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ABSTRAKT 

Dizertační práce je zaměřena na studium přípravy a charakterizaci koloidních systémů vznikajících 

na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty. Teoretická část práce se věnuje 

nosičovým systémům, popisu použitých materiálů a metodám charakterizace studovaných 

systémů, zejména fluorescenční spektroskopii, dynamickému rozptylu světla a turbidimetrii. 

Experimentální část je zaměřena na objasnění vyhodnocení naměřených dat. Výsledková část 

práce je rozdělena na dvě podsekce věnující se různému způsobu přípravy komplexů hyaluronan-

-tenzid. Indukované agregáty hyaluronanu se Septonexem jsou charakterizovány z hlediska jejich 

vzniku a stability, přičemž výsledky jsou porovnávány s již dříve studovaným tenzidem CTAB. 

V druhé části jsou pak diskutovány tzv. ovrstvené micely, jejich formace, vlastnosti a stabilita.   

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the study of preparation and characterization of hyaluronan-micelle 

aggregates. The theoretical part deals with drug delivery systems, characterization of used 

materials and methods especially fluorescence spectroscopy, dynamic light scattering and 

turbidimetry. Methods of determination of measured data are summarized in the experimental 

section. The result section is divided into two subsections dedicated to different preparation 

methods of hyaluronan-surfactant complexes. Induced aggregates of hyaluronan with Septonex are 

characterized in terms of their origin and stability, and the results are compared with previously 

studied surfactants CTAB. In the second part are discussed so-called decorated micelles, their 

formation, properties and stability. 
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1   ÚVOD 

Předpona "nano" (z řečtiny – znamená trpaslík, trpasličí) je v současné době nadužívána, nicméně 

je faktem, že trpasličí technologie mají mnohdy obří aplikace. Jedním z velmi slibných směrů je 

nanomedicína – využití specifických vlastností entit jako jsou vlákna a částice, pokud mají 

rozměry v nanometrové škále, v medicíně. 

Richard Smalley, nositel Nobelovy ceny za chemii, řekl roku 2005 předtím, než zemřel na 

rakovinu: „Před dvaceti lety, bez dnešní surové chemoterapie, bych byl už mrtvý. Za dvacet let 

nám nanotechnologie poskytne speciálně zkonstruovaná léčiva, která se specificky zacílí na 

zmutované rakovinné buňky v těle, a všechno ostatní ponechá nedotčené. Rakovina bude 

minulostí.“ 

Vize Richarda Smalleyho vedla a stále vede řadu vědců ke zkoumání dalších možných systémů 

využitelných pro nosičové aplikace v oblasti medicíny či kosmetiky. Jednou z celé řady možností 

pro formulaci takových nosičových systémů je využití interakcí hyaluronanu s opačně nabitými 

tenzidy, jelikož takové systémy by mohly těžit z výhod obou komponent a vzájemnou spoluprací 

převážit možné nedostatky jednotlivých složek. Mezi hlavní výhody takového systému patří 

kombinace biokompatibilního a vysoce hydrofilního polymeru s útvary vytvářejícími hydrofobní 

doménu schopnou rozpustit nepolární látky, tedy například hydrofobní léčiva. 

Tato práce si proto klade za cíl „přispět se svou troškou do mlýna“, tedy přispět k celosvětové 

snaze o vývoj nosičů léčiv a to konkrétně prozkoumáním možností přípravy komplexů 

hyaluronanu s micelárními agregáty, v nichž může být solubilizována hydrofobní látka 

a poskytnutím komplexních informací o stabilitě a vlastnostech takových systémů. 
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Nanomedicína a cílené nosiče léčiv 

Nanotechnologie má jednu z nejslibnějších aplikací na poli medicíny. Nanomedicína je definována 

jako soubor věd a technologií využívaných pro diagnózu, terapii a prevenci chorob 

a traumatických poranění, utišení bolesti a pro ochranu a zlepšení lidského zdraví, které používají 

molekulární nástroje (nanozařízení, nanostruktury) a znalosti o lidském těle na molekulární úrovni.  

Aplikace nanotechnologií v medicíně jsou velmi slibné, přičemž oblast diagnostiky nemocí, 

cílené dopravy léčiv na specifické místo v těle a molekulární zobrazování jsou v současnosti 

intenzivně studovány, některé produkty dokonce již podstupují klinické testování. Současná 

generace léčiv je často založena na malých molekulách o molekulární hmotnosti okolo 1 000 Da 

nebo menší, které systematicky cirkulují v těle. Běžné škodlivé následky systémové biodistribuce 

zahrnují toxicitu ve tkáních, do kterých nebylo léčivo cíleno, z terapeutického pohledu obtížně 

udržitelnou koncentraci léčiva a metabolismus a exkreci léčiva, přičemž všechny z těchto 

parametrů snižují efektivnost léčiva. Systémy pro dopravu léčiv založené na nanotechnologiích 

(nanonosiče) by mohly zmírnit tyto problémy kombinací tkáňového nebo orgánového specifického 

cílení a terapeutických kroků. Tyto nosiče by měly především umožnit prodlouženou cirkulaci 

účinných látek v krevním řečišti, řízenou aktivaci a účinek selektivně zaměřený na cílovou tkáň. 

Tím lze omezit nežádoucí účinky terapie či zajistit rozpustnost ve vodě nerozpustných aktivních 

látek [1; 2]. 

Cílený transport léčiv je založen na obecném postupu, kdy nanočástice v sobě enkapsuluje 

léčivo. Přitom částice sama nebo rozpoznávací elementy na jejím povrchu umějí na základě 

specifických receptorů na povrchu buňky najít to pravé místo pro účinek [3; 4]. Byla vyvinuta celá 

řada nosičů, založených na rozpustných polymerech, liposomech, dendrimerech [5–7] 

a polymerních micelách [5; 8–10]. Některé z těchto nosičů jsou již zavedeny do klinické praxe [5]. 

Na nosiče léčiv je kladena celá řada požadavků jak z hlediska jejich chemických vlastností, jako 

je tvar, velikost, náboj, povrchová hydrofilnost či povaha a hustota ligandů na jejich povrchu, ale 

také co se týče jejich biodegradovatelnosti, biokompatibility a schopnosti specifické interakce na 

cílovém místě. Dále je nezbytné, aby nesená biologicky aktivní látka byla v lékové formě 

neaktivní a bez negativního vlivu na organismus. Léčivo má být aktivováno až v místě 

požadovaného účinku a uvolňováno po optimální dobu a v optimální koncentraci potřebné pro 

dosažení maximálního účinku. Je potřeba, aby léčivo, metabolity a všechny komponenty 

nosičového systémy byly nakonec eliminovány z organismu [11; 12]. 

2.2 Interakce polyelektrolyt-tenzid 

V současné době je uvažováno o využití interakcí tenzidů a polyelektrolytů jako dalšího vhodného 

způsobu přípravy cílených nosičů léčiv [13; 14]. Takové systémy jsou spojením výhod obou látek. 

Tenzid v těchto systémech vytváří hydrofobní prostor, ve kterém je možné solubilizovat léčivo, 

polyelektrolyt zajišťuje vnější ochranu agregátů a cílení na specifické místo v organismu. Zmíněný 

model je však značně zjednodušený a je velmi důležité jeho bližší prozkoumání, především pak 

podmínky interakce mezi komponentami a stabilita agregátů. 
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Polymer je obecně přidáván do roztoku pro kontrolu reologie, stability systému nebo pro 

manipulaci s povrchovou adsorpcí. Interakce uvnitř směsi jsou poháněny hydrofobními, 

bipolárními a elektrostatickými silami. Pokud je tenzid přidán do roztoku, který obsahuje opačně 

nabitý polymer, mluví se o „silně interagujícím systému“, v kterém jsou na prvním místě přitažlivé 

elektrostatické síly opačně nabitého polymeru a tenzidu. V současné době je napsána celá řada 

článků a knih zaměřených na asociaci mezi opačně nabitými polyelektrolyty a tenzidy [15–19].  

Tenzid v přítomnosti opačně nabitého polyelektrolytu začíná formovat agregáty 

s polyelektrolytem, když jeho koncentrace přesáhne kritickou agregační koncentraci 

(zkratkou CAC). Agregace polyelektrolytu a tenzidu s opačným nábojem značně závisí na 

vlastnostech tenzidu a polyelektrolytu [15]. Formování komplexu polyelektrolyt-tenzid vzniká na 

základě elektrostatické vazby, která je následně stabilizována pomocí hydrofobních interakcí 

tenzidových řetězců [20]. V tomto procesu je protiiont polyelektrolytu nahrazen tenzidovým 

iontem a vazebné místo polyelektrolytu tenzidu formuje neutrální iontový pár. Rozsáhlé 

elektrostatické interakce v asociačním procesu závisí na nábojové hustotě polyelektrolytu. 

Konformační vlastnosti a dynamické chování řetězce polyelektrolytu jsou dány stupněm ionizace 

a koncentrací a distribucí protiiontů [21]. Ve vodném roztoku jsou také důležité solvatační 

vlastnosti a hydrofobní interakce, jelikož silně ovlivňují konformační vlastnosti polymeru. 

Hlavním důvodem kooperativního vázání tenzidových molekul na opačně nabitý polyelektrolyt je 

elektrostatická stabilizace tenzidových micel.  

Thalberg K. a Lindman B. [22] studovali fázové chování systému polyakrylátu a kationtových 

tenzidů. Studium kombinace homopolymeru a tenzidu odhalilo, že při nízké koncentraci tenzidu 

nedochází k žádné asociaci, nehledě na koncentraci polymeru. Nad CAC roste počet vázaných 

tenzidů na polymerovém řetězci až do určité koncentrace tenzidu, která se lineárně vyvíjí 

s koncentrací polymeru. Formace micel začíná, jakmile se po nasycení polymerních řetězců 

koncentrace tenzidu ještě zvýší. V této fázi vedle sebe v roztoku koexistují volné tenzidové micely 

a tenzid agregovaný k polymeru. V přítomnosti polyelektrolytu je velikost micel tenzidu menší než 

micel formovaných při absenci polymeru v roztoku. Kromě vytváření micel může tenzid izolovat 

jeho hydrofobní řetězce z vodného roztoku jejich asociací s hydrofobními částmi polymeru.  

 

Obr. 1: Schematická ilustrace (a) řetězce polyelektrolytu, (b) asociace tenzidu na polymer, (c) navázaných 

molekul tenzidu po CAC a (d) formace komplexu po CMC v systému opačně nabitého polymeru a tenzidu 

ve vodném roztoku [23]. 

V sérii článků ukázali Hansson P. a Almgren M. [24–26], že tenzidové agregáty tvořené 

v roztoku polyelektrolytu jsou podobné volným micelám (Obr. 2). Byl studován vliv nábojové 

hustoty polyelektrolytu (sodné soli karboxymetylcelulózy NaCMC a polyakrylátu sodného NaPA) 

na vazebnou izotermu a na agregační číslo tenzidu. Dále byla zkoumána vazba 

alkyltrimetylamonium bromidů k sérii NaCMC o různé nábojové hustotě použitím tenzidové 

selektivní elektrody spolu s metodou časově rozlišeného zhášení fluorescence. Objevili, že nárůst 

v nábojové hustotě vede k silnější interakci, ale agregační číslo dodecyltrimetyl-amonium bromidu 
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(DTAB) v roztoku NaCMC a NaPA bylo téměř stejné jako těch odpovídajících volným micelám. 

Nicméně, rozdíl ve flexibilitě mezi NaPA a NaCMC neměl vliv na agregační číslo DTA
+
 iontů. 

 

Obr. 2: Polyelektrolyt-tenzid komplexy ve zředěném roztoku – model perlového náhrdelníku. 

Vliv nábojové hustoty na vazbu polyelektrolytů na tenzidy studovali například také Hayakawa 

K. a kol. [27; 28] Zkoumali systém různých karboxylových polyelektrolytů (NaCMC, NaPA, 

algináty a pektany) a dodecyl- a tetradecyltrimetylamonium bromidů. Zjistili, že detailní struktura 

polymeru hraje důležitou roli v procesu vázání tenzidů. Vazebnou konstantu či kooperativní efekt 

složek může zřejmě ovlivňovat také hydrofobní charakter, flexibilita a detailní lokální struktura 

polymeru. Vliv nábojové hustoty kationtových a aniontových kopolymerů v předem vytvořených 

komplexech rozpustných záporně nabitých polyelektrolytů na interakci takových komplexů 

s kationtovým tenzidem dodecylpyridinium chloridem studovali Kötz J. a kol. [29; 30]. Zjistili, že 

vázání je kooperativní pro všechny studované systémy, ale jeho síla je závislá na nábojové hustotě 

polyelektrolytu v předem vytvořených komplexech.  

Přidání soli do systému vždy redukuje vazebnou afinitu mezi tenzidy a opačně nabitými 

polyelektrolyty. Lineární vztah mezi vazebnou afinitou a koncentrací soli byl studován na řadě 

systémů [31–33]. Ačkoli přidaná sůl snižuje vazebnou afinitu, zvyšuje také kooperativitu 

interakce. Kooperativita je dosažena prostřednictvím interakce molekul bočních částí n-alkylových 

řetězců v micelárních agregátech. Přídavek nízkomolekulární soli podporuje formování řetězců 

polyelektrolytu kvůli potlačené expanzi polymerních řetězců.  

Anthony O. a Zana R. [34; 35] studovali efekt hydrofobicity polymeru na vazbu kationtového 

tenzidu pomocí metody časově rozlišeného zhášení fluorescence na dvou polyelektrolytech 

o různé hydrofobicitě. Vazebná konstanta pro dodecyltrimetylamonium chlorid na polyelektrolyty 

se zvyšovala, přestože kooperativní parametr se snižoval, jak rostl hydrofobní charakter 

kopolymeru. Bylo zjištěno, že vázání není v tomto případě kooperativní, ale nekooperativní či 

dokonce antikooperativní. Vazebná izoterma neukazuje žádnou kritickou agregační koncentraci. 

Tenzidy se dělí mezi vodnou fázi a hydrofobní mikrodomény polymeru. Pro velmi hydrofobní 

polyelektrolyty, kde je většina opakujících se jednotek zahrnuta do mikrodomén, je tenzidové 

agregační číslo úměrné koncentraci tenzidu. Naopak, hydrofilní polyelektrolyty váží tenzidy 

kooperativně nad CAC a agregační číslo tenzidu je téměř nezávislé na koncentraci tenzidu. 
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2.3 Interakce hyaluronan-tenzid 

Jako velmi vhodný polyelektrolyt pro nosičové systémy nejen v kombinaci s tenzidy se již dlouhá 

léta jeví hyaluronan [36–38], díky jeho biokompatibilitě, biodegradabilitě, unikátním chemickým 

a fyzikálním vlastnostem a schopnosti interagovat s receptory na povrchu buněk. Hyaluronan je 

také díky svým vlastnostem schopen zajistit jak pasivní tak aktivní cílení. 

 V komplexech hyaluronan-tenzid se projevují jak elektrostatické tak hydrofobní interakce. 

Podmínkami a problémy interakcí tenzidů s hyaluronanem se zabývali Thalberg K. a kol. [22; 39; 

40] v řadě studií. Byly zkoumány interakce mezi sodnou solí kyseliny hyaluronové a kationtovými 

tenzidy s různou délkou řetězce. Systémy byly zkoumány pomocí metod fázové separace, měření 

vodivosti, NMR a pomocí solubilizačních experimentů. Bylo zjištěno, že tenzidy se váží na 

hyaluronan pouze v případě, mají-li ve svém řetězci deset a více uhlíkových atomů. Při nižším 

počtu uhlíkových atomů tenzidové molekuly upřednostňují agregaci do micel než asociaci 

s polymerním řetězcem. Tyto výsledky se shodují s jinými zdroji, podle kterých interakce 

hyaluronanu a takových tenzidů vede k tvorbě agregátů podobných micelám připojeným na řetězci 

polyelektrolytu (model perlového náhrdelníku zobrazený na Obr. 2). Interakce tenzidů 

a hyaluronanu je velmi závislá na délce řetězce tenzidu, ale v podstatě nezávislá na molekulové 

hmotnosti polymeru nad určitou minimální hodnotou. Dále se autoři zabývali fázovým chováním 

systému tetradecyltrimetyl-amonium bromid-hyaluronan-voda a vlivem nízkomolekulárního 

elektrolytu na fázovou separaci systému cetyltrimetyl-amonium bromid-hyaluronan. Bylo zjištěno, 

že po přidání již malého množství elektrolytu dochází ke zmenšení dvoufázové oblasti ve fázovém 

diagramu. Při překročení určité koncentrace soli fázová separace už neprobíhá. Studie ukazuje, že 

přidání soli do systému omezuje interakce mezi polyelektrolytem a tenzidem, z čehož vyplývá, že 

značná část interakcí v systému je elektrostatické povahy.  

Xu, J. a kol. [41]  a následně Tao Y. a kol. [42] zkoumali systém kationtový tenzid-hyaluronan 

metodami dynamického rozptylu světla, měření zeta potenciálu, optické a fluorescenční 

mikroskopie a turbidimetrie. Výsledky daných studií potvrdily, že dané systémy vznikají 

především elektrostatickými interakcemi, a že průběh navázání tenzidu na řetězce hyaluronanu je 

podmíněn molárním poměrem jednotlivých složek. Samovolná agregace složek v systému vede 

k tvorbě micelární agregátů typu „core-shell“. Následně tento systém studovali z hlediska 

schopnosti solubilizace léčiva paclitaxelu a využití nového komplexu pro dopravu léčiv.  

Gřundělová L. a kol. [43] studovali interakce mezi hyaluronanem a kvartérní solí 

benzalkonium-chloridu (BAC). Na základě experimentů dynamického rozptylu světla, 

viskozimetrie a měření povrchového napětí došli k závěru, že hyaluronan má v roztoku 

konformaci náhodného klubka, které se postupným přidáváním BAC rozbaluje, čímž roste 

i střední velikost částic. Zároveň bylo také prokázáno, že od určité koncentrace BAC, vznikají 

v roztoku agregáty. Zmíněné metody poukazují na to, že termodynamické upřednostňování 

interakcí BAC-BAC nebo hyaluronan-BAC v roztoku hyaluronanu závisí na koncentraci BAC. 

2.4 Fluorescenční spektroskopie  

Stabilita a solubilizační vlastnosti agregátů biopolymer-tenzid jsou důležitými parametry pro jejich 

další využití. Oba tyto parametry je možno vyhodnotit pomocí fluorescenční spektroskopie, kdy je 

hydrofobní léčivo představováno hydrofobní fluorescenční sondou. Touto problematikou se 

zabývají odborníci z celého světa [44–46]. Z fluorescenčních sond je snad nejpoužívanější pyren 
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[47–49]. Pyren je z hlediska vlastností jeho emisních spekter považován za sondu se schopností 

charakterizovat polaritní úroveň jeho blízkého okolí, čímž je vhodnou sondou ke studiu procesu 

micelizace a agregace v systému hyaluronan-tenzid. Velmi dobře rozlišená vibrační struktura 

emisního spektra je vysoce závislá na polaritě rozpouštědla. Změny ve vibrační struktuře nastávají 

v celém spektru, avšak nejvýznamnější rozdíly závisející na polaritě prostředí fluorescenční sondy 

se vyskytují u vrcholu při 373 nm. Vrchol při 384 nm je využíván jako referenční pás. Vyjádřením 

poměru intenzity fluorescence při těchto dvou vrcholech získáváme parametr velmi citlivý na 

polaritu rozpouštědla.  

Wilhelm M. a kol. [50] a následně také Astafieva I. a kol. [51] poukázali na to, že poměr 

intenzity fluorescence dvou nejvýznamnějších vrcholů emisního spektra nemusí být pravým 

ukazatelem pro zjištění počátku micelizace, protože je tato hodnota závislá na vlnové délce 

excitace. Takže při excitační vlnové délce např. 339 nm by se poměr posunul ve prospěch pyrenu 

v hydrofobním prostředí (v micelách), kdežto při 333 nm je hodnota nakloněna k pyrenu ve 

vodném prostředí. Autoři ukázali, že koncentrační závislost poměru intenzit fluorescence při 

333 nm a 338 nm excitačního fluorescenčního spektra je citlivější k pravému počátku micelizace. 

Interakcemi tenzidů s hyaluronanem se dále zabývali Yin, D. a spol. [52]. Byly zkoumány 

možné interakce hyaluronanu a tenzidů, a to aniontových i neionogenních, pomocí metody 

fluorescenční spektroskopie. Autoři zjistili, že neionogenní tenzidy interagují s hyaluronanem buď 

velmi slabě, nebo vůbec, a že hyaluronan ovlivňuje agregaci aniontového tenzidu SDS stejně jako 

přídavek elektrolytu a to tak, že snižuje CMC. Dále byl také zkoumán vliv dalších sacharidů 

(glukózy, galaktózy nebo mannitolu) na příslušné interakce. 

Halasová T. a kol. [45] zkoumali interakce hyaluronanu s tenzidy v roztoku za přítomnosti 

nízkomolekulárního elektrolytu (NaCl). Výsledky ukázali, že přítomnost NaCl sice potlačuje 

interakce mezi hyaluronanem a opačně nabitým tenzidem, ale tyto interakce jsou přítomny 

i v jiných systémech bez ohledu na iontový charakter tenzidu. Interakce byly prokázány pomocí 

metody fluorescenční spektroskopie a částečně také tenziometrie. Fluorescenční data ukázala, že 

tvorba micel nastává v určitém intervalu koncentrací tenzidu a ne při konkrétní koncentraci, 

zvláště v přítomnosti hyaluronanu. Největší vliv hyaluronanu byl pozorován na tenzid Tween 20 

a cetyltrimetylamonium bromid (CTAB).  

Stejní autoři dále zkoumali vliv koncentrace tenzidu na životaschopnost vybraných lidských 

buněk (osteoblasty a keranocyty). Výsledky potvrdily cytotoxický účinek tenzidu CTAB. Bylo 

zjištěno, že přítomnost hyaluronanu o koncentraci 1 g·l−
1
 a molekulové hmotnosti 806 kDa 

potlačuje toxicitu CTAB při nejnižší použité koncentraci 0,2 mmol·l−
1
. Na základě těchto 

poznatků lze očekávat, že by hyaluronan mohl být použit jako úspěšný ochránce specifických typů 

buněk proti toxickým účinků CTAB [53]. 

2.5 Turbidimetrie  

Turbidimetrická metoda bývá nejčastěji používána ke studiu agregace proteinů měřením optické 

hustoty vzorku založené na rozptylu světla v  blízké UV nebo viditelné oblasti světla. Prostup 

světla vzorkem může být měřen pomocí UV-VIS spektrometru při vlnových délkách, kde 

ingredience jako jsou proteiny, DNA/RNA či pomocné látky (např. aminokyseliny) neabsorbují 

světlo, tzn. typicky v rozsahu vlnových délek 320 až 800 nm. Čirost a stupeň opalescence je pak 

často vyhodnocován pomocí roztoku formazinu jako reference.  
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Měření turbidity je jednoduché a použitelné pro relativní porovnání zákalu vzorků, např. pro 

rychlé otestování agregace komponent v systému. Ačkoli turbidimetrie neposkytuje informace 

o velikosti, koncentraci nebo povaze komponent či agregátů ve vzorku, je tato metoda používána 

k detekci relativních změn vzorku během agregačního procesu. Metoda je citlivá k malým částicím 

v systému, a lze ji tudíž využít ke sledování raného stádia formace agregátů v kapalném vzorku při 

studiu degradace nebo stability.  

Autoři Lahlou A. a kol. [54] a Paul M. a kol. [55; 56] provedli rozsáhlou fyzikálně-chemickou 

studii stability protilátek cetuximab, bevacizumab a rituximab. Různé metody charakterizace 

proteinů, včetně UV-VIS turbidimetrie  a dynamického rozptylu světla, byly použity k určení 

změn fyzikálně-chemických vlastností těchto látek. Agregace byla sledována pomocí 

monitorování absorbance použitím UV-VIS spektrometru Varian Cary 50 Probe. Turbidance byla 

měřena jako absorbance při 350 nm. Pomocí metody dynamického rozptylu světla zkoumali 

populaci agregátů v systému.  

 Seitz R. a kol. [57] zkoumali botnání polymerních kuliček mimo jiné také pomocí měření 

turbidance vzorků. Botnání ve většině případů způsobuje, že index lomu mikrokuliček se blíží 

indexu lomu hydrogelu, což má za následek snížení turbidity membrány, což se projeví na 

průchodu či odrazu světla vzorkem. Autoři zjistili, že spektra turbidity jsou ovlivněny velikostí 

mikrokuliček ve vzorku, přičemž testovali kuličky o velikosti 0,6 a 1,4 um. Zjistili, že pokud je 

průměr kuliček stejného řádu jako vlnová délka použitého světla, turbidita vykazuje silnou 

závislost na vlnové délce. Naopak, v případě je-li průměr kuliček větší než vlnová délka světla, 

turbidita se mění s vlnovou délkou jen mírně.  

Jak již bylo řečeno, velmi často je metoda UV-VIS turbidimetrie použita ke studiu agregace 

proteinů. Měření je prováděno v oblasti blízké UV, neboť při nízkých vlnových délkách mají 

proteiny již zanedbatelnou absorpci [58; 59]. Mahler H-Ch. a kol. [59] použili metodu 

turbidimetrie a analýzu rozptylu světla jako analytický nástroj pro sledování formace agregátů 

proteinů v průběhu času. Autoři využili faktu, že čirost či zákal (opalescence) vzorků je založena 

na zeslabení svazku světelných paprsků kvůli rozptylu světla. Přítomnost rovnoměrně 

rozptýlených částic jako např. nerozpustných proteinových agregátů a sraženin vede ke 

zdánlivému zvýšení v UV absorbanci při všech vlnových délkách a to kvůli rozptylu světla. 

Turbidita byla proto měřena jako fotometrická absorbance při 350 a 550 nm, kde žádný ze 

známých vnitřních chromoforů v proteinové formulaci neabsorbuje. Absorbance, resp. turbidance 

byla opět měřena pomocí UV-VIS spektrometru Varian Cary 50 Probe. Dále autoři prováděli ještě 

vizuální porovnávání vzorků s referenční suspenzí dle Evropského lékopisu, kapitoly 2.2.1, podle 

kterého rozlišovali čtyři stupně opalescence (čiré, mírně opalescentní, opalescentní a velmi 

opalescentní). Zvýšení turbidity vlivem agregace bylo zároveň potvrzováno pomocí metody 

dynamického rozptylu světla.  

Wang G. a kol. [60] a Xikui L. [61] studovali agregaci micel s diblokovým kopolymerem mimo 

jiné pomocí UV-VIS turbidimetrie. Autoři zjistili, že pokles turbidity byl ve shodě s pozorovaným 

snížením počtu agregátů v systému. Dále zjistili, že turbidimetrie je vhodná metoda pro studium 

procesu micelizace blokových kopolymerů, neboť roztok rozpustného komplexu byl transparentní 

zatímco micelární roztok silně rozptyloval světlo, čímž docházelo ke změně v turbiditě vzorků. 

Autoři Kayitmazer A. B. a kol. [62] zkoumali vliv tuhosti řetězce polyelektrolytu na jeho afinitu 

k opačně nabité koloidní částici (směsné micele kationtového a neiontového tenzidu nebo 

proteinového sérového albuminu) a následné interakce pomocí turbidimetrické titrace. Turbidita 
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byla měřena pomocí Brickmanova PC800 kolorimetru při vlnové délce 450 nm. Tenzid DTAB byl 

titrován do systému hyaluronan-TX100. Počátek formace komplexů v systému byl 

charakterizován nárůstem turbidity nad nulovou hodnotu. Strmý nárůst turbidity pak indikoval 

počátek makroskopické fázové separace. V případě relativně tuhého řetězce hyaluronanu byla 

vazba s tenzidy obecně slabší než tomu bylo u více flexibilních řetězců kopolymeru 

akrylaminomethylpropansulfonátu a akrylamidu. Byl studován také vliv iontové síly na interakce 

komponent. Bylo prokázáno, že tužší řetězce se k sobě váží slaběji při vyšší iontové síle.  

Již zmínění autoři  Xu, J. a kol. [41] studovali agregaci tenzidu a opačně nabitého hyaluronanu 

pomocí měření turbidity vzorku. Zákal vzorků byl vyhodnocován na základě měření absorbance 

při 550 nm pomocí TU-1901 UV-VIS spektrofotometru. Následně byla absorbance přepočtena na 

turbiditu pomocí jednoduchého vztahu. Autoři pomocí měření turbidity zjistili, že zákal roztoku 

hyaluronanu s tenzidem postupně roste s rostoucím poměrem nábojů tenzidu a hyaluronanu ve 

směsi, přičemž nárůst turbidity si vysvětlovali agregací složek na základě elektrostatických 

a hydrofobních interakcí. 
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3  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem předložené dizertační práce je příprava a charakterizace koloidních systémů 

vznikajících na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty a uvážení potenciálního 

použití těchto systémů pro nanomedicínské aplikace. 

Interakce mezi hyaluronanem a tenzidy jsou studovány již řadu let, ovšem aplikační potenciál 

a metody přípravy takových komplexů jsou většinou opomíjeny. Komplexy hyaluronanu 

s kationtovými tenzidy, zejména CTAB, jsou již řadu let zkoumány a diskutovány na školícím 

pracovišti. V návaznosti na předchozí studium komplexů hyaluronan-tenzid je část této dizertační 

práce zaměřena na studium přípravy a vlastností komplexů hyaluronanu se Septonexem, českou 

specialitou, jejíž struktura je podobná tenzidu CTAB, a porovnání získaných výsledků 

s předchozím studiem. V souvislosti s tím byla studována stabilita těchto komplexů za různých 

podmínek, zahrnujících čas, iontovou sílu prostředí, teplotu či vliv zředění systému. Systémy byly 

připraveny již známým tzv. indukovaným způsobem, tedy postupným přídavkem kationtového 

tenzidu do roztoku hyaluronanu.   

Druhá část práce je pak zaměřena na možnosti přípravy komplexů hyaluronanu s micelárními 

agregáty inovativním neindukovaným způsobem, tj. interakcí hyaluronanu s již hotovým 

micelárními agregáty, v nichž může být solubilizována hydrofobní látka. Výhodou tohoto řešení je 

kombinace biokompatibilního a vysoce hydrofilního polymeru s útvary vytvářejícími hydrofobní 

doménu schopnou rozpustit nepolární látky. Biopolymer vystupuje ve funkci vlastního nosiče, 

micelární agregát ve funkci solubilizátoru navázaného na nosič. Již hotové agregáty jsou pak 

pokryty hyaluronanovými makromolekulami a tak biokompatibilizovány. Příprava komplexů 

neindukovaným způsobem byla provedena metodou postupného přidávání hyaluronanu 

k micelárnímu roztoku vybraných tenzidů (CTAB nebo Septonexu). Následně byla provedena 

optimalizace postupu přípravy a studium vlivu molekulové hmotnosti hyaluronanu na přípravu 

komplexů. V neposlední řadě byly provedeny experimenty prokazující interakci micel 

s hyaluronanem. U vybraných koloidů byl sledován vliv přítomnosti solubilizátu v micelách na 

jejich interakce s hyaluronanem a stabilita výsledných koloidů se solubilizátem v daném prostředí.  

Proces tvorby koloidů a jejich vlastnosti (stabilita, solubilizační schopnosti, velikost částic) byly 

studovány zejména pomocí metody fluorescenční spektroskopie, která poskytuje informace 

o tvorbě a vlastnostech agregátů s nepolárními doménami, dále také pomocí metody dynamického 

rozptylu světla či turbidimetrie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava vzorků 

4.1.1 Metoda fluorescenční sondy 

Systémy zkoumané pomocí fluorescenční spektroskopie, tj. pomocí fluorescenční sondy byly 

připraveny standardním způsobem přípravy vzorků spočívající v použití zásobního roztoku sondy 

v těkavém rozpouštědle. Zásobní roztok fluorescenční sondy v acetonu byl připraven o koncentraci 

2·10
−4

 mol·l
−1

. Při přípravě vzorku bylo potřebné množství zásobního roztoku fluorescenční sondy 

napipetováno do čistých skleněných vialek, tak aby výsledná koncentrace sondy ve vzorku byla 

2·10
−6

 mol·l
−1

. Poté bylo provedeno odpaření těkavého rozpouštědla za sníženého tlaku. Do takto 

připravených vialek byly následně připravovány vzorky o požadované koncentraci jednotlivých 

komponent v požadovaném rozpouštědle. Pro zajištění důkladné solubilizace fluorescenční sondy 

byly vzorky před měřením ponechány minimálně 24 h na třepačce při laboratorní teplotě.  

4.1.2  Metoda DLS a turbidimetrie 

Pro studium systémů pomocí metody dynamického rozptylu světla byly připraveny obdobné 

vzorky jako pro fluorescenční měření, tedy o požadované koncentraci jednotlivých komponent 

v požadovaném rozpouštědle, ale bez fluorescenční sondy. Vzorky byly opět ponechány na 

třepačce po dobu minimálně 24 h při laboratorní teplotě. Pro titrační měření byly připraveny 

zásobní roztoky tenzidů a hyaluronanu o požadované koncentraci v požadovaném rozpouštědle. 

Z těchto roztoků pak byly odebírány potřebné objemy do nádobek automatického titrátoru.  

4.2 Metody a standardní vyhodnocení 

4.2.1 Fluorescenční měření (pyren) 

Fluorescenční spektra pyrenu byla měřena na fluorimetru FLUOROLOG (HORIBA Scientific) 

nebo AMINCO-Bowman Series 2 (Thermo Fisher Scientific). Pro měření emisních spekter byl 

excitační monochromátor nastaven na 336 nm. Spektrum bylo měřeno v rozsahu vlnových délek 

360 až 530 nm. V emisním spektru pak byla sledována intenzita fluorescence prvního a třetího 

maxima, tedy při vlnových délkách 373 a 384 nm. Jejich poměr je v práci označován jako EmPI 

neboli emisní polaritní index, neboť jde o parametr silně závislý na polaritě v okolí sondy. Dalším 

vyhodnocovacím parametrem byl poměr intenzity fluorescence excimeru, jehož maximum se ve 

spektru nachází při 470 nm a monomeru (prvního vibračního maxima). Tento poměr je označován 

jako Ex:Mo a lze podle jeho hodnoty vyvozovat informace o rozložení pyrenových molekul 

v systému, resp. v hydrofobních jádrech. Dále byly měřeny také excitační spektra pyrenu a to 

v rozsahu vlnových délek od 310 nm do 340 nm, přičemž emisní monochromátor byl nastaven na 

392 nm. Z excitačních spekter byl vyhodnocován další významný parametr reagující na polaritu 

v okolí pyrenu a to poměr intenzit fluorescence při 333 a 338 nm. Excitační spektrum totiž reaguje 

na polaritu vzorku posunem svého maxima. Tento poměr bude nadále označován jako ExPI neboli 

excitační polaritní index. 

Závislost EmPI a ExPI na koncentraci tenzidu obvykle vykazuje jednoduchý sigmoidní 

charakter [63]. Tato závislost je standardně prokládána Boltzmannovým modelem znázorněným na 

Obr. 3.  
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Obr. 3: Boltzmannův model a jeho parametry  

Z naměřených závislostí byly vypočítány parametry Boltzmannova modelu – inflexní bod x0, 

jehož souřadnice na ose x se pokládá za hodnotu CMC, dále pak 1. a 2. zlom odpovídající počátku 

a konci agregace a hodnoty A1 a A2 vyjadřující horní a spodní limitu Boltzmannova modelu. Tyto 

hodnoty pak vypovídají o vlastnostech systému před a po agregaci, např. z hodnoty A2 lze zjistit 

polaritu hydrofobních jader ustálených agregátů. Posledním parametrem je Δx, jehož hodnota 

charakterizuje strmost poklesu klesající části křivky a vypovídá tak o průběhu, resp. rychlosti 

agregačního procesu [63].  

Rovnice Boltzmannova modelu je dána jako: 
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kde proměnná y odpovídá poměru EmPI resp. ExPI a nezávislá proměnná x označuje celkovou 

koncentraci tenzidu, A1 a A2 jsou horní a spodní limita křivky.   

Dalším parametrem, který byl využit ke zhodnocení procesu micelizace byl poměr Ex:Mo, 

charakterizující pravděpodobnost tvorby excimeru v systému. Na základě faktu, že tvorba 

excimeru je difúzně kontrolovaný proces [64; 65], můžeme z poměru Ex:Mo zjistit informace 

o mikroviskozitě hydrofobních domén v systému. Tvorba excimeru a tím i hodnoty poměru Ex:Mo 

mohou být v kombinaci se znalostí polaritních indexů nápomocné při vyhodnocování lokalizace 

pyrenových molekul v systému a tím i struktury vznikajících agregátů.  
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4.2.2 Dynamický a elektroforetický rozptyl světla 

Distribuce velikosti částic komplexů tenzid-hyaluronan byly měřeny metodou dynamického 

rozptylu světla na přístroji Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments). Titrační experimenty byly 

provedeny v kombinaci s autotitrátorem MPT-2 (Malvern Instruments). Výsledky prezentované 

dále v dizertační práci představují průměrné distribuce velikosti částic získané vždy nejméně ze tří 

opakování, v případě titračních experimentů pak nejméně z devíti. Při měření distribuce velikosti 

částic byl sledován především tvar autokorelační funkce a počet detekovaných fotonů za sekundu, 

tzv. count rate neboli rychlost čítání fotonů. Oba tyto parametry vypovídají o kvalitě 

a polydisperzitě vzorku ve smyslu přítomnosti nečistot či nedetekovatelných agregátů v systému. 

Výstupem měření pak byly intenzitní distribuce velikosti částic, neboť dochází k analýze fluktuací 

intenzity rozptýleného světla. Je důležité zmínit, že v případě studovaných systémů (hyaluronan-

-tenzid) se nejedná o agregáty ideálních tvarů (tedy kulovitých agregátů), ale že se jedná 

o rozmanité systémy, v nichž vystupují makromolekuly. Metoda dynamického rozptylu světla 

měří tzv. hydrodynamický průměr částice, který je definován jako průměr koule, která by měla za 

stejných podmínek stejný difúzní koeficient, jaký byl naměřen. V praxi ovšem platí, že částice 

a makromolekuly v roztoku jsou nekulové, dynamické a solvatované.  

Koloidní stabilita komplexů tenzid-hyaluronan byla v práci studována metodou 

elektroforetického rozptylu světla na Zetasizeru Nano ZS (Malvern Instruments). Pro získání zeta 

potenciálu () komplexů byly použity vzorky připravené pro měření distribucí velikosti částic. 

Získané hodnoty zeta potenciálu představují vždy střední hodnoty z devíti dílčích opakování a jsou 

prezentovány ve formátu střední hodnota ± směrodatná odchylka. 

4.2.3 Turbidimetrie  

Interakce tenzidů s hyaluronanem byly studovány pomocí UV-VIS turbidimetrie. Metoda je 

založena na sledování vzniku zákalu, který indikuje interakci komponent za vzniku agregátů, na 

kterých dochází k rozptylu světla, jenž se následně projeví zvýšením absorbance vzorku. Pro 

každý studovaný systém bylo proměřeno absorpční spektrum v rozsahu vlnových délek 200 až 

600 nm na spektrometru Varian Cary 50 Probes s použitím ponorné sondy proti odpovídajícímu 

čistému roztoku tenzidu jako blanku. Pro vyhodnocení dat byly použity hodnoty absorbance při 

400 nm. Turbidimetrické titrace byly provedeny přikapáváním hyaluronanu k definovanému 

množství zásobního roztoku tenzidu.  

Bylo provedeno mapování široké škály koncentrací obou komponent. Během všech experimentů 

bylo pro kontrolu také prováděno vizuální pozorování vzorků po každém přídavku hyaluronanu. 

Vzhled vzorku byl porovnáván s čistým roztokem tenzidu. Získaná data absorbance byly vyneseny 

do grafu proti poměru nábojů tenzidu a hyaluronanu (značeno jako T/D). 

 
HyA

Tw )DJ(M
DT

c

c
 , (2) 

kde Mw vyjadřuje molekulovou hmotnost jedné disacharidové jednotky (DJ) řetězce hyaluronanu, 

tedy 401,299 g·l
−1

. Koncentrace tenzidu v systému (cT) je ve vztahu vyjádřena v jednotkách 

mol·l
−1

 a koncentrace hyaluronanu (cHyA) v jednotkách g·l
−1

. Parametr T/D tedy vyjadřuje poměr 

počtu molekul tenzidu a vazných míst na polymeru vyjádřených koncentrací karboxylových 

skupin, resp. počtu dimerů na řetězci. Ze získaných závislostí pak byly většinou odečítány hodnoty 

T/D odpovídající vzniku agregátů v systému. 
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5  VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Indukované agregáty tenzidu s hyaluronanem  

V návaznosti na předchozí studium týkající se tohoto tématu a požadavky projektu COST 

(LD12068) byly studovány interakce tenzidu Septonexu s hyaluronanem. Nejprve byl studován 

proces agregace samotného tenzidu v prostředí vody a prostředí 0,15M roztoku chloridu sodného. 

Následně byly studovány interakce tenzidu s hyaluronanem, přičemž vznik agregátů v systému 

probíhal tzv. indukovaným způsobem, neboli postupným přidáváním tenzidu k roztoku 

hyaluronanu.  

Cílem této etapy bylo porovnání interakce hyaluronanu s tenzidem CTAB a Septonexem 

a následné posouzení vlivu drobných nuancí ve struktuře kationtové polární hlavy tenzidu na 

interakce s hyaluronanem. Na základě zjištěných výsledků pak byly vybrány vhodné kombinace 

koncentrací hyaluronanu a tenzidu pro studium stability těchto komplexů za různých podmínek 

zahrnujících změnu teploty systému či iontové síly prostředí, zředění systému nebo časovou 

stabilitu v průběhu skladování již připraveného systému. Stabilita zmíněných komplexů byla 

studována také z hlediska vlivu molekulové hmotnosti hyaluronanu.   

5.1.1 Fluorescenční mapování interakce Septonexu s hyaluronanem  

Agregační chování Septonexu 

Jako základ pro další práci bylo třeba charakterizovat chování samotného Septonexu ve vodě 

a v prostředí 0,15M roztoku chloridu sodného. Bylo zjištěno, že závislost EmPI na koncentraci 

tenzidu vykazuje charakteristický jednoduchý sigmoidní průběh. Ze závislosti byly vypočteny 

hodnoty kritických micelárních koncentrací pomocí parametrů Boltzmannova modelu. Stanovené 

hodnoty jsou přehledně uvedeny v Tab. 1, ve které jsou pro porovnání uvedeny také hodnoty 

získané vyhodnocením závislosti ExPI na koncentraci tenzidu.  

Tab. 1: Hodnoty CMC a parametrů Boltzmanova modelu Septonexu ve vodném prostředí a prostředí 0,15M 

NaCl 

 

voda 0,15M NaCl 

EmPI ExPI 
literární 

hodnoty 
EmPI ExPI 

literární 

hodnoty 

CMC, 

mmol·l
−1

 
0,754±0,018 0,736±0,006 

0,78 [66]; 

0,77 [67] 
0,078±0,002 0,082±0,002 0,11 [67]* 

R
2
 0,98 0,99  0,98 0,99  

* 0,1M NaCl 

Z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že CMC v soli je snížena o jeden řád oproti vodě 

z důvodu stínění repulzí mezi kladně nabitými hlavami tenzidů v přítomnosti nízkomolekulárního 

elektrolytu. Toto chování je u ionogenních tenzidů známé. Dále je z tabulky zřejmé, že hodnoty 

CMC získané vyhodnocením obou polaritních indexů se příliš neliší a lze tedy oba parametry 

využít k vyhodnocení fluorescenčního měření studovaných systémů.  
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Interakce při nízkých koncentracích Septonexu 

V návaznosti na předchozí práci T. Halasové [68] bylo provedeno studium agregace hyaluronanu 

(100 a 1 500 kDa) o koncentraci 15 mg·l
−1

 se Septonexem. Tento systém nebyl doposud studován 

pomocí pyrenové fluorescenční metody z důvodu zákalu při vyšších koncentracích hyaluronanu.  

Průběh závislosti polaritních indexů na koncentraci Septonexu vykazuje tvar dvojité S-křivky, 

což naznačuje formaci indukovaných micel na řetězci hyaluronanu a micel volných. Poprvé byly 

naměřeny tyto křivky při koncentraci hyaluronanu v systému převyšující 2 mg·l
−1

. V porovnání 

s tenzidem CTAB, který byl studován již dříve, byla pozorována jen jedna fázová separace ve 

formě gelu (Obr. 4) oproti dvěma v případě CTAB. Tato fázová separace byla pozorována 

v koncentračním rozmezí 0,07 až 0,6 mmol·l
−1

, což je oproti CTAB širší interval. Zdá se, že dvě 

oblasti gelové fázové separace u CTAB se spojily v jednu širší oblast v případě Septonexu. 

Mimoto byla také oblast indukované agregace širší, respektive první pokles ExPI byl méně prudký 

než u CTAB. CAC a CMC jsou pak pro Septonex mírně vyšší než u CTAB pravděpodobně jako 

výsledek více komplexní struktury molekuly Septonexu, jejíž hlava je obsahuje 

ethoxykarbonylovou skupinu v blízkosti trimethylamoniové skupiny a ocas je tvořen hydrofobním 

řetězcem s patnácti uhlíkovými atomy. Principiální rozdíl oproti CTAB je tedy ve struktuře polární 

hlavy, která je v případě Septonexu objemnější.  

 

Obr. 4: Závislost ExPI a Ex:Mo na koncentraci Septonexu ve vodném roztoku hyaluronanu (15 mg·l
−1

, 

100 kDa) 

5.1.2 Stabilita indukovaných micel  

Kvůli potenciální aplikaci agregátů hyaluronan-tenzid jako nosičových systémů byla provedena 

základní studie stability zmíněného systému v závislosti na době skladování a odolnosti vůči 

změnám teploty, přídavku elektrolytu nebo vůči zředění systému. Stabilita byla ověřena detekcí 
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změn signálu fluorescenční sondy a distribuce velikosti částic v systému měřeném pomocí metody 

dynamického rozptylu světla.  

Z průběhu závislosti emisního polaritního indexu pyrenu na koncentraci tenzidu (Obr. 4) byly 

pro studium stability vybrány koncentrace tenzidu 0,05 a 0,07 mmol·l
−1

 (na Obr. 4 jsou tyto body 

v rozmezí šedých přerušovaných čar) v kombinaci s hyaluronanem o koncentraci 15 mg·l
−1 

a dvou 

molekulových hmotnostech (100 a 1 500 kDa). Vybrané koncentrace byly v koncentračních 

závislostech lokalizovány za kritickou agregační koncentrací v homogenní oblasti, tedy před 

gelovou fázovou separací.  

Obecně lze říci, že nebyly nalezeny žádné významné rozdíly mezi tenzidem CTAB 

a Septonexem. Oba tenzidy se v komplexech s hyaluronanem chovají podobně. Distribuce 

velikosti částic před změnou teploty nebo před modifikací složení systému jsou většinou stejné 

nebo velmi podobné. Posun maxima distribuce velikosti částic neukázal žádný významný trend 

v závislosti na druhu tenzidu.   

Bylo zjištěno, že agregáty vytvořené v homogenních systémech představovaných 

hyaluronanovými řetězci s indukovanými micelami jsou ovlivňovány celou řasou aspektů, jako je 

iontová síla roztoku, teplota či doba skladování finálních systémů. Molekulová hmotnost 

hyaluronanu a malý rozdíl mezi koncentracemi komponent ovlivňuje stabilitu systému minimálně. 

Bylo zjištěno, že během skladování systémů po dobu tří měsíců byly agregáty stabilní, ale velmi 

citlivé na různé rušivé podněty. Nejmenší vliv na stabilitu systémů byl pozorován u teplotních 

experimentů, kdy topné a chladící cykly způsobovaly reverzibilní změny struktury agregátů. 

Naopak při zředění systému nebo zvýšení iontové síly byly pozorovány významné změny, 

destabilizace agregátů a uvolňování solubilizované hydrofobní látky z agregátů. Jejich potenciální 

aplikace jako nosičové systémy pro dodávání hydrofobních aktivních látek je tedy sporná. 

5.1.3 Studium interakce tenzidu a hyaluronanu pomocí DLS titrací 

Agregace hyaluronanu s tenzidy byla studována také pomocí metody dynamického rozptylu světla 

a elektroforetického rozptylu světla, kdy byla zkoumána velikost částic v systému a zeta 

potenciál systému. Při studiu stability systému byla největší pozornost věnována oblasti vysycení 

nábojů v systému, resp. oblasti nulového zeta potenciálu. Tato oblast je zajímavá z hlediska fázové 

separace systému, ke které dochází buď vratně či nevratně a to zejména v závislosti na molekulové 

hmotnosti hyaluronanu. Interakce hyaluronanu s tenzidy byly studovány pomocí titračních 

experimentů, kdy byl roztok tenzidu titrován do definovaného objemu roztoku hyaluronanu (0,015 

nebo 1 g·l
−1

) o různých molekulových hmotnostech (15, 100 a 1 500 kDa).  

Na Obr. 5 je znázorněn průběh titračního experimentu, resp. závislost průměrné velikosti částic 

a zeta potenciálu systému na poměru T/D, který vyjadřuje poměr počtu molekul tenzidu a vazných 

míst na polymeru vyjádřených koncentrací karboxylových skupin, resp. počtu dimerů na řetězci. 

Znázorněný příklad odpovídá titraci Septonexu o koncentraci 5 mmol·l
−1

 do roztoku hyaluronanu 

o koncentraci 15 mg·l
−1

. Na obrázku je vidět, že postupným přídavkem kladně nabitého tenzidu do 

definovaného množství hyaluronanu dochází k postupnému zvyšování zeta potenciálu systému. 

Ten nám poskytuje informaci o vnějším náboji agregátů v systému. Na začátku titrace, kdy je 

hodnota zeta potenciálu okolo −20 mV, jsou v systému přítomny relativně stabilní agregáty 

tenzidu a hyaluronanu. S rostoucí hodnotou zeta potenciálu dochází k postupnému oslabování 

nábojů mezi jednotlivými agregáty. V blízkosti izoelektrického bodu, tedy v okolí nulového zeta 

potenciálu, dochází ke ztrátě odpudivých sil mezi agregáty, což vede ke shlukování agregátů, 
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fázové nestabilitě a nakonec i fázové separaci systému ve formě sraženin. Fázová separace je pak 

v grafu charakterizována nárůstem průměrné velikosti částic. Na Obr. 5 je znázorněna závislost 

průměrné velikosti částic (Z-dH) na poměru T/D v systému hyaluronan-Septonex pro tři 

molekulové hmotnosti hyaluronanu. V okolí nulového zeta potenciálu dochází překvapivě 

k největšímu nárůstu ve velikosti agregátů u systému, který obsahuje hyaluronan o nejnižší 

molekulové hmotnosti (15 kDa). V rámci směrodatných odchylek jsou však hodnoty velmi blízké 

hodnotám pro molekulovou hmotnost 100 kDa. V případě velmi krátkého řetězce hyaluronanu 

pravděpodobně dochází ke tvorbě agregátů, které mají mnohem lépe definovaný tvar a velikost 

než v případě vyšších molekulových hmotností hyaluronanu (hlavně 1 500 kDa). S nárůstem 

molekulové hmotnosti hyaluronanu dochází také k nárůstu velikosti polymerních klubek, resp. 

hydrodynamických domén. Zejména při nízké koncentraci hyaluronanu mají tyto větší klubka 

a potažmo také jejich agregáty s tenzidovými molekulami mnohem méně definovaný tvar a jsou 

tedy mnohem hůře měřitelné pomocí metody dynamického rozptylu světla.  Bylo zjištěno, že 

roztok čistého hyaluronanu je velmi polydisperzní a obtížně měřitelný a již malý přídavek tenzidu 

do roztoku hyaluronanu způsobí snížení průměrné velikosti detekovaných částic a jejich 

polydisperzity. Tento trend je však potlačen s rostoucí molekulovou hmotností hyaluronanu. 

 

Obr. 5: Závislost průměrné velikosti částic (Z-dH) a zeta potenciálu na poměru T/D v systému hyaluronan-

-Septonex  

V Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty poměrů T/D při nulovém zeta potenciálu systému hyaluronan-

-tenzid. Porovnáním těchto hodnot obou tenzidů je zřejmé, že v případě nízké koncentrace 

hyaluronanu (15 mg·l
−1

) dochází u Septonexu k vyrovnání nábojů v systému při nižším poměru 

T/D oproti CTAB. Rozdílnost v hodnotách je tedy pravděpodobně výsledkem sterického bránění 

interakcí v důsledku více komplexní struktury ethoxykarbonylového kationtu Septonexu. Obdobné 

rozdíly v interakcích byly zjištěny také pomocí fluorescenčních měření. Jelikož je v případě 
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vysoké koncentrace hyaluronanu 1 g·l
−1

 rozdíl obou tenzidů zanedbatelný, jedná se 

pravděpodobně také o vliv struktury hyaluronanu v roztoku na interakce molekul v systému.   

Tab. 2: Izoelektrické body pro titraci tenzidu (CTAB nebo SPTX) do hyaluronanu o koncentraci 0,015 nebo 

1 g·l
−1

 a molekulové hmotnosti 15, 100 nebo 1 500 kDa 

  IEP (vyjádřeno v T/D) 

c HyA Mw HyA CTAB SPTX 

0,015 g·l
−1

 

15 kDa 7,11±0,51 5,35±0,19 

100 kDa 7,78±0,49 5,04±0,13 

1 500 kDa 8,26±0,58 5,06±0,26 

1 g·l
−1

 

15 kDa 1,24±0,08 1,03±0,15 

100 kDa 1,44±0,18 1,23±0,06 

1 500 kDa 1,26±0,04 1,24±0,01 

 

Porovnáním systémů s různou koncentrací hyaluronanu je jasně patrné, že koncentrace 

hyaluronanu v systému má významný vliv na interakce s molekulami tenzidů. Překvapivé jsou pak 

vysoké hodnoty T/D při nižší koncentraci hyaluronanu. Tyto vysoké hodnoty poukazují na dobře 

vyvinuté a nabité agregáty, kde na jeden náboj hyaluronanu připadá více molekul tenzidu. Vliv 

koncentrace hyaluronanu na hodnotu T/D v izoelektrickém bodě lze vysvětlit na základě 

konformace hyaluronanu v roztoku. Při nízké koncentraci (0,015 g·l
−1

) jsou volné a relativně 

natažené řetězce hyaluronanu volně rozprostřené v celém objemu roztoku. Přikapáváním tenzidu 

dochází k postupnému obsazování vazných míst na hyaluronanu molekulami tenzidu a vzniku 

agregátů s tzv. „bottle brush“ strukturou [69; 70]. Postupným přídavkem tenzidu dochází 

k vysycení vazných míst na hyaluronanu a tvorbě tzv. indukovaných micel. Vzniká struktura tzv. 

perlového náhrdelníku, kdy jsou na řetězci hyaluronanu vázané agregáty podobné micelám, ovšem 

o menší velikosti než jsou odpovídající volné micely [70]. Statisticky pak na jeden záporný náboj 

hyaluronanu může připadat větší počet kladných nábojů tenzidu. Tato teorie byla ověřena 

porovnáním hodnot T/D s výsledky fluorescenčního měření. Bylo zjištěno, že vysoké hodnoty T/D 

odpovídají situaci, kdy v systému dochází k fázové separaci v oblasti za kritickou agregační 

koncentrací. Pro Septonex odpovídají nejvyšší hodnoty EmPI (Obr. 4) během fázové separace 

poměru T/D=5,35.    

Naopak při vysoké koncentraci hyaluronanu zaujímají jeho řetězce strukturu klubka, čímž se 

některé náboje na řetězci sbalují do vnitřního prostoru klubka a stávají se tím méně přístupné pro 

interakce s molekulami tenzidu. Tenzid se proto váže zejména zvenku na polymerní klubka 

a k vysycení záporných nábojů tak stačí přibližně 6krát menší počet molekul tenzidu, než je tomu 

v případě nataženého řetězce při nízké koncentraci hyaluronanu. V systému tedy může docházet 

k postupnému obsazování nábojů na hyaluronanu jednotlivými molekulami tenzidu, aniž by 

vznikaly indukované micely. Pravděpodobněji však může jít o případ, kdy jedna micela interaguje 

s vícero řetězci hyaluronanu, čemuž by odpovídalo i  mnohem intenzivnější srážení systému 

v oblasti nulového zeta potenciálu, který mnohdy způsobil značné komplikace při měření. 

V systému byly tvořeny sraženiny, které byly stabilní a  nerozpustné i po přesycení systému 

tenzidem.  
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5.2 Komplexy micelárních agregátů s hyaluronanem 

Další etapa práce byla zaměřena na studium komplexů micelárních agregátů a hyaluronanu 

vznikající metodou postupného přidávání hyaluronanu k micelárnímu roztoku tenzidu, kdy je 

předpokládán vznik tzv. ovrstvených či obalených micel
1
. 

Interakce hyaluronanu s micelárními agregáty byly studovány pomocí metody turbidimetrické 

titrace. Při titračních experimentech byla prozkoumána široká škála poměrů T/D, a to od několika 

jednotek až po několik tisíc. V návaznosti na turbidimetrické titrace byly komplexy studovány 

pomocí metody dynamického rozptylu světla. Interakce složek a vznik komplexů byly studovány 

v oblasti nejmenší koloidní stability systému, tedy v okolí nulového zeta potenciálu, jinak řečeno 

v oblasti vysycení nábojů v systému. Během titračních experimentů byly tedy sledovány hodnoty 

zeta potenciálu a velikosti částic v systému. Následně bylo vybráno několik systémů lišících se 

poměrem T/D, u nichž byly micelární agregáty zkoumány pomocí metody fluorescenční 

spektroskopie, konkrétně pak studiem solubilizace hydrofobní sondy v systému. Zároveň byla 

u těchto systémů sledována velikost částic a zeta potenciál pomocí metody dynamického 

respektive elektroforetického rozptylu světla. U všech studovaných systémů byl zkoumán vliv 

molekulové hmotnosti hyaluronanu na vznik komplexů a jejich vlastnosti.  

5.2.1 Mapování interakcí hyaluronanu a micelárních agregátů tenzidů 

pomocí turbidimetrických titrací 

Vznik komplexů micelárních agregátů s hyaluronanem byl nejprve studován pomocí metody 

turbidimetrické titrace, jelikož lze tuto metodu využít pro objektivní posouzení vzniku zákalu při 

postupném přidávání roztoku hyaluronanu do definovaného množství roztoku opačně nabitého 

tenzidu (CTAB nebo Septonex). Bylo provedeno rozsáhlé mapování široké škály koncentrací 

hyaluronanu i tenzidů, přičemž poměr T/D se pohyboval v rozmezí od několika jednotek až po 

několik tisíc. Vznik agregátů v systému má za následek rozptyl světla procházející vzorkem, což 

se ve výsledku projeví zvýšením absorbance. Získané absorbance byly vyneseny do grafů 

v závislosti na poměru T/D.  

Nejprve byly provedeny titrace roztoku hyaluronanu o koncentraci 0,05 a 0,1 g·l
−1

 (100 

a 1 500 kDa) do micelárních roztoků tenzidů (3, 5, 7, 10 a 20 mmol·l
−1

). Ve většině experimentů 

nedošlo přídavkem roztoku hyaluronanu k naředění systému pod hodnotu kritické micelární 

koncentrace. Poměry T/D se pohybovaly v rozmezí 20 000 až 4,1. Ve všech případech kombinací 

koncentrací hyaluronanu a tenzidu nebyl pozorován nárůst absorbance nad hodnotu 0,1. Studované 

roztoky zůstávaly po celou dobu titrace čiré a to nezávisle na molekulové hmotnosti hyaluronanu. 

Lze tedy říci, že koncentrace hyaluronanu nebyla dostatečně vysoká ke vzniku větších agregátů 

a fázové separaci systému. 

Na základě předchozích zkušeností byly proto pro další titrační experimenty vybrány vyšší 

koncentrace hyaluronanu (0,3, 0,5 a 1,0 g·l
−1

). Také byl pro další experimenty přidán hyaluronan 

s velmi krátkým řetězcem a molekulovou hmotností 15 kDa. Naopak byla z dalších experimentů 

vynechána koncentrace tenzidu 7 mmol·l
−1

. 

Na Obr. 6 je znázorněn příklad titračních experimentů, konkrétně závislost absorbance na 

koncentraci CTAB (při výchozí koncentraci tenzidu 5 mmol·l
−1

), přičemž tenzid byl titrován 

hyaluronanem o různé koncentraci (0,3, 0,5 a 1,0 g·l
−1

) a molekulové hmotnosti 15 kDa. 

                                                 
1
 Snaha o vyjádření anglického výrazu „decorated micelles“ 
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Jednotlivé závislosti jsou v grafu proloženy přímkami pro lepší znázornění zlomového nárůstu 

absorbance při překročení hraničního poměru T/D. Obdobným způsobem byly vyhodnoceny 

všechny naměřené závislosti, které vykazovaly zlomový nárůst absorbance. Souřadnice na ose x 

odpovídající zlomu v závislosti byla následně přepočítána na poměr T/D. Z grafu je zřejmé, že 

počátek fázové separace, resp. nárůst absorbance je závislý na koncentraci obou komponent 

v systému, tedy na poměru T/D. Dále je na obrázku vidět, že k zakalení systému a fázové separaci 

dochází nad kritickou micelární koncentrací CTAB, která je ve vodném prostředí přibližně 

0,94±0,01 mmol·l
−1

. V případě systému, do kterého byl titrován roztok hyaluronanu o koncentraci 

1,0 g·l
−1

, lze pozorovat kolísání absorbance při překročení koncentrace tenzidu 2 mmol·l
−1

. Tyto 

výkyvy vždy vznikaly následkem dalšího přidávání roztoku hyaluronanu do již vysráženého 

systému, čímž docházelo pouze k ředění systému bez vzniku nových sraženin.  

 

Obr. 6: Závislost absorbance na koncentraci CTAB odpovídající titrací hyaluronanu o různé koncentraci 

a molekulové hmotnosti 15 kDa do micelárního roztoku tenzidu 

V některých případech a to zejména při vysoké molekulové hmotnosti hyaluronanu (1 500 kDa) 

nedocházelo během titrace ke skokovému nárůstu absorbance, nýbrž docházelo k postupné změně 

již od prvních přídavků hyaluronanu do micelárního roztoku. V případech, kdy byl hyaluronan 

o vysoké koncentraci přidáván do roztoku tenzidu o vysoké koncentraci, byl tento nárůst turbidity 

a fázových změn v systému dokonce velmi prudký.  

Při porovnání všech provedených titrací bylo zjištěno, že poměr T/D není jediným řídícím 

parametrem fázové separace systému. U systémů se stejným poměrem nábojů, které však vznikaly 

kombinací různých koncentrací složek, byl pozorován rozdílný průběh agregace. Jako příklad je 

možno porovnat systém s hodnotou T/D=10 a T/D=100, které vznikaly buď titrací roztoku 

hyaluronanu o koncentraci 0,1 g·l
−1

 do roztoku CTAB o výchozí koncentraci 3 mmol·l
−1

 nebo 

titrací hyaluronanu o koncentraci 1,0 g·l
−1

 do roztoku CTAB o výchozí koncentraci 20 mmol·l
−1

. 
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Uvedená situace je pro dvě molekulové hmotnosti hyaluronanu graficky znázorněna na Obr. 7. 

V případě vyšších koncentrací složek dochází k zakalení systému a fázové separaci, zatímco při 

kombinaci nižších koncentrací složek zůstává systém po celou dobu titrace čirý. Významně se na 

agregaci projevuje také délka řetězce hyaluronanu. Rozdíly v agregacích pravděpodobně tkví ve 

výchozích koncentracích složek. Ze statistického hlediska je značný rozdíl v agregaci složek při 

přidávání hyaluronanu o vysoké koncentraci, který se v roztoku vyskytuje ve formě 

hydrodynamických klubek, do roztoku tenzidu, který obsahuje poměrně velké množství 

micelárních agregátů oproti přidávání volnějších řetězců hyaluronanu k roztoku tenzidu 

obsahujícího relativně málo micel (těsně nad CMC). Ve spojitosti s tím tedy nelze zanedbat vliv 

struktury vznikajících agregátů.  

 

Obr. 7: Závislost absorbance na poměru T/D pro titrace hyaluronanu o koncentraci 0,1 a 1,0 g·l
−1

 (100 

a 1 500 kDa) do micelárního roztoku CTAB o výchozí koncentraci 3 a 20 mmol·l
−1

 

Všechny turbidimetrické titrace byly vyhodnoceny výše zmiňovaným způsobem. Každé 

kombinaci koncentrací složek byl přiřazen status dle složení systému, tzn. jednofázový nebo 

dvoufázový systém, popřípadě pak „zlom“, pokud bylo možné ho v grafu závislosti absorbance na 

koncentraci tenzidu identifikovat. V případech, kdy nebylo možné vyhodnotit jasný zlom, byla 

stanovena hranice jednofázového a dvoufázového systému na hodnotu absorbance 0,150, při které 

již bylo možné pozorovat lehkou opalescenci systému i vizuálně. Ze všech získaných dat byl 

následně sestrojen výsek fázového diagramu a to vždy pro jednu molekulovou hmotnost 

hyaluronanu. Příklad takového fázového diagramu je znázorněn na Obr. 8 pro molekulovou 

hmotnost hyaluronanu 15 kDa.  Z fázového diagramu je vidět jasný přechod mezi jedno- 

a dvoufázovým systémem. Ve všech případech titrací docházelo k náhlému nárůstu absorbance při 

určitém poměru složek v systému a bylo tedy možné vyhodnotit odpovídající poměry T/D.  
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Obr. 8: Výsek schematického fázového diagramu získaný z turbidimetrických měření systému CTAB-

-hyaluronan (15 kDa) 

5.2.2 Studium komplexů micelárních agregátů tenzidů s hyaluronanem 

pomocí DLS titrací 

Fázová separace v systémech hyaluronan-tenzid a tvorba komplexů micelárních agregátů 

s hyaluronanem byla opět studována pomocí metody dynamického a elektroforetické rozptylu 

světla. Studium bylo provedeno pomocí titračních experimentů, kdy byl roztok hyaluronanu 

titrován do definovaného množství micelárního roztoku tenzidu (CTAB nebo Septonex). 

V návaznosti na turbidimetrické titrace byl studován vliv výchozích koncentrací složek, neboť 

bylo zjištěno, že u systémů se stejným poměrem nábojů, které však vznikaly kombinací různých 

koncentrací složek, dochází k rozdílnému průběhu agregace. Pro studium byly tedy vybrány dvě 

koncentrace hyaluronanu 2 a 5 g·l
−1

 a dvě odpovídající koncentrace tenzidu 2 a 5 mmol·l
−1

.
 

V neposlední řadě byl zkoumán také vliv molekulové hmotnosti hyaluronanu (15, 100 

a 1 500 kDa). Zeta potenciál a velikost částic v systému byla studována při poměru T/D v rozmezí 

6,8 až 0,4. V tomto rozsahu poměru nábojů docházelo k fázové separaci, jelikož bylo dosaženo 

vnějšího nulového zeta potenciálu agregátů v systému.  

Na Obr. 9 jsou znázorněny průběhy titračních experimentů, resp. závislosti průměrné velikosti 

částic a zeta potenciálu systému na poměru T/D pro titraci hyaluronanu do micelárního roztoku 

Septonexu. Bylo zjištěno, že vybrané výchozí koncentrace složek nemají při těchto experimentech 

žádný významný vliv na průběh agregace a tvorbu komplexů. V grafu jsou tedy znázorněny 

výsledné závislosti bez ohledu na koncentraci výchozích složek, jelikož v obou případech se 

jednalo o stejné poměry T/D. Z grafu je zřejmé, že molekulová hmotnost hyaluronanu nemá 

u námi studovaných systémů významný vliv na průběh agregace. U všech molekulových 

hmotností docházelo v okolí nulového zeta potenciálu ke značné fázové separaci ve formě 
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sraženin. Velikosti takových částic se pohybovaly až za hranicí měřitelnosti přístroje (tedy nad 

5,5 µm), čímž byly získány irelevantní hodnoty velikostí částic. Proto byly tyto hodnoty v grafech 

vynechány (odpovídající oblast je vyznačena přerušovanými čarami).  

 

Obr. 9: Závislost průměrné velikosti částic (Z-dH) a zeta potenciálu na poměru T/D v systému hyaluronan 

(15, 100 a 1 500 kDa) – micelární roztok Septonexu. 

Jak již bylo zmíněno, vznik komplexů hyaluronanu a micelárních agregátů byl studován titrací 

hyaluronanu do roztoku tenzidu. V grafu tedy postupuje průběh titrace zprava doleva. Na počátku 

titrace, po prvním přídavku hyaluronanu (při T/D=6,8) jsou hodnoty zeta potenciálů přibližně 

rovny +25 mV, což značí relativně stabilní koloidní systém. S postupem titrace a přibývání 

hyaluronanu v systému dochází ke snižování zeta potenciálu. V okolí nulového zeta potenciálu 

dochází ke zmíněné fázové separaci systému. S dalším nárůstem koncentrace hyaluronanu 

v systému, resp. se snižující se hodnotou T/D docházelo k postupnému ustálení systému. Na konci 

titrace byly systémy z hlediska hodnot zeta potenciálu koloidně stabilní, i když fázová separace 

systému nebyla reverzibilní. Velikost přítomných sraženin byla pouze zmenšena a to 

pravděpodobně v důsledku intenzivního míchání systému během titrace, rozpuštění sraženin však 

stejně jako v případě turbidimetrických titrací nenastalo. 

V Tab. 3 jsou uvedeny hodnoty poměrů T/D odpovídající hodnotě nulového zeta potenciálu 

systému. Z tabulky je zřejmé, že oba tenzidy agregují s hyaluronanem obdobným způsobem a že 

k fázové separaci dochází při přibližně stejných poměrech nábojů v systému. V tabulce je dále 

vidět již zmíněný velice nepatrný vliv molekulové hmotnosti hyaluronanu na fázovou separaci 

studovaných systémů.  
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Tab. 3: Izoelektrické body pro titraci hyaluronanu (15, 100 nebo 1 500 kDa) do micelárního roztoku 

tenzidu   

 IEP (vyjádřeno v T/D) 

Mw HyA CTAB SPTX 

15 kDa 1,36±0,01 1,21±0,05 

100 kDa 1,39±0,03 1,33±0,05 

1 500 kDa 0,99±0,02 1,23±0,17 

  

Na základě získaných výsledků uvedených v Tab. 6 je možno doplnit závěry vyplývající 

z turbidimetrických titrací. Pomocí DLS titrací bylo zjištěno, že k vyrovnání nábojů v systému 

dochází přibližně při T/D=1,3, ovšem většina provedených turbidimetrických titrací, byť 

dosažených pomocí jiných kombinací koncentrací složek, nedosáhla takto nízkých hodnot T/D, 

a přesto v systému docházelo ke vzniku zákalu či fázové separaci ve formě sraženin. Vezmeme-li 

v úvahu případ, kdy docházelo k postupnému zakalení systému, ať už zlomovému v průběhu 

titrace nebo postupnému od počátku titrace, ovšem bez vzniku sraženin, je možné u těchto systémů 

předpokládat jistou koloidní stabilitu. V systému dochází k interakci řetězců hyaluronanu 

s micelárními agregáty, přičemž na komplexech zbývá dost náboje na to, aby se vzájemně 

odpuzovaly a nesrážely, tedy dost náboje pro udržení fázové stability systému. Lze tedy 

předpokládat, že v systému interagují celé micely s řetězci hyaluronanu a nedochází k rozpadu 

přítomných micel a obsazování záporných nábojů na hyaluronanu jednotlivými molekulami 

tenzidu. 

5.2.3 Studium micelárních agregátů během turbidimetrických titrací pomocí 

metody fluorescenční spektroskopie a dynamického rozptylu světla                      

Pro potvrzení přítomnosti micelárních agregátů během turbidimetrických titrací bylo vybráno 

sedm systémů lišících se poměrem T/D, přičemž výběr byl proveden z turbidimetrických řad, 

u nichž docházelo při titraci ke zlomové závislosti absorbance na poměru T/D. Tyto systémy byly 

studovány pomocí metody fluorescenční spektroskopie, neboli studiem solubilizace hydrofobní 

sondy (pyrenu) do micelárních agregátů v systému. Dále byly systémy studovány z hlediska 

velikosti částic a zeta potenciálu pomocí metody dynamického, resp. elektroforetické rozptylu 

světla. U vybraných systémů se poměr T/D pohyboval v rozsahu 60,2 až 1,7, přičemž se vycházelo 

z titrace hyaluronanu o koncentraci 0,3 g·l
−1

 a různé molekulové hmotnosti (15, 100 a 1 500 kDa) 

do micelárního roztoku tenzidu o koncentraci 3 mmol·l
−1

. Jednotlivé vzorky byly tedy připraveny 

titrací hyaluronanu do micelárního roztoku tenzidu, který již obsahoval solubilizovanou 

fluorescenční sondu, s tím rozdílem, že každý vzorek micelárního roztoku, obsahující stejnou 

koncentraci pyrenu, byl titrován hyaluronanem zvlášť až do dosažení požadovaného poměru T/D. 

Výsledky fluorescenčního měření pro tenzid CTAB jsou graficky znázorněny na Obr. 10, 

přičemž v případě Septonexu byly výsledky velmi podobné. EmPI hodnoty naznačují, že 

studovaný systém obsahuje micelární agregáty při všech poměrech T/D, tedy v celém průběhu 

titračního experimentu. Hodnoty jsou charakteristické pro pyren, který je solubilizován v ne zcela 

hydrofobním prostředí, které poskytují micelární agregáty. Pro porovnání byly zjištěny také 

hodnoty EmPI pro pyren ve vodě, respektive pro koncentraci tenzidu 0,3 mmol·l
−1

, tedy pod 
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kritickou micelární koncentrací, kdy ještě v systému nejsou formovány micelární útvary. Pro 

CTAB byla hodnota EmPI 1,43±0,05 a pro Septonex 1,39±0,02.  Je třeba brát v úvahu, že není 

možné pomocí pyrenové metody zjistit, jak tyto micelární agregáty vypadají. Na tuto otázku lze 

zčásti odpovědět pomocí metody dynamického rozptylu světla, který poskytuje informace 

o velikosti agregátů v systému. Ovšem i tato metoda skýtá jistá omezení a to zejména v případech 

rozsáhlých agregátů s objemným hydratačním obalem. 

 

Obr. 10: Závislost EmPI na poměru nábojů v systému hyaluronan-CTAB 

Mírný nárůst hodnot EmPI po překročení poměru T/D=6,0 je důsledkem reorganizace agregátů 

a s tím spojené reorganizace fluorescenční sondy v systému. Na druhou stranu lze u těchto 

systémů pozorovat fázovou separaci, která s klesajícím poměrem T/D nabývala na intenzitě v řadě 

mírný zákal – zákal – vysrážení – tvorba gelového lemu na stěnách lahvičky a to zejména 

v závislosti na molekulové hmotnosti hyaluronanu. Mírný nárůst hodnot EmPI pak indikuje přesun 

pyrenu do více polárního prostředí. To může být způsobeno například rozpadem části agregátů 

a uvolněním sondy do rozpouštědla nebo rozvolněním struktury agregátů, které způsobí větší 

přístupnost polárního vodného prostředí do jádra micely.  

Ze statistického hlediska se pak může jednat o vliv řetězců hyaluronanu na solubilizaci sondy 

v systému. Fluorescenční signál je sumou signálů pyrenových molekul v systému, tedy těch 

nacházejících se v micelách interagujících s řetězcem hyaluronanu, i těch, které jsou 

v samostatných micelách. Při vysokém poměru T/D a tedy nízkém obsahu hyaluronanu v systému 

dochází pravděpodobně k interakcím řetězců s malým počtem micel v systému. Naopak při 

nízkém poměru T/D, tedy na konci titračního experimentu, kdy se dostáváme k situaci, kdy by 

měla na jednu molekulu tenzidu připadat jedna karboxylová skupina řetězce hyaluronanu, je 

hyaluronanem ovlivněna většina micel, což se projeví na reorganizaci systému a tudíž zvýšení 

EmPI hodnot. Na základě těchto úvah se zdá, že micelární agregáty, které interagují 

s hyaluronanem, mají volnější strukturu a jsou přístupnější polárnímu prostředí rozpouštědla.   
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Následně byly systémy studovány pomocí metody dynamického a elektroforetického rozptylu 

světla. Tato měření poskytla nový náhled na studované systémy, který zčásti umožnil zpřesnit 

závěry získané na základě fluorescenčních experimentů. Bylo zjištěno, že zeta potenciál všech 

studovaných systémů se pohybuje v kladných hodnotách, což značí, že se v systému vyskytuje 

vyšší podíl kladně nabitých molekul tenzidu než záporně nabitých skupin na řetězci hyaluronanu, 

což je patrné také z hodnot T/D. Hodnoty vnějšího zeta potenciálu systému se pohybovaly 

většinou v rozmezí 40 až 10 mV, přičemž během titrace hyaluronanu do systému docházelo 

k postupnému poklesu hodnot zeta potenciálu.  

Pomocí měření velikosti částic v systému bylo zjištěno, že molekulová hmotnost hyaluronanu 

ovlivňuje tvorbu, velikost a polydisperzitu agregátů v systému a tudíž i měřitelnost vzorků 

metodou dynamického rozptylu světla. Bylo zjištěno, že čím vyšší byla molekulová hmotnost 

hyaluronanu, tím rychleji docházelo ke snížení polydisperzity systému. Tento vliv molekulové 

hmotnosti lze vysvětlit sterickou interakcí micelárních agregátů tenzidů s řetězcem hyaluronanu. 

V případě velmi krátkého řetězce hyaluronanu s malým počtem nábojů a mnohem menší 

ohebností, který není schopen plně obalit přítomné micely v porovnání s vyššími molekulovými 

hmotnostmi, pravděpodobně dochází ke tvorbě jakýchsi „rozježených“ komplexů špatně 

definovatelného tvaru. Naopak v případě delších řetězců by mohlo docházet k částečnému 

ovrstvení micel hyaluronanem a tvorbě agregátů s mnohem lépe definovaným tvarem. Delší 

řetězce hyaluronanu interagují s micelárními agregáty jiným způsobem, kdy pravděpodobně 

vznikají větší, stabilnější a separovanější agregáty. Právě takové agregáty jsou všeobecně 

vhodnější pro měření dynamickým rozptylem světla v porovnání s příliš malými a nestabilními.  

V případě molekulové hmotnosti 1 500 kDa byl zjištěn jasně patrný zákal a fázová separace 

systému již od hodnot T/D=60. Systémy vykazující opalescenci či zákal různé intenzity se při 

měření překvapivě projevily jako monodisperzní, zatímco zcela čiré vzorky se jevily jako velice 

polydisperzní a velmi špatně měřitelné. Lze tedy říci, že vznik tzv. ovrstvených micelárních 

agregátů závisí z pohledu velikosti částic na délce řetězce hyaluronanu a jeho obsahu v systému. 

U systémů, které se jevily jako monodisperzní byla na druhou stranu zjištěna velikost částic 

v rozmezí 100 až 200 nm a to nezávisle na molekulové hmotnosti hyaluronanu. Tvorba agregátů 

byla tedy ovlivněna délkou řetězce hyaluronanu, jejich velikosti však už nikoli. 

Přepočtem poměru nábojů na velikost modelové micely interagující s řetězcem hyaluronanu 

o různé délce byl získán další náhled na strukturu agregátů ve studovaných systémech. Například 

při T/D=3 připadají tři kladně nabité molekuly tenzidu na jeden záporný náboj připadající 

disacharidové jednotce hyaluronanu. Při znalosti velikosti disacharidové jednotky 

(Mw=401,299 g·mol
−1

) lze jednoduše zjistit, že jeden řetězec hyaluronanu o molekulové hmotnosti 

15 kDa se skládá z 37 disacharidových jednotek a obsahuje tedy za předpokladu 100% disociace 

37 záporných nábojů. Micely kationtových tenzidů sestávají z 50 až 150 tenzidových molekul 

v závislosti na jejich struktuře, na koncentraci v systému či teplotě systému. Pro micelu tenzidu 

CTAB ve vodném prostředí se udávají hodnoty agregačního čísla v rozsahu 70–140 [71; 72; 73] 

v závislosti na koncentraci a metodě stanovení.  Pokud tedy uvažujeme modelovou micelu, která je 

složena ze 100 molekul tenzidu, zjistíme, že na jednu micelu připadá při T/D=3 přibližně 

33 záporných nábojů, tedy 1,1 řetězce hyaluronanu. Pro molekulovou hmotnost 100 kDa lze tento 

poměr vyjádřit jako 7,5 micel na jeden řetězec a pro molekulovou hmotnost 1 500 kDa 112 micel 

připadajících na jeden řetězec. Na základě těchto úvah nelze bohužel v systému předpokládat 

vznik separovaných ovrstvených micel, ale spíše nějakou dynamickou směs micel ovrstvených 

a volných.  
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6  ZÁVĚR 

Hlavním cílem předkládané dizertační práce byla příprava a charakterizace koloidních systémů 

typu koloidní roztok (sol) vznikajících na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty. 

Celou prací je provázána idea průmyslové partnera připravit biokompatibilní nosičový systém 

vhodný pro nanomedicínské aplikace, tedy systém obsahující micelární agregáty schopné 

solubilizovat hydrofobní aktivní látku biokompatibilizované pomocí hyaluronanu.  

 V návaznosti na předchozí studium komplexů hyaluronan-tenzid, probíhající na fakultě 

chemické i mimo ni, je část dizertační práce zaměřena na studium přípravy a vlastností komplexů 

hyaluronanu se Septonexem, českou specialitou, jejíž struktura je podobná tenzidu CTAB, 

a porovnání získaných výsledků s předchozím studiem. V souvislosti s tím byla studována stabilita 

těchto komplexů za různých podmínek, zahrnujících čas, iontovou sílu prostředí, teplotu či vliv 

zředění systému. Systémy byly nejprve připraveny již známým tzv. indukovaným způsobem, tedy 

postupným přídavkem kationtového tenzidu do roztoku hyaluronanu. 

Ke studiu těchto systémů byla využita pyrenová fluorescenční metoda, pomocí které se podařilo 

charakterizovat proces agregace Septonexu s hyaluronanem o velmi nízké koncentraci. Průběh 

závislosti polaritních indexů na koncentraci Septonexu vykazuje typický tvar dvojité S-křivky, což 

naznačuje formaci indukovaných micel na řetězci hyaluronanu a micel volných. Proces tvorby 

indukovaných micel pod kritickou micelární koncentrací tenzidu byl potvrzen také pomocí metody 

dynamického rozptylu světla, resp. pomocí stanovení poměru nábojů při vnějším nulovém zeta 

potenciálu v systému.  

Bylo zjištěno, že agregáty vytvořené v homogenních systémech představovaných 

hyaluronanovými řetězci s indukovanými micelami jsou ovlivňovány celou řasou aspektů, jako je 

iontová síla roztoku, teplota či doba skladování finálních systémů. Bylo zjištěno, že během 

skladování systémů po dobu tří měsíců byly agregáty stabilní, ale velmi citlivé na různé rušivé 

podněty. Nejmenší vliv na stabilitu systémů byl pozorován u teplotních experimentů, kdy topné 

a chladící cykly způsobovaly reverzibilní změny struktury agregátů. Naopak při zředění systému 

nebo zvýšení iontové síly byly pozorovány významné změny, destabilizace agregátů a uvolňování 

solubilizované hydrofobní látky z agregátů. Jejich potenciální aplikace jako nosičové systémy pro 

dodávání hydrofobních aktivních látek je tedy sporná. Studované systémy však vykazují slibný 

potenciál například pro povrchové (kožní) aplikace.    

Druhá část práce je zaměřena na možnosti přípravy komplexů hyaluronanu s micelárními 

agregáty inovativním neindukovaným způsobem, tj. interakcí hyaluronanu s již hotovým 

micelárními agregáty za předpokladu vzniku tzv. ovrstvených micel. Příprava komplexů 

neindukovaným způsobem byla provedena metodou postupného přidávání hyaluronanu 

k micelárnímu roztoku vybraných tenzidů (CTAB nebo Septonexu). Proces tvorby komplexů 

a jejich vlastnosti (stabilita, solubilizační schopnosti, velikost částic) byly studovány zejména 

pomocí metody fluorescenční spektroskopie, dále také pomocí metody dynamického rozptylu 

světla či turbidimetrie. 

Interakce hyaluronanu s micelárními agregáty byly studovány pomocí metody turbidimetrické 

titrace. Při titračních experimentech byla prozkoumána široká škála poměrů T/D. Při porovnání 

všech provedených titrací bylo zjištěno, že poměr T/D není jediným řídícím parametrem fázové 

separace systému. U systémů se stejným poměrem nábojů, které však vznikaly kombinací různých 

koncentrací složek, byl pozorován rozdílný průběh agregace. Ze všech získaných dat byly 
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sestrojeny výseky fázových diagramů, které poskytují jednoduchý přehled o fázovém chování 

systému tenzid-hyaluronan při neindukovaném způsobu přípravy těchto systémů.  

Na základě studia solubilizace hydrofobní sondy u vybraných systémů lze říci, že neindukovaný 

způsob přípravy systému hyaluronan-tenzid neměl požadovaný efekt s výslednou tvorbou tzv. 

ovrstvených micel. Námi připravené systémy nebyly zcela stabilní v požadovaném poměru složek. 

Při ideálním poměru micel a řetězců hyaluronanu docházelo k fázové separaci systému. Lze 

předpokládat, že tenzidové micelární agregáty nejsou dostatečně stabilní pro tvorbu takových 

komplexů. Je ovšem třeba poznamenat, že předkládaná práce ve svém rozsahu nevyčerpala celý 

potenciál této oblasti výzkumu.  
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