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ABSTRAKT 

Tato studie se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí polyelektrolytů 
polystyrensulfonátu a kyseliny hyaluronové s dusíkatými amfifilními látkami, jež jsou 
reprezentovány aminokyselinou lysinem a albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito 
měření pH, vodivosti, viskozity, turbidity, dynamického rozptylu světla a reometrie. Veškeré 
vzorky byly proměřeny a získaná data byla vždy porovnána s výsledky vzorků amfifilních 
látek v rozpouštěcím prostředí bez přídavku polyelektrolytu. Interakce byly pozorovány 
v roztocích o koncentracích lysinu mezi 0 a 20 mmol⋅dm‒3, pak již byly sulfo-skupiny PSS 
plně obsazeny molekulami aminokyselin a další interakce nebyly pozorovány. Ke stejnému 
jevu docházelo pro roztoky albuminu s hyaluronanem do koncentrací 2 g⋅dm‒3. 

 
ABSTRACT 

The study deals with interactions of polyelectrolytes polystyrene sulfonate and hyaluronic 
acid with nitrogenic amphiphilic substances, represented by lysine and albumine. To study the 
interactions pH-metry, conductance, viscositic and turbidity measurement, DLS and reometry 
were used. All mixtures of different concentrations were measured and the data were 
compered with data obtained from measurement of samples  with amphiphilic sumstances 
without polyelectrolytes. Observed interactions occured in the aminoacid concentrations 
between 0 to 20 mmol⋅dm‒3, then the PSS interaction groups were fully bonded by lysine and 
no more interactions were recognized. The same behaviour were observed in albumine 
solutions with concentration under 2 g⋅dm‒3. 
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1 ÚVOD 

Kyselina hyaluronová byla poprvé objevena a úspěšně izolována týmem pod vedením 
Karla Mayera v roce 1934 ze synoviální tekutiny v očním sklivci. Tento přírodní a tělu vlastní 
biopolymer si za následujících 80 let našel široké využití v kosmetice a medicíně, především 
díky jedinečným fyzikálním a biologickým vlastnostem. Kyselina hyaluronová je zcela 
přirozenou součástí lidského organismu, díky čemuž nezpůsobuje alergické reakce ani 
negativní odezvu imunitního systému a je zcela biodegradabilní. 

Tato studie se zabývá možnostmi hyaluronanu nevazebně interagovat s kladně nabitými 
dusíkovými atomy v aminoskupinách dalších biologických látek. Základy těchto fyzikálních 
interakcí byly rozebrány na zjednodušených modelech v podobě aminokyselin již 
v předchozích studiích a tato práce si klade za cíl ověřit získaná data na obdobných reakčních 
modelech s využitím odlišného typu biopolymeru (polystyrensulfonát sodný) a následně 
pokročit v započatém výzkumu k odhalení interakcí hyaluronanu s komplexnějšími 
biomolekulami jako je například albumin. Albumin sám je již schopen vázat velké množství 
celé řady léků a léčivých látek a jeho úspěšné fyzikální navázání na kyselinu hyaluronovou by 
mohlo vést k tvorbě nosičů biologicky aktivních látek. 

Tato léčiva by se díky přirozené koncentraci hyaluronanu v určitých specifických tkáních 
organismu mohla samovolně koncentrovat v místě potřebného působení a tím zásadním 
způsobem urychlit a cílit potřebnou léčbu. Příkladem tohoto mechanismu je koncentrace 
hyaluronanu na povrchu buněk ve stádiu rakovinného bujení, které na svém povrchu obsahují 
specifický receptor CD-44, který ve zvýšené míře váže hyaluronan.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 
2.1 Kyselina hyaluronová 

  
2.1.1 Úvod, výroba a využití kyseliny hyaluronové 

Kyselina hyaluronová (HA) je přírodní a tělu vlastní polysacharid uspořádaný do 
nevětvených lineárních makromolekul. Běžně se vyskytuje ve formě své sodné soli 
hyaluronanu sodného. Poprvé byl úspěšně izolován v roce 1934 Karlem Mayerem a Johnem 
Palmerem ze synoviální tekutiny v očním sklivci [1].  Hyaluronan se přirozeně vyskytuje 
v organizmech všech obratlovců, kde díky své struktuře a vlastnostem přispívá důležitou 
měrou k viskoelastickým charakteristikám širokého spektra měkkých tkání. Patří mezi ně 
například elasticita pojivových tkání, chrupavek na povrchu kloubů a jako pojícího materiálu 
mezi kostmi nebo třeba synoviální tekutina v oku [2]. Mezi další funkce HA patří také klíčová 
úloha při mitóze buněk, transport vody a podpora hydratace tkání nebo podpora pro metastázi 
a růst nádorů [2]. Sama kyselina hyaluronová je silně hygroskopická a dokáže na sebe vázat 
vodu až do tisícinásobku vlastní hmotnosti [1].  

 

 

Obr. 1 Základní stavební jednotka kyseliny hyaluronové -  D-glukoronové kyseliny a           
N-acetyl-D-glukosamin 

Po svém objevu v roce 1934 neměla kyselina hyaluronová téměř žádné praktické využití 
z důvodu nutnosti její obtížné separace z živých tkání. Dlouho dobu se tak jako zdroj 
využívaly různé měkké tkáně savců, jako chrupavky, kůže nebo kohoutí hřebínky, které sami 
obsahují nejvyšší přirozenou koncentraci hyaluronanu v živé přírodě (až 7 500 mmol·dm‒3) 
[3]. Tento způsob byl následně nahrazen z větší části biosyntézou s pomocí některých druhů 
bakterií z rodu Streptococus. Jedná se především o bakterie Streptococus Zooepidemicus 
a Streptococus Equi, jež jsou schopny produkovat hyaluronan o molekulových hmotnostech 
od několika desítek kDa po cca 2 MDa [3,4]. Dalton (Da) je jiný název pro jednotku g·mol-1 
a běžně se využívá v biochemii a biologii. 

Využití nachází hyaluronan (zkráceně také HA) především v oblasti kosmetiky a medicíny, 
a to díky přirozenému výskytu HA v organismu, díky čemuž nezpůsobuje žádné alergické 
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reakce ani negativní odpovědi imunitního systému. Naopak je kyselina hyaluronová 
biologicky zcela odbouratelná a její metabolické deriváty taktéž nepředstavují pro organismus 
jakoukoliv formu zátěže [5]. Ve formě krémů a gelů aplikovaných svrchně na pokožku 
podporuje syntézu kolagenu v podkožních vrstvách, díky čemuž je zajištěno rychlejší hojení 
povrchových zranění včetně silné redukce finálního zjizvení zahojených tkání. Spolu s tímto 
efektem vede zvýšená koncentrace hyaluronanu v pokožce k obnově jejích viskoelastických 
vlastností, jako je pružnost a elastičnost, které pokožka přirozeně s věkem ztrácí [4]. Dalším 
velkým využitím kyseliny hyaluronové je její aplikace v očním lékařství při operacích oka, 
kdy chrání jeho povrch tvorbou mikroskopického filmu, jež brání nadměrnému poškození a 
podporuje regeneraci nebo například ke zvlhčování povrchu oka ve formě kapek s vodným 
roztokem HA [6]. Nejnověji zkoumanou možností využití hyaluronanu se stala jeho aplikace 
v podobě cíleného transportu léčiv do tkání organismu, kde se samotný hyaluronan přirozeně 
koncentruje. Jedná se například o nádorové tkáně, jež na svém povrchu obsahují receptor  
CD-44, který ve zvýšené míře váže okolní hyaluronan [7].  
 
2.1.2 Struktura 

Kyselina hyaluronová může díky své polymerní struktuře nabývat širokého rozmezí 
molekulových hmotností v návaznosti na velikost svého polymeračního stupně. Počet 
propojených základních jednotek (merů) nabývá v přirozeném stavu hodnot 102 až 104 
a molekulová hmotnost se tak pohybuje v intervalu 104 až 106 Da [4,7]. 

Z chemického hlediska je hyaluronan heteropolymer složený z dvou vzájemně se 
pravidelně opakujících sacharidových jednotek - D-glukuronové kyseliny a glukosaminu    
(N-acetyl-D-glukosamin). Tyto dva sacharidy jsou vzájemně propojeny 3,1−β  glykosidickou 
vazbou která je mezi sacharidy uvnitř monomerní jednotky a 4,1−β  glykosidickou vazbou 

jež váže monomerní jednotky mezi sebou. Společně tvoří jednu základní jednotku celého 
polymeru (Obr. 1). Vzhledem k velkému rozpětí možných molekulových hmotností získávají 
různě dlouhé řetězce kyseliny hyaluronové odlišné vlastnosti. Na základní řetězec tvořený 
spojenými glukózovými kruhy jsou navázány další skupiny příslušející k glykosaminu 
a kyselině D-glukoronové, přičemž uspořádání základního řetězce dovoluje výhodnou 
energetickou orientaci prostorově objemných skupin (hydroxyly a karboxyly) do 
ekvatoriálních pozic, přičemž energeticky méně výhodné axiální pozice jsou obsazeny 
malými atomy vodíků. Dalším stabilizujícím prvkem celé molekuly je vznik vodíkových 
můstků mezi vodíky základního glukózového cyklu a kyslíky z hydroxylových 
a karboxylových skupin, na každý mer uvnitř řetězce tak připadají čtyři vodíkové můstky 
[7,8].  

Ve vodných roztocích dochází vlivem rozdílné polarity polysacharidového řetězce 
k přeskupení jeho struktury (Obr.2). Axiální vodíky tvoří nepolární, hydrofobní domény 
a naopak ekvatoriální skupiny (–OH a –COOH) tvoří polární domény. Vlivem toho dochází 
ke stáčení řetězce do levotočivé šroubovice (helix), kde je nepolární část orientovaná dovnitř 
a polární vně do prostředí s rozpouštědlem a samotná šroubovice je ještě dále několikrát 
zahnutá. Přitom dochází i k nevazebné interakci hyaluronanu se samotnou vodou, kdy do 
dřívějších vodíkových vazeb vstupuje molekula vody a tvoří tak spojovací článek v můstku 
mezi vodíkovým a kyslíkovým atomem HA. Studie rozptylu světla ve vodném roztoku 
hyaluronanu ukazují, že dlouhé řetězce HA tvoří náhodné shluky, v jejichž vnitřním prostoru 
je uzavřeno značné množství vody. Pro vznik těchto domén je potřeba, aby měla kyselina 
hyaluronová molekulovou hmotnost v řádu 106 Da a její řetězce byly tím dost dlouhé pro 
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zformování domén a zapletení do sebe. Velikost takovýchto uskupení je cca 300 nm. 
Schopnost vázat vodu je u kyseliny hyaluronové tak silná, že její 2% roztok má vzhled gelu 
a vykazuje elastické a pseudoelastické vlastnosti odpovídající některým charakteristikám 
pevných těles, například tvarovou paměť [7,8]. 

 

 

Obr. 2 Prostorová struktura hyaluronanu 

2.1.3 Reologické vlastnosti 

Reologické vlastnosti vodných roztoků kyseliny hyaluronové jsou úzce spjaty 
s molekulovou hmotností rozpuštěné HA a taktéž s její koncentrací v roztoku, přičemž tyto 
tokové vlastnosti jsou nejvíce zkoumanou a využívanou vlastností této látky. Roztoky 
dostatečně dlouhých hyaluronových řetězců (nad 105 Da) vykazují měřitelné odchylky od 
Newtonova viskozitního zákona (viz. 2.5.1 Základy Reologie) a způsobují viskoelastický 
charakter roztoků HA a taktéž viskoelastické vlastnosti měkkých tkání v organismu. 
Z fyzikálního hlediska mají roztoky vysoko molekulové kyseliny hyaluronové velmi vysoké 
hodnoty „zero-shear rate viscosity“ nebo-li limitní viskozity η0 (limita viskozity při 
nekonečně nízké smykové rychlosti) [2,6]. Tato vlastnost je dána mechanickým nevazebným 
proplétáním jednotlivých polymerních řetězců v roztoku, kdy společně po dostatečném čase 
vytváří metastabilní síť, jež vede k nárůstu měřené viskozity. Jednotlivé molekuly se stále ale 
mohou pohybovat a za působení vnějších deformačních sil (např. nuceného toku) dochází 
k deformaci a rozplétání těchto útvarů, což vede ke snižování viskozity celého roztoku. Po 
dosažení této kritické smykové rychlosti se začíná kapalina chovat nenewtonsky a její vnitřní 
struktura se čím dál více deformuje. Od jisté kritické úrovně deformačních sil (smykových 
rychlostí) se již shluky molekul hyaluronanu nestíhají v dostatečné míře obnovovat a celá 
kapaliny opět vykazuje chování newtonské tekutiny (tak jako za dostatečně nízkých 
smykových rychlostí). Asymptotická viskozita η∞ je pak o několik řádů nižší, než limitní 
viskozitní číslo η0 [2,6,8]. 

Pro řetězce kyseliny hyaluronové o nízkých molekulových hmotnostech (pod 105 Da) 
nedochází v jejich roztocích ke vzniku propletených útvarů, díky čemuž není viskozita 
kapaliny závislá na velikosti působících deformačních sil a chová se tak v platnosti 
s Newtonových viskozitním zákonem. Tato schopnost kyseliny hyaluronové je také velmi 
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silně vázána na její koncentraci v roztoku, která se pro počátek vzniku nadmolekulárních 
útvarů popisuje jako kritická koncentrace počínajícího překryvu c* [2,6].  

  

0,1000 1,000 10,00 100,0 1000 
shear rate (1/s)  

1,000E-3 

0,01000 

0,1000 

viscosity 
(Pa.s) 

1gl_HyA+1gl_Alb -0001f 

 

Obr. 3 Viskozitní křivka 0,1% 1,75 MDa HA ve vodě 

Vzhledem k nativním vlastnostem hyaluronanu a jeho široké schopnosti vázat se s dalšími 
látkami ve formě chemických i fyzikálních interakcí ho předurčuje k využití jako nosiče 
cílených léčiv spolu s jeho biokompatibilitou a biodegradabilitou. Chemická interakce může 
probíhat například jako reakce s karboxylovými nebo hydroxylovými skupinami na HA 
a fyzikální interakce s parciálním nábojem na karboxylové skupině. Samovolná koncentrace 
kyseliny hyaluronové pak spojuje její schopnost vázat další látky s jejich cíleným transportem 
do míst žádoucího působení, přičemž především u léčby závažných chorob představuje tato 
vlastnost velice žádoucí výsledek, který povede k omezení a minimalizaci negativních efektů 
plošné léčby medikamenty, které mají často řadu nepříznivých účinků na ostatní živé tkáně 
(např. cytostatika pro léčbu zhoubného bujení). [4] 

Samotná molekula HA společně s nejčastějším derivátem hyaluronanem sodným ale 
neposkytuje zcela vhodné vlastnosti pro přímé navázání léčiva díky jejím silným hydratačním 
schopnostem, kvůli nimž má silný hydratační obal. Z tohoto důvodu je velice vhodné celou 
molekulu hyaluronanu před přidáním molekuly léčiva upravit do vhodnější podoby pomocí 
chemických anebo fyzikálních modifikací. U těchto derivátů kyseliny hyaluronové je ale 
potřeba dbát na zachování pozitivních vlastností, jako je rozpustnost ve vodných roztocích, 
biologická odbouratelnost bez toxických metabolitů anebo interakcím přístupná aminoskupina 
na N-acetyl glukosaminu. Současný výzkum na VUT v Brně se v tomto poli orientuje 
především na nevazebné fyzikální modifikace polymerního řetězce kyseliny hyaluronové. 
Těmito fyzikálními modifikacemi se rozumí nevazebné interakce s dalšími molekulami, 
například tenzidy, amfifilními aminokyseliny nebo proteiny.[4,7] 

Interakce by zde měla probíhat mezi záporně nabitými karboxylovými skupinami HA 
a většinou kladně nabitými dusíkovými atomy v aminoskupině mezivazebné látky. Jako 
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mezivazebné sloučeniny vhodné pro zprostředkování vazby hyaluronan-léčivo byl dříve 
uvažován například decyltrimethylamonium bromid [9] nebo aminokyselina lysin a její 
derivát kyselina 6-amino kapronová [8]. Tato interakce je podmíněna přítomností kladného 
náboje na aminoskupinách těchto látek a proto je výhodné předem tyto látky protonizovat. 
Díky tomu se mohou lépe vázat na karboxylové skupiny v hyaluronanu nevazebným 
fyzikálním interakcím, jež mají základ v tzv. Coulombických silách, které jsou svojí podstatou 
síli působící mezi dvěma a více elektrickými náboje a řídí se Coulombovým zákonem: 

 

r
e r

QQ
F

εεπ ⋅⋅⋅⋅
⋅

=
0

2
21

4
 (1) 

 
kde Q1 a Q2 jsou velikosti na sebe působících nábojů, r je vzájemná vzdálenost nábojů od 

sebe, 0ε  je permitivita vakua a rε  je relativní permitivita okolního prostředí. 

 
2.1.4 Aktuální stav problematiky interakcí 

Qiaomey Ru a spol. zkoumal v roce 2011 závislost tvorby koacervátů (drobných kapiček 
z makromolekulárních látek) vodného roztoku albuminu a pektinu na koncentraci chloridu 
sodného. Zjistili, že s rostoucí koncentrací soli v roztoku dochází ke tvorbě kompaktnějších 
útvarů, přičemž jejich viskoelastické vlastnosti jsou ještě závislé na poměru koncentrací 
polyelektrolytu (pektinu) a albuminu. Nejvyšších hodnost viskozity dosahoval vzorek 
s koncentrací BSA/pektin v poměru 10:1, přičemž následné zvyšování koncentrace albuminu 
vedlo k destabilizaci celé sítě a nižším hodnotám viskozity. [10] 

Ekici a spol. zkoumal v roce 2010 možnost přípravy hyaluronových částic s vlastnostmi 
závislými na teplotě a intenzitě magnetického pole. K tomuto účelu zesíťovali molekuly HA 
pomocí cystaminu a N-isopropyl akrylamidu, kde akrylamidová složka dává celé částici 
termolabilní charakter a částice za vyšší teploty (z 25 °C na 40 °C) 2,5x zvětší svůj objem 
a umožní vypuštění léčivé látky. Při vnesení železných nanočástic do této struktury získal 
výsledný produkt magnetické vlastnosti a mohl být směřován do cílového místa pomocí 
vnějšího magnetického pole. Kombinací těchto vlastností se podařilo určit místo a čas 
působení případného medikamentu zapouzdřeného v hyaluronanové síti. [11] 

Héléne Lenormand a spol. se v roce 2010 věnovali výzkumu elektrostatických interakcí 
mezi kyselinou hyaluronovou a albuminem v závislosti na koncentraci BSA a různé velikosti 
molekul HA. Veškeré měření interakcí probíhalo při pH = 4 stabilizovaném pufrem. 
Turbidimetrickým a DLS měřením zjistili, že při tomto pH dochází k interakcím mezi 
složkami roztoku pro velmi široký rozsah molekulových hmotností HA od 103 do 106 Da. 
Samotné domény interagujícího hyaluronanu s almubinem měli klesající rozpustnost nepřímo 
úměrnou velikosti HA řetězců. Dále bylo zjištěno, že pro nízkomolekulární hyaluronan 
dochází k interakci více molekul HA s jednou molekulou albuminu, která je jimi celkově 
obklopena. S rostoucí molekulovou hmotností HA pak dochází ke změně poměru HA/BSA 
molekul a u vysokomolekulární kyseliny hyaluronové je již na jednu její molekulu navázáno 
více molekul albuminu. Ze studie byl také stanoven ideální interakční poměr disacharidových 
jednotek kyseliny hyaluronové k jedné molekule albuminu na 36. Celý výzkum fyzikálních 
interakcí byl prováděn nepřímo pomocí enzymu hyaluronidázy, který rozkládá HA, ale je také 
schopen s ní v omezené míře nevazebně interagovat a tím se inhibuje. Pokud musí 
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o interakční místa na HA soutěžit s BSA, který se váže silněji, dostává se opět ve volné formě 
do roztoku a jeho enzymatické schopnosti se obnovují. [29] 

Héléne Lenormand a spol. se v roce 2009 zkoumali schopnost albuminu obnovovat 
aktivitu inhibovaného enzymu hyaluronidázy, který je nevazebně navázán na 
vysokomolekulární hyaluronan. Z jeji výzkumu vyplývá, že schonost BSA nahrazovat enzym 
na vazebných místech HA řetězce je nejlepší při pH = 4, přičemž ale v omezené míře probíhá 
i při pH = 5,25. Největší aktivity dosahoval enzym při koncentraci BSA 0,5 g/l, kdy bylo zpět 
do roztoku uvolněno dostatečné množství hyaluronidázy, ale samotný řetězec HA ještě nebyl 
stíněn příliš velkým množstvím molekul albuminu, které jsou vzhledem ke své molekulové 
hmotnosti poměrně rozměrné. Dále byl z výzkumu stanoven poměr interagujících molekul 
proteinu na 10 vůči jednomu řetězci kyseliny hyaluronové o molekulové hmotnosti 1 MDa. 
Celý výzkum byl realizován pomocí turbidimetrie. [30] 

Héléne Lenormand a spol. se v roce 2011 dokázali existenci nespecifických nevazebných 
interakcí mezi hyaluronidázou a hyaluronanem v širokém rozpětí pH od 3 do 10. Při 
koncentraci HA 1 g/l a teplotě 6 °C byly zjištěny 2 interagující formy komplexů. Od pH 
v rozpětí 3 až 5 se objevují málo rozpustné formy komplexů, která ve velké míře sedimentuje 
ke dnu. Dále se objevují velmi rozpustné formy komplexů pro vyšší hodnoty pH v rozmezí 
5 až 10. K největší sedimentaci dochází u pH v intervalu od 5 do 6, přičemž v tu chvíli je na 
jednu molekulu enzymu navázáno 23 až 71 dikarboxylových skupin z řetězce kyseliny 
hyaluronové. Disociační konstanta dvojice HA – enzym byla z tohoto výzkumu stanovena na 
3,85·10-5 mol·dm-3. [31] 

 
2.2 Polystyren sulfonát 

 
2.2.1 Úvod 

Polystyrensulfonát (PSS) je z chemického hlediska sůl polykyseliny s funkčními 
sulfonátovými skupinami navázanými na polymerní řetězec tvořený styrénovými mery 
(polystyrén). PSS je bílý prášek dobře rozpustný ve vodě a nerozpustný v nižších alkoholech. 
Jedná se o uměle vytvořenou sloučeninu, která nemá přirozený zdroj svého původu v přírodě, 
avšak nachází velmi široké uplatnění ve velmi odlišných sférách lidské činnosti. V lékařské 
praxi se používá jako účinná látka pro snižování nadbytečného množství draslíku v krvi 
a v játrech (hyperkalémie) pod komerčními názvy Calcium Resonium ® anebo Resical ®. 
Jeho výhodnou je nulová metabolizace PSS v lidském těle spojená s nulovým ukládáním 
v jeho tkáních, takže všechen polystyrensulfonát je po požití opět bezpečně z organizmu 
vyloučen. Dalším rozšířeným způsobem použití polystyrensulfonátu je plastifikátor cementu 
a přidružených stavebních hmot, látka zlepšující barvící a textilní vlastnosti bavlny anebo při 
vhodné síťové polymeraci je tato látka také celosvětově využívána k výrobě ionexů – měniče 
iontů.[17,18] 
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Obr. 4 Základní stavební jednotka polystyrensulfonátu s iontově navázaným sodíkovým 
kationtem 

2.2.2 Struktura 

Strukturou vychází polystyrensulfonát z polymeru polystyrénu, jehož jednotlivé 
monomerní prvky (4-vinylbenzen) jsou sulfonovány funkčními skupinami SO2

-. Hlavními 
metodami výroby jsou polymerace kyseliny 4-vinylbenzen sulfonové anebo sulfonace 
polystyrénových řetězců.  Reakční podmínky u druhého způsobu výroby pak vedou 
k produkci dalších sekundárních látek v bočních reakcích. Patří mezi ně například dvojitá 
substituce fenylového kruhu, síťová polymerace přes sulfonylové skupiny anebo síťová 
polymerace přes benzenová jádra při odštěpení sulfonylových skupin. Z důvodu stability a pro 
další zvýšení rozpustnosti se PSS dodává na trh téměř výhradně ve formě solí s vazebnými 
kationty v podobě Na+ a Ca2+.[17] 

Samotná síťová polymerace, jež se objevuje při výrobě PSS jako negativní reakční cesta, 
může být naopak pozitivně využita k produkci ionexových pryskyřic a materiálů. 

Polystyrensulfonát tvoří v roztoku dlouhé řetězce s centrální linií danou polymerizovaným 
vinylem, na jehož stranách jsou do prostoru navázány styrenové cykly se sulfonylovými 
skupinami. Délka těchto řetězců může být velice rozdílná, od několika set po více jak 104 
monomerních jednotek, přičemž molární hmotnost dosahuje řádově 104 až 106 Da.[18] 

 

 

Obr. 5 Schématická struktura části řetězce polystyrensulfonátu 
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Vlivem jednoduché centrální struktury definované pouze jedním uhlíkovým řetězcem má 
molekula PSS velké množství stupňů volnosti a díky tomu samovolně nezaujímá strukturálně 
složitější uspořádání, například ve formě helixu anebo skládaného listu. Naopak se běžně 
v roztoku vyskytují shluky a propletence těchto molekul bez vyššího prostorového 
uspořádání. 
 
2.2.3 Reologické vlastnosti 

Chování a vlastnosti vodných roztoků polystyrensulfonátu jsou přímo závislé na molární 
hmotnosti a délce řetězců PSS. Vyšší hodnota viskozity je zde způsobena vzájemným 
proplétáním se jednotlivých řetězců do sebe a vytváření náhodných sítí a nadstruktur, jež 
mechanicky zvyšují „nepoddajnost“ roztoku jako celku vůči deformacím. Z tohoto důvodu se 
pak roztoky jako celek chovají při deformacích viskoelasticky a neřídí se tak Newtonovým 
zákonem viskozity. Makroskopicky můžeme tuto vlastnost pozorovat jako změnu (pokles) 
viskozity roztoku při stoupající míře jeho mechanického namáhání (smykové rychlosti). Při 
poklesu viskozity vlivem růstu namáhání (nepřímá úměra) dochází v objemu roztoku k tomu, 
že se již nestačí jednotlivé propletené struktury obnovovat do původního tvaru, čímž klesá 
odpor vůči vnější deformaci. [18] 
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Obr. 6 Viskozitní křivka 1% 1MDa roztoku PSS ve vodě 

Roztoky polystyrensulfonátu o nízkých molárních hmotnostech v řádu nejvíce 5·105 Da 
nevytváří díky příliš krátkých řetězcům vůbec vzájemně nevazebně propojené struktury, takže 
u nich vlivem působení vnějších deformačních sil nedochází k žádným výraznějším změnám 
viskozity a limitní viskozity, tudíž se řídí Newtonovým zákonem viskozity.  
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2.2.4 Interakce s amfifilními látkami 

Polystyrensulfonát se vzhledem ke své dobře definované a pravidelné struktuře, známým 
fyzikálně-chemickým vlastnostem a biologické stabilitě používá často také jako testovací 
polymerní látka pro porovnání fyzikálních a chemických interakcí vzhledem k dalším 
biopolymerům, jako je například kyselina hyaluronová. HA je stejně jako polystyrensulfonát 
lineární polymer rozpustný ve vodě, kde tvoří viskoelastické roztoky a obsahuje v celé délce 
řetězce vazebné záporně nabité skupiny (COO- respektive SO3

-) schopné interagovat 
nevazebnou fyzikální interakcí s dalšími kladně nabitými amfifilními látkami, jako je 
například aminokyselina lysin. Nositelem kladného náboje v lysinu je dusíkový atom v jeho 
dvou aminoskupinách, přičemž jeho interakci se sulfonovými skupinami v řetězci PSS je 
možné dále podpořit protonizací aminoskupin lysinu vhodným okolním pH. Jedná se 
o interakci na nevazebné úrovni za pomoci Coulombických sil.[17,18] 

 
 
2.3 Amfifilní látky 

2.3.1 Lysin 

Lysin patří do skupiny aminokyselin, 20 základních stavebních látek všech živých 
organismů. V této skupině pak patří mezi zástupce esenciálních aminokyselin, které si lidský 
organismus nedokáže sám přirozenou cestou syntetizovat z ostatních složek potravy a musí 
tak být přijímán samotný jako součást potravy. 

V lidském těle hraje lysin důležitou úlohu při produkci elastinu a kolagenu, metabolismu 
vápníku a také tvoří nedílnou součást svalových proteinů. Anaerobní degradací lysinu 
v (mrtvých) tkáních pak vzniká tzv. mrtvolný jed, chemicky pentan-1,5-diamin, což je 
jedovatá sloučenina způsobující toxicitu tlejícího masa. 

Z pohledu chemie je lysin kyselina 2,6-diaminhexanová, čímž je řazena mezi bazické 
aminokyseliny. Disociační konstanty lysinu jsou pKCOOH: 2,18, pKNH2: 8,95, pKε-NH2: 10,53. 
Izoelektrický bod lysinu je 9,59. Při pH roztoku pod 10,53 dochází k odštěpení vodíku 
(protonizování) jedné z aminoskupin lysinu a pro pH nižší než 8,95 dochází i k odštěpení 
vodíků z druhé aminoskupiny. Tato změna je vždy postupná a od dané hodnoty pH se 
postupně odštěpuje čím dál větší poměrné množství vodíků ze svých aminoskupin.[8,19] 

 

 

Obr. 7 Struktura molekuly lysinu 
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2.3.2 Albumin 

Albumin patří mezi tělu vlastní látky a řadí se do skupiny proteinů krevní plazmy. Pro 
svoji složitou strukturu nemůže být přijímán přímo z potravy, a tak je nutné jej v organizmu 
cíleně syntetizovat v játrech. Albumin hraje v těle důležitou roli při aktivním transportu 
rozličných metabolicky specifických látek, jako například hormonů štítné žlázy, bilirubinu, 
volných mastných kyselin anebo kationtů kovů (zinek, měď, vápník, hořčík). S transportní 
funkcí albuminu pro tělu vlastní látky souvisí i jeho schopnost přepravovat krevním řečištěm 
širokou škálu léků s hlavním důrazem  na antibiotika,xenobiotika anebo kyselinu 
acetylsalicilovou. Funkce transportu léků předurčuje albumin také jako kandidáta pro 
mezivazebnou látku umožňující interakci mezi léčivem a transportní molekulou, jež by 
navázanému léčivu poskytla dostatečný cílící charakter. Pasivní funkci vykonává albumin 
v krevní plazmě při tvorbě dostatečně vysokého osmotického tlaku, díky vysoké koncentraci 
albuminu zde (35 – 50 g/l).[20] 

Chemicky je albumin polypeptidový protein tvořený řetězcem 585 aminokyselin o celkové 
molární hmotnosti cca 67 kDa. Tento řetězec je dále stabilizován do finální podoby 
17 disulfidickými můstky mezi molekulami cysteinu, za tvorby vyšší struktury a rozličných 
vazebných míst pro výše jmenované molekuly a tělu vlastní látky. Celková molekula 
albuminu je při běžném pH krve 7,4 negativně nabytá, a proto je ideální ji ještě před 
fyzikálním navázáním na jiné látky protonizovat snížením pH celého roztoku pod 
izoelektrický bod albuminu (například použitím vhodného pufru), který má hodnotu 4,7. 
[16,23] 

 

 

Obr. 8 Struktura molekuly albuminu s vyznačenými funkčními částmi 
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2.4 Konduktometrie 

 
2.4.1 Základní definice 

Fyzikální a analytická metoda konduktometrie se zabývá měřením konduktivity, nebo-li 
vodivosti dalších těles, ať již v kapalném, pevném anebo plynném skupenství. Samotná 
vodivost G je fyzikální veličina, která popisuje schopnost zkoumaného tělesa vést elektrický 
proud a čím vyšší je hodnota vodivosti, tím lepším je těleso vodičem. Z této charakteristiky 
pak vyplývá, že vodivost je nepřímo úměrná odporu, který naopak popisuje „neochotu“ tělesa 
vést elektrický proud: 

 

R
G

1=  (2) 

 
kde R je odpor tělesa. Z tohoto vzorce vyplývá i jednotka vodivosti 1−Ω , v jednotkách 

soustavy SI m-2⋅kg-1⋅s3⋅A2. Samotná vodivost lze také definovat jako množství přeneseného 
elektrického náboje za jednotný časový úsek (elektrický proud I) mezi svorkami elektrického 
obvodu, mezi nimiž je ustanoven elektrický potenciál v podobě napětí U. 
Mezi vlastnosti samotného tělesa, kterým prochází elektrický proud a mají přímou vazbu na 
velikost jeho vodivosti patří průřez plochy, kterou prochází elektrický proud S, vzdálenost 
mezi svorkami (délka tělesa) l a konduktivita tělesa κ  [12,13]: 

 

l

S
G ⋅= κ  (3) 

 
Konduktivita tělesa je fyzikální veličina, která popisuje měrnou vodivost tělesa nezávisle 

na jeho délce. Definuje tak samotný materiál, z něhož je těleso složeno. Jednotkou 
konduktivity je S⋅m-1 nebo dle soustavy SI m-3⋅kg-1⋅s3⋅A2[12]. 

Samotný elektrický proud procházející tělesem je pak tvořen uspořádaným pohybem částic 
nesoucích elektrický náboj. Těmito částicemi jsou nejběžněji elektrony u pevných těles anebo 
nabité ionty a molekuly v případě kapalin, tavenin a plynů [13]. U roztoků polyelektrolytů 
jsou samotné molekuly polymerů příliš velké na to, aby mohly aktivně přenášet náboj 
roztokem, ale mohou se na vodivosti částečně podílet díky disociaci některých svých bočních 
skupin. Naopak ve směsi polyelektrolytu a látky schopné s ním interagovat může 
konduktometrie poskytovat analytickou informaci o probíhajících interakcích, protože 
samotná interagující látka bude s nejvyšší pravděpodobností nízkomolekulární a tudíž 
schopná podílet se na vodivosti roztoku. Jejím navázáním na polymer dojde k jejímu 
odstranění z volného objemu kapaliny a tudíž snížení vodivosti. 
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2.5 Reologie 

 
2.5.1 Základní definice 

Reologie je fyzikální obor zkoumající vnitřní vztahy a děje v tělesech z hlediska jejich 
toku. Název reologie pochází z řeckých slov rhein a logos, jejichž spojení lze přeložit jako 
věda o toku, přičemž jako vědecká disciplína byla reologie založena z celkového pohledu 
poměrně nedávno, v roce 1929 Eugene C. Binghamem a Markusem Reinerem [14,15]. 
Reologie zkoumá vztahy mezi deformacemi, působícím napětím a rychlostmi jednotlivých 
složek popisovaného systému. 

K popisu základních reologických parametrů se používá zjednodušený model s posuvnými 
deskami, kdy spodní deska představuje statickou část modelu a další deska o ploše A se oproti 
této pohybuje ve vzdálenosti h konstantní rychlostí v, jež je způsobena tahovou silou F, 
působící rovnoběžně s oběma deskami. Pohyb desek vůči sobě má za následek deformaci 
materiálu v prostoru mezi deskami, jehož vrstvy jsou různě deformovány podle vzdálenosti od 
spodní statické desky.  
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Obr. 9 Reologický model s posuvnými deskami 

Tečné napětí τ  je dáno poměrem síly F působící deformaci na plochu A: 
 

[ ]21- smkg −⋅⋅=
A

Fτ  (4) 

 
Rychlost této deformace je vyjádřena veličinou smyková rychlost, která popisuje vztah mezi 
vzdáleností desek h a velikostí rychlosti v: 

 

][s 1-

h

v=γ&  (5) 
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Viskozita takovéto látky je pak dána poměrem mezi tečným napětím a smykovou rychlostí. 
Tento vztah je definován Newtonovým zákonem viskozity: 

 

]s[Pa 1-⋅=
γ
τη
&

 (6) 

 
 
2.5.2 Newtonské a Nenewtonské kapaliny 

Z reologického hlediska můžeme látky rozdělit do dvou základních skupin podle jejich 
chování při působící deformační síle. První ze skupin jsou látky, jejichž viskozita se při 
narůstajícím namáhání (tečném napětí) nemění a smyková rychlost je lineárně závislá vůči 
tečnému napětí. Takovéto látky označujeme jako newtonské, protože se řídí Newtonovým 
zákonem viskozity [14]. Příkladem newtonské kapaliny je málo koncentrovaný vodný roztok 
nízkomolekulárních látek, kdy se molekuly v roztoku vzájemně neovlivňují a při deformaci 
tekutiny dochází mezi částicemi k zanedbatelným interakcím, které by tuto deformaci 
ovlivňovali. Průběh takovéto deformace je vidět na následujícím obrázku: 

 

γ

τ

γ

η

 

Obr. 10 Závislost tečného napětí na smykové rychlosti a závislost viskozity na smykové 
rychlosti 

Na druhé straně existuje skupina kapalin, která se tímto jednoduchým principem neřídí 
a ve svém chování při namáhání vykazuje odlišné chování od Newtonova zákona viskozity. 
Tyto látky mají při různých smykových rychlostech nekonstantní viskozitu a díky tomu 
získávají specifické mechanické vlastnosti. Podle typu chování této neideality oproti chování 
vůči Newtonově rovnici viskozity dále tyto látky dělíme do několika podskupin. Patří mezi ně 
látky dilatantní, které při rostoucí smykové rychlosti zvyšují svoji viskozitu (například vodný 
roztok škrobu). Opakem tohoto chování jsou látky pseudoplastické, které při rostoucí 
smykové rychlosti snižují svoji viskozitu (například nátěrové hmoty). Třetí skupinou jsou zde 
látky plastické, které se bez vnějších deformačních sil chovají jako pevná tělesa a k jejich 
uvedení do toku je potřeba překonat mez toku sτ . Po jejím překonání se následně chovají jako 

nenewtonské tekutiny a dochází k nárůstu viskozity s růstem smykové rychlosti. Tento jev je 
způsoben vnitřními vazbami v kapalině, které je nutné před uvedením kapaliny do toku 
překonat vnější silou. Příkladem takovéto plastické tekutiny je zubní pasta [14,15].  
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Obr. 11 Obrázek chování různých typů kapalin 1) nenewtonská kapalina s mezí toku 
2) newtonská kapalina s mezí toku 3) dilatantní kapalina 4) newtonská kapalina 
5) pseudoplastická kapalina 

 
2.5.3 Měřící systémy 

 
2.6.4.1 Systém kužel – deska 

Systém kužel – deska je systém, obecně označovaný jako geometrie, který se používá 
v reometru (přístroji na měření reologických veličin), na měření kapalin o nízkých a středně 
vysokých viskozitách. Samotná geometrie se sestává ze statické spodní části v podobě rovné 
desky a vrchní části v podobě pohyblivého kužele, jehož strana je skosená o úhel až 4°. Tečné 
napětí tohoto systému se vypočítá: 

 

32

3

R

M cp

⋅⋅
⋅

=
π

τ   (7) 

 
kde Mcp je moment hybnosti rotoru a R je poloměr kužele. Pozitivem měřícího systému 

kužel – deska je jednoduchá obsluha a dávkování vzorku, malý objem analyzované kapaliny 
(do 2 cm3) a variabilita pro použití v širokém intervalu viskozit u zkoumaných kapalin. Mezi 
nevýhody se pak řadí nemožnost přesně analyzovat kapaliny s příliš nízkou viskozitou, kdy 
při měření dochází se zvyšováním smykové rychlosti k odtrhávání vrstvy kapaliny až 
vystříknutí, jež je v kontaktu s rotující vrchní deskou [15].  
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Obr. 12 Systém kužel – deska 

2.6.4.2 Systém souosých dvojválců 

Geometrie v uspořádání dvou souosých dvojválců se používá k reologickému měření pro 
kapaliny o většinou nižších viskozitách, pro které by byla nevhodná geometrie typu kužel – 
deska (nelze dosáhnout vyšších smykových rychlostí). Uspořádáním se jedná o statický válec, 
do nějž je „zasouván“ pohyblivý válec a v mezeře mezi těmito válci se nachází měřená 
kapalina. Díky tomu je celkový povrch mezi vzájemně pohyblivými částmi válců mnohem 
větší než u geometrie kužel – deska a celý měřící aparát je tak schopen registrovat i menší 
změny a hodnoty viskozit. Nevýhodou plynoucí z velkého styčného povrchu měřící geometrie 
je pak několikanásobně větší spotřeba vzorku než u geometrie kužel – deska a mnohem 
náročnější údržba a čištění geometrie, která má již výrazně komplikovanější a složitější 
provedení [15]. Sledovanými veličinami byl komplexní modul G*, který se vypočítá podle 
vztahu: 

 
GiGG ′′+′=∗   (8) 

 
kde G′ se nazývá paměťový (elastický) modul a souvisí se schopností tělesa uchovat 

elastickou energii, zatímco G ′′ je viskózní (ztrátový) modul jež souvisí s nevratnou změnou 
(disipací) deformační energie. Z těchto sledovaných veličin jsme také získali ztrátový úhel δ , 
který vyjadřuje poměr mezi paměťovým a viskózním modulem dle vztahu: 

 

G

G
′
′′

=δtan   (9) 

Ztrátový úhel nabývá pro ideální kapaliny velmi vysokých hodnot (větší než 1) a naopak 
pro pevné látky hodnot velmi malých. Proto se z jeho velikosti dá usuzovat charakter chování 
zkoumaného tělesa jako viskózní ( 1tan fδ ) nebo elastické 1tan pδ . 
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Obr. 13 Systém souosých dvojválců 

2.6.4.3 Povrchová reologie 

Metoda povrchové reologie zkoumá děje a mechanismy, jež probíhají a ustanovují se na 
mezifázových rozhraních dvou různých prostředí. Nejrozšířenějším případem je mezifázové 
rozhraní zkoumaná kapalina/okolní atmosféra, přičemž do tohoto rozhraní, jež je většinou 
široké do 1 mm, je nutné umístit i dostatečně citlivou měřící geometrii. Zde se jedná o Du 
Noüy platinový kroužek, který je schopen dostatečně přesně odečítat povrchové viskozity, jež 
pro běžný monomolekulární film dosahují hodnot 10-7 až 10-2 N·s·m-1.[21] 

Vzhledem k takto nízkým měřeným rozsahům veličin jsou kladeny i velké nároky na 
přesnost snímajícího reometru a přesné nastavení měřící geometrie. Samotná geometrie je 
vyrobena z platiny, která se vyznačuje vysokou odolností a nereaktivitou téměř vůči všem 
chemickým látkám. Z toho důvodu se také platinový kroužek před každým použitím máčí 
v roztoku kyseliny chlorovodíkové a následně žíhá v plameni kahanu pro odstranění všech 
nežádoucích nánosů a sedimentů.[22] 
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Obr. 14 Fotografie měřícího systému pro povrchovou reologii 

 
 

Obr. 15 Stahování molekul z povrchu kapaliny do objemu rozpouštědla vlivem interakčních 
sil mezi molekulami v kapalině 
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2.6 Viskozimetrie 

 
2.6.1 Základní definice 

Viskozimetrie je instrumentální metoda zabývající se měřením viskozity tekutin, 
respektive ve velké většině kapalin, protože viskozita plynů je o několik řádů nižší než 
u kapalin a ve většině aplikací zanedbatelná. Základní měrnou veličinou ve viskozimetrii je 
viskozita, která udává vztah mezi tečným napětím a změnou rychlosti proudění kapaliny 
v závislosti na vzdálenosti mezi různými dvěma vrstvami kapaliny. [23] 

Samotná viskozita se dělí na viskozitu dynamickou η (jednotka N·s·m-2 nebo Pa·s) 
a kinematickou υ  (jednotka m2·s-1). Kinematická viskozita je dána podílem dynamické  
viskozity a hustoty kapaliny podle vztahu: 

 

ρ
ηυ =   (10) 

 
a samotná dynamická viskozita vychází z fyzikálních interakcí částic uvnitř vlastního 

objemu kapaliny, přičemž je popsána Newtonovým zákonem viskozity (viz výše) nebo 
Stokesovým zákonem (viz níže). 
 
2.6.2 Pádový viskozimetr 

Viskozimetr je zařízení na měření viskozity kapalin, jejichž tokové vlastnosti nejsou přímo 
výrazně závislé na okolních podmínkách a vnějších deformacích. Viskozimetr totiž měří tyto 
hodnoty pouze pro jedno předem definované nastavení a pro měření viskozit kapalin 
v závislosti na měnících se vnějších podmínkách je vhodnější reometr. 

Pro úspěšné měření viskozity kapaliny ve viskozimetru by měla tato kapalina splňovat 
Newtonův zákon viskozity, být homogenní v celém svém objemu, mít dostatečně nízkou 
viskozitu a nízkou hodnotu Reynoldsova čísla (zachování laminárního proudění). Případně 
zde lze měřit i kapaliny nenewtonské při vhodně zvolené kapiláře a pádovém úhlu. 

Pádový viskozimetr využívá pro měření viskozity kapaliny pádu předem přesně definované 
kovové kuličky kapilárou viskozimetru o průměru jen nepatrně větším, než je průměr kuličky. 
Doba průchodu kuličky mezi dvěma body kapiláry (začátkem a koncem) je sledována pomocí 
dvou laserových detektorů na obou koncích. Hnací silou pro pohyb kuličky v pádovém 
viskozimetru je gravitační pole Země a proti tomuto pohybu působí vztlaková síla kapaliny na 
kuličku a difuzní síly, jež se ale vzhledem k makroskopickému rozměru kuličky vůči 
molekulám v kapalině zanedbává. Celková rovnice rychlosti průchodu kuličkou mezi dvěma 
body je dána rovnicí: [23,24] 

 

η
ρρ

9

)(2 2
fkgr

v
−

=   (11) 

 
kde v je rychlost pádu kuličky kapilárou, r je průměr kuličky, kρ a fρ jsou hustoty 

materiálu kuličky a kapaliny jíž kulička prochází, η je dynamická viskozita, kterou lze 
z naměřených a zadaných hodnot získat. 
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Pro prodloužení anebo naopak zkrácení doby pádu kuličky kapilárou je u pádových 
viskozimetrů možné dále měnit úhel pod kterým kulička padá. 

 

 
 

Obr. 16 Schématický nákres pádového viskozimetru 

2.7 Turbidimetrie 

 
2.7.1 Základní definice 

Turbidimetrie patří mezi fotometrické měřící metody, kdy měřenou vlastností je turbidance 
a vlastností turbidita (zákal) systému. Z tohoto důvodu musí být měřená soustava, kterou je 
většinou kapalný roztok, částečně průsvitná v alespoň omezené části světelného spektra. 

Při turbidimetrickém měření dochází na částicích v kapalině částečně k absorbování 
procházejícího záření, částečně k rozptylu do směrů odlišných od osy záření a částečně 
k průchodu záření v nezměněném směru. Detektor je při této metodě umístěn v ose společně 
se zdrojem záření a měřeným vzorkem, přičemž se měří pokles intenzity záření dopadajícího 
na detektor v poměru se zářením vycházejícího ze zdroje. Turbidance systému je pak přímo 
spojená s absorbancí a má vztah:[25] 

 
lcTT A ⋅⋅+= )( kε   (12) 

 
kde T je turbidance, ε  je absorpční koeficient specifický pro každou látku, Tk je turbiditní 

koeficient specifický pro každou látku, Ac  je koncentrace látky a, l je optická dráha 

v kapalině. 
Samotné množství rozptýleného světla závisí na několika různých veličinách, mezi něž 

patří: 
 

• koncentrace částic, přičemž se změnou koncentrace se mění i forma a způsob jejich 
shlukování, takže absorbance a turbidance je v širším rozmezí nelineárně závislá na 
koncentraci 
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• velikost částic, kdy intenzita rozptýleného světla je nepřímo úměrné velikosti částic 
v roztoku 

• vlnová délka světla, kdy pro kratší vlnové délky dochází k mnohem většímu 
rozptylu (nepřímo úměrné čtvrté mocnině rozdílu vlnových délek) než pro delší 
vlnové délky podle vztahu Rayleighyho rozptylu: 

 

 
24

24
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kde I je intenzita vystupujícího záření, I0 je intenzita vstupujícího záření, α  je 

polarizovatelnost prostředí, λ je vlnová délka záření a R  je poloměr částic jež toto záření 
rozptylují. [26] 

 
 
2.7.2 Metody měření 

Při turbidimetrii se měří zákal zkoumaného roztoku v kapalné fázi, přičemž je důležité 
udržet celý objem roztoku homogenní po celou dobu měření, tak aby byla hustota a rozložení 
částic v měřené oblasti konstantní. Proti tomuto záměru vystupují především dva jevy, a to 
sedimentace částic v gravitačním poli Země a shlukování částic do větších celků (domén, 
micel…). Z toho důvodu je nutné vzorky předem filtrovat a odstřeďovat, aby byly z roztoku 
odstraněny největší částice a vzniklé útvary, které by nebylo možné v dostatečně dlouhém 
časovém období měření prostorově stabilizovat, i za cenu případného ovlivnění koncentrace 
rozpuštěných látek. [25,26] 

Samotné měření lze následně realizovat na zcela běžných laboratorních spektrometrech, 
přičemž je výhodou použití širšího intervalu vlnových délek, který poskytne i informaci 
o emisním spektru elektromagnetického záření pro různé látky obsažené v systému.  

 

 

Obr. 17 Schéma měřící aparatury s přecházejícím zářením zleva a procházejícím záření na 
pravou stranu 

2.8 Dynamický rozptyl světla 

 
2.8.1 Základní definice 

Dynamický rozptyl světla (DLS z anglického dynamic light scattering) je fyzikální 
analytická metoda, jež zkoumá vlastnosti částic v objemu roztoků. Mezi tyto vlastnosti patří 
velikost částic, jejich objemová distribuce anebo Z-potenciál. Velikost částic je dána 
hydrodynamickým poloměrem a dále je důležitým parametrem difúzní koeficient D.[27] 
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Při vlastním měření využívá tato metoda skutečnosti, že dostatečně malé částice, s velikostí 
nižší než je ½ vlnové délky elektromagnetického záření použitého k analýze vzorku, 
rozptylují přicházející záření do všech směrů s fluktuující intenzitou záření v čase danou 
Brownovým pohybem. Jelikož je v samotném prostoru ozářeném paprskem laseru obsaženo 
v libovolný časový okamžik t velké množství částic, záření dopadající na blízký detektor 
mimo osu vstupního laseru pochází k mnoha prostorových bodů. Díky vlnovému charakteru 
elektromagnetického záření dochází při snímání příchozího záření detektorem k jeho 
interferenci a vzniku interferenčního obrazce, který je zcela charakteristický pro každý 
nekonečně malý časový úsek snímání.[27] 

Z důvodu Brownova pohybu rozpuštěných nebo rozptýlených částic v roztoku se totiž 
jejich poloha v každém okamžiku mění a v důsledku toho se mění i tvar a celkové uspořádání 
interferenčního obrazce na detektoru. Tato změna je patrná již v intervalu 10-7 až 10-9 s, 
přičemž dynamický rozptyl světla analyzuje tyto změny vůči sobě a porovnává jejich 
podobnost v čase – koreluje (z toho vychází další pojmenování DLS, a to fotonová korelační 
spektroskopie). Pro časovou změnu dt = 0 s je pak korelace rovna 1, protože jsou 
porovnávány dva naprosto identické interferenční obrazce. S postupem nárůstu časového 
rozdílu dt se pak hodnota korelace snižuje, až po čase dosahuje nulové hodnoty. Změna 
hodnoty korelace je tedy závislá přímo od změny polohy částic a tím pádem od Brownova 
tepelného pohybu částic, což je definováno difúzním koeficientem. Tento tepelný pohyb je 
pak pro jednotlivé částice nepřímo úměrný jejich velikosti dle Einstein-Stokesovy rovnice: 

 

HR

T
D

⋅⋅⋅
⋅

=
ηπ6

k B   (14) 

 
kde D je difusní koeficient, kB je Boltzmannova konstanta, T je termodynamická teplota, 

η je dynamická viskozita prostředí a RH je hydrodynamický poloměr kulovité částice. 

S rostoucím poloměrem částic tak klesá jejich difusní koeficient a díky tomu i vzdálenost, 
kterou jsou schopné částice urazit za dobu dt. Korelační křivka v závislosti na čase se tak pro 
různě velké částice liší a je znázorněná na následujícím obrázku.[28] 

 

 

Obr. 18 Korelační křivka pro DLS částic o dvou různých velikostech 
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2.8.2 Metody měření 

Samotné měření vzorku pro DLS se provádí v kytevách. Tento vzorek musí být homogenní 
v celém svém objemu a pro úspěšné měření je nutné, aby obsahoval částice v rozmezí 5 až 
1000 nm (u námi použitého přístroje Zetasizer Nano), přičemž v obou krajních oblastech 
tohoto intervalu dochází vlivem negativních jevů ke zhoršení celé analytické schopnosti 
metody. Díky tomu je vhodné vzorek předem přefiltrovat pro odstranění příliš velkých částic, 
jež můžou v negativním případě zcela odstínit a pohltit měřící paprsek laseru a tím 
znehodnotit celé měření. [27,28] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie 

Na přípravu všech roztoků byla použita MILI-Q voda připravená v nejvyšší možné kvalitě 
MILI-Q přímo v laboratoři Fakulty Chemické VUT v Brně. Použitý polystyrensulfonát měl 
pro účely této práce molekulovou hmotnost 1 MDa a byl dodán firmou Sigma-Aldrich, 
Steinheim, Německo. Použitý hyaluronan byl dodán ve formě sodné soli v práškové formě 
technické kvality od firmy Contipro Group s.r.o., Dolní Dobrouč, Česká republika. Tyto 
vzorky kyseliny hyaluronové měli výrobcem specifikovanou molární hmotnost 1,50-
1,75 MDa. Aminokyselina lysin použitá pro účely této studie byla dodána firmou Sigma-
Aldrich, Steinheim, Německo. Použitý albumin o molekulové hmotnosti 67 kDa byl dodán 
pro účely této studie firmou Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo. 

 
3.2 Použité metody 

3.2.1 Příprava roztoků 

Všechny roztoky polyelektrolytů (kyseliny hyaluronové a polystyrensulfonátu) byly 
připravovány vždy ve shodě s následujícím postupem. Nejprve byl polyelektrolyt navážen 
v suchém sypkém stavu na analytických vahách s přesností navážky na čtyři desetinná místa 
ve shodě s předchozími výpočty. Následně byla tato navážka analyticky převedena do 
vypočteného množství injekční vody, přičemž tento převod byl realizován v několika krocích, 
kdy se střídavě převrstvovaly dávky injekční vody a polyelektrolytu pro jeho následné lepší 
rozpuštění. Tímto postupem se také částečně zabránilo tvorbě shluků a domén v počátečních 
fázích rozpouštění elektrolytu, které by mohly v jisté formě přetrvat v roztoku i po důkladném 
rozmíchání a ovlivnit tak negativně přesnost měření. Následně bylo do roztoku vždy vloženo 
magnetické míchadlo. Po analytickém převedení navážky do objemu rozpouštědla byla 
nádobka s roztokem uzavřena a zapečetěna vrstvou parafilmu. Díky tomu bylo zabráněno 
přístupu další vzdušné vlhkosti k míchanému roztoku. Samotné míchání bylo realizováno na 
magnetické míchačce po dobu 24 hodin za laboratorní teploty (cca 25 °C) pro zajištění 
dostatečné homogenity celého roztoku. Pro omezení degradačních procesů v roztoku 
polyelektrolytu byl následně roztok uchován v chladu až do dalšího použití. 

Koncentrace polystyrensulfonátu byla vypočtena s ohledem na porovnávací charakter jeho 
roztoků tak, aby koncentrace interakčních center v PSS byla v porovnání stejná, jako je 
koncentrace interakčních skupin ve vodném roztoku kyseliny hyaluronové o koncentraci 1 g/l 
(0,1 %). Jelikož je kyselina hyaluronová dodávána jako směs biopolymeru o různých 
molekulových hmotnostech v intervalu 1,5–1,75 MDa, byla pro účely výpočtu koncentrace 
vazebných skupin použita přibližná průměrná hodnota molekulové hmotnosti hyaluronanu 
1,6 MDa. Hmotnost monomeru kyseliny hyaluronové mmonomer = 400 Da a z toho vyplývá, že 
každý řetězec hyaluronanu o molekulové hmotnosti 1,6 MDa obsahuje 4 420 monomerních 
skupin. 

 
%hm 1,0=HyAw  

z toho vyplývá, že koncentrace kyseliny hyaluronové je 6,25·10-7 mol·dm-3: 
 

3-7
6

dmmol 1025,6
106,1

1 ⋅⋅=
⋅

= −
HyAc  
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-33

HyACOOH dmmol 107625,24420 ⋅⋅=⋅= −cc  

 
Molekulová hmotnost monomeru polystyrensulfonátu je 207 Da, takže PSS o molekulové 

hmotnosti 1 MDa obsahuje 4 831 monomerních skupin v jedné molekule. 
 

3-77
HyA dmmol 107183,5

4831

4420
1025,6

4831

4420 ⋅⋅=⋅⋅=⋅= −−ccPSS  

 
-367

PSSPSSPSS dmg 5718,01011025,6 ⋅=⋅⋅⋅=⋅= −Mcw  

 
Z tohoto výpočtu vyplývá, že roztok polystyrensulfonátu (1 MDa) o koncentraci 

0,571 8 g·dm-3 má stejnou koncentraci skupin schopných interagovat s dusíkatými amfifilními 
látkami, jako má roztok hyaluronanu (1,6 MDa) o koncentraci 1 g·dm-3. Pro snazší navážku 
a především měření viskozity roztoků PSS byla jeho ideální koncentrace zdvojnásobena 
a aproximována na 1,2 g·dm-3. Roztoky polystyrensulfonátu totiž vykazují oproti stejným 
koncentracím HA mnohem nižší viskozitu a ve vypočtené koncentraci 0,571 8 g·dm-3 by bylo 
již pravděpodobně obtížnější změřit významné změny viskozit způsobené interakcemi 
s lysinem. V souvislosti s tímto zvýšením koncentrace polyelektrolytu byla pak následně 
2,1 násobně zvýšena i koncentrace lysinu ve vzorcích řady PSS + Lys(+) oproti řadě HA + 
Lys. 

Zásobní roztoky lysinu byly připravovány obdobně jako roztoky hyaluronanu 
a polystyrensulfonátu. Rozdíl byl pouze v době míchání po převedení navážky lysinu do 
objemu injekční vody, kdy doba míchání nutná pro homogenizaci byla pouze 1 hodinu, 
protože lysin je nízkomolekulární látka a oproti biopolymerům se rozpouští ve vodě mnohem 
lépe a rychleji. Protonizovaný zásobní roztok lysinu byl připraven v identické formě jako 
roztok čistého lysinu ve vodě s tím, že pH tohoto roztoku bylo upraveno na nižší hodnoty, při 
kterých dochází k protonizaci časti aminoskupin. Kladný náboj nesený na aminoskupinách 
lysinu pak umožňuje lepší možnosti interagovat se skupinami na řetězci hyaluronanu nebo 
polystyrensulfonátu. Hodnota pH lysinu byla stanovena s ohledem na inflexní bod titrační 
křivky lysinu titrovaného vodným roztokem kyseliny chlorovodíkové. [8] 
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Obr. 19 Titrace 120 mmol⋅dm‒3 lysinu 1 mol⋅ dm‒3 HCl 

Po analýze takto získaných dat bylo za pomocí grafu a inflexního bodu určeno, že 
požadované pH bude mít přibližnou hodnotu 6,5, což je také hodnota pH pro vodný roztok 
polysterén sulfonátu a bude tudíž využito výhody, kdy se přídavkem lysinu k PSS nezmění 
celkové pH systému prostým smícháním komponent, protože všechny roztoky budou mít 
stejné pH. Z důvodu velké citlivosti roztoku lysinu na změnu pH při přídavku HCl v oblasti 
hodnot pH 4–7,5 bylo nutné postupovat metodou postupného přídavku roztoku HCl 
o koncentraci 1,5 mol·dm-3 dle předem vypočteného teoretického množství jež by mělo na 
úpravu roztoku lysinu o koncentraci 396 mmol·dm-3 postačovat. Pro námi stanovenou 
koncentrační řadu lysinu 0–30 mmol·dm-3 bylo totiž nutné připravit zásobní roztok 
protonizovaného lysinu o koncentraci 11x vyšší, tj. 330 mmol·dm-3 protože směsný poměr 
protonizovaného lysinu a roztoku PSS byl 1:10. K 10 cm3 roztoku lysinu o koncentraci 
396 mmol·dm-3 přidáno postupně celkem 1,869 cm3 roztoku kyseliny chlorovodíkové 
o koncentraci 1,5 mol·dm-3 a bylo tak dosaženo pH roztoku 6,64. Dále byl roztok doplněn na 
výsledný objem 12 cm3 injekční vodou a míchán na magnetické míchačce do dalšího dne po 
dobu 24 hodin. 

Zásobní roztoky albuminu byly připraveny stejně jako zásobní roztoky hyaluronanu s PSS 
včetně doby míchání po 24 hodin, protože se již jedná o látku s vysokou molekulovou 
hmotností. Následně bylo nutné pro jeho úspěšné rozmíchání a homogenizaci v objemu 
rozpouštědla umístit zásobní roztok albuminu do ultrazvukové míchačky po dobu 20 minut. 
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Dále byly zásobní roztoky BSA naředěny na dvojnásobný objem pomocí fosfátovo-
citrátového pufru a opět promíchány 24 h do dalšího dne. Pro koncentrační řadu vzorků 
o koncentracích albuminu v intervalu 0,1 – 5 g/l bylo nutné připravit roztok albuminu v pufru 
o koncentraci 15 g/l, takže samotný roztok albuminu v MILI-Q vodě musel mít koncentraci 
30 g/l, pro získání výsledné požadované koncentrace. 

Roztoky citrátovo-fosfátového pufru byly připraveny z vodných roztoků kyseliny 
citronové o koncentraci 0,01 mol·dm-3 a dihydrátu fosforečnanu disodného o koncentraci 
0,02 mol·dm-3. K jejich přípravě byla použita MILI-Q voda, přičemž vždy byla kyselina 
citronová nebo fostorečnan disodný navážen dle výpočtu v suchém stavu na analytických 
vahách a následně byla navážka analyticky převedena do odměrné baňky a doplněna vodou 
k rysce do stanoveného objemu. Tyto jednotlivé roztoky byly následně míchány po dobu 
alespoň 1 hodiny na magnetické míchačce pro dokonalé rozpuštění složek roztoků. Následně 
byly tyto roztoky smíchány dohromady v poměru 100 cm3 roztoku kyseliny citronové 
a 60 cm3 roztoku fosforečnanu disodného pro získání pH pufru 4,05. Celý postup míchání 
pufru byl realizován postupným přidáváním roztoku fosforečnanu k určenému množství 
roztoku kyseliny citronové při postupném měření pH pro určení průběhu míchání pufru. 
Následně byl takto získaný pufr opět míchán 1 hodinu na magnetické míchačce pro lepší 
homogenizaci. 

Po přípravě všech základních roztoků byly připraveny jednotlivé vzorky koncentračních 
řad. Řada protonizovaného lysinu s polystyrensulfonátem byla připravena v koncentracích 
lysinu 0 až 30 mmol·dm-3 přičemž koncentrace PSS byla 1g/l. Roztoky byly homogenizovány 
na magnetické míchačce minimálně 24 hodin do dalšího dne. Společně k těmto vzorkům byly 
stejným způsobem připraveny i jejich „blanky“ o stejných koncentracích PSS ale bez 
přídavku Lys(+). Tyto roztoky byly určeny k porovnávacímu měření pH a vodivosti roztoků 
oproti roztokům PSS + Lys(+). Po ukončení míchání byly vzorky uchovávány v chladu. 
Řada albuminu s kyselinou hyaluronovou byla připravena v koncentracích albuminu 0 až 

5 g/l. Koncentrace kyseliny hyaluronové byla 1g/l. Nejprve byly připraveny zásobní roztoky 
albuminu a HA v pufru k přípravě roztoků koncentračních řad včetně blanků. Tyto vzorky 
byly homogenizovány na magnetické míchačce minimálně 24 hodin do dalšího dne 
a následně uchovány v chladu k dalšímu měření.  

 
3.2.2 Měření pH 

Vzorky všech koncentračních řad byly proměřeny pH metrem od firmy Mettler Toledo 
Seven Easy, přičemž před jejich změřením byly vždy ponechány aspoň 1 hodinu mimo 
lednici za laboratorní teploty pro vytemperování. Elektroda byla vložena do roztoku 
a hodnoty pH byly odečítány v 5 krocích o délce 30 s. Následně byla elektroda vytažena 
z roztoku, omyta destilovanou vodou, osušena opatrně buničinou a celý proces měření byl 
ještě 2x zopakován. Získané hodnoty byly zaznamenány do tabulky a následně z nich byla 
spočítána průměrná hodnota pH a směrodatná odchylka. 

Samotný pH metr byl před každým měřením otestován na vzorku kalibračního roztoku 
a pokud se hodnoty pH lišily o více než 0,02, byl pH metr nakalibrován pomocí sady 
kalibračních pufrů poskytnuté výrobcem o pH 2, 4 a 7. Směrodatná výběrová odchylka 
naměřených dat byla vypočtena pomocí následujícího vzorce: 
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3.2.3 Měření vodivosti 

U roztoků konduktometricky zkoumaných v rámci této studie se jedná především 
o protonizované molekuly lysinu a albuminu, disociované molekuly HCl a částečně také 
autoprotolyzované molekuly vody ve vodných roztocích. Samotný příspěvek hyaluronanu do 
vodivosti celé soustavy lze zanedbat, protože jeho makromolekuly jsou příliš velké na to, aby 
mohli v roztoku vykonávat transportní pohyb náboje mezi elektrodami. 

Vzorky všech koncentračních řad byly proměřeny konduktometrem od firmy Mettler 
Toledo Seven Easy, přičemž před jejich změřením byly vždy ponechány aspoň 1 hodinu pro 
vytemperování za laboratorní teploty. Následně byly vzorky roztoků jednotlivě změřeny 
konduktometrem pro zjištění jejich vodivosti při teplotě 25 °C (použita teplotní korekce 
konduktometru). Elektroda byla vložena do roztoku a hodnoty vodivosti byly odečítány 
v 5 krocích za sebou s odstupem 30 s. Následně byla elektroda vytažena z roztoku, omyta 
destilovanou vodou, osušena opatrně buničinou a celý proces měření byl ještě 2x zopakován. 
Získané hodnoty byly zaznamenány do tabulky a následně z nich byla spočítána průměrná 
hodnota vodivosti a směrodatná odchylka. Směrodatná výběrová odchylka naměřených dat 
byla vypočtena pomocí následujícího vzorce: 
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Pomocí stejného vzorce pak byla vypočtena i směrodatná výběrová odchylka. 
 

3.2.4 Reologické měření 

Reologické studium představovalo v rozsahu a cíli této práce klíčovou úlohu pro zjištění 
interakcí mezi všemi vzorky roztoků polyelektrolytů a dusíkatých amfifilních látek. U měření 
na reometru byla sledována zdánlivá viskozita zkoumaných. Pro toto měření byl využit 
reometr  AR – G2 od firmy TA Instruments a k jejich vyhodnocení byl použit program TA 
Data Analysis od stejné firmy. Jednotlivá měření viskozity roztoků byla provedena pomocí 
geometrie typu kužel – deska (průměr 60 mm a úhel zkosení 1°), který je vhodný pro roztoky 
o vyšší viskozitě, jež také většinou vykazují nenewtonské chování a pro geometrii válec – 
válec (v provedení double-gap conc. Cylinders) (kapitola 2.5.3 Měřící systémy) pro roztoky 
o nižších hodnotách viskozit. Každý ze vzorků byl nejprve vytažen z ledničky a nejméně po 
dobu jedné hodiny temperován při laboratorní teplotě. Následně byl příslušný objem 
zkoumaného vzorku nadávkován pomocí pipety do měřící geometrie. Poté byla v reometru 
nakalibrovaném dle pokynů výrobce nastavena temperace vzorku po dobu 5 minut před 
samotným měřením na teplotu 25 °C. Pro měření viskozity vzorků byl využit test Steady 
Flow, který zjišťuje tokové vlastnosti kapaliny v reometru, které odečítá ve chvíli, kdy se tok 
kapaliny mezi pevnou a rotující deskou geometrie dostane do ustáleného stavu a hodnota 
smykové rychlosti se při konkrétním tečném napětí v našem případě nemění o více než 5 % 
po dobu minimálně 10 s. Každá takto získaná hodnota byla celkem 3x změřena znovu za 
stejných podmínek pro zajištění co nejlepší spolehlivosti výsledků. Pro každý měřený vzorek 
byla naměřena toková křivka viskozit pro různé smykové rychlosti o minimálně 20 bodech, 
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přičemž samotné měření bylo provedeno alespoň 2x vždy s čerstvě nadávkovaným vzorkem, 
aby se zajistila jeho reprodukovatelnost a porovnatelnost získaných dat. Získaná viskozitní 
data byla proložena vhodným reologickým modelem, který s co nejnižší chybou Standard 
Error do hodnoty maximálně 20 správně popisoval chování kapaliny a poskytoval námi 
hledanou hodnotu viskozity pro nekonečně malou smykovou rychlost η0. Těmito modely byly 
Cross a Williamson. Crossův model je popsán vztahem: 
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kde ∞η  je asymptotická viskozita roztoku pro nekonečně velkou smykovou rychlost, 0η  je 

limitní viskozita pro nekonečně malou smykovou rychlost, 
⋅
γ  je smyková rychlost a 

⋅

Cγ  je 

kritická smyková rychlost. Williamsonův model je popsán vztahem: 
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kde K1 je konstanta. 
 
Při měření s použitím geometrie válec – válec byl vždy měřen pouze jeden vzorek roztoku, 

protože tento systém vyžaduje použití většího množství zkoumané kapaliny než systém kužel 
– deska. Z tohoto důvodu bylo zvoleno, že zkoumaný vzorek se podrobí 2 za sebou jdoucím 
testům, aby bylo opět možné obdržet porovnatelné výsledky. Mezi každým z těchto testů byla 
pak vložena 5 minutová relaxační pauza a 2. test tak neměl být ovlivněn dynamickým 
namáháním roztoku během 1. testu. Zpracování výsledků pak probíhalo dle stejného postupu, 
jako v případě měření s geometrií kužel – deska. 

Pro měření povrchových reologických vlastností byla použita geometrie v podobě Du 
Noüy platino-iridiového (dále jen platinový) kroužku. Vzorky byly před samotným měřením 
opět minimálně 1 hodinu ponechány v laboratoři při laboratorní teplotě k vytemperování. 
Během temperování vzorků byla nastavena nulová poloha reometru pomocí speciálního 
nástavce, který se upínal do stejné části geometrie, jako vlastní měřící platinový kroužek. 
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Obr. 20 Fotografie měřícího systému pro povrchovou reologii  

Následně byla nádobka se vzorkem umístěna na desku reometru a manuálně byla 
nastavena poloha měřícího kroužku do povrchové vrstvy zkoumaného roztoku. Pro zkoumání 
povrchových vlastností je ideální použít oscilační test, kdy se měřící geometrie vychyluje 
z počáteční polohy střídavě na jednu a druhou stranu. V prvním části oscilačního testu se 
geometrie vychylovala s různou velikostí výchylky od 0,05 do 100 % s konstantní rychlostí 
1 rad·s-1, tzv. Strain Sweep test V dalším měření po skončení prvního testu geometrie 
oscilovala s různou rychlostí v intervalu 0,05 – 20 rad·s-1 s velikostí námi určené výchylky 
1 %. V obou případech byly změřeny hodnoty pro různé vstupní výchylky a rychlosti. Pro 
relaxaci vzorku byl do měření vždy předem vložen relaxační krok o délce 5 minut mezi 
frekvenčním a strain testem. Každé toto měření bylo provedeno s jedním vzorkem 2x pro 
ověření reprodukovatelnosti údajů. Mezi každým měřením byl pak platinový kroužek očištěn 
v 7% roztoku kyseliny chlorovodíkové a vyžíhán v plameni plynového kahanu. Stejně tak 
byla na každý vzorek použita nová čistá skleněná nádobka. 

Pro sledování kinetiky interakcí v systémech s BSA se používala povrchová reologie. 
Samotné složky HA a BSA tak byly již v příslušných koncentracích připraveny předem 
v oddělených nádobkách a následně smíchány dohromady až těsně před začátkem měření 
přímo v reologických kádinkách. Zde byly zkoumány děje probíhající ihned po smíchání 
roztoku hyaluronanu s roztokem albuminu v pufru, které vedou k dosažení rovnováhy v této 
kapalině. Pro jejich měření byl opět využit systém Du Noüy platinový kroužek a samotný 
reologický test měl parametry: výchylka geometrie – 1 %; úhlová rychlost – 1 rad·s-1; doba 
měření – 2 hodiny, počet bodů za dobu měření – 720; počáteční temperace vzorku – 5 minut 
a do měřícího prostoru reometru byla ještě vložena nádobka s MILI-Q vodou a vše přikryto 
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krytem pro zamezení vysychání. Z důvodu velké časové náročnosti u tohoto experimentu byly 
změřeny jen koncentrace 0,1; 3 a 5 g/l albuminu a 0,1% roztoku kyseliny hyaluronové 
v pufru, přičemž byl také sledován vliv opačného přídavku a sice HA do BSA. Pro srovnání 
byly také změřeny kinetické změny po přídavku pufru do BSA bez HA pro porovnání. 

 
3.2.5 Viskozimetrické měření 

Pro viskozimetrické měření byly nízkoviskózní vzorky PSS + Lys(+) o koncentracích 
Lys(+) 0 až 30 mmol·dm-3 vytaženy z lednice minimálně 1 hodinu předem pro jejich 
vytemperování. Následně bylo z vialek odebráno 5 cm3 od každého vzorku a toto množství 
bylo přefiltrováno přes jednorázový filtr o velikosti póru 45 nm do centrifugační zkoumavky 
a po dobu 23 minut odstřeďován při 4000 RPM. Díky tomu byly ze vzorků odstraněny 
případné prachové nečistoty a také bublinky všech rozpuštěných plynů. Z takto připravených 
vzorků byly odebrány cca 2 cm3 a na hustoměru Anton Paar GmbH DMA 4500 byla změřena 
jejich přesná hustota při teplotě 25 °C, která je potřeba pro následující přesně změření 
viskozity vzorků. Hustoměr samotný byl nejprve nakalibrován pomocí odplyněné MILI-Q 
vody, jež má při teplotě 25 °C hustotu 0,99712 g·cm-3. Následně byl do měřící cely hustoměru 
vstříknut injekční stříkačkou vzorek zkoumaného roztoku a změřena jeho hustota s počtem 
opakování 3x pro získání dostatečného množství ověřených dat. Po každém vzorku byl 
hustoměr propláchnut dalším měřeným roztokem. 

Po zjištění přesných hustot našich roztoků byla změřena jejich viskozita s použitím 
přístroje Anton Paar GmbH AMV, kdy k měření byla použita kapilára o vnitřním průměru 
1,6 mm určená pro měření nízkoviskózních roztoků s rozmezím viskozity 0,3–10 mPa·s. 
Teplota měření byla 25 °C. Každý ze vzorků byl nadávkován do měřící kapiláry s kovovou 
kuličkou o průměru 1,4 mm a uzavřená kapilára bez jakýchkoliv bublinek byla vložena do 
měřící části viskozimetru. Naplněná kapilára byla dále vytemperována na měřící teplotu 
25 °C, přičemž pro určení dostatečné temperace vzorku byly měřeny doby pádu kuličky při 
úhlu 70° a doby pádu se zde nesměly lišit o více než 0,1% (opakování maximálně 20x). 
Samotné měření doby pádu kuličky se provádělo při náklonu kapiláry 50 a 70° s maximální 
možnou odchylkou měření 0,2 % a počtem opakování 4x. Přístrojem byly změřeny 4 časy 
doby pádu a jejich průměr byl zaznamenán. Získané hodnoty všech dob pádu kuličky 
kapilárou vyplněnou roztokem, dynamické viskozity zjištěné viskozimetrem a chybové 
faktory měření K byly poté zaznamenány a vyhodnoceny. 

 
3.2.6 Turbidimetrické měření 

Turbidimetrické měření bylo pro vzorky řady hyaluronan + albumin v pufru a jejich blanky 
realizováno na spektrofotometru CARY PROBE 50 VARIAN. Pro přípravu vzorků na měření 
bylo nutné nejdříve vzorky po dobu alespoň jedné hodiny vytemperovat při laboratorní 
teplotě. Následně bylo z nádobek se vzorky odebráno cca 10 cm3 roztoků, jež byly odstředěny 
v odstředivce po dobu 23 minut a 4 000 RPM pro odstranění hrubých nečistot a bublinek 
vzduchu z objemu kapaliny. Část takto připraveného vzorku byla vždy jednotlivě převedena 
přes mikrofiltr o velikosti pórů 450 nm do křemenných kyvet určených pro měření v UV 
oblasti elektromagnetického spektra. Spektrofotometr byl nastaven pro měření v rozsahu 
vlnových délek 400–200 nm s krokem 1 nm a měřením v módu slow (cca 3 nm·s-1), pro 
zajištění co nejvyšší kvality získaných údajů. Dále byla spektrofotometrem změřena baselina 
na vzorku pufru použitého pro přípravu roztoků. Následně byla změřena absorbance každého 
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roztoku kyseliny hyaluronové s albuminem a pufru s albuminem pro dvě různé nadávkování 
téhož vzorku a trojnásobném opakování měření pro každé nadávkování (tj. 6 měření pro jeden 
vzorek celkem). Získaná data byla převedena do formátu .csw a byly vybrány absorbance pro 
2 vlnové délky, které se dále vyhodnotily. 
 
3.2.7 DLS Měření 

Měření dynamického rozptylu světla bylo realizováno na přístroji Zetasizer Nano od 
společnosti Malvern Instruments Ltd. Pro přípravu vzorků na měření bylo nutné nejdříve 
vzorky po dobu alespoň jedné hodiny vytemperovat při laboratorní teplotě. Následně bylo 
z nádobek se vzorky odebráno cca 10 cm3 roztoků, jež byly odstředěny v odstředivce po dobu 
23 minut a 4 000 RPM pro odstranění hrubých částic a bublinek vzduchu z objemu kapaliny. 
Odstředěné vzorky byly poté s pomocí injekční stříkačky přes jednorázový mikrofiltr 
o velikosti pórů 230 nm přefiltrovány do plastových měřících kyvet a ponechány minimálně 
30 minut relaxovat v zakryté kyvetě při laboratorní teplotě. V přístroji byla také nastavena 
hustota vzorků a jejich index lomu dle předem zadané nabídky typových prostředí od 
výrobce. Pozorovací zpětný úhlu rozptýleného záření byl 173°. Počet opakování měření pro 
každý vzorek byl nastaven automaticky přístrojem. Vlastní vzorek v kyvetě byl ještě další 
2 minuty temperován přímo v přístroji. Následně byl změřen dynamický rozptyl světla 
každého roztoku kyseliny hyaluronové s albuminem a pufru pro dvě různé nadávkování téhož 
vzorku a trojnásobném opakování měření pro každé nadávkování (tj. 6 měření pro jeden 
vzorek celkem). 

 
 
3.2.8 Zpracování a vyhodnocení 

Z předchozího měření získaná data pH a vodivosti všech roztoků byla zaznamenána 
a vyhodnocena v počítačovém programu Excel. Vůči sobě byly vždy porovnávány změny pH 
a vodivosti v závislosti na obsahu polyelektrolytu a dusíkaté látky v roztoku v případě roztoků 
polyelektrolyt + amfifilní látka a pouze amfifilní látka v rozpouštěcím prostředí. Takto 
získaná data byla vynesena do grafu pro relativní měrná vodivost κrel1. 1. relativní vodivost je 
definována vztahem: 
 

 
Amfpros

AmfPolE
rel1

+

+=
κ
κκ  (19) 

 
kde AmfPolE+κ  značí měrnou vodivost roztoku polyelektrolytu s dusíkatou amfifilní látkou 

a Amfpros+κ  značí měrnou vodivost roztoku amfifilní látky samotné. Vynesená grafická závilost 

znázorňuje změny vodivosti způsobené interakcemi polyelektrolytu s amfifilní látkou. 
 

Získané hodnoty pH byly zpracovány pro všechny roztoky do grafické podoby vyjadřující 
změny velikosti pH v závislosti na přítomnosti polyelektrolytu v příslušném vzorku oproti 
jeho blanku. 

 
Získaná reologická data z měření na test Steady Flow byla zpracována v programu TA 

Data Analysis dodaném přímo výrobcem reometru. Grafická podoba jednotlivých tokových 
křivek závislosti viskozity na smykové rychlosti byla vždy proložena vhodným reologickým 
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modelem, který správně popisoval a odpovídal charakteru měřené kapaliny. Hodnotícím 
kritériem pro vhodnost modelu byla hodnota standard error, kdy výsledky podané 
reologickým modelem jsou uvažovány jako správné, právě když je hodnota standard error 
nižší než 20 a počítá se podle následujícího vztahu: 
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kde mx  značí naměřené hodnoty, cx  značí vypočítané hodnoty, n  značí počet naměřených 

hodnost a rozsah značí rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotou. 
Ze získaných reologických modelů byla následně získána hodnota limitní viskozity 0η , 

která je v modelech programu TA Data Analysis popisována jako zero-rate viscosity 
a odpovídá teoretické viskozitě roztoku při nekonečně malé smykové rychlosti. Relativní 
viskozita rel0η  byla vypočtena podle vztahu: 

 

PSS0

LysPSS0
rel0 η

η
η +=   (21) 

 
kde PSS0η  je viskozita roztoku PSS bez přídavku Lys(+) při nekonečně malé smykové 

rychlosti a LysPSS0 +η  je viskozita roztoku PSS+Lys(+) při nekonečně malé smykové rychlosti. 

Získaná reologická data z měření na oscilační test z povrchové reologie byla zpracována 
v programu TA Data Analysis dodaném přímo výrobcem reometru. Grafická podoba 

jednotlivých tokových křivek závislosti komplexního modulu ∗G  a ztrátového úhlu 

tan(delta) byla vynesena v závilosti na frekvenci oscilací. Z těchto grafů byly vybrány 
hodnoty komplexních modulů a ztrátových úhlů pro 3 shodné oscilační frekvence od každého 
vzorku, jež byly následně vyneseny do grafů oproti koncentraci BSA a byl porovnán 
charakter vzorků pro směs HA + BSA a pufr + BSA. 

Povrchová reologická data ze sledování kinetiky roztoků z povrchové reologie byla 
zpracována v programu TA Data Analysis. Měření jednotlivých tokových křivek závislosti 

komplexního modulu pružnosti tekutého tělesa ∗G  a tangens ztrátového úhlu tan(delta) na 

frekvenci oscilací byla vynesena do grafů. Následně byly tyto grafy porovnány pro různé 
způsoby míchání roztoků a také vůči roztokům bez HA.  

Viskzimetrická data z měření roztoků PSS+Lys byla využita k sestavení grafu závislosti 
změny viskozity vzorku na koncentraci lysinu v něm. 

Získaná data z turbidimetrie byla převedena do Excelu a následně ze získaných 
absorpčních křivek byly zaznamenány hodnoty absorbance při vlnových délkách 280 
a 400 nm. Tyto hodnoty odpovídají absorpčním maximům pro volné molekuly albuminu 
v roztoku a dle nich lze usuzovat charakter a četnost hledaných interakcí. Tyto hodnoty byly 
vyneseny do grafu v závislosti na koncentraci albuminu v roztoku HA a také na hodnotě 
poměru koncentrace interakčních center HA vůči koncentraci BSA (charakterizující teoretické 
maximální možné obsazení a saturaci molekul PSS molekulami BSA). 
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Data získaná z měření dynamického rozptylu světla byla následně podrobena Dean 
Dixonovu testu pro určení odlehlých hodnot, který se řídí následujícím předpisem pro výpočet 
faktoru Q: 
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= +   (22) 

 
kde Nmin+1 je druhá nejnižší naměřená hodnota ze souboru dat, Nmin je nejnižší naměřená 

hodnota ze souboru a Nmax je nejvyšší naměřená hodnota ze souboru. Vypočtený koeficient 
spolehlivosti Q se následně porovná s tabulkou koeficientů pro daný počet prvků v souboru a 
pokud je Q vyšší než tabelovaná hodnota, nejnižší hodnota se vyloučí jako odlehlá a celý 
postup se opakuje. Identický postup se zrcadlově obrácenými vstupními veličinami byl použit 
i pro určení odlehlých maximálních hodnot DLS dat. Tímto způsobem ve výsledku získáme 
soubor dat, jehož prvky obsahují správný výsledek měřené veličiny na 95 %. Tímto způsobem 
byly získány u jednotlivých vzorků řady HA + BSA a pufr + BSA hodnoty velikosti částic 
v roztocích, difuzní koeficient, intenzity rozptylu jednotlivých částic dle velikosti, plochy 
intenzitních píků velikosti částic a objemových zlomků tvořených částicemi dle velikosti. 
Tyto informace nám pak poskytly představu o charakteru a formování útvarů ve zkoumaných 
vzorcích. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
V následujících odstavcích, tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky získané 

v předchozím měření daném rozsahem této práce, včetně následujicí diskuse k jednotlivým 
výsledkům. 
 
4.1 Polysterensulfonát s protonizovaným lysinem 

Měření pH bylo prováděno především jako doplňková metoda pro potvrzení správnosti 
přípravy vzorků jednotlivých koncentračních řad, kde bylo u řady PSS + protonizovaný lysin 
nebo u řady HA + BSA v pufru záměrně upravováno pH kvůli jeho zachování na konstantní 
úrovni pro celou koncentrační řadu. Z toho důvodu pak samotná hodnota pH u jednotlivých 
vzorků neposkytuje statisticky významnější informaci o vzájemných interakcích 
polyelektrolytu s dusíkatou amfifilní látkou. 

Pro řadu polystyrensulfonátu s lysinem protonizovaným na pH roztoku PSS ve vodě, jež 
bylo zjištěno z aktuální sady roztoků (cca pH = 6,7), poskytla pH-metrie výsledky v souladu 
s požadovanou stabilizací pH všech roztoků okolo úrovně přirozenou pro roztok čistého 
polystyrensulfonátu v injekční vodě. Zde v případě navázání molekuly lysinu na polymerní 
strukturu PSS dojde sice k jeho odstranění z volného objemu roztoku, ale jak samotný 
protonizovaný lysin, tak polystyrensulfonát dávají ve vodném roztoku pH blízké 6,7 a tak 
hodnota pH není v závislosti na koncentraci jednotlivých složek. Postupný nárůst pH 
s rostoucí koncentrací lysinu u vodných vzorků je zde proti logice, že přídavek většího 
množství „kyselých“ molekul protonizovaného lysinu, které by měly naopak pH snižovat. 
Naměřená data jednotlivých vzorků jsou pak porovnána v následujícím grafu. 
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Obr. 21 Graf závislosti pH na koncentraci lysinu pro řadu PSS + Lys(+) 



 42

Konduktometrické měření mělo za úkol především prověřit správnost způsobu přípravy 
vzorků jednotlivých koncentračních řad a spolu s tím také sloužilo jako doplňková metoda pro 
studium interakcí mezi polyelektrolytem a amfifilní dusíkatou látkou. U všech vzorků 
nicméně konduktometrická data a z nich vypočtené relativní hodnoty měrných vodivostí κrel1 
(viz. kapitola 3.2.8. Zpracování a Vyhodnocení) neprokázala žádné z očekávaných deformací 
průběhů grafů, jež byly patrné v předcházející studii interakcí hyaluronanu s protonizovaným 
lysinem a kyselinou 6-amino kapronovou [8]. Průběh samotných grafů relativních vodivostí je 
tak čistě závislý na koncentracích jednotlivých amfifilních látek a κrel1 v celém průběhu 
asymptoticky klesá k hodnotě 1. 

Dle předpokladu pak měly být tyto interakce ještě podpořeny částečnou protonizací lysinu 
a z měření vodivosti vzorků řady PSS + Lys(+) charakteru vyplývá, že se vodivost při nízkých 
přídavcích Lys(+) snižuje, i když systém samotný obsahuje celkově více nabytých částic, 
vodivost by tak měla stoupat. Pravděpodobně tedy dochází k jistým fyzikálním interakcím 
mezi lysinem a PSS. 
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Obr. 22 Závislost relativní vodivosti 1 na koncentraci protonizovaného lysinu v roztoku 
s PSS 

Reologické zkoumání představovalo stěžejní metodu pro výzkum interakcí v rámci této 
studie. První použitou metodou bylo určení viskozity při nekonečně malé smykové rychlosti 
η0 pro roztoky PSS+Lys(+) a HyA+BSA. Roztok samotného polystyrensulfonátu ve vodě 
dosahoval η0 = 2,67 mPa·s a se stoupající koncentrací lysinu viskozita dále klesala až na 
hodnotu 1,544 respektive 1,59 mPa·s pro roztoky o koncentraci 20 a 30 mmol·dm-3 
protonizovaného lysinu. Vykazuje tedy slabé pseudoplastické chování. 

K vzájemnému porovnání změny viskozit u různě velkých přídavků lysinu byla zvolena 
relativní viskozita, jež dána vztahem: 
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kde 

O2HPSS0 +
η  je limitní viskozita pro roztok PSS ve vodě bez přídavku aminokyseliny a 

LysPSS0 +
η  

je limitní viskozita pro roztok PSS s přídavkem aminokyseliny lysinu. Výsledná relativní 
viskozita pak vyjadřuje změnu viskozity roztoku vlivem různé koncentrace lysinu v roztoku. 

Pro koncentrační řadu polystyrensulfonátu s protonizovaným lysinem vyplývá 
z naměřených dat, že dosažení minimálních konstantních hodnot viskozity vzorků je dosaženo 
již pro 2 nejvyšší koncentrace 20 a 30 mmol·dm-3 protonizovaného lysinu. V tuto chvíli lze již 
očekávat maximální možné navázání molekul lysinu na PSS, díky čemuž už dále neklesá 
viskozita vzorků, protože molekuly polymeru jsou již maximálně sbaleny do sebe. Naopak 
můžeme pozorovat malé zvýšení viskozity pro nejvyšší koncentraci lysinu oproti 
předchozímu vzorku, což je pravděpodobně dáno nárůstem koncentrace nevázaných molekul 
lysinu ve volném objemu roztoku. 
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Obr. 23 Relativní viskozita roztoků PSS +Lys(+) v závislosti na koncentraci lysinu 

Z viskozimetrického měření na pádovém viskozimetru byly získány hodnoty dynamických 
viskozit pro jednotlivé vzorky řady polystyrensulfonátu s protonizovaným lysinem. Hodnoty 
viskozit se i u stejných vzorků nepatrně liší pro různé pádové úhly, což je způsobeno 
především neidealitou všech roztoků. Z naměřených dat vyplývá, že takto naměřené viskozity 
jsou celkově nižší než reologicky zjištěné viskozity stejných vzorků při nekonečně malé 
smykové rychlosti. 
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Obr. 24 Graf relativní viskozity roztoků PSS + Lys(+) pro různé pádové úhly 

 
4.2 Interakce HA s BSA 

Z naměřených dat pH pro řadu kyseliny hyaluronové a albuminu v roztoku citrátovo-
fosfátového pufru opět vyplynula požadovaná stabilizace hodnot pH na hodnoty okolo 
pH = 4. Samotný pufr měl při kontrolním měření pH přibližně 4,05 a dalšími přídavky 
albuminu a hyaluronanu do jeho roztoku docházelo postupně k nárůstu hodnot pH u vyšších 
koncentrací BSA. Tento nárůst je o něco vyšší u roztoků HA + BSA než jen u roztoků BSA 
v pufru, což je způsobeno i příspěvkem kyseliny hyaluronové na zvýšení pH roztoků. Veškeré 
případné interakce mezi komponentami vzorků, jež by se projevovali nestejnoměrnými 
změnami pH mezi vzorky HA + BSA a pufr + BSA zde byly bohužel překryty pufrační 
kapacitou použitého pufru, a proto tohoto pH-metrické měření slouží pouze k ověření 
přípravy zadané koncentrační řady, zda-li bylo dosaženo stabilního pH pro celou koncentrační 
řadu vzorků. Naměřená data jednotlivých vzorků jsou pak porovnána v následujícím grafu. 
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Obr. 25 Graf závislosti pH na koncentraci albuminu pro řadu HA + BSA v pufru 

Konduktometrické měření mělo za úkol především prověřit správnost způsobu přípravy 
vzorků jednotlivých koncentračních řad a spolu s tím také složilo jako doplňková metoda pro 
studium interakcí mezi polyelektrolytem a amfifilní dusíkatou látkou. U všech vzorků 
nicméně konduktometrická data a z nich vypočtené relativní hodnoty měrné vodivostí κrel1 
prokázala lehké nepravidelnosti ve velikosti trendu a tvaru grafů zejména pro koncentrace 
albuminu 0 až 1 g/l. Tyto nepravidelnosti svědčící pravděpodobně o rostoucím charakteru 
interakcí byly dále nalezeny i u povrchové reologie. Tyto interakce mezi albuminem a HA 
totiž vedou k nárůstu volných nabitých molekul tvořících pufr v roztoku, protože už nemusí 
být nevazebně navázány do okolí molekuly albuminu a tím pak přispívají ke zvýšení relativní 
měrné vodivosti. 
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Obr. 26 Závislost relativní vodivosti 1 na koncentraci albuminu v roztoku s HA 

Jelikož všechny ostatní proměnné byly pečlivě během měření kontrolovány, jedinou 
volnou veličinou zůstali interakce mezi látkami v roztoku, které jsou hlavním předmětem této 
studie. U roztoků kyseliny hyaluronové s albuminem v pufru nedochází oproti roztokům 
PSS + Lys(+) k prudkému snižování jejich viskozity s rostoucím přídavkem albuminu. 
Naopak zde viskozita ze začátku dokonce roste nad úroveň čistého roztoku HA pro 
koncentraci BSA 0,3 g/l, což je pravděpodobně způsobeno narušováním kompaktních útvarů 
z řetězců hyaluronanu v roztoku a změnou jejich konformace, na něž se začíná částečně vázat 
albumin, přičemž ho ale není dostatek k vyvázání většího počtu vhodných vazebných míst 
a takto rozrušená prostorová struktura HA zaujímá větší objem než původně a zvyšuje 
viskozitu roztoku. Při dalším přídavku albuminu do roztoku dochází k prudkému poklesu 
viskozity systému až k hodnotám rel. η0 = 1,16 pro koncentraci albuminu 1 g/l. Následně pak 
viskozita opět stoupá. Z tohoto jevu lze usuzovat, že mezi hyaluronanem a albuminem 
dochází k interakcím, které jsou nejintenzivnější v okolí koncentrace BSA = 1g/l díky 
vhodnému stérickému uspořádání molekul HA vůči albuminu. Další přídavek BSA již nevede 
k dalšímu vázání na polymerní řetězec a albumin sám tak přispívá k nárůstu viskozity 
roztoků. 
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Obr. 27 Relativní viskozita roztoků HA + BSA v závislosti na koncentraci albuminu 

U testů povrchové reologie byly zkoumány vlastnosti mezifázového rozhraní zkoumaný 
roztok-vzduch. Z naměřených dat oscilačních testů pro každý roztok koncentrační řady HA + 
BSA a pufr + BSA byly vybrány vždy hodnoty komplexního modulu G* a tangens ztrátového 
úhlu tgδ  „tg(delta)“ pro 3 různé frekvence oscilací o hodnotách 9,2;0,92 a 0,092 rad·s-1, tj. 
přibližně pro oscilační frekvence 10; 1 a 0,1 rad·s-1. Hodnoty komplexního modulu a tangens 
ztrátového úhlu pak byly vyneseny do grafů zvlášť pro každou frekvenci a porovnány údaje 
získané ze vzorku hyaluronanu s albuminem vůči vzorkům bez HA. 

Z naměřených dat pro všechny oscilační frekvence vyplývá, že po dosažení minimální 
počáteční koncentrace albuminu 0,5 g/l dochází k prudkému nárůstu komplexního modulu až 
k lokálnímu maximu okolo koncentrace BSA 1 g/l. Následuje poté mírný pokles a opět další 
lokální maximum G* okolo koncentrace albuminu 3 g/l a dále již k poklesu hodnot 
komplexního modulu pro vyšší koncentrace. Z tohoto chování lze usuzovat, že z počátku 
nejsou v roztocích přítomny ve větším množství žádné interagující útvary hyaluronanu s BSA, 
přičemž je potřeba překročit iniciační koncentraci albuminu vůči polyelektrolytu, tak aby byly 
interakce ve větší míře pozorovatelné. U vzorků albuminu v pufru byly tyto změny taktéž 
pozorovatelné, ikdyž v mnohem menší míře díky absenci kyseliny hyaluronové v systému. 
K interakcím tedy dochází především do koncentrace BSA = 1g/l, jak ukazují i jiné metody 
měření. 
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Obr. 28 Graf komplexních modulů a ztrátových úhlů pro 1,6 MDa HA s albuminem v pufru 
a jejich blanky při oscilační frekvenci 0,092 rad·s-1 
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Obr. 29 Graf komplexních modulů a ztrátových úhlů pro 1,6 MDa HA s albuminem v pufru 
a jejich blanky při oscilační frekvenci 0,92 rad·s-1 
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Obr. 30 Graf komplexních modulů a ztrátových úhlů pro 1,6 MDa HA s albuminem v pufru 
a jejich blanky při oscilační frekvenci 9,2 rad·s-1 

Při sledování kinetiky interakcí bylo stanovováno chování a průběh změn provázející 
míchání jednotlivých vzorků. Následně byly také porovnány vlastnosti povrchových vrstev 
směsí v případě různé posloupnosti míchání složek, tj. buď přidávání hyaluronanu do 
albuminu (HA→  BSA) anebo albuminu do hyaluronanu (BSA →  HyA). Z měření vyplývá, 
že na způsobu přípravy jednotlivých vzorků měřitelným způsobem záleží, protože všechny 
vzorky vykazovaly větší hodnoty ztrátového úhlu při přidávání hyaluronanu do roztoku 
albuminu než naopak (výjimkou je koncentrace BSA 5 g/l, kde není změna patrná), takže se 
ve výsledku jednalo o roztoky s „tekutější“ povrchovým filmem než byly roztoky o stejném 
složení ale opačném způsobu přípravy. U hodnot komplexního modulu je takový závěr opět 
potvrzován. 
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Obr. 31 Graf ztrátového úhlu pro roztoky 1,6 MDa HA a 0,1 g/l BSA 
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Obr. 32 Graf komplexního modulu pro roztoky 1,6 MDa HA a 0,1 g/l BSA 
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Obr. 33 Graf ztrátového úhlu pro roztoky 1,6 MDa HA a 5 g/l BSA 
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Obr. 34 Graf komplexního modulu pro roztoky 1,6 MDa HA a 5 g/l BSA 
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V turbidimetrickém měření jsme získali hodnoty absorbancí jednotlivých roztoků pro řadu 
kyseliny hyaluronové s albuminem stabilizovanou pufrem a byly porovnány s turbiditami 
vzorků bez HA. Ze získaných absorbancí při vlnových délkách 280 a 400 nm vyplývá [18,28], 
že turbidance čistého albuminu v pufru je přímo úměrná jeho koncentraci. Díky tomu pak při 
porovnání této závislosti vůči absorbanci vzorků s obsahem hyaluronanu můžeme pozorovat 
jen velmi pozvolný nárůst absorbance u vzorků s koncentrací BSA 0,7–2 g/l. Dochází zde 
totiž s nejvyšší pravděpodobností k interakcím albuminu s karboxylovými skupinami na 
kyselině hyaluronové a jejich vázání. V přítomnosti HA tak dochází k měřitelným změnám. 
Můžeme předpokládat, že interakce se zde ve zvýšené míře vyskytují až od koncentrace BSA 
0,7 g/l, což můžeme pokládat za následek nutnosti překročit jistou kritickou koncentraci, při 
které je dosaženo vhodného prostorového uspořádání HA a BSA v roztoku. Následně od 
koncentrace BSA 2 g/l je již řetězec biopolymeru patrně maximálně obklopen molekulami 
albuminu, takže se další již vázat nemohou a dochází k nárůstu absorbance. 

Za účelem názornějšího grafického podání získaných výsledků byla závislost absorbance 
vzorků vynesena do grafů v závislosti na koncentraci BSA v roztoku. 
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Obr. 35 Graf závislosti absorbance vzorků na koncentraci BSA při vlnové délce 280 nm 
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Obr. 36 Graf závislosti absorbance vzorků na koncentraci BSA při vlnové délce 400 nm 

V měření DLS bylo zjištěno, že vzorky albuminu bez přídavku HA obsahují pouze malé 
částice o velikosti 4 až 7 nm tvořené pravděpodobně shluky molekul albuminu. Tyto částice 
jsou vidět při měření objemové velikosti, intenzity 1. píku a Z-průměru. U vzorků s kyselinou 
hyaluronovou dochází s rostoucí koncentrací k poklesu Z-průměru s odchylkou v podobě 
lokálního maxima pro koncentraci BSA 1 g/l. Difusní koeficient je pak inverzní veličina k Z-
průměru a tudíž jejich vzájemná nepřímá úměra je logicky očekávatelná.  

Dále byla sledována intenzita jednotlivých píků výskytu částic o různých velikostech. Při 
stejné koncentraci BSA 1 g/l pak byla zjištěna i tvorba větších agregátů v roztoku, což je 
definováno velikostí píku 1. Ze zjištěné závislosti opět vyplývá klesající trend velikosti částic 
v roztoku se stoupající koncentrací albuminu. Molekuly BSA postupně tvoří s HA agregáty, 
které dosahují větší prostorové komprimace (zmenšují se) s postupným nárůstem nevazebně 
navázaných molekul BSA. S rostoucí koncentrací jsou pak tyto agregáty rozrušovány 
a dalšími interakcemi s albuminem a jejich velikost se zmenšuje. V porovnávacích roztocích 
blanků nebyly tyto tvorby větších útvarů při metodě DLS pozorovány a tudíž lze odvozovat, 
že se opravdu jedná o důsledek interakcí albuminu s molekulami kyseliny hyaluronové. 

U všech měření byla při koncentraci BSA 1 g/l pozorována změna velikosti utvořených 
agregátů, které byly větší než při koncentraci albuminu 0,7 g/l nebo 2 g/l. Díky tomu lze 
usuzovat, že při koncentraci BSA 1g/l vůči koncentraci HA o stejné koncentraci dochází ke 
tvorbě větších agregátů z albuminu a kyseliny hyaluronové díky jejich fyzikální interakci 
z důvodu vhodného stérického uspořádání jednotlivých komponent v roztoku a jejich výhodné 
vzájemné reakční koncentraci. 
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Obr. 37 Graf Z-průměrů pro roztoky HA + BSA a jejich blanky 
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Obr. 38 Graf velikosti 1. píku 2. píku pro roztoky HA + BSA a jejich blanky 
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Obr. 39 Graf objemové distribuční velikosti pro roztoky HA + BSA a jejich blanky 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo prozkoumání nevazebných fyzikálních interakcí mezi 
polyelektrolyty polystyrensulfonátem a kyselinou hyalurovnou s dusíkatými amfifilními 
látkami, které byly reprezentovány aminokyselinou lysinem a proteinem albuminem. Vlastní 
výzkum interakcí byl realizován pomocí měření pH, vodivosti, viskozity, reometrie, turbidity 
a dynamického rozptylu světla. Samotné výsledky z pH-metrie, konduktometrie, povrchové 
reologie a DLS systému polyelektrolyt-amfifilní látka byly porovnány taktéž s obdobnými 
roztoky, v nichž chyběl příslušný polyelektrolyt. Měření viskozity na pádovém viskozimetru 
byly podrobeny pouze roztoky s PSS, protože samotné roztoky lysinu ve vodě mají příliš 
nízkou viskozitu a při absenci dalšího interakčního partnera by neposkytovali data pro 
studium interakcí. Stejně tak tyto roztoky bez přídavku PSS nebo HA nebyly měřeny při 
steady state reologii, pro jejich příliš nízkou viskozitu. Samotné měření roztoků albuminu 
v pufru nebylo u turbidimetrie realizováno, protože zde samotný BSA není schopen tvořit 
zákal, který tato metoda zkoumá. 

Dle známých předpokladů se tyto interakce měly projevit poklesem viskozity jednotlivých 
vzorků z důvodu kontrakce molekul polyelektrolytu, snížením vodivosti vzorků z důvodu 
poklesu koncentrace volných iontů v roztoku a zvýšením pH roztoků způsobeným poklesem 
koncentrací nabitých částic z volného objemu roztoku. 

U měření pH roztoků s polystyrensulfonátem nebylo bohužel možné stanovit průkazně 
charakter a působení interakcí, protože přidávaný protonizovaný lysin měl stejné pH jako 
roztok albuminu a vzájemné působení tak bylo překryto. Metoda zde tak sloužila pro ověření 
úspěšnosti přípravy a zachování přibližně konstatního pH. Stejných výsledků bylo dosaženo 
u měření pH řady HA + BSA, kdy byly případné interakce mezi složkami překryty působením 
použitého pufru, který měl za úkol stabilizovat pH všech vzorků na úrovni přibližně 4,05, 
čehož bylo úspěšně dosaženo. 

Při měření vodivosti roztoků PSS bylo zjištěno, že jejich vodivost postupně klesá v poměru 
k vodivosti a největší změny jsou viditelné při nízkých přídavcích lysinu, kdy dochází díky 
interakcím k vychytávání molekul Lys(+) z roztoku a jejich navazování na polystyrensulfonát. 
U vzorků HA + BSA bylo konduktometrií zjištěno, že dochází u nízkých koncentrací BSA do 
1 g/l k lehkému nárůstu relativní měrné vodivosti, což je pravděpodobně způsobeno 
počínajícími interakcemi mezi albuminem a HA, které uvolňují nabité molekuly pufru zpět do 
roztoku. Tyto částice byly dříve nevazebně navázány do okolí molekul albuminu a při jeho 
interakci s HA tak mohou opět přispívat k nárůstu vodivosti. S rostoucí koncentrací BSA pak 
opět dochází k poklesu vodivosti díky interagování stále většího množství částic BSA 
s hyaluronanem. 

Z výsledků získaných reologickým měřením byly potvrzeny interakce mezi 
protonizovaným lysinem a PSS, přičemž největší míra interakcí byla pozorována při 
koncentracích aminokyseliny 0 až 20 mmol⋅dm‒3, což přesně koresponduje s předchozím 
výzkumem interakcí Lys(+) s HA. Od koncentrace 20 mmol⋅ dm‒3 již relativní viskozita dále 
neklesá, což je pravděpodobně způsobeno maximálním nasycením PSS řetězce molekulami 
lysinu, opět v korespondenci s výzkumem Lys + HA. [8] Viskozimetrické měření řady PSS 
potvrdilo tento klesající charakter relativní viskozity, přičemž zde ale bylo dosaženo přibližně 
minimální úrovně rel. viskozity už pro koncentrace Lys(+) 12 mmol⋅ dm‒3, což je 
pravděpodobně dáno odlišným charakterem měření než v reometru. 

Reologický měřením roztoků albuminu s HA bylo zjištěno, že relativní viskozita roztoků 
nejprve lehce klesá pro nejnižší koncentraci BSA. Dále ale roste nad hodnotu viskozity čisté 
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HA bez přídavku BSA pro koncentraci albuminu 0,3 g/l, což je pravděpodobně způsobeno 
narušováním kompaktních útvarů z řetězců hyaluronanu v roztoku a změnou jejich 
konformace díky navazování albuminu. Poté viskozita opět klesá s minimem v okolí 
koncentrace BSA 1 g/l, kde vzniklé agregáty nejspíše zaujímají nejvhodnější prostorovou 
konformaci. Dále dochází k nárůstu viskozity, protože je již pravděpodobně řetězec HA 
maximálně nasycen albuminem a jeho volné molekuly přispívají k nárůstu rel. viskozity. 

Závěry z konduktometrického a reologického měření byly u řady BSA + HA pozorovány 
i při měření povrchové reologie, kdy po dosažení minimální kritické koncentrace BSA 0,3 g/l 
dochází k prudkému nárůstu komplexního modulu s lokálními maximy při koncentracích 
albuminu 1 a 3 g/l. Z těchto dat tedy vyplývá, že pravděpodobně se mezi HA a BSA tvoří 
ještě další stabilnější forma agregátů pro vyšší koncentraci 3 g/l, jež ale nebyla u dalších 
metod pozorována. V porovnání s tím vykazují jisté změny v závislosti na koncentraci 
i roztoky bez přítomnosti HA, které jsou ale s mnohem nižšími hodnotami více ovlivněné 
okolními podmínkami měření. 

Při sledování kinetiky interakcí pomocí povrchové reologie bylo zjištěno, že výsledné 
vlastnosti povrchové vrstvy se liší pro stejné koncentrace BSA i podle pořadí míchání 
jednotlivých komponent. Vzorky vzniklé přidáváním roztoku HA do roztoku albuminu 
vykazovaly větší hodnoty ztrátového úhlu a nižší hodnoty komplexního modulu, takže byly 
celkově tekutější, než opačně připravené roztoky. Tyto rozdíly se přestávaly projevovat při 
nejvyšší koncentraci BSA 5 g/l, kdy díky velké koncentraci albuminu neměl způsob míchání 
pravděpodobně přílišný vliv na vlastnosti vznikající povrchové vrstvy. 

Z výsledků získaných turbidimetrickým měřením řady HA + BSA bylo zjištěno, že 
k nejvyšším změnám a nárůstu absorbance vzorků dochází u počátečních koncentrací 0,1 až 
1 g/l. Následně se pro absorbanci měřenou při vlnové délce 280 nm její hodnota výrazně 
nemění až do koncentrace BSA 3 g/l, kdy následně dále stoupá. Řetězec je v té fázi již 
pravděpodobně plně obsazen molekulami albuminu a není tak schopen je dále vázat. 
U absorbance zjišťované při vlnové délce 400 nm bylo pozorováno, že po dosažení lokálního 
maxima pro koncentraci BSA 1g/l absorbance systému výrazně klesá a začíná opět mírně 
stoupat pro nejvyšší kocentraci albuminu. Z toho lze usuzovat, že vznikající agregáty mezi 
HA a BSA jsou nejkompaktnější a schopny největší absorpce procházejícího záření při 
koncentraci BSA 1 g/l, přičemž následně dochází pravděpodobně k jejich rozrušování dalším 
přídavkem albuminu. 

U měření dynamického rozptylu světla bylo zjištěno z výsledků Z-průměru, intenzity 
prvního píku a objemové distribuční velikosti částic, že s rostoucí koncentrací BSA klesá 
velikost agregátů tvořených pravděpodobně interagujícími molekulami albuminu 
s hyaluronanem. U koncentrace BSA přibližně 1 g/l bylo zjištěno, že vznikající agregáty mají 
větší velikost než při vyšší nebo nižší koncentraci. Tato skutečnost je nejspíše způsobena 
tvorbou stabilnějších částic z BSA a HA, kdy vůči sobě obě složky zaujímají vhodné 
postavení v roztoku a jsou schopny tak společně nevazebně tvořit větší útvary. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 
HA kyselina hyaluronová, hyaluronan 
c molární koncentrace 
Da dalton; 1 Da = 1,66·10-27 kg 
η0 limitní viskozita 
η∞ asymptotická viskozita 
η viskozita 
PSS polystyrensulfonát 
CD-44 receptor specificky reagující na hyaluronan 
Q elektrický náboj 
r vzdálenost 2 bodů (nábojů) 

0ε  permitivita vakua 

rε  relativní permitivita 

Fe síla elektrické interakce 
pK disociační konstanta 
Lys lysin 
E elektrický potenciál 
R univerzální plynová konstanta 
T termodynamická teplota [K] 
t teplota [°C] 
a aktivita 
G vodivost 
R odpor 
I elektrický proud 
U napětí 
κ  konduktivita 
S průřez proudovodiče 
l délka vodiče 
AK aminokyselina/y 
β  korekční teplotní faktor vodivosti 
A plocha 
h výška 
v rychlost 
τ  tečné napětí 
γ  smyková rychlost 
V objem 
κ rel1 1. relativní měrná vodivost 
A absorbance 
D difusní koeficient 
G* komplexní modul 
tgδ  tangesn ztrátového úhlu 
Q Dean-Dixonův Q-faktor 
w hmotností koncentrace 
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kB Boltzmanova konstanta 
RH hydrodynamický poloměr 
I intenzita vystupujícího záření 
I0 intenzita vstupujícího záření 
α  polarizovatelnost prostředí 
λ  vlnová délka 
ρ  hustota materiálu 
G′  elastický modul 
G ′′  ztrátový modul 
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8 PŘÍLOHY 

Tabulka 1 Ukázka naměřených hodnot pH pro roztoky Lys(+) a PSS 

cLys [mmol⋅⋅⋅⋅dm‒3] 0 2 4 8 12 20 30 
 6,72 6,67 6,61 6,67 6,72 6,59 6,53 
 6,75 6,69 6,64 6,69 6,78 6,62 6,62 
 6,71 6,53 6,66 6,72 6,79 6,63 6,64 
 6,82 6,54 6,67 6,73 6,77 6,64 6,65 
 6,86 6,56 6,66 6,74 6,78 6,64 6,65 
 6,74 6,69 6,59 6,76 6,72 6,67 6,69 
 6,73 6,67 6,62 6,78 6,73 6,68 6,68 
 6,72 6,62 6,65 6,79 6,75 6,67 6,65 
 6,70 6,64 6,66 6,72 6,77 6,66 6,63 
 6,66 6,65 6,67 6,71 6,77 6,65 6,65 
 6,67 6,71 6,70 6,69 6,76 6,67 6,66 
 6,65 6,70 6,72 6,73 6,75 6,70 6,65 
 6,63 6,67 6,73 6,75 6,76 6,69 6,65 
 6,61 6,64 6,72 6,77 6,77 6,68 6,66 
 6,63 6,65 6,74 6,76 6,76 6,67 6,65 
průměr 6,71 6,64 6,67 6,73 6,76 6,66 6,64 
sm. odch. výběr 0,067 0,055 0,044 0,034 0,021 0,028 0,035 

 
Tabulka 2 Ukázka naměřených hodnot měrné vodivosti pro roztoky Lys(+) a PSS 

cLys [mmol⋅⋅⋅⋅dm‒3] 0 2 4 8 12 20 30 
 376 541 711 1062 1406 2060 2840 
 376 542 710 1063 1405 2060 2840 
 375 542 710 1062 1405 2060 2830 
 374 542 711 1062 1405 2050 2830 
 373 543 711 1062 1404 2050 2830 
 375 543 711 1062 1408 2050 2840 
 374 543 710 1062 1407 2050 2840 
 373 544 710 1061 1408 2050 2840 
 373 543 710 1062 1409 2050 2840 
 373 543 710 1062 1409 2050 2840 
 373 545 712 1062 1409 2050 2830 
 373 545 711 1062 1409 2050 2830 
 372 545 712 1062 1408 2050 2830 
 373 546 712 1061 1408 2060 2830 
 372 545 711 1061 1408 2060 2830 
průměr 373,67 543,47 710,80 1061,87 1407,20 2053,33 2834,67 
sm odch. výběr 1,247 1,408 0,748 0,499 1,681 4,714 4,989 
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Tabulka 3 Naměřená data jednotlivých vzorků Lys(+) a PSS při jejich měření na viskozimetru 

cLys [mmol⋅⋅⋅⋅dm‒3] 0 2 4 8 12 20 30 
viskozita 70°°°° [mPa.s] 2,0580 1,8033 1,6396 1,4437 1,3707 1,3168 1,2529 
t 70 ° [s] 22,72 20,44 18,58 16,36 15,53 14,54 13,83 
K1 70° [%] 0,00 0,18 0,11 0,03 0,00 0,01 0,02 
viskozita 50°°°° [mPa.s] 2,1014 1,9656 1,8937 1,4977 1,4137 1,3248 1,2577 
t 50 ° [s] 28,57 25,45 25,74 20,36 18,36 18,01 17,1 
K1 50° [%] 0,01 0,23 0,32 0,01 0,22 0,10 0,01 
 

Tabulka 4 Viskozita a relativní viskozita roztoků prononizovaného lysinu s polystyrensulfonátem 

cLys [mmol⋅⋅⋅⋅dm‒3] 0η  [mPa⋅⋅⋅⋅s‒1] 0η rel. 

0 2,66 1,00 
2 2,35 0,88 
4 2,15 0,81 
8 2,05 0,77 
12 1,84 0,69 
20 1,54 0,58 
30 1,59 0,60 

 

Tabulka 5 Viskozita roztoků prononizovaného albuminu s kyselinou hyaluronovou 

cLys [mmol⋅⋅⋅⋅dm‒3] 0η  [mPa⋅⋅⋅⋅s‒1] 0η rel. 

0 22,03 1 
0,1 19,92 0,90 
0,3 25,52 1,16 
0,7 18,08 0,82 
1 16,10 0,73 
2 20,06 0,91 
3 20,24 0,92 
5 30,17 1,37 
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Obr. 40 Graf ztrátového úhlu pro roztoky 1,6 MDa HA a 3 g/l BSA 
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Obr. 41 Graf komplexního modulu pro roztoky 1,6 MDa HA a 3 g/l BSA 
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Obr. 42 Graf difusních koeficientů pro roztoky HA + BSA a jejich blanky 
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Obr. 43 Graf plošné velikosti 1. píku 2. píku pro roztoky HA + BSA a jejich blanky 


