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Abstrakt
Tato dizertace se zaměřuje na aplikaci rozptylových a spektroskopických

experimentálních metod na studium samouspořádaných systémů amfifilních molekul
(jak polymerních tak nízkomolekulárních) ve vodných roztocích. Zvláštní pozornost
byla věnována optickým metodám, a to statickému, dynamickému a
elektroforetickému rozptylu světla a fluorescenční spektroskopii, které byly
podpořeny řadou dalších technik, jako jsou například maloúhlový rozptyl
rentgenového záření nebo transmisní elektronová mikroskopie. Dizertační práce
přináší nové výsledky týkající se micelizačního chování perfluorovaných povrchově
aktivních látek, samouspořádání a stability termoresponzivních amfifilních blokových
kopolymerů a kondenzace protiiontů na polyelektrolytech ve vodných roztocích.

1. Úvod a cíl disertační práce

Polyelektrolyty a asociující polymery jsou materiály považované za vhodné pro
použití v řadě pokročilých aplikací. Patří sem například cílená doprava léčiv,
kontrastní látky pro magnetickou rezonanci, moderní biologická separace, tkáňové
inženýrství a mnoho dalších [1-2]. Navzdory ohromnému úsilí, které bylo vynaloženo
vědeckou komunitou k pochopení asociačního chování těchto materiálů, je toho stále
ještě hodně neprozkoumáno. Cílem této disertační práce je vyplnění několika mezer o
chápání chování následujících tříd systémů:

Termoresponzivní polymery

Termoresponzivní polymery vykazují rozpustnost ve vodě a jiných
rozpouštědlech silně závislou na teplotě. Tuto vlastnost je možné využít k celé řadě
aplikací, takže jsou tyto polymery rozsáhle studovány. Používají se například pro
biomedicínské aplikace včetně cílené dopravy léčiv, tkáňového inženýrství, atd.
Teplota, nad kterou se polymery stávají nerozpustnými (nebo významně méně
rozpustnými), lze označit za dolní kritickou teplotu roztoku (LCST). Na druhé straně
existují také polymery s horní kritickou teplotou roztoku (UCST), nad kterou se
polymery rozpouštějí (nebo jsou značně rozpustné). Fyzikální princip přechodu LCST
je velmi odlišný od UCST. UCST je poháněna přitažlivými enthalpickými silami,
zatímco LCST je řízena entropií (pocházející ze specifických interakcí, jako je v
případě vodných polymerních roztoků vodíková vazba,). Typické polymery s LCST
jsou založeny na monomeru N-isopropylakrylamidu, N-vinylkaprolaktamu, N,N-
diethylakrylamidu a methylvinyl-éteru[3-5].
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Zvýšení efektivity zhášení polyelektrolytů - efekt zvýšené koncentrace

Ve velmi jednoduchém systému fluoroforu a zhášedla, kde mezi nimi
nedochází k žádné interakci, je koncentrace zhášedla kolem fluoroforu rozložena
rovnoměrně a je úměrná koncentraci zhášeče. To je případ nenabitých fluorescenčních
molekul, jako je kumarin, naftalen nebo pyren. Jejich zhášení lze pak popsat
jednoduchou Stern-Volmerovou (SV) rovnicí. Na druhé straně, pokud existuje
interakce mezi fluoroforem a zhášečem, situace se stává komplikovanější, protože
distribuce molekul zhášeče již není homogenní ani v blízkosti fluoroforu, ani
v roztoku. Pokud mezi těmito dvěma skupinami molekul existuje přitažlivá interakce,
značně se zvyšuje lokální koncentrace zhášeče a tím i frekvence kolizí s fluoroforem.
Při zesílení zhášení nabitého fluoroforu opačně nabitým zhášedlem pak mluvíme o
"efektu zvýšení koncentrace". V takovém případě se Stern-Volmerův výnos obvykle
stává nelineárním a časovou závislost zhášení nelze popsat jednoduchým
exponenciálním modelem. V takových případech lze často použít
multiexponenciálního modelu, který ale předpokládá, že existují dvě nebo více
populace fluoroforů. Proto bylo vyvinuto mnoho dalších matematických popisů a to
jak pro popis intenzity zhášení, tak pro popis případného rozpadu fluorescence.
Podobných polymerních systémů založených na těchto efektech je celá řada. Např.
fluorescence aniontového substituovaného poly(fenylen ethinylenu) se velmi účinně
zháší pomocí Cu2+. Přidání pyrofosfátu do roztoku polymeru vykazujícího
v přítomnosti Cu2+ slabou fluorescenci vyvolává zvýšení fluorescence. To proto, že
pyrofosfátové komplexy s Cu2+ interagují a tím zabraňují vázání na karboxylátové
skupiny polymeru [6-8].

Perfluorované surfaktanty

Existují tři základní typy povrchově aktivních látek (surfaktantů): neutrální,
kationtové a aniontové. Dostupných kationtových surfaktantů je ve srovnání
s aniontovými mnohem méně. Tento rozdíl je primárně způsoben problémy při
syntéze. Typickým kationtovým surfaktantem je alkylamoniová nebo alkylpyridiniová
sůl s dlouhým alkylovým řetězcem. Fluor jako nejelektronegativnější prvek má velmi
pevně vázané valenční elektrony, což vede jak k nízké hodnotě polarizovatelnosti.
Kvůli vysokému rozdílu mezi elektronegativitou uhlíku a fluoru jsou vazby C–F
vysoce polární, což přispívá k jejich stabilitě. Je známo, že fluor tvoří amfifily
povrchově aktivnější, hydrofobnější a s mnohem nižší CMC než hydrogenované
surfaktanty [9]. Perfluoroalkylový řetězec je tužší než uhlovodíkový řetězec kvůli
objemným atomům fluoru. Samouspořádané struktury perfluorovaných amfifilů proto
mají tendenci vytvářet struktury s menším zakřivením povrchu. Nízká
polarizovatelnost atomů fluoru se promítá do nízkých povrchových energií, přičemž
jak interakční energie mezi molekulami fluoru, tak Londonovy disperzní síly se mění
s druhou mocninou polarizovatelnosti [10]. Tyto slabé intermolekulární síly mezi
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perfluoroalkylovými řetězci vysvětlují jak nízké body varu perfluoroalkanů, tak
vysokou rozpustnost kyslíku v těchto látkách.

Interakce surfaktantů s blokovými kopolymery

Schopnost surfaktantů vázat se elektrostaticky ve vodě na opačně nabité
polyelektrolyty je jasně pozorována již při koncentracích o několik řádů nižší než je
kritická micelární koncentrace těchto surfaktantů, tzv. kritická agregační koncentrace
(CAC). Interakce mezi polyelektrolyty a surfaktanty obecně vedou ke snížení
rozpustnosti a následnému kolapsu polyelektrolytových řetězců. Obecně se připouští,
že hlavní silou silné synergie mezi nabitými polymery a opačně nabitými surfaktanty
je zvýšení entropie spojené s uvolňováním protiiontů do roztoku. Komplexace
povrchově aktivních látek s hydrofilními nebo amfifilními blokovými kopolymery
v závislosti na počtu a rozpustnosti bloků pak vede k tvorbě různých
samouspořádaných nanostruktur.

2. Přehled výsledků

Publikace 1

Micelizace fluorosurfaktantu Zonyl FSN-100 ve vodních roztocích

Škvarla, J.; Uchman, M.; Procházka, K.; Tošner, Z.; Garamus, V. M.; Pispas, S.;
Štěpánek, M.: Micellization of Zonyl FSN-100 fluorosurfactant in aqueous solutions.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2014, 443, 209-
215.

První materiál, který jsem studoval, neiontový fluorovaný povrchově aktivní
oligomer (Zonyl FSN-100) byl zakoupen od společnosti Sigma-Aldrich.

Obrázek 1: Struktura Zonylu FSN-100

Studoval jsem chování Zonyl FSN-100 ve vodných roztocích pomocí
fluorescenční spektroskopie a rozptylu světla. Moji kolegové nám poskytli výsledky
NMR, ITC, SAXS a měření povrchového napětí. Výsledky těchto měření nám
umožnily stanovit základní asociační parametry Zonylu FSN-100, jako je kritická
micelární koncentrace, velikost a asociační číslo micel. Rozptyl perfluorovaných
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molekul v roztoku je velmi slabý, protože index lomu těchto molekul je velmi blízký
indexu lomu vody. V našem případě to byl tento rozdíl indexů lomu jenom 0,08
ml·g-1, což má za následek velmi nízkou intenzitu rozptylu. Při koncentracích vyšších
než ~1 g · L-1 je však možné stanovit hydrodynamický poloměr a molární hmotnost
micel FSN-100. Měření DLS ukázalo, že nad CMC jsou přítomny dvě populace s
rozdílným difúzním koeficientem odpovídajícím RH,1 = 3,1 nm a RH,2 = 194 nm. Po
vyhodnocení dat pomocí Zimmovy rovnice jsme dokázali stanovit molární hmotnost
micel, MW = 8,5 x 104 g · mol-1 a agregační číslo N = 81. Měření SAXS potvrdilo
předpoklad, že FSN-100 vytváří kulové micely s kompaktním jádrem. Rozptylová
měření byla vyhodnocena pomocí modelu, v němž jsou micely popsány
Pedersenovovým-Gerstenbergovým formfaktorem (homogenní koule obklopená
gaussovskými řetězci a jejich interakce strukturním faktorem tuhých koulí. Získané
parametry zahrnují poloměr jádra, r = 1,36 nm, gyrační poloměr řetězce ve slupce
micely, rc = 0,84 nm, interakční poloměr micely Rs = 4,32 nm a další. Přestože
Pedersenův-Gerstenbergův model byl vyvinut pro blokové kopolymery, je velmi
dobrou aproximací pro SAXS data FSN-100.

Interakce agregátů FSN-100 s nízkomolekulárními hydrofobními sloučeninami
byla zkoumána pomocí DPH jako fluorescenční sondy. Časově rozlišená
fluorescenční data byla vyhodnocena tříexponenciálním modelem. Multiexponenciální
chování rozpadu naznačuje, že DPH je začleněna do micel FSN-100, kde je vystavena
různým mikroprostředím (vnitřní jádro, mezivrstva a plášť). Časově rozlišená měření
fluorescenční anizotropie ukázala, že molekuly DPH jsou uvnitř FSN micel a jejich
fluorescenční depolarizace je řízena rotační difúzí micel. Průměrná doba rotace může
být použita pro výpočet objemu rotující jednotky, která odpovídá objemu koule s
poloměrem 2,95 nm. Tato hodnota velmi dobře koreluje s hydrodynamickým
poloměrem FSN-100 micel stanoveným pomocí DLS.
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Publikace 2

Poly(N-isopropylacrylamide)-block-poly(n-butyl acrylate) thermoresponsive
amphiphilic copolymers: Synthesis, characterization and self-assembly behavior

in aqueous

Škvarla, J.; Zedník, J.; Šlouf, M.; Pispas, S.; Štěpánek, M.: Poly(N-
isopropylacrylamide)-block-poly(n-butyl acrylate) thermoresponsive amphiphilic
copolymers: Synthesis, characterization and self-assembly behavior in aqueous
solutions European Polymer Journal, 2014, 61, 124-132.

Obrázek 2: Struktura poly(N-isopropylakrylamid)-blok-poly(n-butylakrylátu)

Samouspořádání amfifilních termoresponzivních kopolymerů poly(N-
isopropylakrylamid)u-b-poly(n-butylakrylát)u ve vodném roztoku bylo studováno
pomocí SLS a DLS, 1H NMR, fluorescenční spektroskopie a TEM. Bylo zjištěno, že
již pod LCST PNIPAmu dochází k asociaci bloků PNIPAmu s hydrofobními
dodecylovými koncovými skupinami a vede k tvorbě agregátů PNIPAm-b-PnBA.
Jejich velikost a hustota se zvyšuje s rostoucí délkou bloku PNIPAmu. Pozorované
částice jsou tvořeny agregáty micel PNIPAm-b-PnBA. Měření DLS ukázalo, že
interakce mezi řetězci je způsobená asociací hydrofobnímch dodecylových koncových
skupin. Teploty přechodů byly měřeny pomocí SLS a taktéž pomocí turbiditních
měření. Zvýšení teploty nad teplotou bodu zákalu vede k rychlému zhroucení bloků
PNIPAmu, následované snížením velikosti agregátů a zvýšením jejich hustoty.
Překvapivě po několika minutách nad bodem zákalu se velikost agregátů stabilizuje a
pokud není do roztoku přidán elektrolyt, nedochází k fázové separaci.

Měření SLS ukázalo, že agregační číslo se během přechodu nezvyšuje. Pro
zkoumání hydrofobních domén jsme použili fluorescenční spektroskopii s využitím
pyrenu a ANS jako fluoroforů citlivých na polaritu. V případě pyrenové fluorescence
je poměr intenzit prvního a třetího vibronového pásu přibližně 1,3 a s teplotou se
nemění, co je v souladu s lokalizací sondy v jádře PnBA. Také emisní maximum ANS
nevykazuje žádné významné posuny s teplotou, což naznačuje, že vnitřní část slupky
je dehydratována již při pokojové teplotě.

Kromě samouspořádání polymeru v destilované vodě jsem také studoval vliv
různých elektrolytů na vlastnosti jeho přechodu. Přestože PNIPAM-b-PnBA je



8

neutrální kopolymer, přítomnost elektrolytů ovlivňuje jak teplotu přechodu, tak i
stabilitu agregátů a je v korelaci s klasifikací dle Hofmeisterovy řady (viz. Obr. 2).
Tento efekt již byl pozorován i jinými autory [9-11].

Obrázek 3: Intenzity rozptylů a hydrodynamické poloměry agregátů PNIPAM-b-
PnBA při rozptylovém úhlu 90 ° po přidání různého množství NaI (a, d), NaCl (b, e) a
K2SO4 (c, f).
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Publikace 3

End-modified poly(N-isopropylacrylamide)s with pH-responsive cloud point
temperature in aqueous solution

Skvarla, J.; Raya, R. K.; Zednik, J.; Prochazka, K.; Garamus, V. M.; Meristoudi, A.;
Pispas, S.; Stepanek, M.: Thermoresponsive behavior of poly(N-
isopropylacrylamide)s with dodecyl and carboxyl terminal groups in aqueous solution:
pH-dependent cloud point temperature Colloid and Polymer Science 2017, 1-7.

Obrázek 4: Struktura modifikovaného poly(N-isopropylakrylamid)u

V tomto článku jsem studoval vliv pH a iontové síly na chování dvou
termoresponzivních PNIPAmů modifikovaných koncovými skupinami C12H25 a
COOH a lišících se stupněm polymerace (HOOC-PNIPAm-C12H25). Bylo provedeno
porovnání s polymerme PNIPAm-COOH. Měření rozptylu světla prokázala, že
polymery HOOC-PNIPAm-C12H25 tvoří micely se středním hydrodynamickým
poloměrem v rozmezí RH 6–8 nm. Hodnoty hydrodynamických poloměrů byly
v souladu s poloměry získanými měřením SAXS. Měření ITC ukázalo, že ředění
vodných roztoků HOOC-PNIPAm-C12H25 ve vodě je exotermický proces, který
provází demicelizaci polymerů a následnou hydrataci skupin C12H25. Bylo zjištěno, že
pH roztoků modifikovaných polymerů je velmi důležitým parametrem určujícím
teplotu bodu zákalu, na rozdíl od PNIPAm-COOH, který má teplotu přechodu na pH
nezávislou. Měření elektroforetického rozptylu světla ukázala, že závislosti ζ
potenciálu na pH korelují se závislostmi teploty bodu zákalu na pH u HOOC-
PNIPAm-C12H25, avašk nikoli u PNIPAm-COOH. Tato skutečnost naznačuje, že
terminální karboxylová skupina ovlivňuje hydrataci řetězce PNIPAmu v micelární
koroně modifikovaných polymerů, ale nikoli u volného řetězce PNIPAmu. Kromě
toho DLS měření hydrodynamických poloměrů polymerních agregátů prokázalo, že
nad LCST jsou micely polymerů stabilizované repulzí karboxylových skupin, která
značně zpomaluje fázovou separaci. Účinky pH na teplotu přechodu byly výraznější
(od TCP = 22 při pH = 2 až TCP = 67 při pH = 8) pro HOOC-PNIPAm25-C12H25,
vzhledem k vyššímu asociačnímu číslu a menší velikosti micel, což vede k hustší
micelární slupce ve srovnání s HOOC-PNIPAm60-C12H25.

Za účelem dalšího zkoumání elektrostatických interakcí skupin COOH a jejich
vlivu na teplotu přechodu jsme upravili iontovou sílu přidáním jodidu sodného tak,
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aby byly tyto interakce efektivně odstíněny. Měření hydrodynamických poloměrů nad
LCST jako funkci času ukázalo, že při vysoké iontové síle se agregace zrychluje, což
dokazuje, že agregační kinetika těchto polymerů je ovlivněna elektrostatickou repulzí.

Publikace 4

Influence of corona structure on binding of anionic surfactant in oppositely
charged amphiphilic polyelectrolyte micelles.

Delisavva, F.; Uchman, M.; Škvarla, J.; Wozniak, E.; Pavlova, E.; Šlouf, M.;
Garamus, V. M.; Procházka, K.; Štěpánek, M.: Influence of Corona Structure on
Binding of an Ionic Surfactant in Oppositely Charged Amphiphilic Polyelectrolyte
Micelles Langmuir, 2016, 32, 4059-4065.

V tomto článku byla zkoumána interakce micel utvořených z polystyren-b-
poly(methakrylát)em s kationtovým surfaktantem N-dodecylpyridinium chloridem
(DPCl) v alkalickém vodném roztoku. Byl jsem zodpovědný pouze za provádění
experimentů časově rozlišené fluorescence. Jako fluorescenční sonda byl použit 5-N-
(dodekanoyl)aminofluorescein (DAF). DAF se díky hydrofobní interakci jeho
alifatického řetězce s deprotonizovaným PMAA a jádrem PS koncentruje ve vnitřní
části slupky micel PMAA. Taktéž je účinně zhášen kontaktem s DPCl, a je proto
vhodný pro studium penetrace DPCl do micelární slupky. Rozpadové křivky
fluorescence byly vyhodnocené tříexponenciálním modelem. Srovnání doby života
DAF uvnitř micel PS-PMAA a volné sondy (viz Obr. 5) ukázalo, že zhášení PS-
PMAA/DAF pomocí DPCl je mnohem účinnější než u volného DAF. Tento rozdíl je
pravděpodobně způsoben sorpcí DPCl do vnitřní části slupky v blízkosti molekul
DAF. Měření ITC potvrdilo, že existují dva odlišné režimy interakce DAF s pláštěm
PS-PMAA micel (interakce s vnitřní a s vnější částí pláště PMAA).

Obrázek 5: Vážený průměr doby života fluorescence DAF uvnitř micel PS-PMAA v
50 mM vodném roztoku Na2B4O7 (křivka 1) v 50 mMNa2B4O7, jako funkce
koncentrace DPCl.
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Připravovaný manuskript

Nové poznatky o kondenzaci protiiontů na polyelektrolytech

Obrázek 6: Struktura naftalenem značené poly(methakrylové kyseliny)

Tato práce byla zaměřena na studium kondenzace protiiontů na polyelektrolytu
pomocí fluorescenční spektroskopie na systému tvořeném fluorescenčně značeným
polyelektrolytem a protionty zhášejícími fluorescenci. Do dizertační práce jsem
zahrnul některé zatím nepublikované výsledky experimentů, protože výsledky
plánovaných počítačových simulací zatím nejsou k dispozici. Časově rozlišená
fluorecenční měření interakce Cs+ a dalších iontů s poly(methakrylát)em (PMAA)
značeným naftylovou skupinou připojenou buď uprostřed nebo na konci polymerního
řetězce ukázala, že doba života fluoroforu při různých koncentracích Cs+ byla velmi
závislá na pH roztoku. Byl studován a také prokázán vliv iontové síly. Ten byl
největší při pH ≈ 11, kde se předpokládá, že PMAA řetězce budou plně nabité a
natažené. Stern-Volmerovy výnosy byly nelineární, a to jak při různých pH, tak při
různých iontových silách. Zkoušeli jsme několik metod vyhodnocování dat a také
různých modelů rozpadů fluorescence. Předběžné srovnání experimentů s počítačovou
simulací ukázalo velmi zajímavou shodu výsledků.

Obrázek 7: Efektivita zhášení fluorescence jako funkce koncentrace zhášeče pro
různé počáteční iontové síly (IS) pro PMAA-naftalen při pH 11.6
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3. Shrnutí

Práce byla zaměřena na studium několika různých polymerních materiálů ve
vodných roztocích, které jsem studoval na katedře fyzikální a makromolekulární
chemie na Karlově univerzitě pod vedením mého vedoucího doc. RNDr. Miroslava
Štěpánka, PhD, od roku 2012 do roku 2017. O těchto experimentech byly publikované
čtyři články. Prvním zkoumaným materiálem byla perfluorovaná povrchově aktivní
látka Zonyl FSN-100. Tato povrchově aktivní látka byla považována za vhodného
kandidáta na vývoj nových MRI kontrastních činidel, proto jsme chtěli určit některé
základní parametry jejího asociačního chování. Kombinací informací z fluorescenční
spektroskopie, rozptylu světla, NMR, ITC a SAXS experimentů jsme dokázali
stanovit kritickou micelární koncentraci, velikost a asociační číslo micel. Bylo
provedeno velké množství práce a další dvě publikace se zabývaly novými
termoresponzivními polymery, jmenovitě amfifilní poly(N-isopropylakrylamid)-b-
poly(n-butylakrylát) a C12-modifikovaný poly(N-isopropylakrylamid). Ten první byl
studován především pomocí NMR, TEM a rozptylu světla. Zkoumali jsme jej jak
v čisté vodě, tak v roztocích různých elektrolytů. Zjistili jsme, že kopolymer tvoří
asociáty již pod LCST PNIPAmu. Se zvyšující se teplotou docházelo k rychlému
kolapsu těchto asociátů. Tento termoresponzivní polymer ukázal neočekávanou
závislost jeho LCST na pH (od 300 do 340 K). Čtvrtá publikace byla zaměřena na
interakce polystyren-b-poly(methakrylát)u s kationtovým surfaktantem N-
dodecylpyridiniumchloridem v alkalickém vodném roztoku. V tomto článku
ukazujeme, že existují dva odlišné režimy vazby DPCl se slupkou micel PS-PMAA
(interakce s vnitřní a vnější částí). Poslední studie byla zaměřena na kondenzaci
protiiontů na poly(methakrylát)u značeném naftylovou skupinou, která umožnila při
vuyžítí iontů Cs+ jako protiontů sledovat jejich interakci s řetězcem PMAA pomocí
zhášení fluorescence. Zde jsme se zaměřili na vliv iontové síly a pH roztoku na
efektivitu zhášení fluorescence naftalenu, která vypovídá o lokální koncentraci
protiiontů kolem fluoroforu. Srovnání těchto experimentů s počítačovými simulacemi
ukázala velmi dobrou shodu.
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