: Vliv přídavků hyaluronanu na efektivitu FRET (modrá) a relativní zastoupení DA párů 
(červená, oranžová) v závislosti na koncentraci fluoresceinu v 2mM roztoku septonexu (vlevo) 
a  2mM roztoku CTAB (vpravo). 
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První z vysvětlení tohoto jevu by mohla být fúze několika micel do jedné větší, 
druhou možností by pak bylo vytvoření tzv. struktury perlového náhrdelníku, kdy 
jsou na řetězci polyelektrolytu formovány menší agregáty micelárního typu.  V obou 
případech by teoreticky mělo docházet ke zvyšující se pravděpodobnosti potkání se 
perylenu a fluoresceinu do potřebné vzdálenosti, při které přenos energie probíhá 
a zároveň k nárůstu vzdálenosti mezi molekulami perylenu a fluoresceinu.  

Na příkladu na následujícím obr. 14 u výchozího micelárního roztoku k FRET 
nedochází, jelikož ani u jedné micely nejsou zároveň přítomny molekuly donoru 
a akceptoru. V případě, kdy po interakci s hyaluronanem dochází k fúzi těchto micel 
a vzniku jedné větší, dochází i k tomu, že se molekula donoru a molekula akceptoru 
solubilizují do jedné micely, v níž se potkají v dostatečné vzdálenosti pro přenos 
energie. Splynutím dalších micel do větších micelárních útvarů pak vzrůstá 
i pravděpodobnost tvorby donor-akceptorového páru.  

Pokud interakce původních micel s řetězcem hyaluronanu vede ke vzniku 
struktury perlového náhrdelníku, pak teoreticky může dojít k situaci, kdy se 
solubilizovaný donor v jedné minimicele dostane do vhodné vzdálenosti 
s akceptorem, který sice interaguje s jinou minimicelou, avšak vlivem sbalení se do 
většího agregátu díky řetězci hyaluronanu se dostanou dostatečně blízko sebe na to, 
aby mezi nimi přenos energie proběhl. Tento přenos energie pak bude mít díky větší 
donor-akceptor vzdálenosti nižší efektivitu, zároveň i oproti micelárnímu systému 
bez hyaluronanu díky zvětšujícímu se množství podobných sbalených perlových 
náhrdelníků vzroste pravděpodobnost vytvoření dalších donor-akceptorových párů. 
V tomto případě by ale mohly vznikat i donor-akceptorové páry v rámci jedné 
minimicely, u nichž by naopak vzdálenost donoru a akceptoru byla menší než u 
původních klasických micel a tedy by i efektivita přenosu energie měla být vyšší. Je 
třeba ale brát v úvahu i omezení přesnosti stanovení vzdáleností mezi donor-
akceptor párem vycházející ze samotného principu měření FRET.  

 

Obr. 14: Možné výsledky interakcí mezi hyaluronanem a kationtovými micelami: a) vytvoření 
struktury tzv. perlového náhrdelníku, b) fúze více micel do jedné větší micely. 
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Na obr. 15 je vynesena závislost efektivity FRET na vzdálenosti mezi donorem 
a akceptorem pro pár perylen-fluorescein, u kterého byl Försterův poloměr 
(vzdálenost, kdy má přenos energie efektivitu 50 %) stanoven na 4,9 nm. Již 
v klasickém micelárním roztoku se naměřená efektivita přenosu pohybuje mezi 85–
90 %, což zhruba odpovídá donor-akceptorové vzdálenosti okolo 3,5 nm. Tato 
vzdálenost by pak měla přibližně odpovídat micelárnímu poloměru. Pokud by došlo 
ke vzniku minimicel na řetězci hyaluronanu, je vysoce pravděpodobné, že by se 
molekula perylenu v hydrofobním jádře a molekula fluoresceinu na povrchu stejné 
minimicely dostaly do tak velké blízkosti, že by došlo k téměř úplnému zhášení 
perylenu, díky kterému by se doba života takovéto molekuly perylenu blížila 0 ns a 
nebyla by rozpoznatelná od šumu pozadí. Pro představu, 99% efektivita FRET 
odpovídá vzdálenosti perylen-fluorescein rDA = 2,3 nm.  

Z výsledků měření tedy nelze stoprocentně rozhodnout, která varianta agregátů 
hyaluronan-micela je pravděpodobnější. 

 

Obr. 15: Závislost efektivity FRET na vzdálenosti mezi donorem a akceptorem pro pár perylen-
fluorescein (Försterův poloměr R0 = 4,9 nm). 

5.3 ANIZOTROPIE V MICELÁRNÍM ROZTOKU SEPTONEXU A CTAB 

V této kapitole jsou shrnuty poznatky ze stacionárního a časově rozlišeného měření 
anizotropie fluorescence perylenu a fluoresceinu v micelárním prostředí septonexu 
a CTAB po postupných přídavcích hyaluronanu.  

Metoda anizotropie fluorescence, která je založená na principu měření 
polarizované fluorescence, se zpravidla v případě micelárních systémů využívá pro 
pozorování a stanovování viskozitních poměrů (rigidity, fluidity) v mikrookolí 
fluoroforu. Jelikož je hydrofobní perylen přednostně solubilizován v jádru micely 
a fluorescein interaguje s micelárním povrchem, lze z naměřených hodnot 
anizotropie fluorescence těchto dvou sond usuzovat strukturní změny týkající se celé 
micely, ke kterým dochází díky interakci s řetězci hyaluronanu. 
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V rámci měření jednotlivých vzorků byly zaznamenávány emisní spektra, doba 
života, byla měřena stacionární a časově-rozlišená anizotropie fluorescence.  

5.3.1 Emisní spektra a doby života 

Emisní spektra (jejich tvar a poloha maxima) perylenu a fluoresceinu v septonexu 
a CTAB nebyla ovlivněna přídavky hyaluronanu do systému. Taktéž doba života se 
u obou fluoroforů vlivem přítomnosti hyaluronanu neměnila. Fluorescein vykazoval 
ve všech vzorcích se septonexem stejnou dobu života τfl,SPTX = (4,36 ± 0,02) ns a ve 
vzorcích s CTAB byla jeho doba života stanovena na τfl,CTAB = (4,39 ± 0,04) ns. 
Perylen v roztoku septonexu nezávisle na přídavcích hyaluronanu vykazoval dobu 
života τper,SPTX = (5,75 ± 0,05) ns a ve vzorcích s CTAB pak jeho doba života byla 
stanovena na τper,SPTX = (5,70 ± 0,07) ns. Z toho vyplývá, že naměřené změny 
v hodnotách anizotropie fluorescence jsou způsobeny pouze omezením rotačního 
pohybu fluorescenčních sond vlivem změny struktury jejich mikrookolí. 

5.3.2 Stacionární anizotropie 

Na obr. 16 je v grafu vynesena závislost stacionární anizotropie fluorescence 
perylenu a fluoresceinu v 2mM roztoku septonexu na koncentraci hyaluronanu ve 
vzorku, která byla zvyšována postupně přídavky tohoto biopolymeru do systému.  
U CTAB měly zjištěné závislosti shodný trend. Hodnoty anizotropie příslušející 
molekulám perylenu vypovídají o mikroviskozitních změnách hydrofobních jader 
micel, anizotropie fluoresceinu pak zobrazuje strukturní změny odehrávající se na 
micelárním povrchu.  

 
Obr. 16: Stacionární anizotropie fluorescence perylenu (červeně) a fluoresceinu (modře) 
v závislosti na koncentraci hyaluronanu postupně přidávaného do 2mM roztoku septonexu. 

U obou tenzidů má naměřená anizotropie fluorescence perylenu nízkou hodnotu 
v rozmezí 0,016–0,020, což značí vysokou fluiditu prostředí micelárního jádra, 
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v němž se molekuly perylenu nachází. Pro srovnání, nejvyšší možná anizotropie 
perylenu v případě nulového rotačního pohybu má hodnotu 0,35 [38], v případě 
neomezeného rotačního pohybu perylenu se anizotropie fluorescence limitně blíží 
nule. Vlivem přídavků hyaluronanu do systému dochází pouze k velmi nepatrnému 
nárůstu anizotropie fluorescence perylenu, který by souvisel se strukturními 
změnami jádra. Na rozdíl od perylenu, u fluoresceinu dochází 
k výraznějšímu nárůstu anizotropie s rostoucí koncentrací hyaluronanu ve vzorku, 
což značí významnější ovlivnění struktury micelárního povrchu díky interakcím 
s řetězci hyaluronanu, než je tomu v případě hydrofobního jádra. U septonexu je 
nárůst anizotropie méně znatelný oproti vzorkům s CTAB, celkově i naměřené 
hodnoty anizotropie v rámci koncentrační řady se septonexem jsou nižší.  

5.3.3 Časově rozlišená anizotropie 

Časově rozlišené měření anizotropie fluorescence potvrdilo získané výsledky 
v rámci stacionárního měření anizotropie. Na obr. 17 se nachází naměřené poklesy 
anizotropie fluorescence fluoresceinu a perylenu v rámci řady se septonexem. 
Vyhodnocené rotační korelační doby (čas, za který se molekula fluoroforu otočí 
o jeden radián) jsou shrnuty v tab. 4. 

U vyhasínacích křivek anizotropie fluorescence fluoresceinu při zvyšující se 
koncentraci hyaluronanu v systému dochází k posunu směrem k vyšším hodnotám 
anizotropie r(t), kdežto u vzorků s perylenem k viditelnému posunu vyhasínacích 
křivek anizotropie nedochází, ačkoliv se hodnoty zjištěných rotačních korelačních 
dob perylenu mírně zvyšují. Celkově vyhodnocené rotační korelační doby 
korespondují se získanými výsledky v rámci stacionárního měření, kdy u perylenu 
dochází pouze k téměř neznatelnému omezení rotačního pohybu a u fluoresceinu je 
pak toto omezení pohybu výraznější.  

 
Obr. 17: Vyhasínací křivka anizotropie fluorescence fluoresceinu (vpravo) a perylenu (vlevo) 
v prostředí 2mM septonexu obsahujícím různé přídavky hyaluronanu. 

S ohledem na závěry z měření FRET ve stejném systému, naměřené hodnoty 
anizotropie fluorescence obou sond spíše odpovídají situaci, ve které vlivem 
interakcí vzniká struktura podobná perlovému náhrdelníku, kdy dochází k formování 
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menších vázaných micely na řetězci hyaluronanu. Malé změny v anizotropii 
a rotačním korelačním čase perylenu korespondují s ovlivněním mikroprostředí 
hydrofobního jádra, u něhož dojde ke zmenšení vlivem celkového zmenšení micely, 
tím pádem i k mírnému omezení rotačního pohybu perylenu. Interakce micel 
s hyaluronanem pak vedou k výraznějšímu ovlivnění okolí fluoresceinu, tedy 
micelárního povrchu, kdy vlivem přítomnosti hyaluronanu dochází ke zvýšení 
rigidity prostředí micelárního povrchu, které ústí v omezování rotačního pohybu 
fluoresceinu. 

Tab. 4: Hodnoty rotační korelační doby perylenu a fluoresceinu v 2mM micelárním prostředí 
septonexu a CTAB po přídavcích hyaluronanu do systému. 

 Septonex CTAB 

chya (g/l) τr,fluo (ns) τr,per (ns) τr,fluo (ns) τr,per (ns) 

0 1,28 ± 0,03 0,82 ± 0,03 1,41 ± 0,03 0,87 ± 0,02 

0,03 1,30 ± 0,03 0,83 ± 0,02 1,45 ± 0,03 0,88 ± 0,02 

0,06 1,32 ± 0,04 0,84 ± 0,04 1,51 ± 0,05 0,90 ± 0,03 

0,08 1,37 ± 0,03 0,85 ± 0,02 1,53 ± 0,02 0,92 ± 0,02 

0,11 1,41 ± 0,04 0,87 ± 0,04 1,62 ± 0,04 0,94 ± 0,04 

 

5.4 ČASOVĚ ROZLIŠENÁ SPEKTRA PRODANU V RŮZNÝCH 
PROSTŘEDÍCH 

Tato kapitola výsledků se zabývá studiem fotofyzikálního chování prodanu 
v různých prostředích se zaměřením se na kationtové micelární systémy septonexu 
a jejich interakci s hyaluronanem.  

Prodan, 6-propionyl-2-dimethylaminonaftalen je fluorescenční sonda citlivá na 
polaritu a přítomnost vodíkových můstků. Jeho absorpční a emisní spektra vykazují 
silný posun s vlastnostmi prostředí. Obecně se excitovaná molekula prodanu může 
vyskytovat ve dvou různých stavech. Prvním z nich je tzv. LE stav (locally excited), 
který může přejít na energeticky chudší tzv. ICT stav (intramolecular charged 
transferred). V nepolárních prostředích dochází zpravidla k emisi záření z LE stavu, 
v polárních pak díky silné interakci s rozpouštědlem ze stavu ICT. 

 
Obr. 18: Struktura molekuly prodanu – LE stav (lokálně excitovaný) a ICT stav (intramolekulární 
přenos náboje). 
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V rámci této práce byly studovány rozdíly ve fotofyzikálním chování prodanu 
v různých prostředích. Nejprve byly zkoumány možné interakce prodanu se 
samotným hyaluronanem a molekulami septonexu při nízkých koncentracích, tj. za 
nepřítomnosti micel v systému. Následovalo měření fluorescenčních charakteristik 
prodanu v micelárním systému septonexu a také v micelárním roztoku septonexu 
s přídavkem hyaluronanu. 

5.4.1 Interakce prodanu s hyaluronanem a septonexem pod CMC 

Jako základ studia micelárních systémů septonexu a jejich interakcí s hyaluronanem 
pomocí prodanu jako fluorescenční sondy bylo potřeba zjistit, zda molekuly prodanu 
interagují se samotným hyaluronanem nebo s molekulami septonexu v systému pod 
kritickou micelární koncentrací. Z toho důvodu byl proveden soubor měření 
vyhasínacích křivek fluorescence prodanu ve vodném prostředí, ve vodném roztoku 
hyaluronanu a v 0,3 mM roztoku septonexu (kritická micelární koncentrace 
septonexu byla stanovena na 0,83 mM, viz kapitola 6). Na obr. 19, 20 a 21 jsou 
zobrazena získaná časově rozlišená spektra TRES a rozložená emisní spektra na 
jednotlivé formy prodanu.  

Obecně, v aprotických polárních rozpouštědlech, ke kterým patří voda, prodan 
emituje z ICT stavu a vykazuje dvě doby života, z nichž kratší (τ1 ~ 0,6 ns) přísluší 
komplexům, které vytváří molekuly prodanu s molekulami vody díky vodíkovým 
můstkům [46]. Tento jev byl v rámci získaných výsledků potvrzen. Dekonvolucí 
emisního spektra prodanu ve vodě byly stanoveny dvě jeho emisní formy, jejichž 
doby života mají hodnoty τ1 = (0,63 ± 0,03) ns a τ2 = (1,81 ± 0,04) ns. Emisní 
maximum první formy má hodnotu λ1 = (510 ± 2,5) nm, druhá forma prodanu má 
nejvýraznější emisi při λ2 = (525 ± 2,5) nm. Časově rozlišené spektrum (TRES) 
prodanu ve vodě ukazuje pouze jeden emisní pík s  λmax = (520 ± 2,5) nm, u něhož 
nedochází k posunu s časem. 

 
Obr. 19: Dekonvoluce emisního spektra (vlevo) a časově rozlišená spektra TRES (vpravo) 
prodanu o koncentraci 5∙10-6 M ve vodném prostředí.  



 35 

 

Obr. 20: Dekonvoluce emisního spektra (vlevo) a časově rozlišená spektra TRES (vpravo) 
prodanu o koncentraci 5∙10-6 M v 0,1 g/l roztoku hyaluronanu (340 kDa). 

 

Obr. 21: Dekonvoluce emisního spektra (vlevo) a časově rozlišená spektra TRES (vpravo) 
prodanu o koncentraci 5∙10-6 M v 0,3mM roztoku septonexu (cCMC = 0,83 mM). 

Velmi podobné výsledky byly naměřeny taktéž pro prodan ve vodném roztoku 
hyaluronanu a ve vodném roztoku septonexu pod jeho kritickou micelární 
koncentrací. V případě roztoku hyaluronanu mají zjištěné doby života forem 
prodanu v systému hodnoty τ1 = (0,65 ± 0,02) ns a τ2 = (1,88 ± 0,05) ns, u roztoku 
septonexu pak τ1 = (0,64 ± 0,03) ns a τ2 = (1,84 ± 0,03) ns. Polohy jednotlivých 
emisních maxim odpovídají vzorkům s čistým vodným prostředím. Stejně je tomu 
tak i v případě časově rozlišených spekter. Jediný drobný rozdíl oproti čisté vodě 
spočívá v malém útlumu emisní formy prodanu, která vytváří s molekulami 
komplexy přes vodíkovou vazbu, což je pravděpodobně způsobeno přítomností 
dalších látek (hyaluronanu, septonexu) ve vzorku. Celkově lze ale říci, že s nejvyšší 
pravděpodobností nedochází k žádným interakcím mezi prodanem a samotným 
hyaluronanem, ani prodanem a jednotlivými molekulami septonexu v roztoku pod 
CMC. 

5.4.2 Prodan v micelárním roztoku septonexu 

V micelárním roztoku septonexu byly zjištěny tři různé doby života odpovídající 
jednotlivým formám prodanu. Na modré straně spektra, s maximem emise okolo 
440 nm, má první forma prodanu dobu života τ1 = (0,20 ± 0,04) ns. Z polohy tohoto 
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lokálního emisního maxima a příslušné délky doby života lze předpokládat, že se 
jedná o molekuly prodanu emitující z LE stavu, které jsou solubilizovány 
v hydrofobním jádře micel septonexu. 

Druhá forma prodanu vykazuje maximum emise při vlnové délce okolo 480 nm 
a přísluší jí doba života τ2 = (0,64 ± 0,03) ns. Bathochromní posun emise společně 
s prodloužením doby života signalizuje vyšší polaritu mikroprostředí, v němž se 
tento emisní druh prodanu nachází. Pravděpodobně se bude jednat o prostředí 
palisádové vrstvy micely, která se nachází mezi hydrofobním jádrem a polárními 
hlavami molekul tenzidů, odkud budou molekuly prodanu emitovat z LE stavu.  

Třetí emisní druh prodanu, nalezený v micelárním prostředí septonexu, má 
odlišný charakter oproti dvěma předchozím formám prodanu lokalizovaných uvnitř 
micelárních agregátů. Jeho emise je nejvíce posunutá směrem k červené oblasti 
spektra (maximum má okolo 495 nm), je dominantní, a zjištěná doba života má 
výrazně vyšší hodnotu oproti předchozím případům, tj. τ3 = (2,52 ± 0,03) ns. 
S největší pravděpodobností se jedná o molekuly prodanu nacházející se na 
hydratovaném povrchu micelárních agregátů, u nichž vlivem interakcí s molekulami 
vody dochází k přenosu náboje, díky kterému pak tyto molekuly prodanu emitují 
z energeticky chudšího stavu ICT.  

Časově rozlišená spektra prodanu v micelárním roztoku septonexu vykazují dva 
píky, z nichž první, nacházející se na modré straně spektra, se v delších časech po 
excitaci vytrácí. U dominantního píku se poloha jeho maxima s časem po excitaci 
nemění. Tento průběh TRES odpovídá teoretickému modelu dvou stavů, který bývá 
vhodný pro popis reakcí v excitovaném stavu, a také odpovídá situaci, kdy dochází 
k vnitřnímu přenosu náboje, což je tento konkrétní případ. 

 

Obr. 22: Dekonvoluce emisního spektra (vlevo) a časově rozlišená spektra TRES (vpravo) 
prodanu o koncentraci 5∙10-6 M v 2mM roztoku septonexu (cCMC = 0,83 mM). 

5.4.3 Prodan v micelárním roztoku septonexu s přídavkem hyaluronanu 

Po přídavku hyaluronanu do 2mM roztoku septonexu byly při časově rozlišeném 
měření opět nalezeny tři doby života prodanu, stejně jako v případě čistého 
micelárního prostředí. První, nejkratší z nich, příslušející molekulám prodanu 
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lokalizovaných v hydrofobním jádře agregátů emitujících z LE stavu, má hodnotu  
τ1 = (0,20 ± 0,05) ns. Maximum emise této formy prodanu je oproti čistému 
micelárnímu roztoku posunuto více na modrou stranu spektra. Prostřední doba 
života, přisouzená molekulám prodanu v oblasti palisádové vrstvy, se oproti systému 
bez hyaluronanu lehce zkrátila a má hodnotu τ2 = (0,54 ± 0,06) ns. Stejně jako 
u první formy prodanu, dochází i tomto případě, vlivem přídavku hyaluronanu, 
k posunu emise více na modrou stranu spektra. U třetí, dominantní formy prodanu, 
zůstává maximum emise, stejně jako u čistého 2mM septonexu, na hodnotě  
λmax = (495 ± 2,5) nm. Příslušná doba života má hodnotu τ3 = (2,66 ± 0,04) ns. 

U časově rozlišených spekter je oproti čistému micelárnímu prostředí zvýrazněna 
emise na modrém okraji spektra, která se s rostoucím časem po excitaci vytrácí. 
Tento pík odpovídá molekulám prodanu nacházejícím se uvnitř micelárních 
agregátů emitujících z LE stavu. Stejně jako v čistém micelárním roztoku, nedochází 
u dominantního píku k posunu s časem po excitaci vzorku. Tento dominantní pík 
náleží molekulám prodanu lokalizovaným na povrchu agregátů emitujícím z ICT 
stavu.  

Z těchto výsledků lze usuzovat buď na omezení kontaktu molekul prodanu 
lokalizovaných na povrchu agregátů s molekulami vody, který vede k přechodu ze 
stavu LE do ICT nebo opět ke vzniku většího počtu menších micelárních agregátů 
v podobě struktury perlového náhrdelníku, v nichž se molekuly prodanu mohou 
solubilizovat do hydrofobního prostředí, které preferují, což by také vysvětlilo 
zvýraznění emise na modré straně spektra.  

 

Obr. 23: Dekonvoluce emisního spektra (vlevo) a časově rozlišená spektra TRES (vpravo) 
prodanu o koncentraci 5∙10-6 M v 2mM roztoku septonexu s hyaluronanem o koncentraci 0,11 g/l. 
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6  ZÁVĚR 
Cílem této disertační práce bylo rozšíření použitelných stacionárních a časově 
rozlišených pokročilých fluorescenčních technik dostupných na školícím pracovišti, 
které lze využít pro studium vlastností kationtových micelárních systémů a jejich 
interakcí biopolymery. Tyto metody pak aplikovat na micelární systémy septonexu 
a CTAB, posléze na studium interakcí mezi těmito systémy a hyaluronanem.  

Nejprve byla v rámci práce vypracována literární rešerše, ve které jsou shrnuty 
základní poznatky z oblasti interakce kationtových tenzidů s hyaluronanem a vhodné 
fluorescenční metody pro studium vlastností micelárních systémů. Na základě 
rešerše pak byly vybrány fluorescenční metody použité v této práci.  

Jelikož v odborné literatuře nebylo doposud podrobněji komentováno agregační 
chování septonexu ve vodném prostředí, byla z měření emisního polaritního indexu 
pyrenu vyhodnocena kritická micelární koncentrace septonexu. Micelární agregační 
číslo pak bylo stanoveno pro 2, 5, 10 a 25mM roztok tenzidu pomocí stacionárního 
a časově rozlišeného měření zhášení fluorescence pyrenu cetylpyridinium 
chloridem. Kvůli srovnání výsledků byly stejným způsobem stanoveny agregační 
parametry i pro CTAB. Kritická micelární koncentrace septonexu byla stanovena na 
0,833 mM, pro CTAB má určená CMC hodnotu 0,938 mM. Hodnoty agregačních 
čísel se pří zvyšující se koncentraci tenzidu zvětšovaly, což poukazovalo na 
probíhající micelární růst i po překročení kritické micelární koncentrace až do 
zhruba desetkrát větší koncentrace než je hodnota CMC daného tenzidu. Pro oba 
tenzidy byly hodnoty agregačního čísla určené pomocí časově rozlišeného zhášení 
fluorescence vyšší než v případě stacionárního měření, čemuž odpovídali i hodnoty 
nalezené pro CTAB v literatuře naměřené daným způsobem. Také se ukázalo, že 
micely septonexu jsou tvořeny menším počtem molekul tenzidů ve srovnání 
s CTAB. Nižší hodnota kritické micelární koncentrace a agregačního čísla 
septonexu oproti CTAB souvisí s jeho objemnější polární hlavou. 

Dále byly studovány změny základního fluorescenčního chování fluoresceinu 
a prodanu v koncentrační škále septonexu od velmi nízkých koncentrací pod CMC 
až po několikanásobně vyšší koncentrace než CMC. U obou sond byl sledován 
posun emisního maxima, u fluoresceinu byla měřena i stacionární anizotropie 
fluorescence. Z posunu emisního maxima prodanu a anizotropie fluorescence 
fluoresceinu v závislosti na koncentraci septonexu byly vyhodnoceny parametry 
micelizace septonexu korespondující s výsledky získanými z měření emisního 
polaritního indexu pyrenu. 

Rozsáhlá kapitola této práce se zabývá Försterovým přenosem energie mezi 
perylenem a fluoresceinem v micelárním prostředí septonexu a CTAB, který byl 
studován pomocí stacionárního i časově rozlišeného měření fluorescence. Pro donor-
akceptorový pár perylen-fluorescein byl určen Försterův poloměr na 4,9 nm. 
Výsledky ze stacionárního měření odpovídají tzv. cage systému, kdy jsou molekuly 
donoru a akceptoru seskupeny pospolu, nikoliv pevně, ale nacházejí se ve stejném 
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„uzavřeném“ prostředí, což odpovídá situaci, při které přenos energie probíhá mezi 
molekulou perylenu, která je solubilizována v hydrofobním jádře micely 
a molekulou fluoresceinu na micelárním povrchu. Z časově rozlišeného měření byla 
vyhodnocována efektivita přenosu energie, která souvisí se vzdáleností mezi 
donorem a akceptorem a vázaná frakce, jejíž hodnota v sobě zahrnuje počet 
vzniklých donor-akceptor párů v systému po excitaci daného vzorku. Efektivita 
přenosu energie nabývala pro oba micelární systémy přibližně stejných hodnot, 
z čehož lze usuzovat, že se vzdálenost mezi perylenem a fluoresceinem v rámci 
septonexu a CTAB micel nelišila. Vázaná frakce pak pro micelární systém 
septonexu vykazovala výrazně nižší hodnoty než u CTAB. Celkově byl tak přenos 
energie mezi perylenem a fluoresceinem v prostředí CTAB výraznější než 
u septonexu, což bylo pravděpodobně způsobeno vhodnější vzájemnou orientací 
emisních a absorpčních přechodových momentů donoru a akceptoru. Také byl 
studován vliv postupných přídavků hyaluronanu do systému na probíhající FRET 
a z něj byly usuzovány možné interakce mezi hyaluronanem a tenzidy. S rostoucí 
koncentrací hyaluronanu v systému docházelo ke snižování efektivity přenosu 
energie, což značí zvětšující se vzdálenost mezi donorem a akceptorem, a zároveň 
docházelo k nárůstu hodnot vázané frakce, ve které se promítá počet vznikajících 
donor-akceptor párů. Na základě získaných dat nelze se stoprocentní jistotou 
rozhodnout, k jaké formaci tyto interakce hyaluronan-micela vedou, vhledem 
k jistému omezení přesnosti stanovení vzdáleností mezi donor-akceptor párem 
vycházející ze samotného principu měření FRET. Vyhodnoceny byly dvě 
nejpravděpodobnější varianty. První z nich je fúze několika micel do jedné větší, 
druhou možností je vytvoření tzv. struktury perlového náhrdelníku, kdy jsou na 
řetězci hyaluronanu formovány menší micelární agregáty.  

Následující kapitola práce shrnuje poznatky získané pomocí stacionárního 
a časově rozlišeného měření anizotropie fluorescence perylenu a fluoresceinu, 
pomocí nichž byly sledovány strukturní změny micelárních systémů septonexu 
a CTAB po postupných přídavcích hyaluronanu. S přihlédnutím na výsledky 
FRET u stejných systémů, získaná anizotropní data pravděpodobně podporují 
formaci struktury perlového náhrdelníku oproti fúzi micel do jedné větší.  

Poslední kapitola výsledků pak pojednává o fotofyzikálním chování prodanu 
v různých prostředích, kterými jsou voda, roztok septonexu pod i nad CMC, roztok 
hyaluronanu  a micelární roztok septonexu s hyaluronanem. Změny ve 
fotofyzikálním chování prodanu byly komentovány na základě rozložení 
(dekonvoluce) emisního spektra prodanu v daném prostředí a získaných časově 
rozlišených spekter. Ve vodném prostředí vykazoval prodan dvě doby života,  
τ1 = (0,63 ± 0,03) ns a τ2 = (1,81 ± 0,04) ns, jak bylo předpokládáno. Shodné 
výsledky byly získány jak pro vodný roztok hyaluronanu, tak i roztok septonexu pod 
CMC.  Lze tedy říci, že s nejvyšší pravděpodobností mezi prodanem 
a hyaluronanem, stejně tak mezi prodanem a molekulami septonexu (pod CMC), 
nedochází k vzájemným interakcím. Při dekonvoluci emisního spektra prodanu 
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v micelárním roztoku septonexu pak byly nalezeny tři rozdílné emisní formy 
prodanu – první z nich, s nejkratší dobou života emitující na modré straně spektra 
byla přisouzena molekulám prodanu solubilizovaných v hydrofobním jádře micel. 
Další emisní druh odpovídá molekulám prodanu, které jsou s vysokou 
pravděpodobností lokalizovány v palisádové vrstvě micel. Poslední forma prodanu, 
s nejdelší dobou života, jejíž emise je dominantní a posunutá do červené oblasti 
spektra, by měla odpovídat molekulám prodanu nacházejícím se na povrchu 
micelárních agregátů. Přídavek hyaluronanu do systému pak vede v krátkých časech 
po excitaci vzorku ke zvýraznění emise na modré straně spektra, která odpovídá 
molekulám prodanu emitujícím z lokálně-excitovaného stavu. Ze získaných 
výsledků lze usuzovat buď na zvýšení rigidity povrchu agregátů, která omezuje 
intramicelární přenos náboje u molekul prodanu, jež jsou v této oblasti lokalizovány, 
anebo lze získané výsledky opět interpretovat na základě vzniku většího počtu 
menších micelárních agregátů navázaných na řetězce hyaluronanu, v nichž se 
molekuly prodanu mohou solubilizovat do hydrofobního prostředí, ze kterého 
emitují. 
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