
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE
INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

VLIV PŘÍTOMNOSTI ALKOHOLŮ NA TOKOVÉ
VLASTNOSTI HYALURONANU SODNÉHO
THE INFLUENCE OF ALCOHOLS ON THE FLOW PROPERTIES OF SODIUM HYALURONATE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Lucie Habartová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Jiří Smilek, Ph.D.

BRNO 2020



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce

Číslo práce: FCH-BAK1490/2019 Akademický rok: 2019/20

Ústav: Ústav fyzikální a spotřební chemie

Studentka: Lucie Habartová

Studijní program: Chemie a chemické technologie

Studijní obor: Spotřební chemie

Vedoucí práce: Ing. Jiří Smilek, Ph.D.
 

Název bakalářské práce:
Vliv přítomnosti alkoholů na tokové vlastnosti hyaluronanu sodného

Zadání bakalářské práce:
1)  prostudovat  dostupnou  literaturu  věnující  se  problematice  vlivu  alkoholů  na  tokové  vlastnosti
hyaluronanu sodného
2) navrhnout vhodné experimenty vedoucí ke studiu tokových vlastností hyaluronanu sodného
3) optimalizovat navrhnuté experimenty v laboratorním měřítku
4) provést sérii měření tokových vlastností hyaluronanu sodného v přítomnosti vybraných alkoholů
5) diskutovat naměřené výsledky

Termín odevzdání bakalářské práce: 31.7.2020:
Bakalářská práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí bakalářské práce.

 

       
 Lucie Habartová

student(ka)  Ing. Jiří Smilek, Ph.D.
vedoucí práce  prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       
 V Brně dne 31.1.2020    prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu přítomnosti alkoholů na konformaci vodných 

roztoků hyaluronanu sodného především s ohledem na využití tokových metod. Byly 

zkoumány dvě molekulové hmotnosti hyaluronanu sodného, konkrétně pak 1500–1750 kDa 

dále označovaný jako vysokomolekulární hyaluronan sodný a 500–750 kDa označován jako 

nízkomolekulární. Tokové a viskozitní vlastnosti vysokomolekulárního hyaluronanu sodného 

byly zkoumány v přítomnosti methanolu, ethanolu, isopropylalkoholu a terc-butanolu 

v koncentračním rozsahu 0–80 hm. %. Nízkomolekulární hyaluronan sodný, a především jeho 

tokové a viskozitní vlastnosti byly měřeny v přítomnosti ethanolu a isopropylalkoholu 

v koncentračním rozsahu 0–80 hm. %. Na základě naměřených dat, byly vyhodnoceny 

viskozity při nekonečně malém namáhání odpovídající viskozitám v klidovém režimu. 

Vysokomolekulární hyaluronan sodný dosahoval až 327 mPas v roztoku terc-butanolu. 

Hodnoty viskozit se zvyšovaly se vzrůstající délkou řetězce alkoholu. Nízkomolekulární 

hyaluronan sodný dosahoval maximálně 39 mPas v roztoku isopropylalkoholu. Viskozitní 

křivky nízkomolekulárního hyaluronanu sodného se blížily chování newtonské kapaliny.  

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis examines the influence of alcohol presence on the conformation of 

sodium hyaluronate aqueous solutions primarily about the use of flow methods utilizing. Two 

molecule masses of sodium hyaluronan were studied, namely 1500-1750 kDa further referred 

to as high-molecular sodium hyaluronan and 500-750 kDa referred to as low-molecular. The 

flow and viscosity properties of high-molecular sodium hyaluronate have been studied in the 

presence of methanol, ethanol, isopropyl alcohol and terc-butanol in the concentration range  

0-80 wt. %. Low-molecular sodium hyaluronate, and above all its flow and viscosity properties, 

were measured in the presence of ethanol and isopropyl alcohol in the concentration range 

0-80 wt. %. Based on measured data, viscosities were assessed at infinitesimal stresses 

consistent with zero-rate viscosity. The high-molecular sodium hyaluronate ranged up to 

327 mPas in terc-butanol solution. Viscosity values increased with the increasing length of the 

alcohol chain. The low-molecular sodium hyaluronate reached a maximum of 39 mPas in an 

isopropyl alcohol solution. The viscosity curves of low-molecular sodium hyaluronate were 

close to that of the Newtonian liquid. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hyaluronan sodný, alkoholy, reologie, tokové vlastnosti, konformace, viskozita v klidovém 

režimu. 

 

KEY WORDS 

Sodium hyaluronate, alcohols, rheology, flow properties, conformation, zero-shear viscosity. 
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1 ÚVOD 

Hyaluronan sodný patří mezi biopolymery, tedy polysacharidy, kterým se v posledních letech 

dostává značné pozornosti. Jedná se o látku, která se zcela běžně vyskytuje v lidském těle, a to 

zejména v pojivových tkáních: kosti, chrupavka, kůže atd.  Vysokomolekulární hyaluronan 

sodný se ve větším množství nachází v synoviální tekutině, což je tekutina obklopující klouby. 

A právě zde funguje jako tzv. lubrikant či tlumič nárazů díky svým viskoelastickým 

vlastnostem. Díky svým vlastnostem má hyaluronan sodný širokou škálu farmaceutických 

a kosmetických aplikací. Využívá se při očních operací šedého zákalu, kde umožňuje bezpečné 

provedení operace a zabraňuje poškození endoteliální vrstvy rohovky. Také se používá k úlevě 

od bolesti a ke zlepšení pohyblivosti kloubů při léčbě osteoartrózy pomocí intraartikulární 

injekce produktů hyaluronanu sodného. Mnoho kosmetických přípravků obsahuje 

nízkomolekulární hyaluronan sodný, jelikož udržuje pokožku hydratovanou [1][2].  

 Jednou z nejdůležitějších veličin pro charakterizaci chování hyaluronanu sodného v roztoku 

je viskozita, která charakterizuje chování vodných roztoků hyaluronanu sodného z hlediska 

jeho tokových vlastností. Na viskozitní vlastnosti roztoku má vliv i koncentrace, teplota, 

iontová síla, molekulová hmotnost či smyková rychlost. S rostoucí koncentrací nebo 

molekulovou hmotností hyaluronanu sodného roste i viskozita vodných roztoků hyaluronanu 

sodného. Viskozita vodných roztoků hyaluronanu sodného je závislá na pH a je ovlivněna 

iontovou silou prostředí. Při změně pH dochází k ovlivnění rozsahu ionizace řetězce 

hyaluronanu sodného, který mění intermolekulární interakce mezi molekulami hyaluronanu 

sodného a tím i jeho tokové a viskozitní vlastnosti [3].  

 K určení hodnot viskozity i viskoelastických vlastností látek se využívá metod reologie, 

konkrétně pak tokových testů. Pro všechny medicínské aplikace jsou velmi důležité reologické 

vlastnosti roztoků hyaluronanu sodného. Jelikož má poměrně složitou polymerní strukturu, 

bude jeho struktura v roztoku závislá na prostředí, především pak na fyzikálně-chemických 

vlastnostech prostředí, ve kterém je hyaluronan sodný rozpuštěn (dispergován). Pokud je 

rozpuštěn v prostředí, které má rád, bude ve formě nataženého řetězce. V opačném případě 

bude ve formě smotaného klubka. Právě alkoholy se využívají jako rozpouštědla do 

kosmetických přípravků, a o tom, jaký vliv na viskozitu mají různě dlouhé řetězce alkoholů 

v roztoku hyaluronanu sodného, se zabývá tato práce. 

Teoretická část této bakalářské práce se zabývá problematikou konformace hyaluronanu 

sodného v různých prostředích. Také se zaměřuje na úvod do reologie, ve které se charakterizují 

základní veličiny potřebné pro popis chování roztoku, a definují se jednotlivé typy chování 

kapalin. V experimentální části je spolu s postupem přípravy vzorků popsán postup 

reologického měření, kde jsou uvedeny parametry použitých tokových testů. Poslední část se 

věnuje zhodnocením naměřených dat a diskuzi výsledků.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Hyaluronan sodný 

Hyaluronan sodný (HyA) je lineární vysokomolekulární polysacharid, který patří do skupiny 

glykosaminglykanů, a je tvořený opakujícími se disacharidovými jednotkami  

N-acetyl-D-glukosaminu a D-glukuronové kyseliny. Již v roce 1934 Karl Mayer a jeho kolega 

John Palmer popsali postup izolace neznámého glykosaminglykanu ze sklivce skotu. Dokázali, 

že tato látka se skládá z aminosacharidu a uronové kyseliny. Proto ji pojmenovali kyselina 

hyaluronová (z řeckého slova hyalos – sklovitý). Ovšem kyselina hyaluronová není přítomna 

ve formě kyseliny za normálních fyziologických podmínek, ale existuje především jako sodná 

sůl známá jako hyaluronan sodný. Vysokomolekulární hyaluronan sodný se vyskytuje 

přirozeně v živých organismech, nejčastěji v mezibuněčné matrici pojivových tkání u savců. 

Hlavní složkou je hyaluronan sodný ve sklivci lidského oka nebo v synoviální kloubní tekutině. 

Kromě obratlovců je přítomný v kapslích některých bakterií (např. kmene Streptococci) [2][4]. 

2.1.1 Struktura  

Základní struktura hyaluronanu sodného se skládá z disacharidových jednotek  

N-acetyl-D-glukosaminu a D-glukuronátu sodného, které jsou spolu spojeny střídavými 

glykosidickými vazbami β-1,4 a β-1,3.  

 
Obrázek 1: Opakující se disacharidové jednotky hyaluronanu sodného. (D-glukuronát sodný a  

N-acetyl-D-glukosamin) [5] 

 Polymerní řetězec může dosahovat až tisíce základních jednotek. Průměrná délka jednotky 

disacharidu je 1 nm. Počet opakování disacharidových jednotek může dosáhnout až 10 000 

nebo více, o molekulové hmotnosti přibližně 400 MDa (každá disacharidová jednotka až 

400 Da). Díky tomu, že sacharidové jednotky jsou prostorově příbuzné glukóze v beta 

konfiguraci, atomy vodíku zaujímají méně stericky příznivé axiální polohy. Zatímco všechny 

hydroxylové, karboxylové a anomerní uhlíky na sousedním sacharidu jsou ve stericky 

příznivých polohách. Dle toho můžeme disacharidovou jednotku považovat za velmi 

energeticky stabilní [2][4]. Díky této stabilitě se hyaluronan sodný ve vodných roztocích chová 

jako poměrně tuhý polymer [6]. 

 Karboxylové skupiny jsou převážně disociovány při pH 7 a hyaluronan sodný se stává 

polyaniontem, který má vyměnitelné kationty párového iontu k udržení neutrality náboje. 

V rozmezí 2,8 <pH <12 je viskozitní chování hyaluronanu sodného ve vodném roztoku téměř 

nezměněno. Při hodnotě pH 2,5 se objevuje gelace roztoku, protože dochází k interakcím mezi 
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řetězci v důsledku redukce náboje (disociace karboxylových skupin) a protonaci amidových 

skupin. Tím se vytváří rovnováha nábojů ve vodném roztoku hyaluronanu sodného jako 

důsledek izoelektrického bodu [7]. 

2.1.2 Vlastnosti  

Fyzikální vlastnosti hyaluronanu sodného jsou založeny především na hydrodynamických 

a reologických vlastností ve vodných roztocích, které vykazují viskoelasticitu. 

Hydrodynamické vlastnosti popisují strukturu makromolekuly v roztoku [9]. 

Viskoelastické vlastnosti roztoku hyaluronanu sodného jsou ovlivněny mimo jiné, 

a především hodnotami pH. Při extrémních hodnotách pH (2,5 –3,5 nebo naopak vyšší než 12,5) 

se viskozita roztoku významně snižuje v důsledku snižování počtu vodíkových vazeb, což je 

důsledek změny konformace hyaluronanu sodného. Dále jsou viskoelastické vlastnosti 

ovlivněny intenzitou namáhání. Při působení nízkofrekvenčního namáhání roztok vykazuje 

viskózní chování, zatímco za vysokofrekvenčního namáhání je pozorováno elastické chování 

roztoku hyaluronanu sodného [10]. 

Pro zlepšení mechanických vlastností a řízení rychlosti degradace, může být hyaluronan 

sodný chemicky modifikován nebo zesíťován. Nejčastější modifikací je zesíťování 

hyaluronanu sodného za vzniku hydrogelu, např. pomocí chemického zesítění divynilsulfonu 

(DVS).  Funkční skupiny, které jsou převážně zodpovědné za zesítění molekul hyaluronanu 

sodného jsou hydroxylová (-OH) a karboxylová skupina(-COOH). Hydroxylové skupiny 

mohou být zesítěny etherovou vazbou a karboxylové skupiny prostřednictvím esterové vazby. 

V případě potřeby může být hyaluronan sodný před zesítěním chemicky modifikován 

prostřednictvím další chemicky reaktivní skupiny. Spolu s kyselinou nebo bází může podstoupit 

alespoň částečnou deacetalizaci, díky přítomnosti volných aminoskupin, které pak mohou být 

zesítěny přes amidovou (-C(O)- NH-), iminovou (-N=CH-) nebo sekundární aminovou skupinu 

(-NH-CH-). V přítomnosti redukčního činidla může být iminová skupina převedena na 

aminovou skupinu [11].  

2.1.3 Využití 

Kvůli své biokompatibilitě, biologické rozložitelnosti a snadno modifikované chemické 

struktuře se hyaluronan sodný využívá především v lékařských aplikacích. První medicínská 

aplikace hyaluronanu sodného pro člověka byla při operaci očního sklivce koncem 50. let [4]. 

Je schopen udržet velké množství vody a díky jeho vysoké viskoelasticitě umožňuje vytvořit 

široké pole biologických materiálů. I když se hyaluronan sodný vyskytuje ve velkém množství 

v pokožce, tak díky depolymerizaci se jeho schopnost udržet vodu v průběhu stárnutí snižuje. 

Například v určitých kosmetických přípravcích bývá používán k tvorbě pevnější, svěže 

vypadající pleti, a je schopen napomáhat k lepšímu udržení mladistvého vzhledu.  

Nyní hraje klíčovou roli v oftalmologii, převážně díky viskoelastickým vlastnostem. 

Přípravky hyaluronanu sodného se používají k dočasnému vyplnění sklovité tekutinu v prostoru 

přední komory oční a ochraně očních tkání během chirurgických zákroků jako je operace 

šedého zákalu nebo implantace čočky [12]. 

Mezi další zdařilé medicínské aplikace patří použití hyaluronanu sodného v léčbě 

osteoartritidy. Hyaluronan sodný chrání povrch kloubní chrupavky. Také potlačuje uvolňování 
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proteoglykanů z mezibuněčné matrice v chrupavkových tkáních. Dokáže snižovat do jisté míry 

i degeneraci chrupavky a vnímání bolesti [1].  

2.2 Konformace hyaluronanu sodného 

Široká škála biologických funkcí hyaluronanu sodného poukazuje na mnoho konformací 

hyaluronanu sodného a specifických vazebných interakcí, mezi které patří agregace 

hyaluronanu sodného samotného se sebou pomocí vazeb mezi hydrofobními domény. 

Konformace hyaluronanu sodného je ovlivněna především prostředím, ve kterém se nachází. 

A to včetně vlivu iontové síly, lokální dielektrické konstanty, při vystavení rušivých 

mechanických sil či v přítomnosti interagujících látek [13]. 

2.2.1 Konformace v pevném stavu 

Konformace hyaluronanu v pevném stavu vykazuje spirálové konformace, které obsahují 

2–4 disacharidy na jeden spirálový závit v závislosti na přítomnosti protiiontu H+, Na+ nebo K+. 

Takové struktury vypadají jako natažená stočená vlákna. Za neobvyklých iontových podmínek 

v přítomnosti H+/K+, NH4
+ a Rb+ existuje dvojitá spirála, která obsahuje  

4 disacharidy za otočení. Všechny struktury v pevném stavu jsou pak stabilizovány vodíkovými 

vazbami mezi sousedními cukernými zbytky přes obě glykosidické vazby [13].  

2.2.2 Konformace ve vodných roztocích 

Ve vodném roztoku s neutrálním pH se hyaluronan sodný chová jako lineární polymerní 

molekula. Delší řetězce hyaluronanu mají tendenci se patrně svinout, zatímco krátké řetězce 

hyaluronanu sodného jsou natažené. Hyaluronové řetězce s vysokou molekulovou hmotností 

mají tendenci se shlukovat do klubíčka ve tvaru koule. Jelikož tyto tvary zaujímají velký 

prostor, hyaluronové řetězce interferují již při nízkých koncentracích [13]. 

2.2.3 Konformace ve fyziologickém roztoku 

V roztoku 0,15 M NaCl se řetězce hyaluronanu sodného chovají jinak. Některé podmínky totiž 

zvyšují intermolekulární interakci [13]. 

Molekula hyaluronanu ve fyziologickém roztoku je zpevněna kombinací chemické struktury 

disacharidu, jeho vnitřních vodíkových vazeb a interakcí s rozpouštědlem. Vytváří se 

hydrofobní a hydrofilní oblasti řetězce hyaluronanu sodného vlivem uspořádání nepolárních 

vodíkových atomů do axiální polohy a polárních skupin do ekvatoriální polohy. Tímto se 

vytváří uspořádaná sekundární struktura, ve které je každá disacharidová jednotka zkroucená 

o 180 stupňů (obráceně) ve srovnání s jednotkou, která je před a za ní v řetězci. Dva zvraty 

způsobí tedy původní orientaci, takže jsou obě strany identické. To jim dokonce umožňuje 

vytvářet sítě i agregovat se specifickými interakcemi ve vodě při nízkých koncentracích [2][14]. 

Taková struktura malým molekulám jako je voda, elektrolyty a živiny umožňuje se volně 

rozptylovat. Nicméně velké molekuly, jako jsou proteiny, budou z velké části vyloučeny ze 

struktury, díky jejich hydrodynamickému objemu, což je objem polymeru v roztoku ve formě 

smotaného klubka. To zapříčiňuje jak jejich nižší koncentraci ve struktuře, tak pomalejší difúzi 

makromolekul skrze strukturu, protože nemají přístup k velké části objemu neobsazeného 

hyaluronanem sodným [2]. 
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Tato struktura je důležitá pro zjištění, jak mohou navzájem molekuly hyaluronanu vytvářet 

duplexy. Dvojitá spirála je přítomna pouze u pevných částic při nižším pH, než je ve 

fyziologickém prostředí. Jedno řetězová spirála je zase přítomna při vyšším pH, podle vázaného 

kationtu [14]. 

V duplexu má hyaluronan významné hydrofobní domény, které jsou možné pouze v řetězci 

hyaluronanu sodného, který postrádá vodíkové můstky v sekundární struktuře. Hydrofóbní 

domény pak přispívají ke stabilizaci duplexu, ale také při tvorbě sítě či agregace jsou základem 

chování hyaluronanu. Díky tomu se hyaluronan stává amfifilní molekulou, jelikož má vlastnosti 

vysoce hydrofilního materiálu současně s hydrofobními doménami [6][14]. 

2.2.4 Konformace v alkoholech 

Alkoholy jsou většinou bezbarvé kapaliny při pokojové teplotě. Nižší alkoholy jako je např. 

methanol, ethanol a izopropylalkohol jsou volně tekoucí kapaliny. Naopak vyšší alkoholy, které 

obsahují 4 až 10 atomů uhlíku jsou viskózní až olejovité. Alkoholy můžeme považovat za 

sloučeniny, které mají hydroxylovou skupinu vázanou na sp3-hybridizovaném atomu uhlíku. 

Methanol a ethanol patří mezi primární alkoholy. Methanol má 1 uhlík, zatímco ethanolu náleží 

2 uhlíky. Isopropylalkohol (2-propanol) má 3 uhlíky a jedná se o sekundární alkohol. Terc-

butanol (2-methyl-2-propanol) má 4 uhlíky a patří mezi terciární alkoholy [16][17]. 

Alkoholy jsou polární rozpouštědla, která mají schopnost tvořit inter a intramolekulární 

vodíkové vazby, díky vyššímu bodu varu oproti alkanům s podobnou molekulovou hmotností. 

Atom kyslíku silně polarizované hydroxylové vazby odebere elektronovou hustotu atomu 

vodíku. Tento polarizovaný vodík, který nese částečně kladný náboj, může tvořit vodíkovou 

vazbu s atomem kyslíku na jiné molekule.  

Voda a alkoholy mají podobné vlastnosti. Molekuly vody obsahují hydroxylové skupiny, 

které mohou tvořit vodíkové vazby s jinými molekulami vody či alkoholu, a stejně tomu je 

i u alkoholů. Hydroxylová skupina je tedy hydrofilní a zvyšuje rozpustnost alkoholu ve vodě. 

Methanol, ethanol, izopropylalkohol a terc-butylalkohol jsou alkoholy volně mísitelné s vodou. 

Vyšší alkoholy mají tendenci být méně rozpustné ve vodě, díky větší uhlíkové části molekuly, 

která je hydrofobní [16][17][18]. 

Zejména methanol a ethanol jsou látky velmi účinné při porušení silných interakcí iontových 

a vodíkových vazeb v polymerních systémech. Isopropylalkohol, jako sekundární alkohol, je 

vhodná volba k dosažení polymerů s vysokou molekulovou hmotností při růstových 

polymerizačních reakcí.  Převážně z důvodu nepřítomnosti jakékoli vedlejší reakcích [18]. 

 Prostředí alkoholů, jako je například ethanol a isopropylalkohol (IPA), snižuje dielektrickou 

konstantu roztoku. Dochází tak k molekulární agregaci a postupnému srážení hyaluronanu 

v roztoku. Navíc dielektrická konstanta klesá s polaritou rozpouštědla. Tudíž na srážení 

hyaluronanu má vliv i délka uhlíkového řetězce alkoholu. Čím delší řetězec, tím vyšší 

schopnost vysrážení hyaluronanu [15]. 

 

2.3 Reologie 

Reologie je věda, která se zabývá nejen tokovými vlastnostmi materiálů, ale také strukturními 

vlastnosti, především deformací materiálu pomocí vnější mechanické síly. Reologie je doslova 

„věda o toku“, jelikož pojem reologie vychází z řeckého slova rheos neboli tok. 
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K definování základních reologických parametrů se využívá model se dvěma destičkami 

Obrázek 2. Spodní deska je nehybná, za to horní deska se smykovou oblastí A se uvede do 

pohybu smykovou silou F a následně se změří výsledná rychlost v. Mezi deskami je vzdálenost 

h a vzorek je smykově namáhán mezi dvěma destičkami. Při smykovém namáhání nastávají 

podmínky, které zaručují laminární tok mezi destičkami, proto můžeme definovat smykovou 

rychlost následující rovnicí (1) s výslednou rychlostí v [ms-1] a vzdáleností h [m] mezi 

destičkami. Jednotka smykové rychlosti je [s-1] [19]. 

 

 �̇� =
𝑣

ℎ
   (1) 

  

 
Obrázek 2: Kinematika smyku v modelu dvou destiček, kde spodní deska je stacionární a horní deska 

je v pohybu [19]. 

Tokové vlastnosti dělíme dle chování látky na elastické a viskozitní. U tuhých těles a části 

polymerů se deformace či změny látky vrátí do původního stavu po odstranění vnější síly, 

v takovém případě se jedná o elastické chování. Pokud se deformace nebo tok látky po 

odstranění vnější síly nevrátí do původního stavu, hovoříme o viskozitním chování, které je 

charakteristické pro kapalný systém [19][20]. 

Existuje i viskoelastické chování, které se řadí mezi tyto dva systémy. Je charakteristické 

tím, že závisí na době deformace. 

Některé reologické vlastnosti mohou být závislé i na čase. Tixotropie se objevuje u systémů, 

vykazující vysokou zdánlivou viskozitu, která klesá s dobou působení smykového napětí, 

Smykové napětí rozrušuje struktury v systému, až do doby, kdy nastane rovnováha mezi 

rozrušováním a opětovným vytvářením struktur. Poté začne zdánlivá viskozita opět stoupat. 

Toho se využívá hlavně u nátěrových hmot, kde vyžadujeme, aby hmota byla tekutá pouze při 

natírání. Také je pozorován opačný trend, kdy s dobou, po kterou působí smykové napětí roste 

zdánlivá viskozita. Takové chování se nazývá reopexie a je méně časté [20]. 

2.3.1 Viskozita 

Všechny molekuly kapalin vykazují vzájemný pohyb, který je vždy kombinován s vnitřními 

třecími silami. Dochází tedy k určitému odporu molekul kapaliny vůči toku, který je častěji 

nazýván jako viskozita [19][20]. 

Kapaliny obsahující větší molekuly, mají tedy vysokou viskozitou a tečou pomalu. Naopak 

kapaliny, které obsahují menší molekuly, mají nízkou viskozitou a tečou rychle, je to díky nižší 
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míře odporu proudící kapaliny [21][22]. Stejně to platí u vlivu koncentrace na viskozitu kapalin, 

tudíž čím větší koncentrace, tím větší viskozita, protože se molekuly ve vyšších koncentrací 

navzájem ovlivňují [20]. Na viskozitu kapalin má vliv mimo jiné teplota, koncentrace a tlak. 

Viskozita kapalin klesá s rostoucí teplotou, kvůli zvyšujícímu se Brownova pohybu, tedy 

zvyšujícím se srážek molekul v kapalině [22]. 

Viskozitu lze dělit na dynamickou a kinematickou. Dynamická viskozita  [Pas] je 

definována pomocí rovnice Newtonova zákona (2), kde dynamická viskozita  je konstanta 

úměrnosti mezi tečným napětím  a gradientem rychlosti (dv/dy), který vzniká mezi dvěma 

paralelními vrstvami kapaliny, které jsou v pohybu [19][20]. 

 

 𝜏 = 𝜂 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑦
  (2) 

 

Naopak kinematická viskozita  [m2s-1] je popsána rovnicí (3) jako podíl dynamické viskozity 

 [Pas] a hustoty ρ [kgm-3].  

 𝜐 =
𝜂

𝜌
  (3) 

  

Hodnoty kinematické viskozity se obvykle měří pomocí průtokových kelímků či kapilárních 

viskozimetrů, jelikož je definována pro tok kapaliny způsobený gravitační silou [21][22]. 

Viskozita roztoků polymerů závisí hlavně na afinitě polymeru k rozpouštědlu. Ve zředěných 

roztocích je viskozita vyšší u polymerů, které mají vyšší afinitu k rozpouštědlu. V takovém 

rozpouštědle se snaží polymer spojit s co nejvíce skupinami rozpouštědla, a proto se rozvine. 

Tím stoupne viskozita roztoku. Pokud má polymer nízkou afinitu k rozpouštědlu, má tendenci 

se svinout do většího klubka a viskozita klesne. Naopak v koncentrovaných roztocích dochází 

k většímu počtu spojení, čím menší je afinita polymeru k rozpouštědlu [20].  

S viskozitou roztoků polymerů také souvisí molární hmotnost polymeru. Čím vyšší je 

průměrná molární hmotnost polymeru, tím vyšší je i hodnota viskozity při nulové smykové 

rychlosti. Také platí, že čím strmější je pokles viskozitní křivky, ke kterému dochází při 

smykové rychlosti přibližně 1 s-1, tím vykazuje užší distribuci molární hmotnosti [21].  

2.3.2 Newtonovské a nenewtonovské kapaliny  

Kapaliny, pro které platí Newtonův viskozitní zákon se nazývají Newtonovské kapaliny a jsou 

ideálně viskózní, vykazují přímou úměrnost mezi gradientem rychlosti a tečným 

napětím [20][22]. 

Takové kapaliny jsou závislé také na teplotě, kde díky zvyšující se teplotě se zvyšuje vnitřní 

pohyb a viskozita se zmenšuje. Jejich viskozita se nemění ani s rychlostí deformace či časem. 

Mezi Newtonovské kapaliny patří např. voda, různé druhy olejů a aceton [20][21][22]. 

Pro nenewtonské kapaliny naopak platí, že nevykazují konstantní poměr tečného napětí 

a gradientem rychlosti, ale závisí právě na hodnotě rychlostního gradientu. 

Viskozita nenewtonských kapalin se označuje jako zdánlivá viskozita. Rozlišujeme několik 

typů nenewtonských kapalin podle závislosti zdánlivé viskozity na smykové rychlosti. Pokud 

zdánlivá viskozita klesá se zvyšujícím se smykovou rychlostí mluvíme o pseudoplastickém 

chování, mezi které patří materiály jako jsou šampony, lepidla či polymerní roztoky. Jestliže 

zdánlivá viskozita roste se zvyšující se smykovou rychlostí jedná se o dilatantní systémy. 
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Typickými materiály, které vyznačují dilatantní chování jsou keramické suspenze, škrobové 

disperze a zubní výplňové hmoty. 

Rozlišujeme také plastické soustavy neboli Binghamské kapaliny, které vykazují mez toku. 

Patří mezi ně taveniny polymerů. Takové systémy se vůči nízkým napětím chovají jako tuhé 

látky a deformují se jen elasticky [20][21]. 

 
Obrázek 3: Tokové a viskozitní křivky typů nenewtonských kapalin a newtonské kapaliny [23][23]  

2.3.3 Reometrie 

Reometrie je měřící technika využívaná ke stanovení reologických dat. Jedná se o převážně 

o přístroje, měřící systémy, testování a analýzu metod. Jako přístroj se používá reometr, který 

může zkoumat kapaliny i pevné látky pomocí oscilačních a rotačních testů. Ty nejnovější 

reometry dokáží pracovat s nepřetržitým otáčením nebo s oscilačním kmitáním. Také jsou 

schopny stanovit mnoho reologických parametrů jako je viskozita, smyková rychlost nebo 

smykové napětí, oproti viskozimetrům, které stanovují viskozitu pomocí rotačních testů při 

kontrolované rychlosti. 

Měřící systémy reometrů mají složité geometrické podmínky, pokud je však válcová mezera 

mezi rotorem a statorem dostatečně úzká, jsou tyto podmínky do značné míry splněny. Můžou 

se pak využívat definice reologických parametrů jako je smyková rychlost či viskozita. 

Mezi měřící systémy patří typ deska/deska, který se doporučuje pro měření vysoce 

viskózních polymerních tavenin, gelů s trojrozměrnou strukturou i měkkých pevných látek. 

Dále je měřící systém typu kužel/deska, který je vhodný pro všechny kapaliny kromě 

disperzních systémů, kde je omezena použitelnost na určitou maximální velikosti částic 

(<10 m). Měřící systémy soustředného válce se běžně používají pro kapaliny s nízkou 

viskozitou. Stejně tak i měřící systémy s dvojitou mezerou, které zajišťují velkou oblast 

kontaktu vzorku s povrchem systému a umožňují testování při vysokém točivém momentu 

[19][21]. 

2.3.4 Reologické chování hyaluronanu sodného  

K vyhodnocení reologického chování při nízkém rozsahu smykových rychlostí (pod 1 s-1) je 

výhodné použít diagram s logaritmickou osou x i y. V takovém nízkém rozsahu vykazuje 



14 

 

viskozitní křivka polymerního roztoku konstantní hodnotu, tzv. plateau hodnotu nulové 

smykové viskozity, protože se v tomto případě smyková rychlost blíží k nule a tedy stavu, kdy 

je roztok v klidu [21].  

 

 
Obrázek 4: Viskozitní křivka roztoku hyaluronanu [24]  

Dlouhé, vláknité molekuly nezesítěných polymerů se stahují za vzniku nahodilého klubka, 

když jsou v klidu nebo při nízkých smykových rychlostech. Při vyšší smykové rychlosti 

nahodilé klubko změní svůj tvar a stává se elipsoidem, který má roztažené a částečně oddělené 

molekuly orientované ve směru smykové rychlosti. Taková změna je přímo spojena se 

zvyšujícím se oddělováním molekul od sebe. Jednotlivé molekuly mají menší tokový odpor než 

zapletená klubka, proto při vyšších smykových rychlostech dochází ke snižování hodnot 

viskozity. Takové chování nazýváme pseudoplastické [21]. 

Pseudoplastické chování je typické pro nenewtonovské kapaliny. Při nízkých smykových 

rychlostech bude roztok vykazovat konstantní hodnotu viskozity, taktéž nazývanou viskozita 

při nulové smykové rychlosti [25]. 

Informace o hydrodynamickém objemu roztoků hyaluronanu, nám poskytuje závislost 

viskozity na smykové rychlosti. Jestliže smyková rychlost překročí hodnotu, kdy se řetězce 

hyaluronanu mohou zrelaxovat, zůstávají řetězce zdeformované a viskozita tak klesá. Relaxační 

doba závisí na molekulárním objemu, a právě nejdelší dobu relaxace má nekonečně zředěný 

roztok [26]. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

Hyaluronan má poměrně složitou polymerní strukturu, která závisí hlavně na tom, v jakém 

prostředí se nachází.  

Dřívější reologické studie roztoku hyaluronanu poukazují na viskozitu jako komplexní 

funkci koncentrace polymeru, pH a smykové rychlosti. Se zvyšující se smykovou rychlostí, a 

dokonce i při nízkých smykových rychlostech a nízkých koncentracích, roztoky hyaluronanu 

vykazují pseudoplastické chování. Molekuly se deformují a začínají se vyrovnávat dle toku, 

což vede ke snížení viskozity. Takové chování se děje při vytlačení roztoku hyaluronanu 

z lékařské jehly [6]. 

Rebenda a kol. představují studii závislosti mezi reologickým a třecím chování kloubní 

chrupavky, tedy roztoků hyaluronanu sodného. Viskozita a viskoelastické vlastnosti roztoků 

hyaluronanu sodného byly analyzovány rotačním reometrem s měřícím systémem kužel/deska 

a deska/deska. Zkoumaly se 4 molekulové hmotnosti hyaluronanu sodného o koncentraci  

20 g/L ve vodném roztoku: 77 kDa, 640 kDa, 1060 kDa a 2010 kDa. Teplota byla nastavena na 

37 °C během všech měření. Rozsah smykové rychlosti byl nastaven od 0,01 do 5000 s-1. byla 

měřená závislost viskozity na smykové rychlosti a viskozita v klidovém režimu byla stanovena 

při smykové rychlosti 0,1 s-1, protože při nižších smykových rychlostech a při tak nízké 

viskozitě kapaliny nebylo možné měřit pomocí měřícího systému kužel/deska. Hodnoty 

viskozit v klidovém režimu byly stanoveny pro 2010 kDa vodný roztok hyaluronanu sodného 

na 107±1,7 Pas, pro 1060 kDa na 11,6±0,4 Pas, pro 640 kDa na 1,67±0,05 Pas a nejnižší 

molekulová hmotnost 77 kDa na 0,013±0,003 Pas. Reologické měření ukázalo velkou závislost 

mezi molekulovou hmotností a viskozitou či viskoelastickými vlastnostmi hyaluronanu 

sodného ve vodných roztocích. Roztoky hyaluronanu sodného s většími molekulovými 

hmotnostmi vykazují vyšší viskozitu [27]. 

Dle A. D. D. Cavalcanti a M. H. A. Santany je mikrobiální kyselina hyaluronová velmi 

ceněný produkt v oblasti medicínských a kosmetických aplikací. Vysoká čistota mikrobiální 

kyseliny hyaluronové je potřebná k takovým aplikacím. Jelikož kyselina hyaluronová má 

vysokou hydratační kapacitu, vyžaduje velmi nízkou dielektrickou konstantu u rozpouštědla, 

jako je izopropylalkohol, který se používá pro lepší srážení při čištění polymeru. Jeho 

povrchové a strukturální vlastnosti, mezi které patří i pH a redukce dielektrické konstanty jsou 

důležité při srážení kyseliny hyaluronové, tedy hyaluronanu sodného [28]. 

Studie J. M. Navazy a kol. se zabývala viskozitním chováním kyseliny hyaluronové 

v různých vodných roztocích. Převážně byl zkoumán vliv koncentrace polymeru, teploty, 

přítomnosti elektrolytu a použití pomocných rozpouštědel (používaných v kosmetických 

přípravcích) na reologické chování vodných roztoků kyseliny hyaluronové. Jako pomocná 

rozpouštědla byly vybrány alkoholy s nízkou molekulovou hmotností jako ethanol a  

2-propanol v koncentračním rozmezí 0-50 hm. %. U obou rozpouštědel bylo pozorováno 

podobné nenewtonské a pseudoplastické chování. Také bylo prokázáno zvýšení viskozity, když 

se ve směsi zvyšovala koncentrace alkoholu. Rozdíl v hodnotě viskozity, je mezi roztoky s 30 

a 50 % ethanolu nepatrný, jelikož jsou oba roztoky blízko maximu hodnoty viskozity [29]. 

Kromě reologických metod využívaných pro zkoumání konfigurace hyaluronanu sodného 

v roztocích, se používá i chromatografická vylučovací chromatografie s víceúhlým rozptylem 
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světla (SEC-MALS). Rozptyl je měřen jako funkce koncentrace hyaluronanu a úhlu rozptylu. 

Data jsou poté extrapolována na nulový úhel a nulovou koncentraci. Tato metoda je využívána 

jako nejpřesnější způsob stanovení průměrné molekulové hmotnosti modifikovaných 

polymerů, jelikož vysoce souvisí s délkou řetězce hyaluronanu i viskozitou. Nedá se ovšem 

použít pro všechny rozpouštědla. Při této metodě nelze použít [13][30].  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie a přístroje 

4.1.1 Použité chemikálie 

 Hyaluronan sodný LMW (500–750 kDa), (Contipro Biotech, Dolní Obrouč, CZ) 

 Hyaluronan sodný HMW (1500–1750 kDa), (Contipro Biotech, Dolní Obrouč, CZ) 

 methanol p.a., (Lach-Ner, Neratovice, CZ) 

 ethanol 96 % p.a. (Penta, Chrudim, CZ) 

 izopropylalkohol p.a., (Penta, Chrudim, CZ) 

 terc-butylalkohol p.a., (Penta, Chrudim, CZ) 

 ultra čistá (milli-Q) voda 

4.1.2 Použité přístroje 

 Magnetická míchačka, Thermo Scientific 

 Analytické váhy, Denver Instrument 

 Výrobník na ultračistou deionizovanou vodu, Elga 

 Reometr AR-G2, TA Instruments 

4.1.3 Příprava zásobního roztoku hyaluronanu sodného  

Na přípravu 100 ml zásobního roztoku bylo potřebné navážit 0,5 g hyaluronanu sodného o 

požadované molární hmotnosti na analytických vahách, který byl rozpuštěn v 80 ml mili-Q 

vody. Tento roztok se nechal rozpouštět na magnetické míchačce po dobu 24 hodin při 

laboratorní teplotě 25 °C. Po uplynutí této doby byl roztok převeden do odměrné baňky, kde 

byl doplněn milli-Q vodou na výsledný objem 100 ml. 

4.1.4 Příprava měřených vzorků 

K přípravě vzorku bylo potřeba navážit co nejpřesněji 4,000 g připraveného zásobního roztoku 

hyaluronanu sodného do skleněné uzavíratelné lahvičky. Následně do druhé lahvičky byl 

připraven roztok vybraného alkoholu s vodou o požadované koncentraci, kde výsledný objem 

byl 16 ml. Tento roztok byl velmi pomalu přikapáván k naváženému roztoku hyaluronanu 

sodného. Celkový výsledný objem vzorku činil tedy 20 ml.  
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Tabulka 1: Složení měřených vzorků vysokomolekulárního hyaluronanu sodného a ethanolu 

vz č. 

konc. 

HyA 

z. r. 

[hm. %] 

navážka 

HyA 

 z. r. 

[g] 

konc.  

HyA 

směs 

[hm. %] 

navážka 

 EtOH 

[g] 

konc. 

EtOH 

z. r. 

[hm. %] 

navážka 

mili-Q 

[g] 

konc. 

 EtOH  

směs  

[hm. %] 

1 0,5 4,0061 0,1001 0,0000 0,00 15,9987 0,00 

2 0,5 3,9912 0,0998 0,9911 6,19 15,0092 4,96 

3 0,5 4,0018 0,0998 2,0100 12,53 14,0291 10,03 

4 0,5 4,0142 0,1002 2,9961 18,71 13,0145 14,96 

5 0,5 4,0109 0,0998 4,0033 24,89 12,0775 19,93 

6 0,5 4,0014 0,0998 5,0008 31,19 11,0349 24,96 

7 0,5 4,0024 0,1000 6,0017 37,49 10,0050 29,99 

8 0,5 3,9896 0,0997 6,9997 43,72 9,0100 35,00 

9 0,5 3,9975 0,0999 8,0068 50,03 7,9964 40,03 

10 0,5 3,9931 0,0998 8,9997 56,22 7,0091 44,99 

11 0,5 4,0125 0,1002 10,0014 62,48 6,0047 49,96 

12 0,5 4,0019 0,1000 10,9958 68,68 5,0152 54,94 

13 0,5 3,9946 0,0998 12,0162 75,04 3,9972 60,06 

14 0,5 4,0051 0,1001 12,9950 81,22 3,0057 64,96 

15 0,5 4,0115 0,1002 14,0001 87,51 1,9982 69,97 

16 0,5 4,0105 0,1002 15,0019 93,74 1,0013 74,96 

17 0,5 3,9981 0,1000 15,9903 100,00 0,0000 80,00 

 

 

4.1.5 Reologické měření  

Veškeré připravené vzorky byly proměřeny na reometru AR-G2 (TA Instruments), kde se 

měřená data zaznamenávala v softwaru Rheology Advantage (TA Instruments). Naměřená data 

byla následně zpracované v programu Data Analysis (TA Instrument) a Microsoft Excel. 

K měření byl použit stator double gap s geometrií soustředného válce. Do statoru se při každém 

měření dávkovalo kapátkem 10 ml vzorku.  
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Obrázek 5: Měřící systém s dvojitou mezerou [31] 

Po nadávkování vzorku byly stanoveny parametry měření tokových vlastností, které byly 

stejné pro každý vzorek. Měření byla prováděna při teplotě 25 °C, která představovala 

laboratorní teplotu. Po dobu 2 minut byl vzorek ponechán se ustálit (conditioning step). Tento 

krok sloužil nejen k relaxaci vzorku před samotným měřením, ale také jako temperační krok, 

vzhledem k tomu, že jak bylo zmiňováno, viskozita je velmi závislá na teplotě. Následně byl 

spuštěn tokový test (steady state flow step) s nastavenými parametry měření, kde smyková 

rychlost byla nastavena od 0,1 s-1 do 100 s-1. Mód byl nastaven na logaritmický se 6 body za 

dekádu. Odchylka měřené smykové rychlosti nemohla být větší než  

2 % při měření jednoho bodu, které trvalo 10 s. Maximální doba měření jednoho bodu byla 

stanovena na 2 minuty. Po skončení prvního tokového testu se vzorek nechal opět ustálit po 

dobu 7 minut. Po této době se spustil druhý tokový test se stejně nastavenými parametry měření.  

Každý jednotlivý tokový test byl po ukončení proložen Crossovým modelem. Tím byla 

získaná hodnota viskozity s nulovou smykovou rychlostí. Ze získaných hodnot se vypočítala 

průměrná hodnota viskozity i procentuální odchylka.  

Cross model popisuje celou křivku pomocí rovnice (4), kde 0 a ∞ odkazují na asymptotické 

hodnoty viskozity při velmi nízkých a velmi vysokých smykových rychlostech, K je konstantní 

parametr s rozměrem času, a m je bezrozměrná konstanta [25]. 

 

 
𝜂−𝜂∞

𝜂∘−𝜂∞
=

1

1+(𝐾𝛾)̇𝑚
 (4) 

  

 Při velmi nízkých smykových rychlostech se jedná o viskozitu v klidovém režimu - 0 [Pas].  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Vyhodnocování naměřených parametrů 

Jak již bylo zmíněno v (4.1.5), po každém tokovém testu byla viskozitní křivka proložena 

Crossovým modelem, který pomocí rovnice (4) stanovil viskozitu v klidovém režimu. Ta byla 

následně zapsaná do Tabulka 2, kde byl také stanovený průměr vyhodnocených viskozit 

a směrodatná odchylka.  

Tabulka 2:Vyhodnocené viskozity v klidovém režimu (HyA HMW + ethanol) pomocí modelu Cross 

směs 

konc. EtOH 

[hm. %] 

křivka 1 

viskozita 

[mPas] 

křivka 2 

viskozita 

[mPas] 

průměr 

viskozita 

[mPas] 

směrodatná 

odchylka 

[%] 

0,00 101 95 98 4,3 

4,96 120 112 116 4,9 

10,03 177 167 172 4,1 

14,96 196 191 194 1,8 

19,93 209 219 214 3,3 

24,96 240 231 236 2,7 

29,99 235 247 241 3,5 

35,00 225 228 227 0,9 

40,03 231 237 234 1,8 

44,99 221 239 230 5,5 

49,96 192 211 202 6,7 

54,94 191 205 198 5,0 

60,06 167 180 174 5,3 

64,96 142 147 145 2,4 

69,97 129 137 133 4,3 

74,96 105 114 110 5,8 

80,00 32 34 33 4,3 

 

5.2 Opakovatelnost tokového testu 

Jak již bylo zmíněno v reologickém měření, u každého vzorku byly spuštěny dva stejné tokové 

testy. Výsledkem jsou tedy dvě viskozitní křivky. Na Obrázek 6 lze vidět minimální odchylku 

měření při tokovém testu. Při nízkých smykových rychlostech lze vidět konstantní hodnotu 

viskozity, zato se vzrůstající smykovou rychlostí dochází ke snižování viskozity. Takový roztok 

patří mezi Nenewtonské kapaliny s charakteristickým pseudoplastickým chováním. 

Opakovatelnost tokového testu byla velmi dobrá, což potvrzují níže uvedené křivky.  
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Obrázek 6: Viskozitní křivka roztoku 1 g/L HyA HMW + 64,96 hm. % ethanolu 

5.3 Vliv molekulové hmotnosti na tokové vlastnosti vodných roztoků 

hyaluronanu sodného  

Vysokomolekulární forma hyaluronanu sodného se využívá jako přípravek při léčbě poruch 

kloubů, chrupavek či šlach. Jedná se teda o intravenózní aplikace. Zatímco nízkomolekulární 

hyaluronan sodný má využití v oblasti dermatologie, protože snadněji proniká pokožkou. Bývá 

tedy součástí přípravků na pleť.  

S tím souvisí Obrázek 7, kde poukazuje na téměř newtonské chování nízkomolekulárního 

roztoku hyaluronanu s 25,01 % ethanolu. Naopak u vysokomolekulárního hyaluronanu  

s 24,96 % ethanolu je vidět pseudoplastické chování, typické pro nenewtonské kapaliny.  

Také lze vidět, že molární hmotnost úzce souvisí s hodnotou viskozity. Roztok 

vysokomolekulárního hyaluronanu sodného dosahuje daleko vyšších viskozit oproti 

nízkomolekulárnímu roztoku hyaluronanu sodného. Podle velikosti dosahovaných viskozit má 

hyaluronan sodný různé medicínské využití. Vysokomolekulární hyaluronan sodný, jak je 

známo, se používá spíše k vnitřní aplikaci, kde se vyžaduje pseudoplastické chování. U 

nízkomolekulárního hyaluronanu sodného zase vyžadujeme nižší hodnoty viskozit, kvůli lepší 

vstřebatelnosti do pokožky u kosmetických aplikací.  
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Obrázek 7: Viskozitní křivky roztoků hyaluronanu sodného o různé molární hmotnosti s ethanolem 

5.4 Vliv délky řetězce na tokové vlastnosti vodného roztoku 

vysokomolekulárního hyaluronanu sodného  

Pro porovnání vlivu délky řetězce alkoholů u roztoků vysokomolekulárního hyaluronanu 

sodného byly vybrány tyto alkoholy: methanol, ethanol, isopropylalkohol a terc-butanol. 

Methanol (C1) a ethanol (C2) kvůli krátkým řetězcům, izopropylalkohol (C3) jako větvený 

řetězec a terc-butanol (C4) jako ještě delší řetězec. Na přesné porovnání byly vybrány roztoky 

s přibližně 45 hm. % jednotlivého alkoholu, protože každý roztok byl pečlivě vážen na 

analytických vahách a mohly se vypočítat koncentrace alkoholu v roztoku s přesností na dvě 

desetinná místa. Při takové hmotnostní koncentraci jsou roztoky blízko maximu klidové 

viskozity roztoku. Obrázek 8 (roztok hyaluronanu sodného s methanolem) vykazuje nejnižší 

hodnotu viskozity v téměř celém rozsahu smykové rychlosti, to ukazuje na nízkou afinitu 

hyaluronanu sodného s methanolem. Hyaluronan sodný zaujímá konformaci klubka a nemá 

tendenci interagovat s rozpouštědlem. Druhá nejnižší hodnota viskozity náleží roztoku 

s isopropylalkoholem, u kterého při nižších smykových rychlostech je pozorováno nepatrné 

zvyšování hodnot viskozity, ovšem při vyšších smykových rychlostech se jedná o opětovné 

snižování viskozity. Nejvyšší viskozitu má roztok hyaluronanu s erc-butanolem. V tomto 

případě má hyaluronan vysokou afinitu k rozpouštědlu, a proto má tendenci se natáhnout 

a umožnit tím interakci s alkoholem terc-butanolem. Obdobně se hyaluronan chová 

v přítomnosti ethanolu, kde ukazuje vyšší viskozitu než roztok s isopropylalkoholem, ačkoliv 

se jedná o kratší řetězec.  
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Obrázek 8:Viskozitní křivky roztoku 1 g/L HyA HMW a jednotlivých alkoholů 

Z Obrázek 9 je patrné, že hmotnostní koncentrace alkoholu v roztoku hyaluronanu sodného má 

vliv na hodnotu viskozity. Jako hodnot viskozity z plateau, tak také hodnot viskozity při 

nulovém namáhání. Přitom roztok s 80 hm. % ethanolu má nejnižší hodnotu viskozity. Také je 

patrné, že viskozitní křivka je v rozmezí od 0,1 s-1 do 10 s-1 má téměř konstantní hodnotu 

viskozity a podobá se modelu newtonské kapaliny. Při vyšších smykových rychlostech než  

10 s-1 začíná klesat. U roztoku s 0 hm. % ethanolu je již vyšší hodnota viskozity v celém rozsahu 

smykové rychlosti. Z vybraných roztoků má nejvyšší hodnotu viskozity roztok se 40,03 hm. %. 

Opět u něho dochází k postupnému snižování viskozity s narůstající smykovou rychlostí. 

Takového trendu dosahujeme téměř ve všech studovaných kombinacích hyaluronanu sodného 

a alkoholu. Jak je vidět níže, viskozita roztoku s 0 hm. % ethanolu je vyšší než s 80 hm. % 

ethanolu. Je tedy patrné, že při v přítomnosti 80 hm. % ethanolu má molekula hyaluronanu 

sodného tendenci se svinout do smotaného klubka a neinteragovat s molekulami ethanolu více 

než v roztoku s 0 hm. % ethanolu.  
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Obrázek 9: Viskozitní křivky roztoků 1 g/L HyA HMW s ethanolem 

Jak je možné vidět z grafu na Obrázek 10, tak přítomnost methanolu v roztoku 

vysokomolekulárního hyaluronanu sodného o koncentraci 1 g/l vykazuje trend ve snižování 

hodnot viskozity až od 49,96 hm. % methanolu. Při menších koncentracích methanolu má 

hyaluronan sodný vzrůstající i klesající tendenci.  Nejvyšších hodnot viskozity dosahuje právě 

při 49,96 hm. % methanolu, ovšem díky velké odchylce u vzorků s 24,96 hm. %  

a 29,99 hm. % methanolu nemůžeme určit přesnou koncentraci methanolu, při které dochází k 

maximální hodnotě viskozity.  

Také je patrné, že hyaluronan sodný při vyšších koncentrací methanolu, zaujímá konformaci 

klubka a je zapletený více do sebe.  
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Obrázek 10:Závislost viskozity s nulovou smykovou rychlostí na koncentraci methanolu 

 

 
Obrázek 11:Závislost viskozity s nulovou smykovou rychlostí na koncentraci ethanolu 
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Vliv přítomnosti ethanolu u vysokomolekulárního hyaluronanu sodného podle Obrázek 11 

vykazuje při nižších koncentrací ethanolu vzrůstající tendenci hodnot viskozity. V přítomnosti 

29,99 hm. % ethanolu se dosáhlo maximální hodnoty viskozity s nulovou smykovou rychlostí, 

která byla rovna 241 mPas. Následně došlo ke snížení viskozity u roztoku 35,00 hm. % 

ethanolu na 227 mPas. U 40,03 hm. % ethanolu došlo k opětovnému navýšení viskozity  

na 234 mPas a od této koncentrace až do 80 hm. % docházelo ke snižování viskozity. Přičemž 

při 80 hm. % byla pozorována nejnižší viskozita 33 mPas. Roztoky blízko maxima byly 

změřeny celkem 4krát, aby se potvrdilo maximum u 29,99 hm. %. V okolí maximální naměřené 

hodnoty viskozity s nulovou smykovou rychlostí jsou roztoky hyaluronanu sodného ve formě 

nataženého řetězce, a tím pádem jsou ochotné interagovat s molekulami alkoholu.  

 Isopropylalkohol, jako sekundární alkohol, dosahuje podobných viskozit jako v přítomnosti 

ethanolu. Jak je vidět z Obrázek 12, viskozita se zvyšuje po dosáhnutí maxima 206 mPas při 

30,03 hm. % isopropylalkoholu. Hodnota maximální viskozity je o 35 mPas nižší, než je tomu 

u roztoků vysokomolekulárního hyaluronanu sodného s ethanolem. Opět nastává pokles 

a následné zvýšení viskozity u 35,02 hm. % isopropylalkoholu. Od 39,98 hm. % dochází 

k postupnému snižování viskozity až do 65,02 hm. %. 

  

 
Obrázek 12: Závislost viskozity s nulovou smykovou rychlostí na koncentraci isopropylalkoholu 

Při opakované přípravě vzorků se 70, 75 a 80 hm. % isopropylalkoholu docházelo ke srážení 

hyaluronanu sodného. Takové roztoky nebylo možné reologicky změřit.  

 Hyaluronan sodný se při přípravě vzorků se 65, 70, 75 a 80 hm. % terc-butanolu srážel. Tyto 

roztoky tedy nebyly změřeny.  
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Obrázek 13 ukazuje, že v přítomnosti terc-butanolu bylo celkově dosaženo nejvyšších hodnot 

viskozit. Maxima bylo dosaženo při 39,96 hm. % terc-butanolu. Zde dosahovala viskozita 

velikosti 327 mPas. Viskozita nešla pod hodnotu 250 mPas od 19,95 hm. % do 49,94 hm. %. 

V této oblasti můžeme předpokládat, že hyaluronan sodný byl převážně ve formě nataženého 

řetězce, aby mohl volně interagovat s molekulami terc-butanolu. U terc-butanolu nastává 

pokles a následné zvýšení viskozity již při 29,97 hm. %.  

 
Obrázek 13:Závislost viskozity s nulovou smykovou rychlostí na koncentraci terc-butanolu 

 

5.5 Vliv délky řetězce na tokové vlastnosti vodného roztoku nízkomolekulárního 

hyaluronanu sodného 

Z obrázku uvedeného níže (viz. Obrázek 14)  plyne, že roztoky nízkomolekulárního 

hyaluronanu sodného s ethanolem i isopropylalkoholem se blíží spíše newtonskému chování 

než pseudoplastickému. Jak roztok s ethanolem, tak isopropylalkoholem dosahují podobných 

hodnot viskozity. Toho se využívá u kosmetických přípravků, kde je vyžadovaná nižší 

viskozita, kvůli lepší vstřebatelnosti do pokožky.  
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Obrázek 14:Viskozitní křivky roztoku 1 g/L HyA LMW a jednotlivých alkoholů 

 

Z níže uvedeného obrázku (viz. Obrázek 15) je vidět, že má podobný trend jako je v případě 

vysokomolekulárního hyaluronanu sodného.  

Hodnoty viskozit jsou ovšem mnohonásobně menší, jelikož se jedná o nízkomolekulární 

hyaluronan sodný. Pohybujeme se zde v rozmezí 14–36 mPas. Maxima 36 mPas bylo 

dosaženo při koncentraci 49,99 hm. % ethanolu. Mezi 29,92 až 49,99 hm. % docházelo ke 

snížení a následnému zvýšení viskozity.  

 
Obrázek 15:Závislost viskozity s nulovou smykovou rychlostí na koncentraci ethanolu 

 

0.01

0.1

0.1 1 10 100

v
is

k
o

zi
ta

 [
P

a.
s]

smyková rychlost [s-1]

1 g/L HyA LMW + 45,02 % EtOH
1 g/L HyA LMW + 44,93 % IPA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

v
is

k
o
zi

ta
 s

 n
u
lo

v
o
u
 s

m
y
k
. 

ry
ch

lo
st

í 

[m
P

a
s

]

koncentrace ethanolu hm. %



29 

 

Na Obrázek 16 lze pozorovat při nízkých koncentrací isopropylalkoholu postupné zvyšování 

viskozity. Ovšem v rozmezí 20,06–64,94 hm. % se hodnota viskozity různě zvyšovala 

a snižovala. Maxima dosáhla při koncentraci 34,96 hm. % isopropylalkoholu s viskozitou  

39,0 mPas. Pouze o 3 mPas vyšší než maximum viskozitu nízkomolekulárního hyaluronanu 

sodného v přítomnosti ethanolu.  

Při koncentraci 80,04 hm. % již mohlo docházet k menšímu srážení hyaluronanu sodného 

z roztoku.  

 
Obrázek 16:Závislost viskozity s nulovou smykovou rychlostí na koncentraci isopropylalkoholu 
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6 ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce zkoumá vliv přítomnosti alkoholů na tokové vlastnosti hyaluronanu 

sodného. Stanovení konformace hyaluronanu sodného lze korelovat s tokovými vlastnostmi, 

proto byly provedeny série měření tokových vlastností při různých koncentracích alkoholu.  

Vysokomolekulární hyaluronan sodný (1500-1750 kDa) byl zkoumán v přítomnosti 

methanolu, ethanolu, isopropylalkoholu a terc-butanolu. Každá viskozitní křivka měla 

charakteristické pseudoplastické chování, které se vyznačuje poklesem viskozit při vyšších 

smykových rychlostech, zatímco při nízkých smykových rychlostech jsou konstantní. Nejvyšší 

viskozity měly roztoky v přítomnosti terc-butanolu. Jejich hodnoty dosahovaly až 327 mPas 

při koncentraci 39,96 hm. % terc-butanolu. Naopak nejnižší v přítomnosti methanolu, kde 

dosahovaly maximálně 202 mPas. V přítomnosti ethanolu a isopropylalkoholu byly naměřené 

viskozity roztoků celkem podobné, ovšem u roztoků vysokomolekulárního hyaluronanu 

sodného s ethanolem byly hodnoty viskozit vyšší. Lze tedy usoudit, že v přítomnosti 

primárního alkoholu spolu více interagují než v přítomnosti sekundárního alkoholu. 

Nízkomolekulární hyaluronan sodný (500-750 kDa) byl zkoumán v přítomnosti ethanolu 

a isopropylalkoholu. Viskozitní křivky roztoků stále vykazovaly určité pseudoplastické 

chování, ale blížily se spíše Newtonskému chování kapalin. Mezi zkoumanými alkoholy 

dosahovaly vyšších viskozit roztoky s izopropylalkoholem na 39 mPas 

Při porovnání hyaluronanu sodného o různých molekulových hmotností bylo prokázáno 

zvyšování viskozity v závislosti na zvyšování molekulové hmotnosti.  

Maximální hodnoty viskozity s nulovou smykovou rychlostí byly sledovány v rozmezí od 

30 do 50 hm. % alkoholu. V této oblasti předpokládáme konformaci nataženého řetězce 

hyaluronanu sodného schopného interagovat s látkami. Naopak při nízkých hodnotách 

viskozity má tendenci být hyaluronan sodný ve formě klubka.  

Výsledky této bakalářské práce mohou být uplatněny při studiu interakcí hyaluronanu 

sodného s dalšími látkami nebo při kosmetických aplikací. V budoucím studiu může být 

prozkoumán důvod náhlého snižování a následného zvyšování viskozity v hodnotách blízkých 

maximu viskozity.  

 

 

 

  



31 

 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

[1] ASARI, Akira a Satoshi MIYAUCHI. Medical application of Hyaluronan [online]. 

2000, 2000(4) [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://www.glycoforum.gr.jp/article/04A1.html 

[2] Biopolymers: Polysaccharides I. 5. Weinheim: WILEY-VCH, 2002. ISBN 3-527-

30226-3. 

[3] BROWN, MB a SA JONES. Hyaluronic acid: a unique topical vehicle for the localized 

delivery of drugs to the skin. Journal of the European Academy of Dermatology and 

Venereology [online]. 2005, 19(3), 308-318 [cit. 2020-07-29]. DOI: 10.1111/j.1468-

3083.2004.01180.x. ISSN 0926-9959. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-3083.2004.01180.x 

[4] HASCALL, Vincent C. a Torvard C. LAURENT. Hyaluronan: Structure and Physical 

properties [online]. [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: 

https://www.glycoforum.gr.jp/article/01A2.  

[5] FALLACARA, Arianna, Stefano MANFREDINI, Elisa DURINI a Silvia 

VERTUANI. Hyaluronic Acid Fillers in Soft Tissue Regeneration. Facial Plastic 

Surgery [online]. 2017, 33(01), 087-096 [cit. 2020-07-29]. DOI: 10.1055/s-0036-

1597685. ISSN 0736-6825. Dostupné z: http://www.thieme-

connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0036-1597685 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

HyA Hyaluronan sodný 

HMW vysokomolekulární 

LMW nízkomolekulární 

MetOH methanol 

EtOH ethanol 

IPA izopropylalkohol 

Terc-butOH terc-buthanol 

z. r. zásobní roztok 
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