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ABSTRAKT 

V predkladanej diplomovej práci sme sa zaoberali agregačným chovaním skúmanej vzorky 

palmitoylhyaluronanu v dvoch stupňoch substitúcie a to 10 % a 16 %. Pomocou metódy fluo-

rescenčnej spektroskopie s pyrénom ako fluorescenčnou sondou sme našli kritickú micelárnu 

koncentráciu. Výsledky sme potvrdili meraním dynamického rozptylu svetla, ktorý taktiež 

vykazoval nárast veľkosti agregátov so zväčšujúcou sa koncentráciou. Koloidná stabilita sys-

témov sa vplyvom zvýšenej iónovej sily znižuje, čo dokazuje meranie zeta potenciálu. Expe-

rimentami sme zistili, že vzorka s 16 % substitúciou je schopná vytvárať gél. Gél je veľmi 

tuhý a má výborné vlastnosti, čo potvrdila reológia. Taktiež sa podarilo do gélu inkorporovať 

pyrén, čím sme dokázali prítomnosť hydrofóbnych domén, ktorými by mohli byť polymérne 

micely. Na základe týchto výsledkov sme vzorku s 16 % substitúciou podrobili MTT testu, 

ktorým sme zisťovali cytotoxicitu. Výsledky potvrdili, že skúmaná vzorka nie je toxická.  

   

ABSTRACT 

This thesis deals with the aggregation behaviour of palmitoylhyaluronan in two degrees of 

substitution, namely 10 % and 16 %. Using a fluorescence spectroscopy method with pyrene 

as a fluorescence probe, we found a critical micellar concentration. The results were con-

firmed by measuring the dynamic light scattering, which also showed an increase in the size 

of aggregates with an increasing concentration. System stability is reduced by increased ionic 

strength as evidenced by zeta potential measurement. Experiments found that 16 % substitu-

tion sample can form a gel. The gel is very stiff and has excellent properties, which was con-

firmed by rheology. We also managed to incorporate pyrene in the gel, which was demon-

strated by the presence of highly solvated domains that could be polymer micelles. Based on 

these results, 16% substitution sample was subjected the MTT assay to cytotoxicity. The re-

sults confirmed that the examined sample was not toxic. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Palmitoylhyaluronan, hydrofóbne modifikovaný hyaluronan, fluorescenčná spektroskopia, 

dynamický rozptyl svetla 

 

KEYWORDS 

Palmitoylhyaluronan, hydrophobic modified hyaluronan, fluorescence spectroscopy, dynamic 

light scattering 
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1 ÚVOD 

Vypadávanie vlasov, nevoľnosť, vracanie, alergická reakcia, začervenanie... To je len malý 

zoznam nežiadúcich účinkov, ktoré môžu spôsobovať liečivá. Medzi liečivá s najhoršími ne-

žiadúcimi účinkami patria cytostatiká. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet nádorových ochorení 

sa vedci z celého sveta usilujú o čo najúčinnejšiu liečbu a na spôsob eliminácie nežiadúcich 

účinkov. Sľubným riešením a v praxi často využívaným sú nosiče liečiv. Cieľom väčšiny vý-

skumníkov je nájsť nosič s čo možno najväčšou kapacitou solubilizácie liečiva, primeranou 

veľkosťou a čo najväčšou biokompatibilitou či biodegradabilitou. Tieto podmienky spĺňa telu 

vlastná látka, hyaluronan. Tento polysacharid má obrovský potenciál v liečbe nádorových 

ochorení vďaka špecifickej väzbe medzi ním a receptorom CD 44, ktorý je na nádoroch hy-

perexprimovaný. Okrem aktívneho cielenia využívajúceho receptor CD 44, sa môžu nosiče na 

báze hyaluronanu navádzať na miesto účinku aj pasívne, vďaka EPR efektu.  

 Hyaluronan je okrem iného štruktúrny organizátor, nachádza sa v synoviálnej tekutine 

kde plní funkciu lubrikantu a tlmí nárazy. Bráni ukladaniu kolagénu čím podporuje bezjazvo-

vé hojenie rán. Veľké využitie nachádza v medicíne kde sa využíva pri operáciách na dočasné 

vyplnenie priestorov najmä pri operáciách očí, či v plastickej chirurgii kde sa používa 

na vyplnenie vrások či iných nedokonalostí. Na jej výrobu sa využívajú geneticky upravené 

kmene baktérií  Escherichia coli, Streptococcus zooepidemicus a mnohé ďalšie.  

 Predkladaná diplomová práca sa zaoberá skúmaním agregačného chovania palmitoyl-

hyaluronanu. Jej cieľom je nájsť kritickú micelárnu koncentráciu a študovať správanie vznik-

nutých agregátov v závislosti na zmene prostredia. Skúmaná látka vznikla hydrofóbnou modi-

fikáciou hyaluronanu, vďaka ktorej je schopná vytvárať micely. Bežne používaným spôsobom 

na vznik micel je použitie povrchovo aktívnych látok. Avšak, sú to potencionálne toxické 

látky, ktoré po rozpustení v organizme môžu taktiež vyvolávať nežiadúcu reakciu. Hyaluro-

nan vzniknutý modifikáciou pomocou kyseliny palmitovej nepredstavuje pre telo také riziko, 

vzhľadom nato, že obe látky sú telu vlastné. Avšak, na dokázanie tohto tvrdenia je potrebné 

tento systém ďalej študovať.  

 Výsledkom diplomovej práce by malo byť zhodnotenie spôsobnosti skúmanej látky 

v medicínskych aplikáciách.   
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2 TEORETICKÁ ČASŤ  

2.1 Kyselina hyalurónová 

Kyselina hyalurónová je glykozaminoglykan, pozostávajúci z opakujúcich sa disacharidových 

jednotiek, viazaných β (1 – 3) glykozidovými väzbami. Vo vodnom roztoku dochádza 

k disociácii karboxylových skupín a hyaluronan sa chová ako polyanión. V tele sa vyskytuje 

v disociovanej forme vo forme solí a označuje sa Hyaluronan alebo Hyaluronát.  

Prvýkrát bola izolovaná v roku 1934 na Columbijskej univerzite v New Yorku dvojicou 

vedcov K. Meyerom a J. Palmerom. Izolovali ju z očného sklovca kráv. Pomenovali 

ju na základe spojenia slov „hyalos“, čo v gréčtine znamená sklo, a uronová kyselina, 

ako štruktúrna súčasť molekuly. Hyaluronan sa začal používať v rôznych odvetviach, ale jeho 

štruktúra bola objasnená až o 20 rokov neskôr K. Meyerom a jeho spolupracovníkmi.  

Hyaluronan má dôležitú úlohu v mnohých biologických funkciách, ktorú mu umožňuje 

jeho amfifilná štruktúra. Vďaka hydrofóbnym oblastiam je schopný viazať sa na fosfolipidy 

a aktívne sa podieľať na bunkovej adhézii, proliferácii a migrácii [1]. Jeho najväčšie zastúpe-

nie je v extracelulárnej matrix, kde dochádza k diferenciácii väčšiny tkanív, ale taktiež tu slúži 

ako štrukturálny organizátor vďaka schopnosti viazať sa na ostatné komponenty matrix. Čo 

sa týka koncentrácie hylauronanu, tak najväčšia je v synoviálnej tekutine a očnom sklovci, 

kde je hyaluronan hlavnou zložkou. Vďaka svojim vysoko viskóznym vlastnostiam znižuje 

trenie a tlmí nárazy v kĺboch [2]. 

 

2.1.1 Chemická štruktúra 

Hyaluronan ako vysokomolekulárny glykozaminoglykan, ktorý je zložkou extracelulárnej 

matrix je zložený z disacharidových opakujúcich sa jednotiek N-acetylglukózamínu 

a kyseliny glukurónovej, ktoré sú pospájané β (1-3) glykozidovými väzbami. Disacharidové 

jednotky sú pospájané β (1-4) glykozidovými väzbami. Obe zložky disacharidovej jednotky 

sú príbuzné glukóze, ktorá v β-konfigurácii všetky objemné skupiny, akými sú hydroxylové 

skupiny alebo karboxylová skupina orientuje do stéricky výhodných ekvatoriálnych polôh. 

V menej stéricky výhodných axiálnych polohách sú orientované molekuly vodíka. Štruktúra 

disacharidu je v konečnom dôsledku veľmi energeticky stabilná. 

 
Obrázok 1: Primárna štruktúra hyaluronanu, ktorá pozostáva z opakujúcej sa dvojice N-

Acetyl- β-D-glukozamínu spojenom s kyselinou β-D glukurónovou [3] 

 

Štruktúru hyaluronanu vo fyziologickom roztoku okrem vnútromolekulových interakcii 

ovplyvňujú taktiež interakcie s rozpúšťadlom. V molekule hyaluronanu sú cukorné molekuly 

pospájané glykozidickými väzbami, ktoré sú stabilizované vodíkovými mostíkmi. 
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Z glykozidického atómu kyslíka spájajúceho cukorné zvyšky vychádzajú 2 väzby v tvare 

písmena V. Na konci týchto väzieb sú cukorné zvyšky, ktoré môžu teoreticky rotovať o 360 °. 

Analýzou bolo dokázané, že reálny rozsah rotácie je zo stérických dôvodov obmedzený 

a disacharidové jednotky sú voči predchádzajúcej aj nasledujúcej otočené o 180 °. Každé dve 

otáčky majú dokopy 360 ° a nachádzajú sa v pôvodnej orientácii hyaluronanu. Z toho vznikol 

názov štruktúry „two-fold helix“ teda dvakrát stočená šroubovica.  

 Vodíkové mostíky stabilizujúce glykozidické väzby sú vo vodnom a nevodnom prostredí 

rôzne. V prípade nevodných roztokov vznikajú intramolekulové vodíkové väzby medzi funk-

čnými skupinami -NH, -OH, -CO v dôsledku čoho je reťazec hyaluronanu tuhší než 

vo vodnom prostredí. 

 

 
Obrázok 2 Sekundárna štruktúra hyaluronanu: a) vo vodnom prostredí, b) v nevodnom 

prostredí [4] 

 

Vďaka štruktúre dvakrát stočenej šroubovice sa hyaluronan zaraďuje medzi amfifilné lát-

ky. Vodíkové atómy vytvárajú nepolárne relatívne hydrofóbne plochy, zatiaľ čo bočné re-

ťazce tvoria polárnejšiu hydrofilnú plochu. V dôsledku rôznej polarity molekuly hyaluronanu 

dochádza v roztoku k vytvoreniu takzvanej doménovej štruktúry. Okrem separácie látok 

na základe ich veľkosti je doménová štruktúra zodpovedná aj za rôzne správanie molekuly 

hyaluronanu vo vodných roztokoch s rôznou koncentráciou. V prípade zriedených vodných 

roztokov dochádza k odpudzovaniu karboxylových skupín, uzavretiu veľkého objemu vody 

vo vnútri molekuly a následnému zväčšeniu jej objemu. V prípade koncentrovaných roztokov 

sa reťazce hyaluronanu zapletajú a vytvárajú súvislú poréznu sieť. Dochádza k zvýšeniu od-

pudzovania vnútri molekuly hyaluronanu, čo sa označuje ako „swelling pressure“. Vzniknutá 

sieť reverzibilne odpovedá na pôsobenie tlaku. Pôsobením tlaku na sieť dochádza 

k jej zmršteniu, po následnom znížení tlaku sa sieť obnovuje expanziou.  
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2.1.2 Syntéza a degradácia hyaluronanu 

Hyaluronan sa syntetizuje v membráne pomocou membránovo viazaných hyaluronsyntetáz 

(HAS 1-3) [5]. Tie na vnútornej strane bunkovej membrány striedavo pripájajú monosachari-

dové jednotky čím zväčšujú samotnú molekulu hyaluronanu. Zväčšujúca molekula je vytla-

čovaná do extracelulárnej matrix kde môže vytvárať komplexy s proteínmi a byť súčasťou 

pericelulárneho obalu alebo s glykozamínmi za vzniku proteoglykanov ako organizátorov 

samotnej extracelulárnej matrix. Experimenty dokázali, že  HAS 1- 3 produkujú extrémne 

veľké biomolekuly s veľkou molekulovou hmotnosťou, ale HAS 2 produkuje naviac veľmi 

dlhé lineárne polyméry. Dokončená molekula obsahuje 10 000 a viac opakujúcich sa disacha-

ridov, čo predstavuje molekulovú hmotnosť 4 milióny daltonov [6]. Priemerná dĺžka disacha-

ridu je ~ 1 nm. Teda molekula hyaluronanu s 10 000 jednotkami by  sa mohla rozšíriť 

o 10 μm, ak sa natiahne z konca na koniec. Táto dĺžka je približne rovnaká ako priemer ľud-

ského erytrocytu [7]. 

 V súčasnosti sú najväčším producentom hyaluronanu geneticky modifikované baktérie. 

Skutočnosť, že môžeme používať bakteriálny hyaluronan, ktorý je na nerozoznanie od telu 

vlastného je daná patogenitou baktérii. Baktérie Streptococcus equisimilis, Streptococcus 

pyogenes alebo Pasteurella multocida sú schopné syntetizovať hyaluronan s rovnakou štruk-

túrou ako cicavčí, ktorý im slúži ako obal. V tomto obale z hyaluronanu dokážu vniknúť do 

organizmu a zostať nepozorované imunitným systémom [8]. 

 Hyaluronan štiepia hyaluronglukozaminidázy, ktoré hydrolyzujú hexózaminidové β (1-4) 

väzby medzi N-acetyl-D-glukózamínom a zvyškami kyseliny D-glukurónovej v HA a uvoľ-

ňujú disacharid D-glukurón, N-acetyl-D-glukózamín alebo HA fragmenty [9]. 

U cicavcov Hyaluronan podlieha degradácii vplyvom pôsobenia troch typov enzýmov: 

hyaluronidáza (hyáza), β-d-glukuronidáza a ß-N-acetylhexosaminidáza. Formy enzýmov 

sú rôzne, nachádzajú buď v sére alebo sú intracelulárne. Vo všeobecnosti hyáza štiepi HA 

s vysokou molekulovou hmotnosťou na menšie oligosacharidy, zatiaľ čo β-d-glukuronidáza 

a β-N-acetylhexosaminidáza ďalej degradujú oligosacharidové fragmenty odstránením nere-

dukujúcich koncových cukrov[9]. Hyaluronan je hlavnou zložkou intersticiálnej bariéry, 

vplyvom jej hydrolýzy sa zvyšuje priepustnosť pre tkanivá čo sa využíva v medicíne aby 

sa urýchlilo rozptýlenie a dodanie liečiva. Oligosacharidy a hyaluronan s veľmi nízkou mole-

kulovou hmotnosťou, ktoré vznikli degradáciou hyaluronanu vykazujú proangiogénne vlast-

nosti [10].  

 

2.1.3 Hyaluronan v biologických procesoch 

Hyaluronan signalizuje celý rad patogénnych procesov a chorôb, poskytuje nosnú štruktúru 

pre zväčšenie krvných ciev a fibroblastov, ktoré aktivujú zápalové bunky pre imunitnú odpo-

veď [11]. Taktiež je schopný spolu so svojimi väzbovými proteínmi regulovať proces poško-

denia a opravy tkaniva vďaka interakciám s rôznymi kmeňovými bunkami. Schopnosti 

hyaluronanu závisia od jeho molekulovej hmotnosti. Častokrát sa stáva, že funkcie vysoko-

molekulárneho hyaluronanu sú opačné k nízkomolekulárnemu hyaluronanu. 

 Exogénny hyaluronan má množstvo ochranných fyziochemických funkcií, poskytuje 

chondroprotektívne účinky a môže znížiť nervové impulzy a nervovú citlivosť spojenú 

s bolesťou. Mnoho z fyziologických účinkov exogénneho hyaluronanu môže byť zásluhou 
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jeho molekulovej hmotnosti [12,13]. Hyaluronan je vysoko hygroskopický a táto vlastnosť 

sa považuje za dôležitú pre moduláciu tkanivovej hydratácie a osmotickej rovnováhy [14], 

taktiež mu umožňuje ovplyvňovať hydratáciu a fyzikálne vlastnosti extracelulárnej matrice. 

Hyaluronan je schopný interakcie s mnohými výslednými receptormi v aktivácii signalizač-

ných kaskád, ktoré ovplyvňujú bunkovú migráciu, proliferáciu a expresiu génov [15, 16].  

 Pomocou svojich špecifických a nešpecifických interakcií napomáha organizácii 

v extracelulárnej matrix (ECM), sprostredkováva bunkovú signalizáciu a bunkovú adhéziu. 

Interakcie umožňujú hyaluronan-viažúce proteíny, ktoré sa delia podľa polohy v bunke na 

2 veľké receptorové rodiny. Medzi extracelulárne proteíny viažúce hyaluronan patrí versican, 

link protein, fibrinogen, neurocan a iné. Viac skúmané sú práve intracelulárne proteíny ako 

RHAMM, p68, HBP, LYVE-1 a CD 44 ako aj mnohé ďalšie.  

 Vedci sa zamerali najmä na receptory CD 44 a RHAMM, pretože sa zapájajú do metastáz.  

Úlohou proteínu RHAMM (receptor for HA-mediated motility) je sprostredkovať bunkovú 

hybnosť a adhéziu. Proteín je schopný naviazať nízkomolekulárny hylauronan kde po navia-

zaní podporuje bunkovú proliferáciu ale taktiež vysokomolekulárny hyaluronan kde podporu-

je pohyblivosť [17].  

 

2.1.4 CD 44 a hyaluronan 

Hlavným bunkovým receptorom pre hyaluronan je transmembránový proteín CD 44. Štruktú-

ra tohto receptoru pozostáva z 3 častí, ktorými sú ektodoména (extracelulárna časť), tran-

smembránová doména a cytoplazmatická doména. CD 44 si zachováva svoju štruktúru aj keď 

sa vyskytuje v rôznych glykozylovaných formách a variantných izoformách, ktoré vznikli 

v dôsledku alternatívneho zostrihu. Tento proteín je prítomný na membráne väčšiny buniek 

vo svojej štandardnej izoforme (CD 44s), zatiaľ čo variantné izoformy (CD 44v) 

sa nachádzajú väčšinou na nádorových bunkách [18]. Okrem hyaluronanu je schopný viazať 

aj laminín, kolagén, osteopontín a fibronektín [19]. CD 44 má mnoho funkcii, ktoré závisia 

od typu bunky na ktorej je naviazaný. V prípade naviazania na nádorovú bunku sa podieľajú 

na signalizácii pri tumorogenéze, kde indikujú migráciu a teda podporujú rast metastáz [20], 

či inhibujú apoptózu [21]. Obsah CD 44 sa v rakovinovom tkanive prudko zvyšuje. Pri po-

rovnaní endoteliálnych buniek zdravého a rakovinového tkaniva bol zistený nárast o 380 % 

[22]. 

 

2.1.5 Modifikácie hyaluronanu  

Natívny hyaluronan má výborné vlastnosti, no pre použitie v praxi musia byť často modifiko-

vané. Chemická modifikácia hyaluronanu pozostáva z narušenia štruktúry. Pri narušení štruk-

trúry v jednom bode označujeme modifikáciu ako zosieťovanie (crosslinking) pri narušení 

v dvoch a viacerých bodoch ako konjugáciu. Reakcia prebieha vo vodnom ako 

aj v organickom prostredí. Záleží na povahe použitých činidiel. Hyaluronan má 3 citlivé mies-

ta, ktoré môžu byť použité k modifikácii. Jednou z možností je modifikácia - COOH skupiny 

(amidácia, esterifikácia, oxidicácia), -OH skupiny (vznik éteru, hemiacetálu, esteru, karbami-

du) alebo -NHCOCH3.  
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Obrázok 3 Hlavné ciele pre chemickú modifikáciu sú -OH skupina N-acetyl-D-glukózamínu a 

-COOH skupina kyseliny β-D-glukurónovej [3]-upravené 

 

  Hyaluronan má široké pole aplikácii. V prípade využitia hyaluronanu ako nosiča liečiv 

je výhodné upraviť hyaluronan tak, aby získal amfifilný charakter. Jednou z možností na 

vznik týchto štruktúr je esterifikácia hydroxylovej skupiny za súčasného zachovania karboxy-

lovej skupiny v nezmenenom stave. Takto modifikovaná molekula hyaluronanu je schopná 

vytvárať vo vode hydrofóbne domény, v ktorých je možné rozpúšťať hydrofóbne liečivá.  

 Molekula, ktorá sa naviaže na hyaluronan prispieva k vlastnostiam hyaluronanu aj svojimi 

vlastnými.  

 

2.1.5.1 Palmitoylhyaluronan 

Molekula tohto hydrofóbne modifikovaného hyaluronanu vznikla adíciou -OH skupiny 

hyaluronanu na kyslík kyseliny palmitovej. 

 

 
Obrázok 4 Chemická štruktúra palmitoylhyaluronanu [23] 

 

Rozpustnosť vzniknutej molekuly ovplyvňuje stupeň substitúcie a molekulová hmotnosť. Čím 

sú tieto hodnoty vyššie, tým pomalšie sa molekula vo vode rozpúšťa. Samotnú rozpustnosť 

môžeme zvýšiť prídavkom alkoholov alebo iných organických rozpúšťadiel.  

Ako už bolo spomenuté vyššie, hyaluronan sa musí pre použitie v rôznych aplikáciách 

upravovať alebo kombinovať s inými látkami. Hlavným cieľom pri modifikácii palmitoylom 

bolo použiť tento derivát ako nosič liečiv. Modifikáciou vznikla molekula, ktorá sa môže sa-

mousporiadať a nepotrebuje prídavok ďalších látok, akými sú tenzidy. Predpokladá sa, že 

palmitoylhyaluronan má minimálnu priľnavosť pre bunky, čo ho predurčuje na aplikácie vo 

vnútornej chirurgii. A vďaka svojim mechanickým vlastnostiam sa môže stať súčasťou rege-

neratívnej medicíny pri príprave skafoldov, či membrán na báze mikrovlákien. 
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 Okrem cieľa vytvoriť amfifilnú molekulu hyaluronanu bola kyselina palmitová zvolená 

aj z dôvodu jej biologickej úlohy v organizme, kde hrá významnú úlohu pri post-translačnej 

modifikácii lipidov kovalentne naviazaných na proteíny. Charakteristickou črtou proteínov, 

ktoré sú modifikované lipidmi je veľká afinita k bunkovej membráne. Vďaka palmitoylácii sú 

tieto proteíny dopravené na správne miesto v bunkovej membráne, kde s ňou môžu následne 

interagovať. Palmitoylácia je zodpovedná aj za transfer novosyntetizovaných molekúl 

z Golgiho aparátu do iných organel a častí bunky. Podstatou tohto deja je palmitoylácia prote-

ínov v Golgiho aparáte s následnou sekréciou do cytoplazmy. Cestou k plazmatickej mem-

bráne dochádza k depalmitoylácii. V tomto prípade je veľmi dôležitý počet pripojených pal-

mitových zvyškov na cysteíne. Platí, že čím je molekula viac palmitoylovaná, tým ďalej záj-

de. Výnimočnosť palmitoylácie oproti ostatným lipidickým post-translačným modifikáciam 

spočíva v tom, že je reverzibilná, rovnako ako fosforylácia, a teda ju môžeme regulovať po-

mocou palmitoylačných a depalmitoylačných cyklov. V prípade, že by sa podarilo narušiť 

depalmitoyláciu dochádzalo by k narušeniu správnej lokalizácie bielkovín v membráne. Táto 

skutočnosť by sa dala využiť pri potlačení nádorového bujnenia. 

 Rakovina prsníka má migrujúce nádorové bunky, ktoré zo svojich lipidových raftov vytlá-

čajú CD 44, ktoré následne interagujú s ERM. Bolo dokázané, že po mutácii palmitoylačných 

miest v CD 44 došlo k zníženiu migrácie nádorových buniek. Táto regulácia by sa 

v budúcnosti mohla stať terapeutickým cieľom v liečbe rakoviny prsníka [24].  

 

2.1.6 Hyaluronan ako nosič liečiv 

V súčasnosti je nám k dispozícii veľké množstvo liekov na rôzne ochorenia. Avšak, častokrát 

je ich farmakokinetika nežiadúco ovplyvnená fyziologickými pochodmi v tele. Môže dochá-

dzať k nedostatočnému prestupu cez obehový systém, tkanivá či bunky alebo sa jeho účinok 

zníži pri prechode tráviacim traktom a na miesto účinku príde nedostatočná terapeutická dáv-

ka. Ďalším negatívom je, že pri prechode liečiva organizmom môže nežiaduco vplývať 

aj na zdravé tkanivá a orgány. 

 Riešenie na elimináciu nežiadúcich účinkov za súčasného zvýšenia terapeutického účinku 

ponúkajú nosiče liečiv. Tie musia spĺňať prísne kritéria akými sú veľkosť ( ideálne 5,5-

200 nm), možnosť navigácie, schopnosť uvoľniť liečivo na externý signál, musia byť bio-

kompatibilné a biodegradovateľné s netoxickými degradačnými produktami.  

 Hyaluronan, ako telu vlastná látka spĺňa prísne kritéria a navyše vďaka vzťahu medzi ním 

a receptorom CD 44 hojne exprimovanom na nádorových bunkách sa stal jedným 

z najštudovanejších a najpoužívanejších materiálov pre nosiče liečiv.  

Nosiče liečiv sa musia na miesto účinku nasmerovať. Najjednoduchším riešením je in-

jekčne aplikovať liečivo priamo do poškodenej oblasti. V prípade, že sa tento spôsob použiť 

nedá, tak využívame pasívne alebo aktívne cielenie. Hyaluronan sa dá použiť pre oba spôso-

by. 

V prípade liečby nádorov je dôležitá veľkosť nosiča kvôli EPR (Enhanced Permeability 

and Retention) efektu nádorového tkaniva. V podstate ide o dôsledok rýchlej výstavby nádo-

rového tkaniva, vďaka čomu je nádor priepustnejší pre veľké molekuly a v kombinácii 

s nedostatočným, alebo chýbajúcim lymfatickým systémom dochádza pre nás k pozitívnemu 

javu a to k hromadeniu týchto molekúl v nádore [25].  
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Aktívne cielenie je založené na známych vzťahoch medzi ligandami a receptormi. Na no-

sič liečiva sa naviaže ligand, ktorý je následne priťahovaný na určitý receptor. Tie sú schopné 

následnej endocytózy, čím sa nosič s liečivom dostane priamo do bunky, kde sa na externý 

signál (zmena pH,..) liečivo uvoľní.  

Vzhľadom na rýchly progres rakovinové bunky potrebujú neustály prísun živín, ktorý 

im zabezpečuje hyaluronan. Pri liečení nádorových ochorení sa vyvíja liečba, ktorá je cielená 

práve na receptor CD 44. Minimálna molekulová hmotnosť hylauronanu, ktorá je potrebná 

aby sa naviazala na receptor je 2,5 kDa. Po naviazaní hyaluronanu dochádza rýchlo k jeho 

prijatiu a následnému vylúčeniu z obehu pečeňovými hepatocytmi. 

 

2.2 Polymérne micely  

Modifikáciou hyaluronanu pomocou palmitoylu vznikol polymér schopný vytvárať micely.  

Micely vytvárajú vo vodnom prostredí koloidné častice s hydrofilným plášťom 

a hydrofóbnym jadrom. Vznikajú agregáciou povrchovo aktívnych látok v roztoku kde lyofil-

ná časť molekuly je v kontakte s rozpúšťadlom a chráni jadro, v danom prostredí nerozpustné 

tvorené lyofóbnou látkou. Pojem micely sa používa aj na opis koloidných častíc, ktoré vznikli 

samousporiadaním amfifilných poylmérov akými sú napríklad blokové kopolyméry, náhodne 

vrúbľované kopolyméry, spolymerizované monoméry alebo polyméry nesúce lipidové skupi-

ny [26].  

 Hlavný rozdiel medzi týmito druhmi micel je v ich veľkosti. Polymérne micely sú o jeden 

alebo dva rády väčšie ako micely povrchovo aktívnych látok a aj ich amfifilná povaha je ove-

ľa silnejšia. Avšak, samousporiadaním polymérov môžu vzniknúť dva druhy polymérnych 

micel a to dynamické micely, ktoré sa správajú ako micely povrchovo aktívnych látok 

a kineticky zmrazené micely.  

 Vznik dynamických micel je uprednostnený u polymérov s nižšou molekulovou hmotnos-

ťou [27]. Ich správanie je veľmi podobné správaniu micel z povrchovo aktívnych látok ako 

napríklad ich vznik alebo rozpad. Taktiež sú popísané tými istými relaxačnými procesmi pri-

radenými k výmene surfaktantov a štiepeniu micel. Rozdiel nastáva pri výmene unimérov, 

kde vstup surfaktantu do micely je riadený difúziou. V prípade polymérov je vytvorenie mi-

cel, ich rozloženie, prípadne výmena medzi micelami a okolitým prostredím oveľa zložitejší 

a pomalší proces [27].  

 Pojem kineticky zmrazené micely sa používa na označenie micel blokových kopolymérov, 

ktoré majú pri danej teplote sklovité jadro. Rýchlosť výmeny polymérov medzi agregátmi je 

veľmi pomalá, kineticky zachytená. 

Samousporiadanie je dôsledok snahy polymérov znížiť vysokoenergetické interakcie me-

dzi hydrofóbnou časťou polymérov a vodným prostredím. To aké útvary následne vzniknú 

záleží od stupňa hydrofóbnosti samotných polymérov. Molekula, ktorá obsahuje menej než 

50 % hydrofóbnych skupín preferuje vznik micel, pri obsahu 50-80 % vznikajú prevažne 

dvojvrstvové vezikuly a pri ešte väčšom obsahu hydrofóbnych skupín vznikajú denzné nano-

častice [26]. 
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2.2.1 Samousporiadanie polymérov 

Fázové chovanie polymérov je závislé od povahy vzťahu medzi rozpúšťadlom a samotným 

polymérom. Pokiaľ je rozpúšťadlo dobré pre obe časti polyméru, dochádza k jeho molekulo-

vému rozpusteniu v danom prostredí. Zatiaľ čo v selektívnom rozpúšťadle dochádza k vzniku 

agregátov [28].  

Polymérne micely vznikajú samousporiadaním amfifilnej molekuly v snahe znížiť vyso-

koenergetické interakcie medzi hydrofóbnou časťou molekuly a vodným prostredím. 

K samousporiadaniu dôjde až po dosiahnutí koncentrácie väčšej ako je kritická micelárna 

koncentrácia. Po jej prekročení sa molekula dostane do nízkoenergetického stavu, kedy 

je v styku s vodným prostredím len hydrofilná časť molekuly.  

V amfifilnej molekule pôsobia proti sebe sily jednotlivých častí molekuly. Sily hydrofilnej 

časti zväčšujú medzifázové rozhranie molekuly v dôsledku iónového či stérického odpudzo-

vania. Naopak, medzi hydrofóbnymi časťami molekuly sú príťažlivé sily, ktoré znižujú me-

dzifázové rozhranie v molekule a tým vytvárajú micely. 

 

 
Obrázok 5 Schéma micely, kde hydrofilná hlavička je orientovaná von a vytvára obal, pre 

hydrofóbne jadro [29] 

 

Micelizácia nie je samovoľná a obvykle potrebuje impulz energie, ktorým môže byť soni-

kácia, alebo v prípade vodných roztokov aj hydrofóbny efekt vody. Pod týmto pojmom rozu-

mieme pokles Gibbsovej energie systému, ku ktorému dôjde po zhluknutí hydrofóbnych častí 

molekuly do vnútra micely. Po dosiahnutí kritickej micelárnej koncentrácie (CMC) sa začnú 

hydrofóbne časti molekuly zhlukovať k sebe, čo znamená pokles entropie systému. Zhluknu-

tím dochádza k uvoľneniu solvatačných obalov vytvorených okolo hydrofóbnych častí mole-

kuly čo sa prejaví nárastom entropie. Bilancovaním zistíme, že nárast entropie je oveľa väčší 

ako jej pokles, čo sa prejaví poklesom Gibbsovej energie. To je pre systém energeticky vý-

hodný dej.  

 

2.2.2 Kritická micelárna koncentrácia 

Ako už bolo spomenuté vyššie, amfifilné polyméry zhlukujú hydrofóbne časti k sebe, pričom 

hydrofilné časti ich akoby obaľujú a chránia pred stykom s vodou, čím sa znižuje medzifázo-

vá voľná energia. V momente, kedy začína zhlukovanie molekúl do micel je dosiahnutá kri-

tická micelárna koncentrácia (CMC). Ako už samotný názov hovorí ide o kritickú koncentrá-

ciu, ktorá tvorí tenkú hranicu medzi polymérmi v molekulovej forme a polymérmi zhluknu-

tými v micelách.  
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Kritická micelárna koncentrácia je maximálna koncentrácia, v ktorej sa ešte polyméry vy-

skytujú v molekulovej forme a zároveň je to minimálna koncentrácia potrebná na vytvorenie 

micel. Okrem minimálnej koncentrácie potrebuje mať systém aj tú správnu teplotu, takzvanú 

Krafftovu teplotu [30]. Pod touto teplotou sa častice pohybujú len minimálne v dôsledku čoho 

nemôže dôjsť k precipitácii do micel aj keď má systém nato dostatočnú koncentráciu.  

 Hodnotu kritickej micelárnej koncentrácie môžeme ovplyvňovať zmenou teploty, tlaku, 

prídavkom solí, polárnych látok,... U ionogénnych polymérov zvyšujúca teplota hodnotu 

CMC zvyšuje, naopak u neionogénnych ju znižuje. Zmena tlaku nespôsobí výrazné zmeny 

v kritickej micelárnej koncentrácii ani pri veľmi veľkých hodnotách. Naopak, prídavky jed-

noduchých solí už v malom množstve sú schopné CMC znížiť. Zmena je tým výraznejšia čím 

väčšia je koncentrácia pridaných solí.  

 

2.2.3 Solubilizácia 

Solubilizácia je jednou z najdôležitejších vlastností micel. Vďaka svojej amfifilickej povahe 

sú schopné zvyšovať rozpustnosť látok inak v čistom disperznom prostredí nerozpustných. 

Napríklad sú schopné zvýšiť rozpustnosť hydrofóbnych látok vo vodnom prostredí.  

Solubilizácia nie je uniformná a jej mechanizmus sa líši. Platí, že so znižujúcou 

sa koncentráciou vody smerom od povrchu k jadru micely klesá aj polarita solubilizovaných 

látok. Nepolárne látky sa rozpúšťajú v jadre micely, polárno nepolárne látky sa začleňujú 

do štruktúry micely tak, že uhľovodíkové reťazce (nepolárna časť) smerujú dovnútra micely 

a polárne skupiny do vodnej fázy. Solubilizácia polárnych látok prebieha na povrchu mice-

ly alebo v jeho tesnej blízkosti [31].  

 

 
Obrázok 6 Schéma micel, solubilizujúcich: A-nepolárnu látku v hydrofóbnom jadre micely, B-

polárno nepolárnu látku orientovanú podľa polarity micely, C-polárnu látku 

v hydrofilnom prostredí [29]-upravené 

 

Vďaka schopnosti rozpúšťať látky sú micely používané v celom spektre aplikácii, akými 

sú detergencia, micelárna katalýza, emulzná polymerizácia a v neposlednom rade ako nosiče 

liečiv.  

 

2.2.4 Polymérne micely ako nosiče liečiv 

Ako už bolo vysvetlené vyššie, na elimináciu nežiadúcich účinkov ako aj zvýšenie roz-

pustnosti hydrofóbnych liečiv sa používajú nosiče liečiv.  
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Jednou z možností je využitie polymérnych micel, ktoré vďaka solubilizácii sú schopné 

liečivo v jadre micely rozpustiť a následne transportovať na miesto účinku.  

 

 
Obrázok 7 Solubilizácia hydrofóbneho liečiva v micele [32] 

 

Polymérne micely majú správnu veľkosť, schopnosť solubilizácie a môžu byť pripravené 

z biokompatibilných materiálov. Vďaka svojej veľkosti (20-100 nm) sú chránené 

pred vylúčením retikuloendoteliálnym systémom (RES), a taktiež sú chránené pred pohltením 

makrofágmi [33]. V dôsledku čoho môžu dlhšie cirkulovať v krvnom obehu a tým zvyšovať 

kumuláciu liečiva na patologickom mieste.  

 Polymérne micely sú stabilnejšie v porovnaní s micelami tvorenými tenzidmi, a taktiež 

agregujú pri nízkych hodnotách CMC [34]. 

 

2.3 Fluorescenčná spektroskopia 

Fluorescenčná spektroskopia je jednou zo základných metód používaných pre určenie kritic-

kej micelárnej koncentrácie a skúmanie vlastností týchto systémov. Informácie o danom sys-

téme sme schopní získať hlavne vďaka inkorporácii fluorescenčných sond.  

 Spektroskopia je optická analytická metóda založená na výmene energie medzi elektro-

magnetickým žiarením a skúmanou látkou. Po absorpcii žiarenia v molekule dochádza 

k excitácii elektrónov a ich následnému prechodu do vyšších energetických hladín. Keďže 

excitovaný stav je energeticky náročnejší a nestabilnejší následne dochádza k deexcitácii. 

Pokiaľ excitovaný elektrón najskôr stráca energiu vo forme kolízii s inými časticami systému 

a až následne sa vráti na základnú energetickú hladinu za súčasnej emisii fotónov jedná 

sa o fluorescenciu [35]. Tento typ žiarenia môžeme skúmať pomocou fluorescenčnej spek-

troskopie [36].  

 Výhodou fluorescenčnej spektroskopie je vyššia selektivita v porovnaní s inými spektro-

metrickými metódami, vysoká citlivosť pre širokú paletu potencionálnych analytov 

a nenáročnosť na úpravu vzorky [37]. Vysoká selektivita spočíva v jedinečnosti každého 

spektra v dôsledku skutočnosti, že každý fluorofór emituje pri jedinečných vlnových dĺžkach. 

 Samotná metóda sa bližšie špecifikuje na ustálenú fluorescenčnú spektroskopiu a časovo 

rozlíšenú korelačnú spektroskopiu [36].  
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2.3.1 Fluorescencia, jej princípy a pravidlá 

Fluorescencia vzniká v dôsledku ožiarenia látky externým emisným žiarením. Po jeho zhas-

nutí, fluorescencia mizne. Podstatou je, že elektróny molekuly sú schopné absorbovať fotóny 

s určitou energiou v dôsledku čoho sa dostanú zo základnej energetickej hladiny S0 na niekto-

rú vibračnú hladinu spinovo dovoleného excitovaného stavu S1, či S2. Pochody, ktoré sa ná-

sledne s elektrónmi dejú vysvetľuje Perrin - Jabłoński diagram.  

 

 
Obrázok 8 Perrin - Jabłoński diagram znázorňujúci vibračné hladiny molekuly [38]  

 

V prípade, že sa excitovaná molekula nachádza na vysokej vibračnej hladine, najskôr energiu 

stratí nežiarivým prechodom tzv. vibračnou relaxáciou, pričom sa dostane na najnižšiu hladi-

nu excitovaného singletového stavu S1 (Kashovo pravidlo). Molekula sa z tejto základnej 

elektrónovej hladiny excitovaného stavu dostane na niektorú vibračnú hladinu základného 

stavu vyžiarením nadbytočnej energie emisiou fotónu. V prípade tohto žiarivého prechodu 

hovoríme o fluorescencii. Fluorescencia je veľmi rýchla. K emisii fotónu dochádza v priebehu 

10-7-10-8 s. Emitovaný fotón sa vracia na vibračnú hladinu vyššiu, než z ktorej bol excitovaný. 

Vlnová dĺžka emitovaného žiarenia je z tohto dôvodu väčšia než vlnová dĺžka absorbovaného 

žiarenia. Tento jav nazývame Stokesov zákon a vyplýva zo vzťahu odvodeného Planckom:  

 

 E = h ⋅ ν (1) 

 

Z uvedeného je zrejmé, že energia je priamo úmerná frekvencií. Po miernej úprave dostaneme  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Jab%C5%82o%C5%84ski
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Jab%C5%82o%C5%84ski
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Teda energia je nepriamo úmerná vlnovej dĺžke.  

V prípade energetického prekryvu najnižších vibračných hladín singletového stavu 

a vyšších vibračných hladín tripletového stavu môže dôjsť k obráteniu spinu excitovaného 

elektrónu a molekula sa dostane do tripletového elektrónového stavu T1. V dôsledku nadbytku 

energie dochádza najskôr k nežiarivým prechodom do základného vibračného stavu 

T1 a následne k žiarivému prechodu do základného elektrónového stavu S0. Vzhľadom nato, 

že prechod do tejto hladiny je spinovo zakázaný tak trvá dlhšie ako fluorescencia a to 10-3 s 

až niekoľko sekúnd a závisí od experimentálnych podmienok. Je všeobecne známe, 

že fosforescenciu pozorujeme pri nižších teplotách a vo vysoko viskóznych médiách [36, 39]. 

 Fluorescencia je zložitý kontrolovaný dej, ktorý sa riadi určitými pravidlami. Okrem spo-

menutého Kashovho pravidla a Stokesovho zákona platí ešte Vavilov zákon. Ten hovorí, že 

kvantový výťažok a doba trvania excitovaného stavu zložitých molekúl v roztoku nezávisí na 

vlnovej dĺžke zdrojového žiarenia [39].  

 Výsledkom fluorescenčnej spektroskopie je spektrum, ktoré popisuje závislosť intenzity 

fluorescencie na vlnovej dĺžke zdrojového žiarenia. Pokiaľ je konštantná vlnová dĺžka emito-

vaného žiarenia dostaneme excitačné spektrum. Naopak, pri konštantnej vlnovej dĺž-

ke excitačného žiarenia dostaneme emisné spektrum [36]. V dôsledku podobného rozloženia 

vibračno-rotačných hladín v energetických stavoch S0 a S1 sú absorpčné a emisné spektrá zr-

kadlovo symetrické [40].  

Intenzita fluorescencie je vyjadrená kvantovým výťažkom fluorecencie ΦF.   

 

 

nzk+


=   (3) 

 

 Γ -rýchlostná konstanta žiarivého prechodu 

knz-rýchlostná konštanta nežiarivého prechodu 

 

Kvantový výťažok je definovaný ako pomer počtu fotónov emitovaných k počtu absorbova-

ných [36]. Vyjadruje teda koľko fotónov sa vráti na základnú hladinu S0. Výťažok je vždy 

menší než 1 kvôli Stokesovým stratám.  

 Emisné spektrá sú veľmi citlivé na vplyv prostredia. Častokrát dochádza 

k ich ovplyvňovaniu vplyvom polarity, tvorbe vodíkových mostíkov, zmeny pH, zvýšenej 

viskozity, či prítomnosti zhášača.  

 Zhášanie fluorescencie je jav, ktorý sa prejavuje znižovaním kvantového výťažku 

a samotnej intenzity. K tomuto javu dochádza vo vyšších koncentráciách fluoreskujúcej látky 

ako dôsledok neelastických zrážok excitovaných molekúl s molekulami v základnom stave, 

alebo v dôsledku ich asociácii. Podporuje ho vyššia teplota a viskozita roztoku. Taktiež môže 

dochádzať k zhášaniu emitovaného žiarenia nadbytkom činidla, pokiaľ absorbuje pri vlnovej 

dĺžke blízkej nášmu skúmanému analytu. V dôsledku absorpcie žiarenia činidlom, už nestačí 

na následnú excitáciu analytu [36, 39, 40]. 
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 Vnútorný filtračný efekt je ďalší negatívny jav ovplyvňujúci  fluorescenciu. Môžeme 

ho prirovnať k zhášaniu fluorescencie v dôsledku absorpcie činidlom. Zdrojové žiarenie 

je taktiež postupne oslabované počas prechodu vzorkou v dôsledku jeho absorpcie inými mo-

lekulami. Tým sa zníži žiarivý tok dopadajúci na fluorofóry a následne sa zníži aj emisné žia-

renie pri prechode vzorkou z kyvety. Tento jav treba následne pri vyhodnocovaní dát zohľad-

niť. Používa sa nato modifikovaný Lambert-Beerov zákon, kde Aex a Aem sú absorbancie pri 

určitej excitačnej či emisnej vlnovej dĺžke [40]. 

 

 ( )EMEX AA

KOR II
+

= 2

1

10  
(4) 

 

2.3.2 Inštrumentácia spektrofluorimetra 

Spektrofluorimeter je prístroj založený na využívaní fluorescenčných vlastností niektorých 

látok, ktoré následne poskytnú informácie o koncentrácii vzorky resp. vlastností prostredia. 

Na rozdiel od absorpčných fluorimetrov, spektrofluorimeter nie je usporiadaný v jednej osi. 

Zdroj žiarenia s detektorom zviera určitý uhol (najčastejšie pravý). Tým je zabezpečená 

ochrana merania v prípade, že vlnová dĺžka zdrojového a emitovaného žiarenia je rovnaká.  

 

 
Obrázok 9 Schéma spektrofluorimetra [41] 

 

V rámci predloženej diplomovej práce bola použitá stacionárna fluorescenčná spektroskopia 

a preto bude popisovaná inštrumentácia tejto metódy.  

 Podstatou metódy je dostať analyzovanú látku do excitovaného stavu. Nato sa používajú 

svetelné zdroje s vysokou intenzitou pre čo najväčšie bombardovanie fotónmi. To nám zvýši 

pravdepodobnosť výskytu molekúl v excitovanom stave.  

 Najbežnejšie používaným svetelným zdrojom je vysokotlaková xenónová výbojka. Tá je 

schopná vyžiariť svetlo s vlnovou dĺžkou od 250 nm až po infračervenú oblasť. Po vyžiarení 

lúč smeruje na vzorku, avšak najskôr musí prejsť cez excitačný monochromátor. Tento mo-
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nochromátor nám umožňuje regulovať vlnovú dĺžku, ktorá dopadne na analyzovanú vzorku. 

Vzorka po osvietení zdrojovým žiarením prechádza do excitovaného stavu a začne emitovať 

žiarenie. Žiarenie dopadá na emisný monochromátor, ktorý vyberá charakteristické vlnové 

dĺžky použitého fluoroforu. Následne fotonásobič zaznamenáva dopadajúce žiarenie, ktoré 

zosilňuje a premieňa na elektrický prúd, ktorý je úmerný intenzite svetla. Ako výstup merania 

získame emisné a excitačné spektrá [36, 42]. 

 

2.3.3 Fluorescenčné sondy 

Fluorescenciu dokážeme detekovať vďaka fluorescenčným farbivám, či fluorfórom. Sú to 

látky, ktoré dokážu absorbovať svetlo a následne ho emitovať vo viditeľnej oblasti. Väčšinou 

sú to látky aromatického charakteru, heterocyklické zlúčeniny, či zlúčeniny s konjugovaným 

systémom väzieb [43]. Buď sú tieto látky súčasťou študovaného materiálu a hovoríme 

o vlastnej fluorescencii, alebo ich pridávame k študovanej látke, ktorá sama o sebe nefluores-

kuje, čo označujeme ako nevlastná fluorescencia [36]. K študovanému analytu môžeme fluo-

rofór naviazať kovalentne čo sa označuje ako fluorescenčná značka, alebo nekovalentne 

a označujeme ho ako fluorescenčná sonda. Pre fluorescenčné sondy je charakteristické, že po 

naviazaní či rozpustení v rozpúšťadle menia svoje vlastnosti [44]. Na základe tejto skutočnos-

ti sa sondy používajú na fyzikálno-chemickú charakterizáciu prostredia, či k skúmaniu polari-

ty agregátov [40].  

  

2.3.3.1 Pyrén 

Pyrén je nepolárna, aromatická zlúčenina, zložená zo 4 štyroch benzénových jadier. Je veľmi 

citlivá na polaritu prostredia, čím sa stala jednou z najčastejšie používaných fluorescenčných 

sond [45]. Pri skúmaní agregačného chovania zlúčeniny sa využíva fakt, že pyrén je vo vod-

nom prostredí takmer nerozpustný. V momente, kedy sa dosiahne CMC sa začne pyrén solu-

bilizovať v jadre micely, čím sa zmení jeho spektrum [45]. Zmena v spektre sa po dosiahnutí 

CMC prejaví viacerými spôsobmi. Dochádza k posunu excitačného maxima k vyšším vlno-

vým dĺžkam, čo sa označuje aj batochrómny posun (červený posun). Fluorescenčné spektrum 

pyrénu je vibračne rozdelené a my môžeme sledovať 5 píkov. Zmena v emisnom spektre 

je pozorovateľná na zmene intenzity fluorescencie prvého a tretieho píku. Pomer maxím pr-

vého a tretieho píku sa označuje ako EmPI-Emisný polaritný index. Ako už názov naznačuje, 

slúži k určovaniu polarity prostredia. S koncentráciou blížiacou sa k CMC, sa jeho hodnota 

znižuje a po jej dosiahnutí už zostáva konštantná [46]. V excitančom spektre môžeme získať 

ExPI podelením píkov pri 333 a 338 nm. Presnú hodnotu CMC získame z grafu zo závislosti 

EmPI či ExPI na koncentrácii. Ďalšou pozorovateľnou zmenou po zabudovaní pyrénu do ne-

polárneho jadra je možný vznik exciméru. Ten vznikne interakciou molekuly pyrénu 

v základnom a excitovanom stave, čo môžeme pozorovať v spektre pri 470 nm [47]. Zmena 

v anizotropii sondy tiež môže znamenať začiatok micelizácie [48]. Avšak, pri skúmaní spek-

tier, musíme byť opatrní, pretože poklesy v EmPI či ExPI môžu byť spôsobené aj interakciou 

pyrénu s hydrofóbnymi nečistotami, či spojením s jednotlivými polymérnymi reťazcami ale-

bo premicelárnymi agregátmi [48].  
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2.4 Dynamický rozptyl svetla - DLS  

Koloidné systémy vzhľadom na svoje charakteristiky akými sú veľkosť disperzii, absorpcia 

svetla látkou, či vodivosť sú schopné interakcii s elektromagnetickým žiarením. Počas týchto 

interakcií môže dochádzať k vzájomnej výmene energie, alebo len určitému ovplyvneniu žia-

renia. Žiarenie môže byť absorbované alebo rozptýlené. O tom, ktorý jav prevládne rozhoduje 

najmä veľkosť disperzii. Platí, že pre rozptyl svetla, musí byť splnená podmienka λ≫ r. Kde λ 

je vlnová dĺžka dopadajúceho žiarenia a r je polomer koloidných častíc. V prípade že táto 

podmienka neplatí pozorujeme zákal, v dôsledku čoho sa svetlo odrazí [49]. Rozptyl svetla je 

v podstate elastický odraz fotónu od častice všetkými smermi bez zmeny vlnovej dĺžky. 

 Metóda dynamického rozptylu svetla DLS, využíva k produkcii fotónov laser. Laser pro-

dukuje koherentné svetlo, ktoré po kontakte s časticou interferuje a následne dopadá 

na detektor. Častice sa však, v disperznom prostredí pohybujú Brownovým pohybom, 

v dôsledku čoho sa mení dráha a teda aj interferencia rozptýleného svetla dopadajúceho 

na detektor. Práve túto časovo závislú fluktuáciu intenzity rozptýleného svetla využíva me-

tóda DLS [49, 50, 51]. DLS z týchto informácii vytvorí korelačnú funkciu, z ktorej sa dá určiť 

difúzny koeficient. Následne môžeme úpravou Stokes-Einsteinovej rovnice pre difúzny koefi-

cient vypočítať hydrodynamický polomer častíc (R).  
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Kde Q je vlnová funkcia a parameter τc je úmerný difúznemu koeficientu koloidních častíc: 

 

 2
2

1
= QDc  (6) 

 

Keďže rýchlosť zmeny intenzity priamo závisí na pohybe molekuly je dôležité dávať pozor 

na vplyv teploty, viskozity či veľkosti častíc. Platí, že so zvyšujúcou sa teplotou sa zvyšuje 

aj pohyb častíc. Naopak, so zvyšujúcou sa viskozitou, či veľkosťou častíc sa ich pohyb spo-

maľuje. 

V prípade merania polydisperzného systému je potrebné zohľadniť, že sa v ňom nachádzajú 

frakcie rôznych veľkostí, ktoré sa pohybujú rozličným Brownovým pohyb a je potreb-

né použiť zložitejšiu korelačnú funkciu.  

Metóda DLS je veľmi rýchla. Samotná analýza trvá do 10 minút, a na jej prevedenie nám sta-

čí malé množstvo vzorky. Jej najväčšie uplatnenie je pri analýze častíc s veľkosťou od  

0,5 nm do max. 3 m. Pre väčšie častice sa nedá použiť v dôsledku toho, že častice nevyko-

návajú Brownov pohyb, a taktiež majú veľkú intenzitu rozptýleného žiarenia, ktorou môžu 

zabrániť analýze menších frakcií. Pri samotnej analýze musíme dbať na čistenie a plnenie 

kyvety. Aj malé množstvo bubliniek alebo prachu môže narušiť, či úplne prekryť skúmané 

koloidné častice. Tomu sa snažíme zabrániť filtrovaním použitých materiálov, či samotných 

analytov a taktiež dôkladným čistením všetkých použitých komponentov (pipety, striekačky, 

kyveta,...). Metóda DLS má široké pole uplatnenia. Používa sa pri analýze emulzii, lipozó-
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mov, micel, ale aj   charakterizácii baktérii, či proteínov. Pri vyhodnocovaní výsledkov treba 

mať na zreteli, že výsledkom merania je hydrodynamický polomer častice. V tomto údaji, 

môže byť zahrnutý aj solvatačný obal, či naadsorbovaná vrstva.  

 

2.4.1 Meranie dynamického rozptylu svetla 

 

 
 

Obrázok 10 Schéma prístroja Zetasizer Nano, ktorý slúži na meranie DLS [52] 

 

Prístroje, ktoré dokážu merať dynamický rozptyl svetla potrebujú na osvietenie vzorky sve-

telný zdroj, ktorý produkuje koherentné svetlo a preto sa používa laser. Po dopade svetla na 

vzorku dochádza k rozptýleniu vo všetkých smeroch. Rozptýlené svetlo zachytáva detektor. 

Jeho umiestnenie je v prístrojoch Zetasizer Nano špecificky dané buď v 170 ° alebo 90 ° uhle. 

Intenzita rozptýleného svetla dopadajúceho na detektor je regulovaná zoslabovačom. 

Ten je schopný meniť intenzitu svetla vychádzajúceho z laseru. Môže intenzitu rozptýleného 

svetla znížiť v prípade, že je veľmi vysoká a mohla by preťažiť detektor (veľké častice, kon-

centrované roztoky) alebo zvýšiť pokiaľ skúmané častice svetlo málo rozptyľujú (malé časti-

ce, roztoky s nízkou koncentráciou) a detektor by nebol schopný systém správne vyhodnotiť. 

Pri vyhodnocovaní signálu je veľmi dôležitý digitálny korelátor. Korelátor porovnáva intenzi-

ty signálu v rôznom čase, čím zisťuje stupeň podobnosti. Ak korelátor zaznamená intenzitu 

svetla, ktorá sa postupne s časom nemení, dostávame dokonalú koreláciu (1) a vzorka sa po-

rovnávala sama so sebou. Pokiaľ sa intenzita svetla s časom mení, teda medzi signálmi nie je 

žiadna zhoda, tak nemáme žiadnu koreláciu (0) [52]. 
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2.5 Zeta potenciál 

V koloidných systémoch sa na povrchu koloidných častíc, ktoré nesú určitý náboj zoskupujú 

náboje opačného znamienka. Vytvárajú okolo častice akýsi obal. Tento obal tvoria dve proti-

kladne nabité vrstvy a označujú sa ako elektrická dvojvrstva. O jej popis sa snažil už 

H. Helmoltz ale až nemecký fyzik Otto Stern ju upravil a dal do podoby, v ktorej ju poznáme 

a používame dodnes [53, 54].  

 Podstatou tejto teórie je predpoklad, že elektrickú dvojvrstvu môžeme rozdeliť na dve 

časti. V dôsledku čoho môžeme charakterizovať tri rôzne rozdiely potenciálov. V časti elek-

trickej dvojvrstvy, ktorá je bližšie k povrchu častice (Sternova vrstva) pôsobia adsorpčné 

a elektrostatické sily a ióny sú tu viazané veľmi silno. Naopak, v časti vzdialenejšej od po-

vrchu (difúzna vrstva) sa tieto sily dajú zanedbať a ióny sú tu pútané veľmi slabo.  

 V difúznej vrstve sa nachádza oblasť zvaná rovina sklzu, či povrch hydrodynamického 

šmyku. Je to akási hranica, ktorá popisuje správanie iónov k povrchu častice. Ióny, ktoré 

sa nachádzajú vnútri tejto hranici sa pohybujú spolu s časticou. Ióny za touto hranicou nie. 

Ako už bolo spomenuté v týchto nabitých koloidných časticiach rozoznávame 3 rozdiely po-

tenciálov. Prvý potenciál je daný rozdielom potenciálu na povrchu častice a objemom kvapa-

liny. Označujeme ho ako elektrochemický (povrchový) potenciál. Ďalší rozdiel potenciálov 

medzi Sternovou a difúznou vrstvou označujeme Sternov potenciál. Nás však zaujíma poten-

ciál, ktorý sa nachádza na rovine sklzu. Označujeme ho ako elektrokinetický potenciál, či zeta 

potenciál (ζ potenciál) [53, 55]. Hodnota ζ potenciálu závisí od rozpúšťadla, od hodnoty jeho 

iónovej sily či pH. Vďaka tomuto potenciálu sme schopní charakterizovať stabilitu systémov. 

Keď sú hodnoty zeta potenciálu veľmi vysoké, či už sú kladné alebo záporné, tak je systém 

stabilný. V prípade že sa hodnoty zeta potenciálu približujú k nule, môžeme pozorovať agre-

gáciu častíc či sedimentáciu. Nestabilita systému je daná hranicou od - 30 mV do 30 mV [53, 

56]. 

 Metódy, ktorými môžeme stanoviť zeta potenciál sú viaceré, od sedimentačného potenciá-

lu, cez elektroosmózu až po elektroforézu, ktorá je najpoužívanejšia. Využíva vplyv elektric-

kého poľa, ktorým dochádza k pohybu nabitých častíc kvapalinou k opačne nabitej elektróde. 

Rýchlosť, ktorou sa pohybujú označujeme elektroforetická pohyblivosť. Kombináciou tej-

to rýchlosti s rozptylom svetla na skúmaných časticiach získame metódu nazývanú elektrofo-

retický rozptyl svetla (Electrophoretic Light Scattering – ELS), ktorú využijeme pri meraní 

zeta potenciálu [57].   
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2.5.1 Meranie Zeta potenciálu  

 
Obrázok 11 Schéma prístroja Zetasizer Nano, pomocou ktorého meriame zeta potenciál [58] 

 

Zeta potenciál sa taktiež môže merať na prístroji Zetasizer Nano. Kde ako zdroj žiarenia slúži 

laser. Ten prechádza deličom, ktorý ho rozdelí na 2 lúče. Jeden lúč slúži ako referencia 

a druhý lúč dopadá na vzorku. Pred dopadom na kyvetu, však musí prejsť ešte zoslabovačom. 

Ten je riadený automaticky a je schopný regulovať intenzitu dopadajúceho svetla. Buď ju 

zníži aby nedošlo k preťaženiu detektora alebo zvýši, aby bol zaznamenaný aspoň nejaký sig-

nál v prípade, že je vzorka zriedená. Následne už môže lúč dopadnúť na kyvetu. Na kyvete 

je nasadená Dip cela s elektródami. Po vložení elektrického poľa sa začnú častice pohybovať 

k opačne nabitým elektródam. V dôsledku tohto pohybu začne intenzita rozptýleného svetla 

fluktuovať. Teda frekvencia tejto fluktuácie je priamo úmerná rýchlosti častíc. Po prechode 

vzorkou už putuje rozptýlené svetlo, aj referenčný lúč na detektor (fotodioda, fotonásobič). 

Následne do digitálneho procesoru signálu a do počítača. Tam je vďaka Dopplerovmu frek-

venčnému posunu laserového lúča vypočítaná elektroforetická pohyblivosť a následne Zeta 

potenciál [59]. 

 

2.6 Reológia 

Reológia je veda skúmajúca deformáciu a tok materiálov po aplikácii vonkajších síl [60]. Ná-

sledne podľa ich správania delíme tieto materiály na newtonské, ktoré predstavujú limitné 

reologické správanie skúmaných látok a reálne látky. Newtonské látky sa považujú za ideálne 

viskózne, vzhľadom na skutočnosť, že ich viskozita sa po vplyve tečného napätia nemení. 

Newtonov zákon môžeme pre prípad prúdenia medzi dvomi doskami napísať v tvare: 

 

 

A

F
=  

(7) 

 

Pričom platí, že  pohyblivá je len horná doska a spodná ostáva po celý čas stacionárna. Argu-

ment F udáva šmykovú silu, ktorá pohybuje hornou doskou o ploche A.  
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 Limitné reologické správanie je založené na pevnom elastickom telese (hookovské teleso) 

a ideálnej viskóznej kvapaline (Newtonská kvapalina). Avšak, existujú aj nenewtonské kvapa-

liny, pre ktoré neplatí Newtonov zákon viskozity a je potrebné pre ich presné popísanie pridať 

ďalšie reologické veličiny. Medzi nenewtonské kvapaliny zaraďujeme Bighamské tekutiny, 

pseudoplastické tekutiny a dilatantné tekutiny.  

Taktiež, veľké množstvo látok sa nevyskytuje ako ideálne newtonove tekutiny ale-

bo Hookove pevné látky. Nachádzajú sa niekde medzi tým a tomu zodpovedá aj ich odozva 

správania po odstránení pôsobenia vonkajších síl. Je to kombinácia elastického a viskózneho 

chovania v rôznom pomere a tieto látky označujeme ako viskoelastické [61, 62, 63]. 

 Vyhodnotenie charakteru materiálu je na základe miery vnútorného odporu materiálu voči 

vonkajšiemu zaťaženiu. Teda elastické chovanie je typické pre materiály, ktoré pod vplyvom 

pôsobenia vonkajších síl sa deformujú, ale po ich odstránení sú schopné sa vrátiť do pôvod-

ného stavu. Naopak, viskózne chovanie je typické pre materiály, ktoré sa po odstránení von-

kajších síl, síce prestanú deformovať ale do pôvodného stavu sa vrátiť nevedia. Aby sme zisti-

li, ktoré chovanie v materiály prevláda podrobujeme ho tokovým a oscilačným testom. Osci-

lačný test sa delí na amplitúdový test s konštantnou frekvenciou oscilácie a frekvenčný test 

s konštantnou amplitúdou deformácie.   

• Tokový test: Skúma závislosť viskozity na šmykovej rýchlosti. Meraním získame to-

kové krivky a z nich sme schopní určiť hodnoty plastickej viskozity a medze toku. 

Výsledkom teda je detailná charakteristika dynamického chovania toku [64].  

• Amplitúdový test: Skúma bod, pri ktorom dochádza k premene viskoelastickej kva-

paliny na viskoelastickú pevnú látku. Gély obsahujú komplexný modul pružnosti 

v šmyku G*, ktorý sa skladá z elastickej (pamäťovej) G' a viskóznej (stratovej) G" fá-

zy. Ak sa počas merania zvýši viskózna fáza G" hovoríme, že je to viac kvapalina. 

Naopak, v prípade zvýšenia elastickej fázy G' je to pevná látka [62, 65, 66]. 

•  Frekvenčný test:  Skúma závislosť elastickej a viskóznej fázy na frekvencii. Počas 

testu je amplitúda deformácie konštantná. Výsledkom tohto testu je určenie tzv. 

„cross-over pointu“. Je to bod, kedy je fáza elasticity väčšia než fáza viskozity. Ku 

koncu reakcie sa oba moduly blížia k rovnovážnej hodnote [65].   

Z výsledkov oscilačných testov môžeme určiť stratový uhol, ktorý má tvar: 

 

 

´

´´
)(

G

G
tg =  (8) 

 

Pokiaľ výsledkom je δ ˃ 45° [tg (δ) ˃1 ] látka vykazuje viskózny charakter, pokiaľ je δ ˂ 45° 

[tg (δ) ˂ 1 ], látka vykazuje elastický charakter .  

Vlastnosti gélu sa dajú taktiež skúmať reológiou. Gél sa pod vplyvom tečného napätia 

správa do určitej hodnoty ako elastické tuhé teleso. Hodnota tohto napätia je tým menšia čím 

rigidnejšia je štruktúra gélu. Gély s fyzikálnymi väzbami sú schopné prechádzať na sól 

a zo sólu spätne na gél. Pri obnovovaní gélu sa postupne zvyšuje jeho viskozita, až nadobudne 

pôvodné hodnoty [31]. Reologické meranie prebieha na reometroch. 
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3 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Hyaluronan je prirodzenou súčasťou pľúc, kde je jeho úlohou chrániť pľúcny elastín. Túto 

informáciu využil Nomura et al. 2011 pri navrhnutí hyaluronanu ako nosiča liečiv 

pre aerodisperzie. Predpokladalo sa, že práve hyaluronan umožní predĺženie cirkulácie liečiva 

v tele. Táto teória bola otestovaná zapuzdrením rekombinantného ľudského inzulínu 

s hyaluronanom do suchého prášku, ktorý bol podávaný psovi (beagle), ktorý trpel na cukrov-

ku, pomocou inhalácie. Takto vdýchnutá hladina glukózy bola monitorovaná. Výsledky boli 

dobré, avšak prídavkom zinočnatých iónov sa retenčný čas zvýšil 9-násobne a dávka 2,5-

 násobne a zvýšilo to aj samotný polčas rozpadu.  

 Výsledky potvrdili predpoklad a dokázali, že nosičové častice na báze hyaluronanu 

sú schopné dodávať a monitorovať dodávanie inzulínu do pľúc [69]. 

 

Rho et al. 2018 skúmali samozostavené častice kyseliny hyalurónovej s cieľom liečby diabetu 

typu 2. Zaoberať sa touto témou začali v dôsledku nedávnych informácii o úlohe CD 44 

v prozápalových bunkách a tukovom tkanive. Zistilo sa, že u pacientov s cukrovkou typu 2 

sa podieľa na zápale tukového tkaniva a podporuje rezistenciu na inzulín. Vzhľadom na vzťah 

medzi receptorom CD 44 a kyselinou hyalurónovou sa predpokladá, že by mohla mať vplyv 

na reguláciu glykémie a samotnej rezistencie. Častice hyaluronanu by neboli nástrojom na 

dopravenie liečiva, boli by samotným liečivom.  

 Hydrofóbnou modifikáciou hyaluronanu pomocou karboxylových kyselín získal amfifilný 

charakter, v dôsledku čoho bol schopný vytvoriť agregáty. Efekt takto pripravených častíc 

sa skúmal na myšiach, ktorým boli intravenózne podávané. Výsledky boli veľmi uspokojivé. 

Dokázali, že častice sú schopné kompetitívnej inhibície medzi nízkomolekulárnym hyaluro-

nanom a CD 44 čím sa znížil zápal tukového tkaniva a zvýšila sa citlivosť na inzulín.  

 Z výsledkov vyplýva, že takto pripravené častice môžu byť skúmané ďalej a do budúcnos-

ti používané ako liečivo. Vzhľadom na potenciál hyaluronanu ako nosiča liečiv, môže byť 

terapeutický účinok týchto častíc podporený solubilizovaným liečivom vnútri častice [70]. 

 

Payne et al. 2018 sa zaoberali samotným zložením nosiča liečiva a možnosťou ovplyvňovať 

prostredníctvom neho farmakokinetické vlastnosti. Preto lepšie pochopenie vplyvu chemické-

ho zloženia na správanie nosičov sa stalo predmetom tejto štúdie. Snažili sa matematickými 

modelovaním zistiť fyzikálno-chemické vlastnosti a správanie kyseliny hyalurónovej 

po hydrofóbnej modifikácii. 

 Keďže molekula hyaluronanu obsahuje skupiny karboxylových kyselín, výskumníci pred-

pokladali, že rôzny stupeň disociácie bude mať vplyv na interakcie polyméru so sebou 

samým, alebo s rozpúšťadlom. Túto hypotézu overili experimentálne modelovaním situácie 

s úplne disociovaným stavom, a so stupňom disociácie 20 %. Výsledky boli prekvapivé, gy-

račný polomer ani počet vodíkových väzieb nebol výrazne odlišný. Z toho vyplýva, že stupeň 

disociácie nemá výrazný vplyv na zmenu správania hydrofóbne modifikovaného hyaluronanu 

oproti nemodifikovanému. 

 Ako ďalšiu metódu na skúmanie účinkov hydrofóbnych modifikácii na hyaluronan použili 

skúmanie gyračného polomeru. Ten bol v prípade modifikovaného hyaluronanu oveľa menší. 

To sa dá vysvetliť hydrofóbne riadenými intramolekulárnymi interakciami, v dôsledku čoho 
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je konformácia oveľa kompaktnejšia. Taktiež bolo zistené, že so zväčšujúcou sa dĺžkou hyd-

rofóbneho reťazca, vznikajú stabilnejšie hydrofóbne vrecká, teda aj konformácia 

je stabilnejšia. Vplyv hydrofóbnej modifikácie je zrejmý aj pri vzdialenosti koncov reťazca. 

Táto vzdialenosť sa pri hydrofóbne modifikovanom HA znižuje.  

 Výsledky prístupu plochy pre rozpúšťadlo korelujú s výsledkami skúmania gyračného 

polomeru. So zmenou konformácie spôsobenou vznikom hydrofóbnych domén, ktoré 

sú tienené hydrofilnými zložkami polyméru dochádza k zníženiu plochy prístupnej 

pre rozpúšťadlá. V sledovaných hydrofóbne modifikovaných molekulách došlo k poklesu 

vystavenia hydrofóbnej časti molekuly rozpúšťadlu približne o 10 % zatiaľ čo v hydrofilnej 

časti došlo k nárastu o 10 %. Čím bola hydrofóbna modifikácia hyaluronanu vyššia, tým sta-

bilnejšiu, avšak menej definovanú mala konformáciu. Taktiež čím vyšší bol stupeň substitú-

cie, tým rýchlejšie bola dosiahnutá konformačná rovnováha.  

 Výsledky tejto práce len potvrdil hypotézu, že správanie polymérnych samozostavených 

polymérnych nosičov len odzrkadľuje vlastnosti svojich komponentov [71]. 

 

Quinones et al. 2018 sa zamerali na skúmanie hydrofóbne modifikovaného hyaluronanu pri-

praveného naviazaním testosterónu ako nosiča liečiv pre doxorubicín. Nedávno sa potvrdil 

priaznivý vplyv estrogénu pri liečbe rakoviny prsníka a prostaty, ktorý spočíva v správne zvo-

lenej rovnováhe medzi estrogénom a androgénom. Aj keď účinky exogénneho testosterónu sú 

pri liečbe týchto typov rakoviny rozporuplné, nedávne výsledky výskumu estrogénu 

mu otvorili dvere k ďalším výskumom.  

 Po príprave a overení štruktúry hyaluronanu s naviazaným testosterónom, sa sledovala 

rýchlosť jeho rozpadu. Uvoľnenie testosterónu z prázdneho hyaluronanu je ovplyvnené hod-

notou pH ale aj stupňom substitúcie a veľkosťou častíc. Pričom uvoľnenie z konjugátu bolo 

rýchlejšie pri časticiach s nižším stupňom substitúcie ale s vyššou veľkosťou častíc a pri niž-

šom pH. Práve vďaka stabilite v neutrálnom pH by mali byť schopné dostatočne dlhej cirku-

lácie v krvnom riečišti s následnou akumuláciou v nádore spojenou s uvoľnením v dôsledku 

nižšieho pH. Výsledkom by bolo uvoľnenie testosterónu ale aj zapuzdreného protirakovino-

vého liečiva.  

 Účinok takto pripravených nosičov spolu s liekmi proti rakovine mali na bunky podobný 

vplyv ako samotné protinádorové liečivá. Z toho vyplýva, že takto pripravené častice sú účin-

né pri liečbe ako takej, ba naviac môžu ponúknuť množstvo výhod, ktoré vyplývajú z ich sa-

motnej podstaty nosičov liečiv. Hormonálna podpora liečby týchto častíc musí byť podrobená 

ďalšiemu testovaniu [72].  

  

Huerta-Angeles et al. 2016 sa zaoberali syntézou hyaluronanu modifikovaného aromatickými 

mastnými kyselinami, ktorý by sa dal použiť pri vzniku samovznikajúcich micel. Vzhľadom 

na potrebu zachovania karboxylovej skupiny hyaluronanu pre jej väzbovosť k CD 44 

a RHAMM, bolo potrebné modifikovať hydroxylovú skupinu. K tomu boli použité aromatic-

ké mastné kyseliny. Voľba padla práve na ne nielen z dôvodu modifikácie hyaluronanu, ale aj 

z potreby zlepšiť vnútornú architektúru micel, ktorá by napomohla zvýšeniu samotnej kapaci-

ty pre načítanie liečiva. Aromatická funkčná skupina by mohla dokonca zvýšiť afinitu vznik-

nutých micel k aromatickým liečivám. 
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 Modifikovaná kyselina hyalurónová bola podrobená testovaniu, a zistilo sa, že naozaj 

podlieha samoagregácii a vzniknuté agregáty nie sú cytotoxické. Taktiež sú schopné enkapsu-

lácie aromatických hydrofóbnych zlúčenín a môžu byť použité pri topickej aplikácii [73]. 

 

Foglarová et al. 2016 sa snažili použiť palmityolhyaluronan, ktorý vznikol esterifikáciou -OH 

skupiny na hyaluronane na výrobu vo vode nerozpustných tenkých filmov s laditeľnými 

vlastnosťami. Ich vlastnosti sa dali ladiť zmenou molekulovej hmotnosti, pH, či stupňom sub-

stitúcie, čím sa prispôsobujú pre rôzne aplikácie.  

 Podarilo sa im pripraviť tenké filmy, ktoré sa skladali z opticky čírych i nepriehľadných 

oblastí. Vysvetľovali si to vznikom mikročastíc, ktoré sú dôsledkom použitia rozličných roz-

púšťadiel s rôznymi rýchlosťami odparovania. Na základe zmeny zloženia rozpúšťadla do-

chádza k fázovéme oddeleniu reťazcov palmitoylhyaluronanu s rozličným stupňom substitú-

cie, či molekulovou hmotnosťou v dôsledku čoho vznikajú mikročastice. Tie sa distribuujú po 

filme a vytvárajú nepriehľadné vzory. 

 Pri použití metódy odlievania roztoku boli reprodukovateľne pripravené filmy s hrúbkou 

15,5 až 17,1 μm. Pri skúmaní ich mechaniky sa porovnávali gély v suchom i hydratovanom 

stave. V prípade gélov v suchom stave sa nezistila nijaká spojitosť medzi ich mechanikou 

a stupňom substitúceie, ale v prípade gélov v hydratovanom stave sa pozorovalo, 

že so zvyšujúcim sa stupňom substitúcie sú tuhšie. Vplyv molekulovej hmotnosti sa prejavuje 

v pevnosti materiálu. Bolo preukázané že gély s nižšou molekulovou hmotnosťou 

sú krehkejšie.   

 Pri skúmaní vplyvu týchto filmov na bunky sa zistilo, že nie sú pre ne škodlivé 

a nevyvolávajú ich smrť. Pri meraní cytotoxicity nastali menšie problémy z dôvodu minimál-

nej adhézie buniek na filmy. Avšak, podarilo sa ju zmerať a z výsledkov vyplýva, že filmy 

nevykazujú inhibíciu bunkového rastu . 

 Z uvedeného vyplýva, že filmy majú potenciál využitia v tkanivovom inžinierstve, či 

pri hojení rán [74].  

 

Zápotocký et al. 2017 sa snažili vyrobiť pomocou palmitoylhyaluronanu biologicky odbúra-

teľné textilné scaffoldy. Scaffoldy boli pripravené metódou spriadania. Spriadané boli vlhké 

jednovláknové vlákna s priemerom 120 µm. Na urýchlenie vysychania sa vymrazovali, čím sa 

dosiahli lepšie tvary a urýchlilo sa odbúravanie scaffoldov. Povrch takto pripravených scaf-

foldov bol upravený fibronektínom, fibrinogénom laminínom a kolagénom aby sa zvýšila 

adhézia buniek na materiál. Najlepšie výsledky dosiahol palmitoylhyaluronan so stupňom 

substitúcie 21,9 % potiahnutý fibronektínom a fibrinogénom, ktoré dokázali podporiť adhéziu 

a proliferáciu normálnych ľudských fibroblastov in vitro. Na základe týchto výsledkov 

sa palmitoylhyaluronan odporúčil pre prípravu textilných scaffoldov v tkanivovom inžinier-

stve [75]. 

 

Šmejaklová et al. 2017 skúmali použitie hyaluronanu vo forme polymérnych micel pre nosiče 

liečiv so zameraním na pokožku. Predpokladali, že vďaka hyaluronanu sa dostanú do hlbších 

častí pokožky a s liečivom preniknú cez stratum corneum. Čo sa aj podarilo a polymérne mi-

cely prenikli spolu s liečivom do hlbších častí kože kde uvoľnili liečivo. V porovnaní s inými 
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bežne dostupnými metódami micely dokázali do epidermis dostať 3-krát viac liečiva a do 

dermis dokonca šesťkrát viac po iba piatich hodinách pôsobenia. Množstvo liečiva sa samo-

zrejme s pribúdajúcim časom zvyšovalo. Okrem liečiva bol pre pokožku prínosný aj samotný 

hyaluronan. Výsledkom sú polymérne micely s liečivom, ktoré sú stabilné vo formách krému, 

čo ich predurčuje pre aplikáciu v kozmetike či farmácií [76]. 

 

 Wang et al. 2018 sa zameral na popísanie problematiky uvoľňovania liečiv u pH-citlivých 

micelách. Zameriava sa na popísanie konkrétnych aplikácii a ich princípov. Cieľom je 

na základe týchto poznatkov navrhnúť lepšie riešenie a zefektívniť dodávanie liekov 

v micelách citlivých na pH. Micely citlivé na zmenu pH sa pripravujú dvomi hlavnými 

cestami. Prvou z nich je použiť katiónový či aniónový polymér, ktorý pri fyziologickom pH 

zostáva deprotonovaný ale pri kyslom pH dochádza k jeho protonizácii a následnému poško-

deniu micely a uvoľneniu liečiva. Druhým spôsobom je použiť kyslo labilnú väzbu medzi 

liečivom a polymérom. Druhý spôsob je sľubnou stratégiou práve pri liečení nádorov. Použí-

vajú sa pH citlivé väzby akými sú hydrazónové, imínové, acetálové či ortoesterické,... 

Hoci sú pH citlivé micely už bežnou súčasťou liečby, ešte stále je potrebný v tejto oblasti vý-

skum aby uvoľňovanie liečiva bolo o niečo viac účinnejšie. Je potrebné sa zamerať 

na kompozíciu častice, jej veľkosť a zeta potenciál a na samotné vlastnosti zapuzdreného lie-

čiva a možnosti jeho vylúčenia. Ale ako je možné vyčítať z práce autorov práve pH citlivé 

micely sú v súčasnosti ideálnou liečbou nádorov [77]. 

 

Gua et al. 2017 so svojimi kolegami vyvinuli pH citlivé micely konjugované s folátom 

s účelom pre protinádorovú liečbu. Systém pozostával z folátu pripojeného k bloku tvorenom 

polymliečnou kyselinou, polylyzínom a polylzínom modifikovaným kyselinou citrónovou. 

Tento systém využíva pre aktívne zacielenie receptor pre folát, ktorý pomocou elektrostatic-

kej interakcie medzi micelou a bunkami zvýši ich prienik do vnútra micel. Tam sa 

o uvoľnenie liečiva postará pH citlivá väzba. Vyvinutý systém bol vyskúšaný pri solubilizácii 

doxorubicínu. In vitro aj in vivo štúdie preukázali zvýšenú účinnosť liečby pri použití týchto 

častíc [78].  

 

Shiraishi et al. 2015 sa snažili stanoviť štruktúrne charakteristiky a ich účinky 

na farmakokinetiku prirpavených polymérnych micel. Predmetom štúdia boli PEG-b-P (Asp-

Bzl) micely. Okrem štruktúrnych charakteristík stanovovali aj veľkosť jadra či agregačné čís-

lo alebo hustotu samotného PEG na povrchu pomocou rôznych metód. Nakoniec zistili, 

že najväčšiu informáciu o správaní micel im dá hustota povrchu plášťa DOS, PEG [79]. 

 

Sauerová et al. 2017 skúmali schopnosť hyaluronanu znížiť toxicitu povrchovo aktívnych 

látok akými sú CTAB či Septonex  na ľudských bunkách. Konkrétne účinok na osteoblasty, 

keratinocyty a fibroblasty. Preukázalo sa, že účinok Spetonexu horšie zvládali osteoblasty 

a fibroblasty. Zatiaľ, čo na účinok CTAB boli citlivejšie keratinocyty. Povzbudivé je, že aj 

keď sú tieto látky samy o sebe cytotoxické, hyaluronan pôsobí ako určitý modulátor a ich 

toxický účinok znižuje. Protektívny účinok hyaluronanu sa prejavil pri ich nízkej koncentrácii 

(5 mg/l) a neovplyvňovala ho ani molekulová hmotnosť či jeho vek [80].  
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4 CIELE PRÁCE  

Kyselina hyalurónová je pre svoje výnimočné vlastnosti vo všeobecnosti veľmi skúmanou 

látkou. Používa sa nielen v kozmetike ale aj v medicíne, kde si získava čoraz väčšiu pozor-

nosť. Cieľom tejto práce bolo zoznámiť sa s hyaluronanom a možnosťami, ktoré nám ponúka, 

hlavne v súvislosti s jej hydrofóbne modifikovanými derivátmi.  

 Hydrofóbne modifikované deriváty kyseliny hyalurónovej sú schopné samoagregácie. 

To ich predurčuje k naozaj širokej palete aplikácií. Najskôr, však toto agregačné chovanie 

musí byť preskúmané. Jednou z možností charakterizácie týchto systémov je použite fluores-

cenčnej spektroskopie, zvlášť využitie fluorescenčnej sondy. V predkladanej diplomovej práci 

bol ako fluorescenčná sonda použitý pyrén. Ten nám umožnil sledovať polaritu vznikajúcich 

agregátov, na základe čoho sme mohli vznikajúce systémy fyzikálno-chemicky charakterizo-

vať.  

 Pre porovnanie a lepšie preskúmanie týchto agregátov, sme skúsili prostredie s rôznou 

iónovou silou, ktorú predstavoval fyziologický roztok NaCl, vzhľadom na možné budúce me-

dicínske aplikácie.  

 Ďalším významným cieľom tejto diplomovej práce je na základe získaných výsledkov 

vyhodnotiť využitie skúmaného derivátu hyaluronanu. Zvlášť sa zamerať na zhodnotenie 

schopnosti použitia ako nosiča hydrofóbnych biologicky aktívnych liečiv a možnosti 

ich solubilizácie.  
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5 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

5.1 Použité chemikálie 

Palmitoyl-hyaluronan (267 kDa)  Contipro Biotech s.r.o  DS=16 %, VS 91 

 

Palmitoyl-hyaluronan (35 kDa)  Contipro Biotech s.r.o       DS=10 %, VS 89 

 

Pyrén                             Fluka Chemie GmbH,    CAS: 430166/1    

šarža 2049273 

 

Chlorid sodný p.a.       Penta s.r.o.,     CAS: 7647-14-5 

šarža 2106210616    

 

Acetón         Lachner, p.a. 

 

Voda         Miliphore: Mili-Q; Purelab 

 

Olejová červeň          Sigma-Aldrich s.r.o.          CAS: 1320-06-5    

                 šarža 018K0669 

 

50 % vod roztok Izopropylalkohol    Lach-Ner, s.r.o.            CAS: 67-63-0  

 

5.2 Pracovné postupy pri skúmaní agregačného chovania palmitoylhyaluronanu 

5.2.1 Postup prípravy zásobného roztoku fluorescenčnej sondy 

Ako fluorescenčná sonda bol použitý pyrén. Na analytických váhach bola navážená presná 

hmotnosť. Pripravená navážka bola rozpustená v prchavom rozpúšťadle, ktoré predstavoval 

acetón do konečnej koncentrácie 1.10-4 mol.dm-3. Pripravený roztok bol uchovávaný 

v chladničke pri teplote 4 °C. 

 

5.2.2 Postup prípravy zásobného roztoku nasýteného NaCl 

Na analytických váhach sme si odvážili presnú navážku NaCl. Navážka bola následne rozpus-

tená v MiliQ vode. Pre lepšie premiešanie sa roztok umiestnil na magnetické miešadlo po 

dobu 12 h. Vzhľadom nato, že ide o nasýtený roztok, nedôjde k úplnému rozpusteniu kryštá-

likov NaCl. Tieto jemné kryštáliky sú okom viditeľné. Roztok bol uchovávaný 

pri laboratórnej teplote. 

 

5.2.3 Postup prípravy zásobného roztoku palmitoylhyaluronanu 

Zásobný roztok pre palmitoylhyaluronan so stupňom susbtitúcie 10 % bol pripravovaný 

v koncentráciách 0,5 a 10 g.dm-3. Pre palmitylhyaluronan so stupňom substitúcie 16 % bol 

pripravovaný zásobný roztok v koncentráciách 0,5 a 4 g.dm-3. 
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 Roztoky boli pripravené navážením presnej navážky na analytických váhach. Navážka 

sa rozpustila v požadovanom objeme MiliQ vody a umiestnila sa na magnetické miešadlo 

po dobu 24 hod. Pripravené roztoky boli uchovávané v chladničke pri teplote 4 °C. 

 

5.2.4 Postup prípravy roztokov vzoriek pre fluorescenčnú spektroskopiu 

 Zásobný roztok bol nariedený a vytvorila sa široká koncentračná rada. Pre vzorku palmitoyl-

hyaluronanu s 10 % substitúciou v rozmedzí 0,001 až 15 mol.dm-3  a pre vzorku so 16 % sub-

stitúciou v rozmedzí hodnôt 0,001 až 4 mol.dm-3. 

Vzorky boli pripravované do sklenených vialiek. Najskôr sa do nich napipetovala fluores-

cenčná sonda, ktorej koncentrácia vo výslednom roztoku bola 1.10-6 mol.dm-3. Následne bolo 

pod zníženým tlakom odparené prchavé rozpúšťadlo. Do takto pripravených vialiek bol pri-

daný palmitoylhyaluronan a MiliQ voda tak, aby výsledný objem vzoriek bol 5 ml. Následne 

boli vialky po dobu 24 hod. umiestnené na trepačke. Pripravené vzorky boli premerané fluo-

rescenčnou spektroskopiou dvakrát, po 24 a 48 hod. 

Vzhľadom na vplyv solí na hodnotu cmc sa vzorky podrobili ďalšej sérii testov 

s roztokom NaCl. Ten bol  do vzoriek napipetovaný v takom objeme, aby jeho výsledná kon-

centrácia bola 0,15 mol.dm-3. Vzorky boli taktiež merané po 24 a 48 hod. 

Pripravené roztoky boli uchovávané v chladničke pri 4 °C. 

 

5.2.5 Postup prípravy vzoriek pre meranie DLS a Zeta potenciálu 

Opäť sa pripravila pre obe vzorky rovnaká koncentračná rada ako v bode 4.2.5. Vzorky boli 

pipetované spolu s vodou v potrebných objemoch aby ich výsledná koncentrácia bola 5 ml. 

Následne boli vzorky umiestnené na 24 hod. na trepačku.  

 Po premeraní vzoriek k nim bol opäť pridaný roztok NaCl v takom množstve, aby jeho 

výsledná koncentrácia vo vialke činilia 0,15 mol.dm-3. 

 

5.3 Pracovné postupy pri skúmaní gelácie palmitoylhyaluronanu 

5.3.1 Postup prípravy fyziologického roztoku NaCl 

Na analytických váhach bolo navážené presné množstvo NaCl, ktoré bolo rozpustené v MiliQ 

vode, aby jeho výsledná koncentrácia bola 0,15 mol.dm-3. Následne bol roztok na 12 hod. 

umiestnený na magnetické miešadlo. Pripravený roztok bol uchovávaný pri laboratórnej tep-

lote. 

 

5.3.2 Postup prípravy pyrénovej vody  

Pyrénová voda, ktorá sa použila pri detekcii micel vo vytvorenom géle, bola pripravená zmie-

šaním kryštálikov pyrénu s MiliQ vodou. Roztok sa pripravoval do tmavej pyrexky. Následne 

sa nechal na trepačke premiešavať 24 hod. Uchovával sa na tmavom mieste pri laboratórnej 

teplote. 
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5.3.3 Postup prípravy gélu z palmitoylhyaluronanu 

Na prípravu gélu sa použil palmitoylhyaluronan so stupňom substitúcie 16 %. Pripravený gél 

bol o koncentrácii 10 g.dm-3 a 15 g.dm-3. Presná navážka palmitoylhyaluronanu bola rozpus-

tená v MiliQ vode. Vzniknutý gél bol zvortexovaný a ponechaný v chladničke pri 4  °C.  

 

5.3.4 Postup prípravy gélu vo fyziologickom roztoku NaCl 

Na prípravu gélu bol opäť použitý palmitoylhyaluronan so stupňom substitúcie 16 %. Pripra-

vili sa koncentrácie 10 a 20 g.dm-3. Gél bol pripravený rozpustením presnej navážky 

vo fyziologickom roztoku NaCl (0,15 mol.dm-3). Gél bol zvortexovaný a následne uchováva-

ný v chladničke pri 4 °C. 

 

5.3.5 Postup prípravy gélu v pyrénovej vode 

Presná navážka palmitoylhyaluronanu bola rozpustená v pyrénovej vode. Takto pripravený 

gél o kocentrácii 10 g.dm-3 bol zvortexovaný a následne uchovávaný v chladničke pri 4 °C. 

 

5.3.6 Postup farbenia gélu olejovou červeňou 

Farbenie olejovou červeňou sme robili dvakrát. Pri prvom pokuse sme na dno sklenených 

vialiek dali kúsok gélu. Následne sme ho posypali práškom olejovej červene. Vialku sme 

uchovávali pri laboratórnej teplote po dobu 7 dní. 

 Pri druhom farbení sme postupovali nasledovne. Napipetovali sme olejovú červeň rozpus-

tenú v prchavom rozpúšťadle. Rozpúšťadlo sme za zníženého tlaku odparili. Do takto pripra-

venej vialky sme pridali gél. Takto pripravenú vialku sme taktiež uchovávali po dobu 7 dní 

pri izbovej teplote. 

 

5.3.7 Inkorporácia pyrénu ako fluorescenčnej sondy do gélu 

Fluorescenčnú sondu pripravenú v prchavom rozpúšťadle sme napipetovali do vialky aby jeho 

výsledná koncentrácia činila 1.10-6 mol.dm-3. Rozpúšťadlo bolo za zníženého tlaku odparené. 

Následne sa na dno vialky pridal gél. Vzorka sa uchovávala pri laboratórnej teplote po dobu 

7 dní.  

 

5.3.8 Stabilita gélu v organických rozpúšťadlách 

Na dno vialky sme umiestnili 1 g pripraveného gélu palmitoylhyaluronanu (10 g.dm-3). Ná-

sledne sme pridali 10 ml pripraveného 50 % vodného roztoku izopropylalkoholu. Vialku sme 

uchovávali pri laboratórnej teplote. 

 

5.4 Testy cytotoxicity skúmanej vzorky palmitoylhyaluronanu- MTT test 

Testy cytotoxicity prebiehali na ústave chémie potravín a biotechnológií, chemickej fakulty 

VUT.  
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5.4.1 Postup prípravy skúmaného roztoku palmitoylhyaluronanu 

Na analytických váhach sa odvážilo presné množstvo skúmanej látky. Následne sa navážka 

rozpustila v MiliQ vode do objemu 5 ml. Pripravený roztok sa umiestnil na trepačku po dobu 

1 hod. a následne sa použil k testovaniu. 

 

5.4.2 Postup prípravy vzorky pre testy cytotoxicity 

Pre testy cytotoxicity sa použila línia imortalizovaných ľudských keratinocytov HaCaT 

(CLS Cell Lines Service GmbH, Eppelheim, Nemecko). Tieto bunky sa nasadili 

do 96 jamkovej doštičky v počte 2,5.105 b/ml. Nechali sa 24 hod. rásť v termostate pri 37 °C 

a 5 % CO2. 

Pre testy cytotoxicity sa pripravila koncentračná rada palmitoylhyaluronanu v rozmedzí 

hodnôt 6-84 µg/ml. Celá príprava prebiehala v sterilnom boxe za prísnych sterilných podmie-

nok. Pripravený roztok skúmanej látky sa sterilizoval prefiltrovaním cez 0,2 μm filter. Vyste-

rilizovaný roztok bol nariedený spolu s médiom na príslušné koncentrácie. Z inkubátora sa 

vytiahla doštička s bunkami-keratinocytmi a odpipetovalo sa z nich médium.  

 Každá koncentrácia sa merala v triplikáte. Po napipetovaní sa doštička opäť vložila 

do inkubátora po dobu 24 hod. Po 24 hod. sa k doštičke pridal MTT rozpustený v PBS 

o koncentrácii 5 mg/ml, ktorý sa sterilizoval prefiltrovaním cez 0,2 μm filter. Po pridaní MTT 

sa doštička nechala opäť inkubovať po dobu 3 hod. v termostate. 

Po uplynutí 3 hodín sa k doštičke pridal roztok 10% SDS v PBS, ktorý sa pre úplné rozpuste-

nie kryštálov formazanu nechal pôsobiť na bunkách do ďalšieho dňa. Na druhý deň sa testy 

vyhodnocovali pomocou ELISA readeru meraním extinkcie pri vlnovej dĺžke 540 nm.  

 

5.5 Metodika merania 

5.5.1 Fluorescenčná spektroskopia 

Fluorescenčná spektroskopia sa merala na prístroji AMINCO-Bowman Series 2, kde boli me-

rané emisné a excitačné spektrá pyrénu. Ako zdroj svetla sa použila xenónová výbojka 

(450 W). Pri meraní emisného spektra bol excitačný monochromátor nastavený na vlnovú 

dĺžku 336 nm a emisné spektrum sa meralo v rozsahu 360-530 nm. Excitačné spektrum sa 

meralo v rozsahu 330-340 nm a emisný monochromátor bol nastavený na 392 nm. Obe mera-

nia mali nastavený krok skenovania 1 nm.  

 Z nameraných údajov emisného spektra boli pre analýzu zaznamenávané hodnoty intenzi-

ty fluorescencie prvého 372 ±1 nm a tretieho 382 ±1 nm maxima. Z ich pomeru sa vypočíta 

emisný polaritný index (EmPI), ktorý nám ďalšou analýzou dokáže určiť hodnotu cmc. 

Z emisného spektra sa taktiež zaznamenávali hodnoty exciméeru, ktorý sa vyskytuje 

pri 470  ±1 nm. Hodnoty exciméru nám po podelení monomérom (prvé vibračné maximum) 

sú schopné dať informácie o rozložení pyrénu v jadrách micel. Pomer intenzít sa štandardne 

označuje Ex:Mo. 

  Pri zaznamenávaní excitačného spektra sme zaznamenávali intenzitu fluorescencie 

pri 333 ±1 nm a 338 ±1 nm. Znovu je potrebné tieto hodnoty podeliť, čím získame excitačný 

polaritný index (ExPI), z ktorého môžeme taktiež určiť hodnotu cmc. Okrem iného nám ExPI 

posunom svojho maxima pomáha sledovať polaritu vzorky. 
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 V rámci experimentov diplomovej práce boli pripravené 4 série vzoriek, ktoré boli ná-

sledne premerané po 24 a 48 hod. od prípravy. Matematickým spracovaním boli získané hod-

noty EmPI a ExPI, ktoré boli následne spriemerované. Do grafu bola vynesená ich závislosť 

na koncentrácii vzorky v logaritmickej mierke. Výsledkom bola sigmoidálna krivka, ktorá 

bola v programe OriginPro 9.0 preložená Boltzmanovým modelom. Rovnica Boltzmanovej 

závislosti má tvar:  
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kde y je hodnota EmPI alebo ExPI, hodnoty A1 a A2 sú horné a dolné limity sigmoidálnej 

krivky. Koncentrácia polyméru je daná hodnotou x, kde x0 je inflexný bod a Δx je gradient. 

Priebeh funkcie vyjadruje nasledovný obrázok. 

 

 
Obrázok 12 Znázornenie Boltzmanovej závislosti 

 

Inflexný bod x0 predstavuje hodnotu cmc. Boltzmanova závislosť však vychádza 

z logaritmických hodnôt na ose x. Preto treba hodnotu x0 odlogaritmovať a až po tejto mate-

matickej úprave získame správnu hodnotu cmc. Získané hodnoty boli spracované týmto spô-

sobom do grafov, kde sa k daným hodnotám pripojili aj smerodajné odchýlky. 

 

5.5.2 Meranie dynamického rozptylu svetla 

Dynamický rozptyl svetla sa meral na prístroji Zetasizer Nano ZS od firmy Malvern Aanaly-

tical. Prístroj sme nastavili na režim size, čím sme získali informácie o veľkosti častíc. Na 

meranie boli použité jednorázové plastové kyvety. Pred samotným meraním bolo potrebné 

nastaviť informácie o vzorke, prostredí, teplote, a priebehu analýzy.  

 Každá vzorka bola pred analýzou temperovaná na 25 °C po dobu 60 s. Vzorka bola 

v rámci jedného merania premeraná trikrát s 25 skenmi v každom meraní, v štyroch sériách. 

 Sledovala sa distribúcia veľkosti častíc a priemerná veľkosť častíc Z-Average, z ktorých 

sa urobil aritmetický priemer, ktorý sa použil pre ďalšiu analýzu. 
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5.5.3 Meranie Zeta potenciálu 

Na zistenie stability systému sa meral zeta potenciál. Samotné meranie prebiehalo na prístroji 

Zetasizer Nano ZS od firmy Malvern Instrument. Meranie prebiehalo v režime zeta.  

 Vzorky sa merali v jednorázových plastových kyvetách, na ktoré bola nasadená Dip cela 

s meracou elektródou, na ktorú sa vložilo napätie. Prístroj sledoval fázovú odozvu systému na 

vložené napätie. Použitý software potom prepočítal získané údaje na strednú hodnotu zeta 

potenciálu a elektroforetickú mobilitu.  

 V rámci samotného merania boli opäť nastavené informácie popisujúce daný systém.  

Každá vzorka bola opäť premeraná trikrát s 10 – 25 skenmi, v štyroch sériách.  

 

5.5.4 Reológia 

Na meranie reologických charakteristík nám poslúžil rotačný reometer DISCOVERY HR2 

od firmy TA Instruments, s geometriou typu doska-doska. Priemer hornej rotačnej oceľovej 

dosky činil 20 mm. Priebeh merania bol ovládaný pomocou softwaru TRIOS. Všetky merania 

prebiehali pri teplote  25 °C, ktorú sme udržovali vďaka temperovaniu pred každým meraním. 

Pred samotným meraním bola vzorka taktiež ponechaná relaxácii po dobu 3 min po tom, čo sa 

senzor umiestnil do polohy merania. V tejto polohe je horná rotačná doska vzdialená od 

spodnej stacionárnej na 100 µm.  

 Pre zistenie optimálnej hodnoty amplitúdy deformácie bol uskutočnený deformačný test. 

Prebiehal pri konštantnej hodnote frekvencie oscilácii 1 Hz, pričom sa menila amplitúda de-

formácie v rozmedzí 0,01-1000 %. Výsledkom je bod, ktorý leží v lineárnej viskoelastickej 

oblasti (LVO), pred bodom pretnutia oboch modulov. Za týmto bodom dochádza k nevratnej 

deformácii a práve poloha viskoelastických modulov voči sebe v deformačnom teste určí, 

ktorý charakter v skúmanom gély prevláda. Na nasledujúcom obrázku (Obr.9), môžeme pozo-

rovať elastickú látku. Vo vykreslenom priebehu závislosti viskoelastických modulov na am-

plitúde deformácie je jasne vidieť prevahu elastického modulu nad viskóznym. 

 
Obrázok 13 Typický priebeh závislosti viskoelastických modulov na amplitúde deformácie 

v deformačnom teste. Oblasť LVO je označená šípkou 

 

LVO 
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Z výsledkov predchádzajúceho testu bola použitá amplitúda deformácie o hodnote 0,5 %, 

ktorá bola počas celého merania frekvenčného testu konštantná. Rozsah frekvencie sa však 

menil v rozsahu hodnôt 0,01-20 Hz. Meraním sme získali závislosť viskoelastických modulov 

na frekvencii oscilácie, z ktorých môžeme taktiež zistiť mechanické vlastnosti skúmaného 

gélu. 

 Ďalším reologickým meraním boli tokové testy. Parametre merania ako použitá geomet-

ria, relaxácia vzorky či teplota 25 °C ostali zachované. Avšak, pri meraní tokových kriviek 

bola nastavená šmyková rýchlosť v rozmedzí hodnôt 0,02-200 s-1. Meraním nesmie vzniknúť 

odchýlka viskozít troch bodov merania jedného skenu väčšia než 5 %.  

 Podstatou tohto testu je určiť či sa jedná o newtonskú či nenewtonskú látku. 

Každé meranie prebiehalo minimálne dvakrát, až pokiaľ nedošlo k zhode medzi výslednými 

krivkami. Všetky dáta boli exportované a spracované v MS Excel, kde boli výsledky vyhod-

notené vo forme grafov s použitím logaritmických osí. 

 

5.5.5 Test cytotoxicity bunkových línií- MTT test 

Skúmaná vzorka sa napipetovala na doštičku v koncentráciách 6-84 µg/ml. Súčasťou testu 

boli jamky, v ktorých bolo k bunkám pridané len médium, tieto bunky následne slúžia ako 

kontrola pre sledovanie toxicity testovaných látok. Okrem toho boli pipetované aj iné rozpúš-

ťadlá. Na pozitívnu kontrolu sa pipetoval 40 % etanol. Taktiež bola overená toxicita maxi-

málnej použitej koncentrácie rozpúšťadla (vody).  Na nasledujúcom Obr.10 sú použité HaCaT 

bunky, ktoré boli použité pre testovanie. 

 

 
Obrázok 14 Fotka použitých keratinocytov (HaCaT bunky) 

 

Princípom MTT testu je sledovanie schopnosti buniek zredukovať tetrazoliovú zlúčeninu 

MTT na nerozpustný formazan. Podstatou testu je zistiť metabolickú aktivitu buniek, ktorá 

sa zisťuje podľa zafarbenia buniek po vykonaní testu. Živé bunky, ktoré sú schopné premeny 

MTT, sú zafarbené silno fialovo, s maximom absorbancie okolo 570 nm. Mŕtve bunky 

s neaktívnym metabolizmom nie sú premeny schopné. 

 Vyhodnotenie prebieha na spektrofotometri. Platí, že čím vyššia intenzita zafarbenia tým 

sú bunky životaschopnejšie. S ubúdajúcou intenzitou zafarbenia v dôsledku ubúdajúceho 

formazanu sa znižuje viabilita buniek. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

6.1 Agregačné chovanie palmitoylhyaluronanu 

V rámci prehľadnosti práce, sa v tejto podkapitole bližšie pozrieme na výsledky hodnotiace 

agregačné chovanie roztoku skúmanej vzorky palmitoylhyaluronanu 

 

6.1.1 Fluorescenčná spektroskopia 

Ústrednou metódou celej práce je fluorescenčná spektroskopia. Vďaka tejto metóde sme boli 

schopní zistiť kritickú micelárnu koncentráciu, ktorej sa budeme venovať nižšie. Pomocou 

pyrénu sme mohli taktiež sledovať polaritu skúmaného prostredia. 

 Na nasledujúcich grafoch sú pre ukážku zobrazené len krivky Ex:Mo a ExPI. Ďalšie zá-

vislosti sú zobrazené v prílohe. Závislosti sa robili pre oba stupne substitúcie 10 % aj 16 % 

v dvoch rôznych prostrediach (MiliQ, fyziologický roztok NaCl).  

 
Obrázok 15 Závislosť EmPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu so 

stupňom substitúcie 10 % v prostredí deionizovanej vody. Oranžová čiara predstavuje 

Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov EmPI 

 
Obrázok 16 Závislosť ExPI na logaritme kocentrácie palmitoylhyaluronanu so stupňom sub-

stitúcie 16 % v prostredí deionizovanej vody 
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Na Obr. 15 a 16 sú zobrazené charakteristické závislosti potrebné pre určenie kritickej mice-

lárnej koncentrácie. Znázornené krivky zodpovedajú sigmoidálnej krivke a bolo možné 

pri výpočte kritickej micelárnej koncentrácie použiť Boltzmana.  

Vďaka použitej fluorescenčnej sonde, ktorou bol pyrén sme schopní sledovať agregačné 

chovanie skúmanej vzorky. Ako už bolo spomenuté v kapitole 2.3.3.1 pyrén je veľmi citlivý 

na polaritu prostredia. Je schopný sa rozpúšťať v nepolárnom prostredí čo sa prejaví zvýšením 

intenzity fluorescencie. Hore zobrazené grafické závislosti presne zodpovedajú predpoklada-

nému správaniu palmitoylhyaluronanu. Ten sa najskôr vyskytuje ako samostatný polymér čo 

je vidieť na Obr.15, kde je zo začiatku krivka takmer lineárna, v dôsledku polárne nevhodné-

ho prostredia pre pyrén. Postupne sa však intenzita fluorescencie začala zvyšovať čo sa dá 

vysvetliť micelizáciou vzorky a následnou solubilizáciou pyrénu. Intenzita stúpala až kým sa 

neustálil rovnovážny stav.  

Podľa tvaru krivky, ktorá je istý čas v určitej rovnováhe a potom postupne klesá a znovu 

sa ustaľuje pri dolnej hranici je možné označiť vznikajúce agregáty za intermolekulové. Toto 

tvrdenie potvrdzuje aj krivka Ex:Mo, ktorá postupne narastá až po maximum, odkiaľ začína 

opäť klesať. To však nevylučuje možnosť, že sa v roztoku vyskytujú aj agregáty intramoleku-

lové. Touto otázkou sa zaoberáme nižšie v podkapitole merania dynamického rozptylu 6.1.2. 

Na hore uvedených obrázkoch si môžeme všimnúť rýchlosť, ktorou dochádza 

k dosiahnutiu rovnováhy. Rozsah koncentrácii, v ktorých dochádza k micelizácii, je 

v porovnaní s micelami tvorenými povrchovo aktívnymi látkami oveľa väčší. Pri hlbšej ana-

lýze sme zistili, že netypicky veľké hranice inflexu sú charakteristické pre palmitoylhyaluro-

nan so stupňom substitúcie 10 %, čo dokazuje nasledovný obrázok.  

 

 
Obrázok 17 Porovnanie strmosti poklesu intenzity medzi palmitoylhyaluronanom s DS 10% 

(A) a palmitoylhyaluronanom s DS 16% (B) 

 

Z obrázku je viditeľné, že pokles vzorky s DS 10 % je rovnomerne pomalý, na rozdiel od 

palmitoylhyaluronanu so stupňom substitúcie 16 %. Tam je jasne viditeľná ostrá S-krivka 

s rýchlym poklesom signálu. Rozdiel v agregácii, ktoré popisuje toto porovnanie bol zrejmý 

už pri práci v laboratóriu. Pri vytvorení koncentračnej rady bolo vidieť, ako sa so zväčšujúcou 

koncentráciou zvyšuje viskóznosť roztokov veľmi skokovo. Už v oblasti 4 g/l bol problém 

s jej gélovatením. Na rozdiel od nej, vzorka s DS 10 % si zachovávala charakteristiky roztoku 

až do vysokých koncentrácii 15 g/l. Rozdiel nie je pozorovateľný len na grafe, ale potvrdzujú 

to aj výsledky z matematickej analýzy v OriginePro podľa ktorej dx pre vzorku s DS 10% 

predstavuje 2,0 a dx pre vzorku s DS 16% je 1,3. 
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Pri oboch vzorkách bola použitá analýza podľa Boltzmanna, vďaka ktorej sme mohli určiť 

kritickú micelárnu koncentráciu. Získané výsledky sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke. 

V tabuľke sú uvedené získané hodnoty cmc prostredníctvom EmPI aj ExPI. Ako je vidieť 

hodnoty sa skoro zhodujú, pričom rozdiely, ktoré mohli vzniknúť miernym zakalením vzorky, 

či vznikom bublín pri prelievaní do kyvety môžeme zanedbať. 

  Účinok zvýšenia iónovej sily v dôsledku pridania NaCl je pozorovateľný najmä u vzorky 

s DS 10 %. V dôsledku tohto prídavku sa znížila hodnota cmc 4,75-krát čo je vidieť na hod-

notách v tabuľke 2. Znížená hodnota cmc značí, že micely sa začali vytvárať skôr. To je mož-

né vďaka účinku NaCl, ktoré znížilo nábojové repulzie medzi rovnako nabitými časťami mo-

lekuly a umožnilo pozmeniť konformáciu skôr. Vzorka s DS 16 % nevykazuje zmenu po pri-

daní soli. Naopak, v prípade ExPI sa jej hodnota ešte zvýšila.  

 

Tabuľka 1 Tabuľka výsledných kritických koncentrácii g.dm-3 skúmanej vzorky v oboch substi-

túciách 

vzorka prostredie EmPI ExPI 

Palmitoylhyaluronan 

DS=10% 

MiliQ 0,57 0,59 

NaCl 0,13 0,17 

Palmitoylhyaluronan 

DS=16% 

MiliQ 0,054 0,060 

NaCl 0,059 0,14 

 

Minimálny vplyv na zmenu cmc môže byť spôsobený tým, že vzorky neboli pripravené 

v prostredí NaCl. Soľ sa pridávala už do pripravených a meraných vzoriek v potrebnom 

množstve aby jeho výsledná koncentrácia činila 0,15 M. Tento spôsob bol použitý v dôsledku 

šetrenia vzorky, ktorý bol potrebný pre jej nedostatok. Práve prídavok do už pripravených 

a ustálených micel mohol spôsobiť, že zmena nebola taká viditeľná.  

Skúmaná látka vytvárala polymérne micely, ktoré na rozdiel od micel vytvorených po-

vrchovo aktívnymi látkami majú ťažko ohybné reťazce v dôsledku čoho bol účinok NaCl má-

lo účinný.  

Vplyv prostredia 0,15 M NaCl je dobre viditeľný aj pri grafickom spracovaní, kde je jasne 

vidieť posun krivky smerom k nižším hodnotám EmPI v prípade vzorky DS 10 %.  
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Obrázok 18 Porovnanie závislosti EmPI na logaritme koncentrácie pre vzorku DS 10 % 

v prostredí deionizovanej vody a soli 0,15 M NaCl 

 

 
Obrázok 19 Porovnanie závislosti EmPI na logaritme koncentrácie pre vzorku DS 16 % 

v prostredí deionizovanej vody a soli 0,15 M NaCl 

 

V prípade vzorky so stupňom substitúcie 16 % je na Obr. 19 viditeľný vplyv 0,15 M 

NaCl, ktorý je pozorovateľný na začiatku závislosti v lineárnej oblasti miernym poklesom 

hodnôt EmPI. Pri týchto koncentráciách sa ešte polyméry nachádzajú samostatne. Akonáhle 

sa začínajú formovať micely, je rozdiel v intenzitách minimálny, dokonca sa krivky závislosti 

prekrývajú. Pokles hodnôt EmPI na začiatku grafu môže byť spôsobený tým, že prostredie 

soli, je pre pyrén polárne výhodnejšie, v dôsledku čoho sa lepšie rozpúšťa a intenzita fluores-

cencie je vyššia, či v dôsledku zmeny dipólového momentu.  

Ďalším dôvodom málo výraznej zmeny hodnoty cmc pri zvýšení iónovej sily pozorovaný 

práve pri vzorke s DS 16 % môže byť vplyv stérických efektov. Tie sú v dôsledku vyššieho 

stupňa substitúcie silnejšie než pri vzorke s 10 % substitúciou.  

 Stérické efekty by mohli byť aj dôvodom vyššej hodnoty cmc podľa hodnôt ExPI. 

Za zvýšenou hodnotou sa môže ukrývať aj zákal vzorky. Palmitoylhyaluronan s DS 16 % 
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vykazoval tendenciu po 24 hod. smerom k vyšším koncentráciám sa zakaľovať. Tento zákal 

sa ešte zvýraznil po pridaní NaCl, čo dokazuje priložený obrázok.  

Zákal ukazuje na vznik častíc rozptyľujúcich svetlo. Pravdepodobne sa prejavil destabili-

zujúci vplyv elektrolytu, čím narušil odpudivé interakcie medzi súhlasne nabitými (malými) 

agregátmi a tie sa spojili na väčšie. 

Vznik častíc rozptyľujúcich svetlo môže rôzne ovplyvňovať excitáciu a emisiu. To by 

mohlo byť jedným z dôvodov rozdielu medzi hodnotami cmc podľa EmPI a ExPI. 

 

 
Obrázok 20 Zvyšovanie zakalenia vzorky s pribúdajúcim časom smerom k väčším koncentrá-

ciám 

Práve tieto rozdiely agregačného chovania v prostredí 0,15 M NaCl opäť dokazujú, že stupeň 

substitúcie silno ovplyvňuje vlastnosti skúmanej vzorky.  

 

6.1.2 Dynamický rozptyl svetla  

Na základe merania Brownovho pohybu pomocou dynamického rozptylu svetla sme schopní 

zistiť veľkosť častíc. Vzorky by do dosiahnutia hodnoty cmc nemali so sebou interagovať, 

teda ich veľkosť sa nemení. Po prekročení tejto hranice veľkosť vzrastie ako dôsledok miceli-

zácie vzorky.  

Na nasledujúcich grafoch je zobrazená veľkosť priemeru častíc v závislosti na stúpajúcej 

koncentrácii palmitoylhyaluronanu v prostredí deionizovanej vody a NaCl. Vidíme, že so 

zvyšujúcou sa koncentráciou vzorky dochádza aj k zväčšovaniu veľkosti priemeru. So zväčšu-

júcou sa veľkosťou častíc rastie aj smerodajná odchýlka. Dôvodom môže byť zvyšovanie zá-

kalu, či vznik nad molekulových agregátov.  
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Obrázok 21 Závislosť veľkosti priemeru častíc na koncentrácii palmitoylhyaluronanu 10% 

v prostredí deionizovanej vody a NaCl 

 

Na zobrazenom grafe si môžeme všimnúť, že v prostredí NaCl sa veľkosť častíc vzorky s DS 

10 % zmenšila. Dôvodom poklesu veľkosti je vplyv NaCl na zníženie hydratačného obalu 

molekuly hyaluronanu. Vďaka tomu sa hyaluronan ľahšie zabalí a jeho veľkosť sa tým zmen-

ší. Dôležité je podotknúť, že vplyv hydratačného obalu sa môže prejaviť na nameraných hod-

notách veľkosti častíc keďže jeho index lomu je podobný indexu lomu prostredia v ktorom 

sa nachádza. 

 Opäť musíme brať do úvahy fakt, že vzorky neboli pripravované v prostredí 0,15 M NaCl, 

ktorý bol bližšie diskutovaný v podkapitole 6.1.1  

 Na nasledujúcich grafoch je zobrazená závislosť veľkosti častíc pre palmitoylhyaluronan 

16 %. Vzhľadom na veľký rozdiel vo veľkosti častíc v koncentračnej rade je kvôli prehľad-

nosti pripojený ešte jeden graf. 

 V prípade vzorky palmitoylhyaluronan 16 % vidíme úplne iný vplyv NaCl na správanie 

vzoriek. V podstate to koreluje s výsledkami fluorescenčnej spektroskopie, kde vyšla kritická 

micelárna koncentrácia vzorky v prostredí NaCl vyššia. Toto netypické správanie potvrdzujú 

aj výsledky DLS. Dôvodom nárastu veľkostí môžu byť stérické efekty. V dôsledku týchto 

efektov dochádza k oddaľovaniu reťazcov, čím sa molekula zväčšuje. So zvyšujúcou 

sa koncentráciou dochádza k zvyšovaniu pnutia v molekule, až sa dosiahne kritický bod 

a molekula sa rozpadne. To môžeme vidieť pri bode 0,5 kde došlo k prudkému poklesu veľ-

kosti. Taktiež mohol prídavok NaCl rozbiť nad molekulárne agregáty a vzorka sa nachádza vo 

forme jednoduchších agregátov akými sú napríklad polymérne micely.  

 Netypický vplyv NaCl na palmitoylhyaluronan s DS 16 % je pozorovaný a popísaný 

aj v kapitole 6.2, ktorá popisuje správanie gélu.  
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Obrázok 22 Závislosť priemeru veľkosti častíc na koncentrácii palmitoylhyaluronanu 16 % 

v prostredí deionizovanej vody a NaCl 

 

 
Obrázok 23 Závislosť priemeru častíc na koncentrácii palmitoylhyaluronanu 16 % v prostredí 

MiliQ a NaCl 

 

Získané hodnoty sú prehľadne uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na prvý pohľad sa zdá, že 

veľkosti priemeru častíc sú príliš veľké. Hlavne s ohľadom na budúce medicínske aplikácie, 

kde veľkosti bežne používaných polymérnych micel sa pohybujú v rozmedzí 20-85 nm [81]. 

Avšak, hyaluronan je biopolymér, ktorý v nesubstituovanom stave vo vodnom prostredí vy-

tvára väčšie agregáty s veľkosťou 46-70 nm [82]. Samotná veľkosť sa môže ešte rôzne meniť 

v závislosti na molekulovej hmotnosti použitého biopolyméru. Hydrofóbne modifikovaný 

hyaluronan zväčšuje svoju veľkosť úmerne s rastúcim počtom uhlíkov hydrofóbneho reťazca 

a so zväčšujúcim sa stupňom substitúcie. V prípade modifikácie reťazcom so šiestimi uhlíkmi 

sa pohybovala veľkosť v závislosti od stupňa substitúcie v rozmedzí 123-407 nm a pri modi-

fikácii reťazcom s osemnástimi uhlíkmi veľkosť vzrástla až na 50 000 nm [83]. Naše údaje 

teda korešpondujú s veľkosťami uvádzanými v literatúre.  
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Tabuľka 2 Namerané hodnoty veľkosti častíc palmitoylhyaluronanu 10 % v prostredí NaCl 

a deionizovanej vody 

Vzorky Palmitoylhyaluronan 10% Palmitoylhyaluronan 16% 

Koncentrácia 

[g.dm-3] 

Priemer častíc [nm] 

MiliQ NaCl MiliQ NaCl 

0,001 506±59 257±160 251±33 250±21 

0,005 538±118 325±17 540±67 1467±641 

0,01 645±103 418±170 746±212 1278±767 

0,05 684±297 406±68 544±143 966±789 

0,1 440±103 433±95 682±292 1789±48 

0,5 480±69 282±33 13265±2021 3145±125 

1 569±20 508±23 13105±1049 1922±360 

2   25715±3433 318±244 

3 991±190 508±133 23655±1825 668±510 

5 1095±408 856±428   

10 1880±1030 1227±536   

 

Keď sa pozrieme na veľkosti častíc v okolí cmc, tak v prípade vzorky palmitoylhyaluronan 

10 % majú vzniknuté micely veľkosť okolo 479 ± 69 nm v prostredí MiliQ a 433 ± 95 nm 

v prostredí NaCl. Micely vzniknuté pri cmc palmitoylhyaluronanu 16 % vykazujú hodnoty 

544 ± 143 nm v prostredí MiliQ. Vzhľadom na nepresnosť hodnoty cmc z EmPI a ExPI sa 

ťažko odhaduje veľkosť vzniknutých častíc v prostredí NaCl. 

 Zaujímavé je aj vzájomné porovnanie metódy dynamického rozptylu svetla 

s fluorescenčnou spektroskopiou, ktoré je spracované graficky.  

 
Obrázok 24 Porovnanie dát EmPI a veľkosti častíc v závislosti na logaritme koncentrácie  

palmitoylhyaluronanu 10 % v prostredí deionizovanej vody. Súvislá oranžová čiara predsta-

vuje Boltzmanovu závislosť pre EmPI 
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Obrázok 25 Porovnanie dát EmPI a priemeru častíc v závislosti na logaritme koncentrácie 

palmitoylhyaluronanu 10 % v prostredí NaCl. Súvislá oranžová čiara predstavuje Boltzma-

novu závislosť podľa dát EmPI 

 

 
Obrázok 26 Porovnanie dát EmPI a priemeru častíc v závislosti na logaritme koncentrácie 

palmitoylhyaluronanu 16 % v prostredí deionizovanej vody. Súvislá oranžová čiara predsta-

vuje Boltzmanovu závislosť podľa dát EmPI 

 

Keď sa pozrieme na zobrazené grafy vidíme, že metódy sú navzájom komplementárne. Prie-

mer častíc zostáva pri nižších koncentráciách lineárny a s postupným poklesom EmPI začína 

nárast priemeru častíc v dôsledku vytvárania micel. Samozrejme sú viditeľné výchylky avšak, 

treba brať do úvahy fakt, že skúmaná vzorka je veľmi dynamická. Môže dochádzať 

k intramolekulovým interakciám, alebo k iným zmenám konformácie, čo sa následne prejaví 

vychýlením bodov.  

 Zaujímavé sú obr. 24 a obr.25 kde vidíme tesne pred nárastom hodnôt v dôsledku prekro-

čenia cmc mierny pokles. Ten môže byť spôsobený vznikom premicelárnych agregátov, pri 

ktorých dochádza k zmršteniu molekuly čo sa prejaví miernym poklesom v distribúcii veľkos-

tí.   
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6.1.3 Zeta potenciál 

Metódou merania zeta potenciálu sme zisťovali stabilitu vzniknutých micel. Platí, že systém 

je stabilný pokiaľ je jeho zeta potenciál vyšší než 30 mV alebo menší než -30 mV. Porovná-

vali sme stabilitu agregátov v prostredí vody a NaCl. Získané dáta sú prehľadne uvedené 

v tabuľke a graficky znázornené na nižšie zobrazených grafoch spolu s chybovými úsečkami. 

 

Tabuľka 3 Hodnoty Zeta potenciálu pre palmitoylhyaluronan 10 % v prostredí deionizovanej 

vody  a NaCl 

Palmitoylhyaluronan 10 % 

Koncentrácia 

[g.dm-3] 

Zeta potenciál [mV] 

MiliQ NaCl 

10 -22±14 -17±1,2 

5 -35±4,2 -16±1,8 

3 -28±18 -5±4,3 

1 -37±7,2 -13±2,1 

0,5 -43±2,9 -10±0,6 

0,1 -33±6 -13±0,9 

0,05 -27±6 -18±1,7 

0,01 -23±1,7 -13±1,6 

0,005 -22±6,3 -16±1,8 

0,001 -29±5,6 -10±0,4 

 

Ako môžeme vidieť z uvedených hodnôt, tak vzorka vykazuje stabilitu v rozmedzí koncentrá-

cii 0,1 – 1 g.dm-3 a v bode 5 g.dm-3. Výsledky sú uspokojivé vzhľadom nato, že v oblasti cmc 

vykazuje systém stabilitu. Keď sa pozrieme na výsledky v prostredí NaCl zsitíme, že v celej 

koncentračnej rade sa nevyskytol stabilný agregát. To je vidieť aj z obr. 27, kde je jasne vi-

dieť, že oranžové stĺpce nepresiahli hranicu -30 mV.  

 
Obrázok 27 Závislosť zeta potenciálu na koncentrácii palmitoylhyaluronanu 10 % v prostredí 

deionizovanej vody a soli NaCl 
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Vzorka palmitoylhyaluronanu so 16 % substitúciou vykazovala vyššiu stabilitu agregátov 

v porovnaní so vzorkou palmitoylhyaluronanu s 10 % substitúciou. Vzhľadom na schopnosť 

vzorky tvoriť gél a na vyšší obsah hydrofóbnych reťazcov sme túto skutočnosť očakávali. 

Taktiež stabilita micel pri hodnote cmc je vyššia vo vzorke s 16 % substitúciou.  

Avšak, opäť sa potvrdili doterajšie pozorovania o správaní vzorky v prostredí NaCl. 

Vzorka je v celej škále koncentrácii nestabilná, dokonca prístroj nebol schopný namerať zeta 

potenciál vzoriek s vyššou koncentráciou než 0,5 g.dm-3.  

 
 Tabuľka 4 Hodnoty Zeta potenciálu pre palmitoylhyaluronan 16 % v prostredí deionizo-

vanej vody a NaCl 

Palmitoylhyaluronan 16 % 

Koncentrácia 

[g.dm-3] 

Zeta potenciál [mV] 

MiliQ NaCl 

4 -43±2,6  

3 -48±6,1  

2 -47±2,7  

1 -54±3,9  

0,5 -50±8,4 -19±1,5 

0,1 -35±12 -7±7 

0,05 -40±17 -13±2,2 

0,01 -37±4,3 -8±8 

0,005 -35±3,1 -14±1,5 

0,001 -32±8,3 -14±3 

 

 
Obrázok 28 Závislosť zeta potenciálu na koncentrácii palmitoylhyaluronanu 16 % v prostredí 

deionizovanej vody a soli NaCl 
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6.2 Palmitoylhyaluronan DS 16 % ako gél  

Počas skúmania agregačného chovania skúmanej vzorky sa nám podarilo náhodne pripraviť 

gél, ktorý sme následne podrobili rôznym testom. Snažili sme sa zistiť jeho reologické vlast-

nosti, ako aj dokázať prítomnosť micel.  

 Gél sa nám podarilo pripraviť pri príprave zásobného roztoku o koncentrácii 10 g.dm-3. 

Vzhľadom na tému diplomovej práce, sme sa snažili zistiť najvyššiu možnú koncentráciu 

vzorky, pri ktorej sa vyskytuje ešte ako roztok. Rozpúšťaním gélu v MiliQ vode sa nám poda-

rilo vytvoriť roztok pri koncentrácii 4 g.dm-3. Avšak, tento roztok má tendenciu 

s pribúdajúcim časom gélovatieť. 

 Ďalšími experimentami sme sa snažili zistiť vplyv nasýteného roztoku NaCl na schopnosť 

vzorky tvoriť gél. Zistili sme, že NaCl túto schopnosť znižuje. Pri koncentrácii 10 g.dm-3 sa 

vzorka vyskytovala stále vo forme roztoku. Pri zvýšení koncentrácie na 20 g.dm-3 sa roztok 

stal viskóznejším avšak stále to nebol gél. Z uvedeného vyplýva, že zvýšenie iónovej sily 

ovplyvňuje gélujúce vlastnosti vzorky. Táto skutočnosť sa zhoduje s výsledkami, ktoré boli 

diskutované vyššie o vplyve zvýšenia iónovej sily na kritickú micelárnu koncentráciu 

a taktiež s výsledkami z analýzy DLS, kde bol pozorovaný rozpad agregátov.  

Netypické chovanie palmitoylhyaluronanu s DS 16% v prostredí NaCl môžeme vysvetliť 

vplyvom stérických efektov. 

 Vplyv na gélovatenie vzorky preukázala aj zvýšená teplota. Pri príprave vzorky 

o koncentrácii 7 g.dm-3, ktorá bola umiestnená na trepačke v sušičke, sa nám podarilo pripra-

viť roztok, avšak bol veľmi zakalený a pre meranie fluorescenčnej spektroskopie nepoužiteľ-

ný.  

 Vzhľadom na pokus vytvorenia filmov z palmitoylhyaluronanu v prostredí organických 

rozpúšťadiel, ktoré skúmala Foglarová et al. 2017 [74], sme testovali stabilitu nami priprave-

ného gélu v 50 % vodnom roztoku izopropylalkoholu. Ten bol zvolený kvôli svojej chemickej 

štruktúre a schopnosti správať sa ako určitá forma tenzidu. Výsledkom bolo rozpustenie gélu 

v priebehu 30 minút. Rozpustenie mohlo byť spôsobené efektom použitého rozpúšťadla, ktorý 

znížil termodynamickú hnaciu silu micelizácie a vytvoril pre hydrofóbne časti skúmanej 

vzorky polárne prijateľné prostredie.  

 

6.2.1 Reológia  

Meranie reologických vlastností nám umožnilo zistiť ako reaguje skúmaná látka na vplyv 

vonkajších síl a na základe toho dokázať, či sa jedná o gél. Postupom a parametrami, ktoré 

boli popísané vyššie v kapitole 5.5.4 boli vykonané tri typy testov.  

Prvý test, ktorý sme uskutočnili bol deformačný test. Sledovali sme pri ňom aký vplyv má 

amplitúda deformácie na viskoelastické moduly. Z výsledku tohto testu, ktorý je znázornený 

na Obr.29 sme zistili, že prevláda elastický (pamäťový) modul. Na základe tohto zistenia mô-

žeme tvrdiť, že skúmaná látka palmitoylhyaluronanu DS 16% vykazuje pod vplyvom defor-

mácie chovanie tuhého telesa, čo znamená, že sa jedná o gél.  
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Obrázok 29 Závislosť viskoelastického modulu na amplitúde deformácie v prípade viskoelas-

tickej vzorky palmitoylhyaluronanu DS 16 %, s prevahou elasticity 

 

Na zobrazenom grafe je os x uvádzaná kvôli lepšej prehľadnosti v logaritmickej mierke. Ako 

môžeme ďalej vidieť z tohto grafu, tak oblasť lineárnej viskoelasticity (LVO) je veľmi dlhá. 

Keď sa na ňu lepšie pozrieme tak vidíme, že do amplitúdy 100 % je takmer konštantná. 

Po prekročení tejto hranice sa začína odolnosť uzlov voči pretrhnutiu postupne znižovať až sa 

dosiahne hranica cross pointu, a dochádza k nevratnej deformácii. 

 Okrem gélu s koncentráciou 10 g.dm-3 sa podrobil reológii aj gél s koncentráciou 

15 g.dm -3, ktorého výsledky sú k nahliadnutiu v prílohe 10.2. Na Obr. 30 je vidieť, že gél 

s koncentráciou 15 g.dm-3, má o niečo menšie moduly viskoelasticity, čím sa stáva menej 

tuhým ako gél s koncentráciou 10 g.dm-3. Tento jav môže byť spôsobený vplyvom vyššieho 

počtu hydrofóbnych reťazcov, ktoré môžu narúšať štruktúru vzorky a tak brániť vzniku tuh-

šieho gélu. Na lepšie pochopenie tohto vplyvu je potrebné ďalšie skúmanie.  
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Ob-

rázok 30 Porovnanie závislosti viskoelastických modulov na amplitúde deformácie pre palmi-

toylhyaluronan so stupňom substitúcie 16 % pre koncentráciu 10 a 15 g.dm-3 

Ďalším oscilačným testom, ktorý sme urobili bol frekvenčný test. Pri prevedení tohto testu 

sme použili zistenú amplitúdu z LVO, ktorá bola po celý čas konštantná a sledovali sme elas-

tickú deformáciu nášho gélu v závislosti na zvyšujúcej sa frekvencii oscilácie. Výsledok tohto 

testu môžeme vidieť na obr.31, kde už pri nízkych frekvenciách prevládal elastický modul 

nad viskóznym, čo je typické pre tuhé (elastické) materiály.  

V závere testu je patrný mierny pokles modulov viskoelasticity čo môže naznačovať deš-

trukciu vzorky. Prostredníctvom tohto testu sme sa snažili zistiť tuhosť skúmaného gélu. Vý-

sledky testu korešpondujú s výsledkami deformačného testu, ktorý potvrdil že skúmaný gél je 

veľmi rigidný. 

 
Obrázok 31 Závislosť viskoelastického modulu vzorky palmitoylhyaluronanu DS 16 % na 

frekvencii oscilácie 

Posledným testom, ktorý sme v rámci reológie uskutočnili bolo zistenie závislosti viskozity 

na šmykovej rýchlosti v tokovom teste. Počiatočná viskozita skúmaného gélu bola celkom 

vysoká. Na základe výsledkov predchádzajúcich testov sme predpokladali, že viskozita bude 
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so zväčšujúcou sa šmykovou rýchlosťou rovnomerne klesať. To sa nám následne aj potvrdilo, 

ako je vidieť na obr.32.  

 

 
 

Obrázok 32 Závislosť viskozity palmitoylhyaluronanu DS 16 % na šmykovej rýchlosti 

6.2.2 Dôkaz prítomnosti micel 

Po reologickom potvrdení, že palmitoylhyaluronan DS 16 % dokáže vytvoriť gél, bolo po-

trebné dokázať prítomnosť micel. Jedným z experimentov, ktorým sme sa snažili tieto micely 

dokázať bolo farbenie olejovou červeňou. To sme uskutočnili dvakrát. Po pridaní prášku na 

gél nedošlo k difúzii a prášok ostal na povrchu. To môže byť spôsobené hustou sieťou 

a neschopnosťou takých veľkých častíc cez ňu difundovať.   

 V dôsledku tohto zistenia sme uskutočnili farbenie gélu olejovou červeňou rozpustenou 

v prchavom rozpúšťadle. Výsledkom tohto experimentu bol zafarbený gél, ako môžeme vi-

dieť na obr.33. Z toho sme usúdili, že gél obsahuje nepolárne agregáty, do ktorých je farbička 

schopná difundovať.  

 

  
Obrázok 33 Gél palmitoylhyaluronanu DS 16 % po farbení olejovou červeňou 
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Na základe pozitívneho výsledku tohto testu, sme sa pokúsili do gélu inkorporovať pyrén, 

a podrobiť ho fluorescenčnej spektroskopii. Túto úlohu sme riešili tromi spôsobmi. Výsledok 

ktorý sme dosiahli je vidieť na Obr. 34 

 
Obrázok 34 Hodnoty EmPI vzoriek palmitoylhyaluronanu s rôznym spôsobom inkorporácie 

pyrénu o koncentrácii 10 g.dm-3  

Počas merania bolo jasne pozorovateľné, že pyrén sa dostal do silno solvatovaných domén, 

čomu zodpovedajú aj namerané hodnoty. Ako je vidieť z grafu, pyrénová voda, ktorá je pre 

pyrén najmenej vhodná čo sa týka polarity prostredia vykazuje najvyššiu hodnotu EmPI. 

Ďalšie hodnoty uvedené v grafe naznačujú, že gél obsahuje pre pyrén vhodnejšie miesta pre 

jeho solubilizáciu. Týmito miestami môžu byť práve micely. Čo sa týka zhodnotenia účinnos-

ti jednotlivých metód pre inkorporáciu pyrénu, tak najúčinnejšie sa javí zaliatie pripraveného 

gélu pyrénovou vodou. Príprava gélu rozpustením navážky v pyrénovej vode sa javí rovnako 

účinná ako inkorporácia pyrénu rozpusteného v prchavom rozpúšťadle na vopred pripravený 

gél. Je potrebné podotknúť, že horšie výsledky pre takto pripravené vzorky môžu byť spôso-

bené kratšou dobou pôsobenia pyrénu na gél. Práve čas je v prípade inkorporácie pyrénu do 

skúmaného gélu pomocou difúzie kľúčový.  

Pri porovnaní hodnôt EmPi získaných z tohto merania s hodnotami nameranými pri skúmaní 

agregačného chovania sme zistili, že hodnoty paHya pripraveného v pyrénovej vode a paHya 

po prídavku pyrénu rozpusteného v acetóne majú podobné hodnoty ako bod, v ktorom vyšla 

kritická micelárna koncentrácia. Toto by mohlo byť dôkazom, že v gély sú vytvorené micely.  

 Avšak, bolo by potrebné meranie so vzorkami po určitom čase, ktoré by dokázalo, že in-

tenzita pyrénu sa nezmenila, alebo by sa presadil proces difúzie a výsledky by boli iné. 

Vzhľadom na nedostatok času však kontrolné meranie neprebehlo. To by mohlo byť súčasťou 

budúceho výskumu v tejto oblasti. Budúci výskum by sa taktiež mohol zamerať na skúmanie 

reologických vlastností gélu hlavne vo vzťahu k rôznym aditívam a ich vplyvu na chovanie 

gélu.  
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6.3 Testy cytotoxicity skúmanej vzorky- MTT test 

Ďalším krokom pri študovaní palmitoylhyaluronanu bolo zistiť jeho účinok na bunky v teste 

cytotoxicity s ohľadom na možné budúce medicínske aplikácie. Po čiastočnom spracovaní 

výsledkov a s prihliadnutím na gélujúce schopnosti vzorky sa pre testovanie vybral palmito-

ylhyaluronan s DS 16 %. Výsledky, znázornené na Obr.35 , preukázali, že vzorka nie je cyto-

toxická. Naopak, podľa Zápotocký et al. 2017 [75], je palmitoylhyaluronan vhodným materiá-

lom na výrobu scaffoldov.  

 

 
Obrázok 35 Testovaná doštička na cytotoxicitu po 24. hod v MTT teste 

 

Ako je vidieť na Obr.35, tak do okrajových jamôk sa nič nepipetovalo kvôli problému odpa-

rovania. Ďalej môžeme vidieť, že vpravo dole sú usmrtené bunky po účinku etanolu. Podľa 

tejto kontroly môžeme hneď tvrdiť, že naša skúmaná vzorka nie je cytotoxická čo je následne 

dokázané aj matematickým spracovaním hodnôt získaných z ELISA readeru. Počas prípravy 

bola použitá multikanálová pipeta, kde druhá špička už počas nanášania sa správala netypicky 

a bol s ňou problém. To sa odzrkadlilo na výsledku testu. Taktiež jamky v okolí etanolu vyka-

zujú o čosi väčšiu mortalitu čo je spôsobené jeho prchavosťou. Práve preto tam bola umies-

tnená kontrola.  

 

Tabuľka 5 Výsledné hodnoty testu cytotoxicity, s percentami viability buniek 

Koncentrácia 

[µg/ml] 
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 

Viabilita  

[%] 
97 94 95 94 111 92 87 112 101 104 92 90 69 67 

 

Ako sa predpokladalo matematické spracovanie potvrdilo predpoklad o netoxicite vzorky. 

Viabilita buniek neklesla pod 80 %. Mohli by sme tvrdiť, že neklesla pod 90 %, teda až na pár 

výnimiek, ktorými sú 42, 78 a 84 µg/ml. Avšak, hodnoty 78 a 84 µg/ml sú už celkom vyso-

ké,a mohli ovplyvniť viabilitu buniek.  
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 Všimnime si hodnoty viability pri koncentráciách 54 a 60 µg/ml, ktoré vyšli z analýzy 

fluorescenčnej spektrokopie ako cmc polymérnych micel skúmanej vzorky. Viabilita je 

100 %, čo znamená, že pri použití skúmanej látky v medicínskych aplikáciách by nemala na 

bunky toxický vplyv a neovplyvňovala by ich negatívne. 

 Získané výsledky boli vyhodnotené aj graficky spolu so smerodajnými odchýlkami. Na 

zobrazenom grafe je vidieť, že v rozsahu skúmaných koncentrácii neklesla viabilita buniek 

pod 50 %, čo jasne dokazuje, že skúmaná vzorka nie je cytotoxická.  

 

 
Obrázok 36 Závislosť viability buniek na koncentrácii palmitoylhyaluronanu s DS 16 %. 

Práve pre potencionálne medicínske aplikácie je výsledok tohto testu dôležitý. Ako už bolo 

dokázané vyššie, palmitoylhyaluronan je schopný vytvárať polymérne micely, ktoré sú poten-

cionálnym nosičom liečiva. Vznikli vďaka hydrofóbnej modifikácii hyaluronanu, ktorá vytvo-

rila z hyaluronanu amfifilnú látku schopnú micelizácie. Na vznik micel stačila samotná vzor-

ka a MiliQ voda ako rozpúšťadlo. Po degradácii vzniknú netoxické telu vlastné látky akými je 

hyaluronan a mastná kyselina palmitová.  

 V súčasnosti sa na vznik micel pre nosiče liečiv používa kombinácia hyaluronanu 

s povrchovo aktívnymi látkami akými sú Septonex, CTAB, či SDS a mnohé ďalšie. Tieto 

látky sú samy o sebe cytotoxické, ale v kombinácii s hyaluronanom, ako bolo spomenuté 

v kapitole 3,sa ich toxicita znižuje. Taktiež nie sú používané vysoké koncentrácie, a po degra-

dácii spĺňajú stanovené hranice zostatkových reziduí. Avšak stále sú to cudzorodé látky 

a v porovnaní s hydrofóbne modifikovaným hyaluronanom predstavujú zbytočné riziko. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

vi
ab

ili
ta

 b
u

n
ie

k 
[%

]

c [µg/ml]



58 

 

7 ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo preskúmanie agregačného chovania palmitoylhyaluronanu. Pre 

lepšie pochopenie daného materiálu a celej problematiky, bola vypracovaná literárna rešerš. 

Na základe nej, sme získali predstavu o danom materiály, o jeho vlastnostiach a správaní. 

Zistili sme, že palmitoylhyaluronan sa úspešne používa pri výrobe textilných scaffoldov 

a tenkých filmov. Vzhľadom na vlastnosť hydrofóbne modifikovaného hyaluronanu vytvárať 

polymérne micely sme sa ďalej v literárnej rešerši nimi zaoberali. Zamerali sme sa najmä na 

ich vznik, vlastnosti a možnosť ich využitia v medicíne ako nosičov liečiv. Vďaka získaným 

informáciám sme boli schopní navrhnúť a uskutočniť experimenty, ktoré nám umožnili sledo-

vať agregačné chovanie skúmanej vzorky. 

 V experimentálnej časti sme sa zaoberali správaním palmitoylhyaluronanu v prostredí 

deionizovanej vody a fyziologického roztoku NaCl. Počas experimentov sme používali vzor-

ku s dvomi stupňami substitúcie, konkrétne 10 a 16 %. Vplyv stupňa substitúcie na správanie 

vzorky bol viditeľný už pri príprave zásobných roztokov, čo sme následne dokázali aj expe-

rimentálne.  

 Pre bližšiu charakterizáciu vzorky sme použili fluorescenčnú spektroskopiu s pyrénom 

ako fluorescenčnou sondou. Pomocou tejto metódy sme určili cmc a sledovali priebeh agre-

gácie, ktorou vznikali intermolekulové agregáty. Ten bol v porovnaní s micelami tvorenými 

povrchovo aktívnymi látkami pomalší, hlavne u vzorky so stupňom substitúcie 10 %. 

Ďalší rozdiel v správaní vzorky v závislosti na stupni substitúcie bol pozorovaný pri zvýšení 

iónovej sily prostredia v dôsledku pridania nasýteného roztoku NaCl. Vzorka so stupňom 

substitúcie 10% reagovala znížením cmc. Naopak, vzorka so stupňom substitúcie 16 % ne-

preukázala žiadnu zmenu čo sa týka hodnoty. Avšak, podľa excitačného polaritného indexu sa 

jej hodnota zvýšila. Táto nezrovnalosť môže byť spôsobená zákalom vzorky, na ktorú je ExPI 

citlivejšie, alebo stérickými efektami, ktoré sú u vzorky s vyšším stupňom substitúcie väčšie.  

 Výsledky z fluorescenčnej spektroskopie potvrdilo aj meranie dynamického rozptylu svet-

la. Opäť sme potvrdili výrazný vplyv stupňa substitúcie na správanie vzorky. Veľkosť agregá-

tov vzorky so stupňom substitúcie 10 % po prekročení cmc začala narastať. Po vystavení pro-

stredia vplyvu soli NaCl, sa veľkosť agregátov zmenšila v dôsledku zníženia hydratačného 

obalu molekuly hyaluronanu. V prípade vzorky s 16 % substitúciou taktiež došlo k zníženiu 

veľkostí. Tento pokles bol veľmi veľký a prudký, čo naznačuje rozpad agregátov. Avšak, 

mohlo dôjsť k rozpadu nadmolekulových agregátov, pričom formácie micel ostali zachované.  

 Nestabilitu systému potvrdzujú aj výsledky merania zeta potenciálu. Ten vykazuje 

v prostredí NaCl nestabilitu pri oboch vzorkách v celom spektre koncentračnej rady. Čo sa 

týka stability systémov v prostredí ultračistej vody, tak vzorka s 16 % substitúciou dosiahla 

lepšie výsledky. Vzhľadom na schopnosť vzorky vytvárať gél sme tento vývoj očakávali.  

 Ako už bolo spomenuté, počas skúmania agregačného chovania palmitoylhyaluronanu 

so stupňom substitúcie 16 % sme zistili, že je schopný vytvárať gél. Pripravený gél 

s koncentráciou 10 g.dm-3 vykazoval počas reologickej analýzy výborné mechanické vlast-

nosti ako vysoká rigidita a tuhosť. Na základe týchto informácii sme ho podrobili ďalším 

testom. Zistili sme, že v prostredí NaCl sa jeho schopnosť gélovatieť znižuje a pripravený gél 

sa rozpúšťa. Na základe informácii z fluorescenčnej spektrokopie a DLS sme tento vývoj 

očakávali. Rovnako tak reaguje aj na prostredie organických rozpúšťadiel, kde sa rozpustil 
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po 30 minútach. Vzhľadom na aplikačný potenciál v medicíne sme sa pokúsili dokázať obsah 

micel. Pozitívny výsledok sme dostali už pri farbení olejovou červeňou, kde sa skúmaný gél 

zafarbil. Z čoho sme usúdili, že obsahuje isté domény, ktoré sú schopné solvatácie. Následne 

sme sa pokúsili do nich inkorporovať pyrén. Pre tento účel sme použili viacero metód. 

Z doposiaľ získaných dát sa ako najúčinnejšia metóda javí zaliatie pripraveného gélu pyréno-

vou vodou. Výsledky naznačujú obsah micel.  

 Vzhľadom na výsledky experimentov a potencionálne medicínske aplikácie skúmanej 

vzorky boli prevedené testy cytotoxicity. Testovala sa vzorka s 16 % substitúciou. Na základe 

výsledkov MTT testu môžeme prehlásiť, že skúmaná vzorka nie je toxická. 

 Zo získaných výsledkov môžeme tvrdiť, že skúmaná vzorka je schopná agregácie 

a vytvára stabilné micely primeranej veľkosti. Zvlášť vzorka so stupňom substitúcie 16 %, 

ktorá je schopná okrem micel vytvárať gél. Vytvorené micely i gél vykazujú v prostredí 

s vyššou iónovou silou nestabilitu. Vzhľadom na potencionálne medicínske aplikácie je to 

veľkým negatívom a v prípade gélu by sa mohol skúsiť prídavok aditív, ktoré by zvýšili stabi-

litu daného materiálu. Skúmaný systém je schopný solubilizácie nepolárnych látok, čo sme 

dokázali rozpustením pyrénu a olejovej červene. Spolu so svojou vysokou netoxickosťou, 

biokompatibilitou a biodegradovateľnosťou s netoxickými degradačnými produktami 

je výborným adeptom na použitie v medicínskych aplikáciách. Použitie by mohol nájsť 

v oblasti cielenej liečby, najmä v topických prípravkoch. Vzhľadom na dobré vlastnosti 

vzniknutého gélu by sa mohol potencionálne stať súčasťou regeneratívnej medicíny, zvlášť 

v oblasti  popálenín. 
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9 ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 

9.1 Zoznam skratiek 

Skratka      Význam 

CMC      kritická micelárna koncentrácia 

CTAB      cetyltrimethylamonium bromid 

DLS      dynamický rozptyl svetla 

DS       stupeň substitúcie 

ECM      extracelulárna matrix 

ELS      elektroforetický rozptyl svetla 

EmPI      emisný polaritný index 

EPR efekt     zvýšená zádrž a priepustnosť efekt 

Ex:Mo      pomer exciméru k monoméru 

ExPI      excitačný polaritný index 

HaCaT      línia imortalizovaných ľudských keratinocytov 

HAS      hyaluronsyntetázy 

Hyáza      hyaluronidáza 

LVO      lineárna viskoelastická oblasť 

MTT      test cytotoxicity 

paHya      palmitoylhyaluronan 

PBS      fosfátový pufor 

RES      retikuloendoteliálny systém 

SDS      sodium dodecyl sulfate 

 

9.2 Zoznam symbolov 

Symbol     Význam  

A       plocha dosky  

A1       horná limita sigmoidálnej krivky 

A2       dolná limita sigmoidálnej krivky 

Aex       absorbancia pri excitačnej vlnovej dĺžke 

Aem      absorbancia pri emisnej vlnovej dĺžke 

D       difúzny koeficient 

δ        stratový uhol  

E       energia 

F       šmyková sila 

ΦF       kvantový výťažok 

G´       elastický modul pružnosti 

G˝       viskózny modul pružnosti 

G*       komplexný modul pružnosti v šmyku 

Γ       rýchlostná konštanta žiarivého prechodu 

Hz       hertz 

h        Planckova konštanta 

knz       rýchlostná konštanta nežiarivého prechodu 
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kDa      kilodalton 

Q       vlnová funkcia 

R       hydrodynamický polomer častíc 

r        polomer koloidných častíc 

S0       základný stav molekuly 

S1, S2      excitovaný singletový stav molekuly 

σ        šmykové napätie 

T1       excitovaný tripletový stav molekuly 

W       watt 

ʋ       frekvencia 

λ       vlnová dĺžka 

y       hodnota EmPI alebo ExPI 

x        koncentrácia polyméru 

x0        inflexný bod 

ζ       zeta potenciál 

     

  



68 

 

10 PRÍLOHA 

10.1 Fluorescenčná spektroskopia 

 
Obrázok 37 Závislosť EmPI na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu so stupňom 

substitúcie 10 % v prostredí deionizovanej vody. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu 

závislosť vychádzajúcu z údajov EmPI 

 

 

Obrázok 38 Závislosť ExPI na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu so stupňom sub-

stitúcie 10 % v prostredí deionizovanej vody. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závis-

losť vychádzajúcu z údajov ExPI 
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Obrázok 39 Závislosť ExPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu so 

stupňom substitúcie 10 % v prostredí deionizovanej vody. Oranžová čiara predstavuje 

Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov ExPI 

 

  
Obrázok 40 Závislosť EmPI na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 10 % 

v prostredí NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov 

EmPI 
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Obrázok 41 Závislosť EmPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 10% 

v prostredí NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov 

EmPI 

 

 
Obrázok 42 Závislosť ExPI na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 10 % v prostredí 

NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závilosť vychádzajúcu z údajov ExPI 
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Obrázok 43 Závislosť ExPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 

s koncentráciou 10 % v prostredí NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť 

vychádzajúcu z údajov ExPI 

 

 
Obrázok 44 Závislosť EmPI na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 16 % 

v prostredí deionizovanej vody. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť vychádza-

júcu z údajov EmPI 
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Obrázok 45 Závislosť EmPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 

s koncentráciou 16 % v prostredí deionizovanej vody. Oranžová čiara predstavuje Boltzma-

novu závislosť vychádzajúcu z údajov EmPI  

 

 

Obrázok 46 Závislosť ExPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 

s koncentráciou 16 % v prostredí deionizovanej vody. Oranžová čiara predstavuje Boltzma-

novu závislosť vychádzajúcu z údajov ExPI 
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Obrázok 47 Závislosť EmPI na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 16 % 

v prostredí NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov 

EmPI 

 
Obrázok 48 Závislosť EmPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 16 % 

v prostredí NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov 

EmPI 
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Obrázok 49 Závislosť ExPI na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 16 % v prostredí 

NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov ExPI 

 

 
Obrázok 50 Závislosť ExPI a Ex:Mo na logaritme koncentrácie palmitoylhyaluronanu 16 % 

v prostredí NaCl. Oranžová čiara predstavuje Boltzmanovu závislosť vychádzajúcu z údajov 

ExPI 
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10.2 Reológia 

 
Obrázok 51 Závislosť viskoelastického modulu na amplitúde deformácie v prípade viskoelas-

tickej vzorky palmitoylhyaluronanu DS 16 % s koncentráciou 15 g.dm-3 s prevahou elasticity 

 

 

 
Obrázok 52 Závislosť viskoelastického modulu vzorky palmitoylhyaluronanu DS 16 % 

s koncentráciou 15 g.dm-3 na frekvencii oscilácie 
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Obrázok 53 Závislosť viskozity palmitoylhyaluronanu DS 16 % s koncentráciou 15 g.dm-3 na 

šmykovej rýchlosti 
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