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Článok referuje o zákonitostiach stavby lipidových membrán a ich interakciách s biologicky
aktívnymi molekulami. Vplyv iónov nachádzajúcich sa v prirodzenom prostredí bunkovej membrány,
anestetický efekt alkánov a účinok cholesterolu a melatonínu pri zabudovaní do membrány
je diskutovaný najmä z pohľadu zmeny štruktúry lipidovej matrice membrány. Štruktúrne
výsledky sú získané pomocou experimentálnych prístupov, pričom dôraz sa kladie na pokrok
dosiahnutý v metódach využívajúcich moderné zdroje röntgenového žiarenia a neutrónov.

Úvod
Biologická membrána zohráva v živom organizme ne
nahraditeľnú úlohu pri oddeľovaní vnútrobunkového
priestoru od okolitého prostredia, ohraničuje taktiež
jednotlivé organely vo vnútri bunky a tvorí prirodze
nú hydrofóbnu bariéru v bunkách v celom organiz
me. Jej úloha však nie je len deliaca, ale táto bariéra
je dynamická a zabezpečuje výmenu látok potrebných
pre fungovanie jednotlivých procesov. Prenos látok je
sprostredkovaný a kontrolovaný bielkovinami integro
vanými do membrány. Vlastnosti a funkčnosť týchto
bielkovín ovplyvňuje druhá zložka membrány – fos
folipidy, ktoré tvoria dvojvrstvu a formujú základnú
štruktúru biologickej membrány. Malé hydrofóbne
a amfifilné molekuly interagujú s fosfolipidovou dvoj
vrstvou a ako prímesné molekuly menia jej fyzikálne
vlastnosti. Väčšinu chemických liečiv, či inak biologic
ky aktívnych molekúl, možno zaradiť medzi prímesné
molekuly ovplyvňujúce štruktúru dvojvrstiev. Štúdium
biologických membrán potom spočíva v popísaní ich
zložiek a určení ich fyzikálnych vlastností.
Hlavnými úlohami pri štúdiu biologických mem
brán je popri popísaní komponentov tvoriacich biolo
gickú membránu a určení ich fyzikálnych vlastností aj
štúdium vzájomných interakcií, určenie vplyvu von
kajšieho prostredia a tiež zmeny vlastností membrány
a fyzikálnych veličín, ktoré ju opisujú, vplyvom rôz
nych prímesí do jej štruktúry. Skúmanie týchto para
metrov potom vyúsťuje do vytvárania modelov, z fyzi
kálneho hľadiska prehľadných a čo najjednoduchších,
ktoré by zároveň čo najvernejšie reprezentovali skutoč
nú štruktúru membrány. Jedným z najznámejších mo

delov popisujúcich štruktúru biologických membrán je
model tekutej mozaiky [1], podľa ktorého je základnou
zložkou membrány fosfolipidová dvojvrstva s integrál
nymi a periférnymi bielkovinami (obr. 1).
Hoci základné prvky modelu tekutej mozaiky ostá
vajú aj naďalej v platnosti, v súčasnosti dochádza vo
vedeckej verejnosti k posunu predstáv o usporiadaní
biologickej membrány. Bolo demonštrované, že hustota
bielkovín a ostatných vnútromembránových častí, kto
ré sa viac či menej voľne pohybujú vo viskóznom pro
stredí lipidovej dvojvrstvy, je oveľa vyššia než sa predpo
kladalo v pôvodnom modeli [2]. Membránová plazma
sa tým stáva komplikovanejšia, so zložitejšími medzi
časticovými interakciami, ktoré zahŕňajú interakcie li
pid-lipid, lipid-bielkovina ale aj bielkovina-bielkovina.
Príkladom zvýšenej komplexnosti systému sú lipidové
rafty, ktorých vplyv na štruktúru a funkciu biologic
kej membrány výrazne upútal pozornosť v posledných
desaťročiach. Tieto rafty sú typické bohatým obsahom
cholesterolu a nasýtených lipidov, ktoré vytvárajú

integrálna
bielkovina

lipidová
dvojvrstva

Obr. 1 Model biologickej membrány ako tekutej mozaiky
predstavený v práci Singera a Nicolsona z roku
1972 [1].
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Obr. 2 Schematický náčrt synchrotrónu, v ktorom sú
nabité častice injektované z lineárneho urýchľovača
do zosilňovacieho urýchľovača, kde obiehajú pokiaľ
nenadobudnú cielenú energiu. Pri rýchlosti blízkej
rýchlosti svetla sú potom privádzané do zásobného
okruhu, kde vyžarujú RTG lúče pri prelete sústavou
magnetov.

ostrovčeky tekuto-usporiadaných štruktúr uprostred
tekuto-neusporiadanej plazmy tvorenej prevažne ne
nasýtenými lipidmi. Popri bielkovinách zohrávajúcich
aktívnu úlohu vo funkčnosti biologickej membrány sa
tak obrátila pozornosť aj na nemenej dôležitú časť tejto
mozaiky – lipidy. Veď ako si lepšie vysvetliť rôznoro
dosť lipidov nachádzajúcich sa na rôznych miestach or
ganizmu, ak nie ich špeciálnou a špecifickou funkciou?
Existuje nespočetné množstvo experimentálnych
techník, ktoré sú vhodné na štúdium fyzikálnej ché
mie lipidických membrán na molekulárnej úrovni. Mi
kroskopické metódy, zahŕňajúce optickú a transmisnú
elektrónovú mikroskopiu, poskytujú priame informá
cie o fázach a štruktúrach lipidických agregátov spa
dajúcich do intervalu veľkostí od mikrónov po nano
metre. Avšak, z praktických dôvodov môžu byť vzorky
skúmané in situ v biologicky relevantných, alebo z iné
ho hľadiska biologicky zaujímavých podmienkach iba
pomocou optickej mikroskopie, a to za cenu priestoro
vého rozlíšenia. Vysoké rozlíšenie poskytujúce unikát
ne detaily je možné dosiahnuť použitím skenovacích
sond v atómovej silovej mikroskopii alebo skenovacej
elektrónovej mikroskopii, ktoré sú však limitované skú
maním povrchov. V kontraste so spomenutými obme
dzeniami, rozptylové techniky umožňujú in situ ma
nipuláciu so vzorkami, pričom poskytujú informácie
o distribúcii štruktúrnych čŕt, veľkostiach a tvaroch, či
medzičasticových interakciách na veľkostných škálach
charakteristických pre biologické membrány [3].

Metódy štúdia
Popri pomerne často používaných spektrometrických
metódach (EPR – elektrónová paramagnetická rezo
nancia, NMR – jadrová magnetická rezonancia, fluo
rescencia) a kalorimetrii sú rozptyl neutrónov a rönt
genových lúčov pravdepodobne dve najvýznamnejšie
a najrozšírenejšie experimentálne metódy spojené so
štúdiom biologickej membrány [4]. Všeobecne známe
sú výdobytky atómového rozlíšenia v röntgenovej kryš
talografii, špeciálne v prípade odhaľovania štruktúry
bielkovinových kryštálov. Rozptylové metódy majú
však ďaleko širšie využitie a s ich aplikáciami je možné
sa stretnúť vo výskume polymérov, koloidnej chémii či
materiálovom výskume. V prípade štrukturálnej bio
lógie sú dokonca rôzne doplnkové techniky rozptylu
neutrónov a röntgenových lúčov nadradené klasickej
kryštalografii, ktorá si vyžaduje často ťažko dosiah
nuteľné makromolekulové kryštály vysokej kvality.
Navyše, rozptyly neutrónov a röntgenových lúčov pod
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malými uhlami sú jedny z mála metód, ktoré umož
ňujú štúdium biomolekúl a ich agregátov v roztokoch.
V prospech týchto metód hovorí aj fakt, že mnohé bio
logicky zaujímavé molekuly sa doposiaľ ani nepodarilo
vykryštalizovať.
Rozptyl neutrónov a röntgenových lúčov sú si podob
né v tom, že obe techniky dokážu poskytnúť dynamické
a štruktúrne informácie o skúmanom systéme [5]. Prin
cipiálne rozdielne sú však v tom ako interagujú s mate
riálom. Zatiaľ čo röntgenové lúče sú ako elektromagne
tické vlnenie rozptyľované elektrónmi atómov, neutróny
sú elementárne častice, ktoré interagujú s atómovými
jadrami [6]. Tieto fundamentálne interakcie spôsobu
jú, že sila rozptylu röntgenových lúčov na rôznych ató
moch rastie s ich atómovým číslom (počtom elektró
nov). Na druhej strane, amplitúda rozptylu neutrónov
závisí zložito na jadrovej hmotnosti, spine a energii ató
mu a nenasleduje monotónnu závislosť na umiestnení
atómu v periodickej tabuľke. Rozdielna sila interakcie
je dokonca možná aj v prípade rôznych izotopov rovna
kého atómu, čo umožňuje použiť techniku variácie kon
trastu, ktorá poskytuje veľmi mocnú aplikáciu v prípade
rozptylu neutrónov. Klasickým príkladom v štruktúrnej
biológii sú diametrálne rozdiely medzi vodíkom a jeho
ťažším izotopom deutériom, ktoré sú napriek tomu
takmer identické z chemického aj biologického pohľadu.
Röntgenové lúče
Röntgenové (RTG) lúče, známe aj ako lúče X, sú elek
tromagnetické vlnenia, ktorých vlnové dĺžky sa nachá
dzajú v rozmedzí 10−8 až 10−12 m. Objavil ich Wilhelm
Conrad Röntgen v roku 1895 ako dôsledok vysokona
päťových elektrických výbojov vo vákuovej sklenenej
trubici známej ako Hittorf-Crookesova banka. Za ten
to objav mu bola v roku 1901 udelená vôbec prvá No
belova cena za fyziku.
Po dobu ďalších šesťdesiatich rokov bolo hlavným
spôsobom produkcie RTG žiarenia bombardovanie
metalových anód vysokoenergetickými elektrónmi.
Rýchlo spomaľované elektróny pri dopade na anódu
strácajú kinetickú energiu, ktorá sa premieňa na tep
lo a „Bremsstrahlung“ – brzdné žiarenie. Nevýhodou
tejto metódy je však nízka energia získaného žiarenia,
ktorá je obmedzená energiou akcelerovaných elektró
nov. V prípade elektrónov dopadajúcich s dostatočnou
energiou ale môže dôjsť v atómoch terča k vyrazeniu
elektrónu z hladiny K. Táto medzera je okamžite za
pĺňaná elektrónmi z vyšších hladín, pričom sa uvoľ
ňuje charakteristické RTG žiarenie Kα a Kβ s vyššími
energiami. Bohužiaľ, účinnosť takejto produkcie do
sahuje len okolo 0,1 %. Významným pokrokom preto
bolo zostrojenie rotujúcej anódy, ktorá zväčšuje efek
tívnu plochu anódy a spolu so zlepšenou možnosťou
jej chladenia umožnila desaťnásobný nárast intenzity
RTG lúčov [6].
Synchrotrónové žiarenie znamenalo ďalšie zlepšenie
v produkcii RTG žiarenia. Takéto žiarenie vzniká keď
nabitá častica pohybujúca sa vysokou rýchlosťou je vy
stavená zrýchleniu a prvýkrát bolo pozorované v roku
1947 Elderom v laboratóriách General Electric [7]. Až
do šesťdesiatych rokov však bolo toto žiarenie považo
vané za energetický odpad pri experimentoch fyziky
vysokých energií a v synchrotrónoch prvej generácie je
dodnes len „parazitickým“ produktom elektrónových
lúčov. Neskoršie budované synchrotróny druhej generá
cie sú už zamerané výlučne na produkciu synchrotróno

č. 3
vého žiarenia, ktoré vzniká, keď elektróny alebo pozitró
ny rotujú v uzavretom kruhu pri rýchlostiach blízkych
rýchlosti svetla (obr. 2). V súčasnosti už existujú aj syn
chrotróny tretej generácie (napr. ESRF vo francúzskom
Grenobli, APS v americkom Chicagu, SPring 8 v japon
skom Hyogu), ktoré za pomoci dômyselne navrhnutých
magnetov dosahujú RTG lúče približne 1010-krát inten
zívnejšie ako synchrotróny prvej generácie a 1015-krát
intenzívnejšie ako rotujúce anódy [8].
Elektróny letiace rýchlosťou blízkou rýchlosti svet
la je ďalej možné za pomoci ich vzájomnej interakcie
s emitovaným synchrotrónovým žiarením „synchroni
zovať“, čo vedie k vzniku krátkych pulzov koherentné
ho žiarenia s amplifikovanou intenzitou. Zatiaľ najin
tenzívnejší zdroj RTG žiarenia dostal pomenovanie
X-ray free-electron laser (XFEL) a je úspešne imple
mentovaný v mnohých svetových laboratóriách (napr.
LCLS v americkom Stanforde, SACLA v japonskom
Hyogu, BFEL v čínskom Pekingu, European XFEL
v nemeckom Hamburgu).
Neutróny
Neutrón je elektricky neutrálna subatómová elemen
tárna častica, ktorej existencia bola postulovaná Er
nestom Rutherfordom [9] a následne objavená Ja
mesom Chadwickom v roku 1932 [10]. S výnimkou
atómu vodíka sa neutrón nachádza v jadrách všetkých
chemických prvkov, má hmotnosť mierne väčšiu ako
protón, jadrový spin ½ a magnetický moment rovný
1,91 eh/(2mp) [11]. Neutróny sú stabilné iba vo viaza
nom stave v atómovom jadre, zatiaľ čo voľné neutróny
sa rozpadajú s polčasom rozpadu približne 900 sekúnd
na protón, elektrón a antineutríno [12].
V porovnaní s lúčmi X, sú neutróny považované
za vhodnejšiu sondu na štúdium biologicky relevant
ných materiálov, nakoľko tieto sú bohaté na ľahké ató
my (najmä vodík, H), ktoré sú slabo „viditeľné“ pre
RTG lúče. Ďalšou výhodou neutrónov je ich vysoká pe
netrácia, energie umožňujúce štúdium rôznych dyna
mických procesov atómov a molekúl (napr. translácia,
rotácia, vibrácia, či mriežkové módy), a pre materiálo
vý výskum nesmierne dôležitý jadrový spin a magne
tický moment. Najdôležitejšou vlastnosťou neutrónov
je však ich odlišná interakcia s izotopmi toho istého
atómu, umožňujúca vznik techniky variácie kontrastu,
za pomoci ktorej dokážu neutróny odhaliť molekulár
nu štruktúru na úrovni individuálnych atómov [13].
Neutrónové lúče s intenzitou vhodnou na rozptylo
vé experimenty sa v súčasnosti produkujú v jadrových
reaktoroch (obr. 3) alebo v spalačných zdrojoch. V jad
rových reaktoroch vznikajú neutróny ako produkt štie
penia jadrového paliva (235U) na niekoľko ľahších jadier
a tepelnej energie. Časť uvoľnených neutrónov (na každú
štiepnu reakciu pripadajú štatisticky dva až tri neutró
ny) sa potom podieľa na udržiavaní reťazovej reakcie,
pričom tieto neutróny musia byť spomalené na zvýšenie
pravdepodobnosti zachytenia jadrom uránu. K takému
to spomaľovaniu dochádza prostredníctvom odovzdáva
nia kinetickej energie atómom moderátora, ktorého naj
častejším príkladom v praxi je voda, ťažká voda, grafit,
alebo berýlium. Výsledné termálne neutróny sú charak
teristické typickou vlnovou dĺžkou ~1,2 Å (1 Å=10−10 m)
a v mnohých prípadoch sa spomaľujú ďalším, chladnej
ším moderátorom (napr. tekutým vodíkom o teplote
~20 K) na energie zodpovedajúce vlnovej dĺžke 5 až 10 Å.
Takéto neutróny je potom možné transportovať za po
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moci neutrónových vodičov, v ktorých sa využíva totál
ny odraz v poniklovanom, opticky hladkom skle [13,14].
Iná technika produkcie neutrónov využíva urých
ľovače častíc. V takýchto spalačných zdrojoch sú naj
prv iónovým zdrojom produkované záporné ióny vo
díkov (H−), ktoré sú v pulzujúcich lúčoch urýchľované
na vysoké energie dosahujúce niekoľko keV až MeV
[15], až na konečné GeV, ako je to v prípade spalačného
neutrónového zdroja v americkom Oak Ridge. V po
slednej fáze sú záporné ióny vodíka zbavené elektrónov,
čím vlastne vzniká lúč protónov, ktorý je v krátkych
pulzoch (~50 až 60 Hz) vysielaný na kovový terč (napr.
Pb, Ta, Hg, U). Na každý, vysokoenergetický protón
dopadajúci na terč pripadá 20 až 30 neutrónov, posky
tujúcich intenzívnejší lúč ako je to v prípade reaktorov.
Komplexnosť systému produkcie neutrónov spalačnou
reakciou je však napriek vysokej efektivite rozhodujú
cim faktorom a spolu s jeho vysokou cenou zabraňuje
širšiemu rozšíreniu vo svete.
Svetovo unikátnym zdrojom neutrónov sa javí pulz
ný reaktor, ktorý v sebe spája jednoduchosť jadrového
reaktora a efektivitu pulzného zdroja. Jeho koncepcia
bola rozpracovaná Dmitrijom Ivanovičom Blochince
vom v roku 1955 a použitá pri stavbe prvého pulzné
ho reaktora IBR v ruskej Dubne. Moderná verzia tohto
zdroja (obr. 4) dnes umožňuje produkciu intenzívnych
neutrónových lúčov pri výkone reaktora len 2 MW (ča
sovo spriemerované pulzy o výkone ~ 2 GW pri frek
vencii 5 Hz) [16].

Biologické a modelové membrány
Štúdium lipidovo-vodných systémov zaznamenalo ob
novenie záujmu v posledných rokoch. Takýto nárast
záujmu nie je len dôsledkom dôležitosti daných sys
témov ako modelov skutočnej biologickej membrány,
ale aj následkom rozvoja možností experimentálnych,
najmä koloidných vied [17]. Navyše, mnoho vedcov
venujúcich dnes svoju pozornosť biologicky relevant
ným systémom pracovalo pôvodne v oblasti tekutých

jadro reaktora
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neutrónovody

primárny chladiaci
systém
(ťažká voda)
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Obr. 3 Schematický náčrt jadrového reaktora NRU (National
Research Universal) v kanadskom Chalk River.
Neutróny vznikajú pri spaľovaní jadrového paliva
v jadre reaktora a k experimentálnym staniciam sú
privádzané neutrónovodmi. Zdroj: AECL
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Obr. 4 Schematický náčrt pulzného jadrového reaktora
IBR-2M v ruskej Dubne. Pulzy neutrónov vznikajú
v momente, keď sa prekrývajú hlavný a pomocný
pohyblivý reflektor a spolu s pevným reflektorom
kompletne uzatvárajú jadro reaktora.

kryštálov či polymérov. Výskumu biologickej membrá
ny ako vysoko komplexného systému (pozri obr. 5) tak
prospieva široko diverzifikovaný prístup inšpirovaný
postupmi z rôznorodých vedných disciplín, hoci tento
výskum stále patrí k mladým odborom.
Rozptyl RTG žiarenia a neutrónov
Rozptyly neutrónov a RTG žiarenia sa stali široko vyu
žívanými technikami v oblastiach štruktúrnej biológie,
biofyziky a materiálového výskumu. Hoci čiastočne
dehydrované vzorky sú priam predurčené pre klasické
kryštalografické prístupy [19, 20], to isté neplatí v prí
pade plne hydratovaných, vnútorne neusporiadaných
lipidových dvojvrstiev. Štruktúra s konformačným
stupňom voľnosti podobným tomu, ktorý je charak
teristický pre tekutiny, je najlepšie popísaná prostred
níctvom širokých distribučných funkcií, proti úzkym
delta funkciám typickým pre kryštalické štruktúry
[21]. Nedávny rozvoj difrakčných techník však umož
nil použitie fluktuujúcich dvojvrstiev v neusporiadanej
tekuto-kryštalickej fáze. Namiesto analýzy diskrétnych
maxím Braggovej difrakcie, ktoré sú pozorovateľné pri
štúdiu pozične silne korelovaných materiálov, nová
metóda využíva difúzny rozptyl na spojitom intervale
rozptylového vektora (0,05 Å−1 < q < 0,8 Å−1) v globálnej
kombinovanej analýze [22].
Kvantitatívnym, ale aj kvalitatívnym zlepšovaním
prístupných dát stimulujú pokroky v experimentálnych
technikách napredovanie aj v oblasti realistickejšieho
modelovania skúmaných membrán. Používané štruk
túrne modely predstavujúce profil rozptylovej hustoty
pokrývajú najjednoduchšie vrstvové reprezentácie až
po pokročilé modely rozložené na funkčné komponen
ty molekúl [23–26]. Zložitejšie a realistickejšie modely
pritom zväčša znamenajú realistickejšie a spoľahlivejšie
parametre, z ktorých asi najvýznamnejšie miesto patrí
ploche AL , ktorú zaberá lipid na rozhraní medzi dvoj
vrstvou a vodnou fázou. Okrem toho, že AL priamo po
pisuje laterálne napätie v membráne, čím dáva do súvisu
jej štruktúru a funkciu podmienenú vzájomnými inte
rakciami lipidov a bielkovín, je to aj kľúčový parameter
v prípade teoretických simulácií [26]. Rýchlo sa vyvíja
júci odbor molekulárnej dynamiky je založený na dyna
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mických rovniciach, ktorých parametre silových polí sú
považované za reálnejšie, čím presnejšie dokážu repro
dukovať experimentálne získané výsledky.
Napriek ich centrálnemu významu, lipidové plo
chy boli prezentované s obrovským rozptylom hod
nôt. Snáď najväčšie rozdiely sa dajú pozorovať vo vý
sledkoch získaných za použitia rozptylu neutrónov
a RTG žiarenia. V obidvoch prípadoch je plocha po
čítaná z objemu (VL), ktorý je pomerne presne mera
ný rôznymi technikami [27–29] a z hrúbok získaných
v rozptylových experimentoch. Lenže rozptyl neutró
nov a rozptyl RTG žiarenia primárne poskytujú odlišné
hrúbky. Najlepšie prístupnou hrúbkou v prípade RTG
žiarenia je vzdialenosť medzi maximami profilu elek
trónovej hustoty dvojvrstvy (DHH), ktoré zodpovedajú
pozíciám lipidových polárnych fragmentov (fosfátov).
Stratégia získania hrúbky oblasti uhľovodíkov, ktorá
je potrebná na výpočet plochy lipidu, je potom založe
ná na vzdialenosti medzi fosfátom a lipidovo-vodným
rozhraním DH1

()DD(HDH H1 )−, D
AL = (VALLA−=L V(=VHL(LV)−L(V−
DHLV
− HD1H) 1 ) (1)
HH
L) −

kde VHL je objem polárneho fragmentu lipidu. Predpo
kladá sa pritom, že vzdialenosť DH1 je univerzálna pre
mnohé lipidy a jej hodnota bola získaná v gélovej fáze
[30]. Naproti tomu, v prípade rozptylu neutrónov je
veľký kontrast medzi lipidom a ťažkou vodou zdrojom
celkovej hrúbky dvojvrstvy DB , ktorá potom priamo
poskytuje plochu pri známom a dostupnom celkovom
objeme molekuly lipidu VL

AL = 2VL DB.

(2)

Hrúbkové parametre DHH a DB sú teda dva najro
bustnejšie experimentálne parametre, ktoré ale nie je
možné porovnať priamo a ani nie sú dostatočné na úpl
nú charakterizáciu štruktúry lipidovej dvojvrstvy. Na
miesto toho, rôzne modely sa uplatňujú pri získavaní
komplexnej štruktúrnej informácie. Jedným z najlepšie
osvedčených prístupov sa tu ukázalo simultánne pou
žitie rozptylu neutrónov a RTG žiarenia, ktoré potom
umožňuje obsiahnuť a presnejšie vyhodnotiť viacero
dôležitých parametrov – aj v prípade štúdia bielkovi
nových štruktúr [31].
Napriek tomu, že experimentálne získaný formfak
tor rozptylu obsahuje informáciu o štruktúre dvojv rst
vy v smere jej normály, umožňuje získať informáciu
aj o štruktúre v priečnom smere, konkrétne získanie
AL . Navyše je užitočné zdôrazniť, že hoci rovnica 1
bola často používaná v modeloch elektrónovej husto
mimobunkový priestor
voda
lipidová
dvojvrstva

cytoplazma

cytoskelet

Obr. 5 Komplexný model biologickej membrány zachytávajúci rôzne bielkoviny integrované v lipidovej
dvojvrstve a cytoskelet na vnútrobunkovej strane
membrány; upravené podľa práce [18].

č. 3

Medzimembránové interakcie
Plne hydratovaná tekuto-kryštalická lipidová dvojvrst
va je vo všeobecnosti považovaná za pravdivý model
imitujúci biologickú membránu, pričom poskytuje in
formáciu o štruktúre jednotlivej dvojvrstvy. Na druhej
strane, multilamelárne usporiadania sú taktiež dôležité
vo viacerých biofyzikálnych štúdiách, najmä v prípade
rozptylových techník využívajúcich fenomén difrakcie,
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T [°C]
štanty d, ktorá zodpovedá veľkosti opakujúceho sa
motívu. Avšak opakované experimentálne merania
poukázali na približne dvojnásobne väčšie narastanie
tohto parametra. Vysvetlenie tejto anomálie bolo mož
né na základe použitia techniky difúzneho rozptylu,
ktorého aplikácie sú všeobecne výhodné pri štúdiách
medzimembránových interakcií.
Elektricky neutrálnym lipidovým dvojvrstvám sú
pripísané tri druhy vzájomných interakcií. V prvom
rade je to van der Waalsova príťažlivosť medzi sused
nými dvojvrstvami, ktorá je zodpovedná za hromade
nie dvojvrstiev. Druhou interakciou je odpudivá sila
hydratácie, ktorá má krátky dosah s exponenciálnym
poklesom. Dôležitejšia odpudivá interakcia je entropic
kého pôvodu a je dôsledkom fluktuačnej voľnej ener
gie, ktorá vzniká pri náraste entropie fluktuujúcich
dvojvrstiev, keď sa tieto od seba vzďaľujú [38]. Pre plne
hydratované dvojvrstvy v tekuto-kryštalickej fáze Lα
je hydratačná sila zanedbateľná a mriežková konštanta
d opakujúceho sa motívu je určená rovnováhou medzi
príťažlivou van der Waalsovou interakciou a odpudi
vou fluktuačnou interakciou.
Viaceré teórie vznikajúce už od osemdesiatych ro
kov [39,40] predpovedali, že anomálne rozpínanie mul
tilamelárnych dvojvrstiev je dôsledkom zmenšovania
modulu ohybu dvojvrstvy KC . Takáto zmena by naozaj
Kc [10-20J]

ty, rovnica 2 implikuje významnú výhodu metódy
rozptylu neutrónov. Keďže lipidová dvojvrstva v ťaž
kej vode predstavuje obrovský kontrast v hustote roz
ptylu neutrónov, takýto experiment najlepšie poskytuje
celkovú hrúbku dvojvrstvy DB. To ale zároveň zname
ná, že takýto experiment priamo poskytuje plochu li
pidu AL , ak je známy jeho objem. Presná informácia
o štruktúre celkovej dvojvrstvy je teda určená rozpty
lom neutrónov, kým viac detailov o vnútornej štruktú
re sa získa zo simultánnej analýzy RTG žiarenia.
Úspešné použitie simultánnej analýzy malouhlové
ho rozptylu neutrónov a RTG žiarenia odhalilo, že vý
sledky získané len z rozptylu RTG žiarenia nadhodno
cujú lipidové plochy v niektorých prípadoch až o 10 %.
Hoci sa takáto odchýlka môže zdať akceptovateľnou
pre mnohé aplikácie, rozhodne tomu tak nie je v prí
pade simulácií molekulárnej dynamiky (MD), ktorej
interakčné potenciály sú neustále vylaďované na zákla
de experimentálne získaných výsledkov. Synergickým
efektom potom zase výsledky pravdivých teoretických
simulácií uľahčujú navrhnutie správnych experimen
tov. Submolekulárne detaily v simulovaných štruktú
rach a interakciách navyše pomáhajú odhaľovať jemné,
no často závažné mechanizmy biologických procesov
odohrávajúcich sa v membráne.
Príkladom je nelineárna závislosť plochy lipi
du na dĺžke acylového reťazca, ktorá bola vysvetlená
za pomoci MD simulácií ako efekt pozície dvojitej väz
by [32]. Systematické štúdium ukázalo, že posúvaním
dvojitej väzby v smere od polárneho fragmentu lipidu
(a teda smerom k stredu dvojvrstvy) vyvoláva zmenše
nie plochy na molekulu lipidu (pozri prerušované šípky
v obrázku 6), čo je spôsobené zvýšením usporiadanosti
acylových reťazcov. Ďalej, keď je pozícia dvojitej väzby
konštantná vzhľadom na polárny fragment (zelené plus
krížiky v obrázku 6), plocha lipidu narastá s narasta
ním celkovej dĺžky acylového reťazca, zatiaľ čo k zmen
šovaniu plochy dochádza ak je pozícia dvojitej väzby
udržiavaná konštantná vzhľadom na stred dvojvrstvy
(modré krížiky v obrázku 6).
Predchádzajúce výsledky predstavujú unikátny prí
klad odozvy vlastností lipidovej dvojvrstvy na zmeny
v acylových reťazcoch a podnecujú hlbšie otázky spoje
né s komplexným správaním sa biologických membrán.
Ako bolo diskutované J. Karlovskou so spoluatormi [33],
nárast dĺžky acylových reťazcov vyvoláva zvýšenie van
der Waalsových príťažlivých síl, čo spôsobuje usporia
danie reťazcov, a teda efektívne zmenšenie ich plochy.
Na druhej strane, usporiadanosť týchto reťazcov tiež zá
visí od pozície dvojitej väzby, pričom najmenší efekt sa
zdá byť dosiahnutý, keď je táto väzba v strede reťazca.
Lipidová plocha, ktorá je výsledkom jemnej rovnová
hy interakčných síl vo vnútri membrány, je perfektným
indikátorom laterálnych interakcií, ktoré sú priamo
zviazané s biologickou funkciou membrány, ako vidieť
aj z priebehu aktivity Ca 2+-ATPázy rekonštituovanej
do diskutovaných modelových membrán [33].
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Obr. 7 Teplotná závislosť mriežkového parametra d – vzdialenosť medzi opakujúcimi sa dvojvrstvami v multivrstvovom systéme DMPC. Horná časť obrázka
vysvetľuje rozdiel medzi nárastom hrúbky jednotlivej dvojvrstvy (ne-anomálne rozpínanie) a odstup
medzi opakujúcimi sa dvojvrstvami, ktorých rozdiel
bol nazvaný anomálnym rozpínaním dvojvrstiev.
Dolná časť obrázka porovnáva potom toto anomálne
rozpínanie so zmenami v parametri ohybu dvojvrstvy KC, ktoré vykazujú kvalitatívne rovnaké priebehy.
(Adaptované z práce [37].)

nevyhnutne spôsobila nárast vo vlnení sa dvojvrstiev,
čím by sa zvýšila odpudivá fluktuačná interakcia. Len
že experimentálne merania v tom čase neposkytovali
dostatočnú informáciu na odhalenie zmien v Cailleho
parametri η, ktorý priamo súvisí s produktom materiá
lových modulov KC a B. Jediné, čo sa podarilo odhaliť,
bol nárast hrúbky dvojvrstvy, keď dvojvrstvy vyrobe
né napríklad z di-myristoyl-fosfatidylcholínu (DMPC)
boli merané na intervale teplôt približujúcich sa teplote
fázového prechodu medzi tekuto-kryštalickou a gélo
vou fázou TM=24 oC. Toto zväčšovanie hrúbky však
zodpovedalo len približne polovici rozpínania multi
vrstiev, čo dalo zvyšnej zmene v rozstupe dvojvrstiev
prívlastok anomálne (obr. 7).
Merania na orientovaných rovinných dvojvrstvách
[41] umožnili získať materiálové elastické moduly z me
raní difúzneho rozptylu na multivrstvových systémoch
plne hydratovaných lipidov. Výsledky nespochybniteľ
ne potvrdili, že anomálne rozpínanie dvojvrstiev pozo
rované v istej triede lipidových dvojvrstiev bolo dôsled
kom mäknutia jednotlivých dvojvrstiev [37].

Interakcie s prímesnými molekulami
Fosfolipidy sú dôležitou skupinou biomolekúl po
dieľajúcich sa na tvorbe biologickej membrány, ktorá
funguje ako selektívne priepustná bariéra oddeľujú
ca vnútrobunkový priestor od vonkajšieho prostredia
a umožňujúca tak zdravú funkciu bunky. V mnohých
prípadoch je však potrebné, alebo z rôznych dôvodov
užitočné, niektoré bunky stimulovať a „liečiť“.
Ióny
Okrem funkcie selektívne priepustnej bariéry v bun
kách, biologická membrána ohraničuje taktiež rozličné
bunkové organely (napr. mitochondrie, endoplazma
tické retikulum, Golgiho aparát atď.) vo vnútri bunky,
pričom takto zabezpečuje udržanie charakteristických
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rozdielov voči cytoplazme. V takomto prípade nie je
možné podceniť ani úlohu vodnej fázy, ktorá pozostá
va z elektrolytickej tekutiny obsahujúcej ióny Na+, K+,
Ca2+, Mg2+ a Cl−. Ich interakcie s biologickou membrá
nou sú zodpovedné za otváranie iónových kanálov, fú
zie membrán a celkové vlastnosti a reakcie membrány.
Pozorované efekty potom závisia od veľkosti, valencie
a polarizačnej schopnosti iónov, tak ako to bolo charak
terizované Hofmeisterovou fenomenologickou sériou,
ktorá klasifikuje schopnosť jednotlivých iónov zmeniť
štruktúru vody [42]. Diferencovaný efekt rôznych iónov
na vlastnosti biologickej membrány bol preukázaný po
mocou malouhlovej difrakcie neutrónov v prípade mo
delovej [43] aj bakteriálnej membrány [44].
Najvrchnejšia vrstva asymetrickej vonkajšej mem
brány gram-negatívnej baktérie je tvorená molekulami
lipopolysacharidov (LPS), ktoré sú hlavným lipidovým
komponentom baktérií [45]. LPS prispieva k štruktu
rálnej integrite tejto membrány a najmä ochraňuje bak
tériu pred mnohými toxickými molekulami ako sú isté
antibiotiká, tráviace enzýmy, detergenty, ťažké kovy,
žlčové soli a niektoré farbivá. Je to práve táto vonkaj
šia LPS vrstva, ktorá poskytuje baktérii obdivuhod
nú, selektívne priepustnú membránu a chráni ju tak
pred rôznymi škodlivými agentmi. Napríklad, Pseudomonas aeruginosa je známa pre svoju odolnosť voči
konvenčným antibiotickým terapiám, čo je výsledkom
najmä unikátnej chémie jej povrchu [46]. Pre ich veľkú
rozšírenosť a značný dopad na zdravie v podobe opor
tunistických a nozokomiálnych patogénov, predstavujú
tieto organizmy dôležitú skupinu lekárskeho a farma
kologického výskumu.
Experimenty založené na malouhlovej difrakcii
neutrónov nedávno poukázali na hydratáciu ako jeden
z veľmi dôležitých parametrov určujúcich vlastnosti
LPS bakteriálnej membrány. Vymiznutie Braggových
difrakčných maxím, ktoré sa inak spájajú s lamelár
nou štruktúrou skúmaných vzoriek, naznačilo úplný
zánik lamelárnej morfológie, alebo aspoň stratu uspo
riadania na veľké vzdialenosti pri zvýšení hydratácie
a/alebo teploty [47]. Snáď ešte zaujímavejším faktom
bolo, že penetrácia molekúl vody bola pozorovaná
nezvyčajne hlboko, dokonca zahŕňajúc isté množstvo
molekúl vody na úrovni centra dvojvrstvy. Takéto po
zorovanie bolo možné vďaka využitiu rozptylových
vlastností neutrónov, ktoré sú charakteristické roz
dielnou intera kciou v prípade atómov vodíka a jeho
izotopu deutéria, pričom z chemického a biologického
hľadiska sú tieto takmer totožné. Distribúcia molekúl
vody krížom cez dvojvrstvu je potom pomerne jed
noducho získaná z rozdielu profilov hustoty rozptylu
neutrónov [44].
Profil distribúcie molekúl vody ako aj profil distri
búcie molekúl dvojvrstvy, ktoré sú navzájom doplnko
vé, odhalil aj ďalšie zaujímavé vlastnosti bakteriálnej
membrány [44]. V prvom rade, charakteristiky získa
ných profilov rozptylovej hustoty neutrónov potvrdili
lokácie rôznych chemických skupín v dvojvrstve. Ob
rázok 8 predstavuje schematický náčrt dvojvrstvy tvo
renej dvoma vrstvami molekúl LPS. Hydrofilné reťazce
polysacharidov sú úplne ponorené do okolitej vodnej
fázy. Molekuly vody sú pomerne husto zastúpené aj
v oblasti sacharidových jadier, ale postupne sú vytlá
čané z centra dvojvrstvy, ktoré je tvorené A lipidmi,
pričom ale isté minimálne množstvo je stále prítomné
aj v úplnom strede dvojvrstvy.

č. 3
Obrázok 8 zobrazuje dvojvrstvy tvorené LPS mo
lekulami vo vodnom prostredí s obsahom troch rôz
nych iónov. Výsledky malouhlovej difrakcie neutrónov
v tomto prípade ukázali, že molekuly vody penetrujú
Ca 2+-LPS dvojvrstvy menej ako v prípade Mg2+-LPS
alebo Na+-LPS dvojvrstiev [44]. Zatiaľ čo Ca 2+ katióny
sú zodpovedné za kompaktnejšiu štruktúru tejto dvoj
vrstvy, významné množstvo vodnej fázy preniká hlbo
ko do Mg2+-LPS a Na+-LPS dvojvrstiev. Takýto nárast
hydratácie pravdepodobne priamo súvisí so zvýšenou
biologickou aktivitou týchto bakteriálnych membrán,
čo dáva do súvisu štruktúru a funkciu biologickej
membrány vo všeobecnosti. V konkrétnejšom príkla
de je potom možné očakávať, že poznatky o rozdieloch
v priepustnosti membrány gram-negatívnej baktérie
môžu pomôcť pri vývoji efektívnejších antibiotík.
Alkány
Biologická aktivita látok určuje ich schopnosť interago
vať s bunkami, alebo schopnosť ovplyvňovať vlastnosti
a funkčnosť týchto buniek – napríklad zmenou fyzi
kálnych parametrov bunkovej membrány. V prípade
molekúl s dlhými uhľovodíkovými reťazcami takáto
aktivita zväčša narastá s dĺžkou ich reťazca až po istý
kritický bod a následne pri ďalšom predlžovaní dochá
dza k jej poklesu. Tento jav sa vo všeobecnosti označuje
pomenovaním cut-off efekt [48] a je často pozorovaný
v prípade lokálnej anestézie.
Mriežkový parameter d vypočítaný z RTG difrak
togramov za využitia Braggovho zákona, molekulová
plocha AL a hrúbka dvojvrstvy dL odhalili dva režimy
interakcie n-dekánu (C10) s dvojvrstvami tvorenými
z vaječného lipidu EYPC [49]. Nelinearitu dL a nárast
AL pri mólových pomeroch C10:EYPC>1 možno vysvet
liť jednoduchým schematickým modelom (obr. 9). Pri
mólových pomeroch C10:EYPC<1 je n‑dekán v dvoj
vrstve lokalizovaný v jej hydrofóbnom strede medzi
terminálnymi metylovými skupinami fosfolipidu. Pri
takejto lokalizácii hrúbka fosfolipidovej dvojvrstvy dL
s koncentráciou n‑dekánu rastie, ale plocha pripada
júca na jeden fosfolipid AL na medzifázovom rozhraní
dvojvrstva – vodná fáza sa nemení. S ďalším rastom
koncentrácie n‑dekánu sa väčšina jeho molekúl lokali
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Obr. 8 Profil rozptylovej hustoty neutrónov získaný pre LPS
dvojvrstvy hydratované vodnými roztokmi obsahu
júcimi rôzne katióny (červená – Na+, zelená – Mg2+
a modrá – Ca2+). V pozadí je zobrazený schematický
náčrt dvojvrstvy, pričom ľavá strana zodpovedá
dvojvrstvám vystaveným vplyvu Na+ a Mg2+, kým
pravá strana zobrazuje vplyv Ca2+. Prerušované čiary
vyznačujú hranice vysokej priepustnosti molekúl
vody. (Adaptované z práce [44].)
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Obr. 9 Schematické znázornenie lokalizácie n-dekánu vo
fosfolipidovej dvojvrstve. Horná časť zobrazuje
režim interakcií, ku ktorému dochádza pri nižších
koncentráciách n-dekánu, zatiaľ čo k interakciám
zobrazeným v dolnej časti dôjde pri zvýšených koncentráciách n-dekánu.

zuje v strede fosfolipidovej dvojvrstvy ako v predošlom
prípade, ale zvyšná časť aj medzi acylovými reťazcami
fosfolipidov. V takomto prípade je nárast hrúbky fosfo
lipidovej dvojvrstvy menší ako keby bol n‑dekán loka
lizovaný len v strede dvojvrstvy, zároveň však rastie
plocha pripadajúca na jeden fosfolipid AL na medzifá
zovom rozhraní dvojvrstva – vodná fáza.
Cholesterol
Cholesterol je neodmysliteľnou súčasťou biologickej
membrány v bunkách cicavcov, kde zohráva dôležitú
úlohu ako signalizačná molekula [50], či ako modu
látor laterálnej organizácie membrány [51] a jej elas
tických vlastností [52]. Bolo pozorované, že v binár
nych zmesiach cholesterol dramaticky zvyšuje tuhosť
dvojvrstvy tvorenej lipidmi s nasýtenými acylovými
reťazcami, zatiaľ čo oveľa slabší efekt vyvoláva v dvoj
vrstvách nenasýtených lipidov [53]. Výsledkom ta
kýchto rozdielov v interakcii cholesterolu s reťazcami
nasýtených a nenasýtených lipidov potom môže byť
vytváranie domén bohatých na cholesterol a nasýtené
lipidy (tzv. rafty), ktoré sa laterálne separujú z okolitej
fázy bohatej na nenasýtené lipidy. Predpokladá sa, že
vznikajúce lipidové rafty môžu byť významným me
chanizmom v selektívnej funkčnosti bielkovín, kto
rá je podmienená fyzikálnymi vlastnosťami lipido
vej dvojvrstvy [54]. Zatiaľ čo takéto domény sú stále
v tekuto-kryštalickej fáze, pevná sterolová štruktúra
cholesterolu spôsobuje nárast usporiadanosti, a teda
zníženie entropie acylových reťazcov lipidov, pričom
energetická časť bilancie znevýhodňuje flexibilnejšie
reťazce nenasýtených lipidov. V dôsledku vzniku ta
kýchto tekuto-usporiadaných štruktúr potom dochá
dza k nárastu hrúbky dvojvrstvy, ako bolo pozorované
v prípade vaječného lecitínu [55], rôznych nasýtených
[56] ako aj mono-nenasýtených lipidov [57]. Hoci sa
pôvodne predpokladalo, že hrúbka dvojvrstvy je ur
čená najmä dĺžkou cholesterolu, zväčšenie hrúbky aj
v prípadoch keď cholesterol bol výrazne kratší ako hy
drofóbna hrúbka dvojvrstvy (a teda acylový reťazec)
naznačilo, že zvyšovanie usporiadania lipidových re
ťazcov vplyvom cholesterolu dominuje nad jeho schop
nosťou zmenšiť rozdiel v hrúbke hydrofóbnej oblasti
dvojvrstvy a cholesterolu [58].
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Obr. 10 Dvojvrstvy tvorené lipidmi s viacnenasýtenými acylovými reťazcami (PUFA –
zelené), mononenasýteným lipidom POPC (oranžové) a cholesterolom (10 mol %;
fialové). Distribúcia molekúl cholesterolu bola odvodená na základe deuterovej
značky (čierna), ktorej umiestnenie bolo získané z rozdielu profilov neutrónovej
hustoty rozptylu deuterovanej a nedeuterovanej vzorky (spodné grafy). Obrázok
naľavo zobrazuje cholesterol v typickej orientácii pozdĺž lipidových reťazcov,
kým väčší pomer PUFA lipidu napravo spôsobil vytlačenie cholesterolu do centra
dvojvrstvy. (Adaptované z práce [61].)

Spoločným menovateľom predchádzajúcich zme
sí lipidov a cholesterolu bolo, že prevažne hydrofób
ne telo cholesterolu vypĺňalo priestor pozdĺž hydro
fóbnych lipidových reťazcov. Na druhej strane, úplne
iný scenár sa napĺňa v prípade dvojvrstiev tvorených
lipidmi s viacnenasýtenými acylovými reťazcami
(PUFA – polyunsaturated fatty acids), ktoré vykazujú
silnú averziu voči plochej a tuhej štruktúre cholesterolu
(obr. 10). Nedávne experimenty malouhlovej difrakcie
neutrónov odhalili cholesterol uprostred PUFA dvoj
vrstvy v netypickej orientácii kolmo na lipidové reťazce
[59, 60]. Navyše, podobné experimenty priamo potvr
dili odlišnú preferenciu medzi cholesterolom a rôznymi
lipidmi, ktorá sa prejavuje nielen vzájomnou segregá
ciou, ale aj zmenou orientácie cholesterolu [61]. Titrá
ciou mononenasýteného lipidu (POPC) do PUFA dvoj
vrstiev obsahujúcich cholesterol v centre dvojvrstvy sa
podarilo docieliť preklopenie cholesterolu do zvyčajnej
polohy – pozdĺžne s orientáciou lipidov. Výsledky tohto
experimentu jednoznačne odhalili rôzne preferencie
interakcií medzi cholesterolom, mononenasýtenými
lipidmi (POPC) a viacnenasýtenými lipidmi (PUFA)
v poradí: POPC-PUFA, cholesterol-POPC a choleste
rol-PUFA, z ktorých posledná interakcia spôsobuje vy
tlačenie cholesterolu do centra dvojvrstvy.
Zaujímavý výsledok bol získaný pri titrovaní DMPC
lipidu s nasýtenými reťazcami [61]. Zatiaľ čo v pred
chádzajúcom prípade bolo na preklopenie 10 % choles
terolu v PUFA dvojvrstve potrebných 50% POPC, iba
5% DMPC dosiahlo rovnaký efekt. Je pritom zaujímavé
podotknúť, že tento pomer cholesterolu k DMPC (2:1)
presne zodpovedá maximálnej rozpustnosti cholestero
lu v PC dvojvrstvách [62], takže namiesto PUFA-DMPC
interakcií sa všetky DMPC molekuly pravdepodobne
asociovali s cholesterolom. Takéto správanie je v plnej
zhode s dáždnikovým modelom [63], v ktorom jeden
PC lipid dokáže pred okolitou vodnou fázou pokryť
polárnym fragmentom plochu vlastných acylových re
ťazcov a ešte dvoch molekúl cholesterolu. Dáždniko
vý interakčný model však už nepostačuje na vysvetle
nie výsledkov pozorovaných pri titrácii 10 % DMPC
do predchádzajúceho systému, kde zdvojená sada di
frakčných maxím pozorovaná v malouhlovej difrakcii
odhalila formáciu domén. Vzájomné interakcie mole
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kúl v tomto systéme tak naznačili, že zatiaľ čo choleste
rol interaguje silno s molekulami DMPC, ostatné dve
interakcie (t. j. PUFA-cholesterol a PUFA-DMPC) sú
takmer potlačené. Nadmerné množstvo cholesterolu je
potom vytláčané do stredu dvojvrstvy tak ako v pred
chádzajúcom prípade a naopak nadbytok DMPC mo
lekúl vedie k vzniku domén bohatých na DMPC [61].
V porovnaní s viacnenasýtenými reťazcami, cho
lesterol má oveľa väčšiu afinitu k lipidom s nasýtenými
acylovými reťazcami, čo sa vo všeobecnosti považuje
za hnaciu silu formovania domén bohatých na choles
terol. Na druhej strane, všeobecne prijatá predstava, že
tieto domény sú výsledkom rôznej afinity cholesterolu
a membránových lipidov môže byť jednoducho nahra
dená modelom, v ktorom formovanie domén spôso
buje averzia medzi dvoma druhmi lipidov. Biologické
systémy sa skladajú z mnohých druhov lipidov, čo na
hráva mechanizmu tvorenia domén vplyvom lipidov
[64] radšej ako vplyvom sterolov, čo navyše zvýrazňuje
význam rôznorodosti lipidov v biologickej membráne.
Melatonín
Bunková membrána zohráva dôležitú úlohu aj v mo
lekulárnom mechanizme toxicity amyloidných beta
peptidov, spojených s Alzheimerovou chorobou (ACh).
Okrem chemického zloženia membrány, jej štruktú
ra a fyzikálne vlastnosti ovplyvňujúce agregáciu pep
tidov môžu byť modulované aj prítomnosťou malých
molekúl ako sú cholesterol a melatonín. Opačný efekt
k dobre známemu zväčšovaniu hrúbky dvojvrstvy cho
lesterolom sa ukázal v prípade koncentračnej závislos
ti prítomnosti melatonínu, ktorý hrúbku membrány
zmenšoval [65].
Zmeny hrúbky pozorované pri pridávaní choleste
rolu a melatonínu sú priamym dôsledkom zmeny uspo
riadanosti uhľovodíkových reťazcov lipidov. Choleste
rol je známy zvyšovaním takéhoto usporiadania kvôli
jeho tuhej štruktúre, zatiaľ čo melatonín usporiada
nie naopak znižuje. S najväčšou pravdepodobnosťou
možno preto lokalizovať jeho pozíciu medzi polárnymi
fragmentmi lipidov (obr. 11), čo je v zhode so zmenše
ním hrúbky a zväčšením plochy, aj so zväčšením pre
nikania molekúl vody hlbšie do membrány.
Pozorované štruktúrne zmeny lipidovej membrány
vplyvom cholesterolu a melatonínu môžu byť prvým
krokom v porozumení toxicite amyloidov, nakoľko pri
spievajú informáciou dôležitou pre formovanie modelu
molekulového mechanizmu protekcie melatonínu pred
ACh. Je preto opäť veľmi významné prepojiť štruktúr
ne vlastnosti membrány s funkciami, ktoré sa vďaka
týmto vlastnostiam aktivujú. Napríklad, v organizme
bol pozorovaný pokles hladiny melatonínu, kým hla
dina cholesterolu naopak stúpa s vekom [66] a zároveň
je známy prevládajúci výskyt ACh v neskoršom veku.
Tieto výsledky tak možno po prvýkrát poskytujú bliž
šiu informáciu o mechanizme choroby. Efekt melato
nínu navyše môže preukázať podobné výsledky ako tie
v prípade liekov znižujúcich cholesterol.

Záver
Snahou tohto príspevku bolo priblížiť čitateľovi niektoré
fyzikálne metódy, ktoré poskytujú nástroje na skúma
nie vlastností a charakteristického správania sa biolo
gickej membrány. Hoci odbor biofyziky membrán je po
merne mladým vedeckým odborom, základný princíp
tvorby membrány a jej najdôležitejšie charakteristiky
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Obr. 11 Schematická ilustrácia lokalizácie cholesterolu
(A) a melatonínu (B) v lipidovej membráne, ako
bola určená na základe výsledkov experimentu
a simulácií [65].

sú vo všeobecnosti dobre známe. Na druhej strane, vý
znam, aký tieto objekty predstavujú pre živé organiz
my, je prirodzenou hnacou silou v rozširovaní hraníc
ich poznania. Spomedzi príkladov uvedených aj v tomto
príspevku medzi takéto objekty určite patrí cholesterol,
na ktorého biosyntézu a transport do bunky a z bunky
poukázali nedávne diskusie týkajúce sa fyziologických
implikácií „dobrého“ (high density lipoprotein, HDL)
a „zlého“ (low density lipoprotein, LDL) cholesterolu.
Za záverečné povšimnutie určite stojí aj špeciálne
významná skupina lipidových molekúl s viacnenasý
tenými acylovými reťazcami (PUFA). Najvýznamnej
šie skupiny týchto lipidov, omega-3 a omega-6, pred
stavujú stavebné bloky organizmu nevyhnutné pre
jeho normálny rast a vývoj, pri čom obe skupiny sú
prístupné jedine prostredníctvom vonkajšieho príjmu.
PUFA-zamerané diéty, konkrétnejšie tie obsahujúce
dostatok omega-3 lipidov, napríklad preukázali spo
jitosť so zmiernením mnohých chronických ochorení
[67]. Predpokladá sa, že zohrávajú dôležitú úlohu pri
prevencii a liečbe chorôb spojených s upchatím koro
nárnej tepny, vysokým krvným tlakom, cukrovkou, ar
tritídou, zápalovými a autoimunitnými poruchami, či
dokonca rakovinou. Na druhej strane, diéty s vysokým
obsahom omega-6 lipidov (typické pre stravovanie tzv.
západných kultúr) spôsobujú zmenu fyziológie sme
rom k trombóze náchylnému stavu, zvýšenému krv
nému tlaku, ischémii a upchatiu ciev [68].
Hoci sa všeobecne predpokladá, že omega-3 lipidy
dokážu nahradiť omega-6 lipidy a zvrátiť tak ich negatív
ne účinky na organizmus, tak isto ako nie sú jednoznač
ne stanovené implikácie HDL a LDL, nie sú známe ani
štruktúrne efekty PUFA lipidov na vlastnosti a funkciu
biologickej membrány. Detailné štúdie štruktúrnych
vlastností jednotlivých komponentov ako aj celkovej
membrány sú preto nevyhnutnou podmienkou pre lep
šie pochopenie týchto objektov. Nedávny rozvoj rôznych
biofyzikálnych techník tak naznačuje, že rozptyl RTG
žiarenia, či neutrónov, môže slúžiť ako vhodný nástroj
pre vývoj v medicíne a farmácii, ktorý si stanovuje za vý
sledok zvyšovanie kvality ľudského života.
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