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1  ÚVOD 

V posledních několika dekádách byl zaznamenán obrovský vzestup zájmu o povrchově aktivní 

látky. Je založen na poznání, že tyto látky mohou v některých směrech napodobit biologické 

struktury. Vzniklé agregáty povrchově aktivních látek tedy mohou být využity jako modelové 

systémy buněčných membrán. Jsou-li povrchově aktivními látkami, z nichž 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 využití. Liposomální formulace jsou 

běžné například u fyziologických systémů, jsou potencionálně aplikovatelné v kosmetice, farmacii, 

medicínské technologii či genetickém inženýrství. Speciálně navržené liposomy mohou být navíc 

využity pro cílenou distribuci léčiv. Takovéto lékové formy s léčivem enkapsulovaným uvnitř 

liposomu mají oproti volně podávaným lékům méně vedlejších účinků, protože léčivo je 

dopraveno a uvolněno přímo v místě působení, čímž 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, jež budou lépe penetrovat kůží. 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 složek na fyzikálně-

chemické vlastnosti membrány. Jeden z možných způsobů představuje využití 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 pokožku 

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

přípravek schopný pokožku nejen léčit, ale i vyživovat. 
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Vznik liposomů na základě interakcí různě nabitých lipidů 

Použití směsi lipidů s různými fyzikálními vlastnostmi umožňuje přípravu liposomů „na míru“. 

Smícháním různě nabitých lipidů může být řízen celkový náboj liposomů [1] tak, aby byl vhodný 

pro interakci s dalšími nabitými částicemi. Běžně se využívají směsi dvou i více lipidů se stejnými 

uhlovodíkovými řetězci [2][7].  

Směs zwiterionického DPPC a kationtového DPTAP, tedy lipidů se stejnými uhlovodíkovými 

řetězci je běžně využívána v různých aplikacích [8][10]. Vzájemný poměr těchto dvou lipidů 

určuje míru kladného náboje na povrchu vezikul [11]. Nezávisle na poměru se DPTAP a DPPC ve 

vodném prostředí samovolně seskupují ve vezikuly. 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 [12]. Přítomnost DPTAP ovlivňuje orientaci dipólu 

(polární části) DPPC. Nábojové repulze mezi DPTAP a koncovou N
+
(CH3)3 skupinou DPPC brání 

reorientaci dipólu, čímž prodlužují přítomnost gelové fáze [10]. 

Pro zvýšení stability membránové konformace mohou být využity i lipidy s různými 

alkylovými řetězci [13]. 

2.2 Vliv na uspořádání membrány 

Pro studium uspořádání membrány může být využita fluorescenční spektroskopie s využitím 

fluorescenční sondy DPH (difenyl-1,3,5-hexatrien). DPH je rigidní, lineární fluorofor 

charakteristický absencí polárních skupin díky čemuž se spontánně umisťuje do hydrofobní oblasti 

membrány [14]. Nepreferuje umístění přímo uprostřed membrány, kde je největší volný objem, ale 

spíše v oblasti hydrofobních řetězců, přičemž díky svému podlouhlému tvaru zaujímá orientaci 

přibližně kolmou k dvojvrstvě, díky čemuž reflektuje uspořádání alkylových řetězců [14][15]. 

Navíc bylo zjištěno, že lokalizaci DPH neovlivňuje ani přítomnost cholesterolu. Inkorporace 

cholesterolu ovlivňuje pouze pohyb DPH [15]. Anizotropie fluorescence DPH je vhodná pro 

studium membrán v neuspořádaném stavu. V uspořádaném stavu slouží anizotropie fluorescence 

DPH jen jako kvalitativní nástroj, zatímco kvantitativní přesnost je omezena [16]. 

S využitím hodnot anizotropie fluorescence může být vypočten parametr uspořádání lipidu (S) 

nebo efektivní parametr uspořádání lipidu (Seff) následovně [17][18]: 

   (
 

  
)
 
 ⁄

   (1) 

      (
 

   
)
 
 ⁄

  (2) 

Vnitřní anizotropie (r0) se využívá 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° [19]. 
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Troup a spol. [17] se zaměřili na charakterizaci série lipidových membrán o různém složení, 

přičemž nejjednodušší membrána byla tvořena pouze fosfatidylcholinem (16:0–18:1). V tomto 

případě byla získána hodnota efektivního parametru uspořádání lipidu okolo 0,15. Po přidání 

cholesterolu (o koncentraci 30 mol. %) byla zvýšena na přibližně 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 

složených z více typů lipidů byly nalezené hodnoty efektivního parametru uspořádání lipidu 

srovnatelné bez i v přítomnosti cholesterolu. 

2.3 Teplota fázového přechodu lipidů 

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

fázového přechodu lipidu může 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 [20]. Například inkorporace DOTAP do membrán tvořených DPPC způsobuje 

snížení Tc [13], zatímco přidání DPTAP má vliv opačný [12]. 

Vliv cholesterolu na teplotu fázového přechodu DPPC byl studován pomocí DSC (diferenční 

kompenzační kalorimetrie). Při koncentraci cholesterolu nad 20 mol. % došlo k mírnému snížení 

teploty fázového přechodu. Další zvyšování koncentrace cholesterolu vede k rozšiřování 

endotermy a snižování plochy pod křivkou (dodaného tepla), při 50 mol. % cholesterolu již není 

fázový přechod zřetelný [21][22]. 

2.4 Interakce fosfolipidů s hyaluronanem 

Elektrostatické připojení polyelektrolytu k lipidovým dvojvrstvám poskytuje materiál se 

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

nosičů léčiv [23]. Bylo zjištěno, že adsorpce polyelektrolytu ovlivňuje chování membrány – 

permeabilitu [24], fúzi [25], fázový přechod [26] i stabilizaci [27]. 

Wang a spol. [28] se zaměřili na asociaci dvou komponent synoviální tekutiny – hyaluronanu 

(Hya) a dipalmitoylfosfatidyl cholinu (DPPC) v roztoku a na jeho rozhraní. Demonstrovali, že 

hyaluronan asociuje s vezikulami tvořenými DPPC a adsorbuje se na SB (supported bilayer) 

DPPC (Obr. 1). Vzniklé struktury jsou dostatečně stabilní pro další postupnou adsorpci DPPC 

a hyaluronanu. 

 

Obr. 1. Ilustrace autoasociace hyaluronanu a DPPC na rozhraní roztoku [28] 

Interakce fosfolipidů s hyaluronanem byly dále prokázány na zjednodušeném modelu 

synoviální tekutiny [29], byl také pozorován vliv molekulové hmotnosti hyaluronanu [30] a změna 

viskozity díky přítomnosti liposomů [31][32]. 
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2.5 Interakce fosfolipidů s hyaluronanem v přítomnosti dalších lipidů 

Esposito a spol. [33] zjistili, že při dosažení isoelektrického bodu v systému 

POPC/DOTAP/cholesterol-Hya dochází k dramatickému vzrůstu velikosti supramolekulárních 

útvarů. Na základě změny velikostí lze předpokládat, že dochází k agregaci tří až čtyř liposomů 

a několika molekul Hya. Při nadbytku Hya byla opět zaznamenána existence populace 

monomerních liposomů. Zdá se, že díky přítomnosti nadbytku kladného či záporného náboje je 

zabráněno rozsáhlé agregaci, čímž je podpořen vznik menších částic. 

Qhattal a spol. [34] studovali dobu cirkulace komplexu Hya-liposomy v organismu, protože 

tento parametr je kritický pro aktivní cílení nádoru. Zjistili, že i rychlost odstranění liposomů 

pokrytých Hya in vivo je závislá na molekulové hmotnosti Hya, přičemž odstranění bylo rychlejší 

v případě vysokomolekulární Hya.  

Duman a kolektiv [35] připravili řadu liposomálních, gelových a lipogelosomových formulací 

složených převážně z fosfolipidů, cholesterolu a sterylaminu pro vývoj vysoce stabilního systému 

určeného k cílené distribuci Hya pro lepší hydrataci pokožky. Do všech druhů formulací se snažili 

enkapsulovat nízkomolekulární Hya. Zvolenou metodou připravili liposomy o velikosti 600 až 

2400 nm v závislosti na složení, s relativně vysokou hodnotou zeta-potenciálu indikující vysokou 

stabilitu liposomů. Efektivita enkapsulace Hya dosáhla maximálně 15 %. 

2.6 Interakce fosfolipidů s hydrofobně modifikovaným hyaluronanem  

Quemeneur a spol. [23] studovali interakce hyaluronanu a alkylovaného hyaluronanu se 

zwiterionickými liposomy měřením zeta potenciálu. Zjistili, že množství absorbovaného 

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

specificky s lipidovou membránou a proces adsorpce je řízen elektrostaticky. 

2.7 Vznik směsných struktur z fosfolipidů a neiontových tenzidů 

Cukerné tenzidy patřící mezi neionogenní PAL, jež jsou všeobecně považovány za relativně mírné 

a nedenaturační látky [36][41]. Kombinací cukerných tenzidů s fosfolipidy by mohly být získány 

zajímavé struktury potenciálně využitelné jako biokompatibilní nosičový systém. 

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

závislý na jejich molárním podílu ve směsi [42][45] – od dvojvrstev při převažujícím podílu lipidu 

po struktury podobné micelám při nadbytku tenzidu. 

Fázový přechod z membránové do micelární fáze probíhá ve třech stupních. V první fázi jsou 

volné molekuly tenzidu inkorporovány do fosfolipidové dvojvrstvy, přičemž přítomné micely 

slouží jako rezervoár molekul tenzidu průběžně doplňující množství volných molekul tenzidu 

v roztoku. Následuje termodynamická rovnováha mezi saturovanými lipidovými dvojvrstvami 

a směsnými micelami. V poslední fázi jsou molekuly fosfolipidů plně solubilizovány a vznikají 

směsné micely [43][45].  

Dodecyl-β-D-maltosid (DM) se zdá být velmi efektivní při solubilizaci fosfolipidů, a to 

pravděpodobně díky své nízké rozpustností ve vodě, což příznivě ovlivňuje jeho inkorporaci do 

lipidických struktur [46]. K přechodu z dvojvrstvy na micelární fází již dochází, připadá-li jedna 

molekula DM na dvě molekuly fosfolipidu. Při nízkých teplotách tvoří směs DM s DPPC 
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lamelární útvary s rovně uspořádanými uhlovodíkovými řetězci. Nicméně při molárním poměru 

DM ve směsi vyšším než 0,4 je lamelární struktura porušena a vznikají agregáty podobné micelám 

s tuhým jádrem [47]. 

V případě dodecyl-β-D-maltosidu a octyl-β-D-glucopyranosidu byly při inkorporaci do 

membrány pozorovány kooperativní interakce [45] a zvyšování koncentrace tenzidu vedlo k úplné 

solubilizaci liposomů [48][49]. 
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3  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 využity 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 octyl-β-D-

glucopyranosidu).  

Taktéž 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 složek 

a inkorporace cholesterolu na tyto vlastnosti. 
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4  METODY 

4.1 Příprava liposomů 

Vodné suspenze liposoů byly připraveny metodou TLE (Thin Layer Evaporation). Příslušné 

množství lipidu bylo rozpuštěno v 0,2 ml chloroformu. Po jeho chloroformu byl vzniklý lipidový 

film hydratován přidáním vody. Dále byl roztok sonifikován 60–90 minut, dokud nebyl čirý či 

opalescentní při teplotě vyšší, než byla teplota fázového přechodu daného lipidu či směsi lipidů. 

Výsledná koncentrace lipidu či směsi lipidů v zásobním roztoku byla nejvýše 2,7 mM. 

4.2 Studium agregačního chování  

Agregační chování lipidů či směsí lipidů bez a v přítomnosti polyelektrolytu bylo studováno 

metodou fluorescenční sondy s využitím pyrenu, jehož fluorescenční spektrum je závislé na 

polaritě prostředí. Byly měřeny excitační spektra 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. Získané 

indexy byly vyneseny do grafu jako funkce koncentrace lipidu/tenzidu. Po proložení závislosti 

Boltzmannovou křivkou byly získány hodnoty CAC (kritická agregační koncentrace) či CMC 

(kritická micelární koncentrace) jako koncentrace při inflexním bodu. 

4.3 Uspořádání membrány 

Pro studium uspořádání lipidů byla využita časově rozlišená anizotropie fluorescence DPH. Jako 

zdroj záření byla použita NanoLED dioda o vlnové délce 372 nm. Analýzou jednotlivých 

vyhasínajících křivek fluorescence byly získány hodnoty anizotropie, jež byly využity pro výpočet 

efektivního parametru uspořádání lipidu (Seff) dle rovnice (2). 

4.4 Teplota fázového přechodu 

Teplota fázového přechodu lipidů a směsí lipidů byla stanovena pomocí mikrokalorimetrie 

a generalizované polarizace fluorescence laurdanu.  

Laurdan je fluorescenční sonda, derivát prodanu, obsahující řetězec kyseliny laurové, díky 

němuž je pomocí van der Waalsových interakcí s uhlovodíkovými řetězci lipidů pevně ukotvena 

v hydrofobním jádru vezikul [50]. Je citlivá na polaritu okolního prostředí díky přítomnosti 

dimethylaminové skupiny na naftalenové skupině a tedy i na fázový stav membrány [51][52]. 

Podstata této citlivosti na polaritu je skryta v částečné separaci náboje mezi 2-dimethylamino a 6-

karbonyl skupinou, čímž vzniká dipól moment. Tento dipól moment vzrůstá po excitaci a může 

způsobit reorientaci okolních dipólů rozpouštědla. Reorientace molekul rozpouštědla spotřebovává 

energii a snižuje energii excitovaného stavu laurdanu, což má za následek červený posun emisního 

spektra laurdanu [53][54]. Posun emisního spektra laurdanu k vyšším vlnovým délkám tedy 
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naznačuje vzrůstající množství molekul rozpouštědla v těsné blízkosti laurdanu ukotveného uvnitř 

membrány, tedy i její vzrůstající fluiditu [53][51]. 

Fluorescenční spektra laurdanu byla měřena při excitační vlnové délce 329 nm. Byla sledována 

intenzita fluorescence při 440 a 490 nm a hodnota tzv. generalizované polarizace (GP) byla 

vyhodnocena dle rovnice 

    
         

         
   (3) 

Spektra byla zaznamenávána při různých teplotách při zvyšování s krokem 2–5 °C. Byla 

sestavena závislost GP fluorescence laurdanu na teplotě podobná závislosti Boltzmannově. Teplota 

fázového přechodu byla získána jako teplota při prvním zlomu dané závislosti, protože tyto 

hodnoty v případě čistých lipidů dobře odpovídaly hodnotám získaným pomocí mikrokalorimetrie. 
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5  DISKUZE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VÝSLEDKŮ 

5.1 Agregační chování DPTAP a charakterizace vznikajících vezikul 

(agregátů) 

Agregační chování kationtového lipidu DPTAP bylo studováno metodou fluorescenční sondy. Byl 

získán hladký pokles EmPI v závislosti na teplotě. Proložením naměřených dat Boltzmannovou 

závislostí byla získána hodnota CAC (52,7 ± 3,1) mg dm
–3

. Jednoduchou přeměnu lipidových 

micel (či spíše shluků několika málo molekul lipidu) ve složitější agregáty naznačuje i závislost 

parametru Ex:Mo na koncentraci DPTAP. 

Teplota fázového přechodu byla studována pomocí mikrokalorimetrie i generalizované 

polarizace fluorescence laurdanu. Závislosti tepelného toku a GP fluorescence laurdanu na teplotě 

jsou vykresleny na Obr. 2. Pomocí těchto dvou metod byly získány hodnoty teplot fázového 

přechodu DPPC velmi podobné (43,19 ± 0,02) °C v případě mikrokalorimetrie a (43,81 ± 

1,31) °C. 

 

Obr. 2. Normalizovaný tepelný tok a generalizovaná polarizace fluorescence laurdanu 

v závislosti na teplotě v systému DPTAP 

5.2 Vliv hyaluronanu na agregaci DPTAP 

Agregace DPTAP byla studována v přítomnosti hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti či 

různé koncentraci. Zatímco molekulová hmotnost Hya neměla na agregaci vliv, při různých 

koncentracích Hya byly průběhy rozdílné (Obr. 3). Ve všech případech však pozorujeme podobný 

charakter – opětovný nárůst EmPI na hodnoty, které naznačují fluorescenci z vodného prostředí. 

Tento opětovný nárůst byl zároveň doprovázen vznikem malého množství sraženiny na stěnách 

vialky či v roztoku. 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. 
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Dále pozorujeme, že při koncentraci Hya 5 mg dm
−3

 byly zaznamenány odchylky od prostého 

sigmoidního průběhu a po vyřazení bodů, při kterých byl pozorován vznik sraženiny (při 

koncentraci DPTAP 8 a 13 mg dm
−3

) byly zaznamenány dvě oblasti klesajícího EmPI, proto byla 

křivka proložena dvojitou Boltzmannovou závislostí. 

 

Obr. 3. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti 

hyaluronanu o různé koncentraci, o molekulové hmotnosti 458 kDa 

Rozdíl mezi jednotlivými závislostmi při různé koncentraci Hya tkví v tom, že opětovný nárůst 

EmPI nastává při zvyšujících se koncentracích DPTAP při zvyšování koncentrace Hya. Je patrné, 

že závislosti se částečně překrývají (části, kde nebyl pozorován nárůst EmPI), což dokazují 

i přibližně stejné hodnoty CAC (Tab. 1). 

Tab. 1. 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

) 

- - 52,7 ± 3,1 - - 

137 15 5,2 ± 0,2 25 1,67 

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 - - 

1697 15 6,0 ± 0,7 25 1,67 

*hodnoty odpovídají dvěma inflexním bodům 
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Na druhou stranu, po zvýšení koncentrace Hya na 1000 mg dm
−3

 již byly získány pouze 

sigmoidní průběhy, bez náhlých změn v hodnotách EmPI. V Tab. 1 jsou shrnuty jednak hodnoty 

CAC získané ve směsích DPTAP s nativním hyaluronanem o různé koncentraci a různé 

molekulové hmotnosti, ale také jsou zde uvedeny koncentrace DPTAP, při kterých byl 

v jednotlivých případech zaznamenán opětovný nárůst EmPI. Pozorujeme, že s rostoucí 

koncentrací hyaluronanu dochází k mírnému nárůstu hodnot CAC směsí. 

Při bližším porovnávání koncentrací DPTAP, při kterých byl pozorován nárůst EmPI zjistíme, 

že podělíme-li tyto koncentrace DPTAP koncentrací hyaluronanu ve směsi, dostaneme vždy 

hodnotu blížící se dvěma. Jelikož vycházíme přímo z koncentrací DPTAP použitých při měření, 

může být tento poměr ve skutečnosti nižší s ohledem na zvolený krok při vytváření koncentrační 

řady DPTAP. 

Tento poměr může naznačovat, že na interakci DPTAP s nativním hyaluronanem se podílí 

množství DPTAP přímo určené koncentrací hyaluronanu. Jinými slovy, ve vzorcích došlo 

k nárůstu EmPI souběžně se vznikem sraženiny, protože veškeré množství DPTAP dodané do 

roztoku bylo spotřebováno na tvorbu sraženiny.  

Jak již bylo zmíněno, závislost náležící směsi DPTAP a hyaluronanu o koncentraci 5 mg dm
−3

 

byla proložena dvojitou Boltzmannovou závislostí, proto jsou v Tab. 1 vypsány dvě koncentrace 

DPTAP dvou nalezených inflexních bodů. Koncentrace prvního inflexního bodu je nižší, než 

hodnota CAC směsi DPTAP a hyaluronanu o koncentraci 15 mg dm
−3

, a koncentrace DPTAP 

druhého inflexního bodu se blíží CAC čistého DPTAP. To může být výsledkem separace směsi na 

dvě části, jednu obsahující většinu hyaluronanu, a druhou připomínající spíše čistý lipid. 

5.3 Vliv polystyrensulfonátu sodného a alginátu sodného na agregaci DPTAP 

V další části práce byla studována agregace DPTAP s polyelektrolytovými analogy hyaluronanu, 

s vyšší nábojovou hustotou – polystyrensulfonátem sodným (PSSNa) a alginátem sodným. 

Koncentrace těchto polyelektrolytů byla zvolena tak, aby koncentrace záporného náboje na 

polyelektrolytu byla stejná jako v případě systémů s Hya 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 poměrů Ex:Mo na koncentraci DPTAP jsou zobrazeny na Obr. 4 

a Obr. 5. Ve srovnání se závislostmi náležícími směsím s hyaluronanem byl v případě obou 

studovaných polyelektrolytů pokles EmPI pozvolný, a po jeho nárůstu byl opětovný pokles 

v případě PSSNa ještě mírnější, u alginátu navíc neúplný v rámci studovaného rozmezí 

koncentrací DPTAP. Hodnoty CAC u těchto měření získány nebyly, protože nebyly zaznamenány 

druhá ramena sigmoidních závislostí. 

V obou případech byl pozorován nárůst EmPI při koncentraci DPTAP 20 mg dm
–3

, což 

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 nižší. 

Porovnáme-li průběhy EmPI s čistým DPTAP, pozorujeme první změny EmPI při přibližně 

o řád nižších koncentracích, průběhy závislostí jsou však zcela odlišné. Můžeme tedy konstatovat, 

že oba tyto polyelektrolyty interagují s DPTAP, oproti hyaluronanu je však interakce slabší. 



 
14 

Bylo prokázáno, že interakce mezi kladně nabitou povrchově aktivní látkou s jedním 

uhlovodíkovým řetězcem (CTAB) a polyelektrolytem je silnější v případě polystyrensulfonátu než 

hyaluronanu [55]. V našem případě, při použití kladně nabitého lipidu se dvěma uhlovodíkovými 

řetězci, je tomu však zcela naopak. Důvodem může být konformace hyaluronanu v roztoku, jež 

může být upřednostňována při interakci s většími lipidovými agregáty, nebo výhodnější rozložení 

náboje na řetězci hyaluronanu. 

 

Obr. 4. Závislost EmPI a poměru Ex:Mo pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti 

polystyrensulfonátu o koncentraci 7,7 mg dm
–3 

 

Obr. 5. Závislost EmPI a poměru Ex:Mo pyrenu na koncentraci DPTAP v přítomnosti alginátu 

o koncentraci 6,56 mg dm
–3
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5.4 Agregační chování směsi DPPC a DPTAP a charakterizace vznikajících 

vezikul 

V předchozí části práce bylo prokázáno, že kladně nabitý lipid (DPTAP) může interagovat 

s hyaluronanem, kdežto interakce zwiterionického DPPC s hyaluronanem potvrzena nebyla. 

Jelikož cílem práce je připravit biokompatibilní nosičový systém, budeme se snažit kationtový 

DPTAP z části nahradit biokompatibilním zwiterionickým DPPC. Proto byly namíchány směsi 

DPPC/DPTAP o různém poměru těchto lipidů, prioritně s nadbytkem DPPC. 

Nejdříve byla studována samotná agregace jednotlivých směsí při zachování daného poměru 

lipidů ve směsích. 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. 6. Je zřejmé, že nedochází 

k výrazným změnám v CAC systémů, jen v případě směsi DPPC/DPTAP 90/10 je tato hodnota 

mírně snížena. Konkrétní získané hodnoty CAC jsou vypsány v Tab. 2 spolu s porovnáním 

s hodnotami CAC čistých lipidů DPPC (100/0) a DPTAP (0/100). Vidíme, že 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, že tento nárůst je nepatrný, a mohl by být připsán chybě měření.  

 

Obr. 6. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu v závislosti na koncentraci při různém 

poměru lipidů v systému 

Na základě těchto výsledků bylo potvrzeno, že DPPC a DPTAP spolu tvoří směsné agregáty, 

a to nezávisle na poměru jednotlivých lipidů ve směsi. Zároveň nebyla pozorována ve studovaném 

koncentračním rozmezí tvorba sraženin, ale došlo k jejich kompletní solubilizaci. 
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Tab. 2. Hodnoty CAC stanovené pomocí EmPI 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 jak čistých lipidů, tak jejich směsí, a to pomocí 

mikrokalorimetrie a generalizované polarizace fluorescence laurdanu. Získané průběhy závislostí 

tepelného toku na teplotě jsou zobrazeny na Obr. 7.  

 

Obr. 7. Normalizovaný tepelný tok v závislosti na teplotě pro směsi DPPC/DPTAP 

Nejnižší teploty fázového přechodu byly zaznamenány v případě čistých lipidů, 42,1 °C u DPPC 

a 43,2 °C u DPTAP. U směsí lipidů byly naměřeny hodnoty teploty fázového přechodu přibližně 

o 10 °C vyšší, přičemž nejvyšší hodnota byla dosažena u ekvimolární směsi DPPC a DPTAP 

(50/50). Zároveň byl v tomto případě pozorován průběh v nejužším 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 prodlužuje přítomnost gelové fáze [10]. 

Opačně je tomu u směsí s převahou DPPC (směsi 90/10, 80/20 a 75/25), kde byly zaznamenány 

mnohem širší závislosti a neostré přechody. Vezikly s tímto složením nejsou pravděpodobně 

homogenní v celém objemu vzorku, a proto nevykazují fázový přechod ostrý, ale spíše pozvolný. 
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V případě závislostí generalizované polarizace (GP) fluorescence laurdanu na teplotě byl ve 

všech studovaných systémech zaznamenán sigmoidní tvar (Obr. 8), přičemž u všech závislostí byl 

pozorován stejný charakter průběhu – mírný pokles v první fázi, následovaný prudkým klesáním 

hodnot GP ve druhé fázi, a zakončen opět mírným poklesem při vysokých teplotách ve fázi třetí. 

U jednotlivých směsí však byly pozorovány rozdíly mezi pozicí a sklonem střední oblasti 

závislostí, hodnoty jsou sumarizovány a porovnány s hodnotami teplot fázových přechodů 

získanými pomocí mikrokalorimetrie v Tab. 3 a na Obr. 9. 

 

Obr. 8. Závislost generalizované polarizace (GP) fluorescence laurdanu na teplotě v systému 

DPPC/DPTAP 

 

Obr. 9. 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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Za zmínku stojí sklon střední prudce klesajících oblastí závislostí GP na teplotě. Z Obr. 8 

a Obr. 9 je patrné, že sklon těchto částí závislostí je vždy téměř stejný. Jen v případě ekvimolární 

směsi DPPC a DPTAP (50/50) 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 (Obr. 7). 

Tab. 3. 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 

Dále byly stanoveny efektivní parametry uspořádání lipidů, a to jak u čistých lipidů, tak ve 

směsných systémech DPPC a DPTAP. Získané hodnoty (Obr. 10) jsou vyšší v porovnání 

s liposomy tvořenými 16:0-18:1 fosfocholinem a cholesterolem [17], pravděpodobně díky 

přítomnosti pouze jednoho typu alkylového řetězce tvořícího relativně uspořádanou membránu. 

Při zvyšující se podílu DPPC ve směsi byl zaznamenán mírný nárůst hodnoty efektivního 

parametru uspořádání lipidu. Mírná fluidizace membrány při vyšším podílu DPTAP ve směsi 

může být způsobena repulzemi mezi polárními hlavami DPTAP, což by bylo i v souladu s nižšími 

hodnotami GP při nízkých teplotách u těchto směsí.  

 

Obr. 10. Uspořádanost dvojvrstev vezikul DPPC/DPTAP vyjádřena pomocí efektivního  

parametru uspořádání lipidu 
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5.5 Vliv cholesterolu na vlastnosti DPPC/DPTAP membrán 

Na vlastnosti membrány, a především na její tuhost, má vliv přítomnost dalších látek ve 

dvojvrstvě. Obecně je pro zvýšení tuhosti membrán přidáván k lipidům cholesterol. 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 tudíž nelze 

uvažovat výhradně o „ztužovacím“ vlivu cholesterolu. Nicméně, cholesterol bude pravděpodobně 

ovlivňovat teplotu fázového přechodu i efektivní parametr uspořádání lipidů v rámci studovaných 

směsí DPPC a DPTAP odlišným způsobem. 

Ke směsím DPPC/DPTAP byl přidán cholesterol o koncentraci 30 mol. % a byla studována 

teplota fázového přechodu pomocí generalizované polarizace fluorescence laurdanu 

a mikrokalorimetrie, a parametr uspořádání lipidů s využitím časově rozlišené fluorescence DPH. 

Charakter závislostí generalizované polarizace fluorescence laurdanu na teplotě (Obr. 11) je 

odlišný než v systémech bez cholesterolu. Lze usuzovat, že 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 na hodnotu GP ne méně než –0,1, na rozdíl od systému 

DPPC/DPTAP bez cholesterolu, kde bylo při vysokých teplotách dosaženo hodnot až –0,33. Lze 

tedy předpokládat, že při rozšíření studovaného rozmezí k vyšším teplotám by parametr GP nadále 

klesal. Po proložení závislostí dvěma úsečkami byly získány hodnoty teplot fázového přechodu 

vždy okolo 30 °C, ovšem jednotlivá proložení nejsou nijak jednoznačná, protože do značné míry 

závisí na výběru analyzovaných oblastí. Nicméně tyto výsledky naznačují, že v tomto systému 

ovlivňuje cholesterol fázový přechod do té míry, že jeho pozice již téměř nezávisí na poměru 

kationtového a zwiterionického lipidu ve směsi. Toto tvrzení potvrzují i výsledky 

z mikrokalorimetrických měření, protože nebyly zaznamenány žádné signifikantní změny. 

 

Obr. 11. Závislost generalizované polarizace (GP) flourescence laurdanu na teplotě v systému 

DPPC/DPTAP/cholesterol 

Dále byl studován vliv cholesterolu na uspořádanost membrány DPPC/DPTAP. Na Obr. 12 je 

uvedeno srovnání efektivního parametru uspořádání lipidu v jednotlivých systémech 
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DPPC/DPTAP bez a v přítomnosti cholesterolu. Vidíme, že na základě měření nelze v rámci 

studovaných směsí jednoznačně říci, zda cholesterol vyztužuje membránu nebo nikoliv, ale vliv je 

závislý 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, kdežto u čistého DPPC bylo zaznamenáno jeho snížení. U čistého 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, že náboje jsou kompenzovány. Uspořádání řetězců je tedy 

pravděpodobně těsnější a přídavek cholesterolu membránu spíše narušuje, než vyztužuje. 

 

Obr. 12. Uspořádanost dvojvrstev vezikul DPPC/DPTAP vyjádřena pomocí efektivního  

parametru uspořádání lipidu – srovnání systémů bez cholesterolu a s cholesterolem 

5.6 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 při různém poměru DPPC a DPTAP ve směsi (DPPC/DPTAP 90/10, 80/20 

a 75/25), při koncentraci hyaluronanu o molekulové hmotnosti 458 kDa 15 mg dm
–3

. 

I zde byl pozorován opětovný nárůst EmPI, doprovázený vznikem sraženiny na stěnách vialek 

při koncentracích lipidů okolo CAC daných systémů. Ze získaných závislostí je zřejmé, že 

s přídavkem hyaluronanu nedošlo k výrazné změně CAC systému. 

Obr. 13 je znázorňuje závislosti emisního polaritního indexu na koncentraci směsi DPPC 

a DPTAP bez hyaluronanu a s přídavkem hyaluronanu na příkladu jedné směsi DPPC/DPTAP 

(80/20), protože vliv hyaluronanu byl ve všech studovaných systémech podobný. Vidíme, že 
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s přídavkem hyaluronanu došlo k mírnému zvýšení CAC systému a byl pozorován opětovný 

nárůst EmPI v oblasti koncentrací vyšších, než byla stanovena hodnota CAC analogického 

systému bez hyaluronanu. Za povšimnutí stojí, že CAC systému po přídavku hyaluronanu v tomto 

případě mírně narůstá, kdežto u čistého DPTAP byl pozorován prudký pokles CAC po přídavku 

hyaluronanu na koncentraci DPTAP přibližně o řád nižší.  

 

Obr. 13. 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. 14 srovnává závislosti EmPI pyrenu na koncentraci směsí DPPC a DPTAP všech 

studovaných systémů. Vidíme, že s klesajícím podílem DPTAP ve směsi je opětovný nárůst EmPI, 

a tedy i vznik sraženiny, lokalizován u vyšších koncentrací směsi DPPC a DPTAP. 

I v těchto případech byly stanoveny parametry opětovného nárůstu EmPI – ke koncentraci 

hyaluronanu byly vztaženy jak koncentrace DPPC, tak koncentrace DPTAP, při nichž bylo 

zaznamenáno maximum nárůstů EmPI a byly získány poměry CDPPC/CHya a CDPTAP/CHya (Tab. 4).  

Tab. 4. 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 
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Hodnota CDPPC/CHya narůstá se zvyšujícím se podílem DPPC ve směsi, a závislost poměru 

CDPPC/CHya na poměru DPPC/DPTAP je tedy spíše neprůkazná. Hodnota CDPTAP/CHya naopak 

dosahuje hodnot blížící se dvěma ve všech studovaných směsích, stejně jak tomu bylo v případě 

systému DPTAP-hyaluronan. Interakce směsi těchto dvou lipidů s hyaluronanem je tedy evidentně 

i v tomto případě řízena koncentrací DPTAP a poměrem CDPTAP/CHya. Na základě těchto výsledků 

můžeme říct, že DPPC se také podílí na tvorbě agregátů DPPC/DPTAP/Hya, jen tuto tvorbu přímo 

neovlivňuje. 

 

Obr. 14. Závislost EmPI 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 

5.7 Studium agregace neionogenního tenzidu a DPPC 

V druhé části práce byly studovány interakce DPPC, cukerného tenzid, konkrétně 

dodecylmaltosidu (DM) a oktylglukopyranosidu (OG), a hyaluronanu. Koncentrace DPPC byla 

přibližně při koncentraci počátku agregace (CPA) DPPC (5 mg dm
–3

).  

Na Obr. 15 je znázorněna závislost EmPI pyrenu na koncentraci DM pro DM a jeho směsi 

s DPPC a DPPC a Hya. U závislosti náležící DM byla zaznamenána sigmoidní závislost, hodnota 

CMC je uvedena v Tab. 5. S přídavkem DPPC k DM byl pozorován pokles EmPI při koncentraci 

DM okolo 0,01 mM a také jeho následný nárůst v koncentračním rozmezí DM 0,04–0,1 mM. Tyto 

změny EmPI mohou naznačovat vznik premicelárních agregátů a jejich následný rozpad před 

vznikem směsných micel. 

Závislost EmPI pyrenu na koncentraci DM pro jeho směs s DPPC byla proložena dvěma 

Boltzmannovými křivkami, první inflexní bod byl označen jako CACM, zatímco druhý CMC 

(Tab. 5). Z naměřených hodnot je také zřejmé, že s přídavkem DPPC dochází k mírnému snížení 

CMC a že je pozorován první pokles EmPI přibližně při desetkrát nižší koncentraci než byla 

stanovena CMC DM.  
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V případě směsí DM, DPPC a Hya pozorujeme méně výrazný pokles EmPI než tomu bylo 

pouze po přidání DPPC k DM. Proto mohla být závislost proložena pouze jednou Boltzmannovou 

křivkou. Byl zaznamenán další pokles CMC s přídavkem Hya ke směsi DM a DPPC. 

 

Obr. 15. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci dodecylmaltosidu (DM) pro 

DM a jeho směsi s DPPC a DPPC a Hya 

Tab. 5. Parametry Boltzmannovy závislosti pro DM a jeho směsi s DPPC a Hya – CMC, CACM 

a hodnoty spolehlivosti  

Přidaná sloţka 

CACM (mM) CMC (mM) 

EmPI R
2
 ExPI R

2
 EmPI R

2
 ExPI R

2
 

– – – – – 0,2126 0,9993 0,1917 0,9936 

DPPC 0,0162 0,9917 0,0149 0,9916 0,1557 0,9891 0,1432 0,9961 

DPPC + Hya – – – – 0,1286 0,9935 0,1215 0,9945 

Na Obr. 16 jsou znázorněny závislosti EmPI na koncentraci OG pro OG a jeho směsi s DPPC 

a DPPC a Hya. V případě čistého OG byla opět naměřena prostá sigmoidní závislost, nalezené 

hodnoty CMC jsou vypsány v Tab. 6.  

V případě směsi OG s DPPC pozorujeme první pokles EmPI při koncentraci OG okolo 2 mM. 

Tento pokles může naznačovat, stejně jako u směsi DM a DPPC, vznik premicelárních agregátů 

před utvořením micel. Na rozdíl od směsi DM s DPPC ale nedochází k opětovnému nárůstu EmPI. 

Premicelární agregáty se tedy pravděpodobně nerozpadají, ale spíše přetvářejí v micely. Tento 

rozdíl v interakci DM a OG s DPPC může být skryt v rozdílných tvarech jejich molekul. Díky 

rozsáhlejší polární části DM obsahující dva cukerné kruhy mají micely DM pravděpodobně větší 

tloušťku polární vrstvy v porovnání s OG a fosfocholinem [56][57], což může být příčinou 

nestability směsi DM/DPPC. 
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Obr. 16. Závislost emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci oktylglukopyranosidu (OG) 

pro OG a jeho směsi s DPPC a DPPC a Hya 

Tab. 6. Parametry Boltzmannovy závislosti pro OG a jeho směsi s DPPC a Hya – CMC, CACM 

a hodnoty spolehlivosti  

Přidaná sloţka 

CACM (mM) CMC (mM) 

EmPI R
2
 ExPI R

2
 EmPI R

2
 ExPI R

2
 

– – – – – 21,2 0,9993 19,7 0,9983 

DPPC 1,80 0,9513 1,60 0,9713 19,9 0,9989 19,3 0,9997 

DPPC + Hya 0,44 0,9168 0,45 0,8481 20,1 0,9958 19,9 0,9921 

V závislosti náležící směsi OG a DPPC pozorujeme dále prudký pokles hodnot EmPI, jehož 

inflexní bod odpovídá CMC směsi. Dle naměřených hodnot CMC zjistíme, že přídavek DPPC 

k OG způsobuje mírné snížení CMC a vznik premicelárních agregátů při přibližně desetkrát nižší 

koncentraci OG, podobně jak tomu bylo v případě DM. 

Bylo zjištěno, že solubilizace DPPC oktylglukopyranosidem začíná přeměnou ve vezikly 

s nižším poloměrem křivosti, které se dále mění ve válcovité micely koexistující s malými 

sférickými micelami dominujícími při vysoké koncentraci tenzidu. Můžeme se tedy domnívat, že 

při CACM dochází ke vzniku cylindrických micel [44] 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 jehož proložení Boltzmannovou závislostí byla 

získána hodnota CACM. Po tomto snížení EmPI nenásleduje jeho nárůst, ale naopak prudký 

pokles, a to při koncentraci OG okolo 20 mM, kde inflexní bod odpovídá CMC (Tab. 6). Ze 

získaných hodnot také zjistíme, že přídavek Hya způsobil snížení 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 nižší než CMC.  
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5.8 Fyzikální vlastnosti agregátů cukerný tenzid/DPPC 

Agregáty vzniklé z cukerného tenzidu a DPPC byly dále charakterizovány z hlediska velikosti, a to 

metodou dynamického rozptylu světla. Koncentrace DPPC při těchto experimentech byla zvolena 

tak, aby zhruba odpovídala CAC DPPC, tedy 18 µM (13,2 mg dm
–3

). 

Téměř ve všech případech byly získány závislosti znázorňující přítomnost polydisperzních 

systémů. Na Obr. 17 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, kdežto poslední zobrazený vzorek 

neobsahuje DPPC, ale jen maltosid, a to o stejné koncentraci jako vzorek předchozí. 

 
Obr. 17. Velikosti agregátů v systému DPPC/maltosid při koncentraci DPPC 18 µM 

Vidíme, že při nízkých koncentracích maltosidu jsou v roztoku přítomny agregáty o velikosti 

400–800 nm. Při zvyšování koncentrace maltosidu pozorujeme vymizení velkých agregátů, 

k němuž dochází přibližně při CMC maltosidu. Vedle velkých agregátů jsou v roztoku při nízkých 

koncentracích maltosidu přítomny i agregáty o velikosti přibližně 70 nm. Při zvyšování 

koncentrace maltosidu velikost těchto menších agregátů postupně narůstá až na 230–260 nm, vedle 

nichž vznikají v roztoku i menší částice o velikosti okolo 20 nm. 

Z naměřených velikostí v systému lze usuzovat, že 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 snížení velikosti velkých agregátů téměř na 

polovinu původní velikosti, což naznačuje interakci s molekulami tenzidu a vznik směsných 

útvarů. Přibližně při této koncentraci maltosidu byl také pozorován pokles EmPI. S dalším 

zvýšením koncentrace DM byla zaznamenána kompletní solubilizace liposomů, a pravděpodobně 

vznik tenzidových micel dopovaných molekulami lipidu.  

V případě glukopyranosidu byl vývoj velikosti agregátů v roztoku při nízkých koncentracích 

OG podobný. I v tomto případě náleží první body na Obr. 18 čistému DPPC, a poslední čistému 
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glukopyranosidu o stejné koncentraci jako u předešlého bodu. Pozorujeme, že první přídavek OG 

nemá téměř vliv na velikost agregátů, ale způsobil výrazné snížení zastoupení velkých agregátů. 

Další změny jsou patrné při koncentraci OG 0,7 mM, kdy je pozorováno vymizení velkých 

agregátů, pravděpodobně tedy dochází k solubilizaci velkých lipidových veziklů. V rozmezí 

koncentrací OG 0,7–5 mM jsou v roztoku přítomny jen menší agregáty o velkosti do 180 nm. Při 

koncentraci OG 10 mM nastává zlom a v roztoku jsou zaznamenány agregáty o velikosti okolo 

700 nm, jenž jsou s dalším nárůstem koncentrace OG pravděpodobně solubilizovány za vzniku 

menších. K těmto výrazným změnám dochází v oblastech koncentrace OG, kdy bylo také 

zaznamenáno CAC systému DPPC/OG. 

 
Obr. 18. Velikosti agregátů v systému DPPC/pyranosid při koncentraci DPPC 18 µM 

 

Obr. 19. Závislost anizotropie fluorescence DPH na teplotě pro DPPC o koncentraci 18 µM 
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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 vždy 18 µM, stejně jako při studiu velikosti částic. 

Na Obr. 19 je znázorněna závislost anizotropie fluorescence DPH na teplotě pro DPPC. 

Závislost byla proložena třemi přímkami. Teplota při prvním průsečíku 41,81 °C odpovídá 

teplotám fázového přechodu stanoveným pomocí TAM a generalizované polarizace fluorescence 

laurdanu. Anizotropie fluorescence DPH je tedy na fázový přechod citlivá podobně jako GP 

fluorescence laurdanu. Proto byla anizotropie fluorescence DPH využita i ke studiu solubilizace 

membrán DPPC dodecylmaltosidem. 

Na Obr. 20 je zobrazena závislost anizotropie fluorescence DPH v systému DPPC/DM na 

koncentraci DM. Při koncentraci DM nad 0,05 mM (čtvrtina hodnoty CMC DM) začíná 

v závislosti pomalý pokles. DM tedy znatelně narušuje konzistenci membrány DPPC již od 

koncentrace 0,05 mM. Další zvyšování koncentrace vede k postupnému snižování anizotropie, což 

naznačuje, že přidané množství DM je plynule inkorporováno do membrány a zapříčiňuje její 

solubilizaci. Zlom nastává okolo koncentrace DM (0,17 ± 0,01) mM, tedy při mírně nižší 

koncentraci než CMC DM a nepatrně vyšší, než byla zjištěna CMC směsi DM/DPPC. I na základě 

studia velikosti částic v roztoku předpokládáme, že v této fázi jsou v systému přítomny už jen 

směsné micely. 

Poslední hodnoty v grafu odpovídají čistému DM, tedy anizotropii fluorescence DPH 

v micelách DM. Jak vidíme, oproti vzorku se stejnou koncentrací DM a obsahem DPPC 

o koncentraci 18 µM nedošlo již k výraznému snížení anizotropie fluorescence DPH v systému. 

 

Obr. 20. Závisost anizotropie 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 

Dále byla u vybraných vzorků studována teplotní závislost anizotropie fluorescence DPH. Na 

Obr. 21 jsou zobrazeny získané závislosti při koncentraci DM v blízkosti jeho CMC, 0,2 mM 
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a 0,3 mM. V případě obou vzorků se systém nachází v oblasti koncentrací DM, kdy by měl být 

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 nižší hodnoty anizotropie při 

nízkých teplotách než v případě méně koncentrovaného roztoku (0,2 mM). Na druhou stranu, při 

vyšších teplotách (nad 45 °C) jsou hodnoty anizotropie při obou koncentracích DM téměř shodné. 

Byly vyhodnoceny teploty, při nichž 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 snížení hodnoty anizotropie může naznačovat postup v solubilizaci membrány směrem ke 

tvorbě směsných micel. 

 

Obr. 21. Závislost anizotropie fluorescence DPH na teplotě pro směs DPPC/DM při různé 

koncentraci DM a stejné koncentraci DPPC 18 µM 
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6  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout nosičový systém založený 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 možné další využití. 

Pro tyto účely se jeví vhodné využít zwiterionický DPPC, jeho interakce s hyaluronanem však 

nebyla prokázána. Důvodem může 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, že při 

určitém poměru koncentrací DPTAP a hyaluronanu dochází k vysrážení směsí. Tento vznik 

sraženiny je doprovázen nárůstem EmPI/ExPI, pravděpodobně je tedy převážné množství DPTAP 

(a hyaluronanu) spotřebováno na tvorbu sraženiny a je pozorována fluorescence pyrenu z vodného 

prostředí. S postupným zvýšením koncentrace DPTAP v roztoku sraženina zůstává a zároveň je 

pozorován opět pokles EmPI/ExPI. Další přidané množství 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 sraženiny. 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 snížení poměru koncentrace 

DPTAP a hyaluronanu, při kterém dojde ke vzniku sraženiny. 

Dále byly připraveny směsi DPPC/DPTAP s převažujícím množstvím DPPC. Bylo prokázáno, 

že 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, že 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 nejužším 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 žádoucí. Důležité je najít jakýsi kompromis, při 

kterém nedojde k uvolnění látek solubilizovaných v liposomech příliš brzo, ale dříve než po úplné 

degradaci celého systému. 

Stejně jako u DPPC a DPTAP, i v případě směsí těchto dvou lipidů (při převažujícím 

zastoupení DPPC) byla studována agregace s hyaluronanem, a při některých poměrech lipidů ve 

směsi i s hydrofobně modifikovaným hyaluronanem. Přídavek hyaluronanu způsobil pouze mírný 
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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 sraženiny. Tato tvorba 

sraženiny byla i u směsí DPPC a DPTAP s hyaluronanem řízena pouze koncentrací DPTAP a 

nastala vždy 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 sraženiny pozorován při nižších koncentracích směsi lipidů. Toto snížení 

poměru koncentrace lipidu a hyaluronanu, při kterém byl pozorován vznik sraženiny, bylo 

zaznamenáno i v případě DPTAP, přičemž snížení bylo výraznější s přídavkem oleylhyaluronanu 

než v přítomnosti kaproylhyaluronanu. U směsi DPPC a DPTAP je tedy povaha interakce se všemi 

použitými derivátu hyaluronanu stejný jako v případě čistého DPTAP. 

Uspořádanost DPPC/DPTAP membrán byla studována pomocí anizotropie fluorescence DPH. 

Bylo zjištěno, že se vzrůstajícím podílem DPPC ve směsi lipidů je membrána více rigidní, 

uhlovodíkové řetězce jsou uspořádanější. Ke směsi byl dále přidán cholesterol, jenž způsobil na 

jednu stranu fluidizaci DPPC membrán, ale na druhou stranu vyztužení stěn agregátů tvořených 

pouze DPTAP, zatímco u některých směsí DPPC a DPTAP nebylo pozorováno žádné 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 žádné 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 již 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, což 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, 

protože 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 sraženiny, 

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, protože 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. 
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Původním záměrem práce bylo připravit a studovat homogenní kapalné systémy. I přes téměř 

okamžitý vznik sraženiny by však systémy mohly být využitelné v kožních aplikacích. 

V druhé části práce byla studována a prokázána interakce mezi DPPC a neiontovým tenzidem, 

jehož polární část je tvořena cukerným kruhem. Po přidání DPPC o koncentraci 5 mg dm
−3

 

k oběma studovaným tenzidům, DM a OG, bylo pozorováno snížení CMC systému 

a pravděpodobně i tvorba premicelárních agregátů. Také byly zaznamenány CAC směsí, a to 

přibližně při desetkrát nižších koncentracích než bylo CMC daných cukerných tenzidů. 

Po přidání hyaluronanu ke směsi DM/DPPC nebyla pozorována téměř žádná změna, zatímco 

přídavek Hya ke směsi OG/DPPC způsobil snížení 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 dosažením 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, jež 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, že v případě DM je interakce s DPPC (a Hya) složitější, než u OG. 

Důvodem je pravděpodobně složitější struktura DM s rozsáhlou polární částí tvořenou dvěma 

cukernými kruhy. 

V dizertační práci bylo prokázáno, že ve studovaných systémech dochází k interakci mezi 

hyaluronanem a směsnými systémy obsahujícími DPPC, a vhodnou kombinací povrchově 

aktivních látek/lipidů je možné připravit systémy s fyzikálně-chemickými vlastnostmi „na míru“. 

Ve směsi s DPTAP vede přídavek hyaluronanu k rychlému vysrážení. Pro využití v kosmetických 

nebo medicínských aplikacích je interakce žádoucí, ovšem by bylo vhodné ji „zpomalit“ a systém 

vést spíše do gelové formy.  
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8  SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CMC kritická micelární koncentrace 

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 

EmPI emisní polaritní index 

ESEM environmental scanning electron microscopy 

ExPI excitační polaritní index 

GP generalizovaná polarizace 

Hya hyaluronan 

P packing parametr 

PAL povrchově aktivní látky 

PC fosfocholin 

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 

Tc teplota fázového přechodu 
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