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1. Prehľad o súčasnom stave problematiky
1.1. Biologická membrána
Biologická membrána zohráva v živom organizme nenahraditeľnú
úlohu pri oddeľovaní vnútrobunkového priestoru od okolitého
prostredia, ohraničuje taktiež jednotlivé organely vo vnútri bunky a
tvorí prirodzenú hydrofóbnu bariéru v bunkách v celom organizme. 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
integrovanými do membrány. Vlastnosti a funkčnosť týchto bielkovín
ovplyvňuje druhá zložka membrány - fosfolipidy, ktoré tvoria
dvojvrstvu a formujú základnú štruktúru biologickej membrány. Malé
hydrofóbne

a amfifilné

molekuly

interagujú

s fosfolipidovou

dvojvrstvou a ako prímesné molekuly menia jej fyzikálne vlastnosti.
Väčšinu chemických liečiv, či inak biologicky aktívnych molekúl,
možno zaradiť medzi prímesné molekuly ovplyvňujúce štruktúru
dvojvrstiev. Úlohy štúdia biologických membrán potom spočívajú
v popísaní ich zložiek a v určení ich fyzikálnych vlastností.
Hlavnými úlohami pri štúdiu biologických membrán je
popri popísaní komponentov tvoriacich biologickú membránu a určení
ich fyzikálnych vlastností, aj štúdium vzájomných interakcií, určenie
vplyvu vonkajšieho prostredia a tiež zmeny vlastností membrány a
fyzikálnych veličín, ktoré ju opisujú, vplyvom rôznych prímesí do jej
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štruktúry. Skúmanie týchto parametrov potom vyúsťuje do vytvárania
modelov, z fyzikálneho hľadiska prehľadných a čo najjednoduchších,
ktoré by zároveň čo najvernejšie reprezentovali skutočnú štruktúru
membrány. Jedným z najznámejších modelov popisujúcich štruktúru
biologických membrán je model tekutej mozaiky [Singer & Nicolson,
1972], podľa ktorého je základnou zložkou membrány fosfolipidová
dvojvrstva s integrálnymi a periférnymi bielkovinami.
Hoci základné prvky modelu tekutej mozaiky ostávajú 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, ktoré sa viac či menej voľne pohybujú vo viskóznom prostredí
lipidovej dvojvrstvy, je oveľa vyššia než sa predpokladalo v pôvodnom
modeli. Membránová plazma sa tým stáva komplikovanejšia (viď Obr.
1), so zložitejšími medzičasticovými interakciami, ktoré zahŕňajú
interakcie lipid-lipid, lipid-bielkovina, ale aj bielkovina-bielkovina.
Obr.

1:

model

Komplexný
biologickej

membrány,

ktorý

zachytáva

rôzne

bielkoviny integrované
v lipidovej dvojvrstve a
cytoskelet

na

vnútrobunkovej strane
membrány.
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Príkladom vyššej komplexnosti systému sú lipidové rafty,
ktorých vplyv na štruktúru a funkciu biologickej membrány výrazne
upútal pozornosť v ostatných desaťročiach. Tieto rafty sú typické
bohatým obsahom cholesterolu a nasýtených lipidov, ktoré vytvárajú
ostrovčeky

tekuto-usporiadaných

štruktúr

uprostred

tekuto-

neusporiadanej plazmy tvorenej prevažne nenasýtenými 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 rôznorodosť lipidov
nachádzajúcich sa na rôznych miestach organizmu, ak nie ich
špeciálnou a špecifickou funkciou?

1.2. Modelová membrána
Kvôli komplexnosti zloženia biologickej membrány je extrémne zložité
určiť fyzikálne vlastnosti a funkcie jednodlivých druhov lipidov. Pre
získanie

informácie

o úlohe

jednotlivých

komponentov

takej

komplexnej štruktúry akou je biologická membrána, je nutné skúmať
systémy modelových membrán, ktoré obsahujú len vybrané zložky.
Napríklad,
dominantne

bunkové
zložené

fosfatidylcholínom

membrány

eukaryotických

z glycerolových
(PC),

organizmov

fosfolipidov

sú

zastúpených

fosfatidyletanolamínom

(PE),

fosfatidylserínom (PS), fosfatidylglycerolom (PG), fosfatidylinozitolom
(PI) a kardiolipínom (CL), kým v prípade prokaryotických buniek sú to
najmä PE, PG a CL lipidy [Cullis & Hope, 1985]. Z týchto sú PC a PE
polárne fragmenty v podmienkach neutrálneho pH elektricky nenabité,
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zatiaľ čo PS, PG a PI obsahujú záporný náboj. Určitá zmes neutrálnych
a anionických

lipidov

potom

v membráne

vytvárajú

hustotu

povrchového náboja, ktorá nielenže ovplyvňuje priestupnosť membrány
pre ióny a nabité molekuly, ale rovnako môže ovplyvniť funkčnosť
membránových bielkovín. Dobre známym príkladom sú membrány
baktérií, ktoré pri vystavení toxickým organickým rozpúšťadlám
upravujú pomer PE a PG lipidov, čím pravdepodobne cielene menia
hustotu povrchového náboja v snahe minimalizovať priepustnosť
membrány toxínom pri udržaní integrity dvojvrstvy [Weber & de Bont,
1996].
Termodynamická fáza membrány je tiež primárne určená
chemickým zložením jej lipidov, v prvom rade ich uhľovodíkových
reťazcov, ale aj chemickou štruktúrou ich polárnych fragmentov a ich
kapacitou viazať vodu. V prípade dvojvrstiev tvorených PE lipidmi,
ktoré prirodzene interagujú s menším množstvom molekúl vody, je
teplota hlavného fázového prechodu z gélovej do tekuto-neusporiadanej
fázy zvýšená o významných 30ºC v porovnaní s ekvivalentnými PC
lipidmi [Marsh, 2013].
Ďalším dôležitým parametrom sú geometrické proporcie
molekuly, kde napríklad opäť relatívne malý PE polárny fragment
spôsobuje zakrivenie membrány, ktoré tiež môže zohrať významnú
úlohu pri akomodácii určitých bielkovín a pri modulácii ich funkcií
[Marsh, 2007]. Predpokladá sa, že mechanizmus manipulovania
membránového

povrchu

zmenou
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pomeru

PC

a PE

lipidov

v membránach cicavcov je spojený s chorobami pečene [Li et al., 2006]
a srdcového svalu [Post et al., 1995].
V doplnení k rozmanitosti polárnych fragmentov, každý druh
lipidov vykazuje charakteristickú a dostatočne rozdielnu kompozíciu
acylových reťazcov. Neudržanie citlivej rovnováhy medzi nasýtenými
a nenasýtenými reťazcami môže takisto viesť k ťažkostiam až
poruchám, ako to dokazuje nedávny výskum gestačného diabetu mellitu
[Weijers, 2012]. S ohľadom na spomenuté príklady je zrejmé, že
v snahe o lepšie porozumenie štruktúry akou je bunková membrána je
v prvom rade nutné dôkladné a presné popísanie jej jednotlivých
komponentov.

1.3. Metódy štúdia
Existuje nespočetné množstvo experimentálnych techník, ktoré sú
vhodné na štúdium fyzikálnej chémie lipidických membrán na
molekulárnej úrovni. Mikroskopické metódy, zahŕňajúce optickú
a transmisnú elektrónovú mikroskopiu, poskytujú priame informácie o
fázach a štruktúrach lipidických agregátov spadajúcich do intervalu
veľkostí od mikrónov po nanometre. Avšak, z praktických dôvodov
môžu byť vzorky skúmané in situ v biologicky relevantných, alebo
z iného hľadiska biologicky zaujímavých podmienkach iba pomocou
optickej mikroskopie, a to na úkor priestorového rozlíšenia. Vysoké
rozlíšenie poskytujúce unikátne detaily je možné dosiahnuť použitím
skenovacích sond v atómovej silovej mikroskopii alebo skenovacej
elektrónovej mikroskopii, ktoré sú však limitované skúmaním
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povrchov. V kontraste so spomenutými obmedzeniami, rozptylové
techniky umožňujú in situ manipuláciu so vzorkami, pričom poskytujú
informácie o distribúcii štruktúrnych čŕt, veľkostiach a tvaroch, či
medzičasticových

interakciách

na

veľkostných

škálach

charakteristických pre biologické membrány [Harroun et al., 2009].
Popri pomerne často používaných spektrometrických metódach
(EPR – elektrónová paramagnetická rezonancia, NMR – jadrová
magnetická rezonancia, fluorescencia) a kalometrii sú rozptyl neutrónov
a

röntgenových

lúčov

pravdepodobne

dve

najvýznamnejšie

a

najrozšírenejšie experimentálne metódy spojené so štúdiom biologickej
membrány [Fitter, Gutberlet & Katsaras, 2006]. Všeobecne známe sú
výdobytky atómového rozlíšenia v röntgenovej kryštalografii, 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 v materiálovom
výskume. V prípade štruktúrnej biológie sú dokonca rôzne doplnkové
techniky rozptylu neutrónov a röntgenových lúčov nadradené klasickej
kryštalografii,

ktorá

si

vyžaduje

často

ťažko

dosiahnuteľné

makromolekulové kryštály vysokej kvality. Navyše, malouhlový rozptyl
neutrónov a röntgenových lúčov sú jedny z mála metód, ktoré umožňujú
štúdium biomolekúl a ich agregátov v roztokoch. V prospech týchto
metód hovorí aj fakt, že mnohé biologicky zaujímavé molekuly sa
doposiaľ ani nepodarilo vykryštalizovať.
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1.3.1.

Rozptyl neutrónov a RTG žiarenia

Rozptyl neutrónov a röntgenových lúčov sú podobné v tom, že obe
techniky dokážu poskytnúť dynamické a štruktúrne informácie o
skúmanom systéme [Harroun et al., 2009]. Principiálne rozdielne sú
však v tom ako interagujú s materiálom. Zatiaľ čo röntgenové lúče sú
ako elektromagnetické vlnenie rozptylované elektrónmi atómov,
neutróny sú elementárne častice, ktoré interagujú s atómovými jadrami
[Als-Nielsen & McMorrow, 2001]. Tieto fundamentálne interakcie
spôsobujú, že sila rozptylu röntgenových lúčov na rôznych atómoch
rastie s ich atómovým číslom (s počtom elektrónov). Na druhej strane,
amplitúda rozptylu neutrónov závisí zložito na jadrovej hmotnosti, spine
a energii atómu, a nenasleduje monotónnu závislosť na umiestnení
atómu v periodickej tabuľke. Rozdielna sila interakcie je dokonca
možná aj v prípade rôznych izotopov rovnakého atómu, čo umožňuje
použiť techniku variácie kontrastu, ktorá poskytuje veľmi silnú
aplikáciu v prípade rozptylu neutrónov. Klasický príklad v štruktúrnej
biológii sú diametrálne rozdiely medzi vodíkom a jeho ťažším izotopom
deutériom, ktoré sú napriek tomu takmer identické z chemického aj
biologického pohľadu.
Rozptyl neutrónov a RTG žiarenia sa v ostatných rokoch stali
široko využívanými technikami v oblastiach štruktúrnej biológie,
biofyziky a materiálového výskumu. Hoci čiastočne dehydrované
vzorky sú priam predurčené pre klasické kryštalografické prístupy
[Worcester & Franks, 1976; Buldt et al., 1978], to isté neplatí v prípade
plne hydratovaných, vnútorne neusporiadaných lipidových dvojvrstiev.
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Štruktúra s konformačným stupňom voľnosti podobným tomu, ktorý je
charakteristický pre tekutiny, je najlepšie popísaná prostredníctvom
širokých distribučných funkcií, naproti úzkym delta funkciám typickým
pre kryštalické štruktúry [Nagle & Tristram-Nagle, 2000]. 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 dvojvrstvou a vodnou
fázou. Okrem toho, že AL priamo popisuje laterálne napätie v
membráne, čím dáva do súvisu jej štruktúru a funkciu podmienenú
vzájomnými interakciami lipidov a bielkovín, je to aj kľúčový
parameter v prípade teoretických simulácií [Klauda et al., 2006].
Napriek ich centrálnemu významu, lipidové plochy boli
prezentované s obrovským rozptylom hodnôt. Snáď najväčšie rozdiely
sa dajú pozorovať vo výsledkoch získaných za použitia rozptylu
neutrónov a RTG žiarenia. V obidvoch prípadoch je plocha počítaná z
objemu (VL), ktorý je pomerne presne meraný rôznymi technikami
[Nagle & Wilkinson, 1978; Koenig & Gawrisch, 2005; Uhríková et al.,
2007] a z hrúbok získaných v rozptylových experimentoch. Lenže
rozptyl neutrónov a rozptyl RTG žiarenia primárne poskytujú odlišné
hrúbky. Najlepšie prístupnou hrúbkou v prípade RTG žiarenia je
vzdialenosť medzi maximami profilu elektrónovej hustoty dvojvrstvy
(DHH), ktoré zodpovedajú pozíciám lipidových polárnych fragmentov
(fosfátov). Stratégia získania hrúbky oblasti uhľovodíkov, ktorá je
potrebná na výpočet plochy lipidu, je potom založená na odhade
vzdialenosti medzi fosfátom a lipidovo-vodným rozhraním. Naproti
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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.
Hrúbkové parametre DHH a DB sú teda dva najrobustnejšie
experimentálne parametre, ktoré ale nie je možné porovnať priamo a ani
nie sú dostatočné na úplnú charakterizáciu štruktúry lipidovej
dvojvrstvy. Namiesto toho sa pri získavaní komplexnej štruktúrnej
informácii uplatňujú rôzne modely. Jedným z najlepšie osvedčených
prístupov sa tu ukázalo simultánne použitie rozptylu neutrónov a RTG
žiarenia, ktoré potom umožňuje obsiahnuť a presnejšie vyhodnotiť
viacero dôležitých parametrov - aj v prípade štúdia bielkovinových
štruktúr [Petoukhov & Svergun, 2006]. V prípade lipidových
dvojvrstiev, bol tento prístup aplikovaný na čiastočne hydratované
lipidové dvojvrstvy [Wiener & White, 1991].

2. Ciele dizertačnej práce
Predkladaná doktorská dizertačná práca vznikla na základe mojich
sledovaní v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore biofyziky membrán.
Zameriavam sa v nej najmä na štúdium štruktúry a funkcie lipidovej
dvojvrstvy. Presná znalosť jej štruktúrnych vlastností podmieňuje naše
chápanie interakcií medzi lipidmi a peptidmi, a tým aj znalosť funkcie
bielkovín, keďže ich orientácia môže závisieť od hydrofóbnej hrúbky
dvojvrstvy. Na druhej strane, rozptyl výsledkov v literatúre aj pre jednu
z

najviac

študovaných
9

lipidových

dvojvrstiev

(dipalmitoylfosfatidylcholín, DPPC) - niekedy označovaný za atóm
vodíka lipidov - zdôrazňuje, že je ťažké získať štruktúrne výsledky pre
plne hydratované, fluidné dvojvrstvy [Nagle & Tristram-Nagle, 2000].
Preto som venoval značné úsilie metodike rozptylových experimentov
a vyhodnocovaniu

ich

dát.

Stále

podrobnejšie

modely

profilu

rozptylovej hustoty (SDP – scattering density profile) ma priviedli k
potrebe kombinovania experimentov rozptylu neutrónov v podmienkach
variácie kontrastu s experimentmi rozptylu RTG lúčov. Dôležitým
výsledkom je, že pokiaľ ide o stanovenie štruktúrnych parametrov
dvojvrstvy, môj prístup mi umožňuje získavať veľmi robustné výsledky,
ako

som

publikoval

fosfatidylcholínových

v prípade

(PC),

niekoľkých

rôznych

fosfatidylglycerolových

(PG),

a fosfatidyletanolamínových (PE) lipidov.
Cieľ dizertačnej práce je zameraný na modelové biologické
membrány a ich vnútornú štruktúru, a tiež na laterálnu organizáciu
klastrov a nehomogenít v membráne. Zameriava sa na získanie širokej
škály informácií o vplyve cholesterolu na lipidové dvojvrstvy, o vplyve
lipidov na umiestnenie cholesterolu, ale aj o úlohe cholesterolu a lipidov
samých, ktorú zohrávajú pri formácii lipidových štruktúrnych domén
nazývaných rafty. V neposlednom rade dizertačná práca tiež spája
štruktúrne výsledky, získané z pohľadu biofyziky membrán s rôznymi
funkciami, o ktorých vieme, že ich biomembrány plnia v živých
organizmoch. Okrem iných malých molekúl, v práci bližšie sledujem aj
vplyv melatonínu na modelovú membránu a na jeho možnosti zvrátenia
účinkov cholesterolu, pokiaľ ide o tvorbu membránových plakov.
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3. Výsledky a diskusia
3.1. Štruktúrny model dvojvrstvy
Aby mohol

byť

úspešne

model

použitý

na

vyhodnocovanie

rozptylových dát, musí verne reprezentovať profil rozptylovej hustoty
dvojvrstvy. Toto je 100 % zaručené, ak je model zložený zo všetkých
jednotlivých atómov, čo by však zároveň vyžadovalo neúmerné
množstvo parametrov. Preto je vždy potrebné spojiť atómy do skupín
podľa pozícií v dvojvrstve a tak, aby boli zachované rysy zreteľné v
experimentálnych

dátach.

V

prípade

rozptylu

RTG

žiarenia tvoria najväčší kontrast fosfátové komponenty s vysokou
hustotou

elektrónov

a

naopak

nízkou

hustotou

elektrónov

charakteristické metylové skupiny v strede dvojvrstvy. Neutróny sú zase
najsenzitívnejšie na rozdiely medzi vodíkom a deutériom, čo sa využíva
použitím variácie pomeru normálnej a ťažkej vody pri hydratácii
dvojvrstvy. Príklad modelu, ktorý úspešne reprezentuje všetky
spomenuté charakteristiky je graficky predstavený na obrázku 2.
Hoci SDP model [Kučerka et al., 2008] bol navrhnutý pre
analýzu experimentálnych dát získaných z rozptylu neutrónov a RTG
žiarenia, jeho primárna konštrukcia je založená na priestorovej
reprezentácii pravdepodobnosti výskytu jednotlivých komponentov
lipidovej dvojvrstvy. Jedinečnou výhodou takéhoto postupu je potom
automatické naplnenie princípu zachovania priestoru, v ktorom je celý
objem dvojvrstvy vyplnení lipidom a/alebo vodou.
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Obr. 2: SDP model. Ľavý horný graf predstavuje profil hustoty
elektrónov, kým graf napravo zodpovedá profilu hustoty rozptylovej
dĺžky neutrónov (NSLD). Hrubé šedé čiary reprezentujú celkové
hustoty rozptylu a farebne odlíšené čiary zodpovedajú jednotlivým
komponentom, ktoré sú označené v spodnom grafe. Spodný graf
zobrazuje pravdepodobnosti výskytu jednotlivých komponentov tak,
aby celková pravdepodobnosť bola rovná 1 v každom bode naprieč
dvojvrstvy. V pravej časti spodného grafu je priblížený koncept
Gibbsovho rozdeľovacieho predelu, ktorého pozícia je definovaná
rovnosťou dvoch vyšrafovaných plôch.
Plocha pripadajúca jednej molekule lipidu na rozhraní medzi
dvojvrstvou a vodnou fázou je určená objemom lipidom tvorenej
dvojvrstvy VL a hrúbkou tejto dvojvrstvy DB, alebo objemom acylových
reťazcov VHC a hrúbkou tejto oblasti DC. Extrakcia týchto hrúbok však
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nemusí byť jednoznačná v prípade spojite sa meniacich rozhraní ako sú
zobrazené na obr. 2, pre ktoré je potom prospešné uplatniť pravidlo
Gibbsovho rozdeľovacieho predelu. Hlavná pozícia distribúcie molekúl
vody je potom na príklade obrázka 2 definovaná rovnosťou integrovanej
pravdepodobnosti vody naľavo od Gibbsovho rozdeľovacieho predelu a
integrovaného deficitu pravdepodobnosti vody napravo od tohto predelu
(šrafované plochy na obr. 2). Inými slovami, je to pozícia, ktorá by
zodpovedala hrane distribúcie, ak by táto bola vyjadrená jednoduchou
schodovitou funkciou, čo takéto rozdelenie robí zároveň ekvivalentným
Luzzatimu rozdeleniu dvojkomponentného systému lipid a voda.
Je potrebné zdôrazniť, že predchádzajúci prístup implikuje
významnú výhodu metódy rozptylu neutrónov. Keďže lipidová
dvojvrstva v ťažkej vode predstavuje obrovský kontrast v hustote
rozptylu neutrónov, takýto experiment najlepšie poskytuje celkovú
hrúbku dvojvrstvy DB. To ale zároveň znamená, že takýto experiment
priamo poskytuje plochu lipidu AL , ak je známy jeho objem. Presná
informácia o štruktúre celkovej dvojvrstvy je teda určená rozptylom
neutrónov, kým viac detailov o vnútornej štruktúre sa získa zo
simultánnej analýzy rozptylu RTG žiarenia.

3.2. Dĺžka reťazca lipidov
Intuitívne, dĺžka acylových reťazcov v lipidových dvojvrstvách
ovplyvňuje v prvom rade hrúbku dvojvrstvy. Avšak priame porovnanie
hrúbok rôznych dvojvrstiev nie je možné kvôli odlišnosti absolútnych
hrúbok publikovaných v závislosti od lipidu, ale aj experimentálnej
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techniky [Nagle & Tristram-Nagle, 2000]. Na druhej strane, relatívne
zmeny je možné považovať za nezávislé od spomenutých vplyvov. Na
obrázku 3 som preto vyniesol hodnoty relatívnych zmien rôznych
lipidových dvojvrstiev získaných z vlastných meraní a literatúry. Každá
séria výsledkov je vertikálne posunutá tak, aby sledovala spoločnú
lineárnu funkciu, pričom rozdiely medzi hodnotami v jednotlivých
skupinách ostali zachované.
Relatívna Hrúbka Dvojvrstvy [Å]

30
25
20

PC [Lewis & Engelman, 1983]
PC [Kučerka et al., 2009a]
PC [Kučerka et al., 2011]
PG [Pan et al., 2014]
PE [Kučerka et al., 2015a]
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9
1.
k=

5
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CH
r
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dĺžka reťazca
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Obr. 3: Vplyv dĺžky reťazcov lipidov na relatívne hrúbky dvojvrstiev
tvorených

lipidmi

s rôznymi

polárnymi

fragmentmi,

stupňami

nenasýtenosti reťazcov, ako aj pri rôznych teplotách. Série zmien
hrúbok boli vertikálne posunuté, aby sledovali zelenú priamku so
sklonom určeným na základe vlastných výsledkov pre PC a PG
dvojvrstvy [Kučerka et al., 2011; Pan et al., 2014].
Dôležitým zhrnutím porovnania vlastných výsledkov, ako aj
výsledkov z literatúry je pozorovanie, že relatívne zmeny v hrúbke
dvojvrstvy nezávisia od druhu lipidu, či acylového reťazca. Všetky
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získané závislosti môžu byť dobre aproximované lineárnou funkciou so
sklonom 1.9 Å na CH2 skupinu (vzdialenosť medzi samotnými
metylénmi je polovica tejto hodnoty, nakoľko dvojvrstva obsahuje dve
molekuly lipidu) [Kučerka et al., 2015b]. Rovnaká priamka pritom
popisuje výsledky pre nasýtené [Lewis & Engelman, 1983; Kučerka et
al., 2011], mononenasýtené [Lewis & Engelman, 1983; Kučerka et al.,
2009a] aj zmiešané [Kučerka et al., 2011] PC lipidy merané dokonca pri
rôznych teplotách, nakoľko tieto neukázali vplyv teploty na zmenu
hrúbky dvojvrstvy vyvolanú zmenou dĺžky acylových reťazcov (viď
napríklad Obr. 8B v [Kučerka et al., 2011]).
Je tiež veľmi zaujímavé doplniť predchádzajúce porovnanie
výsledkov pre PC dvojvrstvy s tými, tvorenými lipidmi aj s iným
chemickým zložením polárnych fragmentov. Z nedávno získaných
vlastných výsledkov pre PG lipidy [Pan et al., 2014] možno opäť
konštatovať zhodu s rovnakou lineárnou funkciou. Spolu s výsledkami
pre PE dvojvrstvy [Kučerka et al., 2015a] potom možno uzavrieť otázku
zmeny hrúbky fluidnej dvojvrstvy vplyvom zmeny dĺžky acylových
reťazcov za nezávislú od chemického zloženia lipidov. Inými slovami,
pridanie CH2 skupiny spôsobí univerzálnu zmenu hrúbky plne
hydratovanej fluidnej dvojvrstvy.
Univerzálna zmena hrúbky lipidovej dvojvrstvy je však len časť
celkového efektu. Druhá významná zmena sa deje v rovine dvojvrstvy
a teda v parametri lipidovej plochy. V prvom priblížení sa možno
pokúsiť o odhad správania sa plochy z vyššie určeného priebehu hrúbky
dvojvrstvy a z jej dobre známeho objemu. Príliš malé hodnoty plôch
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vypočítané jednoduchým delením sklonov lineárnych funkcií (napr.
AL=54.5 Å2 pre nasýtené PC lipidy v obr. 4) však nasvedčuje tomu, že
medzimolekulové interakcie v laterálnom smere dvojvrstvy nemôžu byť
rovnako zjednodušené ako tomu bolo v smere transverznom.
64
o
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62

saturované PC at T=30 C
[Kučerka et al., 2011]
2
fit s plochou Ainf=54.5 Å

60
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58
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1 / dĺžka reťazca
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Obr. 4: Séria lipidových plôch pre nasýtené PC lipidy [Kučerka et al.,
2011]. Hyperbolická funkcia voľnej energie [Petrache et al., 2000] bola
použitá na popísanie vlastných experimentálnych výsledkov. Limitná
hodnota Ainf predstavuje efektívnu plochu daného druhu lipidov.
Podstatou zložitosti je delikátna rovnováha síl zodpovedných za
minimalizáciu voľnej energie systému, ktoré obsahujú aj príťažlivé
komponenty uhľovodíkových reťazcov, dipolárne interakcie polárnych
fragmentov a odpudivé sily zastúpené najmä stérickými, hydratačnými
a entropickými efektmi [Petrache et al., 2000]. Pri zameraní sa na vplyv
dĺžky acylového reťazca na plochu lipidu vychádza najvýznamnejšou
interakciou van der Waalsova príťažlivá sila medzi uhľovodíkovými
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reťazcami lipidov. Toto je jasne demonštrované zmenšujúcou sa
plochou pri zväčšujúcej sa dĺžke reťazcov na obrázku 4. Vyššie
odhadnutá hodnota pritom zodpovedá limitnému prípadu, keď sú
nekonečne dlhé reťazce vplyvom van der Waalsovej sily plne
vytiahnuté [Kučerka et al., 2015b].

3.3. Stupeň nenasýtenosti reťazcov lipidov
Zmeny dĺžky acylových reťazcov preukázali vplyv na medzimolekulové
interakcie, ktoré sa podieľajú na výslednej hrúbke dvojvrstvy a zároveň
aj na laterálnej ploche lipidu. Hoci relatívne zmeny hrúbky sa ukázali
byť rovnaké v prípade rôznych druhov lipidov, experimentálne
výsledky lipidových plôch naznačujú na významnejšie rozdiely najmä
medzi lipidmi s nasýtenými reťazcami a lipidmi obsahujúcimi aj
nenasýtené väzby.
Prvý neočakávaný výsledok získame už po pridaní jednej
nenasýtenej väzby, t.j. v prípade lipidov so zmiešanými nasýtenými
a mononenasýtenými reťazcami. Zatiaľ čo v prvom priblížení možno
plochy nenasýtených lipidov na ohraničenom intervale dĺžok reťazcov
aproximovať lineárnou funkciou s klesavou tendenciou, zmiešané lipidy
naopak vykazujú nárast plochy s nárastom dĺžky reťazcov [Kučerka et
al., 2011]. Spolu s celkovým nárastom plochy v takýchto lipidoch je
zreteľné, že dvojitá väzba zvyšuje neusporiadanosť uhľovodíkových
reťazcov a ich rotačná izomerizácia zohráva v nenasýtených lipidoch
úlohu s opačným efektom ako van der Waalsova interakcia.
V skutočnosti, narušenie usporiadanosti reťazcov s dvojitou väzbou
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možno

vidieť

z porovnania

plochy

plne

nasýteného

(DSPC),

zmiešaného (SOPC) a di-mononenasýteneho (DOPC) lipidu. Efekt
pridania prvej dvojitej väzby je niekoľkokrát väčší ako následné
pridanie druhej nenasýtenej väzby [Kučerka et al., 2005].
Druhé zaujímavé pozorovanie vychádza z porovnania plôch dimononenasýtených lipidov (t.j. s jednou dvojitou väzbou v obidvoch
acylových reťazcoch). S nárastom dĺžky reťazcov sa plocha najprv
zväčšuje ako v prípade zmiešaných lipidov, no neskôr dochádza k jej
poklesu. Tento prekvapujúci efekt sa podarilo vysvetliť na základe
pozície dvojitej väzby v reťazci. Táto je totiž umiestnená v pozícii 9-cis
v prípade, keď bol pozorovaný nárast plochy, zatiaľ čo jej poloha sa
mení z pozície 11-cis do 15-cis v druhom prípade. Ďalšie použitie
výsledkov simulácií molekulárnej dynamiky potvrdilo experimentálne
pozorovaný význam pozície dvojitej väzby v reťazcoch nenasýtených
lipidov [Kučerka et al., 2009a]. Obrázok 5 jasne ukazuje zmenšovanie
plochy lipidu pri posúvaní dvojitej väzby v smere od polárneho
fragmentu k terminálnym metylom (čierne prerušované šípky).
Z hľadiska chemickej štruktúry acylových reťazcov možno preto
zhrnúť, že zväčšovanie ich dĺžky priamo zvyšuje efekt van der
Waalsovej príťažlivej sily, čím redukuje laterálnu plochu na molekulu
lipidu. Porovnateľne dôležitú úlohu však zohráva aj neusporiadanosť
reťazcov vyvolaná prítomnosťou dvojitej väzby, ktorá navyše závisí od
pozície pozdĺž reťazca.
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Obr. 5: Výsledky MD simulácií pre di-mononenasýtené PC lipidy pri
rôznych pozíciách dvojitej väzby. V prípade zelených bodov táto bola
fixovaná s ohľadom na vzdialenosť od polárneho fragmentu (9-cis), pre
modré body to bolo s ohľadom na vzdialenosť od terminálnych metylov
(6), zatiaľ čo čierne body predstavujú bežne dostupné lipidy.

3.4. Polárny fragment lipidov
Hoci všetky rôzne lipidy vykazujú rovnakú odozvu na zmenu v ich
acylových reťazcoch a teplote, rozdiely medzi dvojvrstvami tvorenými
lipidmi s rôznymi polárnymi fragmentmi sa odrážajú v ofsete ich
štruktúrnych parametrov. Tak napríklad, najväčšia hrúbka dvojvrstvy
tvorenej z PE lipidov je jednoznačne výsledkom najmenšej laterálnej
plochy tohto druhu lipidov [Kučerka et al., 2015a]. Obrázok 6
demonštruje tento záver porovnaním plôch lipidov s rôznym zložením
uhľovodíkových reťazcov s dôrazom na tie, ktorých motív je
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najrozprestrenejší v bunkových membránach živých organizmov (t.j. 1palmitoyl-2-oleoyl, čiže PO). Tieto sú vďaka priemernej dĺžke reťazcov
a výskytu jednej dvojitej väzby ideálnym kandidátom na štúdium
efektov diskutovaných vyššie.
Graf jednoznačne potvrdzuje spomenutú rovnakú odozvu na
teplotné zmeny v prípade plne

nasýtených

reťazcov,

aj

tých

obsahujúcich jednu dvojitú väzbu. Podobne minimálne rozdiely je
možné pozorovať aj medzi hodnotami už absolútnych parametrov PG
a PS dvojvrstiev v porovnaní s parametrami pre dvojvrstvy tvorené PC
lipidmi, ktorých polárny fragment je ale o mnoho väčší. Toto
pozorovanie zrejme potvrdzuje dôležitú úlohu pri interakciách vo vnútri
dvojvrstvy, ktorú zohráva glycerol-karbonylová kostra spoločná
všetkým študovaným lipidom. Na druhej strane, rovnaké konštatovanie
neplatí pre PE lipidy, aj napriek zdieľaniu rovnakej štruktúrnej črty.
Jedinečnosť PE dvojvrstiev tak treba najpravdepodobnejšie hľadať
v silných vodíkových mostíkoch medzi NH 3 a PO 2 alebo C  O
skupinami susediacich molekúl [Pink et al., 1998], ktoré vyúsťujú do
kompaktnejšieho usporiadania a následne radikálne redukovanej plochy.
Pozoruhodne, napriek tejto odlišnosti, teplotná odozva PE dvojvrstiev
sleduje rovnaký trend ako bol pozorovaný v prípade ostatných
študovaných lipidov.
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Obr. 6: Experimentálne určené plochy pre lipidy rôznych zložení
acylových reťazcov a polárnych fragmentov [Kučerka et al., 2015a].
Hoci je možné pozorovať rovnaký trend v závislosti od teploty a málo
sa odlišujúce výsledky pre PC, PG a PS dvojvrstvy, parametre pre PE
dvojvrstvy sa jasne odlišujú menšou laterálnou plochou.
Umiestnenie polárnych fragmentov lipidov na rozhraní medzi
hydrofóbnym interiérom membrány a jej vodným exteriérom predurčuje
ich biologický význam. Rôznorodosť polárnych fragmentov moduluje
povrchovú hustotu elektrostatického potenciálu membrány, čím zohráva
centrálnu úlohu v regulácii stability a priepustnosti membrány. Tak
napríklad, najväčšia plocha pozorovaná pre PG lipidy – hoci PG nie je
najväčším polárnym fragmentom – je konzistentná s pozorovaniami, pri
ktorých zavedenie aniónových PG lipidov znížilo tlak pretrhnutia
membrány a teda ovplyvnilo jej stabilitu [Shoemaker & Vanderlick,
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2002]. Ďalšie biologické funkcie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou
môžu byť spojené so zväčšenou plochou PG lipidov, sú regulácia
translokácie bielkovín [de Vrije et al., 1988], modulácia priepustnosti
bakteriálnych membrán [Nikaido & Vaara, 1985], ako aj podpora
skladania bielkovín [Seddon et al., 2008].
Kontrastne k PG lipidom, štruktúrne štúdie PE dvojvrstiev
poukazujú na nezvyčajne malý počet molekúl vody hydratujúcich tieto
polárne fragmenty (len medzi 4 až 7 v porovnaní s ~12 pre typickú
tekuto neusporiadanú PC dvojvrstvu [Small, 1967]). Takéto štruktúrne
charakteristiky a silné vodíkové väzby robia PE lipidy unikátne medzi
glycerolfosfolipidmi.

V porovnaní

s PC

polárnym

fragmentom,

v prípade ktorého nastupujú silné odpudivé interakcie pri plochách
menších ako ~48 Å2, a ktoré nedovoľujú dosiahnuť minimálne
usporiadanie acylových reťazcov [Tristram-Nagle et al., 1993], reťazce
DLPE dvojvrstiev vykazujúce plochu v gélovej fáze ~41 Å2 [McIntosh
& Simon, 1986] takéto usporiadanie evidentne dosahujú. (Poznámka:
minimálna plocha plne vytiahnutých reťazcov je ~20 Å2 [Sun et al.,
1996].) Fluidná fáza PE lipidov preto s najväčšou pravdepodobnosťou
predstavuje limit usporiadania reťazcov, ktoré je kompletne diktované
interakciou reťazcov a nie pretrvávajúcimi interakciami polárnych
fragmentov, ako je tomu v prípade ostatných druhov lipidov [Petrache
et al., 2000].
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3.5. Modelové membrány s cholesterolom
Cholesterol je neodmysliteľnou súčasťou biologickej membrány v
bunkách cicavcov, kde zohráva dôležitú úlohu ako signalizačná
molekula [Pfrieger, 2003], či ako modulátor laterálnej organizácie
membrány [Silvius, 2003] a jej elastických vlastností [Needham et al.,
1988]. Bolo pozorované, že v binárnych zmesiach cholesterol
dramaticky zvyšuje tuhosť dvojvrstvy tvorenej lipidmi s nasýtenými
acylovými reťazcami, zatiaľ čo oveľa slabší efekt vyvoláva v
dvojvrstvách nenasýtených lipidov [Pan et al., 2009]. Výsledkom
takýchto rozdielov v interakcii cholesterolu s reťazcami nasýtených a
nenasýtených lipidov potom môže dôjsť k vytváraniu domén bohatých
na cholesterol a nasýtené lipidy (tzv. rafty), ktoré sa laterálne separujú z
okolitej fázy bohatej na nenasýtené lipidy. Vznikajúce lipidové rafty sa
predpokladajú byť významným mechanizmom v selektívnej funkčnosti
bielkovín, ktorá je podmienená fyzikálnymi vlastnosťami lipidovej
dvojvrstvy [Lee, 2004].
Zatiaľ čo takéto domény sú stále v tekuto-kryštalickej fáze,
pevná sterolová štruktúra cholesterolu spôsobuje nárast usporiadanosti a
teda zníženie entropie acylových reťazcoch lipidov, pričom energetická
časť bilancie znevýhodňuje flexibilnejšie reťaze nenasýtených lipidov.
V dôsledku vzniku takýchto tekuto-usporiadaných štruktúr potom
dochádza k nárastu hrúbky dvojvrstvy, ako sme napríklad ukázali v
prípade mononenasýtených lipidov [Kučerka et al., 2007]. Hoci sa
pôvodne predpokladalo, že hrúbka dvojvrstvy je určená najmä dĺžkou
cholesterolu, zväčšenie hrúbky aj v prípadoch, keď cholesterol bol
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výrazne kratší ako hydrofóbna hrúbka dvojvrstvy (a teda acylový
reťazec) naznačilo, že zvyšovanie usporiadania lipidových reťazcov
vplyvom cholesterolu dominuje nad jeho schopnosťou zmenšiť rozdiel
v hrúbke hydrofóbnej oblasti dvojvrstvy a cholesterolu [Kučerka et al.,
2009c].
Spoločným menovateľom predchádzajúcich zmesí lipidov a
cholesterolu bolo, že prevažne hydrofóbne telo cholesterolu vypĺňalo
priestor pozdĺž hydrofóbnych lipidových reťazcov. Na druhej strane,
úplne iný scenár sme pozorovali v prípade dvojvrstiev tvorených
lipidmi

s

viacnenasýtenými

acylovými

reťazcami

(PUFA

-

polyunsaturated fatty acids), ktoré vykazujú silnú averziu voči plochej a
tuhej štruktúre cholesterolu. Nedávne experimenty malouhlovej
difrakcie neutrónov odhalili cholesterol uprostred PUFA dvojvrstvy v
netypickej orientácii kolmo na lipidové reťazce [Harroun et al., 2006;
Harroun et al., 2008]. Navyše, podobné experimenty priamo potvrdili
odlišnú preferenciu medzi cholesterolom a rôznymi lipidmi, ktorá sa
prejavuje nielen vzájomnou segregáciou, ale aj zmenou orientácie
cholesterolu [Kučerka et al., 2009b]. Titráciou mononenasýteného
lipidu (POPC) do PUFA dvojvrstiev obsahujúcich cholesterol v centre
dvojvrstvy sa nám 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,

24

cholesterol-POPC

a

cholesterol-PUFA, z ktorých posledná interakcia spôsobuje vytlačenie
cholesterolu do centra dvojvrstvy (viď obr. 7).

Obr. 7: Dvojvrstvy tvorené lipidmi s viacnenasýtenými acylovými
reťazcami (DAPC - zelené), mononenasýteným lipidom POPC
(oranžové, vľavo) alebo nasýteným lipidom DMPC (žlté, vpravo) a
cholesterolom (10 mol%; fialové). Kým v prípade zmesi DAPC-POPC
je preferovaná medzilipidová interakcia, systém DAPC-DMPC je
charakteristický silnou averziou medzi nasýtenými a viacnenasýtenými
reťazcami,

ktorá

je

dokonca

hnacou

silou

pre

vznik

makromolekulárnych štruktúr.
Zaujímavý výsledok bol získaný pri titrovaní DMPC lipidu s
nasýtenými reťazcami [Kučerka et al., 2009b]. Zatiaľ čo v
predchádzajúcom prípade bolo na preklopenie 10% cholesterolu v
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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
cholesterolu v PC dvojvrstvách [Huang et al., 1999], takže namiesto
PUFA-DMPC interakcií sa všetky DMPC molekuly pravdepodobne
asociovali s cholesterolom. Takéto správanie je v plnej zhode s
dáždnikovým modelom [Huang & Feigenson, 1999], v ktorom jeden PC
lipid dokáže pred okolitou vodnou fázou pokryť polárnym fragmentom
plochu vlastných acylových reťazcov a dvoch molekúl cholesterolu.
Dáždnikový interakčný model však už

nepostačuje na

vysvetlenie výsledkov pozorovaných pri titrácii 10% DMPC do
predchádzajúceho systému, kde zdvojená sada difrakčných maxím
pozorovaná v malouhlovej difrakcii odhalila formáciu domén.
Vzájomné interakcie molekúl v tomto systéme tak naznačili, že zatiaľ
čo cholesterol 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 predchádzajúcom prípade, a naopak, nadbytok
DMPC molekúl vedie k vzniku domén bohatých na DMPC [Kučerka et
al., 2010]. Experimentálne výsledky boli úspešne potvrdené aj
výsledkami molekulových simulácií, v ktorých navyše značné množstvo
cholesterolu v tekuto-neusporiadanej fáze (bohatej na viacnenasýtené
reťazce) súhlasí skôr s terminológiou domén bohatých na nasýtené
reťazce v porovnaní s tou, popisujúcou systém cez domény bohaté na
cholesterol (obr. 8).
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Obr. 8: Pohľad zvrchu na výsledky MD simulácií. Viacnenasýtené
molekuly (DAPC - červené) tvoria tekuto-neusporiadanú fázu, v ktorej
sa formujú rafty bohaté na nasýtene lipidy (DMPC – zelené). Pravá časť
poukazuje na širokú distribúciu cholesterolu (šedá) v obidvoch fázach
systému, pričom v DAPC fáze tieto ležia plocho v strede dvojvrstvy
a v doméne bohatej na DMPC je cholesterol postavený rovnobežne
s lipidmi.
V porovnaní s viacnenasýtenými reťazcami, cholesterol má
oveľa väčšiu afinitu k lipidom s nasýtenými acylovými reťazcami, čo sa
vo všeobecnosti považuje za hnaciu silu formovania domén bohatých na
cholesterol. Na druhej strane, všeobecne prijatá predstava, že tieto
domény sú výsledkom rôznej afinity cholesterolu a membránových
lipidov môže byť jednoducho nahradená modelom, v ktorom
formovanie domén spôsobuje averzia medzi dvoma druhmi lipidov.
Veď biologické systémy sa skladajú z mnohých druhov lipidov, čo
nahráva mechanizmu tvorenia domén vplyvom lipidov [Soni et al.,
2008] radšej ako vplyvom sterolov, čo navyše zvýrazňuje význam
rôznorodosti lipidov v biologickej membráne.
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3.6. Platformy pre štúdium Alzheimerovej choroby
Bunková

membrána

mechanizme

zohráva

toxicity

dôležitú

amyloidných

beta

úlohu

v molekulárnom

peptidov

spojených

s Alzheimerovou chorobou (ACh). Okrem chemického zloženia
membrány, jej štruktúra a fyzikálne vlastnosti ovplyvňujúce agregáciu
peptidov môžu byť modulované aj prítomnosťou malých molekúl ako
sú cholesterol a melatonín [Severcan et al., 2005; Bongiorno et al.,
2005]. Kým interakcie membrány s cholesterolom boli študované
extenzívne, efekt melatonínu nie je zatiaľ dostatočne známy. Na druhej
strane, detailné štúdie vplyvu oboch týchto molekúl na lipidovú
dvojvrstvu sú potrebné na vysvetlenie ich predpokladaných asociácií
s toxicitou amyloidov pri ACh.
Vytvorili sme preto zjednodušený model biologickej membrány,
v ktorom sme skúmali štruktúrne zmeny vyvolané pridaním cholesterolu
a/alebo melatonínu. V prípade zvyšujúcej sa koncentrácie cholesterolu
naše výsledky potvrdili dobre známy efekt zväčšovania hrúbky
dvojvrstvy [Worcester & Franks, 1976; Martinez-Seara et al., 2008;
Kučerka et al., 2009c]. Opačný efekt sa ukázal v prípade koncentračnej
závislosti prítomnosti melatonínu, ktorý naopak hrúbku membrány
zmenšoval. Obidva efekty boli potvrdené aj pri súčasnej prítomnosti
oboch molekúl, naznačujúc po prvýkrát, že melatonín neutralizuje efekt
cholesterolu [Drolle et al., 2013].
Hrúbka lipidovej membrány je parameter podieľajúci sa na
popísaní

interakcií

medzi

lipidmi

a bielkovinami

v biologickej

membráne. Zmeny hrúbky, ktoré sme pozorovali pri pridávaní
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cholesterolu a melatonínu sú priamym dôsledkom zmeny usporiadanosti
uhľovodíkových reťazcov lipidov. Cholesterol je známy zvyšovaním
takéhoto usporiadania kvôli jeho tuhej štruktúre, zatiaľ čo melatonín
usporiadanie naopak znižuje. S najväčšou pravdepodobnosťou možno
preto lokalizovať jeho pozíciu medzi polárnymi fragmentmi lipidov
(obr. 9), čo je v zhode so zmenšením hrúbky a zväčšením plochy, aj so
zväčšením prenikania molekúl vody hlbšie do membrány, ako sme
pozorovali v experimente.

Obr.

9:

Schematická

ilustrácia

lokalizácie

cholesterolu

(A)

a melatonínu (B) v lipidovej membráne, ako bola určená na základe
výsledkov experimentu a simulácií [Drolle et al., 2013].
Pozorované štruktúrne zmeny lipidovej membrány vplyvom
cholesterolu a melatonínu môžu byť prvým krokom v porozumení
toxicity amyloidov, nakoľko prispievajú informáciou dôležitou pre
formovanie modelu molekulového mechanizmu protekcie melatonínu
pred ACh. Je preto opäť veľmi významné prepojiť štruktúrne vlastnosti
membrány s funkciami, ktoré sa vďaka týmto vlastnostiam aktivujú.
Napríklad, v organizme bol pozorovaný pokles hladiny melatonínu,
kým hladina cholesterolu naopak stúpa s vekom [Sack et al., 1986]
a zároveň je známy prevládajúci výskyt ACh v neskoršom veku. Naše
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výsledky tak možno po prvýkrát poskytujú bližšiu informáciu o
mechanizme tejto choroby. Efekt melatonínu navyše môže preukázať
podobné výsledky ako tie v prípade liekov znižujúcich cholesterol.

4. Závery
V závere možno zhrnúť výsledky dizertácie do niekoľkých bodov podľa
stanovených cieľov. V prvom rade, experimentálne techniky, ktoré sme
vyvinuli v priebehu štúdií zhrnutých v práci umožňujú získať presné
štruktúrne

informácie

o lipidovej

membráne.

Takéto

výsledky

predstavujú vážne dáta nielen pre experimentalistov. S ohľadom na
rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť molekulárnych simulácií vznikla potreba
kalibrácie výpočtov so skutočnými experimentálnymi štruktúrami.
Nami navrhnutý prístup priameho porovnania simulácie a experimentu
tak poskytuje základ pre budúce predpovede v biofyzike membrán.
Korelácie medzi štruktúrou membrány a vlastnosťami lipidov,
ktoré ich tvoria je ďalší dôležitý výsledok mojej práce. Nami získané
štruktúrne

výsledky

dávajú

vzniku

modelu,

podľa

ktorého

uhľovodíkové reťazce dominujú reakcii lipidovej dvojvrstvy na teplotné
zmeny, kým polárny fragment lipidu určuje laterálne usporiadanie
v dvojvrstve. Rozdiely v polárnych fragmentoch preto poskytujú
biologickej membráne nástroj na hrubé ladenie rôznych medzimolekulových interakcií

odohrávajúcich

sa

v membráne, ktorej

vlastnosti sú zase jemne doladené zložením acylových reťazcov lipidov.
Biologická funkcia membrány je tak podľa našich výsledkov
ovplyvnená nielen bielkovinamic ale aj samotnými lipidmi. Veď ako
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inak lepšie vysvetliť enormnú štruktúrnu rozmanitosť lipidových entít
vyskytujúcich sa v lipidóme?
Pridanie malých molekúl, ako sú cholesterol a/alebo melatonín,
možno v modeli membrány zahrnúť ako ďalší prostriedok na
ovplyvnenie štruktúry membrány. Na základe našich výsledkov je
zrejmé, že kým melatonín znižuje usporiadanosť acylových reťazcov,
cholesterol ju zvyšuje. Na druhej strane, rovnaký scenár sa nepotvrdil v
prípadoch, keď je cholesterol lokalizovaný paralelne s rovinou
membrány – v jej centre, ktoré sme pozorovali v dvojvrstvách
tvorených viacnenasýtenými lipidmi. Okrem demonštrácie významu
rôznych preferencií

v interakciách medzi

rôznymi

lipidmi

a

cholesterolom, ale aj medzi samotnými lipidmi, naše výsledky možno
racionalizovať na základe vedomostí o biologických systémoch.
Napriek rôznorodým funkciám, všetky membrány sú vo
všeobecnosti asymetrické – s vyššou usporiadanosťou vo vonkajšej
monovrstve, ale aj laterálne nehomogénne – opäť s regiónmi so
zvýšenou usporiadanosťou. Preferenčné interakcie potom umožňujú
membráne riadiť transfer cholesterolu v membráne, a dokonca vytvárať
funkčné domény napomáhajúce funkčnosti bielkovín, alebo transportu
cholesterolu. Biologické systémy tak môžu profitovať z veľkej
rôznorodosti lipidov, sterolov a iných malých molekúl tvoriacich
súhrnne bunkovú membránu. Štúdium modelových systémov prevedený
v dizertačnej práci potom poskytuje referenčný bod pri odhaľovaní
úlohy jednotlivých druhov komponentov v procese vytvárania takej
komplexnej štruktúry ako je biologická membrána.
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7. Summary
Biological membrane is a main building block in living organism,
where it plays a crucial role in encompassing and defining cells and
biological tissue. Membranes form a natural hydrophobic barrier that
separates the cytosol from the extracellular environment. However,
these complex mesoscopic assemblies posses functions, which are far
more elaborate than a simple permeability barrier accommodating
proteins. Instead, biomembranes are highly functional dynamic
machines that are central to a host of biological processes, including the
transport of materials, cell defense, recognition, adhesion, and signaling.
In general, the different organelle membranes serve the different
function, and consequently have different structural characteristics. As
structure is often tightly coupled to function, the myriad specific
functions occurring in these membranes is reflected in the lipidome’s
size and diversity.
Biological membranes consist mainly of lipids and proteins,
where it is widely accepted that the membrane’s underlying structure is
imparted by the lipid bilayer. A structure-function relation present in
biological membranes is then obviously of a huge interest to various
pharmaceutical

applications

hoping

to

facilitate

cell-to-cell

communication, direct proteins to their ultimate destinations, regulate
the uptake and transport of cholesterol, or genetic material by individual
cells, as well as control docking sites for opportunistic viruses such as
human immunodeficiency virus (HIV) to bind with and infect individual
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cells. The cell membrane is a first line of defense against invading
species,

and

is

key

to

understanding

various

diseases

and

pharmaceutical treatments. The recent advances in X-ray and neutron
scattering methods in general, are increasingly providing us with a
unique access to this much touted structure-function relationship in
biomembranes that is universally sought out in biology and
pharmacology.
This dissertation was formed by my investigations in the rapidly
growing field of membrane biophysics. In particular, I have focused on
studying the structure and function of lipid bilayer. The precise
knowledge about its structural properties can change our understanding
of lipid-peptide interactions, and consequently the protein function, as
its orientation may depend on the hydrophobic thickness of bilayer. On
the other hand, the spread in the literature results for even one of the
most studied lipid bilayer (dipalmitoylphosphatidylcholine, DPPC) sometimes said to be the hydrogen atom of lipids - emphasizes the
difficulty of obtaining structural results for fully hydrated, fluid phase
bilayers. I have therefore devoted a significant effort to the
methodology of scattering experiments and their data evaluation. The
increasingly more detailed scattering density profile (SDP) models
brought me to the need of combining contrast varied neutron scattering
experiments with those of X-ray scattering. Importantly however, my
approach allows me to obtain very robust results when it comes to
determining the bilayer structural parameters, as I have published for
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many various phosphatidylcholine (PC), phosphatidylglycerol (PG), and
phosphatidyletanolamine (PE) lipids.
The aim of this dissertation is focused on the models of
biological membrane and its inner structure, and also on the lateral
organization of clusters and inhomogeneities in the membrane. I have
attained a wide range of information about the effect of cholesterol on
lipid bilayers, the effect of lipids on the location of cholesterol, but also
about the role cholesterol and lipids themselves play in the formation of
lipid structural domains called rafts. It is intriguing to link the structural
results I have obtained from the biophysical perspective to the various
functions we know biomembranes have in living organism. Amongst
other small molecules, the addition of melatonin to model membrane
has shown promising possibilities in reverting the cholesterol’s effects
regarding the formation of membrane plaques.
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8. Резюме
Биологическая мембрана является основным строительным блоком
живого организма, где она играет важную роль в окружении и
определении клеток и биологических тканей. Мембраны образуют
естественный гидрофобный барьер, который отделяет цитозоль от
внеклеточной среды. Однако эти сложные мезоскопические сборки
обладают функциями намного более сложными, чем простой
барьер содержащий белки. Наоборот, биомембраны – высоко
функциональные

динамические

машины,

которые

являются

центральными в биологических процессах, в том числе при
транспортировке материалов, защите клеток, в распознавании,
адгезии и сигнализации. В общем, мембраны разных органелл
имеют разные функции и, следовательно, имеют различные
структурные характеристики. Как структура часто тесно связана с
функцией, так и бесчисленное количество специальных функций,
происходящих в этих мембранах, отражается в размере липидома и
в его разнообразии.
Биологические мембраны состоят в основном из липидов и
белков. При этом принято считать, что внутренняя структура
мембраны дана липидным бислойом. Поэтому соотношение
структуры и функции

биологической мембраны представляет

собой большой интерес для фармацевтики, которая ищет способы
стимулировать связи между клетками, направлять белки в их
конечные

пункты

назначения,
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регулировать

всасывание

и

транспортировку

холестерина

или

генетического

материала

отдельными клетками, а также контролировать взаимодействие с
оппортунистическими вирусами, такими как например вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ), который вступает с клетками во
взаимодействие и заражает организм. Клеточная мембрана –
первая линия обороны против вторжения подобных вирусов,
является

ключом

к

пониманию

различных

заболеваний

и

фармацевтических методов их лечения. Последние достижения в
рассеянии рентгеновских лучей и нейтронов все чаще дают нам
уникальный доступ к этому навязанному отношению структуры и
функции

биомембран,

проблемой

которых

повсеместно

занимаются в биологии и фармакологии.
В этой диссертации изложены мои исследования в такой
быстро развивающейся области как биофизика мембран. В
частности, я сосредоточился на изучении структуры и функции
липидного бислоя. Точное знание о его структурных свойствах
может изменить наше понимание о взаимодействии между
липидми и пептидми, и, следовательно, о функциях белка, так как
его ориентация может зависеть от гидрофобной толщины бислоя. С
другой стороны, распространение в литературе результатов даже
для

одного

из

наиболее

изученных

липидных

бислоёв

(дипальмитоилфосфатидилхолин, ДПФХ) - иногда его называют
атом водорода липидов - подчеркивает сложность получения
структурных результатов для полностью гидратированных жидких
бислоёв. Поэтому я уделил значительное внимание методологии
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экспериментов по рассеянию и оценки их данных. Все более
подробные модели профиля плотности рассеяния (ППР) привели
меня к необходимости объединения экспериментов по рассеянию
нейтронов в условях разнообразных контрастов с экспериментами
по рентгеновскому рассеянию. Важно отметить, однако, что мой
подход позволяет мне получать очень надежные результаты по
определению

структурных

параметров

опубликовал

в

работах

многих

бислоя,
на

темы

так

как

я

различных

фосфатидилхолинных (ФХ), фосфатидилглицеролных (ФГ), и
фосфатидилэтаноламинных (ФЭ) липидов.
Целью данной диссертации является изучение модели
биологической мембраны и её внутренней структуры, а также
латеральной

организации

кластеров

и

неоднородностей

в

мембране. Я получил широкий спектр данных о влиянии
холестерина на липидный бислой, липидов на расположение
холестерина, а также о роли холестерина и самих липидов,
которую они играют в формировании липидных структурных
доменов, называемых рафты. Интересно, что можно связать
структурные результаты, которые я получил с биофизической
точки зрения, с различными функциями, которыми, как мы знаем,
биомембраны обладают в живом организме. Среди других малых
молекул добавление мелатонина в модельную мембрану уже
показало многообещающие возможности в устранении эффекта
холестерина в отношении формирования мембранных бляшек.
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