
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE
INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

BIOKOMPATIBILNÍ AMFIFILNÍ LÁTKY V INTERAKCÍCH S
POLYMERY
BIOCOMPATIBLE AMPHIPHILIC COMPOUNDS AND THEIR INTERACTIONS WITH POLYMERS

DIZERTAČNÍ PRÁCE
DOCTORAL THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Ing. Jana Burdíková

ŠKOLITEL
SUPERVISOR

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

BRNO 2017



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

 

Zadání dizertační práce

Ústav: Ústav fyzikální a spotřební chemie
 

Studentka: Ing. Jana Burdíková
 

Studijní program: Fyzikální chemie
 

Studijní obor: Fyzikální chemie
 

Vedoucí práce: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Název dizertační práce:
Biokompatibilní amfifilní látky v interakcích s polymery

Zadání dizertační práce:

S t u d i u m  i n t e r a k c í  m e z i  h y a l u r o n a n e m  a  a g r e g á t y  o b s a h u j í c í m i
1,2–dipalmitoyl–sn–glycero–3–fosfocholin  (DPPC)  pomocí  fluorescenčních  technik.  Charakterizace
fyzikálně–chemických vlastností ve směsných systémech DPPC–kationtový lipid a DPPC–neiontový
tenzid.

Termín odevzdání dizertační práce: 30.11.2017

 

       

 
Ing. Jana Burdíková

student(ka)  
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

vedoucí práce  
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 1.9.2017    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s amfifilními molekulami s vysokou 

biokompatibilitou. Metodou fluorescenční sondy byly zkoumány interakce mezi kationtovým 

lipidem 1,2-dipalmitoyl-3-trimetylamonium-propan (DPTAP), mezi směsí tohoto 

kationtového lipidu se zwiterionickým fosfolipidem, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-

fosfocholinem (DPPC), a hyaluronanem, a to jak nativním, tak i s hydrofobně modifiko-

vaným. Bylo zjištěno, ţe u směsi DPPC a DPTAP dochází k tvorbě agregátů nezávisle na 

poměru lipidů ve směsi, a ţe s hyaluonanem interagují jak agregáty vzniklé z DPTAP, tak ze 

směsi DPPC a DPTAP při specifickém poměru koncentrací DPTAP a hyaluronanu. Dále byly 

studovány fyzikální vlastnosti membrán při různém poměru DPPC a DPTAP ve směsi a vliv 

cholesterolu na některé z těchto vlastností. V neposlední řadě byly studovány také systémy 

neionogenní tenzid-DPPC, konkrétně velikost vznikajících agregátů, termodynamika 

solubilizace a interakce s nativním hyaluronanem. 

ABSTRACT 

This work is focused on the study of interaction between hyaluronan and high-biocompatible 

amphiphilic molecules. Using fluorescent probe method, screening of the interaction of 

cationic lipid 1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (DPTAP), mixture of this 

cationic lipid with zwitterionic lipid, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphochloline (DPPC), 

with hyaluronan, both native and hydrophobically modified was carried out. Results showed 

the self-aggregation of DPPC and DPTAP independently on lipids ratio in the mixture and the 

interaction of DPTAP and DPPC/DPTAP aggregates with hyaluronan at specific ratio of 

DPTAP and hyaluronan concentration. Physical properties of formed membranes and the 

influence of cholesterol were also investigated at different DPPC and DPTAP concentration 

ratio. Last but not least, the non-ionic surfactant-DPPC systems were studied, namely, the size 

of the formed aggregates, the thermodynamics of solubilisation and the interaction with native 

hyaluronan. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Lipidy, agregáty, membrány, hyaluronan, interakce, neionogenní tenzidy, fluorescenční 

spektroskopie, mikrokalorimetrie 

KEYWORDS 

Lipids, aggregates, membranes, hyaluronan, interaction, non-ionic surfactants, fluorescent 

spectroscopy, microcalorimetry 
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1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Dizertační práce je zaměřena jednak na studium agregace fosfolipidu a dalších 

biokompatibilních amfifilních látek a fyzikálně-chemických vlastností vzniklých struktur, ale 

také na stanovení interakcí mezi vzniklými agregáty s hyaluronanem. Byly vyuţity metody 

dostupné na školicím pracovišti, a to především ustálená a časově rozlišená fluorescenční 

spektroskopie, ale také metoda dynamického rozptylu světla a mikrokalorimetrie. 

Byly tedy zkoumány interakce mezi fosfolipidem, konkrétně 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-

fosfocholinem, a hyaluronanem, a to v přítomnosti kationtového lipidu (1,2-dipalmitoyl-3-

trimethylammonium-propanu), či neiontového tenzidu (dodecyl-β-D-maltosidu nebo oktyl-β-

D-glukopyranosidu).  

Taktéţ byla pozornost zaměřena na stanovení fyzikálně-chemických vlastností agregátů 

(velikost, stupeň uspořádání řetězců v membráně, teplota fázového přechodu) v daných 

systémech bez hyaluronanu. V neposlední řadě byl zkoumán vliv přítomnosti jednotlivých 

sloţek a inkorporace cholesterolu na tyto vlastnosti. 
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2 ÚVOD 

V posledních několika dekádách byl zaznamenán obrovský vzestup zájmu o povrchově 

aktivní látky. Je zaloţen na poznání, ţe tyto látky mohou v některých směrech napodobit 

biologické struktury. Vzniklé agregáty povrchově aktivních látek tedy mohou být vyuţity 

jako modelové systémy buněčných membrán. Jsou-li povrchově aktivními látkami, z nichţ 

agregáty vznikají, fosfolipidy, nazýváme vznikající útvary liposomy. Liposomy jsou kulovité 

útvary dispergovatelné ve vodě skládající se z jádra uzavřeného jednou nebo více 

fosfolipidovými membránami. Díky jejich struktuře jsou schopné nést jak látky hydrofilního, 

tak lipofilního charakteru. Vzhledem k podobnosti k biologickým strukturám se nabízí celá 

škála vyuţití. Liposomální formulace jsou běţné například u fyziologických systémů, jsou 

potencionálně aplikovatelné v kosmetice, farmacii, medicínské technologii či genetickém 

inţenýrství. Speciálně navrţené liposomy mohou být navíc vyuţity pro cílenou distribuci 

léčiv. Takovéto lékové formy s léčivem enkapsulovaným uvnitř liposomu mají oproti volně 

podávaným lékům méně vedlejších účinků, protoţe léčivo je dopraveno a uvolněno přímo v 

místě působení, čímţ jsou eliminovány toxické vlivy pro ty části těla, které nejsou 

onemocněním ovlivněny nebo porušeny. 

V současné době se výzkum v oblasti liposomálních léčiv zaměřuje na vývoj nových 

formulací nosičů léčiv, jeţ budou lépe penetrovat kůţí. Zároveň je cílem dosáhnout 

spolehlivějšího cílení léčiva, aby bylo negativní ovlivnění zbytku organismu minimální, 

a získat systémy se známým charakterem uvolňování léčiva.  

Pro návrh nových systémů je nezbytně nutná znalost vlivu jednotlivých sloţek na 

fyzikálně-chemické vlastnosti membrány. Jeden z moţných způsobů představuje vyuţití 

nedestruktivních analytických metod: mikrokalorimetrie, fotonová cross-korelační 

spektroskopie, ustálená a časově rozlišená fluorescenční spektroskopie. Tyto techniky nám 

poskytují mnoho cenných informací týkajících se struktury, fluidity a uspořádanosti 

membrány. 

Spojením unikátních vlastností a příznivých vlivů kyseliny hyaluronové na pokoţku 

a potenciálu lipidů jako nosičů léčiv v jednom systému, by mohl vzniknout farmaceutický 

přípravek schopný pokoţku nejen léčit, ale i vyţivovat. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Povrchově aktivní látky 

Povrchově aktivní látky (tenzidy) jsou amfifilní látky obsahující dvě části různého charakteru: 

lyofilní, upřednostňující kontakt s rozpouštědlem, a lyofobní, preferující minimální interakci 

s rozpouštědlem. V případě vodného prostředí je lyofilní část reprezentována polární 

skupinou a lyofobní uhlíkovým řetězcem (zbytky karboxylových kyselin), dále pak hovoříme 

o částech hydrofilních a hydrofobních. 

Obecně lze strukturu tenzidu zachytit zápisem RX, kde R reprezentuje uhlovodíkový řetězec 

a X polární skupinu. Uhlovodíkové řetězce mají obvykle délku osmi a více atomů uhlíku. 

Mohou být nasycené, nenasycené, lineární, nebo větvené, či zahrnovat aromatický kruh. 

Polární skupina X můţe být neionogenní (např. v případě Tweenu nebo Tritonu) či 

ionogenní. Sírany, siřičitany a karboxyláty patří mezi nejběţnější anionaktivní a kvartérní 

amoniové skupiny mezi kationtové skupiny. Zwiteriony obsahují kladně i záporně nabité 

skupiny (např. fosfolipidy). V případě ionogenních tenzidů je vţdy amfifilní ion doprovázen 

protiiontem. 

3.1.1 Vznik micel 

Díky své chemické struktuře mají tenzidy tendenci akumulovat se na fázovém rozhraní, čímţ 

dochází ke sniţování povrchového napětí. Proto tenzidy také nazýváme povrchově aktivními 

látkami [1]. Dojde-li k „vysycení“ povrchu, dochází s dalším zvyšováním jejich koncentrace 

tenzidu k agregaci monomerů tenzidu a vzniku micel. V tomto kroku další sniţování 

povrchového napětí s rostoucí koncentrací tenzidu nenastává. Bod, kde dochází k této náhle 

změně v závislosti, nazýváme kritickou micelární koncentrací (CMC) [1]. 

Shlukování amfifilních molekul můţe být popsáno pomocí rovnice 

          (1) 

kde    reprezentuje micelu se stupněm agregace  . Tato reakce je reverzibilní – zředění 

posune rovnováhu k monomerům tenzidu. Proces micelizace můţeme povaţovat za 

chemickou nebo fázovou rovnováhu. Reakce (1) můţe být rozepsána jako sekvence 

postupného přidávání monomerů 

                    (2) 

V systém by měla být přítomna kontinuální distribuce všech druhů – monomerů, dimerů, 

trimerů, atd. Vzrůstající koncentrace tenzidu by měla posunout rovnováhu reakce (2) doprava. 

Shlukování nízkomolekulárního aniontového tenzidu je popsáno rovnicí 

         (  
   

 )
  
   (3) 

kde povrchový náboj micely   je dán      . Rovnice (3) je pouze rozšířením rovnice 

(1), připouštějící moţnost vázání protiiontu. I tuto rovnici lze ještě upřesnit. Micela nese stále 

povrchový náboj –  , coţ znamená, ţe ionty     musí být přítomny v roztoku pro zajištění 

elektroneutrality. To můţe být zahrnuto při vyjádření micelizace následujícím způsobem [2]: 

         (  
   

 )
  
      (4) 
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3.1.2 Kritická micelární koncentrace 

Jak jiţ bylo řečeno výše, prahovou koncentraci, při níţ se začínají tvořit micely, nazýváme 

kritickou micelární koncentrací (CMC). Jiţ byla popsána změna trendu v závislosti 

povrchového napětí po překročení této koncentrace. Tato veličina však není jediná, k jejíţ 

změně dochází. Na Obr. 1 jsou schematicky znázorněny závislosti dalších veličin 

vykazujících změnu trendu v oblasti okolo CMC [2]. 

 

Obr. 1. Závislosti různých fyzikálních veličin na koncentraci tenzidu 

Turbidita je přímo úměrná molekulové hmotnosti dispergovaných částic a od CMC značně 

narůstá. Pod CMC, kde jsou zdrojem rozptýleného světla pouze jednotlivé molekuly tenzidu, 

je směrnice koncentrační závislosti turbidity velmi nízká, zatímco nad CMC, kde vznikají 

agregáty koloidní velikosti, je směrnice o mnoho vyšší [3]. 

Při koncentraci tenzidu niţší neţ CMC způsobuje přídavek ionogenního tenzidu do 

vodného roztoku nárůst počtu nosičů náboje a tím i nárůst vodivosti. Při koncentraci nad 

CMC další přídavek tenzidu zvyšuje koncentraci micel, zatímco koncentrace monomeru 

zůstává téměř konstantní. Protoţe je micela o mnoho větší neţ monomer, difunduje roztokem 

pomaleji a proto je i méně efektivním nosičem náboje. Proto nad CMC dochází se vzrůstající 

koncentrací tenzidu k pomalejšímu růstu vodivosti, neţ tomu bylo před CMC a v závislosti 

nalezneme zlom [4]. 

V případě osmotického tlaku ( ) víme, ţe poměr   ⁄  je nepřímo úměrně závislý na 

molární hmotnosti. Pokles sklonu závislosti osmotického tlaku na koncentraci tenzidu při 

CMC tedy indikuje nárůst molekulové hmotnosti solutu (tvorbu agregátů) [2]. 

Ekvivalentní (molární) vodivost zprvu mírně klesá (podobně jako u silných elektrolytů). 

Dosaţení CMC je charakterizováno jejím prudkým poklesem. I kdyţ iontová vodivost 

vznikajících micel je větší neţ iontová vodivost primárních iontů, celková vodivost 

s postupující tvorbou micel prudce klesá, protoţe část elektrické dvojvrstvy, kterou vytvářejí 

kolem nabité micely protiionty, na micele ulpívá, ztrácí tak schopnost samostatného pohybu 

a nemůţe přispívat k vodivosti systému. V důsledku toho celková molární vodivost, která je 

součtem iontových vodivostí micely a volných protiiontů, klesá [3]. 
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3.1.3 Struktura micel 

Hybnou silou během micelizace je vyloučení hydrofobních řetězců molekul tenzidu 

z polárního prostředí. Jádro micely je sice převáţně uhlovodíkové, avšak ve skutečnosti je 

sloţeno ze dvou odlišných oblastí: vnitřního jádra, které je v podstatě bezvodé, a ze slupky 

mezi vnitřním jádrem a polárními hlavami, kde přichází uhlovodíkové řetězce do kontaktu 

s vodou. Tato částečně vodná část se nazývá palisádová vrstva. Palisádová vrstva je tvořena 

zhruba čtvrtinou délky řetězce, tudíţ objem palisádové vrstvy dosahuje cca 40 % objemu 

celého jádra. Přítomnost hydratace v relativně malé části řetězce má tedy za následek 

přítomnost vody ve značném podílu objemu micely. 

V iontových micelách je uhlovodíkové jádro obklopeno slupkou, která se podobá 

koncentrovanému roztoku elektrolytu. Skládá se z nabitých „hlav“ tenzidů a vázaných 

protiiontů a nazýváme ji Sternovou vrstvou. Za Sternovou vrstvou zůstávají protiionty 

i v roztoku. Tyto ionty vykazují dva druhy sil: elektrostatické přitaţlivé síly, které je přibliţují 

k micelám, a termální pohyb, který má tendenci je rozptylovat. Výsledkem těchto 

protichůdných sil je vznik iontové atmosféry (Gouy-Chapmanova vrstva), druhé části 

(difuzní) nabité dvojvrstvy na povrchu koloidů. Prostorová expanze iontové atmosféry je 

u difuzní části dvojvrstvy značná, roste s klesajícím mnoţstvím elektrolytu v roztoku. Jak se 

micely v roztoku k sobě přibliţují, první kontakt mezi nimi nastává právě přes difúzní část 

dvojvrstvy. Tento jev je základem neideality micelárních disperzí. V elektrickém poli se 

budou iontové micely pohybovat a iontová atmosféra bude vlečena s nimi. To je nutné brát 

v úvahu při interpretaci pohyblivosti micel, protoţe micela a její iontová atmosféra mají 

srovnatelnou velikost. 

 

Obr. 2. Schematické znázornění Sternovy vrstvy (Stern layer) v oblastni polárních hlav 

(headgroup area) tenzidů a Gouy-Chapmanovy vrstvy (Gouy-Chapman layer) obklopující 

kationtové (cationic micelle) a aniontové (anionic micelle) micely ve vodném prostředí (water 

bulk). Jádro micel je tvořeno uhlovodíkovými řetězci (hydrocarbon core) [5] 
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Po spojení těchto poznatků je zřejmé, ţe povrch micely je na molekulové úrovni docela 

dynamický (neklidný) a jednotlivé regiony nejsou ostře definovány. Navíc díky rotacím 

kolem vazby uhlík-uhlík v uhlovodíkovém řetězci se mění prostorové uspořádání řetězců 

a „hlavy“ tenzidů mohou být tahány hlouběji do jádra micely, nebo mohou naopak vyčnívat 

do Sternovy vrstvy. 

3.1.4 Molekulární struktura tenzidů, shlukování, tvar micel 

Mimořádně uţitečný obrázek o tvaru vznikajících agregátů z povrchově aktivních látek 

můţeme získat i za pomocí jejich obecných geometrických parametrů: optimální povrch 

polární hlavy, objem řetězce a kritická délka řetězce. Kromě tohoto zjednodušení lze tyto 

geometrické parametry pouţít také pro předvídání změn ve struktuře agregátů se změnou pH, 

náboje, koncentrace elektrolytu a délky řetězce. 

Plocha povrchu micely, zaujímaná polární hlavou kaţdé molekuly tenzidu, závisí na celé 

řadě faktorů – některé ji zvyšují, zatímco jiné mají tendenci ji sniţovat. Idea dvou vzájemně 

protichůdných sil navrţená Tanfordem (1980) se týká přitaţlivých sil způsobených hydro-

fobním přitahováním uhlovodíkových řetězců na rozhraní uhlovodík-voda a odpudivých sil 

mezi sousedními polárními hlavami vznikajícími hydrofilními, sterickými a iontovými 

repulzemi. Odpudivé síly jsou komplexní a doposud ne úplně objasněné. Je známo, ţe repulze 

je způsobena tím, ţe hydrofilní hlavy mají tendenci umoţnit přístup vody do svého okolí v co 

nejvyšší moţné míře. Optimální plocha, kterou zaujímá polární skupina na povrchu micely, 

můţe být ovlivněna změnou koncentrace elektrolytu (pokud se jedná o ionogenní tenzid), 

nebo změnou pH (zvýšení, nebo sníţení disociace polární skupiny) [6]. 

Dalšími parametry ovlivňujícími tvar vznikajících agregátů jsou objem uhlovodíkového 

řetězce a jeho kritická délka. Tanford odvodil délku l nasyceného uhlovodíkového řetězce 

o n uhlících a jeho objem vt následovně [6]: 

           (              )    (5) 

    (           )    
        (6) 

Protoţe oba parametry závisí lineárně na počtu uhlíků v řetězci, platí, ţe pro větší n neţ 5 se 

podíl objemu a délky řetězce blíţí hodnotě 0,21 nm
2
, coţ definuje minimální plochu průřezu 

uhlovodíkového řetězce. 

3.1.5 Shlukování a tvar agregátů 

Základní kritéria shlukování, které omezují tvar agregátů, jsou relativně jednoduché a slouţí 

pouze ke skloubení poměru objem/plocha povrchu agregátu jakéhokoli tvaru s poţadavky na 

umístění polární hlavy. Optimální plocha, jiţ zaujímá polární hlava na povrchu, určuje počet 

molekul tenzidu, který můţe být umístěn v agregátu daného tvaru, a tudíţ i odpovídající 

objem uhlovodíkového řetězce.  

Z této úvahy vyplývá, ţe bezrozměrný „packing“ parametr P, definovaný dle rovnice (7), 

můţe být pouţit jako indikátor tvaru vzniklého agregátu. 

   
  

      
    (7) 

kde vt je objem řetězce, ah je plocha, kterou zaujímá polární hlava na povrchu a lc,t je délka 

uhlovodíkového řetězce. 
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Na Obr. 3 jsou znázorněny tvary agregátů v závislosti na hodnotě „packing“ parametru. 

„Packing“ parametr slouţí pouze k předpovězení tvaru agregátu. Například, je-li jeho hodnota 

0,35, neznamená to, ţe micela musí být válcovitá, ale jen ţe nebude čistě kulovitá. 

 

Obr. 3. Struktury předpovězené na základě hodnoty P [7] – sférické micely (spherical 

micelles), cylindrické micely (cylindrical micelles), flexibilní dvojvrstvy (flexible bilayers), 

planární dvojvrstvy (planar bilayers), obrácené micely (inverted micelles) 

3.2 CMC a termodynamika micelizace 

Pro popis procesu micelizace bude vyuţita reakce  

         (  
   

 )
  
   (8) 
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Rovnováţná konstanta můţe být potom vyjádřena jako 

   
    

  
   

     (9) 

kde   představuje aktivity příslušných komponent. Dále můţeme vyjádřit standartní změnu 

Gibbsovy volné energie této reakce rovnicí 

               (                  )  (10) 

Podělením obou stran rovnice agregačním číslem n je vyjádřena změna volné energie 

připadající na jeden mol tenzidu      
 . Při CMC platí           , takţe  

      
     (

 

 
              

 

 
      ) (11) 

      
    *(  

 

 
)        

 

 
      +  (12) 

Pro velká n je druhý výraz mnohem menší neţ první a můţeme jej zanedbat, poté platí 

      
    (  

 

 
)          (13) 

Kritická micelární koncentrace nastává ve zředěném roztoku, proto můţeme aktivitu 

nahradit koncentrací tenzidu: 

      
    (  

 

 
)          (14) 

Tato rovnice můţe být vyuţita pro určení      
  v případě snadno zjistitelných CMC. 

3.3 Solubilizace, lokalizace solubilizátu 

Při koncentraci tenzidu nad jeho CMC dochází k rozpuštění řady solutů, které jsou za běţných 

podmínek ve vodě nerozpustné, nebo rozpustné pouze omezeně. Tento proces se nazývá 

solubilizace a rozpouštěná látka solubilizát. Výsledkem je termodynamicky stabilní izotropní 

roztok. Samozřejmě mnoţství látky, které můţe být solubilizováno, je omezené. 

Jak je popsáno v kapitole Struktura micel, prostředí micely se mění směrem od jejího 

povrchu ke středu, tedy z vodného, polárního prostředí na uhlovodíkové, nepolární. Zatímco 

struktura jednotlivých zón je sporná, o existenci gradientu polarity není pochyb. Proto můţe 

být jakákoli vlastnost, jeţ je citlivá na molekulární prostředí, pouţita na monitorování místa, 

kde je umístěn solubilizát v micele. Spektroskopická měření se ideálně hodí pro stanovení 

mikroprostředí solubilizovaných molekul. 

Rozsah solubilizace a lokalizace solubilizátu spolu úzce souvisejí. Například 

v hydrofobním jádru micely není tolik prostoru jako v palisádové vrstvě. 

3.4 Biologické membrány 

Lipidy buněčných membrán jsou přírodními povrchově aktivními látkami a vykazují mnoho 

stejných vlastností jako syntetické tenzidy. Hlavním rozdílem mezi lipidy buněčných 

membrán a tenzidy je přítomnost dvou uhlovodíkových řetězců v molekule lipidu. 

Uhlovodíkový řetězec většinou obsahuje 14–24 uhlíkových atomů, který můţe být nasycený, 

nebo nenasycený. 
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Finálními strukturami v případě biologických membrán, jsou samovolně vznikající 

vezikuly. Jsou to kulovité, nebo elipsoidní částice vzniklé uzavřením určitého objemu 

vodného roztoku do dvojvrstvy. Jsou-li povrchově aktivními látkami, z nichţ tyto struktury 

vznikají, fosfolipidy, nazýváme je liposomy. Vezikuly mohou vznikat i ze syntetických 

tenzidů. V závislosti na podmínkách přípravy můţe velikost vezikul dosahovat 20 nm aţ 

10 µm a mohou obsahovat jeden nebo více uzavřených oddílů [2]. 

3.5 Fosfolipidy 

Lipidy jsou definovány jako biologické molekuly snadno rozpustné v organických 

rozpouštědlech jako je chloroform, ether nebo toluen (s výjimkou několika sacharolipidů 

s rozsáhlou hydrofilní skupinou). Fosfolipidy patří do skupiny diacylglycerolů, jejichţ 

základní struktura je tvořena sn-3-glycerolem esterifikovaném v pozici 1 a 2 mastnými 

kyselinami s dlouhými řetězci. Struktury jednotlivých fosfolipidů jsou uvedeny na Obr. 4, 

kde je uvedeno i rozdělení podle hydrofilní skupiny fosfolipidu [8]. 

 

Obr. 4. Rozdělení lipidů zaloţených na glycerofosfátu podle polární skupiny –

fosfatidylcholin, fosfatidylethanolamin, fosfatidylserin, fosfatidylglycerol, kardiolipin 

a fosfatidylinositol [8] 
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3.6 Liposomy 

Liposomy byly objeveny britským vědcem A. Banghamem v roce 1961 (publikováno 1964) 

[9] při studiu vlivu molekul lipidu na sráţení krve. 

Liposomy jsou útvary koloidní velikosti vzniklé z lipidové dvojvrstvy. Molekula lipidu je 

sloţena z polární hydrofilní hlavy, na které jsou připevněny jeden nebo dva hydrofobní 

uhlovodíkové řetězce. Při určité koncentraci se lipidové molekuly ve vodě shlukují a vytvářejí 

dvojvrstvy, přičemţ hydrofobní řetězec se snaţí vyvarovat kontaktu s vodou. Kdyţ je 

takováto membrána rozdělena na menší části, zabalí se jednotlivé fragmenty do uzavřených 

struktur (známých jako liposomy), přičemţ enkapsulují určité mnoţství vody uvnitř [2]. 

Za fyziologických podmínek mohou liposomy podléhat agregaci, fúzi či flokulaci díky 

interakcemi s bílkovinami v krevním séru [10]. Jsou schopny solubilizovat široké spektrum 

bioaktivních látek bez ohledu na jejich hydrofilnost. Látky rozpustné ve vodě mohou být 

enkapsulovány v hydrofilní oblasti, zatímco hydrofobní léčiva mohou být solubilizovány ve 

vysoké míře v lipidových místech. Takto inkorporované látky jsou chráněny před drsnými 

podmínkami prostředí. Také je omezena expozice, coţ je výhodné v případě látek 

s nepředvídatelnými vedlejšími cytotoxickými účinky [11]. 

Technologie liposomů leţí na rozhraní mezi koloidní a povrchovou chemií, fyzikou, 

biologií a medicínou. Je zde řada problémů, s nimiţ se musí vědci potýkat, začínaje například 

u syntézy nových tenzidů (s krátkými řetězci i polymerních) pro vynalezení speciálních 

membrán, umělé kůţe, farmaceutických krémů, a samozřejmě systémů pro distribuci léčiv 

[2]. 

3.6.1 Klasifikace liposomů 

Liposomy mohou být klasifikovány jak na základě jejich strukturních vlastností (Tab. 1), tak 

i na základě metody, jíţ byly připraveny. Tyto dvě klasifikace jsou na sobě zcela nezávislé. 

V závislosti na výběru lipidů, metody přípravy liposomů a podmínkách přípravy se mohou 

liposomy od sebe lišit ve velikostech, počtu nebo lamelaritě [12]. 

Tab. 1. Rozdělení liposomů podle strukturních vlastností [12]; 

MLV Velké multilamelární vezikuly 

OLV Oligomerní vezikuly 

UV Unilamelární vezikuly 

SUV Malé unilamelární vezikuly 

MUV Unilamelární vezikuly střední velikosti 

LUV Velké unilamelární vezikuly 

GUV Gigantické unilamelární vezikuly 

MVV Multivezikulární vezikuly 
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Obr. 5. Vlastnosti liposomů jeţ ovlivňují odpověď imunitního systému: (A) velikost, (B) 

lamelarita, (C) povrchový náboj membrány, (D) fluidita dvojvrstvy, (E) tendence podstoupit 

fázový přechod z lanelární do hexagonální fáze liposomů, a (F) přítomnost 

imunostimulačních lipidů [13] 

3.6.2 Vlastnosti liposomů 

3.6.2.1 Velikost 

Distribuce velikostí liposomálních nosičů léčiv je klíčová, protoţe velikost ovlivňuje nejen 

charakteristiky in vitro (jako mnoţství enkapsulovaného léčiva, agregační a sedimentační 

chování) ale i vlastnosti in vivo (dobu cirkulace v krevním řečišti, biodistribuci a cílení). 

Vymizení liposomů z krevního řečiště je způsobeno pohlcením fagocyty. 

Velikost liposomů v řádu nanometrů aţ desítek mikrometrů (včetně distribuce velikosti 

částic) můţe být zjištěna měřením dynamického rozptylu světla (DLS), metodou PCS 

(fotonová korelační spektroskopie) či PCCS (fotonová cross-korelační spektroskopie). 

Frakcionace liposomů různých velikostí můţe být provedena pomocí velikostně-vylučovací 

chromatografie (SEC, size exclusion chromatography) nebo technikou frakcionace průtoku 

v poli (field flow fractionation) s následnou detekcí pomocí SLS (statický rozptyl světla) [14]. 

3.6.2.2 Lamelarita 

Jak jiţ bylo řečeno výše, liposomy lze třídit dle jejich lamelarity, na unilamelární malé (SUV), 

velké (LUV), gigantické (GUV), a dále na multilamelární a multivesikulární, jak je 

znázorněno na Obr. 6. 

 

Obr. 6. Klasifikace liposomů dle lamelarity [15] 



19 

Liposomy můţeme zobrazit pomocí řady mikroskopických technik od základního 

světelného mikroskopu po pokročilé techniky jako environmenální rastrovací elektronovou 

mikroskopií (ESEM, environmental scanning electron microscopy) či konfokální rastrovací 

mikroskopii. Tyto techniky poskytují pohled na vlastnosti dvojvrstvy, velikost liposomů, 

jejich morfologii i lamelaritu. Na Obr. 7 jsou znázorněny moţnosti pouţití jednotlivých metod 

pro měření liposomů dané velikosti [16]. 

 

Obr. 7. Shrnutí mikroskopických technik, jeţ mohou být pouţity pro vizualizaci liposomů, 

niosomů a jiných dvouvrstvých vezikul [16] 

3.6.2.3 Teplota fázového přechodu 

Organizace lipidů v roztoku závisí na druhu alkylových řetězců a polárních hlav a na 

vlastnostech rozpouštědla (přítomnost iontů, pH, teplota). Přechod mezi jednotlivými fázemi 

čistých lipidů můţe být stanoven například pomocí 
31

P-NMR nebo mikrokalorimetrie. Rozdíl 

mezi uspořádanou gelovou fází (Lβ) a fází tekutých krystalů (Lα) dvojvrstvy spočívá 

v rozdílné viskozitě či fluiditě hydrofobní domény, jeţ závisí na teplotě a na struktuře 

alkylových řetězců. 

Lipidy tvořící dvojvrstvy s různými alkylovými řetězci mají cylindrický tvar v širokém 

rozmezí teplot. Čisté fosfolipidy se v závislosti na teplotě a druhu alkylových řetězců 

vyskytují v (Lβ) nebo (Lα) fázi. Teplota, při které dochází k přechodu z fáze (Lβ) do (Lα) 

vzrůstá s rostoucí délkou alkylového řetězce [8]. 

V případě čistých lipidů je pozorován velmi ostrý přechod s šířkou píku v polovině jeho 

výšky v řádu 0,05 °C. Přítomností nečistot dochází k rozšiřování přechodu, jeho šířka můţe 

být tedy povaţována za indikátor čistoty. Velké zakřivení SUV, stejně jako tvarová 

různorodost LUV, mohou způsobit mírný posuv maxima k niţším teplotám [17]. 

3.6.2.4 Fluidita membrány 

Fluidita membrány je určena především ohebností alkylového řetězce a rotací fosfolipidu. 

Krátké řetězce a dvojné vazby alkylových řetězců fosfolipidů vytváří ve dvojvrstvě prostor 

a podporují fluidizaci membrány. Naopak rigidní jádra steroidu cholesterolu leţící mezi 
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prvními 9 nebo 10 uhlíky alkylového řetězce fosfolipidu brání ohebnosti alkylových řetězců, 

čímţ membrány vyztuţují [2]. 

S rostoucí teplotou stoupá pohyblivost řetězců mastných kyselin, díky čemuţ vzrůstá 

fluidita a prostor hydrofobních domén [8]. 

Pouţitím izotropního značení bylo zjištěno, ţe molekuly lipidu mohou přeskakovat 

z jednoho povrchu dvojvrstvy do druhého. Inkorporací proteinů do membrány dojde 

k usnadnění těchto přeskoků ve dvojvrstvě. Kdyţ nastane v systému změna aktivity vody, 

liposomy se osmoticky zmenšují, nebo mohutní [2]. 

 

Obr. 8. Druhy mobility fosfolipidů [18] – ohebnost alkylového řetězce (swinging 

movement), příčná difúze (transversal diffusion), rotace (rotation), laterální difúze (lateral 

diffusion) 

Pro zjištění tohoto parametru se běţně vyuţívá polarizace fluorescence za pouţití 

hydrofobních fluorescenčních anizotropních sond. Nárůst fluidity membrány je v případě 

fluorescence obvykle určen sníţením polarizace, anizotropie nebo mikroviskozity [18]. 

3.6.3 Příprava liposomů 

3.6.3.1 Hydratace tenkého lipidového filmu 

Nejčastěji vyuţívanou metodou pro přípravu liposomů je hydratace tenkého lipidového filmu. 

Lipid je rozpuštěn v organickém rozpouštědle (v případě přípravy směsi lipidů musí být tyto 

lipidy rozpuštěny a promíchány v organickém rozpouštědle tak, aby byla získána homogenní 

směs). Většinou se pouţívá chloroform nebo směs chloroformu a methanolu, typický roztok 

je připraven rozpuštěním 10–20 mg lipidu v 1 ml organického rozpouštědla. Po úplném 

rozpuštění je rozpouštědlo odstraněno (proudem dusíku, či argonu v případě malých objemů 

vzorku, nebo pomocí rotační odparky u větších objemů) a je získán lipidový film [9]. Vzniklý 

suchý lipidový film na stěnách baňky je dále hydratován přidáním pufru, nebo vody za 

míchání při teplotě vyšší neţ je teplota fázového přechodu daného lipidu [19]. 

Tato metoda je široce rozšířená a velmi snadno proveditelná, nicméně jsou získány 

multilamelární liposomy (MLV) heterogenní co se týče velikosti (o průměru 1–5 µm) i tvaru 

[19] a je zapotřebí velikost liposomů sjednotit, případně sníţit. 

Jednou z moţností úpravy velikosti částic v lipidové suspenzi je sonifikace. Narušením 

suspenze MLV dodáním energie zpravidla získáme malé unilamelární vezikuly (SUV) 

o poloměru v rozmezí 15–50 nm. Nejběţněji se pro přípravu sonifikovaných částic pouţívají 
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ultrazvukové lázně nebo sondy. Sondové sonifikátory dodávají vysokou vstupní energii do 

lipidové suspenze. Můţe ale dojít k přehřátí suspenze, coţ vede k její degradaci. Také mají 

tendenci uvolňovat za svého povrchu titanové částice, které musí být následně odstraněny 

například centrifugací. Kvůli těmto důvodům jsou pro přípravu SUV pouţívány spíše 

ultrazvuky lázňové. Při přípravě lze pouţít následující postup: „Suspenzi MLV ve vialce 

umístíme do lázně a sonifikujeme při teplotě nad Tc (teplota fázového přechodu) 5–10 minut. 

Suspenze by se měla začít čeřit, aby byl získán mírně mlhavý transparentní roztok (díky 

rozptylu světla na zbývajících větších částicích v roztoku). Střední velikost a distribuce částic 

je ovlivněna složením, koncentrací, teplotou, dobou sonifikace, a dále sílou, objemem 

a nastavením ultrazvuku“ [9]. 

 

Obr. 9. Schematické znázornění přípravy liposomů metodou hydratace tenkého lipidového 

filmu [20]. Po přidáním vody (water) k suchému lipidovému filmu (dry lipid film) dochází 

k jeho nabotnání (swelling). Následným mícháním (agitation) jsou získány multilamelární 

vezikly (multilamellar vesicles). Menší útvary lze připravit extruzí (extrusion), nebo 

sonifikací (sonication homogenization) 

Další moţností jak upravit velikost liposomů je extruze přes malý otvor (french pressure 

cell method) při tlaku 20 000 psi a 4 °C. Tato metoda má oproti sonifikaci několik výhod. Je 

jednoduchá, rychlá, reprodukovatelná, ale vyţaduje jemnou manipulaci s nestabilním 

materiálem [21]. 
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3.6.3.2 Metoda rozptýlení rozpouštědla 

V případě těchto metod jsou lipidy nejprve rozpuštěny v organickém rozpouštědle a poté 

přivedeny do kontaktu s vodnou fází obsahující materiál, jenţ má být zachycen v liposomu. 

Na rozhraní organické a vodné fáze se fosfolipidy srovnávají a formují monovrstvu, coţ je 

důleţitý krok při tvorbě dvojvrstvy. 

Jednou z moţností je ethanolové vstřikování. Roztok lipidu v ethanolu je přímo vstřikován 

tenkou jehlou do přebytku pufru nebo jiné vodné fáze. Molekuly fosfolipidu jsou rozptýleny 

náhodně v celém médiu. Tímto způsobem získáme malé unilamelární vezikuly s průměrem 

okolo 25 nm. 

Další moţností je vstřikování etheru. Tato metoda je podobná té předchozí. Zahrnuje velmi 

pomalé vstřikování nemísitelného organického roztoku úzkou jehlou do vodné fáze při teplotě 

vypařování organického rozpouštědla. S lipidy je při tomto procesu zacházeno opatrně a je 

zde velmi nízká pravděpodobnost oxidativní degradace. Nevýhodou je dlouhé trvání celého 

procesu a nutnost pečlivé kontroly při zavádění roztoku lipidu [22]. 

3.6.3.3 Detergentová metoda 

Tenzidy (při jejich CMC) se pouţívají pro solubilizaci lipidu. Tenzid je poté odstraněn 

například dialýzou [23], zředěním, nebo filtrací [24]. Výhodou detergentové metody je 

výborná reprodukovatelnost a zisk populace liposomů jednotné velikosti. Hlavním 

nedostatkem je zadrţení stopového mnoţství tenzidu uvnitř liposomu [25]. 

3.6.3.4 Odpaření reverzní fáze 

Metoda odpaření z reverzní fáze poskytla pokrok v technologii liposomů, protoţe umoţnila 

poprvé připravit liposomy s vysokým poměrem vodná fáze/ lipid a tedy schopností zadrţet 

velké mnoţství vodného média. Je zaloţena na vytvoření reverzních micel, jeţ jsou 

formované sonifikací směsi vodné fáze obsahující ve vodě rozpustné molekuly, jeţ mají být 

enkapsulovány liposomy, a organické fáze, ve které jsou solubilizovány amfifilní molekuly. 

Pomalá eliminace organického rozpouštědla vede k převodu reverzních micel do viskózního 

stavu a gelové formy. V kritickém bodu tohoto procesu dochází ke kolapsu gelového stavu 

a některé z reverzních micel jsou narušeny. Díky přebytku fosfolipidu v prostředí vzniká 

okolo zbývajících micel dvojvrstva, coţ má za následek vznik liposomů [26]. 

3.6.3.5 Sušení mrazem 

Další metodou přípravy liposomů je sušení mrazem, neboli lyofilizace. Nejprve je připraven 

čirý roztok lipidu ve směsi terc-butanolu a vody, obsahující také určitý disacharid jako 

lyoprotektant (například sacharosu). Dále je provedena sterilizace filtrací přes 0,22 µm filtr 

a poté je lyofilizací odstraněno rozpouštědlo. Rehydratací lyofilizátu dochází k samovolnému 

formování liposomů [27]. 

Tímto způsobem jsou připraveny sterilní liposomy s relativně vysokou efektivitou 

enkapsulace a středním průměrem částic menším neţ 200 nm. Výhoda metody spočívá 

v kompletním odstranění organického rozpouštědla a zisku stabilního suchého produktu, jenţ 

můţe být rehydratován těsně před pouţitím, coţ umoţňuje prodlouţení skladovatelnosti. 

Tento postup byl ověřen v případě enkapsulace hydrofilních i lipofilních sloţek ve vezikulách 
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za vzniku produktu, který by byl vhodný jako nosič pro účinné dodání terapeutických činidel 

[28]. 

3.6.3.6 Mikrofluidizační technika 

Tato technologie umoţňuje přesné řízení a manipulaci s kapalinami a jejich rozhraními 

na mikrometrové úrovni. V mikrofluidním čipu se proudy tekutiny slučují a pomocí 

laminárního toku vzniká dobře definované rozhraní (na rozdíl od typicky chaotického toku 

u tradičního míchání). Díky definovanému směšování mikrofluidních toků je metoda vhodná 

pro produkci liposomů o velikosti od desítek nanometrů do desítek mikrometrů. Shlukování 

(self-assembly) můţe být v tomto případě řízeno změnou rychlosti toku tekutin, poměru 

křiţujících se toků, sloţením a koncentrací lipidů. Výsledkem je laditelná velikost a úzká 

distribuce velikostí částic [29]. 

 

Obr. 10. Schematické znázornění mikrofluidních kanálů pro přípravu liposomů: (A) tříproudé 

(B) pětiproudé uspořádání [29] 

Na Obr. 10 vidíme tříproudé a pětiproudé uspořádání, proud lipidů rozpuštěných 

v organickém rozpouštědle (ethanol, isopropylalkohol) sousedí se dvěma nebo čtyřmi proudy 

vodného pufru [29,30]. 

Liposomy syntetizované mikrofluidní technikou mohou být pasivně začleněny do tkáně 

pokoţky. Produkce liposomů určité velikosti, které jsou schopny projít kůţí, umoţňuje pouţití 

liposomů při transdermální distribuci léčiv s výsledky neobvyklými při přípravě liposomů 

tradičními metodami [30]. 

3.6.3.7 Proliposomy 

Proliposomy byly objeveny roku 1986 skupinou Paynea. Proliposomy jsou suché, sypké, 

zrnité materiály obsahující léčivo a lipidy, ze kterých po přidání vody vzniká suspenze 

multilamelárních liposomů [31]. 

Metod pro přípravu proliposomů je celá řada. Nejpouţívanější z nich je depozice filmu na 

nosiči, která se velmi podobá metodě hydratace tenkého lipidového filmu. Lipidy rozpuštěné 

v organickém rozpouštědle se přivedou na nosič rozpustný ve vodě (maltodextrin, sorbitol, 

celulosa či manitol) [31], rozpouštědlo je odstraněno pomocí rotační vakuové odparky. Po 

jeho kompletním odstranění vznikne suchý prášek, který je nadále sušen při laboratorní 

teplotě ve  vakuu a je získán suchý, sypký produkt, který se dále prosívá přes síto [32]. 
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3.6.4 Průmyslová výroba liposomů 

Ze zmíněných metod přípravy liposomů je moţné pouţít pro velkoobjemovou produkci pouze 

některé. Při průmyslové výrobě liposomů se dohlíţí hlavně na přítomnost zbytků organických 

rozpouštědel, fyzikální a chemickou stabilitu, kontrolu pyrogenů, sterilitu, velikost, distribuci 

velikosti částic a reprodukovatelnost šarţí. Mezi metody vhodné pro průmyslovou výrobu 

patří metoda detergentová, mikrofluidizační, lyofilizace a příprava proliposomů [25]. 

3.6.5 Stabilita liposomů 

Liposomy čelí řadě fyzikálních a chemických destabilizačních procesů, proto je důleţité 

věnovat stabilitě liposomů pozornost při jejich studiu. K fyzikálním procesům ovlivňujících 

jejich stabilitu patří ztráta liposomálního léčiva, změna velikosti, agregace a fúze. Agregace 

značí formování větších jednotek, které jsou stále sloţeny z jednotlivých liposomů. 

V principu je tento proces reverzibilní. Na druhou stranu fúzí vznikají zcela nové koloidní 

struktury, a proto je tento děj nereverzibilní. 

Molekuly léčiva mohou z liposomu unikat. Rychlost úniku silně závisí na kompozici 

dvojvrstvy a fyzikálně-chemické povaze léčiva. Dvojvrstvy v gelovém stavu, nebo ty obsahu-

jící cholesterol ztrácí léčivo relativně pomalu. Dvojvrstvy v tekutém stavu jsou více náchylné 

ke ztrátě léčiva a jsou méně stabilní během skladování. Permeabilita dvojvrstvy není vţdy 

konstantní – změna můţe nastat například v důsledku chemických degradačních procesů. 

V případě chemické stability musíme brát v úvahu hydrolýzu esterových vazeb a peroxidaci 

fosfolipidů. Fosfatidylcholin obsahuje 4 esterové vazby, z nichţ jsou více náchylné vůči 

hydrolýze ty alkylové. Polynenasycený alkylový řetězec fosfolipidu je citlivý na oxidaci 

volnými radikály. Odolnost vůči peroxidaci lipidu můţe být zvýšena přídavkem antioxidantů, 

komplexotvorných činitelů (EDTA), zhášečů fotooxidativních reakcí (beta-karoten), nebo 

sníţením tlaku kyslíku či nepřítomností těţkých kovů [12]. 

3.6.6 Pouţití liposomů 

Vývoj liposomů jako nosičů léčiv je stále se rozvíjející oblastí výzkumu. Moţnost modulovat 

jejich technologické parametry činí liposomy velmi uţitečnými jako nosiče některých druhů 

léčiv (od běţných chemoterapeutik po proteiny a peptidy) a v terapeutických aplikacích (od 

očkování po léčbu rakoviny). V posledních letech bylo vyvinuto několik důleţitých přípravků 

(postupů) pro léčbu různých nemocí. Mezi ně patří liposomy pokryté PEG 

(polyethylenglykolem), které se díky zvýšení technologické a biologické stability stávají 

velice důleţitými [33]. 

Liposomy pokryté PEG řadíme mezi kryté (stealth) liposomy, znázorněné na Obr. 11. 

Pokrytí (obalení) polyelektrolytem jim umoţňuje delší cirkulaci v těle díky pomalejší reakci 

imunitního systému. Na daný elektrolyt můţe být navázána další látka, jeţ má za úkol 

specifické zacílení na dané místo, poté hovoříme o cílených (targeted) liposomech. Virosomy 

jsou liposomální formulace, kde je lipidová membrána naopak přímo obalena virem [33]. 
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Obr. 11. Schematické znázornění konvenčních, krytých (stealth), cílených liposomů 

a virosomů [33] 

3.6.6.1 Kationtové liposomy pro transport genů 

Kromě různých syntetických nosičů v současné době pouţívaných v genové terapii jsou 

kationtové liposomy nejvhodnějšími transfekčními vektory. Enkapsulace genů do 

liposomálních vezikul umoţňuje kondenzaci plasmidu DNA do vysoce organizovaných 

struktur a chrání DNA proti degradaci během skladování [33]. 

3.6.6.2 Liposomy v diagnostických zobrazovacích technikách 

Liposomy mohou být vyuţity jako aktivně i pasivně cílené nosiče kontrastních látek pro 

zvýšení rozdílu signálu mezi oblastí zájmu a pozadím a specifickou lokalizaci kontrastních 

látek v cílových tkáních a orgánech. Díky různorodosti látek, jeţ mohou být uvnitř liposomů 

inkorporovány, jsou liposomy vhodné pro všechny kontrastní postupy zahrnující gama-

scintigrafii, magnetickou rezonanci (MRI, magnetic resonance imaging), výpočetní tomografii 

(CTI, computed tomography imaging) a sonografii [33]. 

3.6.6.3 Liposomální vakcíny 

Úspěch vakcín zaloţených na liposomech byl jiţ demonstrován při klinických studiích a další 

klinické zkoušky na lidech nadále probíhají. O liposomy je zájem především jako o nosiče 

antigenů, hlavně díky tomu, ţe působí jako účinné pomocné látky pro odezvu imunitního 

systému, aniţ by došlo ke vzniku granulomů v místě vpichu a alergické reakce [34]. 

3.6.7 Výhody liposomů 

Liposomy poskytují selektivní pasivní cílení k nádorovým tkáním (liposomální doxorubicin). 

Dále zvyšují efektivitu a terapeutický index léčiv (Actinomycin-D). Liposomy jsou 

biokompatibilní, kompletně biodegradabilní, netoxické, flexibilní a neimunogenní při 

systémovém a nesystémovém řízení. Díky enkapsulaci je zvýšena stabilita léčiv a toxicita 

enkapsulovaného materiálu je redukována (Amphotericin B, Taxol), čímţ liposomy pomáhají 

sniţovat vystavení citlivých tkání toxickým léčivům. Liposomy se také flexibilně spojují se 

specifickými ligandy pro dosaţení aktivního cílení [35]. 
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3.6.8 Nevýhody liposomů 

Mezi nevýhody liposomů patří zejména jejich drahá produkce, dále moţnost úniku 

enkapsulovaného léčiva a krátká doba ţivotnost systému. Dále fosfolipidy někdy podléhají 

reakcím jako oxidace a hydrolýza [35]. 

3.7 Kyselina hyaluronová 

Kyselina hyaluronová je polysacharid přirozeně se vyskytující ve všech ţivých organismech. 

Jeden řetězec můţe zahrnovat aţ několik tisíc cukerných jednotek. Pokud není vázán k jiným 

molekulám, můţe vázat vodu, čímţ vzniká tuhý viskózní systém. Unikátní viskoelastické 

vlastnosti kyseliny hyaluronové společně s její biokompatibilitou vedly k jejímu vyuţití 

v řadě klinických aplikací [36]. Volná kyselina je velmi hygroskopická, ale ne snadno 

rozpustná ve vodě. Její sůl je ve vodě dobře rozpustná, tvoří vysoce viskózní roztoky [37]. 

3.7.1 Historie 

Kyselina hyaluronová jako taková byla připravena jiţ v druhé polovině devatenáctého století, 

avšak poprvé byla spolehlivě popsána aţ v roce 1934 Karlem Mayerem a Johnem Palmerem, 

jeţ ji izolovali z hovězího sklivce [38]. Získali polysacharidovou kyselinu o vysoké 

molekulové hmotnosti (s molekulovou hmotností monomeru okolo 400 Da). Jako její sloţka 

byla rozpoznána uronová kyselina a cukr s aminovou skupinou. Sloţením slov hyaloid 

(skelný) a uronová kyselina byl navrţen název hyaluronová kyselina [37]. 

3.7.2 Chemická struktura 

Kyselina hyaluronová je lineární polysacharid sloţený z opakujících se disacharidových 

jednotek, konkrétně je sloţen z N-acetyl-D-glukosaminu a D-glukuronové kyseliny spojených 

β-1,4 glykosidickou vazkou. Disacharidy jsou navzájem propojeny vazbou β-1,3, čímţ vzniká 

řetězec [39]. V přírodě se vyskytuje převáţně ve formě sodné soli – hyaluronanu (Obr. 12). 

 

Obr. 12. Struktura hyaluronanu 

Obě cukerné jednotky jsou prostorově podobné glukose, která v beta konfiguraci umoţňuje 

všem objemným skupinám (hydroxyly, karboxyláty a anomerní uhlíky na přilehlých 

cukerných jednotkách) zaujmout stericky výhodnější ekvatoriální pozice, zatímco všechny 

malé vodíkové atomy obsazují méně výhodné axiální pozice (na Obr. 13 jsou znázorněny 

červeně). Proto je tato disacharidová struktura energeticky velmi stabilní [36]. V kyselině 

hyaluronové jsou přítomny velké shluky sousedících CH skupin, které tvoří tzv. „patches“ 

s velmi hydrofobním charakterem, jenţ se opakuje v pravidelných intervalech střídavě na 

obou stranách molekuly (jejich znázornění je uvedeno na Obr. 13). Význam těchto 

„hydrophobic patches“ hraje roli především při interakcích s membránami a hydrofobními 

proteiny [40]. 
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Obr. 13. Model oligosacharidu hyaluronanu. Vodíkové vazby mezi acetamidovou skupinou 

a glukoronovou kyselinou jsou označeny šipkami. Atomy vodíků označené kříţem jsou 

součástí „hydrophobic patch“ sestávající se z 8 CH skupin. Hydroxymethylová skupina můţe 

být snadno pootočena, aby se skupina CH2 mohla podílet na „hydrophobic patch“ [40,41]  

3.7.3 Struktura hyaluronanu v roztoku 

Sekundární struktura hyaluronanu je charakterizována intramolekulárními vodíkovými 

vazbami, které lze ve vodném roztoku stěţí odlišit od vodíkových vazeb mezi molekulami 

vody. Terciální struktura hyaluronanu je velmi citlivá na jeho prostředí. Relativní rigidita 

glykosidické vazby a intramolekulární vodíkové vazby by měly mít tendenci spíše omezovat 

volnou otáčivost a tím i konformační variabilitu. Toto omezení je však vlivem molekulárního 

prostředí potlačeno, coţ vede k velké variabilitě terciální struktury [38]. Axiální vodíkové 

atomy tvoří nepolární, relativně hydrofobní část, zatímco postranní skupiny v ekvatoriální 

poloze vytváří polární hydrofilní část, čímţ vzniká struktura kroutícího se pásu. Roztoky 

hyaluronanu mají velmi neobvyklé reologické vlastnosti, jsou mimořádně lubrikační a velmi 

hydrofilní. Polymerní řetězec hyaluronanu přijímá v roztoku formu tzv. „random coil“. I při 

nízkých koncentracích hyaluronanu dochází k proplétání řetězců [36]. 

3.7.4 Výskyt a funkce 

Hyaluronan se vyskytuje jak uvnitř, tak na povrchu buněk, ale především v extracelulární 

hmotě. V nízké koncentraci je hyaluronan všudypřítomný, ve vysoké koncentraci se vyskytuje 

při embryogenezi [42]. Dále je přítomen ve sklivci a oční komorové vodě, také v synoviální 

tekutině (vysokomolekulární forma hyaluronanu zde poskytuje lubrikaci kloubu a slouţí jako 

tlumič nárazů, sniţuje tření pohybujících se kostí a tím zmenšuje opotřebování kloubu), v kůţi 

a pupeční šňůře. Jeho role je v širším slova smyslu evidentně spíše lubrikační neţ strukturní 

[43]. U lidí a jiných obratlovců se největší mnoţství hyaluronanu vyskytuje v extracelulární 

hmotě měkkých pojivových tkání [44]. Kromě obratlovců se hyaluronan nachází také 

u bakterií (např. u kmene streptokoků), ale v houbách, rostlinách ani hmyzu přítomen není. 

Zdaleka nejvyšší obsah hyaluronanu najdeme v kohoutích hřebíncích [45]. 

3.7.5 Izolace a produkce 

Hyaluronan můţe být izolován z několika zdrojů, např. z kohoutích hřebínků či pupeční 

šňůry, nebo můţe být získán bakteriální syntézou. V závislosti na svém původu se hyaluronan 

můţe lišit molekulovou hmotností od 400 kDa (z hovězího sklivce) aţ po 1,4 MDa 

(z kohoutích hřebínků či bakteriální) [46]. 
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3.8 Fluorescenční spektroskopie 

Fluorescenční spektroskopie je díky vysoké citlivosti momentálně intenzivně vyuţívanou 

metodou např. v biotechnologii, lékařské diagnostice, sekvencování DNA či forenzní 

a genetické analýze [47]. 

Pro znázornění energetických přechodů, jako je absorpce fotonu, fluorescence, 

mezisystémový přechod, fosforescence či zpoţděná fluorescence slouţí Jabłońskiho diagram 

(Obr. 14). Základní elektronový stav je označen jako S0. Po absorpci fotonu je spinová 

multiplicita buď zachována a vznikne excitovaný singletový elektronový stav S1, S2, …, Sn; 

nebo dojde ke změně spinu a získáme tripletový elektronový stav T1, T2, … Tn. Ke kaţdému 

z těchto elektronových stavů jsou přidruţeny vibrační hladiny. 

 

Obr. 14. Jabłońskiho diagram 

Protoţe většina molekul je při pokojové teplotě na nejniţší (0) vibrační energetické hladině 

stavu S0, dochází k absorpci fotonu právě molekulami v tomto stavu, čímţ se molekuly 

dostávají do jedné z vibrační hladiny stavu S1, nebo S2. Následně dochází k některým 

z následujících procesů [48]: 

 Vnitřní konverze – nezářivý isoenergetický přechod mezi dvěma elektronovými stavy 

se stejnou spinovou multiplicitou. 

 Vibrační relaxace – energie excitovaného stavu je převedena na vibrační energii, která 

je následně disipována ve formě tepla. 

 Fluorescence – emise fotonu (zářivá deaktivace) doprovázející přechod S1→S0, je 

označována jako proces spontánní. Trvá 10
–9

–10
–6

 s. 

 Mezisystémový přechod – nezářivý isoenergetický přechod ze singletového stavu S1 

do stavu tripletového T1, který je zakázaný, protoţe je spojen se změnou multiplicity. 
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 Fosforescence – tento přechod z excitovaného tripletového stavu do stavu základního 

T1→S0 je zakázaný z hlediska symetrie, proto trvá delší dobu (10
–4

–10
2
 s). 

3.8.1 Franck-Condonův princip 

Podle Born-Oppenheimerovy aproximace je pohyb elektronů o mnoho rychlejší neţ pohyb 

jader. Excitace elektronu na protivazebný molekulový orbital je tedy velmi rychlá (10
–15

 s) 

v porovnání s časem charakteristickým pro molekulární vibraci (10
–10

–10
–12

 s). Tato 

pozorování jsou základem Frack-Condonova principu: elektronový přechod nastává spíše 

beze změny pozice jádra v molekule a jejím prostředí. Výsledný stav je nazýván Franck-

Condonův a přechod je vertikální, jak je ilustrováno na Obr. 15 [48].  

 

Obr. 15. Diagramy potenciální energie vertikálního přechodu dle Franck-Gondonova principu 

(nahoře) a tvar absorpčních pásů (dole) [48] 

Při pokojové teplotě je většina molekul na nejniţší vibrační hladině základního stavu. Vedle 

„čistého“ elektronového přechodu 0–0 je zde několik vibračních přechodů, jejichţ intenzita 

závisí na relativní pozici a tvaru křivek potenciální energie. Šířka pásů absorpčního spektra 

chromoforu v mikroprostředí je výsledkem dvou vlivů, homogenního a nehomogenního 

rozšiřování. Homogenní rozšiřování vzniká díky přítomnosti kontinuální skupiny vibračních 

podhladin kaţdého elektronového stavu. Díky tomuto jevu mohou být excitační i emisní 

spektra velkých rigidních fluoroforů v roztoku při pokojové teplotě téměř bez rozlišitelné 

struktury. V některých případech je však mnoho vibrací jak v absorpci, tak v emisi 

neaktivních, takţe je pozorována vibrační struktura (např. u naftalenu, pyrenu). 
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Nehomogenní rozšiřování je výsledkem fluktuací struktur solvatačního obalu obklopujícího 

chromofor. Ve většině případů je vliv nehomogenního rozšiřování o mnoho větší neţ 

homogenního. Jsou-li interakce obklopujících molekul silné, existuje mnoho moţných 

konfigurací, můţe být spektrum rozostřené kompletně [48]. 

3.8.2 Fluorescence a fluorescenční principy 

Ke fluorescenci obvykle dochází z aromatických molekul. Jednou z typicky fluorescenčních 

látek (fluoroforů) je chinin, který je přítomen např. v toniku. Jestliţe pozorujeme sklenici 

toniku, která je vystavena slunečnímu záření, je moţné sledovat slabou modrou záři na 

povrchu. V kaţdodenním ţivotě se vyskytuje mnoho dalších fluoroforů. Zelená nebo 

červenooranţová záře pozorovatelná v nemrznoucích směsích je způsobena přítomností 

stopového mnoţství fluoresceinu nebo rhodaminu. Vícejaderné aromatické uhlovodíky jako 

antracen či perylen jsou také fluorescentní a emise z takovýchto druhů látek se vyuţívá při 

monitorování ropného znečištění ţivotního prostředí. 

Fluorescenční spektrum je lokalizováno u vyšších vlnových délek neţ spektrum absorpční, 

a to díky ztrátě energie při vibrační relaxaci. Podle Stokesova pravidla je vlnová délka 

fluorescenční emise vţdy vyšší nebo rovna vlnové délce excitačního světla. Ve většině 

případů však dochází k částečnému překryvu absorpčního a emisního spektra, protoţe zlomek 

světla je emitován v kratších vlnových délkách neţ absorbované světlo (protoţe část molekul 

je za normálních podmínek ve vyšších vibračních stavech neţ 0). 

Podle Kashova pravidla dochází před emisí fluorescenčního kvanta obvykle k vibrační 

relaxaci a vnitřní konverzi, takţe ke fluorescenčnímu přechodu dochází z nejniţší vibrační 

hladiny prvního excitovaného stavu S1. 

Kvantový výtěţek a doba trvání excitovaného stavu sloţitých molekul v roztoku nezávislý 

na vlnové délce budícího záření. Z toho vyplývá obecná vlastnost fluorescence – emisní 

spektra jsou nezávislá na vlnové délce excitace (Vavilův zákon) [49]. 

Fluorescenční spektrální data jsou obvykle prezentována jako emisní spektra [47]. Emisní 

spektrum je závislost intenzity fluorescence na vlnové délce (nebo energii, vlnočtu, či 

frekvenci) při konstantní vlnové délce budícího záření, zatímco excitační spektrum je 

závislost intenzity fluorescence na vlnové délce při konstantní vlnové délce emitovaného 

záření [49]. 

3.8.3 Instrumentace 

Kaţdý fluorescenční spektrometr obsahuje několik základních částí. Zdrojem světla bývá 

xenonová výbojka pokrývající široké spektrum vlnových délek. Selekce vlnové délky 

excitačního světla probíhá pomocí excitačního monochromátoru, za kterým je umístěna cela 

pro vzorek. Po výběru vlnové délky emitovaného záření emisním monochromátorem 

umístěným za celou se vzorkem pod úhlem 90 ° vzhledem k excitačnímu záření putuje světlo 

na detektor [50]. Fluorescenční spektrometr bývá propojen s počítačem s vhodným softwarem 

pro vyhodnocení excitačních a emisních spekter. Teplotní ekvilibrace vzorku můţe být 

zajištěna vodní lázní proudící přes kyvetový prostor. 
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3.8.4 Pyren 

V aromatických molekulách s vysokým stupněm symetrie (benzen, trifenylen, naftalen, 

pyren) můţe být první singletová absorpce (S0→S1) zakázána z hlediska symetrie 

a odpovídající oscilace je slabá. Intenzity těchto zakázaných vibračních pásů jsou vysoce 

citlivé na polaritu rozpouštědla (Hamův efekt). V polárním prostředí narůstá intenzita 

přechodu 0−0 na úkor ostatních. Relativní změny intenzit vibračních přechodů ve 

fluorescenčním spektru pyrenu mají původ v rozsahu vibračních překryvů slabě povolených 

prvních excitovaných stavů a silně povolených druhých excitovaných stavů. Hlavní roli hrají 

interakce dipól–indukovaný dipól mezi rozpouštědlem a pyrenem. Polarita rozpouštědla 

určuje, do jaké míry indukovaný dipól moment vzniká narušením vibračních hladin molekuly 

pyrenu. 

 

Obr. 16. Emisní spektrum pyrenu 

Změny ve fluorescenčním spektru pyrenu v rozpouštědlech o různé polaritě naznačují, ţe 

změny polarity prostředí mohou být určeny měřením poměru intenzit fluorescence prvního 

(přechod 0–0) a třetího (přechod 0–2) vibračního pásu (Obr. 16) – je získán emisní polaritní 

index (EmPI). Kromě určení CMC [51][53] je pyren také vyuţíván při zkoumání míry 

penetrace vody do micel a stanovení teploty fázového přechodu lipidový vezikul [48]. 

Pyren můţe tvořit komplexy sám se sebou. Při nízkých koncentracích je emise pyrenu 

vysoce strukturovaná. Při vyšších koncentracích pyrenu přechází dosud neviditelná emise 

pyrenu z UV oblasti do oblasti viditelné, při vlnové délce 470 nm (Obr. 16), a to díky tvorbě 

excimeru. Excimer je zkratka pro dimer vzniklý interakcí excitované a neexcitované molekuly 

[47]. Pyren se pouţívá ke zkoumání míry pronikání vody do micel a k přesnému určení 

kritických micelárních koncentrací [48]. 

3.8.5 Laurdan 

Laurdan je fluorescenční sonda odvozená od prodanu, na rozdíl od něj obsahuje řetězec 

kyseliny laurové, díky němuţ je pomocí van der Waalsových interakcí s uhlovodíkovými 

řetězci lipidů pevně ukotvena v hydrofobním jádru vezikul [54]. Díky přítomnosti 

dimethylaminové skupiny na naftalenové skupině je laurdan citlivý na polaritu okolního 

360 410 460 510

In
te

n
zi

ta
 f

lu
o
re

sc
en

ce
 [

a
. 
u

.]
 

λ [nm] 

pás excimeru 

    470 nm 

1.vibrační pás 

     373 nm 

 

 

 

 

 

               3. vibrační pás 

                     383 nm 



32 

prostředí a fázový stav membrány [55][56]. Podstata této citlivosti na polaritu je skryta 

v částečné separaci náboje mezi 2-dimethylamino a 6-karbonyl skupinou, čímţ vzniká dipól 

moment. Tento dipól moment vzrůstá po excitaci a můţe způsobit reorientaci okolních dipólů 

rozpouštědla. Reorientace molekul rozpouštědla spotřebovává energii a sniţuje energii 

excitovaného stavu laurdanu, coţ má za následek červený posun emisního spektra laurdanu 

[55][57]. Posun emisního spektra laurdanu k vyšším vlnovým délkám tedy naznačuje 

vzrůstající mnoţství molekul rozpouštědla v těsné blízkosti laurdanu ukotveného uvnitř 

membrány, tedy i její vzrůstající fluiditu [55]. 

V gelovém stavu fosfolipidové dvojvrstvy se maximum emisního spektra laurdanu nachází 

okolo 440 nm, zatímco ve fázi tekutých krystalů okolo 490 nm. Tento spektrální posun je 

nezávislý na typu a náboji polární části lipidu, ale závisí pouze na stavu dvojvrstvy [58]. 

Původ relaxace dipólů je tedy připisován několika molekulám vody přítomné ve dvojvrstvě 

na úrovni glycerolu, kde se nachází i fluorescentní skupina laurdanu. S rostoucí teplotou roste 

i mnoţství vody přítomné v této oblasti membrány a je pozorován posun emisního maxima 

k vyšším vlnovým délkám (v gelové fázi fosfolipidů je poloha emisního maxima na teplotě 

nezávislá) [55]. 

Byl definován parametr popisující míru přítomnosti molekul rozpouštědla v těsné blízkosti 

molekuly laurdanu. Generalizovaná polarizace (GP) je obecně definována takto: 

    
     

     
    (15) 

kde IB a IR jsou intenzity fluorescence emisního maxima v modré a červené oblasti spektra 

viditelného záření [47]. V případě GP fluorescence laurdanu dosazujeme za IB a IR intenzitu 

fluorescence při 440 a 490 nm [59][60]: 

 

Obr. 17. Schématické znázornění umístění laurdanu ve dvojvrstvě DOPC [61] 

3.8.6 Anizotropie fluorescence 

Měření anizotropie fluorescence se vyuţívá pro studium rotační difuze řetězců mastných 

kyselin uvnitř membrány. Je-li vzorek excitován polarizovaným světlem, je jeho emise do 

určité míry polarizovaná. K depolarizaci můţe dojít v důsledku řady faktorů a procesů. 

Kaţdý chromofor má specificky orientovaný přechodový moment absorpce a emise. Změna 

orientace přechodového momentu molekuly v důsledku rotační difúze je jedním z běţných 

způsobů depolarizace. Měření anizotropie odhaluje průměrné pootočení fluoroforu, k němuţ 

dochází mezi absorpcí a následnou emisí fotonu. Pootočení je závislé na rychlosti a míře 

rotační difúze molekuly během doby ţivota excitovaného stavu. Rychlost rotační difuze závisí 

na viskozitě rozpouštědla a velikosti a tvaru rotující molekuly. Změna viskozity rozpouštědla 



33 

působí změnu anizotropie fluorescence. V případě malých fluoroforů v roztoku o nízké 

viskozitě bude rychlost rotační difuze vyšší neţ rychlost emise.  

Anizotropie fluorescence je definována jako podíl polarizované sloţky k celkové intenzitě 

   
     

      
    (16) 

kde    a    je intenzita fluorescence v rovině paralelní a kolmé ke směru excitačního paprsku 

[47][62]. 

3.8.6.1 DPH 

Pro studium uspořádanosti membrány je široce vyuţívána anizotropie fluorescence 

difenylhexatrienu (DPH). Na základě stanovení změny orientace a dynamiky reorientace 

molekuly DPH uvnitř dvojvrstvy je moţné získat informaci o míře fluidity membrány nebo 

fyzikálních změn ve dvojvrstvě [63][64]. DPH je rigidní lineární fluorofor postrádající polární 

skupiny, proto se samovolně distribuuje v hydrofobní oblasti dvojvrstvy mezi alkylovými 

řetězci, a to tak, ţe dlouhá osa DPH je orientována přibliţně kolmo k dvojvrstvě, čímţ je 

odráţeno uspořádání alkylových řetězců lipidů [65][66]. 

Anizotropie fluorescence DPH je vhodná pro studium fluidity membrán u systému 

v kapalné neuspořádané fázi. V kapalné uspořádané fázi slouţí anizotropie fluorescence jako 

kvalitativní nástroj, zatímco kvantitativní přesnost je limitována [67]. 

3.9 Mikrokalorimetrie 

Všechny chemické, fyzikální a biologické procesy způsobují uvolňování, nebo spotřebování 

energie. Mikrokalorimetrie představuje universální metodu pro studium těchto tepelných 

aktivit, co se týče tepla, proudění tepla a tepelné kapacity. Metoda je v řadě případů zcela 

nedestruktivní a neinvazivní, umoţňuje studovat, plyny, kapaliny i pevné látky, a díky vysoké 

citlivosti je vhodná ke studiu farmaceutických systémů [68][69]. 

Data jsou přístrojem zaznamenávána kontinuálně, takţe všechny teplotně závislé jevy jsou 

detekovány. Skenovací mód pracuje s lineární teplotní rampou. Je-li rychlost ohřevu 

dostatečně nízká, je vzorek během měření v termální, chemické i fyzikální rovnováze [69]. 

Kalorimetr s tepelným tokem je zaloţený na snímání vzniklého, nebo spotřebovaného tepla 

pomocí senzorů tvořených termoelektrickými moduly. Je-li na termoelektrický modul 

přiveden teplotní gradient, pak je na základě Seebeckova efektu vytvořeno napětí, které je 

úměrné tepelnému toku na termoelektrickém modulu. Jedna část termoelektrického modulu je 

v kontaktu se vzorkem, zatímco druhá, izotermická část, je v kontaktu s termostatem přístroje. 

Kalorimetry s tepelným tokem jsou tzv. „twin“ typu – je měřen rozdíl tepelného toku mezi 

vzorkem a referencí. Díky tomuto uspořádání je dosaţeno sníţení šumu [70]. 

3.10 Fotonová cross-korelační spektroskopie 

Fotonová cross-korelační spektroskopie (PCCS) vyuţívá metody dynamického rozptylu světla 

pro určení velikosti částic v roztoku v rozsahu od 1 nm do jednotek mikrometrů. 
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3.10.1 Instrumentace 

Typický systém pro měření dynamického rozptylu světla se skládá z několika hlavních 

komponent. Pro zajištění zdroje světla se pouţívá laser. Intenzita rozptýleného světla musí 

být uvnitř určitého rozsahu, aby ji detektor mohl úspěšně změřit. Pro sníţení intenzity laseru 

se pouţívá „zeslabovač“. Většina laserových paprsků prochází přímo skrz vzorek, ale některé 

jsou rozptýlené částicemi ve vzorku. Intenzita rozptýleného světla je měřena pomocí 

detektoru. Částice rozptylují světlo ve všech směrech, proto je (teoreticky) moţné umístit 

detektor do libovolné polohy. 

Signál intenzity rozptylu pro detektor projde na desku digitálního zpracování signálu, 

nazvanou korelátor. Ten srovnává intenzitu rozptylu v po sobě jdoucích časových 

intervalech, aby odvodil rychlost, se kterou se mění intenzita rozptýleného světla. V podstatě 

měří stupeň podobnosti mezi dvěma signály po krátkém čase. Pokud jsou měřeny částice 

větší, jeţ se pohybují pomaleji, bude intenzita rozptýleného světla kolísat pomaleji, signály 

intenzit rozptýleného světla se budou navzájem déle podobat a korelační funkce bude klesat 

pomaleji. Naopak při měření malých částic dochází ke kolísání intenzit rychle a k poklesu 

korelační funkce dochází dříve. 

Informace korelátoru pak přejde do počítače, kde jsou data analyzována, a je odvozena 

informace o velikosti. 

PCCS je zaloţené na vylepšeném nastavení PCS. Klíčovým principem PCCS je technika 

3D cross-korelace. Díky speciální geometrii rozptylu je vypočítána cross-korelace 

rozptýleného světla dvou laserových paprsků, coţ umoţňuje přesné rozdělení na jedno 

a vícenásobně rozptýlené frakce. Hlavní modifikací je tedy zařazení děliče paprsku, 

rozdělující vstupující paprsek na dva (A a B) ozařujících vzorek z rozdílných směrů. Paprsky 

A a B se navzájem kříţí přesně uvnitř měřeného objemu [71], coţ je zajištěno zařazením 

čočky mezi dělič paprsku a celu se vzorkem. Tudíţ paprsky ozařují ty stejné částice a generují 

dva identické signály rozptýleného světla [72]. Nicméně při cestě na detektor jsou oba signály 

rozptýleného světla statisticky ovlivněny vícenásobným rozptylem. Neboť ovlivnění 

vícenásobným rozptylem není u obou kanálů stejné, nejsou signály při dosaţení detektoru 

dále identické. Porovnáním signálů rozptýleného světla zjistíme, ţe signály jsou si podobné, 

ovšem mírně rozdílné díky malému mnoţství šumu. Tím je umoţněno precizní oddělení 

intenzity jednou rozptýleného světla, jeţ je dále analyzována [73]. 

3.10.2 Korelační funkce v PCCS 

Výsledkem měření je tzv. korelační funkce G(τ). 
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kde IA, IB jsou intenzity rozptýleného světla, N je počet měření a t absolutní čas měření [74]. 

Korelační čas τ je hlavním parametrem pro pochopení principu dle kterého rovnice pracuje. 

Popisuje časovou prodlevu mezi dvěma konkrétními časy měření intenzity rozptýleného 

světla I(t) kanálu A a B. 

Perfektní korelace má hodnotu 1 (identické signály) a ţádná korelace hodnotu 0. 

V typickém vzorku trvá pokles korelační funkce na nulovou hodnotu v řádu 1 aţ 10 

milisekund. 
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Z grafického znázornění korelační funkce PCCS můţe být určena důleţitá charakteristika 

měření. Touto charakteristickou hodnotou je amplituda. Je proporcionální k podílu jednou 

rozptýleného světla k celkovému mnoţství rozptýleného světla (tedy podíl naměřené 

a maximální moţné amplitudy – teoretická hodnota). Naměřená amplituda je zachycena jako 

y-ová souřadnice korelační funkce [75].  

3.10.3 Filtrační funkce PCCS 

Hlavní výhodou nastavení je právě moţnost porovnání obou signálů rozptýleného světla za 

účelem izolace stejných podílů, které jsou generovány jednou rozptýlenými fotony 

a eliminace ovlivnění vícenásobným rozptylem. Proto můţe být vzorek jednak analyzován 

v původní koncentraci, není potřeba vzorky ředit. Díky tomu je metoda vhodná i pro 

stanovení velikosti částic v suspenzích a emulzích [73] a také nemusí být kladen zvláštní 

důraz na čistotu prostředí, ovlivnění nečistotami je eliminováno. 

Na Obr. 18 je uvedeno geometrické uspořádání rozptylu světla a jeho detekce. Vektory k1 

a k2 reprezentují mnoţství fotonů v laserovém paprsku A a B. Přicházející fotony jsou 

rozptýleny v počátku souřadného systému pod úhlem θ (theta). Po překonání vzdálenosti kA 

a kB jsou rozptýlené fotony detekovány dvěma detektory [75]. 

 

Obr. 18. Geometrické uspořádání paprsků v PPCS [73] 

Filtrační funkce nastavení PCCS pro detekci podílu rozptýleného signálu je zaloţena na 

následujících principech: 

 Oba detektory jsou fokusovány přesně do stejného měřeného objemu. 

 Prostorová orientace obou detektorů rozptýleného světla vzhledem k přicházejícím 

paprskům A a B musí být identická. 

 Oba detektory rozptýleného světla musí přijímat stejnou intenzitu rozptýleného světla. 

Tyto tři body mohou být shrnuty jedním tvrzením. Rozptylový vektor q musí mít stejný 

směr i hodnotu pro oba kanály. Tento poţadavek musí být realizován adekvátním nastavením 

a přesným seřízením vstupujících laserových paprsků i detektorů [75]. 

3.10.4 Určení velikosti částic 

Velikost částic je získaná z korelační funkce za pouţití několika algoritmů. Mohou být 

pouţity dva přístupy. V jednom z nich je korelační funkce fitována monoexponenciální 

funkcí, tím je získána střední velikost a je odhadnuta šířka distribuce (index polydisperzity). 

Tento přístup se nazývá kumulativní analýza. Druhou moţností je fitovat korelační funkci 

vícenásobnou exponenciální funkcí, čímţ je získána distribuce velikosti částic. Distribuce 

velikosti částic je závislost relativní intenzity rozptýleného světla částicemi na velikosti částic, 

proto je nazývána intenzitní distribucí velikostí. Za pouţití optických parametrů můţe být 

vypočítána distribuce velikostí objemová či početní.  
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4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

4.1 Vznik liposomů na základě interakcí různě nabitých lipidů 

4.1.1 Přítomnost různých alkylových řetězců 

Pouţití směsi lipidů umoţňuje přípravu liposomů „na míru“. Smícháním různě nabitých lipidů 

získáme liposomy s nábojem potřebným pro interakci s dalšími nabitými částicemi [76]. 

Běţně se vyuţívají směsi dvou i více lipidů se stejnými uhlovodíkovými řetězci [77][82]. 

Navíc, začleněním pomocného lipidu můţe být zvýšena stabilita membránové konformace, 

která je klíčová pro distribuci látek [83]. Vloţením kationtového lipidu, např. 1,2-dipalmitoyl-

3-trimethylammonium-propanu (DPTAP) do zwiterionové fosfolipidové membrány lze 

vytvořit stabilní, relativně malé unilamelární vezikly. Byl pozorován vliv kationtového lipidu 

DOTAP na průměrnou velikost agregátů 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholinu (DPPC) – 

začleněním 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propanu (DOTAP) aţ do 80 mol. % do 

spontánně vznikajících vezikul došlo ke sníţení jejich průměrné velikosti i heterogenity. 

Navíc byla zvýšena stabilita těchto vezikul [84] nezávisle na délce alkylového řetězce 

fosfolipidu tvořícího membránu nebo jeho stupni nasycení. DOTAP měl celkově silný vliv na 

fyzikální vlastnosti dvojvrstvy, zejména bylo dosaţeno zvýšení fluidity membrány (pomocí 

DSC i spektrálních vlastností laurdanu inkorporovaného v membráně bylo zaznamenáno 

sníţení teploty fázového přechodu po přidání DOTAP do membrán tvořených DPPC), systém 

by tedy mohl poskytnout výhody při distribuci léčiv [83]. 

Campbell a kolektiv [83] dále zjišťovali, zda fluidizační efekt vyplývá z unikátních 

vlastností kationtového lipidu, nebo zda je způsoben začleněním nenasyceného alkylového 

řetězce do dvojvrstvy. Aniontový 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfo-(1'-rac-glycerol) (DOPG) 

i zwiterionický 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfocholin (DOPC) se stejným uhlíkovým 

řetězcem měly na mobilitu alkylových řetězců dvojvrstvy DPPC podobný vliv jako DOTAP. 

Přirozeně se vyskytující fosfolipidy (se směsí alkylových řetězců) sniţovaly fluiditu 

membrány méně.  

4.1.2 Přítomnost stejných alkylových řetězců 

Směs DPPC a DPTAP je široce vyuţívána v různých aplikacích, například při tvorbě tzv. 

LipoParticles [85][86], pro pokrytí SPIONů (superparamagnetických nanočástic oxidů ţeleza) 

[87]. Jejich vzájemný poměr určuje kladný náboj povrchu vezikul [88]. Ve vodném prostředí 

se DPTAP a DPPC samovolně seskupují ve vezikuly nezávisle na molárním poměru DPPC 

a DPTAP, jak bylo předpovězeno na základě kalkulace packing parametru. Nárůst teploty 

fázového přechodu u směsi lipidů v porovnání s čistými lipidy naznačuje signifikantní 

elektrostatické interakce mezi oběma lipidy. Nejsilnější interakce byly pozorovány v případě 

ekvimolární směsi DPPC a DPTAP naznačující nejtěsnější uspořádání lipidů [89]. Přítomnost 

DPTAP ovlivňuje orientaci dipólu (polární části) DPPC. Nábojové repulze mezi DPTAP 

a koncovou N
+
(CH3)3 skupinou DPPC brání reorientaci dipólu, čímţ prodluţují přítomnost 

gelové fáze [87]. 

4.2 Vliv na uspořádání membrány 

Pro studium uspořádání lipidu můţe být vyuţita anizotropie fluorescence. Určením 

molekulového uspořádání a dynamiky reorientace fluorescenční sondy DPH (difenyl-1,3,5-



37 

hexatrien) uvnitř dvojvrstvy získáme informaci o stupni fluidity membrány nebo fyzikálních 

změnách [63][64]. DPH je rigidní, lineární fluorofor charakteristický absencí polárních skupin 

díky čemuţ se spontánně umisťuje do hydrofobní oblasti membrány [65]. DPH nepreferuje 

umístění přímo uprostřed membrány, kde je největší volný objem, ale spíše v oblasti 

hydrofobních řetězců, přičemţ díky svému podlouhlému tvaru zaujímá orientaci přibliţně 

kolmou k dvojvrstvě, díky čemuţ reflektuje uspořádání alkylových řetězců [65][66]. Bylo 

zjištěno, ţe lokalizace DPH je nezávislá na přítomnosti cholesterolu. Inkorporace cholesterolu 

ovlivňuje pouze pohyb DPH [66]. Vyuţití derivátů DPH můţe poskytnout unikátní 

kvalitativní informace o stavu tekutých dvojvrstev v jednotlivých polohách (pozicích) podél 

alkylového řetězce [90]. Anizotropie fluorescence DPH je vhodná pro studium membrán 

v neuspořádaném stavu (liquid-disordered phase). V uspořádaném stavu (liquid-ordered 

phase) slouţí anizotropie fluorescence DPH jen jako kvalitativní nástroj, zatímco kvantitativní 

přesnost je omezena [67]. 

S vyuţitím hodnot anizotropie fluorescence můţe být vypočten parametr uspořádání lipidu 

(S) nebo efektivní parametr uspořádání lipidu (Seff) následovně [91][92]: 
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Vnitřní anizotropie (r0) se vyuţívá k vyjádření anizotropie zaznamenané v nepřítomnosti 

jiných depolarizačních procesů (např. rotační difúze či přenos energie). V případě DPH byly 

naměřeny hodnoty r0 0,39 při úhlu 7,4° mezi dipóly, zatímco hodnota 0,4 odpovídá úhlu 0° 

[47]. 

Troup a spol. [91] se zaměřili na charakterizaci série lipidových membrán o různém 

sloţení, přičemţ nejjednodušší membrána byla tvořena pouze fosfatidylcholinem (16:0–18:1), 

a druhá nejjednodušší ze 70 % tímto lipidem a z 30 % cholesterolem. Pomocí časově 

rozlišené fluorescenční spektroskopie byla za pouţití DPH jako fluorescenční sondy 

naměřena anizotropie studovaných membrán. 

V případě základního modelu membrány tvořeného pouze fosfatidylcholinem byla získána 

hodnota efektivního parametru uspořádání lipidu okolo 0,15, po přidání cholesterolu byla 

zvýšena na přibliţně 0,57. Tento nárůst je výsledkem přítomnosti rigidní molekuly 

cholesterolu uvnitř membrány způsobující změnu konfigurace všech alkylových řetězců na 

trans a zvýšení tloušťky dvojvrstvy o 10–15 %. V případě membrán sloţených z více typů 

lipidů byly nalezené hodnoty efektivního parametru uspořádání lipidu srovnatelné bez 

i v přítomnosti cholesterolu [91]. 

4.3 Teplota fázového přechodu lipidů 

Za fyziologických podmínek jsou lipidy v gelové fázi nebo ve fázi tekutých krystalů. Teplota 

fázového přechodu DPPC (přibliţně 41,5 °C) můţe být ovlivněna inkorporací dalšího lipidu. 

Charakter změny teploty fázového přechodu (Tc) závisí na délce a nasycenosti alkylového 

řetězce i na typu polární hlavy přidávaného lipidu [59]. Například inkorporace DOTAP do 

membrán tvořených DPPC způsobuje sníţení Tc [83], zatímco DPTAP má vliv opačný [89]. 
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Vliv cholesterolu na teplotu fázového přechodu DPPC byl studován pomocí DSC 

(diferenční kompenzační kalorimetrie). Při koncentraci cholesterolu nad 20 mol. % došlo 

k mírnému sníţení teploty fázového přechodu. Další zvyšování koncentrace cholesterolu vede 

k rozšiřování endotermy a sniţování plochy pod křivkou (dodaného tepla), při 50 mol. % 

cholesterolu jiţ není fázový přechod zřetelný [93][94]. 

4.4 Inkorporace léčiva do liposomů 

Pantos a spol. [95] připravili unilamelární a mutlilamelární liposomy o různém sloţení 

zaloţené na fosfatidylcholinu (PC), studovali jejich interakce a schopnost inkorporace léčiv – 

hydrofobního tamoxifenu a hydrofilního doxorubicinu. Bylo dosaţeno inkorporace přibliţně 

10 mg doxorubicinu či 80 mg tamoxifenu na 1 g lipidu. 

Z publikovaných [95] výsledků získaných pomocí DSC je zřejmé, ţe unilamelární 

liposomy zaloţené na fosfatidylcholinu a cholesterolu podstupují fázový přechod 

charakterizovaný přibliţně poloviční změnou entalpie oproti multilamelárním liposomům. 

Tato entalpická změna můţe být vyuţita jako důkaz o multi/unilamelárním charakteru 

liposomů. Dále bylo zjištěno, ţe k adhezi-agregaci liposomů dochází, aniţ by byla porušena 

dvojvrstva, coţ vede k vysráţení agregátů, zatímco při fúzi liposomů nedochází k úniku 

enkapsulované látky a vznikají více oddílové systémy. Autoři článku [95] závěrem uvádí, ţe 

fúze převládá u liposomů modifikovaných PEG a agregace nastává u liposomů bez 

modifikace PEG.  

Bylo prokázáno, ţe kationtové liposomy jsou absorbovány nezralými cévními 

endotelovými buňkami, a to díky zápornému náboji vnější části buněčné membrány. 

Protinádorová efektivita paclitaxelu enkapsulovaného v kationtových liposomech byla 

demonstrována jako nová slibná metoda pro léčbu rakoviny prostaty při primárním sniţování 

objemu nádoru [96]. 

Gürsoy a spol. [97] se snaţil do liposomů (DPPC:Chol 2:1) enkapsulovat zároveň dvě ve 

vodě rozpustné léčiva, isoniazid a rifampicin. Takto bylo dosaţeno vyššího enkapsulovaného 

mnoţství kaţdého z léčiv v porovnání se systémy obsahující pouze jedno léčivo [97]. 

Koudelka a Turánek [98] demonstrovali na příkladu paclitaxelu vliv inkorporace léčiva na 

vlastnosti membrány. Na rozdíl od membrán vzniklých z lipidů obsahujících nenasycené 

řetězce tvořící kavity uvnitř membrány vhodné pro inkorporaci objemné asymetrické 

molekuly paclitexelu, inkorporace paclitaxelu do membrán tvořených nasycenými fosfolipidy 

způsobuje rozsáhlé změny fyzikálních vlastností, např. teploty fázového přechodu. Také 

dochází ke sníţení parametru uspořádání lipidu (fluidizaci membrány) v gelovém stavu 

lipidové dvojvrstvy. Na membránu vzniklou z lipidů s nenasycenými řetězci má paclitaxel 

opačný efekt, membrána je jeho vlivem vyztuţenější [98]. 

4.5 Interakce fosfolipidů s hyaluronanem 

Elektrostatické připojení polyelektrolytu k lipidovým dvojvrstvám poskytuje materiál se 

specifickými vlastnostmi a zvyšuje stabilitu při jejich pouţití jako chemických senzorů, nebo 

nosičů léčiv [99]. Bylo zjištěno, ţe adsorpce polyelektrolytu ovlivňuje chování membrány – 

permeabilitu [100], fúzi [101], fázový přechod [102] i stabilizaci [103]. 
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Wang a spol. [104] se zaměřili na asociaci dvou komponent synoviální tekutiny – 

hyaluronanu a dipalmitoylfosfatidyl cholinu (DPPC) v roztoku a na jeho rozhraní. 

Demonstrovali, ţe hyaluronan asociuje s vezikulami tvořenými DPPC a adsorbuje se na SB 

(supported bilayer) DPPC (Obr. 19). Vzniklé struktury jsou dostatečně stabilní pro další 

postupnou adsorpci DPPC a hyaluronanu [104]. 

 

Obr. 19. Ilustrace autoasociace hyaluronanu a DPPC na rozhraní roztoku [104] 

Hydrodynamický průměr rozptylujících částic byl určen pomocí DLS. Ze sklonu 

korelačních křivek je zřejmé, ţe polydisperzity roztoku hyaluronanu, DPPC a jejich směsi 

jsou si podobné. Jen v případě hyaluronanu byl zaznamenán pokles i u delších časů, coţ 

naznačuje přítomnost pomalu se pohybujících větších objektů. Předpokládali, ţe díky 

přítomnosti hydrofobních oblastí (hydrophobic patches) podél řetězce vznikají agregáty 

hyaluronanu. Po přídavku hyaluronanu k DPPC zaznamenali nárůst hydrodynamického 

poloměru ze 110 nm na 140 nm, coţ naznačuje, ţe tloušťka hydrodynamické vrstvy 

hyaluronanu je 15 nm [104]. 

Huang a spol. [105] studoval interakce hyaluronanu a fosfolipidů jako zjednodušený model 

synoviální tekutiny. Hyaluronan hraje klíčovou roli ve fyziologii kloubní funkce, zahrnující 

lubrikaci povrchu kloubu. Díky vysoké afinitě fosfolipidů k povrchu buněk mohou fosfolipidy 

usnadnit vázaní hyaluronanu na buňky. Komplex hyaluronanu a fosfolipidu (Haplex) byl 

připraven rozptýlením a sonifikací, čímţ došlo ke zvýšení vstřebání hyaluronanu perorálně 

[105]. 

Pasquali-Ronchetti a spol. [106] zjistili, ţe přidáním hyaluronanu do monolamelární nebo 

multilamelární suspenze bylo uspořádání fosfolipidů značně ovlivněno a povaha nově 

utvořených struktur závisela na molekulové hmotnosti hyaluronanu, nikoli na počáteční 

organizaci nebo druhu (DPPC či vaječný lecitin) fosfolipidu [106]. 

Crescenzi a spol. [107][108] sledoval, ţe přítomnost liposomů má za následek náhlé sníţení 

viskozity (sníţení viskozity o řád u 1% (w/v) vzorku DPPC). Vysvětlením můţe být vázání 

membrán DPPC na hydrofobní oblasti (hydrophobic patches) hyaluronanu způsobující kolaps 

hyaluronového řetězce [107][108]. 

4.6 Interakce fosfolipidů s hyaluronanem v přítomnosti dalších lipidů 

Esposito a spol. [109] připravili kationtové liposomy ze směsi POPC (52 %), DOTAP (25 %) 

a cholesterolu (23 %), které dále extrudovali. Získali populaci s průměrnou velikostí 127,5 nm 

a zeta potenciálem +35,5 mV. Zajímavé je, ţe přídavkem takového mnoţství hyaluronanu 

(Hya), kdy bylo dosaţeno isoelektrického bodu, došlo k dramatickému vzrůstu velikosti 

supramolekulárních útvarů. Měření rozptylu světla potvrdilo přítomnost agregátů přibliţně 

třikrát větších, neţ byla velikost liposomů, coţ naznačuje agregaci tří aţ čtyř liposomů 

a několika molekul Hya. Při nadbytku Hya byla opět zaznamenána existence populace 
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monomerních liposomů. Zdá se, ţe díky přítomnosti nadbytku kladného či záporného náboje 

je zabráněno rozsáhlé agregaci, čímţ je podpořen vznik menších částic [109]. 

Peer a spol. [110] prokázali, ţe z malých unilamelárních liposomů (konkrétně směs PE 

(fosfoethanolaminu) a lecitinu) vznikají při lyofilizaci bez přídavku kryoprotektantu liposomy 

aţ 17krát větší (MLV). Naopak u hyaluronanem potaţených liposomů byl zaznamenán nárůst 

velikosti po lyofilizaci výrazně niţší, ne více neţ 50 %. Hyaluronan zde tedy můţe fungovat 

jako kryoprotektant. Zeta potenciál nebyl lyofilizací nijak výrazně ovlivněn. Jednalo-li by se 

o amorfní lipidový prášek, některé z molekul Hya původně umístěných na povrchu liposomů 

by měly končit uvnitř tohoto liposomu, hodnoty zeta potenciálu by poté byly vyšší (méně 

záporné). Výsledky tedy naznačují, ţe struktura liposomů byla v suchém stavu zachována 

a Hya zůstal i po rehydrataci na povrchu liposomu. 

Vliv lyofilizace na efektivitu enkapsulace studovali u tří různých léčiv – vinblastinu, 

mitomycinu C a chloramphenicolu. Ve všech případech vedlo nahrazení lecitinu 

ethanolaminem (od 5 do 20 %) či cholesterolem ke zvýšení efektivity enkapsulace [110]. 

Qhattal a spol. [111] studovali fyzikálně-chemické vlastnosti liposomů (poměr PC/PE/Chol 

65/5/30) pokrytých Hya (aktivována EDC), zaměřili se zejména na vliv molekulové 

hmotnosti pouţité Hya. S jejím nárůstem došlo ke zvýšení nejen střední velikosti liposomů, 

ale i záporné hodnoty zeta potenciálu. S vyšší molekulovou hmotností Hya dochází ve vyšší 

míře pohlcení liposomů pokrytých Hya buňkami, coţ je připisováno vyšší afinitě 

vysokomolekulární Hya k receptorům CD44 ve srovnání s nízkomolekulární Hya [111]. 

V další práci studovali dobu cirkulace Hya-liposomů v organismu, protoţe tento parametr je 

kritický pro aktivní cílení nádoru. Zjistili, ţe i rychlost odstranění liposomů pokrytých Hya in 

vivo je závislá na molekulové hmotnosti Hya, přičemţ odstranění bylo rychlejší v případě 

vysokomolekulární Hya [112].  

Jsou-li kationtové liposomy pokryté Hya injektovány myším, závisí míra jejich akumulace 

v játrech na mnoţství přítomné volné Hya, zatímco míra akumulace v plicích není výrazně 

ovlivněna [113]. 

Duman a kolektiv [114] připravili řadu liposomálních, gelových a lipogelosomových 

formulací sloţených převáţně z fosfolipidů, cholesterolu a sterylaminu pro vývoj vysoce 

stabilního systému určeného k cílené distribuci Hya pro lepší hydrataci pokoţky. Do všech 

druhů formulací se snaţili enkapsulovat nízkomolekulární Hya. Zvolenou metodou připravili 

liposomy o velikosti 600 aţ 2400 nm v závislosti na sloţení, s relativně vysokou hodnotou 

zeta-potenciálu indikující vysokou stabilitu liposomů. Efektivita enkapsulace Hya dosáhla 

maximálně 15 % [114]. 

4.7 Interakce fosfolipidů s hydrofobně modifikovaným hyaluronanem  

Quemeneur a spol. [99] studovali interakce hyaluronanu a alkylovaného hyaluronanu se 

zwiterionickými liposomy měřením zeta potenciálu. Zjistili, ţe mnoţství absorbovaného 

hyaluronanu je v obou případech velmi podobné, alkylové řetězce hyaluronanu tedy 

neinteragují specificky s lipidovou membránou a proces adsorpce je řízen elektrostaticky. 

Dále bylo pozorováno samo-shlukování alkylovaného hyaluronanu při nadbytku soli [99]. 
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4.8 Vznik směsných struktur z fosfolipidů a neiontových tenzidů 

Cukerné tenzidy patřící mezi neionogenní PAL, jeţ jsou všeobecně povaţovány za relativně 

mírné a nedenaturační látky, díky čemuţ jsou široce vyuţívány pro extrakci proteinů 

z membrány při studiu interakcí proteinů a lipidů [115][120] a jejich struktury a funkce 

[121][122]. Kombinací cukerných tenzidů s fosfolipidy můţeme získat zajímavé struktury 

potenciálně vyuţitelné jako biokompatibilní nosičový systém. 

Výsledný tvar agregátů bude díky rozdílné struktuře fosfolipidu a cukerného tenzidu silně 

závislý na jejich molárním podílu ve směsi [123][126] – budou-li ve směsi převaţovat lipidy, 

vznikající struktury budou mít charakter dvojvrstvy, naopak při nadbytku tenzidu vznikají 

struktury podobné micelám. Fázový přechod z membránové do micelární fáze probíhá ve 

třech stupních. V první fázi jsou volné molekuly tenzidu inkorporovány do fosfolipidové 

dvojvrstvy, přičemţ přítomné micely slouţí jako rezervoár molekul tenzidu průběţně 

doplňující mnoţství volných molekul tenzidu v roztoku. Následně nastává termodynamická 

rovnováha mezi saturovanými lipidovými dvojvrstvami a směsnými micelami. V poslední 

fázi jsou fosfolipidy plně solubilizovány a vznikají směsné micely [124][126]. Solubilizace 

liposomů či vezikul je tedy charakterizována dvěma kritickými parametry – koncentrací 

tenzidu potřebnou k nasycení (saturaci) dvojvrstvy liposomu (C
sat

) a koncentrací tenzidu 

nutnou ke kompletní solubilizaci ve směsné micely (C
sol

) [127]. Přechod od dvouvrstvých 

k micelárním strukturám (nebo opačný) můţe být při daném sloţení indukován změnou 

teploty. Vliv teploty tkví jednak v přechodu řetězců DPPC, ale i ve změně hydratace 

polárních skupin molekul tenzidů a lipidů [128]. 

Dodecyl-β-D-maltosid (DM) se zdá být velmi efektivní při solubilizaci fosfolipidů. To lze 

vysvětlit jeho nízkou rozpustností ve vodě, coţ příznivě ovlivňuje jeho inkorporaci do 

lipidických struktur [128]. K přechodu z dvojvrstvy na micelární fází jiţ dochází, připadá-li 

jedna molekula DM na dvě molekuly fosfolipidu. Při nízkých teplotách tvoří směs DM 

s DPPC lamelární útvary s rovně uspořádanými uhlovodíkovými řetězci. Nicméně při 

molárním poměru DM ve směsi vyšším neţ 0,4 je lamelární struktura porušena a vznikají 

agregáty podobné micelám s tuhým jádrem [129]. 

V případě dodecyl-β-D-maltosidu a oktyl-β-D-glukopyranosidu byly při inkorporaci do 

membrány pozorovány kooperativní interakce [126] a zvyšování koncentrace tenzidu vedlo 

k úplné solubilizaci liposomů [130][131]. 
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5 METODICKÁ KONCEPCE PRÁCE 

Dizertační práce je zaměřena na zkoumání fyzikálních vlastností liposomů zaloţených na 

fosfolipidech. Hlavním parametrem při aplikaci liposomů je teplota fázového přechodu 

membrány, a to zejména při uvolňování enkapsulovaných látek. V případě čistých lipidů jsou 

teploty fázových přechodů známé, coţ nám poskytne srovnání s výsledky získané pomocí 

nám dostupných metod. Práce má poskytnout náhled na metody vyuţitelné pro studium 

liposomů, bude tento parametr studován pomocí dvou technik zaloţených na zcela odlišných 

principech – mikrokalorimetrie a fluorescenční spektroskopie. Mikrokalorimetrie je za tímto 

účelem široce vyuţívána, je ovšem časově náročná. Oproti tomu fluorescenční spektroskopie 

je omezována pouze nezbytnou teplotní ekvilibrací. Nevýhodou tohoto přístupu je však 

potřeba inkorporace další látky – vhodné fluorescenční sondy citlivé na změnu vlastností 

prostředí. Je proto nutné zjistit, do jaké míry můţe inkorporace fluorescenční sondy zkreslit 

výsledky při stanovení teploty fázového přechodu. Výsledky získané pomocí těchto dvou 

metod byly porovnány nejen v případě čistých lipidů, ale i jejich směsí. 

Další důleţitou vlastností membrán je stupeň uspořádání alkylových řetězců, jenţ definuje 

míru fluidity membrány. V tomto případě nejde ani tak o absolutní hodnotu tohoto parametru, 

jako spíše o jeho změnu při začlenění další sloţky do systému. V této práci byl tento parametr 

stanoven pomocí anizotropie fluorescence 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrienu. 

Fluorescenční spektroskopie byla dále vyuţita ke stanovení agregačního chování 

fosfolipidu ve směsi s kationtovým lipidem či cukerným tenzidem bez a v přítomnosti 

hyaluronanu s vyuţitím pyrenu jako fluorescenční sondy citlivé na polaritu prostředí. 

Velikost vzniklých liposomů v závislosti na podílu jednotlivých sloţek v systému byla 

studována neinvazivně, pomocí dynamického rozptylu světla, popřípadě s vyuţitím techniky 

cross-korelace (metodou fotonové cross-korelační spektroskopie). Cross-korelace spočívá 

v měření stejného objemu zároveň dvěma optickými systémy a slouţí k odfiltrování podílu 

vícenásobně rozptýleného světla. Je výhodnější zejména při určení distribuce velikosti částic 

v případě polydisperzních systémů. 
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6 MATERIÁLY A METODY 

6.1 Materiály 

6.1.1 Povrchově aktivní látky 

dodecyl-β-D-maltosid, CAS: 69227-93-6, Carbosynth, šarţe: DD061991403, dále DM 

oktyl-β-D-glukopyranosid, CAS: 29836-26-8, Carbosynth, šarţe: DO049961402, dále OG 

6.1.2 Lipidy 

DPPC, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin, CAS: 63-89-8, Sigma-Aldrich, ≥ 99 %, 

šarţe: 078K5203 

DPTAP, 1,2-dipalmitoyl-3-trimetylamonium-propan (chloridová sůl), CAS: 139984-36-4, 

Avanti Polar Lipids, šarţe: 160TAP-28 

cholesterol, 5-Cholesten-3β-ol, CAS: 57-88-5, Sigma-Aldrich, ≥ 99%, šarţe: 26732-25G-F 

lecitin, L-α-fosfatidylcholin, hydrogenated (Egg, Chicken), CAS: 97281-44-2, Avanti Polar 

Lipids,  99 %, šarţe: EPC-599; zastoupení jednotlivých mastných kyselin je znázorněno níţe 

– označení fosfolipidů X:Y, kde X je počet uhlíků v řetězci a Y je počet dvojných vazeb 

v tomto řetězci, číslo za úsečkou značí procentuální zastoupení jednotlivých fosfolipidů: 

 

6.1.3 Deriváty kyseliny hyaluronové 

hyaluronan sodný, nativní, Contipro a. s., Mmonomer: 402,31 g mol
1

, dále Hya 

 137 kDa, šarţe: 211-234;  

 458 kDa, šarţe: 213-3809;  

 1697 kDa, šarţe: 212-1275,  
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kaproylhyaluronan sodný, CPN spol. s.r.o., 20 kDa, stupeň substituce 55 %, dále AcHya C6 

oleylhyaluronan sodný, CPN spol. s.r.o., 20 kDa, stupeň substituce 10 %, dále AcHya C18:1 

6.1.4 Další polyelektrolyty 

alginát sodný, CAS: 9005-38-3, Carl Roth, šarţe: 351172083, Mmonomer: 198,107 g mol
1

 

polystyren sulfonát sodný, 70 kDa, CAS: 25704-18-1, Aldrich, šarţe: 0001446357, 

Mmonomer: 206,19 g mol
1

, dále PSSNa 

6.1.5 Fluorescenční sondy 

pyren, CAS: 129-00-0, Fluka, puriss. p. a. for fluorescence, šarţe: 430166/1 

nilská červeň, CAS: 7385-67-3, Fluka, for fluorescence, č. šarţe: 1285118 

perylen, CAS: 198-55-1, Fluka, puriss for fluorescence, č. šarţe: 384079/1 

prodan, 6-propionyl-2-(dimethylamino)naftalen, CAS: 70504-01-7, Sigma-Aldrich, šarţe: 101 

296 902 

laurdan, 6-dodekanoyl-2-(dimethylamino)naftalen, CAS: 74515-25-6, Sigma-Aldrich, šarţe: 

101 290 098 

DPH, 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, CAS: 1720-32-7, Fluka; šarţe: 32705332 

6.1.6 Ostatní 

ultračistá voda (upravená systémem PURELAB flex) 

chloroform, CAS: 67-66-3, Sigma-Aldrich, for UV-spectroscopy, šarţe: PP/2008/05926/0 

aceton, CAS: 67-64-1, Lach-Ner, šarţe: PP/2013/03951 

6.2 Přístroje a zařízení 

Fluorolog Horiba Jobin Yvon (fluorescenční spektrometr), zdroj záření – xenonová lampa, 

450 W, 200–850 nm; detektor – PMT. 

Fluorocube (TCSPC spektrofluorometr), Horiba, zdroj záření – NanoLED, 372 nm; detektor – 

TBX-04. 

AMINCO Bowmanseries 2, zdroj záření – xenonová lampa. 

ZetaSizer Nano ZS, Malvern Instruments Ltd., zdroj záření – HeNe laser, 633 nm. 

Nanophox, Sympatec GmbH, zdroj záření – HeNe laser, 633 nm; detektor – 2x PMT. 

Thermal activity monitor TAM III (kalorimetr), TA Instruments. 

6.3 Metody 

6.3.1 Příprava zásobních roztoků lipidů 

Zásobní roztoky lipidů byly připraveny metodou TLE (Thin Layer Evaporation). Příslušné 

mnoţství lipidu bylo rozpuštěno v malém mnoţství chloroformu. Po odpaření chloroformu 

byl vzniklý lipidový film hydratován přidáním vody. Dále byl roztok sonifikován, dokud 
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nebyl čirý či opalescentní, tedy 60–90 minut, a to při teplotě vyšší, neţ byla teplota fázového 

přechodu daného lipidu či směsi lipidů. Výsledná koncentrace lipidu či směsi lipidů 

v zásobním roztoku byla nejvýše 2,7 mM. 

6.3.2 Příprava zásobních roztoků derivátů hyaluronanu 

Zásobní roztoky derivátů hyaluronanu byly připraveny naváţením příslušného mnoţství 

daného derivátu a jeho rozmícháním v malém mnoţství vody na magnetické míchačce. Po 

úplném rozpuštění byly roztoky doplněny vodou na poţadovaný objem v odměrných 

baňkách. 

6.3.3 Příprava vzorků 

V případě vzorků pro fluorescenční měření bylo do vialek pipetováno takové mnoţství 

zásobního roztoku fluorescenční sondy (pyren, nilská červeň, laurdan, prodan, DPH) 

v acetonu, aby výsledná koncentrace fluorescenční sondy ve vzorcích byla řádově 10
−6

 M. Po 

odpaření acetonu bylo do vialek pipetováno příslušné mnoţství zásobního roztoku daného 

lipidu či směsi lipidů, dále příslušné mnoţství vody a popřípadě dané mnoţství zásobního 

roztoku hyaluronanu (Hya, AcHya C6 nebo AcHya C18:1) tak, aby výsledný objem vzorků 

byl 3,5 ml. Vzorky byly míchány na třepačce při laboratorní teplotě po dobu 18–24 hodin. 

Pro studium agregačního chování lipidů či směsi lipidů (vzorky s pyrenem) byly připraveny 

vţdy tři shodné koncentrační řady obsahující 15–25 vzorků se vzrůstající koncentrací lipidu. 

Pro studium vlastností liposomů (vzorky s prodanem, laurdanem, DPH) byly připraveny 

vzorky s koncentrací lipidu dle výsledků agregačních měření, odpovídajícím koncentraci 

zhruba 10krát vyšší, neţ byla koncentrace, kdy bylo dosaţeno druhého zlomu Boltzmannovy 

závislosti. 

Vzorky pro měření velikosti na přístroji Zetasizer či Nanophox a vzorky pro 

mikrokalorimetrické měření byly připraveny stejným způsobem jako vzorky pro měření 

fluorescence, jen bez obsahu sondy.  

6.3.4 Měření a zpracování výsledků 

Excitační a emisní fluorescenční spektra pyrenu byly proměřeny pomocí přístroje Fluorolog. 

Excitační sken byl měřen v rozsahu 330–340 nm s emisní vlnovou délkou 392 nm, emisní 

v rozsahu 360–540 nm s excitační vlnovou délkou 335 nm. Z emisního skenu byla 

zaznamenávána intenzita fluorescence prvního (373 nm) a třetího (383 nm) vibračního pásu 

a intenzita pásu excimeru (při 470 nm), podělením intenzit fluorescence prvního a třetího pásu 

byl získán emisní polaritní index (EmPI) a podělením intenzit fluorescence pásu excimeru 

a monomeru (první vibrační pás) byly získány hodnoty Ex:Mo. Z excitačního skenu byl 

získán excitační polaritní index (ExPI) podělením intenzit fluorescence při 333 nm a 338 nm.  

Do grafu byly vyneseny závislosti EmPI a ExPI na koncentraci lipidu v logaritmickém 

měřítku. Získaná závislost měla charakter S-křivky, byla proloţena v programu Origin 

Boltzmannovou závislostí (Obr. 20). Hodnota bodu x0 odpovídá hodnotě kritické agregační 

koncentrace (CAC). Rovnice Boltzmannovy závislosti má tvar 

            
     

   
    
  

   (20) 
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kde A1/A2 je „y“-ová souřadnice prvního/druhého zlomu, x je nezávisle proměnná, x0 je 

hodnota nezávisle proměnné v inflexním bodu a Δx je gradient. 

 
Obr. 20. Znázornění Boltzmannovy závislosti 

Agregační chování DPPC bylo navíc studováno i za pouţití nilské červeně, jeţ na rozdíl od 

pyrenu neemituje záření z vodného prostředí, ale pouze z hydrofobních domén vytvořených 

agregátů. Intenzita fluorescence z polárního prostředí tedy je velice nízká, neboť po utvoření 

agregátů s hydrofobními doménami dojde k nárůstu intenzity fluorescence. Emisní spektrum 

nilské červeně bylo měřeno pomocí přístroje AMINCO Bowmanseries 2. Byl měřen emisní 

sken v rozsahu 480–750 nm. Pomocí programu Origin byl vyhodnocen totální integrál 

intenzity fluorescence nilské červeně v rozsahu 525–750 nm. Zjištěné hodnoty byly vyneseny 

do grafu v závislosti na koncentraci DPPC a vyhodnoceny metodou průsečíku přímek.  

Míra uspořádání membrány byla určena pomocí časově rozlišené anizotropie fluorescence 

DPH. Jako zdroj záření byla pouţita NanoLED dioda o vlnové délce 372 nm. Jednotlivé 

vyhasínající křivky fluorescence potřebné pro vyhodnocení časově-rozlišené anizotropie 

fluorescence byly měřeny při nastavení přístroje: emisní monochromátor – 426 nm, Coaxial 

delay – 95 ns, TAC range – 200 ns, RT preset – 60 s, Repetion rate – 1 MHz a Sync delay – 

50 ns. Měření bylo ukončeno při rozdílu 10 000 counts (fotonů) mezi poklesy s VV a VH 

orientací polarizátorů. Získaná hodnota anizotropie byla vyuţita pro výpočet efektivního 

parametru uspořádání lipidu (Seff) dle rovnice (19). 

Fluorescenční spektra prodanu i laurdanu byla měřena v rozsahu 380–550 nm s excitační 

vlnovou délkou nastavenou na 329 nm. Byla sledována intenzita fluorescence při 440 

a 490 nm a hodnota tzv. generalizované polarizace (GP) byla vyhodnocena dle rovnice 

    
         

         
   (21) 

Spektra byla zaznamenávána při různých teplotách. Teplota byla zvyšována s krokem 2–

5 °C s časem ekvilibrace 3–5 minut. Byla sestavena závislost GP fluorescence prodanu či 

laurdanu na teplotě podobná závislosti Boltzmannově. Teplota fázového přechodu byla 

získána jako teplota při prvním zlomu dané závislosti. 

Teplota fázového přechodu lipidů a směsí lipidů byla stanovena také pomocí 

mikrokalorimetrie. Vţdy bylo naváţeno 2–2,5 g roztoku liposomů ve vodě o koncentraci 

lipidu či celkové koncentraci směsi lipidů 2,7 mM. Teplotní skeny byly zaznamenávány 

v rozsahu teplot 25–60 °C v případě čistých lipidů i směsí lipidů s rychlostí ohřevu 2 °C/h 

a časem ekvilibrace 2 h. 



47 

Distribuce velikostí částic byla získána metodou fotonové cross-korelační spektroskopie. 

Tato metody byla vybrána na základě publikovaných výsledků měření velikosti částic 

v polydisperzních systémech (příloha 1). U kaţdého měření proběhlo nastavení pozice kyvety 

automaticky, délka trvání měření byla nastavena na 60 s a kaţdé měření bylo opakováno 

minimálně třikrát. 

6.3.5 Statistika 

Pro měření fluorescenčních spekter i mikrokalorimetrických skenů byly namíchány vţdy 

nejméně tři stejné vzorky či koncentrační řady vzorků. Naměřená data byla zprůměrována 

a byla vypočtena směrodatná odchylka těchto měření, jeţ byla do grafů vynesena v podobě 

chybových úseček. U měření velikosti byla odchylka měření určena softwarem přístroje při 

zpracování spekter. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE 

7.1 Agregační chování DPPC a charakterizace vznikajících vezikul (agregátů) 

Agregační chování DPPC bylo zkoumáno jednak s vyuţitím pyrenu, v jeho nasyceném 

pyrenovém roztoku, ale i pomocí nilské červeně. Byl sledován totální integrál emisního skenu 

nilské červeně v rozsahu 525–750 nm a vynesen do grafu v závislosti na koncentraci DPPC. 

Obr. 21 znázorňuje závislost totálního integrálu emisního spektra nilské červeně v rozsahu 

od 525 do 750 nm a excitačního polaritního indexu (ExPI) pyrenu na koncentraci DPPC. 

Na křivce náleţící nilské červeni jsou patrné dva zlomy. Data před zlomem byla 

zprůměrována a do grafu byla zakreslena přímka odpovídající vypočtené konstantě. Data za 

zlomem byla proloţena dvěma přímkami a byly vypočteny koncentrace DPPC odpovídající 

dvěma průsečíkům těchto tří přímek. 

Porovnáme-li polohu těchto průsečíků s průběhem závislosti ExPI na koncentraci DPPC, 

zjistíme, ţe první zlom v průběhu závislosti totálního integrálu přibliţně odpovídá prvnímu 

zlomu Boltzmannova proloţení závislosti ExPI, zatímco druhý zlom se nachází při přibliţně 

stejných koncentracích jako inflexní bod Boltzmannova proloţení závislosti ExPI. 

Koncentrace DPPC při těchto zlomech jsou vypsány v Tab. 2.  

 

Obr. 21. Závislost ExPI pyrenu a totálního integrálu emisního spektra nilské červeně na 

koncentraci DPPC. 

První zlom bychom mohli vysvětlit první změnou uspořádání molekul v roztoku, tedy 

počátkem agregace při koncentraci označenou jako koncentrace počátku agregace (CPA), 

zatímco druhý zlom (v případě Boltzmannovy závislosti inflexní bod) připisujeme 

přeuspořádání molekul lipidů v roztoku a vzniku liposomů. Tuto koncentraci označujeme jako 

kritickou agregační koncentraci (CAC). 
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Tab. 2. Naměřené hodnoty CPA a CAC DPPC 

Sonda závislost CPA (mg dm
3

) CAC (mg dm
3

) 

Pyren 

 

EmPI 4,3 13,8 

ExPI 2,6 11,0 

nilská červeň totální integrál 4,5 14,7 

Průměr 3,8 ± 1,0 13,2 ± 1,9 

Tab. 2 srovnává hodnoty CPA a CAC naměřené pomocí fluorescenční spektroskopie za 

pouţití fluorescenční sondy pyren (závislosti EmPI a ExPI) a nilská červeň (totální integrál). 

Jednotlivé hodnoty však vykazují odchylku 30 % (CPA); resp. 15 % (CAC). Příčina takto 

vysokých odchylek je skryta v niţších hodnotách získaných analýzou závislostí ExPI na 

koncentraci DPPC. Naopak vyhodnocením závislostí EmPI emisního spektra pyrenu 

a totálního integrálu emisního spektra nilské červeně byla získána data s výrazně niţší 

odchylkou (okolo 3 % u obou parametrů). 

 
Obr. 22. Normalizovaný tepelný tok při dvou různých měřeních a generalizovaná polarizace 

fluorescence laurdanu v závislosti na teplotě v systému DPPC 

Teplota fázového přechodu byla stanovena pomocí mikrokalorimetrie, přičemţ byla 

sledována závislost tepelného toku na teplotě. Měření bylo provedeno celkem čtyřikrát, dvě 

získané závislosti jsou zobrazeny na Obr. 22, přičemţ všechny závislosti měly podobný 

průběh. V průbězích závislostí byly zaznamenány ostré změny okolo teploty 42 °C, coţ 

odpovídá teplotě přechodu DPPC z gelové fáze do fáze tekutých krystalů (v Tab. 3 jsou 

vypsány přesné naměřené hodnoty). 

Na Obr. 22 je téţ zobrazena závislost generalizované polarizace fluorescence laurdanu na 

teplotě. Tato závislost má klesající S-ovitý charakter. Byly provedeny celkem tři měření, 
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kaţdá ze závislostí byla proloţena třemi přímkami a byly nalezeny průsečíky odpovídající 

zlomům v závislostech. Teploty při prvním zlomu spolehlivě odpovídají teplotám fázových 

přechodů stanovených pomocí mikrokalorimetrie (Tab. 3). Obě metody navíc poskytují 

opakovatelná měření s odchylkou pod 0,15 % (TAM), resp. okolo 1 % (GP laurdanu). 

Tab. 3. Teploty fázového přechodu (°C) DPPC stanovené pomocí mikrokalorimetrie (TAM) 

a generalizované polarizace fluorescence laurdanu (GP) 

Měření TAM GP 

A 42,02 42,47 

B 42,10 41,74 

C 42,13 41,64 

Průměr 42,08 ± 0,06 41,95 ± 0,45 

Dále byla stanovena anizotropie DPPC membrán, a to za pomocí časově rozlišené 

fluorescence DPH, a to měřením vţdy tří vzorků, z nichţ u kaţdého byla hodnota anizotropie 

stanovena vyhodnocením tzv. sumy naměřených poklesů fluorescence (difference fit) 

a vypočtené závislosti anizotropie (anisotropy fit). Hodnoty získané těmito dvěma způsoby 

vyhodnocení si poměrně dobře odpovídaly, proto byla vypočtena průměrná hodnota 

anizotropie 0,328 ± 0,004, z níţ byl dále vypočítán dle rovnice 19 tzv. efektivní parametr 

uspořádání lipidu Seff 0,905 ± 0,004. Jiţ samotná hodnota anizotropie, blíţící se hodnotě 

vnitřní anizotropie symetrických molekul (0,4), naznačuje, ţe uspořádání v DPPC 

membránách je těsné. Stejně tak i hodnoty efektivního parametru uspořádání lipidu, jeţ 

mohou dosahovat hodnot 0–1, jsou v porovnání s hodnotami v literatuře vysoké [91], kde 

hodnoty Seff dosahují hodnot 0,75, a to u lipidů převáţně s nenasycenými řetězci s příměsí 

cholesterolu. Z výsledků je tedy patrné, ţe uspořádání membrán tvořených DPPC s pouze 

nasycenými řetězci je těsnější, neţ v membránách tvořených různými lipidy. 

  



51 

7.2 Vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci DPPC 

Dále byla studována agregace DPPC, a to v přítomnosti hydrofobně modifikovaného 

hyaluronanu. Tento modifikovaný analog byl vybrán, protoţe přídavek nativního hyaluronanu 

k DPPC způsobil pouze nepatrné, či spíše ţádné, změny [132]. Byl vybrán derivát nesoucí 

zbytek kyseliny olejové (C18:1) se stupněm substituce 10 %. Byly namíchány řady vzorků 

s koncentrací hydrofobně modifikovaného hyaluronanu AcHya C18:1 15 mg dm
3

 

a 250 mg dm
3

. 

 

Obr. 23. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPPC, v přítomnosti 

hydrofobně modifikovaného hyaluronanu AcHya C18:1 o koncentraci 15 mg dm
3

 

a 250 mg dm
3 

Na Obr. 23 a Obr. 24 jsou znázorněny závislosti emisního, respektive excitačního 

polaritního indexu na koncentraci DPPC v přítomnosti hydrofobně modifikovaného 

hyaluronanu (AcHya C18:1). Hodnoty CAC jsou uvedeny v Tab. 4 (získané analýzou 

závislostí emisního polaritního indexu) a Tab. 5 (ze závislosti excitačního polaritního 

indexu). Z výsledků je patrné, ţe při niţší koncentraci AcHya C18:1 (15 mg dm
3

) nedošlo 

k výrazným změnám ve studovaném systému, stejně jak bylo pozorováno v případě přídavku 

nativního hyaluronanu [132]. Na druhou stranu, při zvýšení koncentrace hydrofobně 

modifikovaného hyaluronanu na 250 mg dm
3

 je pozorováno zvýšení CAC na zhruba dva 

a půl násobek hodnoty CAC stanovené u čistého DPPC či v přítomnosti AcHya C18:1 

o koncentraci 15 mg dm
3

. Za povšimnutí také stojí sníţení hodnot EmPI i ExPI při nízkých 

koncentracích DPPC se zvýšením koncentrace AcHya, jeţ je více patrné ze závislostí 

excitačního polaritního indexu. Toto sníţení polaritních indexů naznačuje, ţe v roztoku 

vznikají hydrofobní domény nezávisle na přídavku DPPC. 

Zvýšení CAC naopak naznačuje jistou interakci mezi DPPC a AcHya. Ovšem kdyby se 

jednalo čistě o hydrofobní interakci, předpokládalo by se spíše sníţení CAC.  

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

0,0001 0,001 0,01 0,1 1

E
m

P
I 

CDPPC, g dm3 

15 mg/l

250 mg/l



52 

 

Obr. 24. Závislost excitačního polaritnáho indexu pyrenu na koncentraci DPPC, 

v přítomnosti hydrofobně modifikovaného hyaluronanu AcHya C18:1 o koncentraci 

15 mg dm
3

 a 250 mg dm
3

 

Tab. 4. Naměřené hodnoty CAC v systému DPPC s hydrofobně modifikovaným 

hyaluronanem (AcHya C18:1), s vyuţitím emisního polaritního indexu, a průměrné hodnoty 

ze tří měření (A, B a C) 

Hya CAC (mg dm
3

) 

druh CHya (mg dm
3

) A B C Průměr Odchylka 

  8,9 10,2 11,3 10,1 1,2 

AcHya C18:1 15 8,8 11,8 9,9 10,2 1,5 

AcHya C18:1 250 23,3 27,2 25,9 25,5 2,0 

Tab. 5. Naměřené hodnoty CAC v systému DPPC s hydrofobně modifikovaným 

hyaluronanem (AcHya C18:1), s vyuţitím excitačního polaritního indexu, a průměrné 

hodnoty ze tří měření (A, B a C) 

Hya CAC (mg dm
3

) 

druh CHya (mg dm
3

) A B C Průměr Odchylka 

  8,0 8,5 8,4 8,3 0,3 

AcHya C18:1 15 7,8 7,6 7,1 7,5 0,3 

AcHya C18:1 250 24,0 22,1 21,8 22,7 1,2 
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7.3 Agregační chování DPTAP a charakterizace vznikajících vezikul (agregátů) 

Dále bylo studováno agregační chování kationtového lipidu DPTAP. Výsledky byly 

publikovány (příloha 2). Na Obr. 25 je znázorněn hladký pokles emisního polaritního indexu 

pyrenu v závislosti na koncentraci DPTAP. Proloţením naměřených dat Boltzmannovou 

závislostí byla získána hodnota CAC (52,7 ± 3,1) mg dm
–3

. Obrázek také vykresluje závislost 

poměru intenzit fluorescence excimeru a monomeru pyrenu (Ex:Mo) jako funkci koncentrace 

DPTAP. Maximální hodnota tohoto poměru signalizuje minimální mnoţství hydrofobních 

domén, ve kterých můţe být fluorescenční sonda solubilizována. I tento prostý nárůst a pokles 

parametru Ex:Mo tedy naznačuje rychlou a jednoduchou přeměnu lipidových micel (či spíše 

shluků několika málo molekul lipidu) ve sloţitější agregáty – liposomy, ve kterých můţe být 

hydrofobní látka (v tomto případě fluorescenční sonda) solubilizována. 

 

Obr. 25. Závislost emisního polaritního indexu (EmPI) a poměru Ex:Mo na koncentraci 

DPTAP 

Teplota fázového přechodu byla také studována pomocí mikrokalorimetrie i generalizované 

polarizace fluorescence laurdanu. Závislosti tepelného toku a GP na teplotě jsou vykresleny 

na Obr. 26. Porovnáme-li tyto průběhy s těmi náleţícími čistému DPPC (Obr. 22), zjistíme, 

ţe normalizovaný tepelný tok nevykazuje v případě DPTAP tak jednoznačné změny jako 

tomu bylo u DPPC. Změna je v tomto případě 4x menší, přechod je ale stále dobře zřetelný. 

Získané hodnoty teploty fázového přechodu jsou vypsány v Tab. 6. Oproti DPPC je teplota 

fázového přechodu DPTAP o cca 1 °C vyšší. I v tomto případě jsou si hodnoty získané 

pomocí kalorimetrie a generalizované polarizace laurdanu blízké. 

Hodnoty anizotropie byly získané dvěma způsoby, stejně jako v případě DPPC, opět si 

vzájemně poměrně dobře odpovídají, proto byla vypočtena průměrná hodnota anizotropie 

0,285 ± 0,001, z níţ byl dále vypočítán efektivní parametr uspořádání lipidu Seff 

0,844 ± 0,002. Oproti membránám tvořených DPPC došlo ke sníţení efektivního parametru 
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uspořádání lipidu v DPTAP membránách, coţ naznačuje méně těsné uspořádání. Příčinou 

vzniku více fluidních membrán mohou být odpudivé interakce mezi polárními hlavami, jenţ 

v případě DPTAP nesou pouze kladný náboj oproti zwiterionickému DPPC, kde mohou být 

dipóly orientovány tak, ţe se náboje kompenzují. I přesto se jedná o vysokou hodnotu 

parametru uspořádání lipidu v porovnání s hodnotami z literatury náleţícími modelovým 

membránám. 

 

Obr. 26. Normalizovaný tepelný tok a generalizovaná polarizace fluorescence laurdanu 

v závislosti na teplotě v systému DPTAP 

Tab. 6. Teploty fázového přechodu (°C) DPTAP stanovené pomocí mikrokalorimetrie 

(TAM) a generalizované polarizace fluorescence laurdanu (GP), a průměrné hodnoty ze tří 

měření (A, B a C) 

Měření TAM GP 

A 43,18 44,61 

B 43,20 44,52 

C 43,21 42,29 

Průměr 43,19 ± 0,02 43,81 ± 1,31 

Dále byly připraveny zásobní roztoky DPTAP ve 150mM NaCl, standartním postupem, jak 

je uvedeno v odstavci 6.3.1. Po sonifikaci a vychladnutí byl roztok uloţen do chladničky. Po 

několika hodinách však byl pozorován vznik sraţeniny. Proto byl připraven zásobní roztok 

o desetkrát niţší koncentraci, avšak po vychladnutí opět došlo k zakalení zásobního roztoku. 

K vysráţenému koncentrovanému roztoku DPTAP (1 g dm
–3

) byl dále přidáván ethanol. 

Teprve po přidání 0,7 ml ethanolu k 1 ml zásobního roztoku DPTAP bylo pozorováno 

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

-0,00103

-0,00101

-0,00099

-0,00097

-0,00095

25 35 45 55 65

G
P

 

N
o
rm

a
li

zo
v

a
n

ý
 t

ep
el

n
ý

 t
o

k
 (

W
 g

 –
1
) 

Teplota (°C) 

Tepelný tok

Laurdan GP



55 

vyčeření zásobního roztoku, coţ naznačuje, ţe došlo spíše k vytvoření analytické disperze neţ 

k podpoření vzniku micelární/liposomální fáze. 

7.4 Vliv hyaluronanu na agregaci DPTAP 

Agregace DPTAP byla studována v přítomnosti záporně nabitých polyelektrolytů – 

hyaluronanu, hydrofobně modifikovaného hyaluronanu, polystyrensulfonátu sodného 

a alginátu. 

Na Obr. 27 jsou zobrazeny závislosti emisního polaritního indexu na koncentraci DPTAP 

pro jeho směsi s hyaluronanem o koncentraci 15 mg dm
–3

 a různé molekulové hmotnosti (137, 

458 a 1697 kDa). Můţeme pozorovat, ţe po poklesu emisního polaritního indexu (EmPI) 

došlo k jeho opětovnému nárůstu na hodnoty odpovídajícím fluorescenci pyrenu z vodného 

prostředí. Tento nárůst byl zaznamenán ve všech třech případech (při stejné koncentraci 

hyaluronanu ale různé molekulové hmotnosti) a to při stejné koncentraci DPTAP. Tento 

opětovný nárůst byl zároveň doprovázen vznikem malého mnoţství sraţeniny na stěnách 

vialky či v roztoku. 

 

Obr. 27. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti 

hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
–3

 a různé molekulové hmotnosti 

Při stanovení CAC směsí nebyly brány v úvahu hodnoty, kde došlo k opětovnému nárůstu 

EmPI, ale pouze hodnoty při nízké a vysoké koncentraci DPTAP, a dále část poklesu 

sigmoidní křivky. Získané hodnoty CAC se pohybovaly mezi 5 aţ 8 mg dm
−3

 (přesné hodnoty 

jsou uvedeny v Tab. 7). Po přídavku hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
−3

 došlo tedy ke 

sníţení CAC systému na přibliţně desetinu CAC čistého DPTAP, a to nezávisle na 

molekulové hmotnosti hyaluronanu. 

Jelikoţ molekulová hmotnost hyaluronanu neměla na průběh získaných závislostí ţádný 

vliv, byla pro další měření vyuţita jiţ pouze jedna, a to 458 kDa, a byly namíchány 
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koncentrační řady DPTAP s přídavkem hyaluronanu o různé koncentraci (5, 15, 50, 100 

a 1000 mg dm
−3

). 

Tab. 7. Naměřené hodnoty CAC v systému DPTAP s nativním hyaluronanem o různé 

molekulové hmotnosti 

Hya CAC (mg dm
−3

) Opětovný nárůst EmPI pyrenu 

Mw (kDa) c (mg dm
−3

) EmPI  
CDPTAP 

(mg dm
−3

) 

CDPTAP / CHya 

(mg dm
−3

) 

- - 52,7 ± 3,1 - - 

137 15 5,2 ± 0,2 25 1,67 

458 15 7,8 ± 1,4 30 2,00 

1697 15 6,0 ± 0,7 25 1,67 

Závislosti EmPI na koncentraci DPTAP ve směsích s hyaluronanem o různé koncentraci 

jsou uvedeny na Obr. 28. Při koncentraci Hya 5 mg dm
−3

 byly zaznamenány odchylky od 

prostého sigmoidního průběhu a po vyřazení bodů, při kterých byl pozorován vznik sraţeniny 

(při koncentraci DPTAP 8 a 13 mg dm
−3

) byly zaznamenány dvě oblasti klesajícího EmPI, 

proto byla křivka proloţena dvojitou Boltzmannovou závislostí. 

 

Obr. 28. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti 

hyaluronanu o různé koncentraci, o molekulové hmotnosti 458 kDa 

Ostatní závislosti (při koncentraci hyaluronanu 15, 50 a 100 mg dm
−3

) mají podobný 

charakter, jaký byl pozorován při studiu vlivu hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti na 

agregaci směsi DPTAP s hyaluronanem. Sigmoidní průběh je narušován pouze náhlým 

nárůstem a poklesem EmPI při vyšších koncentracích hyaluronanu, stejně jak bylo popsáno 
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v předchozím případě při rozdílných molekulových hmotnostech Hya. Rozdíl tkví pouze 

v tom, ţe opětovný nárůst nastává při zvyšujících se koncentracích DPTAP při zvyšování 

koncentrace Hya. Na Obr. 29 jsou tyto změny, či spíše průběhy závislostí, zvýrazněny 

tečkovanou čarou. Zároveň je patrné, ţe závislosti se částečně překrývají (části, kde nebyl 

pozorován nárůst EmPI), coţ dokazují i přibliţně stejné hodnoty CAC (Tab. 7). 

Tab. 8. Naměřené hodnoty CAC v systému DPTAP s nativním hyaluronanem 

Hya CAC (mg dm
−3

) Opětovný nárůst EmPI pyrenu 

Mw (kDa) c (mg dm
−3

) EmPI  
CDPTAP 

(mg dm
−3

) 

CDPTAP / CHya 

(mg dm
−3

) 

458 5 4,5 ± 0,2; 55,9 ± 2,5* 8,33 1,67 

15 7,8 ± 1,4 30 2,00 

50 8,9 ± 0,1 100 2,00 

100 9,6 ± 0,7 200 2,00 

1000 18,3 ± 0,1 - - 

*hodnoty odpovídají dvěma inflexním bodům 

 

Obr. 29. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti 

hyaluronanu o různé koncentraci, o molekulové hmotnosti 458 kDa (detailní pohled na změnu 

EmPI 

Na druhou stranu, po zvýšení koncentrace Hya na 1000 mg dm
−3

 jiţ byly získány pouze 

sigmoidní průběhy, bez náhlých změn v hodnotách EmPI. V Tab. 7 a Tab. 8 jsou shrnuty 

jednak všechny hodnoty CAC získané ve směsích DPTAP s nativním hyaluronanem o různé 

koncentraci a různé molekulové hmotnosti, ale také jsou zde uvedeny koncentrace DPTAP, 
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při kterých byl v jednotlivých případech zaznamenán opětovný nárůst EmPI. Hodnoty CAC 

jsou také znázorněny na Obr. 30. Pozorujeme, ţe s rostoucí koncentrací hyaluronanu dochází 

k mírnému nárůstu hodnot CAC směsí. 

Při bliţším porovnávání koncentrací DPTAP, při kterých byl pozorován nárůst EmPI 

zjistíme, ţe podělíme-li tyto koncentrace DPTAP koncentrací hyaluronanu ve směsi, 

dostaneme vţdy hodnotu blíţící se dvěma. Samozřejmě, vycházíme přímo z koncentrací 

DPTAP pouţitých při měření, proto, s ohledem na zvolený krok při vytváření koncentrační 

řady DPTAP, můţe být tento poměr ve skutečnosti niţší. 

Tento poměr můţe naznačovat, ţe na interakci DPTAP s nativním hyaluronanem se podílí 

mnoţství DPTAP přímo určené koncentrací hyaluronanu. Jinými slovy, ve vzorcích došlo 

k nárůstu EmPI souběţně se vznikem sraţeniny, protoţe veškeré mnoţství DPTAP dodané do 

roztoku bylo spotřebováno na tvorbu sraţeniny. Zároveň je z výsledků moţné usuzovat, ţe 

před dosaţením této určené koncentrace DPTAP, je v systému pozorován buď jiný, nebo 

ţádný typ interakce mezi DPTAP a Hya, protoţe k poklesu EmPI dochází pozvolna podobně 

jako u čistého DPTAP, v roztoku se tedy tvoří útvary s hydrofobními doménami, a tato 

agregace je narušena právě interakcí mezi DPTAP a Hya, ovšem aţ po dosaţení daného 

poměru CDPTAP/CHya (tedy dané koncentrace DPTAP). 

Jak jiţ bylo zmíněno, závislost náleţící směsi DPTAP a hyaluronanu o koncentraci 

5 mg dm
−3

 byla proloţena dvojitou Boltzmannovou závislostí, proto jsou zde dvě koncentrace 

DPTAP dvou nalezených inflexních bodů. Koncentrace prvního inflexního bodu je niţší, neţ 

hodnota CAC směsi DPTAP a hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
−3

, a koncentrace DPTAP 

druhého inflexního bodu se blíţí CAC čistého DPTAP. To můţe být výsledkem separace 

směsi na dvě části, jednu obsahující většinu hyaluronanu, a druhou připomínající spíše čistý 

lipid. Jiným vysvětlením můţe být, ţe koncentrace DPTAP (při poměru CDPTAP/CHya 2 

a koncentrace Hya 5 mg dm
−3

) je příliš nízká na vytvoření vezikul, které by interagovaly 

s Hya a vytvořily sraţeninu. 

 

Obr. 30. Naměřené hodnoty CAC v systémech DPTAP s hyaluronanem o různé koncentraci 

(molekulová hmotnost 458 kDa), při koncentraci Hya 5 mg dm
–3
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7.5 Vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci DPTAP 

Pro studium vlivu hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci DPTAP byly 

vybrány dva analogy hyaluronanu – kaproylhyaluronan sodný se stupněm substituce 55 % 

(AcHya C6) a oleylhyaluronan sodný se stupněm substituce 10 % (dále AcHya C18:1), oba 

o molekulové hmotnosti 20 kDa. 

Byly zvoleny jiné koncentrace kaproylhyaluronanu a oleylhyaluronanu, jednak proto, ţe 

zvolený oleylhyaluronan má mnohem niţší stupeň substituce neţ kaproylhyaluronan, ale také 

protoţe lze předpokládat, ţe budou mít na agregaci DPTAP rozdílný vliv. Zatímco 

kaproylhyaluronan bude mít s vysokou pravděpodobností podobný účinek jako nativní 

hyaluronan, u oleylhyaluronanu lze očekávat začlenění hydrofobních řetězců do vznikajících 

agregátů a příspěvek hydrofobního efektu při agregaci. 

Kaproylhyaluronan (dále jen AcHya C6) byl přidáván v koncentracích 5, 15 a 25 mg dm
−3

. 

Na Obr. 31 jsou znázorněny závislosti EmPI na koncentraci DPTAP naměřené ve zmíněných 

směsích. Stejně jako v případě nativního hyaluronanu došlo i po přídavku AcHya C6 

k DPTAP k prudkému sníţení hodnoty CAC systému a také ke vzniku sraţeniny 

a opětovnému nárůstu EmPI. Všechny hodnoty jsou shrnuty v Tab. 9. 

 

Obr. 31. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP, v přítomnosti 

AcHya C6 o různé koncentraci 

Vidíme, ţe poměr CDPTAP/CAcHya, kdy bylo pozorováno maximum opětovného nárůstu 

EmPI, dosahuje v případě směsi obsahující 5 mg dm
−3

 AcHya C6 vyšší hodnoty neţ 2, a to 

4,67. Opětovný nárůst byl tedy pozorován při koncentraci DPTAP 23,33 mg dm
−3

, ovšem 

určitý výkyv lze pozorovat jiţ dříve, při koncentraci DPTAP 11,5 mg dm
−3

, coţ by 

odpovídalo poměru CDPTAP/CAcHya 2,3. Při koncentraci AcHya C6 15 mg dm
−3

 byl pozorován 

pouze malý nárůst EmPI, na niţší hodnoty neţ odpovídají fluorescenci pyrenu z polárního 
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prostředí, jak tomu bylo v ostatních případech. To ovšem nemusí znamenat, ţe by tento 

prudký nárůst nemohl být nalezen při jiných koncentracích DPTAP, neţ byly namíchány 

v rámci koncentrační řady, protoţe se pohybujeme v koncentracích odpovídajícím 

několikanásobkům CAC a šířka koncentračního kroku můţe být příliš široká na pokrytí 

veškerých změn v systému.  

Tab. 9. Naměřené hodnoty CAC v systému DPTAP s kaproylhyaluronanem (AcHya C6) 

AcHya CAC (mg dm
−3

) Opětovný nárůst EmPI pyrenu 

Druh c (mg dm
−3

) EmPI  
CDPTAP 

(mg dm
−3

) 

CDPTAP / CAcHya 

(mg dm
−3

) 

C6 5 8,3 ± 1,1 23,33 4,67 

 

15 6,8 ± 0,5 30 2,00 

 25 10,3 ± 0,1 45 1,80 

V další části studia vlivu hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci DPTAP 

byly připraveny koncentrační řady DPTAP s přídavkem oleylhyaluronanu (dále jen AcHya 

C18:1) o koncentraci 15, 100 a 250 mg dm
−3

. Získané závislosti jsou vykresleny na Obr. 32. 

 

Obr. 32. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP, v přítomnosti 

AcHya C18:1 o různé koncentraci 

Jiţ z těchto závislostí je zřejmé, ţe opět došlo s přídavkem hydrofobně modifikovaného 

hyaluronanu ke sníţení CAC systémů, a to vţdy na přibliţně stejnou hodnotu (konkrétní 

hodnoty jsou uvedeny v Tab. 10). Zároveň vidíme, ţe k nárůstu EmPI došlo ve dvou ze tří 

studovaných systémů (při koncentraci AcHya C18:1 15 a 100 mg dm
−3

). I v tomto případě byl 

se zvyšující se koncentrací hyaluronanu pozorován nárůst EmPI u vyšší koncentrace DPTAP. 

Oproti nativnímu hyaluronanu byly zaznamenány u tohoto hydrofobně modifikovaného 
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analogu niţší poměry CDPTAP/CHya. I přesto byla koncentrace AcHya C18:1 250 mg dm
−3

 

příliš vysoká a nárůst EmPI ve studovaném koncentračním rozmezí nalezen nebyl. 

U závislosti náleţící koncentraci AcHya C18:1 15 mg dm
−3

 pozorujeme prudký nárůst 

EmPI, kdeţto při koncentraci AcHya C18:1 100 mg dm
−3

 je nárůst opět spíše nepatrný. 

Důvod můţe být stejný jako v předchozím případě (přídavek AcHya C6 15 mg dm
−3

) – 

pravděpodobný nárůst EmPI při vysokých koncentracích, kde díky koncentračnímu kroku 

není moţné pozorovat náhlé výkyvy. 

Zajímavý je také průběh závislosti náleţící koncentraci AcHya C18:1 15 mg dm
−3

 

následující po nárůstu EmPI. Nepozorujeme jeho prudký plynulý pokles, jak tomu bylo 

u všech předchozích systémů, ale zaznamenáváme spíše pokles pozvolný. Tato změna můţe 

být způsobena rozdílným charakterem agregace v přítomnosti hydrofobně modifikovaného 

hyaluronanu. 

Tab. 10. Naměřené hodnoty CAC v systému DPTAP s oleylhyaluronan (AcHya C18:1) 

AcHya CAC (mg dm
−3

) Opětovný nárůst EmPI pyrenu 

Druh c (mg dm
−3

) EmPI  
CDPTAP 

(mg dm
−3

) 

CDPTAP / CHya 

(mg dm
−3

) 

C18:1 15 7,2 ± 0,5 20 1,33 

 100 9,7 ± 0,7 150 1,50 

 250 9,1 ± 0,4 - - 

Srovnání průběhů závislost EmPI na koncentraci DPTAP v přítomnosti různých druhů 

hyaluronanu (nativního, hydrofobně modifikovaného C6 a C18:1) o koncentraci 15 mg dm
–3

 

je vykresleno na Obr. 33. Jiţ z grafického znázornění je zřejmé, ţe hodnoty CAC jsou si 

blízké, došlo tedy ke sníţení CAC systému s přídavkem hyaluronanu k DPTAP, a to nezávisle 

na jeho druhu (konkrétní hodnoty jsou uvedeny v Tab. 11). 

Tab. 11. Naměřené hodnoty CAC v systému DPTAP různým druhem hyaluronanu 

o koncentraci 15 mg dm
–3

 

Hya CAC (mg dm
−3

) Opětovný nárůst EmPI pyrenu 

Druh c (mg dm
−3

) EmPI  
CDPTAP 

(mg dm
−3

) 

CDPTAP / CHya 

(mg dm
−3

) 

- - 52,7 ± 3,1 - - 

nativní 15 7,8 ± 1,4 30 2,00 

C6 15 6,8 ± 0,5 30 2,00 

C18:1 15 7,2 ± 0,5 20 1,33 

Rozdíl mezi těmito třemi závislostmi spočívá v různých nárůstech EmPI lokalizovaných při 

různých koncentracích DPTAP. Detailní pohled na tyto části závislostí je vykreslen na Obr. 

34.  
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Obr. 33. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP, v přítomnosti 

nativního Hya, AcHya C6 a AcHya C18:1, vţdy o koncentraci 15 mg dm
–3

 

 

Obr. 34. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP, v přítomnosti 

nativního Hya, AcHya C6 a AcHya C18:1, vţdy o koncentraci 15 mg dm
–3

 (detailní pohled) 

Je zřejmé, ţe nejdříve dochází k nárůstu EmPI na hodnoty odpovídající fluorescenci pyrenu 

z vodného prostředí u směsi obsahující oleylhyaluronan (AcHya C18:1). Tomu odpovídá 
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i nejniţší poměr CDPTAP/CHya (Tab. 11). Následně s rostoucí koncentrací DPTAP pozorujeme 

nárůst EmPI u směsi obsahující nativní hyaluronan, a to rovněţ na hodnoty odpovídající 

fluorescenci pyrenu z polárního prostředí. Přítomnost hydrofobního řetězce tedy vzhledem 

k nepatrným rozdílům získaných hodnot CAC systémů s přídavkem různého druhu 

hyaluronanu pravděpodobně neovlivnila agregaci DPTAP, ovšem došlo k podpoření interakce 

mezi DPTAP a polymerem. Oproti tomu v případě směsi obsahující kaproylhyaluronan je 

nárůst EmPI jen mírný, a k jeho prvnímu zvýšení dochází při stejném poměru CDPTAP/CHya 

jako v případě nativního hyaluronanu. Jelikoţ ale při jiných koncentracích 

kaproylhyaluronanu byl pozorován nárůst EmPI aţ na hodnoty EmPI okolo 1,7, nelze tedy 

předpokládat, ţe se jedná o rozdílný mechanismus interakce. 

Z výsledků je tedy zřejmé, ţe změna charakteru interakce u různých druhů hyaluronanu 

zaznamenána nebyla. Jen v případě oleylhyaluronanu dochází pravděpodobně díky 

přítomnosti dlouhého alkylového řetězce k podpoření interakce a sníţení poměru koncentrace 

DPTAP a hyaluronanu, při kterém dojde ke vzniku sraţeniny. 

  



64 

7.6 Vliv polystyrensulfonátu sodného a alginátu sodného na agregaci DPTAP 

V dalším měření byla studována agregace DPTAP s  polyelektrolytovými analogy 

hyaluronanu s vyšší nábojovou hustotou – polystyrensulfonátem sodným (PSSNa) 

a alginátem sodným. Koncentrace polyelektrolytů byla zvolena tak, aby koncentrace 

záporného náboje na polyelektrolytu byla stejná jako v případě systémů s hyaluronanem při 

jeho koncentraci 15 mg dm
–3

. Proto byla zvolena koncentrace PSSNa 7,7 mg dm
–3

 a alginátu 

6,56 mg dm
–3

. 

Naměřené závislosti EmPI a poměru Ex:Mo jsou zobrazeny na Obr. 35 a Obr. 36. Ve 

srovnání se závislostmi náleţícími směsím s hyaluronanem byl v případě obou studovaných 

polyelektrolytů pokles EmPI pozvolný, a po jeho nárůstu byl opětovný pokles v případě 

PSSNa ještě pozvolnější, a u alginátu neúplný v rámci studovaného rozmezí koncentrací. 

Jelikoţ nebyly zaznamenány druhá ramena sigmoidních závislostí, nebyly proloţeny 

Boltzmannovou funkcí a tedy ani nebyly získány hodnoty CAC. 

V obou případech byl pozorován nárůst EmPI při koncentraci DPTAP 20 mg dm
–3

, coţ 

v případě PSSNa odpovídá poměru CDPTAP/Cpolyelektrolyt 2,6; a alginátu 3,05. Samozřejmě, 

s ohledem na koncentrační krok mohou být tyto poměry ve skutečnosti niţší. 

 

Obr. 35. Závislost EmPI a poměru Ex:Mo pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti 

polystyrensulfonátu o koncentraci 7,7 mg dm
–3 

Pozvolné poklesy EmPI jsou doprovázeny také pomalými nárůsty poměru Ex:Mo, a to 

v rozmezí koncentrací DPTAP od 1 mg dm
–3

 do 60 mg dm
–3

 (PSSNa) a 110 mg dm
–3

 

(alginát), kde bylo nalezeno maximum poměru Ex:Mo. V případě hyaluronanu leţí toto 

maximum okolo koncentrace DPTAP 13 mg dm
–3

, přičemţ jeho první nárůst je pozorován při 

přibliţně stejné koncentraci DPTAP u všech studovaných polyelektrolytů. 
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Porovnáme-li průběhy tyto průběhy EmPI s čistým DPTAP, pozorujeme první změny EmPI 

při přibliţně o řád niţších koncentracích. Jak jiţ bylo řečeno, hodnoty CAC u těchto systémů 

stanovené nebyly, vizuálním odhadem lze však říci, ţe samotná hodnota CAC by oproti 

čistému DPTAP nijak výrazně změněna nebyla, průběhy závislostí EmPI jsou však zcela 

odlišné. Můţeme tedy konstatovat, ţe oba tyto polyelektrolyty interagují s DPTAP, oproti 

hyaluronanu je však interakce slabší. 

Bylo prokázáno, ţe interakce mezi kladně nabitou povrchově aktivní látkou s jedním 

uhlovodíkovým řetězcem (CTAB) a polyelektrolytem je silnější v případě polystyrensulfonátu 

neţ hyaluronanu [133]. V našem případě, při pouţití kladně nabitého lipidu se dvěma 

uhlovodíkovými řetězci, je tomu však zcela naopak. Důvodem můţe být konformace 

hyaluronanu v roztoku, jeţ můţe být upřednostňována při interakci s většími lipidovými 

agregáty, nebo výhodnější rozloţení náboje na řetězci hyaluronanu. 

 
Obr. 36. Závislost EmPI a poměru Ex:Mo pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti 

alginátu o koncentraci 6,56 mg dm
–3
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7.7 Agregační chování směsi DPPC a DPTAP a charakterizace vznikajících 

vezikul 

V předchozí části práce bylo prokázáno, ţe kladně nabitý lipid (DPTAP) můţe interagovat 

s hyaluronanem, kdeţto interakce zwiterionického DPPC s hyaluronanem potvrzena nebyla. 

Jelikoţ cílem práce je připravit biokompatibilní nosičový systém, budeme se snaţit kationtový 

DPTAP z části nahradit biokompatibilním zwiterionickým DPPC. Proto byly namíchány 

směsi DPPC/DPTAP o různém poměru těchto lipidů, prioritně s nadbytkem DPPC. Výsledky 

těchto experimentů byly publikovány společně s výsledky pro DPTAP (příloha 2). 

Nejdříve byla studována samotná agregace jednotlivých směsí, a to za zvyšující se 

koncentrace směsi lipidů při zachování daného poměru lipidů ve směsích, s pouţitím pyrenu 

jako fluorescenční sondy. Naměřené závislosti EmPI na koncentraci směsí DPPC a DPTAP 

pro směsi DPPC/DPTAP 50/50, 75/25, 80/20 a 90/10 jsou zobrazeny na Obr. 37. Ze 

zobrazených průběhů závislostí je patrné, ţe nedochází k výrazným změnám v CAC systémů, 

jen v případě směsi DPPC/DPTAP 90/10 je tato hodnota mírně sníţena. Konkrétní získané 

hodnoty CAC jsou vypsány v Tab. 12 spolu s porovnáním s hodnotami CAC čistých lipidů 

DPPC (100/0) a DPTAP (0/100). Vidíme, ţe plynule dochází k poklesu CAC v systému 

s rostoucím podílem DPPC ve směsi, pouze s výjimkou směsi DPPC/DPTAP 80/20, kdy 

oproti směsi 75/25 došlo k malému nárůstu hodnoty CAC, ovšem lze říci, ţe tento nárůst je 

nepatrný, a mohl by být připsán chybě měření. Kaţdopádně, rozdíly v CAC v jednotlivých 

systémech jsou pouze mírné. 

 

Obr. 37. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu v závislosti na koncentraci při různém 

poměru lipidů v systému 

Jelikoţ v případě všech studovaných systémů byl pozorován jednoduchý sigmoidní průběh 

závislostí EmPI na koncentraci směsi DPPC a DPTAP, bylo tímto prokázáno, ţe DPPC 

a DPTAP spolu tvoří směsné agregáty, a to nezávisle na poměru jednotlivých lipidů ve směsi. 
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Zároveň nebyla pozorována ve studovaném koncentračním rozmezí tvorba sraţenin, ale došlo 

k jejich kompletní solubilizaci. 

Tab. 12. Hodnoty CAC stanovené pomocí emisního polaritního indexu pyrenu v systému 

DPPC/DPTAP 

DPPC/DPTAP CAC (µM) 

0/100 82 ± 5 

50/50 57 ± 2 

75/25 47 ± 4 

80/20 53 ± 2 

90/10 31 ± 2 

100/0 6 ± 1 

Dále byla stanovena teplota fázových přechodů směsí těchto dvou lipidů, a to stejným 

způsobem jako v případě čistých lipidů, pomocí mikrokalorimetrie a generalizované 

polarizace fluorescence laurdanu. Získané průběhy závislostí tepelného toku na teplotě 

náleţící směsem lipidů jsou zobrazeny na Obr. 38. Zároveň jsou zde porovnány se 

závislostmi náleţícími čistému DPPC a čistému DPTAP. 

 

Obr. 38. Normalizovaný tepelný tok v závislosti na teplotě pro směsi DPPC/DPTAP 

V případě čistých lipidů byly pozorovány nejniţší teploty fázového přechodu, u DPPC 

42,1 °C, u DPTAP 43,2 °C. U směsí lipidů byly naměřeny hodnoty teploty fázového přechodu 

minimálně přibliţně o 10 °C vyšší, přičemţ nejvyšší hodnota byla dosaţena u ekvimolární 

směsi DPPC a DPTAP (50/50). Zároveň byl v tomto případě pozorován průběh v nejuţším 
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teplotním rozmezí, podobně jak tomu bylo u čistých lipidů. Důvod zvýšení teploty fázového 

přechodu směsí oproti čistým lipidům tkví pravděpodobně v reorientaci dipólů polárních hlav 

molekul DPPC v důsledku přítomnosti DPTAP. Odpudivé interakce mezi DPTAP a koncovou 

skupinou N
+
(CH3)3 na DPPC brání reorientaci dipólů a prodluţuje přítomnost gelové fáze 

[87]. 

Naopak, u směsí s převahou DPPC (90/10, 80/20 a 75/25) byly zaznamenány mnohem širší 

závislosti a neostré přechody. Vezikly s tímto sloţením nejsou pravděpodobně homogenní 

v celém objemu vzorku, a proto nevykazují fázový přechod ostrý, ale spíše pozvolný, 

kontinuální. 

 

Obr. 39. Závislost generalizované polarizace (GP) fluorescence laurdanu na teplotě v systému 

DPPC/DPTAP 

Závislost generalizované polarizace (GP) na teplotě má ve všech studovaných systémech 

sigmoidní tvar (Obr. 39). V případě všech závislostí byl nejprve pozorován stejný charakter 

průběhu – mírný pokles v první fázi, následovaný prudkým klesáním hodnot GP ve druhé 

fázi, a opět mírným poklesem při vysokých teplotách ve fázi třetí. Byly pozorovány rozdíly 

mezi pozicí a sklonem střední oblasti těchto závislostí u jednotlivých směsí, jsou 

sumarizovány a porovnány s hodnotami teplot fázových přechodů získanými pomocí 

mikrokalorimetrie v Tab. 13 a na Obr. 40. 

Za povšimnutí stojí niţší hodnoty GP při nízkých teplotách u směsí DPPC/DPTAP 25/75 

a 0/100. Jelikoţ hodnoty GP v rozmezí –0,3 aţ 0,3 odpovídají tekuté fázi lipidové dvojvrstvy, 

kdeţto v rozmezí 0,5 aţ 0,6 gelové fázi dvojvrstvy [55][57], nejsou dvojvrstvy sloţené 

převáţně z DPTAP pravděpodobně ani při nízkých teplotách v gelovém stavu. Nicméně 

pokud zváţíme povahu hodnoty GP, kde je její pokles způsoben nárůstem emisního pásu 

laurdanu při 490 nm, coţ je výsledkem rozšíření volného prostoru v oblasti polárních hlav 

lipidů a přítomnosti vody v blízkosti molekul laurdanu, zjistíme, ţe sníţení GP můţe 
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indikovat přítomnost volného prostoru okolo polárních částí molekul způsobené repulzí 

polárních hlav DPTAP.  

Za zmínku stojí také sklon střední prudce klesajících oblastí závislostí GP na teplotě. 

Z Obr. 39 a Obr. 40 je patrné, ţe sklon těchto částí závislostí je vţdy téměř stejný, aţ na 

jednu výjimku, a to ekvimolární směs DPPC a DPTAP, kde je směrnice sklonu dvojnásobná. 

Tento vysoký sklon by mohl naznačovat rychlejší přechod z gelové fáze do fáze tekutých 

krystalů, stejně jak bylo pozorováno v případě mikrokalorimetrie. 

Tab. 13. Porovnání hodnot teplot fázového přechodu získaných měřením generalizované 

polarizace fluorescence laurdanu a mikrokalorimetrie (TAM) v systému DPPC/DPTAP, 

a průměrné hodnoty ze čtyř měření (A–D) 

DPPC/DPTAP 
GP Laurdanu TAM 

T (°C) Sklon A B C D Průměr Odchylka 

0/100 44,5 0,075 43,0 43,3 43,2 43,2 43,2 0,10 

25/75 56,1 0,091 54,4 54,4 54,8 54,7 54,6 0,23 

50/50 57,9 0,221 56,8 56,8 56,8 - 56,8 0,01 

75/25 54,8 0,104 52,7 52,7 53,0 53,1 52,9 0,22 

90/10 50,8 0,087 51,2 51,2 51,4 51,4 51,3 0,11 

100/0 41,9 0,096 42,1 42,1 42,0 42,0 42,1 0,06 

 

Obr. 40. Hodnoty teploty fázového přechodu získané pomocí generalizované polarizace 

fluorescence laurdanu a mikrokalorimetrie (TAM); a směrnice střední části závislosti 

(absolutní hodnota) generalizované polarizace na teplotě 
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Obr. 41. Uspořádanost dvojvrstev vezikul DPPC/DPTAP vyjádřena pomocí efektivního  

parametru uspořádání lipidu 

Dále byly stejně jako v případě čistých lipidů stanoveny efektivní parametry uspořádání 

lipidů ve směsných systémech DPPC a DPTAP. Získané hodnoty (znázorněny na Obr. 41) 

jsou vyšší v porovnání s liposomy tvořenými 16:0-18:1 fosfocholinem a cholesterolem [91]. 

Důvod vysokých naměřených hodnot parametru uspořádání lipidu je pravděpodobně skryt 

v přítomnosti pouze jednoho typu alkylového řetězce tvořícího relativně uspořádanou 

membránu. Při zvyšující se podílu DPPC ve směsi pozorujeme ještě mírný nárůst hodnoty 

efektivního parametru uspořádání lipidu. Mírná fluidizace membrány při niţším podílu DPPC 

ve směsi můţe být způsobena repulzemi mezi polárními hlavami DPTAP, coţ by bylo 

i v souladu s niţšími hodnotami GP při nízkých teplotách u těchto směsí.  
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7.8 Vliv cholesterolu na vlastnosti DPPC/DPTAP membrán 

Na vlastnosti membrány, a především na její tuhost, má vliv přítomnost dalších látek ve 

dvojvrstvě. Obecně lze říci, ţe přítomnost cholesterolu v modelech přirozených membrán 

zvyšuje jejich tuhost. V případě směsi DPPC a DPTAP je však membrána tvořena pouze 

nasycenými řetězci, v oblasti alkylových řetězců se tedy předpokládá vysoký stupeň 

uspořádanosti, bez přítomnosti kavit, a tudíţ nelze uvaţovat výhradně o „ztuţovacím“ vlivu 

cholesterolu. Nicméně, cholesterol bude pravděpodobně ovlivňovat i teplotu fázového 

přechodu, a jeho vliv můţe být odlišný v rámci směsí DPPC a DPTAP i v případě efektivního 

parametru uspořádání lipidů 

Ke směsím DPPC/DPTAP byl tedy přidán cholesterol o koncentraci 30 mol. % a byla 

studována teplota fázového přechodu a parametr uspořádání lipidů. 

Z naměřených závislostí generalizované polarizace fluorescence laurdanu na teplotě (Obr. 

42) lze usuzovat, ţe při nízkých teplotách (do cca 25 °C) jsou všechny systémy v gelovém 

stavu. Se zvyšováním teploty je pozorován pomalý pokles GP, a to v celém studovaném 

rozsahu teplot, přičemţ bylo dosaţeno nejniţších hodnot GP ne méně neţ –0,1, na rozdíl od 

systému DPPC/DPTAP bez cholesterolu, kde bylo při vysokých teplotách dosaţeno hodnot aţ 

–0,33. Lze tedy předpokládat, ţe při rozšíření studovaného rozmezí k vyšším teplotám by 

parametr GP nadále klesal. 

 

Obr. 42. Závislost generalizované polarizace (GP) flourescence laurdanu na teplotě v systému 

DPPC/DPTAP/cholesterol 

Zároveň nebylo moţné proloţit kaţdou závislost třemi úsečkami, jak to bylo v případě 

směsí DPPC a DPTAP bez cholesterolu, kde teplotě fázového přechodu směsi lipidů 

odpovídal první zlom závislosti (průsečík prvních dvou přímek proloţení). Jednalo se však 

o závislosti výrazně strmější. Oproti tomu po proloţení závislostí zobrazených na Obr. 42 
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byly získány hodnoty teplot fázového přechodu vţdy okolo 30 °C, ovšem jednotlivá proloţení 

nejsou nijak jednoznačná, protoţe do značné míry závisí na výběru analyzovaných oblastí. 

Nicméně tyto výsledky naznačují, ţe v systému DPPC/DPTAP ovlivňuje cholesterol fázový 

přechod systému do té míry, ţe jeho pozice jiţ téměř nezávisí na poměru kationtového 

a zwiterionického lipidu ve směsi. 

Porovnáme-li závislosti generalizované polarizace na teplotě pro systémy obsahující lecitin 

(Obr. 43) se systémy obsahujícími směsi DPPC/DPTAP bez a s cholesterolem, vidíme, ţe 

v případě lecithinu jsou obě závislosti (bez cholesterolu i s cholesterolem) pozvolna klesající, 

podobně jako tomu bylo v případě směsí DPPC/DPTAP s cholesterolem. 

 

Obr. 43. Závislost generalizované polarizace (GP) flourescence laurdanu na teplotě v systému 

lecitin/cholesterol 

Stejně jako v případě směsi lipidů bez cholesterolu i zde byly teploty fázového přechodu 

měřeny i pomocí mikrokalorimetrie. V rámci studovaného rozmezí teplot 25–75 °C nebyly 

zaznamenány signifikantní změny v tepelném toku. Shrnutím výsledků získaných pomocí 

fluorescenční spektroskopie i mikrokalorimetrie je přechod gelového stavu do stavu tekutých 

krystalů pravděpodobně velmi pozvolný, a s ohledem na malé mnoţství spotřebovaného tepla 

nezaznamenatelný v širokém rozmezí teplot. 

Dále byl studován vliv cholesterolu na fluiditu DPPC/DPTAP membrány. Na Obr. 44 je 

uvedeno srovnání efektivního parametru uspořádání lipidu v jednotlivých systémech 

DPPC/DPTAP bez a v přítomnosti cholesterolu. Vidíme, ţe nelze jednoznačně říci, zda 

cholesterol vyztuţuje membránu nebo nikoliv, ale záleţí na poměru DPPC a DPTAP ve 

směsi. Zatímco se vzrůstajícím podílem DPPC ve směsi s DPTAP bez cholesterolu 

uspořádanost lipidové dvojvrstvy stoupá, v přítomnosti cholesterolu je trend spíše opačný. 

Po přídavku cholesterolu pozorujeme v případě čistého DPTAP zvýšení efektivního 

parametru uspořádání o cca 7 %, kdeţto u čistého DPPC sníţení o cca 11 %. U čistého 
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DPTAP bez přídavku cholesterolu jsou hydrofobní řetězce pravděpodobně relativně 

pohyblivé díky repulzím mezi polárními hlavami a tedy i vzniku volnějšího uspořádání 

membrány. Přídavek cholesterolu tedy vede k nárůstu stupně uspořádání alkylových řetězců. 

Oproti tomu v případě čistého DPPC jsou nabité skupiny na polárních hlavách lipidů 

uspořádány takovým způsobem, ţe náboje jsou kompenzovány. Uspořádání řetězců je tedy 

pravděpodobně těsnější a přídavek cholesterolu membránu spíše narušuje, neţ vyztuţuje. 

V případě ekvimolární směsi DPPC a DPTAP pozorujeme s přídavkem cholesterolu mírné 

zvýšení studovaného parametru, a to zhruba o 3,3 %. Mezi lipidovými řetězci jsou tedy 

pravděpodobně přítomny kavity navzdory těsnému uspořádání lipidových hlav při tomto 

poměru lipidů ve směsi  

Z výsledků lze tedy usuzovat, ţe cholesterol ovlivňuje tuhost membrány u ekvimolární 

směsi lipidů a čistých lipidů, kdeţto na uspořádanost v systémech s nadbytkem DPPC (směsi 

DPPC/DPTAP 75/25 a 90/10) cholesterol nemá téměř ţádný vliv. U těchto směsí je tedy 

uspořádání lipidových řetězců bez přítomnosti cholesterolu pravděpodobně těsnější, ale ne 

natolik, aby bylo přidáním cholesterolu ovlivněno nebo narušeno. 

 

Obr. 44. Uspořádanost dvojvrstev vezikul DPPC/DPTAP vyjádřena pomocí efektivního  

parametru uspořádání lipidu – srovnání systémů bez cholesterolu a s cholesterolem 
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7.9 Vliv hyaluronanu na agregaci směsí DPPC/DPTAP 

V další části práce byl studován vliv nativního hyaluronanu na agregaci směsi lipidů DPPC 

a DPTAP, a to nejdříve za pouţití ekvimolární směsi lipidů při koncentraci hyaluronanu 

15 mg dm
–3

 a různé molekulové hmotnosti. 

I zde byl pozorován opětovný nárůst EmPI (Obr. 45), doprovázený vznikem sraţeniny na 

stěnách vialek při koncentracích lipidů okolo CAC daných systémů. Ze získaných závislostí je 

zřejmé, ţe s přídavkem hyaluronanu nedošlo k výrazné změně CAC systému a ţe samotná 

molekulová hmotnost hyaluronanu nemá vliv na agregaci této směsi, stejně jako tomu bylo 

v případě studia vlivu hyaluronanu na agregaci DPTAP. Proto byla v další fázi pouţita opět 

pouze jedna molekulová hmotnost hyaluronanu, a to střední molekulová hmotnost – 458 kDa. 

 

Obr. 45. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci ekvimolární směsi 

DPPC a DPTAP, v přítomnosti nativního Hya o koncentraci 15 mg dm
–3

 a různé molekulové 

hmotnosti 

Dále byly namíchány směsi DPPC a DPTAP o různém poměru těchto lipidů ve směsi 

(DPPC/DPTAP 90/10, 80/20 a 75/25), k nimţ byl přidáván hyaluronan o koncentraci 

15 mg dm
–3

.  

Obr. 46 je znázorňuje závislosti emisního polaritního indexu na koncentraci směsi DPPC 

a DPTAP bez hyaluronanu a s přídavkem hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
–3

 na příkladu 

pouze jedné směsi DPPC/DPTAP (80/20), protoţe vliv hyaluronanu byl ve všech 

studovaných systémech (různý poměr DPPC a DPTAP ve směsi) podobný. Vidíme, ţe 

s přídavkem hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
–3

 došlo k mírnému zvýšení CAC systému 

a byl pozorován opětovný nárůst EmPI v oblasti koncentrací vyšších, neţ byla stanovena 

hodnota CAC analogického systému bez hyaluronanu. Za povšimnutí stojí, ţe CAC systému 

po přídavku hyaluronanu v tomto případě mírně narůstá, kdeţto u čistého DPTAP byl 
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pozorován prudký pokles CAC po přídavku hyaluronanu na koncentraci DPTAP přibliţně 

o řád niţší.  

 
Obr. 46. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci směsi DPPC a DPTAP 

(80/20), bez a v přítomnosti nativního Hya o koncentraci 15 mg dm
–3

 a molekulové hmotnosti 

458 kDa 

Obr. 47 srovnává závislosti EmPI pyrenu na koncentraci směsí DPPC a DPTAP pro 

všechny studované systémy. I v tomto případě pozorujeme ve všech případech opětovný 

nárůst parametru EmPI při koncentracích směsí lipidů nad CAC daného systému. Je zřejmé, 

ţe s klesajícím podílem DPTAP ve směsi je opětovný nárůst EmPI lokalizován u vyšších 

koncentrací směsi DPPC a DPTAP. 

I v těchto případech byly stanoveny parametry opětovného nárůstu EmPI – ke koncentraci 

hyaluronanu byly vztaţeny jak koncentrace DPPC, tak koncentrace DPTAP, při nichţ bylo 

pozorováno maximum nárůstů EmPI a byly získány poměry CDPPC/CHya a CDPTAP/CHya (Tab. 

14). 

Vidíme, ţe hodnota CDPPC/CHya narůstá se zvyšujícím se podílem DPPC ve směsi, a ţe 

závislost poměru CDPPC/CHya na poměru DPPC/DPTAP je tedy spíše neprůkazná. 

Naopak, hodnota CDPTAP/CHya dosahuje hodnot blíţící se dvěma ve všech studovaných 

systémech, stejně jak tomu bylo v systémech DPTAP s hyaluronanem. Interakce 

s hyaluronanem je tedy evidentně i v tomto případě řízena koncentrací DPTAP a poměrem 

CDPTAP/CHya. Zdá se, ţe koncentrace DPPC neovlivňuje agregační chování těchto směsí, 

ačkoli koncentrace DPTAP při CAC směsí DPPC/DPTAP/hyaluronanu klesá s klesajícím 

mnoţstvím DPTAP ve směsi, kdeţto koncentrace DPPC nevykazuje ţádnou závislost na 

poměru DPPC/DPTAP ve směsi (Tab. 14). Můţeme tedy říct, ţe DPPC se také podílí na 

tvorbě agregátů DPPC/DPTAP/Hya, jen tuto tvorbu přímo neovlivňuje. 
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Tab. 14. Hodnoty CAC stanovené pomocí emisního polaritního indexu pyrenu v systému 

DPPC/DPTAP s hyaluronanem o koncentraci 15 mg dm
–3

 

DPPC/ 

DPTAP 

CAC (µM) Opětovný nárůst EmPI pyrenu 

DPPC + 

 DPTAP 
DPPC DPTAP 

CDPPC 

 (µM) 

CDPPC  

(mg dm
−3

) 

CDPPC/CHya 

 (mg dm
−3

) 

CDPTAP 

 (µM) 

CDPTAP  

(mg dm
−3

) 

CDPTAP/CHya 

 (mg dm
−3

) 

50/50 85 ± 14 42,4 42,4 50 36,70 2,45 50 32,32 2,15 

75/25 86 ± 3 64,6 21,5 100 73,22 4,88 33 21,50 1,43 

80/20 134 ± 28 107,0 26,8 240 176,17 11,74 60 38,79 2,59 

90/10 52 ± 1 46,6 5,2 369 270,86 18,06 41 26,51 1,77 

 

Obr. 47. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci směsi DPPC a DPTAP 

při různém poměru lipidů ve směsi v přítomnosti nativního Hya o koncentraci 15 mg dm
–3

 

a molekulové hmotnosti 458 kDa 
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7.10 Vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregační chování směsi 

DPPC/DPTAP 

Vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci systému DPPC a DPTAP byl 

studován pouze v systému DPPC/DPTAP 75/25. Stejně jako v případě DPTAP i zde byl 

pouţit kaproylhyaluronan (AcHya C6) a oleylhyaluronan (AcHya C18:1) o koncentraci 

15 mg dm
–3

. Získané závislosti EmPI na koncentraci směsi DPPC a DPTAP jsou vykresleny 

na Obr. 48. Vidíme, ţe po přídavku hydrofobně modifikovaného hyaluronanu dochází ke 

zvýšení CAC systému, podobně jako tomu bylo po přidání nativního hyaluronanu, přičemţ 

nejvyšší zvýšení bylo zaznamenáno kaproylhyaluronanu. I v těchto případech byl pozorován 

opětovný nárůst EmPI společně se vznikem sraţeniny na stěnách vialek. V případě 

kaproylhyaluronanu byl pozorován střídavý pokles a nárůst EmPI od koncentrace směsi 

DPPC a DPTAP 56,6 µM, ovšem pokles poměru Ex:Mo (Obr. 49) naznačující spotřebu 

veškerého mnoţství lipidu na tvorbu sraţeniny s hyaluronanem nastává aţ při koncentraci 

směsi lipidů 133 µM, coţ odpovídá koncentraci DPTAP 33 µM (21,5 mg dm
–3

). Naopak, při 

pouţití oleylhyaluronanu (AcHya C18:1) nastává prostý nárůst EmPI, a to při mírně niţší 

koncentraci směsi DPPC a DPTAP, neţ tomu bylo v případě nativního hyaluronanu 

a kaproylhyaluronanu. Podobné chování bylo pozorováno i v případě DPTAP. Lze tedy 

konstatovat, ţe přítomnost hydrofobních řetězců C18:1 na hyaluronovém řetězci podporuje 

vznik sraţeniny jiţ při stupni substituce 10 %, kdeţto v přítomnosti alkylových řetězců C6 

nebyl pozorován pozitivní vliv na agregaci se směsí lipidů, a to i přes vysoký stupeň 

substituce (55 %). 

 

Obr. 48. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci směsi DPPC a DPTAP 

při poměru lipidů 75/25 ve směsi v přítomnosti nativního či hydrofobně modifikovaného Hya 

o koncentraci 15 mg dm
–3
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Obr. 49. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu a poměru Ex:Mo na koncentraci směsi 

DPPC a DPTAP (75/25) v přítomnosti C6 Hya o koncentraci 15 mg dm
–3

 

Porovnáme-li poměry CDPTAP/CHya, vidíme, ţe vůbec nejniţšího poměru ze všech 

studovaných systémů bylo dosaţeno u směsi DPPC/DPTAP 75/25 s přídavkem 

oleylhyaluronanu, zároveň při tomto poměru lipidů ve směsi byly všechny získané poměry 

CDPTAP/CHya niţší, neţ u analogických směsí (se stejným druhem hyaluronanu), coţ můţe 

naznačovat nejsilnější interakci s hyaluronanem v rámci rozsahu studovaných systémů. 

Tab. 15. Hodnoty CAC stanovené pomocí emisního polaritního indexu pyrenu v systému 

DPPC/DPTAP 75/25, s hyaluronanem nebo hydrofobně modifikovaným hyaluronanem 

o koncentraci 15 mg dm
–3

 

Hya 

CAC (µM) Opětovný nárůst EmPI pyrenu 

DPPC + 

 DPTAP 
DPPC DPTAP 

CDPPC 

 (µM) 

CDPPC 

 (mg dm
−3

) 

CDPPC/CHya 

 (mg dm
−3

) 

CDPTAP 

 (µM) 

CDPTAP 

 (mg dm
−3

) 

CDPTAP/CHya 

 (mg dm
−3

) 

- 47 ± 4 35,3 11,75 - - - - - - 

Hya 86 ± 3 64,6 21,5 100 73,22 4,88 33 21,50 1,43 

AcHya C6 189 ± 4 142 47 100 73,22 4,88 33 21,50 1,43 

AcHya C18:1 68 ± 3 51,0 17,0 80 58,72 3,92 27 17,25 1,15 
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7.11 Studium agregačního chování směsí DPPC a DPTAP při nízké koncentraci 

hyaluronanu (15 mg dm
−3

) ve 150mM roztoku NaCl 

Jak bylo zmíněno výše, při zvyšování iontové síly nebylo moţné solubilizovat DPTAP 

v roztoku, přítomnost iontů disociovaného NaCl způsobovalo vysráţení tohoto kationtového 

lipidu. Agregační chování DPTAP ve 150mM roztoku NaCl tedy zkoumáno nebylo, ale 

v případě směsí DPPC a DPTAP byla při celkové koncentraci lipidů 1 mM pozorována 

kompletní solubilizace i ve 150mM roztoku NaCl, byly tedy připraveny systémy s poměrem 

DPPC/DPTAP 50/50 a 75/25 a byla studována agregace v těchto systémech. 

 

Obr. 50. Závislost EmPI na koncentraci ekvimolární směsi DPPC a DPTAP s přídavkem 

hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
−3

, ve vodě a ve 150mM roztoku NaCl 

Na Obr. 50 je zaznamenáno srovnání závislostí EmPI na koncentraci ekvimolární směsi 

DPPC a DPTAP bez a po přídavku hyaluronanu ve vodě a ve 150mM roztoku NaCl. V Tab. 

16 jsou pak uvedeny získané hodnoty CAC.  

Tab. 16. Naměřené hodnoty CAC pro ekvimolární směs DPPC a DPTAP ve vodě a v roztoku 

NaCl bez a s přídavkem hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
−3

 

Prostředí 
CAC (µM) 

DPPC + DPTAP DPPC DPTAP 

voda 57 ± 2 28,5 28,5 

voda /Hya 85 ± 14 42,4 42,4 

NaCl 193 ± 32 96,5 96,5 

NaCl /Hya > 500 28,5 28,5 
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Vidíme, ţe zvýšením iontové síly roztoku došlo k posunu hodnoty CAC jak v systému 

s hyaluronanem, tak i bez něj, a to do té míry, ţe u systému s hyaluronanem nebyl 

zaznamenán kompletní sigmoidní pokles ve studovaném rozsahu koncentrací.  

Zároveň pozorujeme opětovný nárůst EmPI po přidání hyaluronanu i v systému v roztoku 

NaCl. Na druhou stranu v tomto systému byly získány data vykazující velké odchylky, a to 

zejména v první části závislosti při niţších koncentracích směsi lipidů. 

Vizuálním zhodnocením vialek se vzorky bylo patrné, ţe uţ v případě DPPC a DPTAP 

v roztoku NaCl byla při vyšších koncentracích směsi lipidů pozorována lehká opalescence 

(Obr. 51), coţ pravděpodobně souvisí se sníţenou rozpustností DPTAP při zvýšené iontové 

síle. S přídavkem hyaluronanu pak dochází ke vzniku sraţeniny jiţ před nárůstem EmPI 

a postupně i k vyčeření roztoku (Obr. 52). 

 

 

Obr. 51. Vzorky s rostoucí koncentrací ekvimolární směsi DPPC a DPTAP ve 150mM 

roztoku NaCl bez přídavku hyaluronanu 

 

 

Obr. 52. Vzorky s rostoucí koncentrací ekvimolární směsi DPPC a DPTAP ve 150mM 

roztoku NaCl s přídavkem hyaluronanu 
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Vliv zvyšování iontové síly na agregaci směsi lipidů byl dále studován i u směsi 

DPPC/DPTAP 75/25. Na Obr. 53 jsou znázorněny získané závislosti EmPI na koncentraci 

směsi DPPC/DPTAP 75/25 ve 150mM roztoku NaCl porovnané se závislostmi ve vodě. 

V Tab. 17 jsou vypsány hodnoty CAC pro dané systémy. Vidíme, ţe oproti hodnotám 

naměřeným ve vodném prostředí, došlo v roztoku NaCl k posunu hodnot CAC k vyšším 

hodnotám. 

V případě ekvimolární směsi DPPC a DPTAP ve 150mM roztoku NaCl s přídavkem 

hyaluronanu lze pozorovat, ţe po poklesu EmPI dochází opět k jeho nárůstu. Zároveň v této 

oblasti koncentrací došlo k vytvoření sraţenin ve vzorcích (Obr. 52). Avšak v případě směsi 

DPPC/DPTAP 75/25 tento opětovný nárůst EmPI pozorován nebyl, jsou patrné jen výkyvy 

v hodnotách EmPI, avšak bylo pozorováno vysráţení vzorků (Obr. 55). U vzorků směsí 

DPPC/DPTAP 75/25 ve 150mM roztoku NaCl bez hyaluronanu (Obr. 54) byla pozorována 

opalescence, stejně jak tomu bylo u ekvimolární směsi lipidů (Obr. 51).  

 

Obr. 53. Závislost EmPI na koncentraci směsi DPPC (75 %) a DPTAP (25 %), s přídavkem 

hyaluronanu, ve vodě a ve 150mM roztoku NaCl 

Tab. 17. Naměřené hodnoty CAC pro směs DPPC a DPTAP (75/25) ve vodě a ve 150mM 

roztoku NaCl, bez a s přídavkem hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
−3

 

Prostředí 
CAC (µM) 

DPPC + DPTAP DPPC DPTAP 

voda 47 ± 4 35,3 11,7 

voda /Hya 86 ± 3 64,6 21,5 

NaCl 298 ± 2 223,5 74,5 

NaCl /Hya 526 ± 33 394,5 131,5 
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K vysráţení vzorku dochází v případě směsí DPPC a DPTAP ve 150mM roztoku NaCl po 

přídavku hyaluronanu o nízké koncentraci podobně jako ve vodě, avšak nastává při vyšší 

koncentraci neţ v případě systému ve vodě. Interakce mezi DPTAP a hyaluronanem jsou tedy 

pravděpodobně odstíněny přítomností elektrolytu. 

 

Obr. 54. Vzorky s rostoucí koncentrací směsi DPPC/DPTAP 75/25 ve 150 mM roztoku NaCl 

bez přídavku hyaluronanu 

 

Obr. 55. Vzorky s rostoucí koncentrací směsi DPPC/DPTAP 75/25 ve 150 mM roztoku NaCl 

s přídavkem hyaluronanu 
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7.12 Studium agregace neionogenního tenzidu a DPPC 

V této části práce byla studována agregace cukerných tenzidů, dodecylmaltosidu (DM) 

a oktylglukopyranosidu (OG) s přídavkem DPPC o koncentraci přibliţně při koncentraci 

počátku agregace (CPA) DPPC (5 mg dm
–3

) a hyaluronanu. Výsledky těchto experimentů jiţ 

byly publikovány (příloha 3). Pro studium vlivu těchto přídavků pomocí fluorescenční 

spektroskopie byl do roztoku přidán pyren v takovém mnoţství, aby jeho výsledná 

koncentrace v měřeném roztoku byla 5 · 10
–7

 M. 

Na Obr. 56 je znázorněna závislost EmPI pyrenu na koncentraci DM pro DM a jeho směsi 

s DPPC a DPPC a Hya. U závislosti náleţící DM byla pozorována jednoduchá sigmoidní 

závislost, získaná hodnota CMC je uvedena v Tab. 18. V případě DM ve směsi s DPPC byl 

zaznamenán pokles EmPI při koncentraci DM okolo 0,01 mM a je také zřetelný jeho následný 

nárůst v rozmezí koncentrací DM 0,04–0,1 mM. Tyto změny EmPI mohou naznačovat vznik 

premicelárních agregátů a jejich následný rozpad před dosaţením CMC DM a vznikem 

směsných micel. Závislost byla proloţena jak jednou, tak i dvěma Boltzmannovými 

závislostmi. V případě proloţení dvěma závislostmi byl první inflexní bod označen jako 

CACM, zatímco druhý CMC. V Tab. 18 jsou vypsány parametry těchto proloţení. Vidíme, ţe 

v případě směsi DM a DPPC se zdá být lepší proloţení dvěma závislostmi (vyšší hodnoty 

spolehlivosti). Z naměřených hodnot je také zřejmé, ţe s přídavkem DPPC dochází 

k mírnému sníţení CMC a ţe s přídavkem DPPC je pozorován pokles EmPI přibliţně při 

desetkrát niţší koncentraci neţ byla stanovena CMC.  

 

Obr. 56. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci dodecylmaltosidu 

(DM) pro DM a jeho směsi s DPPC a DPPC a Hya 

V případě směsí DM, DPPC a Hya pozorujeme méně výrazný pokles EmPI neţ pouze 

s přídavkem DPPC k DM. Proto mohla být závislost proloţena pouze jednou Boltzmannovou 

křivkou. Byl zaznamenán další pokles CMC s přídavkem Hya ke směsi DM a DPPC. 
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Tab. 18. Parametry Boltzmannovy závislosti pro DM a jeho směsi s DPPC a Hya – CMC, 

CACM a hodnoty spolehlivosti pro různý počet Boltzmannových závislostí (NB) pouţitých pro 

proloţení naměřených závislostí 

Přidaná sloţka NB 
CACM (mM) CMC (mM) 

EmPI R
2
 ExPI R

2
 EmPI R

2
 ExPI R

2
 

– 1 – – – – 0,2126 0,9993 0,1917 0,9936 

DPPC 1 – – – – 0,1589 0,9787 0,1497 0,9619 

 2 0,0162 0,9917 0,0149 0,9916 0,1557 0,9891 0,1432 0,9961 

DPPC + Hya 1 – – – – 0,1286 0,9935 0,1215 0,9945 

Na Obr. 57 jsou znázorněny závislosti EmPI na koncentraci OG pro OG a jeho směsi 

s DPPC a DPPC a Hya. V případě čistého OG byla opět pozorována prostá sigmoidní 

závislost, nalezené hodnoty CMC jsou vypsány v Tab. 19.  

 

Obr. 57. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci oktylglukopyranosidu 

(OG) pro OG a jeho směsi s DPPC a DPPC a Hya 

U směsi OG s DPPC pozorujeme první pokles EmPI při koncentraci OG okolo 2 mM. To 

můţe naznačovat, stejně jako u DM, vznik premicelárních agregátů před utvořením micel. 

Nicméně na rozdíl od směsi DM s DPPC zde nedochází k opětovnému nárůstu EmPI. 

Pravděpodobně se tedy premicelární agregáty nerozpadají, ale spíše přetvářejí v micely. Tento 

rozdíl v chování DM a OG v přítomnosti DPPC můţe být skryt v rozdílných tvarech jejich 

molekul. Pravděpodobně díky rozsáhlejší polární části DM obsahující dva cukerné kruhy mají 

micely DM větší tloušťku polární vrstvy v porovnání s OG a fosfocholinem [134][135], coţ 

můţe být příčinou nestability směsi DM/DPPC. 
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Tab. 19. Parametry Boltzmannovy závislosti pro OG a jeho směsi s DPPC a Hya – CMC, 

CACM a hodnoty spolehlivosti pro různý počet Boltzmannových závislostí (NB) pouţitých pro 

proloţení naměřených závislostí 

Přidaná sloţka NB 
CACM (mM) CMC (mM) 

EmPI R
2
 ExPI R

2
 EmPI R

2
 ExPI R

2
 

– 1 – – – – 21,2 0,9993 19,7 0,9983 

DPPC 1 – – – – 17,3 0,9792 18,0 0,9385 

 2 1,80 0,9513 1,60 0,9713 19,9 0,9989 19,3 0,9997 

DPPC + Hya 1 – – – – 20,4 0,9583 14,5 0,9043 

 2 0,44 0,9168 0,45 0,8481 20,1 0,9958 19,9 0,9921 

Dále v závislosti náleţící směsi OG a DPPC pozorujeme prudký pokles EmPI, jehoţ 

inflexní bod odpovídá CMC směsi. Dle získaných hodnot CMC zjistíme, ţe přídavek DPPC 

k OG způsobuje mírné sníţení CMC a vznik premicelárních agregátů při přibliţně desetkrát 

niţší koncentraci OG, podobně jak tomu bylo v případě DM. 

Bylo zjištěno, ţe solubilizace DPPC oktylglukopyranosidem začíná přeměnou ve vezikly 

s niţším poloměrem křivosti, které se dále mění ve válcovité micely koexistující s malými 

sférickými micelami dominujícími při vysoké koncentraci tenzidu. Můţeme se tedy domnívat, 

ţe při CACM dochází ke vzniku cylindrických micel [125] a při CMC vznikají směsné micely. 

Po přídavku Hya byla také zaznamenána dvojitá sigmoidní závislost. První pokles EmPI 

byl pozorován při koncentraci OG okolo 0,4 mM, po jehoţ proloţení Boltzmannovou 

závislostí byla získána hodnota CACM. Po tomto sníţení EmPI nenásleduje jeho nárůst, ale 

naopak prudký pokles, a to při koncentraci OG okolo 20 mM, kde inflexní bod odpovídá 

CMC (Tab. 19). Ze získaných hodnot také zjistíme, ţe přídavek Hya způsobil sníţení CACM 

zhruba na čtvrtinovou hodnotu oproti směsi bez Hya, zatímco ke změně CMC nedošlo. CACM 

je tedy u směsi OG, DPPC a Hya téměř padesátkrát niţší neţ CMC. 
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7.13 Fyzikální vlastnosti agregátů cukerný tenzid/DPPC 

Dále byla pomocí dynamického rozptylu světla studována velikost agregátů v systému 

DPPC/cukerný tenzid, a to při konstantní koncentraci DPPC 18 µM (13,2 mg dm
–3

), jenţ 

odpovídá zhruba CAC DPPC. Téměř ve všech případech byly získány závislosti znázorňující 

přítomnost polydisperzních systémů. Na Obr. 58 jsou znázorněny získané velikosti v systému 

DPPC/maltosid v závislosti na koncentraci maltosidu. Nezávisle na zobrazených 

koncentracích, první hodnoty na obrázku odpovídají vzorku bez přídavku tenzidu, tedy jen 

pro DPPC, kdeţto poslední zobrazený vzorek neobsahuje DPPC, ale jen maltosid, a to 

o stejné koncentraci jako vzorek předchozí. 

 
Obr. 58. Velikosti agregátů a plochy píků v systému DPPC/maltosid při koncentraci DPPC 

18 µM 

Vidíme, ţe při nízkých koncentracích maltosidu jsou v roztoku přítomny agregáty 

o velikosti 400–800 nm s relativním zastoupením nad 50 %. Při zvyšování koncentrace 

maltosidu pozorujeme nejdříve pokles podílu větších agregátů v systému aţ jejich vymizení. 

K tomuto vymizení velkých agregátů dochází přibliţně při CMC maltosidu. Vedle velkých 

agregátů jsou v roztoku při nízkých koncentracích maltosidu přítomny i agregáty o velikosti 

přibliţně 70 nm. Při zvyšování koncentrace maltosidu velikost těchto menších agregátů 

postupně narůstá aţ na 230–260 nm s relativním zastoupením 25–45 % a vedle nich vznikají 

v roztoku i menší částice o velikosti okolo 20 nm s relativním zastoupením nad 50 %. 

Z naměřených velikostí v systému lze usuzovat, ţe při nízkých koncentrací maltosidu jsou 

v roztoku přítomny liposomy tvořené DPPC a vedle nich shluky monomerů lipidů. Změna 

nastává při koncentraci maltosidu 0,03 mM, kdy pozorujeme sníţení velikosti velkých 

agregátů téměř na polovinu původní velikosti, coţ naznačuje interakci s molekulami tenzidu 

a vznik směsných agregátů. Přibliţně při této koncentraci maltosidu byl také pozorován 

pokles EmPI. S dalším zvýšením koncentrace maltosidu byla zaznamenána kompletní 
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solubilizace liposomů DPPC, a pravděpodobně vznik tenzidových micel dopovaných 

molekulami lipidu. Nakonec, při vysoké koncentraci maltosidu pozorujeme pouze malý vliv 

přítomnosti DPPC na velikosti vznikajících agregátů. 

 
Obr. 59. Velikosti agregátů a plochy píků v systému DPPC/pyranosid při koncentraci DPPC 

18 µM 

V případě glukopyranosidu byl vývoj velikosti agregátů v roztoku při nízkých 

koncentracích tenzidu podobný. Stejně jako v případě maltosidu náleţí první body na Obr. 59 

čistému DPPC, a poslední čistému glukopyranosidu o stejné koncentraci jako náleţí 

předešlému bodu. Lze pozorovat, ţe první přídavek OG nemá téměř vliv na velikost agregátů, 

ale na poměr velkých a malých částic v roztoku ano. Bylo pozorováno výrazné sníţení 

zastoupení velkých agregátů a naopak nárůst počtu shluků molekul lipidů. Další změny jsou 

patrné při koncentraci OG 0,7 mM, kdy pravděpodobně dochází k solubilizaci velkých 

lipidových agregátů. Dále, v rozmezí koncentrací OG 0,7–5 mM jsou v roztoku přítomny jen 

menší agregáty o velkosti 150–180 nm. Při koncentraci OG 10 mM nastává zlom a v roztoku 

jsou zaznamenány agregáty o velikosti okolo 700 nm. Další nárůst koncentrace OG způsobuje 

sníţení velikosti agregátů a vznik menších. K těmto výrazným změnám dochází v oblastech 

koncentrace OG, kdy bylo také zaznamenáno CAC systému DPPC/OG. 

V další části práce byla studována uspořádanost agregátů DPPC/DM, a to pomocí 

anizotropie fluorescence DPH studované metodou ustálené fluorescenční spektroskopie. 

Koncentrace DPPC v těchto systémech byla vţdy 18 µM, stejně jako při studiu velikosti 

částic. 
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Obr. 60. Závislost anizotropie fluorescence DPH na teplotě pro DPPC o koncentraci 18 µM 

Na Obr. 60 je znázorněna závislost anizotropie fluorescence DPH na teplotě pro čistý 

DPPC. Proloţením této závislosti třemi přímkami byly získány průsečíky podobně jako 

v případě závislosti GP laurdanu na teplotě. Hodnota teploty při prvním průsečíku 41,81 °C 

odpovídá teplotám fázového přechodu stanoveným pomocí TAM (42,08 ± 0,06) °C 

a generalizované polarizace fluorescence laurdanu (41,95 ± 0,45) °C v kapitole 7.1. Lze tedy 

říci, ţe anizotropie fluorescence DPH, a s ní i uspořádanost membrán DPPC s rostoucí 

teplotou klesá, protoţe anizotropie fluorescence DPH je na fázový přechod citlivá podobně 

jako GP laurdanu. 

Anizotropie fluorescence DPH byla tedy vyuţita i ke studiu solubilizace membrán DPPC 

dodecylmaltosidem. Na Obr. 61 jsou zobrazeny závislosti anizotropie a polarizace 

fluorescence DPH v systému DPPC a DM na koncentraci DM. Vidíme, ţe při koncentraci 

DM nad 0,05 mM, coţ je čtvrtina hodnoty CMC DM, začíná pomalý pokles obou 

studovaných parametrů. Můţeme tedy konstatovat, ţe DM znatelně narušuje konzistenci 

membrány DPPC jiţ od koncentrace 0,05 mM. Další zvyšování koncentrace vede 

k postupnému sniţování obou hodnot, coţ naznačuje, ţe přidané mnoţství DM je plynule 

inkorporováno do membrány a zapříčiňuje její solubilizaci. Zlom nastává okolo koncentrace 

DM (0,17 ± 0,01) mM, tedy o málo niţší koncentraci neţ CMC DM a nepatrně vyšší, neţ byla 

zjištěna CMC směsi DM/DPPC. I na základě studia velikosti částic v roztoku předpokládáme, 

ţe v této fázi jsou v systému přítomny jen směsné micely. 

Poslední hodnoty v grafu odpovídají čistému DM, tedy anizotropii a polarizaci fluorescence 

DPH v micelách DM. Jak vidíme, oproti vzorku se stejnou koncentrací DM a obsahem DPPC 

o koncentraci 18 µM nedošlo jiţ k výraznému sníţení anizotropie ani polarizace fluorescence 

DPH v systému. 
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Obr. 61. Závisost anizotropie a polarizace fluorescence DPH v systému DPPC/DM 

v závislosti na koncetraci DM. První vzorek v závislosti obsahuje pouze DPPC (o koncentraci 

18 µM), poslední pouze DM o koncentraci 1 mM 

 

Obr. 62. Závislost anizotropie fluorescence DPH na teplotě pro směs DPPC/DM při různé 

koncentraci DM a stejné koncentraci DPPC 18 µM 
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Dále byla u některých vzorků studována teplotní závislost anizotropie fluorescence DPH. 

Vybrány byly vzorky s koncentrací DM v blízkosti jeho CMC, tedy 0,2 mM a 0,3 mM. 

Získané závislosti jsou zobrazeny na Obr. 62. V případě obou vzorků se systém nachází 

v oblasti koncentrací DM, kdy by měl být v přechodovém stavu – v oblasti solubilizace 

membrány a začátku tvorby směsných micel, jak také naznačují výsledky měření velikosti 

agregátů. 

Dle očekávání byly při koncentraci DM 0,3 mM zaznamenány niţší hodnoty anizotropie při 

nízkých teplotách neţ v případě méně koncentrovaného roztoku (0,2 mM). Naopak při 

vyšších teplotách (nad 45 °C) jsou hodnoty anizotropie při obou koncentracích DM téměř 

shodné. Byly vyhodnoceny teploty, při nichţ byly zaznamenány první zlomy v závislostech – 

38,4 °C v případě systému s koncentrací DM 0,2 mM, a 34,4 °C při koncentraci DM 0,3 mM. 

I toto dřívější sníţení hodnoty anizotropie můţe naznačovat postup v solubilizaci membrány 

směrem ke tvorbě směsných micel. 

Systém cukerný tenzid/DPPC byl také studován pomocí mikrokalorimetrie. Pro tyto 

experimenty byl zvolen postup solubilizace membrány, kdy roztok DPPC byl titrován 

cukerným tenzidem. Pro zefektivnění měření byl cukerný tenzid přítomen jiţ v titrovaném 

roztoku při nízké koncentraci. V prvních experimentech byla tato počáteční koncentrace 

cukerného tenzidu v titrovaném roztoku přibliţně desetkrát niţší, neţ byla zaznamenána jeho 

CMC. Bohuţel, při tomto nastavení experimentů došlo k výraznému zředění membrán DPPC 

a při vyšších koncentracích cukerného tenzidu byly jiţ změny tepelného toku 

nezaznamenatelné. 

Nakonec byly v případě obou studovaných cukerných tenzidů zvoleny jejich koncentrace 

ve výchozím titrovaném roztoku zhruba poloviční vzhledem k jejich naměřené CMC.  

Na Obr. 63 je znázorněna titrační křivka pro přídavek DM ke směsi DM a DPPC. 

Koncentrace DM ve výchozím titrovaném roztoku byla 0,1 mM. Vzhledem k této koncentraci 

DM a s ohledem na výsledky z předchozích experimentů lze očekávat, ţe systém je na prahu 

solubilizace membrány ve stavu koexistence membrán dopované molekulami DM 

a směsnými micelami. 

Získanou titrační křivku bychom rozdělili na tři oblasti. V první oblasti, v rozmezí 

koncentrací DM 0,10–0,16 mM pozorujeme celkový nárůst závislosti se dvěma výkyvy. 

V druhé části závislosti v oblasti koncentrací DM 0,16–0,22 mM byl zaznamenán téměř 

lineární nárůst, kde celkové spotřebované teplo v rámci stejného nárůstu koncentrace jako 

v první oblasti je niţší (poloviční) oproti oblasti první. V poslední fázi dochází pouze 

k poklesu titrační křivky, jeţ popisuje začleňování molekul tenzidu do směsných micel.  

Nejvýraznější změny v této závislosti byly tedy nalezeny při koncentracích DM 0,16 mM 

a 0,22 mM. CMC DM byla nalezena přibliţně při koncentraci 0,20 mM. Druhý zlom 

v závislosti se tedy nachází při koncentraci DM těsně nad jeho CMC, který můţe naznačovat 

přítomnost pouze micel dopovaných molekulami DPPC v roztoku. Na druhou stranu změna 

při koncentraci DM 0,16 mM můţe signalizovat také určitou změnu v roztoku. Navíc okolo 

této koncentrace DM byla taky zaznamenána změna ve velikosti agregátů v roztoku. 
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Obr. 63. Tepelné efekty při titraci popisující solubilizaci membrány DPPC 

dodecylmaltosidem a vznik směsných micel  

 

Obr. 64. Tepelné efekty při titraci popisující solubilizaci membrány DPPC 

oktylglukopyranosidem a vznik směsných micel přídavkem OG 

Obr. 64 zobrazuje titrační křivku pro přídavek OG ke směsi OG a DPPC. Koncentrace OG 

ve výchozím titrovaném roztoku byla 13,4 mM. Stejně jako v případě DM lze vzhledem ke 
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koncentraci OG předpokládat, ţe systém je na počátku solubilizace membrány, tedy ve stavu 

koexistence membrán dopovaných molekulami OG a směsnými micelami. Na rozdíl od DM 

je titrační křivka v případě titrace směsi OG a DPPC roztokem OG hladká, bez výrazných 

zlomů. V první fázi je získaná závislost lineárně rostoucí, a to přibliţně do koncentrace OG 

21 mM. Poté nedochází k zvlášť výraznému zlomu, pouze je nárůst méně strmý. K jediné, 

i kdyţ nevýrazné, změně tedy dochází v okolí oblasti CMC OG. 

Stejně jako průběh závislosti velikosti agregátů na koncentraci cukerného tenzidu má 

i mikrokalorimetrická křivka jednodušší průběh v případě OG neţ tomu je u DM. Výsledky 

tedy naznačují, ţe průběh solubilizace membrány tvořené DPPC je u těchto dvou cukerných 

tenzidů rozdílný. V případě OG probíhá pravděpodobně solubilizace plynule, do membrány 

DPPC jsou začleňovány molekuly OG, a ve střední části závislosti velikosti na koncentraci 

OG pozorujeme pouze jeden typ agregátů. Oproti tomu závislosti náleţící DM jsou více 

zlomové. Při solubilizaci se tedy pravděpodobně vytvoří a zanikne větší mnoţství agregátů. 

Tomu napovídají i závislosti EmPI/ExPI na koncentraci DM, kde je sice zvolen jiný přístup 

neţ solubilizace, ale se vzrůstající koncentrací DM při konstantní koncentraci DPPC 

pozorujeme pokles a následné zvýšení EmPI/ExPI, jeţ bylo připisováno tvorbě a zániku 

premicelárních agregátů. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout nosičový systém zaloţený na hyaluronanu, který bude tvořen 

dalšími, hlavně biokompatibilními látkami, které budou schopny nést hydrofobní látky, 

a prozkoumat jeho vlastnosti, a to především s ohledem na moţné další vyuţití. 

Pro tyto účely se jeví vhodné vyuţít zwiterionický DPPC, jeho interakce s hyaluronanem 

však nebyla prokázána. Důvodem můţe být dokonalá kompenzace nábojů v liposomech 

DPPC a tedy absence volných kladně nabitých skupin pro interakci s hyaluronanem. Po 

přídavku hydrofobně modifikovaného hyaluronanu jisté změny v CAC systému zaznamenány 

byly, avšak nenaznačují hydrofobní interakci. 

Pro podporu interakce DPPC s hyaluronanem byla do systému přidána další amfifilní látka, 

mající stejně jako DPPC dva nasycené uhlíkové řetězce (C16), avšak nesoucí pouze kladný 

náboj, tedy DPTAP. Nejdříve byla samozřejmě prostudována agregace samotného DPTAP 

a jeho interakce s hyaluronanem o různé molekulové hmotnosti a koncentraci. Bylo zjištěno, 

ţe při určitém poměru koncentrací DPTAP a hyaluronanu dochází k vysráţení směsí. Tento 

vznik sraţeniny je doprovázen nárůstem EmPI/ExPI, pravděpodobně je tedy převáţné 

mnoţství DPTAP (a hyaluronanu) spotřebováno na tvorbu sraţeniny a je pozorována 

fluorescence pyrenu z vodného prostředí. S postupným zvýšením koncentrace DPTAP 

v roztoku sraţenina zůstává a zároveň je pozorován opět pokles EmPI/ExPI. Další přidané 

mnoţství DPTAP je tedy solubilizováno v roztoku. 

Agregace DPTAP byla dále studována i v přítomnosti hydrofobně modifikovaného 

hyaluronanu, konkrétně kaproylhyaluronanu a oleylhyaluronanu. I v těchto případech byl 

pozorován vznik sraţeniny. Průběh závislostí EmPI/ExPI na koncentraci DPTAP je i zde 

podobný jako při přídavku nativního hyaluronanu. Jen v případě oleylhyaluronanu dochází 

pravděpodobně díky přítomnosti dlouhého alkylového řetězce k podpoření interakce a sníţení 

poměru koncentrace DPTAP a hyaluronanu, při kterém dojde ke vzniku sraţeniny. 

Dále byly připraveny směsi DPPC/DPTAP s převaţujícím mnoţstvím DPPC. Bylo 

prokázáno, ţe DPPC a DPTAP tvoří směsné agregáty nezávisle na poměru lipidů ve směsi. 

Byly zkoumány fyzikální vlastnosti membrán tvořených směsí DPPC a DPTAP. Pomocí 

mikrokalorimetrie a generalizované polarizace fluorescence laurdanu bylo zjištěno, ţe u všech 

směsí lipidů je teplota fázového přechodu lokalizována u vyšších teplot v porovnání s čistými 

lipidy. U ekvimolární směsi DPPC a DPTAP byla zaznamenána nejvyšší teplota fázového 

přechodu (okolo 58 °C), a to zároveň v nejuţším rozmezí teplot. Ve všech těchto systémech 

byla také zaznamenána vysoká uspořádanost lipidových řetězců, nicméně s rostoucím 

podílem DPPC ve směsi míra uspořádání ještě narůstá. 

Z hlediska aplikace v medicíně a kosmetice nemusí být výrazné zvýšení teploty fázového 

přechodu a stupně uspořádanosti membrány ţádoucí. Důleţité je najít jakýsi kompromis, při 

kterém nedojde k uvolnění látek solubilizovaných v liposomech příliš brzo, ale dříve neţ po 

úplné degradaci celého systému. 

Stejně jako u DPPC a DPTAP, i v případě směsí těchto dvou lipidů (při převaţujícím 

zastoupení DPPC) byla studována agregace s hyaluronanem, a při některých poměrech lipidů 

ve směsi i s hydrofobně modifikovaným hyaluronanem. Přídavek hyaluronanu způsobil pouze 

mírný pokles CAC daného systému nezávisle na poměru DPPC/DPTAP ve směsi. Stejně jako 

u DPTAP, i v toto případě byla po přídavku hyaluronanu zaznamenána tvorba sraţeniny. Tato 
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tvorba sraţeniny byla i u směsí DPPC a DPTAP s hyaluronanem řízena pouze koncentrací 

DPTAP a nastala vţdy při specifickém poměru koncentrací DPTAP a hyaluronanu, a navíc 

při stejném, jako u systému bez DPPC. 

Byla zkoumána i interakce hydrofobně modifikovaného hyaluronanu (oleylhyaluronanu 

nebo kaprolhyaluronanu) s vybranými směsmi DPPC a DPTAP. Oproti systémům s nativním 

hyaluronanem je vznik sraţeniny pozorován při niţších koncentracích směsi lipidů. Toto 

sníţení poměru koncentrace lipidu a hyaluronanu, při kterém byl pozorován vznik sraţeniny, 

bylo zaznamenáno i v případě DPTAP, přičemţ sníţení bylo výraznější s přídavkem 

oleylhyaluronanu neţ v přítomnosti kaproylhyaluronanu. U směsi DPPC a DPTAP je tedy 

povaha interakce se všemi pouţitými derivátu hyaluronanu stejný jako v případě čistého 

DPTAP. 

Uspořádanost DPPC/DPTAP membrán byla studována pomocí anizotropie fluorescence 

DPH. Bylo zjištěno, ţe se vzrůstajícím podílem DPPC ve směsi lipidů je membrána více 

rigidní, uhlovodíkové řetězce jsou uspořádanější. Ke směsi byl dále přidán cholesterol, jenţ 

způsobil na jednu stranu fluidizaci DPPC membrán, ale na druhou stranu vyztuţení stěn 

agregátů tvořených pouze DPTAP, zatímco u některých směsí DPPC a DPTAP nebylo 

pozorováno ţádné ovlivnění přítomností cholesterolu. 

Vliv cholesterolu na teplotu fázového přechodu směsi lipidů byl spíše neurčitý. U všech 

studovaných směsí byl pozorován pozvolný pokles generalizované polarizace fluorescence 

laurdanu v širokém rozmezí teplot, a pomocí mikrokalorimetrie ţádné výrazné změny 

v tepelném toku v závislosti na teplotě detekovány nebyly. Ačkoli uspořádanost membrán je 

pouze u některých směsí DPPC a DPTAP ovlivněna přítomností cholesterolu, fázový přechod 

má po přídavku cholesterolu jiný charakter u všech studovaných směsí. Fázový přechod po 

přídavku cholesterolu není jiţ úzký a jeho poloha není závislá na poměru DPPC a DPTAP ve 

směsi. 

Uspořádanost membrány tvořené směsí DPPC a DPTAP lze tedy řídit jednak poměrem 

lipidů ve směsi a v některých případech i přídavkem cholesterolu. Je však třeba vzít v úvahu 

vliv cholesterolu na fázový přechod, coţ bude mít pravděpodobně vliv i na uvolňování látek 

solubilizovaných v liposomech. 

Agregace některých směsí DPPC a DPTAP byla dále studována i ve 150mM roztoku NaCl 

jako jednoduchém modelu fyziologického roztoku. Byly vybrány pouze směsi s vyšším 

podílem DPPC, protoţe samotný DPTAP a směsi bohaté na DPTAP nejsou v roztoku NaCl 

zcela solubilizovány. Získané roztoky byly téměř čiré, a po přidání hyaluronanu byl 

pozorován výrazný vznik sraţeniny, který byl stejně jako CAC všech studovaných systémů 

v roztoku NaCl posunut k vyšším koncentracím oproti systémům ve vodě. Pozorujeme opět i 

vliv přídavku hyaluronanu (nativního) na průběh závislosti EmPI/ExPI na koncentraci směsi 

lipidů. U ekvimolární směsi DPPC a DPTAP je zcela zřetelný i opětovný nárůst EmPI/ExPI, 

zatímco u směsi DPPC/DPTAP 75/25 není zcela jednoznačné, zda se jedná o opětovný nárůst 

parametrů, protoţe v daném rozmezí koncentrací směsi lipidů byly zaznamenány výrazné 

odchylky naměřených dat. 

V roztoku NaCl je tedy agregace směsi DPPC a DPTAT i interakce vzniklých agregátů 

s hyaluronanem komplikovanější. 



95 

Původním záměrem práce bylo připravit a studovat homogenní kapalné systémy. I přes 

téměř okamţitý vznik sraţeniny by však systémy mohly být vyuţitelné v koţních aplikacích. 

V druhé části práce byla studována a prokázána interakce mezi DPPC a neiontovým 

tenzidem, jehoţ polární část je tvořena cukerným kruhem. Po přidání DPPC o koncentraci 

5 mg dm
−3

 k oběma studovaným tenzidům, DM a OG, bylo pozorováno sníţení CMC 

systému a pravděpodobně i tvorba premicelárních agregátů. Také byly zaznamenány CAC 

směsí, a to přibliţně při desetkrát niţších koncentracích neţ bylo CMC daných cukerných 

tenzidů. 

Po přidání hyaluronanu ke směsi DM/DPPC nebyla pozorována téměř ţádná změna, 

zatímco přídavek Hya ke směsi OG/DPPC způsobil sníţení CACM.  

V případě těchto dvou cukerných tenzidů byl po přidání DPPC o koncentraci 5 mg dm
−3

 či 

DPPC a Hya pozorován rozdílný průběh závislostí EmPI, resp. ExPI na koncentraci 

cukerného tenzidu. U obou cukerných tenzidů dochází k poklesu polaritních indexů před 

dosaţením CMC systémů, ovšem na rozdíl od OG, u DM dochází k jejich opětovnému 

nárůstu. Samotný pokles je připisován vzniku agregátů před utvořením samotných micel, tedy 

takzvaných premicelárních agregátů, jeţ ale nejsou v případě DM stabilní a před utvořením 

samotných směsných micel se rozpadají. Tato teorie je podpořena také solubilizačními 

experimenty zaměřenými na měření velikosti částic a mikrokalorimetrickými titracemi. I přes 

rozdílný přístup k systémům i tyto experimenty naznačují, ţe v případě DM je interakce 

s DPPC (a Hya) sloţitější, neţ u OG. Důvodem je pravděpodobně sloţitější struktura DM 

s rozsáhlou polární částí tvořenou dvěma cukernými kruhy. 

V dizertační práci bylo prokázáno, ţe ve studovaných systémech dochází k interakci mezi 

hyaluronanem a směsnými systémy obsahujícími DPPC, a vhodnou kombinací povrchově 

aktivních látek/lipidů je moţné připravit systémy s fyzikálně-chemickými vlastnostmi „na 

míru“. Ve směsi s DPTAP vede přídavek hyaluronanu k rychlému vysráţení. Pro vyuţití 

v kosmetických nebo medicínských aplikacích je interakce ţádoucí, ovšem by bylo vhodné ji 

„zpomalit“ a systém vést spíše do gelové formy.  
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10 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

31
P-NMR 

31
P nukleární magnetická rezonance 

CMC kritická micelární koncentrace 

CTI computed tomography imaging 

DLS dynamický rozptyl světla 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DOPC 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfocholin 

DOPG 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfo-(1'-rac-glycerol) 

DOTAP 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propan 

DPH 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien 

DPPC 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin 

DPTAP 1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propan 

DSC diferenční kompenzační kalorimetrie 

EDC 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 

EmPI emisní polaritní index 

ESEM environmental scanning electron microscopy 

ExPI excitační polaritní index 

G(τ) korelační funkce 

GP generalizovaná polarizace 

GUV gigantické unilamelární vezikuly 

Hya hyaluronan 

Chol cholesterol 

LUV velké unilamelární vezikuly 

MLV velké multilamelární vezikuly 

MRI magnetic resonance imagining 

MUV unilamelární vezikuly střední velikosti 

MVV multivezikulární vezikuly 

OLV oligomerní vezikuly 

P packing parametr 

PAL povrchově aktivní látky 
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PC fosfocholin 

PCCS fotonová cross-korelační spektroskopie 

PCS fotonová korelační spektroskopie 

PE fosfoethanolamin 

PEG polyethylenglykol 

POPC 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-fosfocholin 

r anizotropie 

r0 vnitřní anizotropie 

S parametr uspořádání lipidu 

Seff efektivní parametr uspořádání lipidu 

SB supported bilayer 

Sn excitovaný singletový elektronový stav 

SPION superparamagnetické nanočástice oxidů ţeleza 

SUV malé unilamelární vezikuly 

Tc teplota fázového přechodu 

Tn excitovaný tripletový elektronový stav 

UV unilamelární vezikuly 
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11 PŘÍLOHY 

11.1 Příloha 1: Článek – fotonová cross-korelační spektroskopie 

BURDÍKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; WASSERBAUER, J.; PEKAŘ, M. A practical comparison 

of photon correlation and cross- correlation spectroscopy in nanoparticle and microparticle 

size evaluation. Colloid and Polymer Science, 2017, roč. 295, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0303-

402X. 
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Abstract Monodisperse standard polystyrene particles were
used to determine the differences between two methods for
analyzing particle size based on dynamic light scattering—
namely photon correlation spectroscopy (PCS) and photon
cross-correlation spectroscopy (PCCS). We demonstrate that
the cross-correlation technique achieves results more in line
with real particle properties not only with respect to monodis-
perse systems, but also with respect to polydisperse standard
polystyrene particle systems. In addition, suspensions of
superparamagnetic iron oxide nanoparticles or PLGA
(Poly(Lactide-co-Glycolide)) particles were studied by both
PCS and PCCS in order to compare the measurements of
non-standardized particles. Both methods were suitable for
particle size distribution analysis with respect to the studied
particle systems, but photon cross-correlation spectroscopy
yielded more precise results and was able to distinguish par-
ticles with a diameter ratio of 4, whereas PCS showed a
monomodal particle size distribution when measuring parti-
cles with a diameter ratio of 5. Measurements of non-standard
samples confirmed previous findings that PCCS is more suit-
able for measurements of multi disperse systems.

Keywords Photon correlation spectroscopy . Photon
cross-correlation spectroscopy . Polystyrene particles . Light
scattering . Diffusion

Introduction

Photon correlation spectroscopy (PCS) is one of many names
for dynamic light scattering (DLS). The expansion of the use
of this technique to evaluate particle size distribution in the
1980s was associated with the advent of highly efficient cor-
relators [1].

This method is based on measuring the intensity of
scattered light fluctuations. Since every colloidal particle in a
liquid undergoes randommotion due to collisions with solvent
molecules, the intensity of the scattered light pattern changes
with time. This movement, called Brownian motion, is de-

scribed by the mean square displacement Dxð Þ2 in time t [2].

Dxð Þ
2
¼ 2Δt

The diffusion coefficient D is related to the hydrodynamic
radius Rh of the particle by the Einstein-Stokes equation,
where kB is the Boltzmann constant, T is temperature, and μ
is the dynamic viscosity of the solution [2, 3].

D ¼ kBT
6πμRh

As mentioned above, the intensity of the scattered light
pattern changes in time, due to particle displacement. As par-
ticles move, the intensity of the speckles fluctuates as the
phase relationship of the light scattered by the particles chang-
es. Dynamic light scattering measures the intensity fluctua-
tions of a single speckle. The correlation function is then
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calculated on the basis of the similarity of the speckle pattern.
The diffusion coefficient is calculated from the decay rate of
the correlation function, and through application of the
Einstein-Stokes equation, the size distribution can be deter-
mined [4].

Dynamic light scattering methods rely on the measurement
of single-scattered light. For highly scattering and concentrat-
ed samples, this leads to the necessity of sample dilution.
However, this is potentially a significant limitation to the
method. There are several ways of extracting single-
scattered light contributions [5]. The most common method
is the cross-correlation technique, where two measurements
are performed simultaneously on the same scattering volume
using the same scattering vector [6, 7]. Only data from single
scattering is typical for both of these simultaneous measure-
ments, while multiple scattering is uncorrelated and sup-
pressed [4].

The cross-correlation method was invented by Phillies [8,
9] and is based on the measurement of the same sample region
by two optical systems each consisting of a laser beam and
detector. The optics are arranged to illuminate the same scat-
tering volume (the wave vectors k1, k2 of the incident beams)
and to collect the scattered light (the wave vectors kA, kB) of
the same scattering wave vectors q [10] (see Fig. 1).

Under these conditions, after the cross-correlation of the
two scattered intensities (single and multiple), non-trivial cor-
relation is observed only in the case of the single-scattered
parts, while the contribution of multiple scattered light is sup-
pressed by several orders of magnitude and contributes only to
the time-independent background [12, 13]. In addition, the
amplitude of the time-dependent part of the cross-correlation
function corresponds to the ratio of single scattered light [12].

This work was undertaken from the point of view of a
standard user of commercial equipment designed for routine
PCS or PCCS particle sizing. It deals with both standard
monodisperse systems and mixtures of particles of known
size, and examines the possibility of measuringmultidispersed
systems by means of dynamic light scattering techniques. It
was reported that it is possible to identify the presence of
multiple narrow peaks using DLS, but this procedure is highly

dependent on the concentration ratio of particles of different
size in the solution, their relative sizes, and the mathematical
algorithm used to analyze the correlation function [14].

Kaszuba et al. [15] reported the measurement of latex
sphere standards recorded using a Zetasizer Nano S instru-
ment (Malvern Instruments). Samples were composed of
two particle populations with diameters of 60 and 220 nm
(diameter ratio 3.33). They obtained bimodal size distributions
independently of the particle concentration ratio using the
Multiple NarrowModes algorithm in the Nano software pack-
age (according to a non-negative least squares fit). However,
with an increasing amount of 60 nm particles in the suspen-
sion, the first peak became broader and closer to the second
peak. A Zetasizer Nano ZS ZEN 3600 was used to determine
the PSD of an Au and Ag particle mixture [16]. According to
the results of particle size measurements using other analytical
methods, the silver nanoparticles used should have been at
least three times larger than the gold nanoparticles, but due
to the low size resolution, the smaller particles were sup-
pressed in the size distribution and a monomodal distribution
was obtained. Atasharfooz et al. [17] demonstrated the PSD of
a microemulsion obtained using Nanophox. The resulting
PSD was bimodal with particles having calculated diameters
of 35 and 70 nm.

As non-standard samples for comparison of the PCS and
PCCS methods, we chose two kinds of particles widely used
in medicine. The first were SPIO nanoparticles, which, thanks
to their small size, exhibit unique electronic, optical, and mag-
netic properties and can be exploited for drug delivery vehi-
cles [18, 19]. The second were PLGA particles prepared by
the double-emulsion method (W/O/W), the most suitable way
to encapsulate water-soluble drugs such as peptides, proteins,
and vaccines [20]. Drug diffusion and leaching is accelerated
by PLGA copolymer degradation (which takes place by the
hydrolysis of ester bonds), [21, 22] thus, PLGA particles are
suitable for various biomedical applications [23].

This work was realized as a simulation of common users of
the used equipment who simply use standard operation proce-
dures suggested by the equipment producer as well as stan-
dard steps in evaluating the measured data using the software
delivered with the equipment.

Experimental section

Materials

Micro particle size standard based on polystyrene monodis-
perse (2%) particles, with diameters of 0.1, 0.5, 1.0, and
2.0 μm with a standard deviation <0.05 μm, were purchased
from Sigma-Aldrich; iron (II) chloride tetrahydrate (99%) was
obtained from Sigma-Aldrich; iron (III) chloride (98%), am-
monia solution (25%), oleic acid (97%), hexane (95%), andFig. 1 Conditions for the scattering vectors [11]
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ethyl acetate (99.7%) were purchased from Lach-Ner Ltd.,
Czech Republic. Poly(Lactide-co-Glycolide) with a 50/50
lactide/glycolide ratio and polyvinyl alcohol were purchased
from Sigma-Aldrich. All the chemicals and solvents were
used without further purification. All experiments were per-
formed in ultrapure water.

Methods

Preparation of samples of polystyrene particles

For monodisperse system measurements, particle suspensions
were diluted with water to obtain transparent solutions accord-
ing to Table 1. Polydisperse system samples were prepared
with the particle concentrations shown in Table 2.

Preparation of magnetic nanoparticles

Magnetite (Fe3O4) nanoparticles were prepared by the co-
precipitation of ferric and ferrous salts under the presence of
N2 gas. 1.00 g of FeCl3 and 0.61 g of FeCl2∙4H2O were dis-
solved in 50 ml of deoxygenated water (ultrapure water was
deoxygenated in an ultrasonic bath by bubbling N2 gas for
30 min before use). After heating to 50 °C, chemical precip-
itation was achieved by adding an NH3 water solution under
the presence of N2 gas. The temperature was increased to
90 °C; oleic acid was added to the suspension, and the reaction
was left for a further 2 h. The system was then cooled to room
temperature, and the precipitates were separated by magnetic
decantation and dried at 50 °C overnight. The prepared

magnetite was dispersed in hexane and washed three times
with deoxygenated distilled water. Finally, the hexane was
removed using a rotary evaporator at 40 °C for 2 h. The chem-
ical reaction can be expressed as the following equation:

2FeCl3 þ FeCl2 þ 8NH3 þ 4H2O→Fe3O4 þ 8NH4Cl
�
l
�

Magnetite nanoparticles were dispersed in water using a
bath sonicator before size measurements.

Preparation of PLGA particles

PLGA particles were prepared bymeans of a double-emulsion
method. Five hundred microliters of water was dropped into a
solution of PLGA and dichloromethane (5 ml, 1%). This mix-
ture was emulsified using a probe sonicator for 60 s (with a
power input of 70 W). The resulting emulsion (W/O) was
added dropwise to a water solution of PVA (20 ml, 1.5%),
and the mixture was emulsified for 180 s in the same manner.
The resulting W/O/W emulsion was stirred for 2 h under re-
duced pressure to eliminate the dichloromethane. Finally, the

Table 1 Monodisperse polystyrene particle sample concentrations

Particle size (nm) Particle concentration (% w/v)

100 0.04

500 0.02

1000 0.01

2000 0.01

Table 2 Polydisperse
polystyrene particle sample
concentrations

Sample Mixture Particle ratio Particle concentration (% w/v)

100 nm 500 nm 1000 nm 2000 nm

1 100 + 500 1:1 0.02 0.02 – –

2 100 + 1000 1:1 0.02 – 0.02 –

3 1:4 0.04 – 0.01 –

4 500 + 1000 1:1 – 0.02 0.02 –

5 1:4 – 0.04 0.01 –

6 500 + 2000 1:1 – 0.01 – 0.01

7 100 + 500 + 1000 1:1:1 0.01 0.01 0.01 –

8 3:2:1 0.03 0.02 0.01 –

Fig. 2 Volume size distribution of monodisperse systems (polystyrene
particles with diameters of 100, 500, 1000, and 2000 nm) measured by
PCS and PCCS
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particles were separated from the solution by centrifugation
(20 min; 10,000 rpm; 10 °C) and washed twice with water.

Photon correlation spectroscopy (PCS) measurements

The size distribution of polystyrene (PS) or magnetite particles
was determined by means of photon correlation spectroscopy
at 25 °C using a ZetaSizer Nano ZS (Malvern Instruments
Ltd., Grovewood Road, UK) operating with a HeNe laser
(632.8 nm) and a detector positioned at a scattering angle of
173° (backscattered light). Each measurement consisted of 20
scans with each scan having a duration of 10 s. Each sample
was measured at least three times.

Photon cross-correlation spectroscopy (PCCS) measurements

The size distribution of PS or magnetite particles was also
determined by means of photon cross-correlation spectrosco-
py using a NANOPHOX NX0080 instrument (Sympatec
GmbH, Germany) operating with a HeNe laser (633 nm)
and a detector positioned at a scattering angle of 90°.
Duration of one measurement was set to 60 s. Each sample
was measured at least three times. The correlation function
was evaluated using the NNLS (non-negative least squares)
mode.

Imaging by scanning electron microscopy (SEM)

The structural study was performed by a JEOL JSM-7600F
scanning electron microscope (Tokyo, Japan) at magnifica-
tions of up to ×100,000 or ×170,000. In order to render the
particles coated by the PLGA surface conductive, samples
were coated with gold by means of evaporation.

Results and discussion

Polystyrene particles—monodisperse systems

Particle size distributions in monodisperse systems of polysty-
rene particles with diameters of 100, 500, and 1000 nm in
water obtained by PCS and PCCS are shown in Fig. 2.
There are obvious slight differences between the distributions
measured by PCS and PCCS. Generally, PCS distributions are
broader than PCCS ones, with PCS distributions covering a
much wider range of particle diameters than that defined by
the particle producer (Table 3), while PCCS distributions al-
most correspond to this range. Table 3 also lists the mean
values of particle diameters. The deviations were calculated
from the results of three measurements.

Table 3 Mean polystyrene
particle diameter (nm), center, and
width of lognormal distribution
fits, defined by PCS and PCCS,
volume size distributions

Microscopya PCS PCCS

mean Center Width mean Center Width

100 ± 30 123.6 ± 0.5 116.3 ± 0.4 44–205 122.1 ± 0.1 122.0 ± 0.2 107–141

500 ± 50 561 ± 11 652 ± 3 227–1757 551 ± 9 564.6 ± 0.1 320–890

1000 ± 50 1083 ± 20 1225 ± 4 465–2930 896 ± 15 912.4 ± 0.1 560–1420

2000 ± 50 2257 ± 64 1899 ± 22 700–5415 2451 ± 55 2598 ± 4 1175–5215

a defined by producer (SEM, TEM), the range characterizes the width of the particle size distribution

Fig. 3 Normalized volume size distribution of a polydisperse system
with particle diameters of 100 and 500 nm and a particle concentration
ratio of 1:1 measured by PCS and PCCS

Fig. 4 Normalized volume size distribution of a polydisperse system
with particle diameters of 500 and 2000 nm and a particle concentration
ratio of 1:1 measured by PCS and PCCS
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In the case of particles of diameter 100 nm, the measured
diameters of particles were in the range defined by the produc-
er. The measured diameters of 500 nm particles were at the
upper limit of the defined range using both methods (PCCS
values were closer to the defined diameters than PCS values),
while the mean diameter of 1000 nm particles was determined
to be 1080 nm by PCS and 900 nm by PCCS. However, the
1000 nm particle distributions were wider than those related to
100 and 500 nm particles, covering ranges of particle diameters
from 615 to 1990 nm (PCS) and from 635 to 1220 nm (PCCS).
The widest PSDs were obtained by measuring the PSDs of
2000 nm particles, and these distributions were shifted to larger
diameters, having mean diameters approximately 10% (PSC)
and 20% (PCCS) larger than those defined by the producer.
This shift and broadening could be caused by a high particle
concentration and thus a higher multiple scattering ratio in
comparison with other monodisperse systems. The shift of dis-
tributions to larger diameters could be expected, because scat-
tering techniques consider the hydrodynamic diameter, while
microscopy techniques consider the real diameter.

Polystyrene particles—polydisperse systems

Figure 3 compares the size distribution of a mixture of parti-
cles of diameter 100 and 500 nm. From the PCSmeasurement,

it is obvious that the system is not monodisperse. However,
this method was unable to separately distinguish particles of
different size, and yielded a very wide nonsymmetrical size
distribution ranging from 50 to 950 nm, with a maximum at
around 90 nm, indicating a higher contribution of 100 nm
particles in the mixture to the scatter signal. In contrast, the
PCCS distribution of the 100 and 500 nm particle mixture was
bimodal, yielding peaks in the range of 70–140 and 300–
730 nm, with maxima at 96 and 475 nm with nearly the same
peak height, indicating the same contribution of 100 and
500 nm particles to the scattered light. If we compare the peak
widths of 100 and 500 nm particles in this mixture and the size
distributions of monodisperse 100 and 500 nm particle sys-
tems (Fig. 2) both measured by PCCS, we realize that the size
distribution in the mixture is wider in the case of both 100 an
500 nm particles. Thus, we can conclude that the size distri-
butions (and peak widths) in polydisperse systems measured
by PCCS are influenced by the presence of particles of differ-
ent size, but that the particles in the mixture (100 and 500 nm)
are clearly distinguishable, unlike in the case with PCS, in
which only one broad peak was observed instead of a bimodal
distribution.

Similar results were found for a 500 and 2000 nm particle
mixture (Fig. 4). Only the PCCS method revealed a bimodal
distribution, with peak ranges of 355–790 and 1630–8650 nm.
The shift of the second peak to a larger particle diameter in
comparison to that for a monodisperse system of particles of
diameter 2000 nm (Fig. 2) was the only weakness of this PCCS
measurement. PCS revealed only a monomodal distribution,
with a peak corresponding to 500 nm polystyrene particles.

Since measurements of mixtures of particles with diameter
ratios of 5 (particles with diameters of 100 and 500 nm) and 4
(500 and 2000 nm) were not recorded successfully by PCS, a
particle mixture with a diameter ratio of 10 (100 and 1000 nm
particles) was prepared, with different particle concentration
ratios (1:1 and 4:1). These particle size distributions are shown
in Fig. 5. Using the PCCS method, the increasing ratio of
100 nm particles in the mixture caused an increase in the
height of the peak corresponding to 100 nm particles but no
significant peak shifts (see Tables 4 and 5), this matching the
real situation quite accurately. In contrast, in PCS distribu-
tions, the peak position was influenced by the particle concen-
tration ratio; however, with an increasing ratio of 100 nm

Table 4 Center and range of
peak position in polystyrene
particle volume size distribution
determined by PCS

Particle mixture Size ratio Conc. ratio Center 1 Center 2 Width 1 Width 2

100 + 500 5 1:1 Not determined Not determined

500 + 2000 4 1:1 618.8 ± 0.5 332–1108

100 + 1000 10 1:1 91.6 ± 0.2 827 ± 4 50–174 264–1950

100 + 1000 10 4:1 129.5 ± 0.8 1365 ± 12 38–332 491–3824

100 + 500 + 1000 5; 2 1:1:1 120.6 ± 0.4 1189 ± 14 52–225 319–3085

100 + 500 + 1000 5; 2 3:2:1 132.2 ± 0.9 983 ± 12 41–342 366–2340

Fig. 5 Normalized volume size distribution of a polydisperse system
with particle diameters of 100 and 1000 nm and particle concentration
ratios of 1:1 or 4:1 measured by PCS and PCCS
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particles, peaks were shifted to larger diameters, contrary to
what was expected.

Mixtures of 100, 500, and 1000 nm particles were the last
kind of polystyrene particle system to be investigated. Two
systems with different concentration ratios (1:1:1 and 3:2:1)
were studied. As could be predicted from the results of previ-
ous experiments, particles with a particle diameter ratio of 2
(500 and 1000 nm PS particles) could not be distinguished
from each other by PCS, nor by PCCS. From the results
shown in Fig. 6, the influence of a higher amount of 100 nm
PS particles is obvious, and is reflected in the increase in the
first peak. The position of the second peak is influenced only
slightly, while the first peak position is shifted to larger parti-
cle diameters, thus, in a way contrary to expectation.

SPIO nanoparticles

SPIO nanoparticles were prepared using the coprecipitation
method, as described above. The size of these nanoparticles
was studied in dry state by SEM. The results suggested the
existence of nanoparticles with a size range of approximately
20 to 40 nm (Fig. 7).

These nanoparticles were then dispersed in water by soni-
cation and measured by PCS and PCCS. The results obtained
by PCS and PCCS (Fig. 8) corresponded quite well with each

other and indicated the presence of small particles with a hy-
drodynamic diameter in the range 100–180 nm and fractions
with diameter ranges of 300–2000 (PCS) and 500–1400
(PCCS). The differences between the measured values of par-
ticle diameter corresponding to the first peak in the particle
size distribution and the sizes determined from SEM micro-
graphs are in agreement with literature; hydrodynamic size
values obtained by light scattering methods are generally larg-
er than those obtained by electron microscopy [24]. This dif-
ference is the result of the presence of a hydration shell around
particles in the water solution. Since the SPIONs tend to ag-
gregate in water media [25, 26], the second peak in the size
distribution corresponds to SPION clusters.

Despite the similarity of the values measured by PCS and
PCCS, the particle size distributions are different. In the PCS
particle size distribution (PSD), the peaks are significantly
broader than in the PCCS PSD, and it seems that, in the case
of PCS, a limit is reached with respect to the method’s ability
to distinguish between particles of different size (in our case,
when the particle diameter ratio approaches a value of 6).

PLGA particles

The last samples to be measured were suspensions of PLGA
particles in water. The SEM micrograph (Fig. 9) indicates the

Table 5 Center and range of
peak position in polystyrene
particle volume size distribution
determined by PCCS

Particle mixture Size ratio Conc. ratio Center 1 Center 2 Width 1 Width 2

100 + 500 5 1:1 101.8 ± 0.2 482 ± 1 53–183 242–892

500 + 2000 4 1:1 531.2 ± 0.8 5017 ± 60 257–1006 1426–8645

100 + 1000 10 1:1 108.8 ± 0.1 1074 ± 3 65–176 444–2286

100 + 1000 10 4:1 102.5 ± 0.2 1109 ± 3 47–203 521–2154

100 + 500 + 1000 5; 2 1:1:1 118.3 ± 0.3 945 ± 3 49–225 397–2080

100 + 500 + 1000 5; 2 3:2:1 131.1 ± 0.2 1046 ± 3 73–224 384–2168

Fig. 6 Normalized volume size distribution of a polydisperse system
with particle diameters of 100, 500, and 1000 nm and particle
concentration ratios of 1:1:1 or 3:2:1 measured by PCS and PCCS Fig. 7 SEM micrograph of SPIO nanoparticles. Scale bar, 100 nm
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presence of particles with diameters in the range 80–140 nm,
but also the presence of particles that are approximately 3–4
times larger (marked with arrows) is evident. The PSDs ob-
tained by PCS and PCCS (Fig. 10) differ significantly. PCS
shows a monomodal distribution with a peak in the range 90–
400 nm, while the PSD obtained by PCCS is bimodal with
peaks in the ranges 70–140 and 300–630 nm. With respect to
the broadness of the PCS PSD measured on standard PS par-
ticles, the peak in this measurement does not cover the
smallest and largest particles with diameters of around 80
and 350 nm, respectively, but rather expresses an average
value of particle diameter. In contrast, the PCCS bimodal
PSD suggests the presence of two populations, which agrees
quite well with the observation by SEM. A less pronounced
shift of the second peak to larger diameters can be seen, which

is a consequence of the presence of particles of different size,
as was mentioned above in the case of standard polystyrene
particle mixtures.

Conclusion

In this work, we measured the size distributions of standard
polystyrene particles, SPIO nanoparticles and PLGA particles,
using two methods based on dynamic scattering techniques,
specifically, photon correlation spectroscopy and photon
cross-correlation spectroscopy. In the case of monodisperse
standard systems, the results corresponded quite well to the
actual particle diameters. A problem occurred when measur-
ing a mixture of particles of different size. It should be possi-
ble to determine the particle diameter ratio limit, above which
multimodal PSDs are interpretable according to measure-
ments of standard polystyrene particle mixtures. In the case
of PCS, this ratio should have an approximate value of 6
(according to the measurement of non-standard SPIO nano-
particles), but, at this diameter ratio, peaks are still isolated.
PCCS PSDs should be clearly interpretable at a particle diam-
eter ratio of 5. The results were also satisfactory at a particle
diameter ratio of 4, but a slight shift of individual peaks could
be observed compared to the respective PSD in the monodis-
perse particle system. Thus, at a particle diameter ratio of 4,
we can expect the presence of other particles in the sample to
have an effect on peak position, but we should obtain reliable
PSD at a particle diameter ratio of 5.

In the case of monodisperse systems, the error was under
2% for both, PCS and PCCS measurements. For polydisperse
systems measurements, the error was still satisfactory (under
(10% for PCS measurements and under 5% for PCS measure-
ments). The uncertainty contributions could be found in the
possible presence of contaminants and thusmultiple scattering
(PCS measurements), the sedimentation (in the case of large

Fig. 9 SEMmicrograph of PLGA particles. The PLGA particles seem to
be deformed; this appearance was due to the high energy input into the
temperature sensitive sample during measurements, which caused
melting of the sample and the originally spherical PLGA particles to
become oblate. Scale bar, 100 nm

Fig. 10 Normalized volume size distributions of PLGA particles
measured by PCS and PCCS

Fig. 8 Normalized volume size distributions of SPIO nanoparticles
measured by PCS and PCCS
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particles), and mutual influence of particles (polydisperse
systems).

With respect to the results of PCCS, the particle concentra-
tion ratio has a clear influence on the PSD (peaks positions
and broadness), while PCS PDSs show no significant
changes.

Measurements of non-standard samples confirmed previ-
ous findings that PCCS is more suitable for measurements of
multi disperse systems.

Another possibility to obtain more precise data is the use of
multiangle analyses, which provide considerably more robust,
reproducible, and accurate particle size distributions [27].

PCS, Photon correlation spectroscopy; PCCS, Photon
cross-correlation spectroscopy; PS, Polystyrene; SEM,
Scanning electron microscopy; PLGA, Poly(lactic-co-
glycolic) acid; PSD Particle size distribution.

Acknowledgments This work was supported by Project Nr. LO1211,
Materials Research Centre at FCH BUT- Sustainability and Development
(National Programme for Sustainability I, Ministry of Education, Youth
and Sports of the Czech Republic).

Compliance with ethical standards

Conflict of interest The authors declare that they have no conflict of
interest.

References

1. Tscharnuter W (2006) Photon correlation spectroscopy in particle
sizing. In: Meyers RA (ed) Encyclopedia of analytical chemistry:
applications, theory and instrumentation. Brookhaven Instruments
Corporation, Holtsville 18 p

2. Li Y, Barron AR (2016) Dynamic light scattering. Open-Stax-CNC,
http://cnx.org/contents/P8mNrZNN@1/Dynamic-Light-Scattering

3. Frisken BJ (2001) Revisiting the method of Cumulants for the
analysis of dynamic light-scattering data. App Opt 40:4087–4091.
doi:10.1364/AO.40.004087

4. Block ID, Scheffold F (2010) Modulated 3D cross-correlation light
scattering: improving turbid sample characterization. Rev Sci
Instrum 81:123107 . doi:10.1063/1.35189617 p

5. Medebach M, Moitzi C, Freiberger N, Glatter O (2007) Dynamic
light scattering in turbid colloidal dispersions: a comparison be-
tween the modified flat-cell light-scattering instrument and 3D dy-
namic light-scattering instrument. J Colloid Interface Sci 305:88–
93. doi:10.1016/j.jcis.2006.09.013

6. Urban C, Schurtenberger P (1998) Characterization of turbid col-
loidal suspensions using light scattering techniques combined with
cross-correlation methods. J Colloid Interface Sci 207:150–158.
doi:10.1006/jcis.1998.5769

7. LS Instruments GmbH (2011) Cross-correlation dynamic light scat-
tering (DLS) method and system. 10156420.1. Switzerland, EP
2365313 A1. Patent application, 2011–09-14

8. Phillies GDJ (1981) Experimental demonstration of multiple-
scattering suppression in Quasielastic-light-scattering spectroscopy

by homodyne coincidence techniques. Phys Rev A: At Mol Opt
Phys 24:1939–1943. doi:10.1103/PhysRevA.24.1939

9. Phillies GDJ (1981) Suppression of multiple scattering effects in
Quasielastic light scattering by homodyne cross-correlation tech-
niques. J Chem Phys 74:260–262. doi:10.1063/1.440884

10. Meyer WV, Cannell DS, Smart AE, Taylor TW, Tin P (1997)
Multiple-scattering suppression by cross correlation. App Opt 36:
7551–7558. doi:10.1364/AO.36.007551

11. Sympatec GmbH (online) Photon cross-correlation spectroscopy.
https://www.sympatec.com/EN/PCCS/PCCS.html

12. Pusey PN (1999) Suppresion of multiple scattering by photon
cross-correlation techniques. Curr Opin Colloid Interface Sci 4:
177–185. doi:10.1016/S1359-0294(99)00036-9

13. Scheffold F, Cerbino R (2007) New trends in light scattering. Curr
Opin Colloid Interface Sci 12:50–57

14. NanoComposix (2015) Nano composix’s guide to dynamic light
scattering measurement and analysis. https://cdn.shopify.
com/s/files/1/0257/8237/files/nanoComposix_Guidelines_for_
DLS_Measurements_and_Analysis.pdf

15. Kaszuba M, Connah MT, McNeil-Watson FK, Nobbmann U
(2007) Resolving concentrated particle size mixtures using dynam-
ic light scattering. Part Part Syst Charact 24:159–162. doi:10.1002
/ppsc.200601035

16. Fissan H, Ristig S, Kaminski H, Asbach C, Epple M (2014)
Comparison of different characterization methods for nanoparticle
dispersion before and after aerosolization. Anal Methods 6:7324–
7334. doi:10.1039/C4AY01203H

17. Atashafrooz Z, Dizaj SM, Sadaghiani AS (2014) Cucurbita pepo
Oil as a drug microemulsion formulation: study of phase diagram.
Nanomedicine J 1:298–301. doi:10.7508/nmj.2015.05.002

18. Mahmoudi M, Snat S, Wang B, Laurent S, Sen T (2011)
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): devel-
opment, surface modification and application in chemothera-
py. Adv Drug Deliver Rev 63:24–46. doi:10.1016/j.
addr.2010.05.006

19. Wahajuddin AS (2012) Superparamagnetic iron oxide nanoparti-
cles: magnetic nanoplatforms as drug carriers. Int J Nanomedicine
7:3445–3471. doi:10.2147/IJN.S30320

20. Makadia HK, Siegel SJ (2011) Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA)
as biodegradable controlled drug delivery carrier. Polymers 3:
1377–1397. doi:10.3390/polym3031377

21. Wu L, Ding J (2004) In vitro degradation of three-dimensional
porous poly(d,l-lactide-co-glycolide) scaffolds for tissue engineer-
i n g . B i oma t e r i a l s 2 5 : 5 8 21–5830 . d o i : 1 0 . 1 0 16 / j .
biomaterials.2004.01.038

22. Siegel SJ, Kahn JB,Metzger K,WineyKI,Werner K, DanN (2006)
Effect of drug type on the degradation rate of PLGAmatrices. Eur J
Pharm Biopharm 64:287–293. doi:10.1016/j.ejpb.2006.06.009

23. Danhier F, Ansorena E, Silva JM, Coco R, Le Breton A, Préat V
(2012) PLGA-based nanoparticles: an overview of biomedical ap-
plications. J Control Release 161:505–522. doi:10.1016/j.
jconrel.2012.01.043

24. Prescott JH, Shiau S, Rowell RL (1993) Characterization of poly-
styrene latexes by hydrodynamic and electrophoretic fingerprinting.
Langmuir 9:2071–2076. doi:10.1021/la00032a027

25. Vo-Dinh T (2007) Nanotechnology in biology and medicine:
methods, devices, and applications. CRC Press, Boca Raton

26. Wells MA, Abid A, Kennedy IM, Barakat AI (2012) Serums
proteins prevent aggregation of Fe2O3 and ZnO nanoparticles.
Nanotoxicology 6:837–846. doi:10.3109/17435390.2011.625131

27. Bryant G, Thomas JC (1995) Improved particle size distribution
measurements using multiangle dynamic light scattering.
Langmuir 11:2480–2485. doi:10.1021/la00007a028

74 Colloid Polym Sci (2017) 295:67–74

Author's personal copy

113

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.24.1939
http://dx.doi.org/10.1016/S1359-0294(99)00036-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2006.06.009
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0257/8237/files/nanoComposix_Guidelines_for_DLS_Measurements_and_Analysis.pdf
http://dx.doi.org/10.2147/IJN.S30320
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0257/8237/files/nanoComposix_Guidelines_for_DLS_Measurements_and_Analysis.pdf
http://dx.doi.org/10.1002/ppsc.200601035
http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2010.05.006
http://dx.doi.org/10.3109/17435390.2011.625131
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0257/8237/files/nanoComposix_Guidelines_for_DLS_Measurements_and_Analysis.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2006.09.013
http://dx.doi.org/10.1021/la00032a027
http://dx.doi.org/10.1021/la00007a028
http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.01.043
http://dx.doi.org/10.1002/ppsc.200601035
http://dx.doi.org/10.1063/1.440884
http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.01.043
http://dx.doi.org/10.3390/polym3031377
http://dx.doi.org/10.1364/AO.40.004087
http://cnx.org/contents/P8mNrZNN@1/Dynamic-Light-Scattering
http://dx.doi.org/10.1006/jcis.1998.5769
https://www.sympatec.com/EN/PCCS/PCCS.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2004.01.038
http://dx.doi.org/10.1364/AO.36.007551
http://dx.doi.org/10.1063/1.3518961
http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2010.05.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2004.01.038
http://dx.doi.org/10.1039/C4AY01203H
http://dx.doi.org/10.7508/nmj.2015.05.002


114 

11.2 Příloha 2: Článek – Směsi DPPC/DPTAP  

BURDÍKOVÁ, J.; TÜRKEOVÁ, I.; DOSKOČIL, L.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. A study of 

zwitterionic/ cationic vesicle formation and the influence of hyaluronan on this formation. 

Colloid and Polymer Science, 2017, roč. 295, č. 7, s. 1131-1140. ISSN: 0303-402X. 

  



ORIGINAL CONTRIBUTION

A study of zwitterionic/cationic vesicle formation
and the influence of hyaluronan on this formation

Jana Burdíková1 & Irena Solná1,2 & Leoš Doskočil2 & Filip Mravec1,2 & Miloslav Pekař1,2

Received: 17 November 2016 /Revised: 15 February 2017 /Accepted: 16 April 2017 /Published online: 15 May 2017
# Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

Abstract The aggregation behavior of the biocompatible and
naturally occurring zwiterionic phospholipid 1,2-dipalmitoyl-
sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DPPC) combined with its
syn the t i c ca t ion ic ana logue 1 ,2 -d ipa lmi toy l -3 -
trimetylammonium-propan (DPTAP) was studied. Further, the
physical properties of the formed DPPC/DPTAP liposomes
were determined. The phase transition temperature of
DPPC/DPTAPmixtures was studied using the steady-state fluo-
rescence of laurdan, and the results were compared with those
obtained from microcalorimetry measurements. The phase tran-
sition temperature was higher for all DPPC/DPTAP mixtures
compared to that for pure DPPC andDPTAP, this increase being
particularly pronounced for equimolar mixtures of DPPC and
DPTAP. Membrane fluidity was determined by means of 1,6-
diphenyl-1,3,5-hexatriene fluorescence anisotropy measure-
ments. While the ratio of DPPC in DPPC/DPTAP liposomes
was increased, the results suggest the formation of more tightly
packed membranes. The interaction of DPPC/DPTAP lipo-
somes with hyaluronan (Hya) was also studied. The formation
of complexes was observed at a specific DPTAP/Hya concen-
tration ratio independently of DPPC concentration or the molec-
ular weight of Hya.

Keywords Liposome . Lipid . Phase transition temperature .

Lipid order parameter . Fluidity . Hyaluronan

Introduction

Liposomes are important delivery systems composed of lipid
bilayers, which have considerable potential for application in
medicine and cosmetics. Liposomes can undergo aggregation,
fusion, and flocculation due to interactions with serum proteins
under physiological conditions [1]. They have the capability to
solubilize various forms of bioactives, regardless of hydrophi-
licity. Bioactives soluble inwater can be loaded into hydrophilic
regions while hydrophobic therapeutics can be captured in lipid
regions at high densities. Lipid encapsulation can provide pro-
tection of the loaded bioactive from harsh environmental con-
ditions and limits systemic exposure, which is advantageous in
the case of therapeutics having undesired cytotoxic side effects
[2]. Cationic liposomes have been shown to be absorbed by
immature vascular endothelial cells due to the negative electric
charge of their outer cell membrane. The antitumor efficacy of
paclitaxel encapsulated in cationic liposomes was demonstrated
as a promising new method for the treatment of prostate cancer
reducing the primary tumor mass [3].

The instability of membrane conformation, which is essen-
tial to the delivery function of liposomes, could be improved by
inclusion of a helper lipid. Stable and relatively small
unilamellar vesicles were obtained by the insertion of lipid with
cationic head groups such as 1,2-dioleyl-3-trimetylamonium-
propan (DOTAP) in zwitterionic phosphatidylcholine (PC)
membranes [4]. The mixture of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-
phosphatidylcholine (DPPC) and 1,2-dipalmitoyl-3-
trimetylammonium-propan (DPTAP) is widely used in a vari-
ety of applications, e.g., for the formation of lipoparticles [5, 6]
or the coating of superparamagnetic iron oxide nanoparticles
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[7]. The proportion of each one in the formulation controls the
cationic charge of the vesicle surface [8]. Independently of
DPPC/DPTAP molar ratios, DPPC and DPTAP spontaneously
assemble into vesicles in water media. Significant electrostatic
interactions between lipids can be demonstrated by a higher
phase transition temperature compared to that of pure lipids.
The strongest interactions were found in the case of equimolar
mixtures of DPPC and DPTAP revealing the tightest packing
density of lipids [9].

Phospholipids are in the gel or liquid crystalline phase at
physiological temperature. The DPPC phase transition tem-
perature is around 41.5 °C and can be modified by the incor-
poration of other lipids. This change in phase transition tem-
perature depends both on the length and saturation of the acyl
chain and the type of polar residues [10]. For example, the
incorporation of DOTAP into DPPC membranes causes a de-
crease in its phase transition temperature [4], while DPTAP
has the opposite effect [9]. For steady-state fluorescence re-
search into phase transition temperature, the prodan derivative
laurdan can be utilized, this containing the lauric acid tail; this
compound is thus tightly anchored within the hydrophobic
core by cooperative van der Waals interactions between the
lauric acid tail and the lipid hydrocarbon chains [11]. Due to
the presence of naphthalene moiety, it is sensitive to both the
polarity of the local environment and the membrane phase
state [12, 13]. The essence of this sensitivity to polarity is
subsumed in the partial charge separation between the 2-
dimethylamino and 6-carbonyl residues forming a dipole mo-
ment, which increases upon excitation and may cause reori-
entation of the surrounding solvent dipoles. This solvent re-
orientation consumes energy and decreases the probe’s excit-
ed state energy resulting in a continuous red shift of the
probe’s emission spectrum [12, 14]. Thus, the red shift in
laurdan emission spectra indicates the increased concentration
of water in the bilayer and its increased mobility [12].

Fluorescence anisotropy can be utilized for the investiga-
tion of lipid order. For this purpose, the fluorescent probe 1,6-
diphenyl-1,3,5-hexatriene (DPH) allows information about
the degree of membrane fluidity or physical changes in mem-
branes to be obtained on the basis of the determination of the
molecular orientational order and reorientational dynamics of
the fluorescent probe in the core of the membrane bilayer [15,
16]. DPH is a rather rigid, linear, rod-like fluorophore charac-
terized by an absence of polar groups; therefore, it is distrib-
uted spontaneously into the hydrophobic acyl chain region of
the membrane [17], oriented such that the long axis of DPH
along its rod-like shape is approximately aligned normal to the
bilayer, thus reflecting the ordering of lipid acyl chains [17,
18]. The fluorescence anisotropy of DPH works well for stud-
ies of membrane fluidity in systems that are in the liquid-
disordered phase. In the liquid-ordered phase, the fluorescence
anisotropy of DPH serves well as a qualitative tool, while the
quantitative accuracy is limited [19].

Hyaluronan (Hya) is a carbohydrate polymer occurring
naturally in all living organisms. Hya is a linear, unbranched
polymer, which is composed of a repeating disaccharide struc-
ture [20]. It can be several thousands of disaccharide units
long [21] but can also exist as small fragments or oligosac-
charides. At physiological pH, Hya exists mostly as a sodium
salt and is therefore highly charged. This highly charged na-
ture of Hya provides its solubility and ability to bind water
extensively [22]. Hya plays a critical role in the physiology of
joint function, including lubrication of the synovial surfaces.
Interactions between Hya and phospholipids were studied as a
simplified model of synovial fluid. Phospholipids could facil-
itate Hya binding to cells due to its strong affinity to cell
surfaces. A complex of Hya and phospholipids (Haplex) was
prepared using the film dispersion and sonication method,
resulting in the enhancement of the oral absorption of Hya
[23]. After the addition of Hya to monolamellar or
multilamellar phospholipid suspensions, phospholipid organi-
zation was significantly affected by the presence of Hya in
dependence on its molecular weight, not by the initial organi-
zation of the phospholipid or its nature (DPPC or egg lecithin)
[24]. The presence of liposomes (DPPC) leads to an abrupt
decrease in the viscosity of Hya because DPPC membranes
bound to Hya cause the collapse of Hya chains. The possible
explanation is that DPPC membranes bind to hydrophobic
Bpatches^ situated along the Hya polymer resulting in the
collapse of the Hya chain [25, 26].

This work is aimed at preparation and characterization of
DPPC/DPTAP vesicles with positive charge and study of their
interactions with negatively charged Hya.

Experimental section

Materials

Sodium hyaluronate (137, 458, 1697 kDa) was purchased
from Contipro (Czech Republic); 1,2-dipalmitoyl-3-
trimetylammonium-propan, chloride salt (DPTAP) was pur-
chased from Avanti Polar Lipids. 1,2-Dipalmitoyl-sn-
glycero-3-phosphatidylcholine (DPPC), 1,6-diphenyl-1,3,5-
hexatriene (DPH), pyrene, and chloroform were purchased
from Fluka. All experiments were performed in water purified
by an ELGA lab system (PURELAB flex).

Vesicle formation

The required amount of DPTAP or DPPC and DPTAP (with
molar ratios 0:100, 50:50, 75:25, 80:20, 90:10) was dissolved
in chloroform. After the removal of chloroform by evapora-
tion, the required amount of water was added and the solution
was sonicated at a temperature above the phase transition tem-
perature until opalescent.
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Microcalorimetry measurements

Microcalorimetry studies were conducted using a TAM III
thermal activity monitor (TA Instruments, New Castle, DE,
USA). Two-and-a-half-gram lipid or lipid mixture samples
prepared as described previously in vesicle formation (with a
total lipid concentration of 2.7 mM) were placed into dispos-
able crimp seal ampoules. Samples were equilibrated for
15 min at 25 °C. The scanning rate was set to 2 °C/h. Any
heat generated or absorbed by the sample was measured con-
tinuously over time. Measurements were carried out in the
temperature range 25–65 °C. The baseline was subtracted.

Samples for fluorescence measurements

A fluorescence probe (laurdan, DPH, pyrene) dissolved in
acetone was added to vials. After the evaporation of acetone
under reduced pressure, an increasing amount of DPTAP or
DPPC/DPTAP bulk solution and water was added into the
vials to achieve a DPTAP or DPPC/DPTAP concentration
series (in the range of 10−4–1 mM) or to achieve a specific
lipid concentration (in the case of samples containing laurdan
or DPH). Eventually, a given amount of Hya bulk solution
was added. Samples were measured after 24 h of agitation.

Laurdan generalized polarization

The characteristics of the laurdan emission spectrum describ-
ing the presence/absence of water molecules in the vicinity of
laurdan naphthalene moiety may be expressed by the general-
ized emission polarization (GP) value [10, 27] given by the
following:

GP ¼ I440−I490
I440 þ I490

where I440 and I490 are the fluorescence intensities measured at
440 and 490 nm [10, 12], the wavelengths at which laurdan
emission maxima occur in the gel phase and in the liquid
crystalline phase, respectively [12, 14]. The phase transition
temperature was determined from the first intersection of
straight-line segments fitting plots of the laurdan GP value
versus temperature.

All steady-state fluorescence measurements were per-
formed using a Fluorolog Horiba Jobin Yvon spectrofluorim-
eter. Laurdan emission spectra were collected in the range
380–550 nm using an excitation wavelength of 329 nm. All
samples were measured as a function of temperature in the
range 35–65 °C or wider when necessary. Temperature was
controlled by a circulating water bath. Sample temperature
homogeneity was maintained by magnetic stirring.

Phospholipid CAC determination

For samples containing pyrene as a fluorescence probe, exci-
tation spectra (in the range 330–340 nm with an emission
wavelength of 392 nm) and emission spectra (in the range
360–540 nm with an excitation wavelength of 335 nm) were
measured. The emission polarity index (EmPI) was obtained
from the emission spectrum by dividing the fluorescence in-
tensity of the first emission band (373 nm) by that of the third
emission band (383 nm). The excimer to monomer (Ex/Mo)
ratio was determined by dividing the fluorescence intensity of
the excimer band (470 nm) by that of the monomer (383 nm)
band. The excitation polarity index (ExPI) was calculated
from excitation spectra as the ratio of fluorescence intensities
at 333 and 338 nm. The dependences of EmPI (or ExPI) on
lipid concentration were analyzed using the OriginLab soft-
ware by fitting a Boltzmann sigmoid with the following form:

y ¼ A1−A2

1þ e
x−x0
Δx

þ A2

where y corresponds to EmPI or ExPI, A1 and A2 are the upper
and lower limits of the sigmoidal curve, the independent var-
iable x represents the total concentration of surfactant, x0 rep-
resents the point of inflection, and Δx is the gradient at which
the step change takes place. Critical concentrations of aggre-
gation (CACs) were obtained as the point of inflection (x0).

Anisotropy of DPH determination

Samples were prepared as described earlier in BSamples for
fluorescence measurements^ section. The concentration of the
DPPC/DPTAP mixture was above the concentration corre-
sponding to the second break in the sigmoidal curve. DPH
anisotropy was measured using a time-resolved fluorescence
spectrometer (FluoroCube Horiba). Samples were excited at
372 nm using a laser diode with an appropriate filter, and the
DPH emission was measured at 426 nm with the slit adjusted
to 8 nm.

For each vesicle composition with different DPPC/DPTAP
ratios, fluorescence intensities were measured under four sep-
arate polarizer conditions: Ivh (vertically polarized excitation
and horizontally polarized emission), Ivv (vertically polarized
excitation and emission), Ihh (horizontally polarized excitation
and emission), and Ihh (horizontally polarized excitation and
emission).

These intensities were then fitted by impulse reconvolution
using the general equation:

F tð Þ ¼ R infð Þ þ Biexp
−t
τ i

� �

where R(inf) corresponds to the intrinsic anisotropy, t is the
fluorescence lifetime, τi is the rotational correlation time, and
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Bi a pre-exponential factor. The actual DPH fluorescence de-
cay (I(t)) is assumed to follow a double exponential model:

I tð Þ ¼ R infð Þ þ B1exp
−t
τ1

� �
þB2exp

−t
τ2

� �

Then, the G-factor was calculated as the average value of
the intensity ratio to minimize the consequences of the fact
that monochromators do not transmit polarized components of
light equally.

G ¼ Ihv tð Þ
Ihh tð Þ

� �

Using the G-factor and intensity values, the anisotropy r(t)
was then calculated according to the relationship:

r tð Þ ¼ Ivv tð Þ−GIvh tð Þ
Ivv tð Þ þ 2GIvh tð Þ

Lipid order parameter calculation

The lipid order parameter (S) and effective lipid order param-
eter (Seff) were calculated using values of fluorescence anisot-
ropy as follows [28, 29]:

S ¼ r
r0

� �1=2

; Seff ¼ r
0:4

� �1=2

where r is the observed anisotropy and r0 is the intrinsic an-
isotropy of the molecule. The term r0 is used to refer to the
anisotropy observed in the absence of other depolarizing pro-
cesses such as rotational diffusion or energy transfer. For
DPH, r0 values as high as 0.39 have been measured. The
anisotropy of 0.39 corresponds to an angle of 7.4° between
the dipoles, whereas an r0 value of 0.4 corresponds to an angle
of 0° [30].

Results and discussion

The phase transition temperature was studied by means of
fluorescence spectroscopy and microcalorimetry. The results
of microcalorimetry measurements are shown in Fig. 1. A
sharp phase transition is clearly observable in the case of pure
lipids (DPPC, DPTAP) and mixtures with a DPPC/DPTAP
ratio of 50:50. The phase transition temperatures for DPPC
and DPTAP are localized at 42 and 43 °C, respectively, while
it moves to higher temperatures in the case of mixed vesicles
prepared from these two lipids. The highest phase transition
temperature was found for a mixture with a DPPC/DPTAP
ratio of 50:50 and was localized approximately at 57 °C.
The reason for the shift of the phase transition temperature

to higher values in the case of all DPPC/DPTAP mixtures
probably lies in the DPPC headgroup dipole orientation
resulting from the presence of DPTAP. Charge repulsion be-
tween DPTAP and the terminal N+(CH3)3 group in DPPC
hinders the dipole reorientation that accompanies melting
(from perpendicular to the interface to parallel to the interface)
and prolongs the gel phase [7].

The dependences of normalized heat flow on temperature
corresponding to DPPC/DPTAP mixtures with an excess of
DPPC (90:10, 80:20, and 75:25) are noticeably broader than
the others. Vesicles of these compositions are probably not
homogenous through the entire sample volume; thus, they
do not exhibit a sharp phase transition, but rather a continuous
one.

The spectral shifts with increasing temperature in laurdan
emission spectra were quantified using generalized polariza-
tion (GP) values. GPs as a function of temperature are shown
in Fig. 2 and have a sigmoid character for all studied mixtures.
We observed the same character in all dependencies—a slight

Fig. 1 Normalized heat flow in DPPC/DPTAP vesicles

Fig. 2 Laurdan generalized polarization (GP) as a function of
temperature in DPPC/DPTAP vesicles
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decrease in GP in the first stage, followed by sharp GP de-
cline, and then a further slight decrease in GP at the end. We
quantified the differences between the location and slope of
the intermediate area, which are both summarized and com-
pared with results obtained by microcalorimetry in Fig. 3. The
small deviation between the obtained results can be explained
on the basis of the different principles of these two techniques.
The phase transition temperature was higher for all studied
mixtures compared to that for pure lipids, this increase being
the highest for the equimolar DPPC/DPTAP mixture.

It is worth noting the low values of GP at low temperatures
for mixtures with DPPC/DPTAP ratios of 25:75 and 0:100.
According to the literature, GP ranges from −0.3 to 0.3 for the
liquid phase of lipid bilayers and from 0.5 to 0.6 for the gel
phase [12, 14]. According to these values, mixtures consisting
mainly of DPTAP should not be in the gel state. However, if
we consider the essence of GP, the decrease in GP is caused by
an increase in the laurdan emission band located at around
490 nm, resulting from an increased polar head group area
and the presence of some water molecules in the vicinity of
laurdan naphthalene moiety, this indicating a larger head
group area per molecule as a consequence of repulsion due
to the presence of the positive charge located at the
trimethylammonium group.

Another point of interest is the slope of the rapidly decreas-
ing part in the dependences of GP on temperature. Figures 2
and 3 clearly show that all dependences have nearly the same
slope for the intermediate part, except for the mixture with a
DPPC/DPTAP ratio of 50:50, where the slope is doubled. This
high slope could indicate the fastest transition from gel to
liquid crystalline phase, as observed in microcalorimetry
experiments.

This observation suggests tightly packed membranes, as
was observed in equimolar dimyristoylphosphatidylcholine
(DMPC)/dimyristoyltrimethylammonium propane (DMTAP)
mixtures [31].

Lipid order parameter

The change in the order of the lipid membrane was expressed
by the effective lipid order parameter (Seff), determined from
the anisotropy of DPH fluorescence measurements. All mea-
sured values (Fig. 4) were higher than those reported in liter-
ature for different membrane constructs formed by 16:0–18:1
PC and cholesterol [28]. The reason for the high measured
values probably lies in the presence of only one acyl chain
type in each lipid, forming a relatively ordered membrane.
The Seff values increased slightly with the increasing propor-
tion of DPPC in the DPPC/DPTAP mixture. This gentle flu-
idization of membranes at low DPPC portions may be caused
by repulsive forces between positively charged DPTAP head
groups, which are suppressed by an increasing amount of
DPPC in the mixture. This would be in good agreement with
the low values of laurdan GP obtained with high proportions
of DPTAP.

These results are in agreement with literature, where the
increase of hydration of the lipid headgroup region was ob-
served with increasing DMTAP portion in DMPC/DMTAP
system, because pure TAP membranes are less packed [32].

Aggregation of DPTAP with Hya

To study the influence of Hya on DPTAP aggregation, we
used Hya of different concentrations and molecular weights
(137, 458, 1697 kDa). On systems containing pyrene as a
fluorescence probe, we measured steady-state fluorescence
excitation and emission spectra and obtained EmPI (and
ExPI) as described earlier.

The dependencies of pyrene EmPI on DPTAP concentra-
tion for pure DPTAP and its mixtures with Hya of different
concentrations (5, 15, 50, 100, and 1000 mg dm−3) and a
molecular weight of 458 kDa are shown in Fig. 5. The

Fig. 3 Phase transition temperature in DPPC/DPTAP vesicles obtained
using laurdan generalized polarization and microcalorimetry and the
slope (absolute value) of the dependence of laurdan GP on temperature

Fig. 4 Detail of the effective lipid order parameter of DPPC/DPTAP
vesicles with different DPPC/DPTAP ratios
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dependence corresponding to DPTAP has a sigmoid character,
with high EmPI values at low DPTAP concentrations indicat-
ing fluorescence from a polar (water) environment. At high
DPTAP concentrations, EmPI values are low, because fluores-
cence occurs from the hydrophobic region.

In the presence of Hya, a reincrease in pyrene EmPI was
observed at a DPTAP concentration dependent on the concen-
tration of Hya, not only a smooth decrease in pyrene EmPI as
observed in the case of pure DPTAP. This pyrene EmPI
reincrease was accompanied by the formation of precipitate.
From this behavior, we can suggest that almost all lipids in the
sample are consumed for precipitate formation. Thus, a small
amount of lipids remains in the solution, and high values of
EmPI are found. The measured values of CAC for systems
containing DPTAP and Hya are listed in Table 1. The

parameters of pyrene EmPI reincrease are also shown.
Values of the CDPTAP/CHya ratio were 1.67 or 2.00. It can be
said, with regard to the number of samples and the concentra-
tion step, that the CDPTAP/CHya ratio of the EmPI increase is
always the same (approaching a value of 2). No reincrease in
EmPI was observed at the Hya concentrat ion of
1000 mg dm−3, because this concentration of Hya was too
high to achieve a CDPTAP/CHya ratio of “2.” In contrast, a
double Boltzmann sigmoid was used to fit the data obtained
at the Hya concentration of 5 mg dm−3. The concentration of
the first point of inflection was lower than that at the Hya
concentration of 15 mg dm−3, and the concentration of the
second point of inflection was nearly the same as CAC in
the case of pure DPTAP. This may be a result of the mixture
separating into two different systems, one of which contains a

Fig. 5 Dependence of pyrene
EmPI on DPTAP concentration
for DPTAP and its mixtures with
Hya of different concentrations
and the same molecular weight of
458 kDa

Table 1 Measured values of
CAC of DPTAP mixtures with
Hya of different concentrations
and molecular weights and
parameters of pyrene EmPI
reincrease

Hya CAC (mg dm−3) Pyrene EmPI reincrease

Mw (kDa) c (mg dm−3) EmPI CDPTAP

(mg dm−3)
CDPTAP/CHya

(mg dm−3)

– – 52.7 ± 3.1 – –

137 15 5.2 ± 0.2 25 1.67

458 5 4.5 ± 0.2 8.33 1.67

55.9 ± 2.5a

15 7.8 ± 1.4 30 2.00

50 8.9 ± 0.1 100 2.00

100 9.6 ± 0.7 200 2.00

1000 18.3 ± 0.1 – –

1697 15 6.0 ± 0.7 25 1.67

a Parameter of the point of inflection of the second Boltzmann sigmoid
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predominant amount of Hya, while the other behaves rather
like pure DPTAP. A second explanation could be that the
DPTAP concentration (for a CDPTAP/CHya ratio of 2 and the
Hya concentration of 5 mg dm−3) is too low to form vesicles
which should interact with Hya and form a precipitate.

The aggregation was also observed in the case of cationic
liposomes (EPC/DOPE/DOTAP) and low molecular weight
Hya. The increase of size of aggregates occurs in the concen-
tration range of Hya 3 to 20% [33].

The values of CAC for DPTAP mixtures with Hya of dif-
ferent concentrations and a molecular weight of 458 kDa ob-
tained using EmPI are also graphically depicted in Fig. 6. As
can be clearly seen, a slight increase in CAC was observed
with increasing Hya concentration but was not as pronounced
as that obtained in the case of pure DPTAP. For the mixture of
DPTAP with Hya of concentration 5 mg dm−3, two values of
CAC are shown, as described earlier.

The reincrease in EmPI (and also ExPI) was accompanied
visually by the formation of precipitate on the wall of the vial
(Fig. S1). Only in the case of samples with the Hya concen-
tration of 50 mg dm−3 was the precipitate formed at a three
times lower concentration than the concentration at which an
increase in EmPI occurred. In this case, the appearance of the
formed precipitate was different. Then, samples with higher
DPTAP and Hya concentrations were prepared, the CDPTAP/
CHya ratio remaining at 2 (Fig. S2).

The dependencies of pyrene ExPI onDPTAP concentration
(not shown) had a similar character to those of EmPI on
DPTAP concentration; only slightly lower CACs values were
obtained.

In addition, the influence of the molecular weight of Hya
on precipitate formation with DPTAP was studied. Three

molecular weights of Hya were used (137, 458, and
1697 kDa), and its concentration was 15 mg dm−3 in all cases.
No influence of Hya molecular weight was observed (see
Fig. S3), and the measured values of CAC were nearly the
same (Table 1). An abrupt increase in pyrene EmPI (and also
ExPI) was observed in all cases at the same concentrations,
and the formed precipitate had the same appearance.

Aggregation of DPPC/DPTAP mixture in the presence
of Hya

Four mixtures with different DPPC/DPTAP molar ratios
(50:50, 75:25, 80:20, and 90:10) were prepared to study the
effect of Hya on DPPC/DPTAP aggregation. In the case of the
DPPC/DPTAP mixture with a molar ratio of 50:50, the results

Fig. 6 CAC of DPTAP and Hya mixtures with different Hya
concentrations determined by pyrene EmPI. In the case of a Hya
concentration of 5 mg dm−3, a double Boltzmann curve was used to fit
the dependence of pyrene EmPI on DPTAP concentration, and two points
of inflection were obtained

Fig. 7 Dependence of pyrene EmPI on DPPC and DPTAP concentration
for different DPPC/DPTAP ratios in the presence of Hya (15 mg dm−3,
458 kDa)

Fig. 8 Dependence of pyrene EmPI on DPPC and DPTAP concentration
for a DPPC/DPTAP ratio of 75:25 in the presence and absence of Hya
(15 mg dm−3, 458 kDa)
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show that the molecular weight of Hya had no influence on
either the dependence of EmPI on DPPC/DPTAP concentra-
tion (not shown) or CAC values (see Table S1). Therefore,
further experiments were focused only on Hya of middle mo-
lecular weight (458 kDa).

Figure 7 compares the dependencies of EmPI on
DPPC/DPTAP concentration as a function of different
DPPC/DPTAP ratios. It is obvious that with a decreasing
DPTAP ratio in the mixture, the reincrease in pyrene EmPI
is localized at higher DPPC/DPTAP concentrations. Figure 8
shows an example of the dependences of EmPI on DPPC and
DPTAP concentration (for a DPPC/DPTAPmolar ratio 75:25)
with and without Hya (of concentration 15 mg dm−3 and mo-
lecular weight 458 kDa). After the addition of Hya, a
reincrease in EmPI was observed (similarly as in the case of
DPTAP and Hya mixtures); however, CAC values increased
for all DPPC and DPTAP mixtures (Table 2, Fig. 9), which
was in contrast to the addition of Hya to DPTAP, when CAC
values decreased by approximately ten times.

Even here, we monitored the parameters when the
reincrease in pyrene EmPI was observed. Similarly as in the
case of DPTAP mixtures with Hya, we monitored the concen-
tration ratio, CDPTAP/CHya, and, moreover, CDPPC/CHya

(Table 2).
CDPPC/CHya ratio increases with decreasing portion of

DPPC in DPPC/DPTAP mixture with Hya; therefore, the de-
pendence ofCDPPC/CHya ratio on DPPC/DPTAP ratio is rather
inconclusive.

Vice versa, the CDPTAP/CHya ratio approached a value of 2
for all DPTAP and DPPC mixtures with Hya. It should be
noted that the CDPTAP/CHya ratio was also equal to 2 in the
case of DPTAP/Hya mixtures (Table 1). Thus, aggregation is
evidently controlled by the DPTAP concentration and
CDPTAP/CHya concentration ratios. It seems that the presence
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of DPPC does not affect the aggregation behavior of these
systems, although the concentration of DPTAP at the CAC
value of the DPPC/DPTAP/Hya mixture decreases with a de-
creasing amount of DPTAP in these mixtures (Fig. 9). The
concentration of DPPC at the CAC of these mixtures shows
no dependence on DPPC/DPTAP ratio (Fig. 9). Therefore, we
can say that DPPC participates in the formation of
DPPC/DPTAP/Hya aggregates but does not affect this forma-
tion directly.

After the addition of higher concentration of Hya
(1000 mg dm−3), no reincrease in EmPI was observed and
the influence on CAC values was insignificant.

Conclusion

In this work, we studied the influence of Hya on vesicles
formed by DPTAP and DPPC/DPTAP mixtures. The forma-
tion of vesicles and their interactions with Hya was confirmed
by fluorescence spectroscopy. In case of DPTAP, the presence
of Hya caused the significant decrease of CAC of the system.
On the other hand, in DPPC/DPTAP mixed system, addition
of Hya resulted in only slight decrease of CAC of the studied
system independently on DPPC/DPTAP ratio. In addition, the
interaction between studied lipid systems caused the forma-
tion of precipitate, which was controlled only by the DPTAP
concentration, even in the case of DPPC/DPTAP mixtures
with Hya. The precipitate was formed after reaching a specific
DPTAP/Hya ratio, not only in the case of DPTAP and Hya
mixtures, but also in the case of DPPC, DPTAP and Hya
mixtures. Thus, the formation of precipitate is managed by
DPTAP.We also focused on the study of DPPC/DPTAPmem-
brane properties. Membrane fluidity was studied by means of
the fluorescence anisotropy of DPH. It was shown that with an
increasing proportion of DPPC, the DPPC/DPTAP membrane
was more rigid. Phase transition was studied by laurdan
steady-state fluorescence and microcalorimetry. The phase
transition temperature was shown to increase for mixtures of
DPPC/DPTAP, this increase being particularly pronounced for
an equimolar mixture of DPPC and DPTAP.

CAC, critical concentration of aggregation; DOTAP, 1,2-
dioleyl-3-trimetylammonium-propan; DPH, 1,6-diphenyl-
1,3,5-hexatriene; DPPC, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phos-
p h a t i d y l c h o l i n e ; DPTAP, 1 , 2 - d i p a lm i t o y l - 3 -
trimetylammonium-propan; EmPI, emission polarity index;
ExPI, excitation polarity index; GP, generalized polarization;
Hya, hyaluronan; PC, phosphatidylcholine; S, lipid order pa-
rameter; Seff, effective lipid order parameter.
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Abstract The aggregation of sugar surfactants and the incor-
poration of phospholipids into sugar surfactant micelles were
investigated by means of fluorescence spectroscopy. Two rep-
resentatives from the family of alkyl glucosides were studied:
dodecyl-β-D-maltoside and octyl-β-D-glucopyranoside. The
presence of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcho-
line (DPPC) in the sugar surfactant system promoted the for-
mation of new structures at sugar surfactant concentration
below its critical micelle concentrations. According to the ag-
gregation number measurements studied by a fluorescence
quenching of hexadecylpyridinium chloride measurements,
the premicellar aggregates formed from octyl-β-D-
glucopyranoside and DPPC were composed of the third of
molecules compared to the octyl-β-D-glucopyranoside mi-
celles. Interactions of the formed mixed micelle systems com-
posed of sugar surfactant and DPPC with hyaluronan were
explored. The addition of hyaluronan had different effects
on the dodecyl-β-D-maltoside/DPPC and octyl-β-D-
glucopyranoside/DPPCmixed systems. In addition, the mixed
system of dodecyl-β-D-maltoside and lecithin was studied,
but possibly, only a coexistence of lipid aggregates and sugar
surfactant micelles was observed.

Keywords Sugar-based surfactants . Hyaluronan .

1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine .

Premicellar aggregate . Fluorescence spectroscopy . Pyrene

Abbreviations
DM Dodecyl-β-D-maltoside
OG Octyl-β-D-glucopyranoside
EmPI Emission polarity index
ExPI Excitation polarity index
CMC Critical micelle concentrations
CPC Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
DPPC 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine
Hya Hyaluronan
CBA Concentration at the beginning of an aggregation
R2 Reliability

Introduction

Hyaluronan, an important andmultifunctional polysaccharide,
is known to form aggregates with oppositely charged
(cationic) surfactants [1, 2]. These aggregates could be con-
sidered as potential candidates for the delivery of non-polar
drugs—hyaluronan forms biocompatible and targeting enve-
lope whereas micelle-like structures formed by surfactant
molecules on the biopolymeric chain provide solubilization
ability. However, cationic surfactants are also known for their
cytotoxic effects which are only moderately suppressed in the
presence of hyaluronan [3]. In our previous study [4], we tried
to replace cationic surfactants by phospholipids bearing posi-
tive charge, but their interactions with hyaluronan were weak.
In this work, we elaborate on the idea of combining phospho-
lipids with sugar-based non-ionic surfactant formulated in ref.
[4].
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Non-ionic surfactants, a category of non-ionic amphiphiles,
are generally considered to be mild and relatively non-dena-
turing, as they break lipid–lipid interactions and lipid–protein
interactions rather than protein–protein interactions [5].
Sugar-based surfactants are widely (or predominantly) used
for membrane protein extraction in the study of protein–lipid
interactions [6–10] and membrane protein structure and func-
tion [11, 12]. The combination of sugar-based surfactants and
the principal component of cell membranes, with phospho-
lipids can result in interesting aggregates which can find po-
tential applications in the area of biocompatible drug carrier
systems generally.

Because of the combination of a relatively large amphoteric
double-tail phospholipid with a small non-ionic single-tail
one, the resulting structure of the aggregates will be strongly
dependent on their molar ratio [13–16]. There are two main
types of expected aggregates—liposome-based with a domi-
nant fraction of phospholipids and micelle-based with a dom-
inant fraction of single-tail surfactant. The phase transition of
a lipid from a membranous to a micellar state is assumed to
run through three stages. First, the non-micellar surfactant
incorporates into the phospholipid bilayer, the surfactant
micelles serving as a reservoir to continually replenish
the amount of non-micellar surfactant which is removed
by the interaction with the membrane. In the second
stage, phospholipid membranes saturated with incorpo-
rated surfactant coexist in thermodynamic equilibrium
with mixed phospholipid/surfactant micelles saturated
with phospholipid, whereas in the last stage, the phos-
pholipid is fully solubilized by its uptake into surfactant
micelles and mixed micelles are formed [14, 16]. This
second aggregate type is subject of this work.

It has been reported that both dodecyl-β-D-maltoside
(DM) and octyl-β-D-glucopyranoside (OG) have high ability
to solubilize liposomes [17] and that below the critical micelle
concentration (CMC), the unbound surfactant incorporates in-
to the membranes and a strongly cooperative binding process
occurs [16]. The dependence of mixed micelle stoichiometry
on the concentration of aqueous OG is consistent with the
assumptions that ideal mixing of the two amphiphiles in the
mixed micelles takes place and that mixed micelles can be
treated as a distinct phase [18].

These two surfactants were used in this work which
is organized as follows. First, results of study on 1,2-
dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DPPC)
aggregation are described. In the second part, the for-
mation of mixed micelles of sugar surfactants and
DPPC is studied. Following parts report on surfactant
aggregation numbers and (very weak) interactions of
DM with lecithin. In the last part, interactions of mixed
surfactant-DPPC micelles with hyaluronan are investi-
gated. Fluorescence techniques were used throughout
the whole study.

Materials and methods

Materials

Hyaluronic acid, sodium salt (0.31 MDa) was purchased from
Contipro (Czech Republic); dodecyl-β-D-maltoside from
Fluka (99.0 %); octyl-β-D-glucopyranoside (98.0 %), DPPC
(99.0 %), hexadecylpyridinium chloride monohydrate (CPC,
99.0 %), lecithin (type XVI-E), and chloroform from Sigma-
Aldrich. These structures are shown in the Supplementary
Material, Fig. S1. Pyrene (p. a. for fluorescence), perylene
(for fluorescence), Nile Red (for fluorescence), and sudan
red (96.0 %) were purchased from Fluka. All experiments
were performed in ultrapure water.

Fluorescence probe technique

All systems were studied by fluorescence spectroscopy using
a Fluorolog HORIBA Jobin Yvon instrument; CMC values
were obtained using fluorescence spectroscopy with pyrene
as a fluorescence probe. Pyrene emission spectra were mea-
sured in the range of 360–540 nm with an excitation wave-
length of 335 nm. From these spectra, the emission polarity
index (EmPI) was obtained from the ratio of the fluorescence
intensities of the first (373 nm) and third (383 nm) bands
[19–24]. Fluorescence intensities of the excimer band
(470 nm) and monomer band (373 nm) were used to calculate
the excimer/monomer ratio (Ex/Mo).

Excitation spectra of pyrene were recorded in the range of
330–340 nm with an emission wavelength of 392 nm. The
excitation polarity index (ExPI) was calculated as the ratio
of fluorescence intensities at 333 and 338 nm [25–27]. The
dependence EmPI or ExPI on the surfactant concentration was
then fitted by means of a Boltzmann sigmoid curve (Eq. 1),
where y corresponds to EmPI (ExPI), the independent variable
x to the surfactant concentration with the point of inflection x0,
parameter Δx is connected to the slope of the curve, and A1 and
A2 are y-coordinates of the first and second breaks. The CMC
was obtained as its point of inflection.

y ¼ A1 � A2

1þ e
x�x0
Δx

þ A2 ð1Þ

The DPPC aggregation was also studied using Nile
Red as fluorophore. Nile Red is suitable for this appli-
cation. Since this hydrophobic dye is poorly soluble in
water, its fluorescence is sensitive to polarity of local
environment [28, 29]. Emission spectra of Nile Red were
recorded in the range of 500–750 nm with an emission
wavelength of 490 nm, and the total integral of Nile Red
emission spectra was monitored.
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Aggregation of sugar surfactants

The required amount of sugar surfactant was dissolved in
water. Then, pyrene dissolved in acetone was pipetted into
vials to achieve final pyrene concentrations in the order of
magnitude 10−7 or 10−6 M. After the evaporation of acetone
under reduced pressure, an increasing amount of surfactant
stock solution was pipetted into the vials and water was added
to achieve a series of sugar surfactant concentrations in the
range of 0.001–2 mM (in some cases, 0.0001–10 mM). Then,
after 24 h of agitation, their critical micelle concentrations
were measured by fluorescence spectroscopy as described in
Fluorescence probe technique section. Results of this basic
study are given in Supporting Information.

Aggregation of DPPC

With usage of Nile Red

DPPC was dissolved in chloroform in a vial. After evapora-
tion of the chloroform, water was added to achieve a DPPC
concentration of 1 g dm−3 and the solution was sonicated for
30 min at 45 °C. Then, Nile Red dissolved in acetone was
pipetted into the series of vials to achieve a final Nile Red
concentration in DPPC samples in the order of magnitude
10−7 M. After evaporation of the acetone, different amount
of stock solution of DPPC was added to these vials to obtain
a concentration series of DPPC. Samples were refilled with
water to total volume of 4 ml. Samples were measured by
fluorescence spectroscopy after 24 h of agitation. In the case
of phospholipids, micelles are formed at very low concentra-
tions (nM); thus, the concentration at which the nature of
aggregates changes from micelles to liposomes was measured
and called the critical aggregation concentration (CACPL) of
phospholipids.

With usage of saturated pyrene solution

A stock solution of DPPC was prepared as described above
(With usage of Nile red section), but, instead of water, a sat-
urated aqueous solution of pyrene was added to DPPC film
after evaporation of chloroform. The stock solution was dilut-
ed by the saturated aqueous solution of pyrene to prepare
solutions with lower concentrations of DPPC.

Formation of mixed micelles

DPPC (or lecithin) was dissolved in chloroform. The
required amount of this solution was pipetted into vials
(to achieve a final DPPC concentration of 0.005 or
0.07 g dm−3 or a final lecithin concentration of 0.5 or
5 g dm−3). The chloroform was evaporated, an increas-
ing amount of surfactant stock solution was pipetted

into the vials containing DPPC (or lecithin), and water
was added to achieve the required volume. The solu-
tions were then sonicated for 30 min and, after 24 h
of agitation, pipetted into vials preprepared with pyrene
as described above (from an acetone solution). Then,
after 24 h of agitation, the critical aggregation concen-
tration of mixed sugar-based surfactant/lipid system
(CACM) and critical micelle concentration of sugar-
based surfactants (DM and OG) were determined as
the first and second point of inflection on the EmPI or
ExPI dependence on sugar-based surfactant concentra-
tion. To distinguish aggregation in mixed system from
that of pure phospholipids, subscript BM^ was used in
the former.

Interaction of mixed micelles with hyaluronan

A stock solution of hyaluronanwas prepared by dissolving the
required amount of hyaluronan in water. Then, the procedure
was the same as described above in Formation of mixed mi-
celles section. The same amount of hyaluronan stock solution
was pipetted into each vial already containing the sugar-based
surfactant solution and pyrene, then, after 24 h of agitation, the
critical aggregation concentration of mixed sugar-based
(CACM) surfactant/DPPC/hyaluronan system.

Determination of aggregation number of sugar
surfactants

A series of solutions with the same concentration of sugar
surfactant and pyrene and increasing concentrations of CPC
were prepared as mentioned above in Aggregation of sugar
surfactants section. An increasing amount of bulk solution of
CPC was pipetted into pyrene-containing vials immediately
after the sugar surfactant was added. Then, fluorescence spec-
tra of pyrene were measured, and the aggregation number of
the sugar surfactants was calculated. The concentration of
sugar surfactant was above its CMC, and, in the case of the
sugar surfactant and DPPCmixture, the concentration of sugar
surfactant was above the CACM and below the CMC of the
mixture.

The aggregation number depends on the surfactant
concentration according to Eq. 2, where cs is the sur-
factant concentration, CMC is the critical micelle con-
centration of this surfactant, I0 is the fluorescence inten-
sity in the absence of a quencher, I is intensity of fluo-
rescence in the presence of a quencher, and [Q] is the
quencher concentration [30].

N agg ¼ cs � CMC

ln I0=I
�

Q½ �� ð2Þ
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Results and discussion

Aggregation of DPPC

The aggregation behavior of DPPC was examined by two
methods to compare results. First, the CACPL in saturated
pyrene solution was measured. Figure 1 shows the depen-
dence of pyrene EmPI and ExPI on DPPC concentration; the
obtained CACPL values are listed in Table 1.

In the second method, the CACPL of DPPC was measured
with Nile Red as the fluorescence probe. Figure 2 shows the
dependence of the total integral of Nile Red emission spectra
in the range of 525–750 nm on DPPC concentration. Two
breaks are evident—the dependence was fitted by three
straight lines, and two breaks were obtained. The first break
corresponds well to the first break of the Boltzmann curve
from the measurement mentioned above. We can assume that
a two-break dependence indicates a rather gradual transforma-
tion from micelles to vesicles, rather than a fast one. Thus, the
concentration at the first break was called the concentration at
the beginning of an aggregation (CBA), while the second was
labeled as the CACPL ofDPPC. In solution, the transformation
from micelle-like structures to other aggregates (liposomes,
vesicles) probably begins at CBA and ends at CACPL, when
these new aggregates (new type of aggregates) are formed. All
measured concentrations are listed in Table 1. The data

obtained from measurements of pyrene EmPI and the Nile
Red total integral are in good agreement with each other. On
the other hand, the CBA and CACPL obtained from measure-
ments of pyrene ExPI are slightly lower.

For further measurements of mixed micelle formation, a
DPPC concentration of 5 mg dm−3 (close to CBA) was cho-
sen. Next, samples with higher concentrations of DPPC were
tested to choose a higher concentration of DPPC for further
study (higher than its CACPL). Figure S2 shows samples with
different DPPC concentrations; only in the case of the sample
with the lowest DPPC concentration (0.07 g dm−3) was com-
plete dissolution achieved, leaving the sample transparent.
Thus, this concentration of DPPC was also chosen for subse-
quent experiments.

Mixed micelle formation

Results of preliminary study on the aggregation of pure sur-
factants are given in Supporting Material. At the beginning of
the mixed micelle formation study, it was necessary to choose
an optimal concentration of pyrene. In Fig. S5 in the
Supplementary Material, the dependences of pyrene EmPI
on DM concentration for different concentrations of pyrene
are shown. The pyrene concentration of 5 × 10−7 M was cho-
sen as the best, because, at lower pyrene concentrations, data
did not show sigmoidal dependence and standard deviations
were too large, while at higher pyrene concentrations, there
was no smooth dependence on DM concentration just before
CMC appeared.

Then, a series of mixtures of sugar surfactant (DM or OG)
with DPPC (0.005 and 0.07 g dm−3) was prepared, with in-
creasing sugar surfactant concentrations. In the case of the
mixtures of sugar surfactant with the higher DPPC concentra-
tion (0.07 g dm−3), incomplete dissolution was achieved at
concentrations of sugar surfactant lower than their CMC, the
measured data showing large deviations (Fig. S6). At higher

Fig. 2 Dependence of total integral of Nile Red emission spectra on
DPPC concentration, fitted by three straight lines. The first point of
intersection corresponds to CBA, while the second corresponds to
CACPL of DPPC

Fig. 1 Dependence of pyrene EmPI and ExPI on DPPC concentration.
The first break in the Boltzmann curve corresponds to the concentration at
the beginning of an aggregation (CBA), while the point of inflection
corresponds to the CACPL of DPPC

Table 1 Concentration of the beginning of an aggregation (CBA) and
CACPL of DPPC

Fluorescence probe Dependence CBA (g dm−3) CAC (g dm−3)

Pyrene EmPI 0.0043 0.0138

ExPI 0.0026 0.0110

Nile Red Tot. integral 0.0045 0.0147

Average 0.0038 0.0132

Deviation 0.0011 0.0019
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concentrations of sugar surfactant, samples were entirely clear
and standard deviations in the data were narrow. At a DPPC
concentration of 0.07 g dm−3, the system is in a biphasic
micellar region up to a DM concentration of 0.15 mM (DM/
DPPC molar ratio 1.5). Above this concentration, only one
micellar phase is present in the solution [14]. The presence
of two micellar phases may be the cause of system instability.

Figure 3 shows the dependences of EmPI on DM concen-
tration for DM and its mixtures with DPPC. In the dependence
for the mixture of DM and DPPC, the decrease in EmPI at a
DM concentration of about 0.01 mM and the following in-
crease in the range of DM concentrations of 0.04–0.1 mM are
obvious. This variation in EmPI could indicate the formation
of premicellar aggregates and their disintegration just before
CMC and micelle formation. This dependence was analyzed
in two different ways—by fitting it according to one or two
Boltzmann curves. In the case of two Boltzmann curves, the
first point of inflection was labeled CACM (the formation of
the first aggregates with a hydrophobic core), while the second
was labeled CMC. If the dependence was fitted by only one
Boltzmann curve, the only point of inflection was labeled
CMC. Table 2 presents the parameters of the Boltzmann
curves. For the mixture of DM and DPPC, it is evident that
fitting by two Boltzmann curves is better (the reliability is
greater (values shown in Table S2, Supplementary Material),

and lower chi2 are calculated from the difference between the
measured values and the fitting curve).

From the obtained CMCs listed in Table 2, it is apparent
that CMC decreases with the addition of DPPC to DM. In the
case of the mixture of DM and DPPC, CACM is localized
approximately at a ten times lower concentration than CMC.

Figure 4 shows the dependences of EmPI on OG concen-
tration for OG and its mixtures with DPPC. The mixture con-
taining OG and DPPC exhibits a first decrease in EmPI at an
OG concentration of about 2 mM. This can indicate, as with
the mixture of DM and DPPC, the formation of premicellar
aggregates before micelle formation. However, in contrast to
the DM and DPPC mixture, there is no increase in EmPI—
probably, the formed premicellar aggregates do not disinte-
grate but instead transform into micelles. This difference of
DM and OG behavior in the presence of DPPC could be
hidden in their different molecular shapes. Probably due to
dimeric head group of DMmolecule, DMmicelles have larger
shell thickness compared to OG and phosphocholines [31,
32], which could cause the DPPC/DM aggregates’ nestability.
Then, the dependence shows a sharp decrease in EmPI, and its
point of inflection corresponds to the CMC of the system.
Table 3 lists the obtained values of CACM and CMC and
clearly shows that the addition of DPPC to OG slightly lowers

Fig. 4 Dependences of pyrene EmPI on the OG concentration of OG and
its mixture with DPPC and DPPC with Hya

Table 2 Parameters of
Boltzmann curves for DM and its
mixtures with DPPC and Hya—
CMC, CACM, and chi2,
according to the number of
Boltzmann curves (NB) used for
fitting

Added
constituents

NB CACM CMC

EmPI
(mM)

Chi2

(10−5)
ExPI
(mM)

Chi2

(10−5)
EmPI
(mM)

Chi2

(10−5)
ExPI
(mM)

Chi2

(10−5)

– 1 – – – – 0.2126 4.05 0.1917 44.8

DPPC 1 – – – – 0.1589 85.9 0.1497 1200

2 0.0162 1.02 0.0149 6.81 0.1557 53.5 0.1432 144

DPPC; Hya 1 – – – – 0.1286 23.8 0.1215 180

Fig. 3 Dependences of pyrene EmPI onDMconcentration of DMand its
mixture with DPPC and DPPC with Hya
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the CMC of the system. Note that the CACM of the OG and
DPPCmixture is approximately ten times lower than its CMC.

It has been reported [15] that the solubilization of PC ves-
icles by OG begins with the transformation to vesicles with a
lower radius of curvature, which then open with narrow and
wide pores before collapsing to long cylindrical micelles that
coexist with small spheroidal micelles, which are the domi-
nant structure at high surfactant concentrations. In spite of the
different approach in this work, where the DPPC concentra-
tion was fixed in the region where vesicles are not formed, it
can be assumed that at concentrations where CACM was
found, cylindrical micelles are formed, which are transformed
into mixed micelles at CMC.

Aggregation number of sugar surfactant determination

The aggregation numbers of DM and OG were determined to
find the number of sugar surfactant molecules needed to form
amicelle for comparison with mixtures of sugar surfactant and
DPPC at the sugar surfactant concentration at which
premicellar aggregates are present (the concentration of sugar
surfactant above its CACM but below its CMC). The DPPC
concentration was 0.005 g dm−3 as in previous measurements.
Critical micellar concentration of CPC, which was used as a
quencher in the determination of aggregation numbers, was

also measured—for method and results, see Supporting
Information.

Figure 5 shows the obtained dependences. I0 is the fluores-
cence intensity in the absence of a quencher (CPC), and I is the
fluorescence intensity in the presence of a quencher. In the
case of the DM and DPPC mixture, the obtained data did
not show any dependence and an aggregation number for this
mixture was not determined. This was probably because of the
disintegration of the formed premicellar aggregates just before
CMC as described in Mixed micelle formation section.
Elsewhere, aggregation numbers were calculated from the
slopes of straight lines; they are listed in Table 4. The mea-
sured values for the DM and OG aggregation numbers (Nagg)
are in good agreement with those from literature. The wide
range of reference values results from the wide variety of
shapes that surfactants can form. It can be seen that Nagg of
the OG and DPPCmixture is approximately three times lower
than Nagg of OG alone. From this, we can conclude that
premicellar aggregates are slightly smaller than OG micelles.

DM and lecithin mixed systems

Finally, the aggregation of DM in the presence of lecithin was
investigated (in the same way as in the case with DPPC pres-
ent). The first concentration of lecithin was approximately
5 mg dm−3 [36], its concentration at the beginning of aggre-
gation, and second concentration was ten times lower
(0.5 mg dm−3).

Figure 6 shows the dependence of Ex/Mo on DM concen-
tration for the DM mixture with lecithin, which is compared
with that for DM. Table 5 lists the CMCs obtained from these
measurements by fitting the dependences of pyrene EmPI

Table 4 Measured and reference values for aggregation numbers of
DM, OG, and the mixture of OG and DPPC

System Measured value Reference value

DM 69 ± 7 132 [33]; 70–140 [34]

OG 105 ± 3 27–100 [35]

OG + DPPC 36 ± 1 –Fig. 5 Dependences of ln I0/I on CPC concentration for determination of
the aggregation numbers of DM, OG, and the mixture of OG and DPPC

Table 3 Parameters of
Boltzmann curves for OG and its
mixtures with DPPC and Hya—
CMC, CACM, and chi2,
according to number of
Boltzmann curves (NB) used for
fitting

Added
constituents

NB CACM CMC

EmPI
(mM)

Chi2

(10−5)
ExPI
(mM)

Chi2

(10−5)
EmPI
(mM)

Chi2

(10−5)
ExPI
(mM)

Chi2

(10−5)

– 1 – – – – 21.2 8.76 19.7 204

DPPC 1 – – – – 17.3 87.2 18.0 932

2 1.80 9.37 1.60 91.5 19.9 6.39 19.3 3.88

DPPC; Hya 1 – – – – 20.4 155 14.5 1180

2 0.44 18.7 0.45 242 20.11 23.6 19.94 114
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(Fig. S8) and ExPI to the DM concentration. It is evident that
the CMC is slightly reduced with the addition of lecithin. The
presence of lecithin at a low concentration (0.5 mg dm−3)
probably supports micelle formation, but the CMC is reduced
only slightly; therefore, this may be caused by the presence of
another amphiphilic substance in the system. This assumption
was confirmed by the following measurement of the DMmix-
ture with lecithin at a concentration of 5 mg dm−3. Figure 6
shows the dependence of Ex/Mo onDM concentration for this
measurement. Note that, in the case of the DM mixture with
lecithin of a higher concentration at the region with a low con-
centration of DM, the Ex/Mo ratio is higher than in the case of
the other mixtures. The explanation may be the formation of
aggregates in the system regardless of the addition of DM.

Interactions of mixed micelles with hyaluronan

Based on previous experiments, mixed micelles of DM or OG
with DPPC were investigated for their interactions with Hya.
Figure 3 shows the dependences of EmPI on surfactant con-
centration for DM-based mixed micelles. Just one Boltzmann
curve was necessary to fit the data which showed a decrease of
CMC in the presence of Hya (see also Table 2).

The OG-based micelles showed different behavior in the
presence of Hya—two decreases on the dependence of polar-
ity indices on surfactant concentration were detected. The first

decrease in the dependence of pyrene EmPI on the OG con-
centration occurred at an OG concentration of about 0.4 mM,
and then, no increase in EmPI was observed, but it decreased
sharply at about an OG concentration of 20 mM, the point of
inflection corresponding to the CMC of system (Fig. 4). In the
case of ExPI, the dependence was quite similar.

The dependence of pyrene EmPI (and also ExPI—data not
shown) on the OG concentration in the mixture of the OG-
DPPC mixed micelles and Hya was fitted both by one and by
two Boltzmann curves (in contrast to the analogous system
based on DM), and CACMs and CMCs were obtained. In the
case of both mixtures (OG with DPPC and OG, DPPC with
Hya), fitting by two Boltzmann curves was again better than
fitting by only one (in most cases, fitting by two curves
exhibi ted higher rel iabi l i ty, see Table S3 in the
Supplementary Material, and lower chi2). All obtained data
are listed in Table 3.

The addition of Hya to OG and DPPC mixtures decreases
the CACM to values lower by an order of magnitude, but the
CMC does not change. Thus, the CACM of the OG, DPPC,
and Hya mixture is nearly 50 times lower than its CMC.

Conclusion

In this work, we demonstrated that the interaction of DPPC
with non-ionic surfactants (sugar-based surfactants) is possi-
ble, but lecithin does not interact with these surfactants.

After the addition of DPPC (at a concentration of
5 mg dm−3) to both sugar surfactants DM and OG, their
CMCs were reduced, premicellar aggregates were probably
formed, and the CACM of the systems could be detected at
approximately ten times lower concentration than CMCs were
found. The aggregation number of OG was found to decrease
from 105 (OG micelles) to 36 (DPPC/OG premicellar aggre-
gates). After the addition of Hya to the DM/DPPC mixed
system, no change was observed; however, after the addition
of Hya to the OG/DPPC mixed system, the CACM of the
system was reduced. Thus, preferably, the OG/DPPC/Hya
system can be recommended for potential applications in drug
delivery.

Acknowledgments This work was supported by Project Nr. LO1211,
Materials Research Centre at FCH BUT-Sustainability and Development
(National Program for Sustainability I, Ministry of Education, Youth and
Sports of the Czech Republic).

Compliance with ethical standards

Conflicts of interest The authors declare that they have no conflict of
interest.

Funding This study was funded by Project Nr. LO1211, Materials
Research Centre at FCH BUT-Sustainability and Development
(National Program for Sustainability I, Ministry of Education, Youth
and Sports of the Czech Republic).

Table 5 CMCs of DM and lecithin mixed systems

cLec (mg dm−3) EmPI ExPI Average

0 0.213 0.192 0.202 ± 0.015

0.5 0.169 0.177 0.173 ± 0.006

5.0 0.139 0.141 0.140 ± 0.001

Fig. 6 Dependences of pyrene Ex/Mo on the DM concentration of DM
and on the DM concentration of DM mixtures with lecithin at a concen-
tration 0.5 g dm−3 and with lecithin at a concentration of 5.0 g dm−3
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