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I

Úvod

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 určenia ich fyzikálnych
vlastností.
Hlavnými úlohami pri štúdiu biologických membrán je popri popísaní komponentov
tvoriacich biologickú membránu a určenia 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 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 a Nicolson, 1972), podľa ktorého je základnou
zložkou membrány fosfolipidová dvojvrstva s integrálnymi a periférnymi bielkovinami (Obr.
1).
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Obr. 1: Model biologickej membrány ako fluidnej mozaiky predstavený v práci Singera a
Nicolsona z roku 1972.

Hoci základné prvky modelu tekutej mozaiky ostávajú aj naďalej v platnosti,
v súčastnosti 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, so zložitejšími medzičasticovými interakciami, ktoré zahŕňajú interakcie
lipid-lipid, lipid-bielkovina ale aj bielkovina-bielkovina. Príkladom zvýšenej 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?
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
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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 za cenu priestorového rozlíšenia. Vysoké rozlíšenie poskytujúce
unikátne detaily je možné dosiahnuť použitím skanovacích sond v atomóvej silovej
mikroskopii alebo skenovacej elektrónovej mikroskopii, ktoré sú však limitované skúmaním
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

charekteristických pre biologické membrány (Harroun a spol., 2009).

I.1

Biologická membrána

Štúdium lipidovo-vodných sytémov zaznamenalo obnovenie záujmu v ostatných
rokoch. Takýto nárast záujmu nie je len dôsledkom dôležitosti daných systémov ako modelov
skutočnej biologickej membrány, ale aj následkom rozvoja možností experimentálnych,
najmä koloidných vied (Katsaras a Gutberlet, 2001). Navyše, mnoho vedcov dnes venujúcich
svoju pozornosť biologicky relevantným systémom pracovali pôvodne v oblasti tekutých
kryštálov či polymérov. Výskumu biologickej membrány ako vysoko komplexného systému
(viď Obr 2) tak prospieva široko diverzifikovaný prístup inšpirovaný postupmi z rôznorodých
vedných disciplín, hoci tento výskum stále patrí k mladým odborom.
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Obr. 2: Komplexný model biologickej membrány zachytávajúci rôzne bielkoviny
integrované v lipidovej dvojvrstve a cytoskelet na vnútronbunkovej strane membrány.
(Adoptované z práce Pabst a spol., 2010.)

Nebolo to skôr než v skorých sedemtesiatych rokoch dvadsiateho storočia, keď bola
membrána rozpoznaná ako dvojrozmerná tekutina, v ktorej sa jednotlivé molekuly pohybujú
viac-menej voľne. Dnes už vieme, že lipidy a bielkoviny nie sú náhodne distribuované, ale
vytvárajú funkčné domény umožňujúce správne fungovanie membrány. Myšlienka domén v
biologickej membráne však bola predstavená po prvýkrát až v práci Goodsaid-Zalduonda a
spol. (1982) v roku 1982 a neskôr v práci Simonsa a van Meera (1988) v roku 1988, použitím
kombinácie lipidov bunkovej membrány (t.j. glykolipidov, sphingolipidov a cholesterolu). V
základnom rozdelení sú takéto domény dnes klasifikované ako a) komplexi bielkovinabielkovina (napr. Pawson a Nash, 2003; Gavin a Superti-Furga, 2003; Betts a Russell, 2007),
b) lipidové rafty (napr. Jacobsson a Dietrich, 1999; McIntosh, 2007) a c) kolové ploty (tzv.
picket and fence model) tvorené cytoskeletom (napr. Abbott, 2005; Nakada a spol., 2003).
Napriek rôznorodým funkciám, všetky membrány sú vo všeobecnosti asymetrické
(odlišné zloženie vrstiev dvojvrstvy), nekovalentné štruktúty pozostávajúce z tenkej vrstvy
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lipidov a bielkovín. Amfifilné molekuly lipidov spontánne vytvárajú dvojvrstvy, v ktorých
hydrofóbne reťazce sú tienené pred enereticky nevýhodnou interakciou s okolitou vodou,
zatiaľčo hydrofilné polárne fragmenty sú vystavené cytoplazme a mimobunkovému priestoru.
Takáto predstava dvojvrstvovej štruktúry bola prvýkrát navrhnutá v roku 1925, keď Gorter a
Grendel (1925) skúmali lipidový extrakt červených krviniek za pomoci prístroja dnes
známeho ako Langmuirov žľab (Langmuir trough). Vo svojom pokuse demonštrovali, že
takýto lipidový extrakt usporiadaný do jednoduchej vrstvy zaberal plochu približne
dvojnásobne väčšiu ako je plocha bunky.
K

jedným

z

najštudovanejších

fenoménov

lipidových

dvojvrstiev

patria

termodynamické fázy. Existenciu fázového prechodu v nehydrovaných lipidoch dokázal v
roku 1966 Chapman a spol., a neskôr svoje štúdie rozšíril aj na lipidové systémy vo vode
(Chapman a Fluck, 1966; Chapman a Morrison, 1966; Chapman a spol., 1967; Chapman a
spol., 1974). Medzi iným, Chapman a Salsbury (1966) ukázali distribúciu pohybov a
neusporiadanosť

pozdĺž

reťazcov

vo

fosfatidyl-etanol-amínových

dvojvrstvách,

s

poukázaním na koncové metylové skupiny, v prípade ktorých boli translácie a rotácie
pozorované v najväčšej miere. Pozorované termodynamické usporiadanie je dnes všeobecne
známe ako tekuto-kryštalická fáza Lα.
Tardieu a spol. (1973) publikovali štúdiu, v ktorej predstavili takmer všetky známe
termodynamické fázy lipidovo-vodných systémov. Pre väčšinu fosphatidyl-cholínov existujú
tri lamelárne usporiadania charakteristické stupňom usporiadania acylových reťazcov. So
znižujúcou sa teplotou takéto systémy prechádzajú zo spomenutej tekuto-kryštalickej fázy
(Lα) do gélových fáz (Lβ', Lβ, Pβ') so zvyšujúcou sa usporiadanosťou acylových reťazcov.
Narastajúce usporiadanie reťazcov dokonca dáva vzniku medzimolekulovým interakciám
pôsobiacim na väčšie vzdialenosti, ktoré vyúsťujú do formovania nadmolekulových štruktúr.
Najväčšou usporiadanosťou je potom charakteristická kryštalická fáza LC, ktorú po prvýkrát
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pozoroval Chen a spol. (1980) vo vzorkách inkubovaných niekoľko dní pri teplote ~0 oC.
Napriek

tomu

však

táto

fáza

ešte

dlho

odolávala

dôkladnému

porozumeniu.

Dvojdimenzionálna štruktúra takýchto systémov bola popísaná až v roku 1995, s príchodom
orientovaných dvojvrstiev (Raghunathan a Katsaras, 1995; Katsaras a spol., 1995).
Na okraj je možné spomenúť, že okrem diskutovaných lamelárnych fáz, lipidovovodné disperzie vytvárajú aj ďalšie štrutkúry, zahŕňajúce sférické micely, hexagonálne tyče a
inverzné hexagonálne trubice, či trojrozmerne usporiadané štruktúry s kubickou symetriou.
Špeciálne v prípade kubických fáz sa jedná o užitočný nástroj pri štúdiu integrálnych
bielkovín, ktoré sú neoddeliteľne spojené s membránou. Skúmané bielkoviny, ktoré sú
udržiavané v prirodzenom prostredí si tak naďalej zachovávajú svoju funkčnosť, ako bolo
demonštroané v prípade baktériorodpsínu (Pebay-Peyroula a spol., 1997; Luecke a spol.,
1998; Luecke a spol.,1999; Belrhali a spol., 1999). Toto je nesmierne dôležité keďže veľká
časť ľudského genómu predstavuje práve takéto integrálne bielkoviny.
Na záver, hoci v žiadnom prípade nie menej dôležitá poznámka sa týka vody, v ktorej
sa lipidové molekuly nachádzajú. V rámci vytvárania teoretického modelu fosfolipidovej
dvojvrstvy sa musí zobrať do úvahy, že ióny a iné molekuly nachádzajúce sa vo vodnej fáze
ako aj samotné molekuly vody susediace s povrchom dvojvrstvy ovplyvňujú fyzikálne
vlastnosti membrány a musia byť preto uvažované ako jej súčasti. Je napríklad známe, že istý
počet molekúl vody nielenže obklopuje dvojvrstvu, ale aj penetruje do hydrofilnej oblasti
polárnych fragmentov. Podľa Luzarda a spol. (2000), na fosfátovej skupine sú tieto molekuly
viazané najpevnejšie a ich počet je odhadovaný až do sedem. K ich odstráneniu dôjde len ak
je dehydratácia fosfolipidovej molekuly veľmi drastická. Ďalšich menej ako sedem molekúl
vody je menej pevne viazaných na karbonylové skupiny prostredníctvom polárnych
interakcií, čo spôsobuje ich polarizáciu. Posledná časť je tvorená počtom do štyroch molekúl,
ktoré nie sú polarizované a môžu byť zamenené molekulami cukru alebo trehalósy cestou
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osmotického efektu. V experimentálnych štúdiách je potom dôležité nezabudnúť na tieto
molekuly vody, čo v opačnom prípade môže výrazne skreslovať výsledky získané rôznymi
technikami ak je použitý predpoklad dvojvrstvy neobsahujúcej molekúl vody (Balgavý a
spol., 2001).

I.2

Metódy štúdia

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
a spol., 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 materiálovom výskume. V prípade štrukturálnej
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.
Rozptyl nautrónov a röntgenových lúčov sú podobné v tom, že obe techniky dokážu
poskytnúť dynamické a štruktúrne informácie o skúmanom systéme (Harroun a spol., 2009).
Principiálne rozdielne sú však v tom ako interagujú s materiálom. Zatiaľčo röntgenové lúče
sú ako elektromagnetické vlnenie rozptylované elektrónmi atómov, neutróny sú elementárne
častice, ktoré interagujú s atómovými jadrami (Als-Nielsen a McMorrow, 2001). Tieto
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fundamentálne interakcie spôsobujú, že sila rozptylu röntgenových lúčov na rôznych
atómoch rastie s ich atómovým číslom (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 mocnú 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.

I.2.1

Röntgenové lúče

Röntgenové (RTG) lúče, známe aj ako lúče X, sú elektromagnetické vlnenia ktorých
vlnové dĺžky sa nachádzajú v rozmedzí 10-8 až10-12 m. Objavil ich Wilhelm Conrad Röntgen
v roku 1895 ako dôsledok vysokonapäťových elektrických výbojov vo vákuovej sklenenej
trubici známej ako Hittorf-Crookesova banka. Za tento objav mu bola v roku 1901 udelená
vôbec prvá Nobelova cena za fyziku.
Po dobu ďalších šesťdesiatich rokov bolo hlavným spôsobom produkcie RTG žiarenia
bombardovanie metalových anód vysoko energetickými elektrónmi. Rýchlo spomaľované
elektróny pri dopade na anódu strácajú kinetickú energiu, ktorá sa premieňa na teplo a
"bremsstralung" - brzdné žiarenie. Nevýhodou tejto metódy je však nízka energia získaného
žiarenia, ktorá je obmedzená energiou akcelerovaných elektrónov. V prípade elektrónov
dopadajúcich s dostatočnou energiou ale môže dôjsť v atómoch terča k vyrazeniu elektrónu z
hladiny K. Táto medzera je okamžite zapĺňaná elektrónmi z vyšších hladín, pričom sa
uvoľňuje charakteristické RTG žiarenie Kα a Kβ s vyšími energiami. Bohužiaľ, účinnosť
takejto produkcie dosahuje len okolo 0.1 %. Významným pokrokom preto bolo zostrojenie
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rotujúcej anódy, ktorá zväčšuje efektívnu plochu anódy a spolu so zlepšenou možnosťou jej
chladenia umožila desaťnásobnému nárastu intenzity RTG lúčov (Als-Nielsen a McMorrow,
2001).
Synchrotrónové žiarenie znamenalo ďalšie zlepšenie v produkcii RTG žiarenia.
Takéto žiarenie vzniká keď nabitá častica pohybujúca sa vysokou rýchlosťou je vystavená
zrýchleniu, a bolo prvýkrát pozorované v roku 1947 Elderom v laboratóriách General Electric
(Elder a spol., 1974). Až do šesťdesiatych rokov však bolo toto žiarenie považované za
energetický odpad pri experimentoch fyziky vysokých energií a v synchrotrónoch prvej
generácie je dodnes len "parazitickým" produktom elektrónových lúčov. Neskoršie budované
synchrotróny druhej generácie sú už zamerané výlučne na produkciu synchrotrónového
žiarenia, ktoré vzniká keď elektróny alebo pozitróny rotujú v uzavretom kruhu pri
rýchlostiach blízkych rýchlosti svetla. V súčasnosti už existujú aj synchrotróny tretej
generácie (napr. ESRF vo Francúzskom Grenobli, APS v Americkom Chicagu, Spring 8 v
Japonskom Hyogu), ktoré za pomoci dômyselne navrhnutých magnetov dosahujú RTG lúče
približne 1010-krát intenzívnejšie ako synchrotróny prvej generácie, a 1015-krát intenzívnejšie
ako rotujúce anódy (Katsaras a spol., 2008).

Obr. 3: Schematický náčrt synchrotrónu, v ktorom sú nabité častice injektované z lineárneho
urýchľovača do zosilňovacieho urýchľovača, kde obiehajú pokiaľ nenadobudnú cielenú
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energiu. Pri rýchlosti blízkej rýchlosti svetla sú potom privádzané do zásobného okruhu, kde
vyžarujú RTG lúče pri prelete sústavou magnetov.

I.2.2

Neutróny

Neutrón je elektricky neutrálna, subatómová elementárna častica, ktorej existencia
bola postulovaná Ernestom Rutherfordom (Rutherford, 1920) a následne objavená Jamesom
Chadwickom v roku 1932 (Chadwick, 1932). S výnimkou atómu vodíka sa neutrón nacházda
v jadrách všetkých chemických prvkov, má hmotnosť mierne väčšiu ako protón, jadrový spin
1/2 a magnetický moment -1.91eh/(2mp) (Dachs, 1978). Neutróny sú stabilné iba vo
viazanom stave v atómovom jadre, zatiaľčo voľné neutróny sa rozpadajú s polčasom rozpadu
približne 900 sekúnd na protón, elektrón a antineutríno (Mampe a spol., 1989).
V porovnaní s lúčmi X, sú neutróny považované za vhodnejšiu sondu na štúdium
biologicky relevantných materiálov, nakoľko tieto sú bohaté na ľahké atómy (najmä vodík,
H), ktoré sú slabo "viditeľné" pre RTG lúče. Ďalšou výhodou neutrónov je ich vysoká
penetrácia, energie umožňujúce štúdium rôznych dynamických procesov atómov a molekúl
(napr. translácia, rotácia, vibrácia, či mriežkové módy), a pre materiálový výzkum nesmierne
dôležitý jadrový spin a magnetický moment. Najdôležitejšou vlastnosťou neutrónov je však
ich odlišná interakcia s izotopmi toho istého atómu, umožňujúca vzniku techniky variácie
kontrastu, za pomoci ktorej dokážu neutróny odhaliť molekulárnu štruktúru na úrovni
individuálnych atómov (Zaccaï a spol., 1975).
Neutrónové lúče s intenzitou vhodnou na rozptylové experimenty sa v súčastnosti
produkujú v jadrových reaktoroch, alebo spalačných zdrojoch. V jadrových reaktoroch
vznikajú neutróny ako produkt štiepenia jadrového paliva (235U) na niekoľko ľahších jadier a
tepelnej energie. Časť uvoľnených neutrónov (na každú štiepnu reakciu pripadajú štatisticky
2 až 3 neutróny) sa potom podieľa na udržiavaní reťazovej reakcie, pričom tieto neutróny
11

musia byť spomalené na zvýšenie pravdepodobnosti zachytenia jadrom uránu. K takémuto
spomaľovaniu dochádza prostredníctvom odovzdávania kinetickej energie atómom
moderátora, ktorého najčastejším príkladom v praxi je voda, ťažká voda, grafit, alebo
berýlium. Výsledné termálne neutróny sú charakteristické tipickou vlnovou dĺžkou ~1.2 Å (1
Å=10-10 m) a v mnohých prípadoch sa spomaľujú ďalším, chladnejším moderátorom (napr.
tekutým vodíkom o teplote ~20 K) na energie zodpovedajúce vlnovej dĺžke 5 až 10 Å. Takéto
neutróny je potom možné transportovať za pomoci neútronových vodičov, v ktorých sa
využíva totálny odraz v poniklovanom, opticky hladkom skle (Aschauer a spol., 2000).

Obr. 4: 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 privázdané neutrónovodmi.
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Iná technika produkcie neutrónov využíva urýchľovače častíc. V takýchto spalačných
zdrojoch sú najprv iónovým zdrojom produkované záporné ióny vodíkov (H-), ktoré sú v
pulzujúcich lúčoch urýchľované na vysoké energie dosahujúce niekoľko keV až MeV
(Watanabe, 2003), až na konečných GeV ako je to v prípade Spalačného Neutrónového
Zdroja v Americkom Oak Ridge. V poslednej 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, vysoko energetický protón
dopadajúci na terč pripadá 20 až 30 neutrónov, poskytujúcich intenzívnejši lúč ako je to v
prípade reaktorov. Na druhej strane, keďže sa jedná o pulzný zdroj, časovo spriemerovaná
produkcia neutrónov je často dokonca nižšia ako v prípade vysoko intenzívnych jadrových
reaktorov (Katsaras a spol., 2008).

I.2.3

Rozptyl pod malými uhlami

Rozptyl je veľmi široký pojem, ktorý sa používa na označenie konštruktívnej
intereferencie vĺn odrazených od atómov skúmaného objektu, alebo týmito atómami
odchýlených od smeru, pod ktorým pôvodná vlna dopadala. Každý submikrónový objekt
vytvorený agregáciou molekúl (napr. lipidov) rozptyluje vlny prostredníctvom fyzikálnej
interakcie s atómami. Keďže na základe časticovo-vlnového dualizmu kvantovej mechaniky
je možné každému kvantovému objektu pripísať vlastnosti častice a vlny zároveň, nezáleží či
sa jedná o elektromagnetické vlny RTG žiarenia, alebo kvantové vlny častíc ako sú neutróny.

 
V rozptylovom experimente dopadá plochá vlna A0 exp(ik 0  r ) s dobre definovaným
smerom šírenia ( k 0 ) na vzorku, ktorej atómy (elektróny) sa stávajú zdrojom sférického

vlnenia a v bode r vzniká výsledná vlna ako suma dopadajúcej a rozptýlenej vlny.

Experimentálne pozorovaná intenzita rozptylu je výsledkom interakcie neutrónov s jadrami v
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prípade rozptylu neutrónov, alebo fotónov s elektrónmi v prípade rozptylu RTG žiarenia.
Miera tejto interakcie je charakterizovaná pre jadrá atómov rozptylovou amplitúdou b a pre
elektróny nábojom e, respektíve objemovou hustotou týchto veličín. Interakciu dopadajúcej

vlny s poľom vzorky  (r ) potom v prvom priblížení nemnohonásobného rozptylu

(Bornovské priblíženie) vyjadruje superpozícia sférických vĺn od všetkých jednotlivých
atómov, alebo elektrónov, ktorú je možné vyjadriť v tvare (Pišút a spol., 1983):


  

F(q) 
 (r ) exp(iq  r )dr ;

4

 

4 sin( )
,
q  k  k0 



(1.)


kde q je rozptylový vektor daný rozdielom vlnového vektora dopadajúcej a rozptýlenej vlny

a 2θ je uhol rozptylu zvieraný týmito vektormi (viď Obr 5).

Obr. 5: Vektorová reprezentácia rozptylu na skúmanej vzorke V.



Rovnica (1) predstavuje Fourierov obraz funkcie  (r ) , t.j. rozklad funkcie F (q ) do

systému bázových ortogonálnych funkcií, ktorý je charakteristický pri riešení rozptylových
úloh. Tento prístup je používaný na reprezentáciu spojito sa meniacej funkcie hustoty
elektrónov, alebo hustoty dĺžky rozptylu neutrónov, kde príslušné Fourierove koeficienty sú
nazývané form faktormi a ich absolútna hodnota rozptylovou amplitúdou. V skutočnom
experimente sa však nemeria rozptylová amplitúda, ale intenzita rozptylu, ktorá je úmerná
štvorcu amplitúdy (Glatter a Kratky, 1982)
  

 2


I (q )  F (q )  F  F     (r1 )   (r2 )  e iq( r1 r2 ) dV1dV2 .

(2.)

V prípade malouhlového rozptylu na systémoch lipozómov nachádzajúcich sa vo
vodných roztokoch je možné rovnicu 2 upraviť ďalej. Malouhlový rozptyl predpokladá
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štatisticky izotropný systém zostávajúci bezo zmeny napríklad pri rotácii častice, čo je
splnené

v

prípade

sféricky

symetrického

objektu,

keď

autokorelačná

funkcia

  



~ 2 r     (r1 )   (r2 )dV1 nezávisí od smeru vektora r  r1  r2 , ale len od jeho veľkosti


r  r . Ďalej sa uvažuje štatisticky neusporiadaný systém bez vzájomnej korelácie medzi
dvoma vzdialenými bodmi, čiže bez akejkoľvek formy usporiadanosti systému s náhodne
distribuovanými časticami, tak aby hodnota autokorelačnej funkcie bola v každom bode
blízka priemernej hodnote hustoty rozptylovej dĺžky. Štruktúra je tým reprezentovaná len v
konečnom priestore, kde sa ~ 2 líši od konečnej hodnoty. Tento medzivýsledok je v zhode s
faktom, že konštantná hodnota rozptylovej hystoty cez celkový objem rozptyluje rovnako ako
prázdna vzorka a nemôže prispievať do obrazu výslednej rozptylovej intenzity (Glatter a
Kratky, 1982). Výslednú intenzitu rozptylu pod malými uhlami na sféricky symetrickom
objekte potom môžeme písať v tvare Rayleigh-Gans-Debye formuly (Feigin a Svergun, 1987)
2

 R2
sin(qr ) 
I (q)    4r 2 ( V (r )  W )
dr  ,
qr
 R1


(3.)

ktorej zodpovedá rozptylový form faktor
R2

F (q)   4r 2 ( V (r )  W )
R1

sin(qr )
dr ,
qr

(4.)

kde sa integruje cez oblasť, v ktorej rozptylová hustota vzorky ρV(r) je rôzna od rozptylovej
hustoty vodného roztoku ρW.

I.2.4

Difrakcia

Difrakcia je založená na jednoduchom princípe Braggovho zákona, ktorý vysvetluje
odraz vlnenia na opakujúcich sa objektoch. Tento princíp je matematicky vyjadrený
rovnicou, ktorá popisuje vlnenie o vlnovej dĺžke λ odrazené od série plôch atómov pod uhlom
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θ. Ku konštruktívnej interferencii medzi dopadajúcim a odrazeným vlnením dochádza v
prípade keď dráhový posun medzi týmito vlnami (t.j. 2dsin(θ)) je presne rovný násobku
vlnovej dĺžky λ (Als-Nielsen a McMorrow, 2001).

Obr. 6: Schematický náčrt princípu difrakcie, ktorá vytvára konštruktívnu interferenciu ak je
splnený Braggov zákon: hλ=2dsin(θ).

Pre pravidelne sa opakujúce objekty (kryštály) rovnica rozptylovej amplitúdy
(nazývaná tiež form faktor) môže byť napísaná v diskrétnom tvare, ktorý lepšie vyhovuje
špecifickým vlastnostiam takýchto objektov. Napríklad v obrázku 6 je vzorka tvorená
diskrétnymi plochami, ktorých motív sa presne opakuje po každej vzdialenosti d. Atóm

nachádzajúci sa vo vektorovej pozícii R vzhľadom na prvú plochu sa potom nachádza v

 
každej ďalšej ploche (h) na pozícii hd  R . Tvar rovnice 1 sa zmení na

 





m n
n


  

 
F (q )   (r j ) exp iq  hd  R j   (r j ) exp iq  R j
h 1 j 1

j 1

 exp iq  hd ,
m



(5.)

h 1

kde φ vyjadruje silu interakcie medzi sondou (napr. RTG žiarenie alebo neutrón) a daným
atómom. V prvej časti sa sumuje cez všetky atómy jedného motívu štruktúry (jednej plochy)
a druhá suma zodpovedá interferencii medzi opakujúcimi sa motívmi. Dôležitým dôsledkom
tejto rovnice je fakt, že pri splnení podmienok Braggovho zákona dosahuje druhá suma silné
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maximum, čo spôsobuje silnú konštruktívnu interferenciu v prípade objektov s dokonale sa
opakujúcim motívom.
Funkcia popisujúca rozptylové vlastnosti štruktúry opakujúceho sa motívu (t.j. φ(r) v
rovnici 5, čo je v prípade spojitých objektov vhodnejšie vyjadrené cez hustotu rozptylu ρ(r))
je potom jednoducho vyjadrená z form faktoru rozptylu cez inverznú Fourierovu
transformáciu. V prípade centro-symetrických štruktúr lipidových dvojvrstiev je výpočet
profilu rozptylovej hustoty (Δρ) v smere pozdĺž normály dvojvrstvy (t.j. z) zjednodušený do
tvaru

 ( z ) 

1
2 hMAX
 2hz 
F0   Fh cos
,
d
d h1
 d 

(6.)

kde Fi sú form faktory rozptylu získané z difrakčného experimentu. Keďže však
experimentálne merania zaznamenávajú intenzitu rozptylu, ktorá zodpovedá druhej mocnine
form faktora, rovnica 6 je určená s nejdenoznačne pridelenými znamienkami form faktorov.
Štandardnou metódou určenia znamienok form faktorov v difrakcii neutrónov je
pomocou izotopickej zámeny vody H2O a ťažkej vody D2O. Experimentálne určené form
faktory pri tom nasledujú zmeny kontrastu ako lineárna funkcia, čo umožňuje pridelenie
patričných fáz meraným form faktorom rozptylu (Worcester a Franks 1976). Pridruženým
výsledkom takéhoto postupu je aj získanie profilu distribúcie vody v dvojvrstve. Toto je
možné z dôvodu, že hustota rozptylu dvojvrstvy nezávisí na izotopickej zámene vo vodej fáze
a teda sa vynuluje pri odčítaní profilov rozptylových hustôt získaných pri dvoch rozdielnych
kontrastoch (viď Kučerka a spol., 2009a pre viac detailov).

I.2.5

Difúzny rozptyl

Biologické procesy sú prirodzene zviazané so štruktúrou membrány, pričom sa
predpokladá, že platformou funkčnej biologickej membrány je tekutá termodynamická fáza
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dvojvrstiev lipidov. V tejto fáze sa lipidové dvojvrstvy prejavú takmer ako tekutiny s
vysokým stupňom konformačnej voľnosti, a ich štruktúra je preto najlepšie popísaná
širokými štatistickými distribúciami, naproti ostrým delta funkciám typickým pre 3D kryštály
(Nagle a Tristram-Nagle, 2000). Práve kvôli tejto vnútornej neusporiadanosti - ktorá je
považovaná za dôležitú pre správne fungujúce biologické procesy - informácie o štruktúre
biologickej membrány nie sú ľahko získateľné. Špeciálne obtiažnym prípadom je potom
biologicky najrelevantnejší stav, v ktorom sú membrány plne hydratované. V ostatných
rokoch však prišlo k významnému vývoju, na základe ktorého je možné membránovú
štruktúru získať z difúzneho rozptylu vznikajúcom pri difrakcii na zvlnených dvojvrstvách
(Pabst a spol., 2000; Lyatskaya a spol., 2001; Salditt a spol., 2003).
V roku 1972 Caillé (1972) predpovedal mocninový tvar funkcií (Obr. 7) popisujúcich
difrakčné maximá pozorované v prípade smektických tekutých kryštálov. Navyše, odvodené
exponenty dal do súvislosti s materiálovými vlastnosťami ako sú modul ohybu jednotlivej
dvojvrstvy KC a objemový modul stlačenia B, ktorý opisuje interakcie medzi susednými
dvojvrstvami. Zhang a spol. (1994) neskôr modifikovali túto teóriu, tak aby bolo možné
zahrnúť všetky difrakčné píky, do tvaru



q 2 kT
8 KB

;

h    h2 ,

(7.)

kde kT je tepelná energia a h v druhom vzťahu predstavuje difrakčný poriadok píku. Po
určení tohto parametra modelu s opakujúcim sa mriežkovým parametrom d je potom možné
určiť vplyv difúzneho rozptylu v štruktúrnom faktore. Na tomto základe je potom možné
urobiť korekciu form faktoru a obrátenou Fourierovou transformáciou ho previesť na profil
elektrónovej hustoty.
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Obr. 7: Logaritmický graf difrakčnej intenzity meranej v prípade fluktujúcich orientovaných
dvjvrstiev. Čierna farba zodpovedá najsilnejšiemu signálu, ktorý vytvára široké distribúcie
difúzneho rozptylu (naproti ostrým delta funkciám typickým pre kryštály). Graf vpravo
zobrazuje fity pomocou mocninových funkcií navrhnutých v Caillé teórii tekutých kryštálov.

V prípade "práškových" vzoriek bez preferenčnej orientácie je možné extrahovať iba
Caillého parameter , ktorý obsahuje len produkt materiálových modulov KC a B. Naproti
tomu orientované dvojvrstvy poskytujú tieto parametre jednotlivo (Lyatskaya a spol., 2001),
čo eliminuje potrebu dodatočných experimentov či predpokladov. Na druhej strane je
potrebné podotknúť, že v mnohých prípadoch nie je možné pripraviť vzorky s
mnohonásobnými orientovanými dvojrstvami (napr. lipidy s elektrickým nábojom spôsobia
odpudzovanie susedných dvojvrstiev, teoreticky, na nekonečné vzdialenosti). Preto sú pri
určovaní štruktúry a interakcií lipidových dvojrstiev obidva tieto prístupy rovnako dôležité.
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II

Lipidové dvojvrstvy

II.1

Unilamellárne lipozómy

Z hľadiska biologickej perspektívy sú najpôsobivejším modelom bunkovej membrány
unilamelárne lipozómy - duté sférické objekty pozostávajúce z jedinej lipidovej dvojvrstvy,
ktorá oddeľuje vnútornú a vonkojšiu vodnú fázu. Z dôvodu ich bunke-podobnej topológii a
zloženia biologického pôvodu, sú unilamelárne lipozómy (alebo inak aj unilamelárne
vezikuly) považované za sľubné morfológie vhodné pre inžinierstvo biokompatibilných
medicínskych systémov (Kučerka a spol., 2007a). Ako príklad je možné spomenúť ich
používanie pri štúdiu efektov rôznych fyziologických prostredí ako aj rôznych prímesí na
membrány a s nimi spojené bielkoviny (Karlovská a spol., 2006). Hoci unilamellárne
lipozómy existujú v roztokoch (čo je z biologického hľadiska vlastne výhodou) a ich
izotropné štruktúrne veličiny sú zväčša charakterizované dátami s nízkym rozlíšením,
zlepšenie získateľných informácií je možné dosiahnuť za pomoci techniky variácie kontrastu
v neutrónovom rozptyle.

II.1.1

Guinierova malouhlová aproximácia

Medzi priekopníkov aplikácie malouhlového rozptylu neutrónov na určenie hrúbky
fosfolipidovej dvojvrstvy v unilamelárnych lipozómoch patrí vedecká skupina pod vedením
Sackmana (Knoll a spol., 1981). Ich vyhodnocovanie experimentálnych kriviek sa sústreďuje
na oblasť malých hodnôt rozptylového vektora q, ktorá poskytuje takzvaný gyračný polomer
dvojvrstvy Rg. Pri predpoklade, že dvojvrstvy v lipozómoch možno aproximovať sústavou
náhodne orientovaných tenkých platní, hrúbka ktorých je veľmi malá v porovnaní s ich
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laterálnymi rozmermi a hustota rozptylu ktorých je homogénna v objeme dvojvrstvy, sa
hrúbka dg určí priamo z gyračného polomeru
d g2  12 Rg2 ,

(8.)

kde

I (q)  I (0)  exp(-

q 2 Rg2
3

).

(9.)

Model použitý a priori v predpokladoch takéhoto prístupu, však striktne oddeľuje lipidovú
dvojvrstvu a vodnú fázu, ktoré v skutočnosti zdieľajú širšie rozhranie.
Na druhej strane je potrebné poznamenať, že hoci merania malouhlového rozptylu
patria medzi techniky s nízkou rozlišovacou schopnosťou ohľadne štruktúrnych detailov, ich
citlivosť v prípade určovania celkovej hrúbky lipidovej dvojvrstvy predstihuje mnohé iné
experimentálne prístupy. Citlivosť tejto metódy sa preto často využiva na odhaľovanie
vplyvu rôznych prímesných molekúl, pričom absolútne hodnoty parametrov sú nahradzované
sledovaním ich relatívnych zmien ako funkcií koncentračných závislostí (viď Obr. 8).

dg [Å]

38
36
34
3

a)
b)

r

2
1
0

0

1

2
3
C12NO:DOPC

4

5

Obr. 8: Závislosť parametra hrúbky dvojvrstvy dg a parametra r, ktorý je určený tvarom
vzniknutých agregátov, od pomeru koncentrácií DDAO:DOPC.
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Malouhlový rozptyl neutrónov na unilamelárnych lipozómoch sa ukázal ako ideálny
nástroj na sledovanie solubilizačného vplyvu surfaktantov na fosfolipidové dvojvrstvy
(Uhríková a spol., 2001). Analýza experimentálnych dát v súlade s Guinierovou
aproximáciou totiž poskytuje nielen parameter hrúbky dvojvrstvy, ale odhaľuje aj
nadmolekulárnu štruktúru sledovaných agregátov. Rovnicu 8 je možné prepísať v
zovšeobecnenom tvare ako

I (q)  I (0)q

r 3

exp(-

q 2 Rg2
r

),

(10.)

kde parameter r odhaľuje všeobecný tvar vytvorených agregátov. Jeho hodnota rovná 1
zodpovedá tenkým platniam, hrúbka ktorých je veľmi malá v porovnaní s ich laterálnymi
rozmermi, tak ako to bolo spomenuté vyššie. V prípade, že molekuly vytvárajú agregáty s
jednou dĺžkou výrazne odlišnou od ostatných dvoch rozmerov (t.j. tubulárne objekty), tento
parameter nadobúda hodnoty 2. No a v prípade guľovitých agregátov, ako sú napríklad
micely, je r rovné 3.
Výsledky získané malouhlovým rozptylom neutrónov tak poskytujú informácie o
zmenách vo fosfolipidových dvojvrstvách vyvolané rôznymi prímesnými molekulami.
Takáto informácia je v predchádzajúcom príklade o to zaujímavejšia, že sa jedná o surfaktant,
ktorému boli prisúdené rôzne antimikrobiálne, antiseptické a imunitu modulujúce vlastnosti,
a jeho vplyv na dvojvrstvu zachytený v obrázku 8 dokonca úzko koreluje so zmenami
aktivity Ca2+ ATPázy zo sarkoplazmatického retikula (Karlovská a spol., 2006).

II.1.2

Úplný form faktor rozptylu

Experimentálne dáta boli vo väčšine prípadov vyhodnocované za použitia
"klobúkového" modelu (top-hat), v ktorom sa rozptylová hustota považuje za konštantnú
krížom cez celú dvojvrstvu (ρv(r)=konst v rovnici 3). Takýto model však prehliada vnútornú
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štruktúru fospfolipidových dvojvrstiev. Zdokonalené prístupy vyhodnocovania malouhlového
rozptylu neutrónov na unilamelárnych lipozómoch boli použité pri systematickom určovaní
štruktúrnych

parametrov

v

prípade

dvojvrstiev

pripravených

z

nasýtených

1,2-

diacylfosfatidylcholínov (Balgavý a spol., 2001; Kučerka a spol., 2004a). Hoci naďalej
využívajúc len časť experimentálnych dát, na ktorej je možné uplatniť predchádzajúce
predpoklady, autori zavádzajú komplikovanejšie modely. Prinajmenšom, dvojvrstva
pozostáva z troch odlišných častí: stredný pruh zodpovedajúci acylovým reťazcom a dva
krajné pruhy popisujúce oblasť hydrofilných polárnych fragmentov, ktoré navyše obsahujú
istý počet molekúl vody. V najjednoduchšom prípade takéhoto schodovitého modelu
(Kučerka a spol., 2004b) je hustota rozptylovej dĺžky neutrónov pre oblasť uhľovodíkov
vyjadrená v tvare

C 

bC
,
VC

(11.)

kde b je suma rozptylových dĺžok neutrónov (Sears, 1992) všetkých atómov nachádzajúcich
sa v objeme V tejto oblasti. Podobne pre oblasť hydrofilných polárnych fragmentov H platí

H 

bH  nW bW
,
VH  nW VW

(12.)

v ktorom sú navyše započítané aj molekuly vody označené indexom W. Dosadením rovníc 9
a 10 do rovnice 4 potom získame vyjadrenie pre form faktor rozptylu v tvare
F (q) 

4
q3

 

i

 W A( Ri )  A( Ri 1 ) ,

i

A( R)  qR cos(qR)  sin(qR) ,

(13.)

kde Ri zodpovedajú polomerom daných oblastí tak ako je to zrejmé z obrázku 9.
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Obr. 9: Profil 3-schodovitého modelu hustoty rozptylovej dĺžky neutrónov porovnaný s
výsledkami simulácie molekulovej dynamiky (a) a schématický náčrt reprezentácie modelu
(b).

Zatiaľčo stredná vrstva je v prípade neutrónového rozptylu dobre aproximovateľná
konštantnou funkciou (viď Obr. 9), oblasť rozhrania dvojvrstvy s vodnou fázou je lepšie
popísaná nejakou spojite sa meniacou funkciou. Napríklad, modely používané pri analýze dát
reflektometrických meraní s obľubou popisujú takéto široké rozhrania klasickými error
funkciami (Schalke a spol., 2000). Ich zapracovanie do výpočtu intenzity rozptylu však nie je
triviálne. Navyše, nevýhodou malouhlového rozptylu neutrónov na unilamelárnych
lipozómoch je, že amplitúda rozptylu rýchlo klesá s narastajúcim rozptylovým vektorom q.
Väčšina experimentálnych meraní je potom schopná detekovať intenzity prevyšujúce pozadie
len na intervale menšom ako 0.2 Å-1, čo neposkytuje dostatočné rozlíšenie na získanie
patričných detailov.
Pri interpretácii experimentálnych výsledkov je dôležitý aj fakt, že lipozómy sú duté
gule a z hľadiska ich polomerov sú polydisperzné (t.j. nejednotné vo veľkosti). Rozdelenie
veľkostí sa potom najčastejšie popisuje nejakou štatistickou distribučnou funkciou, z ktorých
za najvhodnejšie sa považuje Gaussova funkcia (Komura a spol., 1982), alebo Schulzova
funkcia (Gradzielsky a Hoffmann, 1992). Výhodou Gaussovej funkcie je rýchle klesanie do
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nuly so vzďaľovaním sa od strednej hodnoty a naopak jej nedostatkom je, že nulovú hodnotu
dosiahne až v nekonečne veľkej vzdialenosti od hlavnej hodnoty, čo je z hľadiska skutočného
systému lipozómov nereálne. Navyše z experimentálnych štúdií venujúcich sa výskumu
polydisperzie takýchto systémov vyplýva, že hodnoty veľkostí polomerov sfér nie sú
rozdelené symetricky okolo stredného polomeru. Preto je na opísanie polydisperzity veľkostí
lipozómov vhodnejšie použiť Schulzovu distribučnú funkciu
 t 1 

f ( R)  
 Rmean 

t 1

 t 1

 exp 
(t  1)
 Rmean
Rt


r ;


2

R

t   mean   1 ,
  

(14.)

kde Rmean je hlavná hodnota polomeru lipozómov a variancia (polydisperzia) ich veľkostí je
vyjadrená parametrom . Polydisperzia systému lipozómov sa potom započítava do
výslednej intenzity rozptylu ako konvolúcia s danou distribučnou funkciou

I (q)   f ( R)  I (q, R)  dR .

(15.)

Analytické riešenie rovnice 14 nie je možné v exaktnom tvare. Navyše aj numerické
riešenie vyžaduje pre výpočet rozptylovej intenzity I(q,R) nejaký jednoduchý model, ako
napríklad ten vyjadrený rovnicou 12. Na druhej strane, je možné použiť aproximáciu, na
základe ktorej sa form faktor dvojvrstvy a form faktor lipozómu separujú. Ak predpokladáme
hrúbku dvojvrstvy, d, ďaleko menšiu ako polomer lipozómu, R, a teda R+d/2≈R, prejde
rovnica 4 do tvaru separovaných form faktorov (Kiselev a spol., 2002)
d /2

sin(qR)
F (q)  4R
( V ( z )  W ) cos(qz )dz ,
qR d/ 2
2

(16.)

kde výraz pred integrálom vyjadruje príspevok rozptylu na guľovom lipozóme, zatiaľčo
rozptyl na planárnej dvojvrstve je vyjadrený integrálom, v ktorom sa integruje pozdĺž
normály dvojvrstvy. Takéto vyjadrenie potom umožňuje analytické riešenie aj v prípade
reprezentácie rozptylovej hustoty dvojvrstvy, ρv(z), zložitejšími funkciami.
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Druhým krokom k analytickému výpočtu rovnice 14 je použitie Laplacovej
transformácie a predpokladu, že rozdelenie veľkostí lipozómov je dobre popísané Schulzovou
distribučnou funkciou. Nasledujúc odvodenie v práci Pencera a spoluautorov (Pencer a spol.,
2006) prejde rovnica 14 do tvaru

 d /2

I (q)  PTS (q)   ( V ( z )  W ) cos(qz )dz 
 d / 2


2

t 3


2  2


8 (t  1)(t  2) 
4q

PTS (q) 
cost  3 arctan 2q s  ,
1  1  2 
2 2
s q
s 
 



2

(17.)

kde funkcia PTS(q) zahŕňa sféricitu a polydisperziu systému tenkých sférických lipozómov,
2
 2  1 ako už bolo zadefinované
ktorá je vyjadrená cez parametre s  Rmean  2 a t  Rmean

pri zápise Schulzovej distribučnej funkcii. Výhodou rovnice 16 je jej analytické riešenie,
ktoré výrazne urýchľuje výpočet

intenzity rozptylu

a umožňuje tým

fitovanie

experimentálnych dát na celom intervale rozptylového vektoru pri súčasnom použití
reálnejších funkcií popisujúcich hustotu rozptylu dvojvrstvy. Obrázok 10 zobrazuje príklad, v
ktorom je na popísanie lipidovej dvojvrstvy unilamelárnych lipozómov meraných v roztoku
ťažkej vody D2O použitá error funkcia. Form faktor dvojvrstvy (hranatá zátvorka rovnice 16)
je v takejto reprezentácii potom vyjadrený ako
F (q) 

1
q

 

i

 W A( z i ,  i )  A( z i 1 ,  i 1 ),

i

 q
A( z )  sin(qz ) exp  

2




2


,



(18.)

kde zi zodpovedajú hraniciam medzi jednotlivými oblasťami, podobne ako v rovnici 12, a σi
sú šírky týchto rozhraní.

26

-6

-2

 [x10 Å ]

6

a)

MD simulácia
model

4
2
0

I(q) [rel. units]

-30

-20

-10

z 0[Å]

10

20

30

b)

0.01

-1

q [Å ] 0.1

Obr. 10: Schodovitý model lipidovej dvojvrstvy, v ktorom je prechod medzi lipidovou a
vodnou fázou reprezentovaný error funkciou. Profil schodovitého modelu hustoty rozptylovej
dĺžky neutrónov porovnaný s výsledkami simulácie molekulovej dynamiky (a) a typická
krivka intenzity rozptylu neutrónov na takejto dvojvrstve (b).

Krivka intenzity rozptylu (Obr. 10b) je typická dvoma režimami. Na intervale q<0.03
Å-1 je možno v inverznom priestore (t.j. v priestore rozptylu) spozorovať oscilácie s vysokou
frekvenciou, ktoré v reálnom priestore zodpovedajú veľkým rozmerom (2π/q). Táto oblasť je
najviac ovplyvnená funkciou PTS(q) (rovnica 16) a obsahuje informáciu o celkovej veľkosti
lipozómov a polydisperznosti ich rozdelení. Príspevok funkcie PTS(q) je však pomerne rýchlo
utlmený, čím sa dostávame k druhému režimu rozptylovej krivky.
Na intervale q>0.03 Å-1 korešponduje rovnica 16 najmä informácii o štruktúre samotnej
dvojvrstvy, pričom opäť platí, že čím väčšie hodnoty q v inverznom priestore, tým menšie
vzdialenosti (väčšie detaily) v reálnom priestore. Keďže typický profil hustoty neutrónovej
dĺžky rozptylu je málo výrazný na takéto detaily, rozptylová krivka obsahuje tiež len veľmi
málo charakteristických oscilácií a zvyčajne zaniká v šume pozadia pri q rovnom 0.2 až 0.3
Å-1. Preto rozptyl neutrónov vo všeobecnosti neposkytuje vnútornú štruktúru dvojvrstvy vo
veľkých detailoch.
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Iná je však situácia v prípade rozptylu röntgenových lúčov. Keďže profil elektrónovej
hustoty je značne členitejší aj krivka rozptylovej intenzity poskytuje viac pozorovateľných
oscilácií. V niektorých prípadoch, najmä pri použití intenzívnych lúčov získaných na
synchrotrónových zdrojoch, je možné namerať krivku rozptylovej intenzity až po q=0.6 Å-1
(Kučerka a spol., 2007b).

II.1.3

Asymetrické dvojvrstvy

Rovnica 17 bola získaná pre model symetrickej dvojvrstvy (t.j. ρ(z)=ρ(-z)) a bola
odvodená z dobre známej Fourierovej transformácie hustoty rozptylovej dĺžky dvojvrstvy
(napr. Obr. 10a). Ak sa zameriame na oblasť, v ktorej je rovnica 16 plne určená form
faktorom dvojvrstvy (t.j. funkcia PTS(q)=1 typicky pre q>0.03 Å-1), získame F(q), ktorý je pre
typickú lipidovú dvojvrstvu charakteristický periodickými osciláciami prechádzajúcimi cez
nulové hodnoty. Keďže intenzita rozptylu je úmerná druhej mocnine form faktora (rovnica
16), meraná krivka tiež dosahuje nulové hodnoty napriek tomu, že všetky namernaé hodnoty
sú pozitívne.
Na druhej strane, neprítomnosť nulových hodnôt v minimách funkcie rozptylovej
intenzity môžu poukazovať na asymetrický profil dvojvrstvy (Kučerka a spol., 2007b) ako to
možno vidieť v obrázku 11. V takomto prípade je potom potrebné použiť kompletnú formu
Fourierovej transformácie s komplexným exponentom, ktorá zmení rovnicu 16 do tvaru
2
2
 D/2

 D/2
 

I (q)  PTS (q)    ( z ) cos(qz )dz      ( z ) sin(qz )dz  .



 D / 2
 
  D / 2
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Obr. 11: Intenzita rozptylu röntgenových lúčov na unilamelárnych lipozómoch. Panel naľavo
zobrazuje krivku dosahujúcu nulové hodnoty, čo je typické pre symetrické dvojvrstvy
(vnútorný graf) vytvorené napríklad z dioleoylfosfatidylcholínu (DOPC). Na druhej strane
lipidy s nábojom (panel napravo), ako napríklad dioleoylfosfatidylserín (DOPS), vytvárajú
asymetrické dvojvrstvy (vnútorný graf), ktoré sú typické krivkou rozptylu s nenulovými
hodnotami jej miním. (Adoptované z práce Kučerka a spol., 2007b.)

Hoci typické lipidové dvojvrstvy formujú symetrické štruktúry, v niektorých prípadoch
je pri použití dát s vysokým rozlíšením a na základe odvodeného matematického vyjadrenia,
možné rozpoznať asymetrie tak ako to bolo v prípade nabitých lipidových dvojvrstiev
(Brzustowicz a Brunger, 2005; Kučerka a spol., 2007b). Keďže planárne dvojvrstvy vytvárajú
vždy, aj v prípade lipidov s nábojom, symetrické dvojvrstvy a nenutrálne lipidy v lipozómoch
typických veľkostí (500 Å a viac) tiež formujú symetrické štruktúry, pozorované asymetrie sú
s

najväčšou

pravdepodobnosťou

výsledkom

súhry

elektrostatického

pôsobenia

a

geometrického zakrivenia.
Zakrivenie biologickej membrány je nevyhnutným faktorom pri vnútrobunkovej ako aj
medzibunkovej komunikácii (napr. združovanie, fúzia), ku ktorej dochádza len pri istých
geometrických podmienkach. Zmeny lokálneho zakrivenia membrány sú tiež pozorované ako
sprievodné javy pri vzniku laterálnych heterogénností v modelových membránach a môžu
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byť zdrojom laterálnych domén aj v bunkovej membráne. Laterálna organizácia a lokálne
zakrivnie membrán sú často ovplyvňované membránovými bielkovinami, zatiaľčo zakrivenie
membrány môže byť vhodným mechanizmom na vytváranie mobilných membránových
molekúl (Parthasarathy a Groves, 2007).
Hoci nie je presne známe ako bunka dokáže regulovať laterálnu organizáciu svojej
membrány,

separácia

indukovaná

cholesterolom

sa

predpokladá

byť

kľúčovým

mechanizmom. Prepojenie medzi obsahom cholesterolu a hrúbkou membrány bolo napríklad
navrhnuté pri rozdeľovaní a doručovaní membránových bielkovín pozdĺž exocytóznej dráhy
cez Golgiho komplex. Bretscher a Munro (1993) ukázali, že transmembránové časti bielkovín
plazmovej membrány sú v priemere o päť amino kyselín dlhšie ako bielkoviny Golgiho
komplexu, pričom hrúbka membrány pozdĺž exocytóxnej dráhy sa postupne zväčšuje od
endoplazmatického retikula k plazmovej membráne. Toto progresívne hrubnutie membrány
bolo korelované so sprievodným nárastom obsahu cholesterolu, čím bol cholesterol označený
za určujúci faktor membránovej hrúbky a rozdeľovania proeteínov na základe zhody dĺžky
hydrofóbnej oblasti; tzv. hydrophobic matching (Harroun a spol., 1999).
Narastanie hŕubky dvojvrstvy vplyvom cholesterolu bolo naozaj potvrdené v mnohých
prípadoch rozličných lipidových dvojvrstiev (Worcester a Franks, 1976; McIntosh, 1978;
Gallová a spol., 2008). Možno však dôležitejším výsledkom bolo, že cholesterol nebol vždy
rozdelený rovnomerne medzi dve vrstvy vzniknutej dvojvrstvy (Obr. 12). V prípade kratších
mono-nenasýtených lipidov, ktoré sú známe väčšou neusporiadanosťou acylových reťazcov,
bola hustota molekúl cholesterolu v jednej z vrstiev až dvakrát väčšia (Kučerka a spol.,
2009c). Keďže podobná asymetria distribúcie cholesterolu nebola pozorovaná v prípade
rovinných dvojvrstiev, tento efekt bol priradený zakriveniu, ktoré je prítomné v
unilamelárnych lipozómoch s priemerom menším ako 60 nm. Hoci stále nie je úplne jasné, či
lokálne zakrivenie ovplyvňuje kompozíciu lipidov, alebo je to naopak, vznikuté štruktúrne
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zmeny podmienené zmenou vlastností lipidovej dvojvrstvy sú pravdepodobne dôležitým
mechanizmom kontroly funkcie bielkovín.
20
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Obr. 12: Asymetrické rozdelenie molekúl cholesterolu v dvojrstve tvorenej mononenasýtenými lipidmi (diC14:1PC). Tento výsledok bol pozorovaný rozptylom RTG žiarenia
na unilamelárnych lipozómoch (Ø=60 nm), ktorý poskytuje profil hustoty elektrónov
zobrazený v ľavej časti obrázku. (Adoptované z práce Kučerka a spol., 2009c.)

II.2

Medzimembránové interakcie

Plne hydratovaná tekuto-kryštalická lipidová dvojvrstva je vo všeobecnosti považovaná
za pravdivý model imitujúci biologickú membránu, pričom poskytuje informáciu o štruktúre
jednotlivej dvojvrstvy. Na druhej strane, multilamelárne usporiadania sú taktiež dôležité vo
viacerých biofyzikálnych štúdiách, najmä v prípade rozptylových techník využívajúcich
fenomén difrakcie, v ktorých potom dochádza k znásobovaniu meranej intenzity rozptylu.
Hromadenie dvojvrstiev však zároveň a nevyhnutne znamená aj vznik interakcií medzi
susednými dvojrstvami. Nezanedbateľným dôsledkom modelovania takýchto interakcií je
potom pochopenie membránových interakcií, ktoré sú dôležitou súčasťou diskusií o fúziách
membrán a rôznych efektívnych silách medzi objektami mezoskopických rozmerov (Rand a
Parsegian, 1989).
Multilamelárne vzorky sú typicky pripravované vo forme veľkých sférických objektov
(multilamelárne lipozómy), alebo ako usporiadané plochy rovinných dvojvrstiev. V obidvoch
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prípadoch sú dvojvrstvy charakterizované rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, pretože
interakčné efekty podložky v druhom prípade sú limitované len na niekoľko prvých
dvojvrstviev, zatiaľčo typická vzorka je zvyčajne tvorená niekoľkými stovkami až tisíckami
takýchto dvojrstiev. Je ale pravdou, že orientované vzorky, ktorých príprava je vo
všeobecnosti pomerne jdnoduchá, sa ukázali byť problematické pri dosahovaní úplnej
hydratácie. Keďže nadbytočná voda pôsobí v rozptylových experimentoch ako absorbér,
orientované vzorky boli prednostne hydratované pomocou vodných pár. Ak je však vzorka
držaná v prostredí, ktoré sa vyznačuje slabšou teplotnou izoláciou, časť vodných pár môže
byť odčerpaná do chladnejších bodov, kde dôjde k jej vyzrážaniu. Práve dôsledkom takýchto
prostredí, kde reltívna vlhkosť iba zdanlivo dosahuje 100 %, uzrela svetlo sveta teória
paradaxu tlaku pary, podľa ktorej vzorky ponorené v dostatku vody a vzorky hydratované za
pomoci pary sa odlišujú aj napriek rovnakému chemickému potenciálu vody a pary v
prostredí so 100 % relatívnou vlhkosťou (Rand a Parsegian, 1989). K veľkému rozvoju
záujmu o orientované mltilamelárne vzorky preto prišlo až po vyvrátení tejto vtedy
všeobecne uznanej teórie, čím sa zároveň otvorili možnosti pre neskorší rozvoj a využitie
difúzneho rozptylu, ktorý sa ukázal byť obzvlášť dôležitý pri študiách elastických vlastností
biologických materiálov (Katsaras, 1998).
Veľký záujem bol v posledných rokoch venovaný fenoménu anomálneho rozpínania,
ku ktorému dochádza v multilamelárnych systémoch lipidov nachádzajúcich sa v blízkosti
teploty hlavného prechodu z tekutej do gélovej fázy (Mason a spol., 2001; Pabst a spol.,
2003; Chu a spol., 2005). Pri znižovaní teploty dochádza k narastaniu usporiadania acylových
reťazcov, čo vyvoláva narastanie hrúbky dvojvrstvy a tým aj zväčšovanie sa mriežkovej
konštanty d, ktorá zodpovedá veľkosti opakujúceho sa motívu. Avšak opakované
experimentálne merania poukázali na približne dvojnásobne väčšie narastanie tohto
parametra. Vsyvetlenie tejto anomálie bolo možné na základe použitia techniky difúzneho
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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 susednými dvojvrstvami,
ktorá je zodpovedná za hromadenie dvojvrstiev. Druhou interakciou je odpudivá sila
hydratácie, ktorá má krátky dosah s exponenciálnym úpadkom. Dôležitejšia odpudivá
interakcia je entropického pôvodu a je dôsledkom fluktuačnej voľnej energie, ktorá vzniká pri
náraste entropie fluktujúcich dvojvrstiev, keď sa tieto od seba vzďaľujú (Helfrich, 1973). 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 odpudivou fluktuačnou interakciou.
Viaceré teórie vznikajúce už od osemdesiatych rokov (Nagle, 1980; Honger a spol.,
1994) predpovedali, že anomálne rozpínanie multilamelárnych dvojvrstiev je dôsledkom
zmenšovania modulu ohybu dvojvrstvy KC. Takáto zmena by naozaj nevyhnutne spôsobila
nárast vo vlnení sa dvojvrstiev, čím by sa zvýšila odpudivá fluktuačná interakcia. Lenže
experimentálne merania v tom čase neposkytovali dostatočnú informáciu na odhalenie zmien
v Caillého parametri , ktorý priamo súvisí s produktom materiálových modulov KC a B
(pozri I.2.5 Difúzny rozptyl). Jediné čo sa podarilo odhaliť bol nárast hrúbky dvojvrstvy, keď
dvojvrstvy vyrobené z, napríklad, di-myristoyl-fosfatidylcholínu (DMPC) boli merané na
intervale teplôt približujúcich sa teplote fázového prechodu medzi tekuto-kryštalickou a
gélovou fázou TM=24oC. Toto zväčšovanie hrúbky však zodpovedalo len, približne polovici
rozpínania multivrstiev, dajúc tak zvyšnej zmene v rozostupe dvojvrstiev prívlastok
anomálne (Obr. 13).
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Obr. 13: Teplotná závislosť mriežkového parametra d - vzdialenosť medzi opakujúcimi sa
dvojvrstvami v multivrstvovom systéme DMPC. Vrchný panel obrázku vysvetľuje rozdiel
medzi nárastom hrúbky jednotlivej dvojvrstvy (neanomálne rozpínanie) a odstup medzi
opakujúcimi sa dvojvrstvami, ktorých rozdiel bol nazvaný anomálnym rozpínaním
dvojvrstiev. Spodný panel potom porovnáva toto anomálne rozpínanie so zmenami v
parametri ohybu dvojvrstvy KC, ktoré vykazujú kvalitatívne rovnaké priebehy. (Adoptované
z práce Kučerka a spol., 2007a.)

Priame potvrdenie hypotézy, že anomálne rozpínanie je dôsledkom zmenšovania
modulu ohybu dvojvrstvy KC, a teda mäknutia dvojvrstvy, nebolo jednoduché. Pabst a spol.
(2003) venovali svoju pozornosť teplotným závislostiam elastických vlastností dvojvrstiev
organizovaných v multilamelárnych lipozómoch. Takéto merania poskytujú Caillého
fluktuačný parameter , z ktorého len druhotne vyplýva KC. Ambiciózna extrapolácia
výslednej informácie, ktorá bola založená na sérii meraní pri rôznych osmotických tlakoch v
systéme, tak neustále vyvolávala otázky. Na druhej strane, rozpoznanie potenciálu
orientovaných rovinných dvojvrstiev (Lyatskaya a spol., 2001) umožnilo priame získanie
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multivrstvových systémoch plne hydratovaných lipidov. Výsledky nespochybniteľne
potvrdili, že anomálne rozpínanie dvojvrstiev pozorované v istej triede lipidových dvojvrstiev
bolo dôsledkom mäknutia jednotlivých dvojvrstiev (Chu a spol., 2005).
Teplotne indukované vlnenie dvojvrstiev zohráva kritickú úlohu v plne hydratovaných
multivrstvových systémoch lipidov. Kým rovnováha odpudivých (t.j. hydratácia a vlnenie) a
príťažlivých síl (t.j. van der Waals) dáva vzniku stabilnému systému s konečnými
medzivrstvovými vzdialenosťami, v niektorých systémoch bol spozorovaný odpájací
prechod. Gordeliy a spol. (2005) napríklad prezentovali štúdie, v ktorých na základe
komplementárnych meraní malouhlového rozptylu neutrónov a rozptylu RTG žiarenia s
vysokým rozlíšením pozorovali narastanie fluktuácie dvojvrstiev až do takých rozmerov, že
došlo k úplnému oddeleniu jednotlivých dvojvrstiev. Tento prechod, hoci veľmi zaujímavý z
pohľadu fyziky kritických javov, varuje pred zle uváženou voľbou pri výbere systému, ktorý
by čo najvernejšie reprezentoval skutočný a veľmi komplikovaný systém s akým sa stretáva
štúdium biologickej membrány.

II.3

Joint refinement

Rozptyl neutrónov a RTG žiarenia sa v ostatných rokoch stali široko využivanými
technikami v oblastiach štrukturálnej biológie, biofyziky a materiálového výzkumu. Hoci
čiastočne dehydrované vzorky sú priam predurčené pre klasické kryštalografické prístupy
(Worcester a Franks, 1976; Büldt a spol., 1978), to isté neplatí v prípade plne hydratovaných,
vnútorne neusporiadaných lipidových dvojvrstiev. 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 a Tristram Nagle, 2000). Nedávny rozvoj difrakčných techník
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(pozri odesk I.2.5. Difúzny rozptyl) však umožnil použitie fluktujúcich 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 (0.2 Å-1 < q < 0.8
Å-1). Takto získané dáta môžu byť navyše spojené s malouhlovým rozptylom (0.05 Å-1 < q <
0.5 Å-1) získaným z unilamelárnych lipozómov nachádzajúcich sa vo vode (a teda tiež plne
hydratovaných), a použité v globálnej kombinovanej analýze (Kučerka a spol., 2005).
Kvantitatívnym, ale aj kvalitatívnym zlepšovaím prístupných dát stimulujú pokroky v
experimentálnych technikách napredovanie aj v oblasti realistickejšieho modelovania
skúmaných membrán (pozri odsek II.1 Unilamellárne lipozómy). Používané štruktúrne
modely predstavujúce profil rozptylovej hustoty pokrývajú najjednoduchšie, vrstvové
reprezentácie až po pokročilé modely rozložené na funkčné komponenty molekúl (Kučerka a
spol., 2004b; Wiener a spol., 1989; Wiener a White, 1992; Klauda a spol., 2006). Zložitejšie
a realistickejšie modely pri tom 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 a
spol., 2006). Rýchlo sa vyvíjajúci odbor molekulárnej dynamiky je založený na dynamických
rovniciach, ktorých parametre silových polí sú považované za reálnejšie, čím presnejšie
dokážu zreprodukovať experimentálne získané výsledky.
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 a Wilkinson, 1978;
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Koenig a Gawrisch, 2005; Uhríková a spol., 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 vzdialenosti medzi fosfátom
a lipidovo-vodným rozhraním, DH1

AL  VL  VHL  DHH  DH 1  ,

(20.)

kde VHL je objem polárneho fragmentu lipidu. Predpokladá sa pri tom, že vzdialenosť DH1 je
univerzálna pre mnohé lipidy a jej hodnota bola získaná v gélovej fáze (McIntosh a Simon,
1986). 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 .

(21.)

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, rôzne modely sa uplatňujú pri získavaní
komplexnej štruktúrnej informácii. 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 a Svergun, 2006). V prípade lipidových dvojvrstiev, bol tento prístup
aplikovaný na čiastočne hydratované lipidové dvojvrstvy, ktoré boli popísané modelom
zloženým z desiatich kvázimolekulárnych komponentov (Wiener a White, 1991). Napriek
použitiu ďalších dostupných štruktúrnych informácií však tieto pokusy iba demonštrovali
limity difrakčných metód. Najneprekonatelnejším problémom tejto práce sa ukázali výchylky
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v celkovom priestorovom zaplnení jednotlivými komponentami, ktoré dosahovali až 15 %
(Wiener a White, 1992).

II.3.1

Štruktúrny model dvojvrstvy

Aby model mohol byť úspešne použitý na vyhodnocovanie rozptylových dát, musí
verne reprezentovať profil rozptylovej hustoty dvojvrstvy. Toto je 100 % zaručené ak model
je 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
RTG rozptylu 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 v
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Obr. 14: SDP model predstavený v práci Kučerku a spol. (2008a). 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. (Adoptované z práce Kučerka
a spol. 2009b.)

Hoci SDP model (Kučerka a spol., 2008a) 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.
Toto je jednoducho dosiahnuté tým, že presne definované štatistické funkcie sú použité pre
všetky komponenty molekuly lipidu, zatiaľčo distribúcia pravdepodobnosti molekúl vody je
vyjadrená ako doplnok

PW z   1  PCG z   PPCN z   PChM z   PHC z  ,

(22.)

kde PCG(z) reprezentuje karbonyl-glycerový komponent, PPCN(z) fosfát-cholínový komponent
bez troch koncových metylových skupín, ktoré sú reprezentované samostatne funkciou
PChM(z). Zatiaľčo predchádzajúce tri distribúcie sú popísané Gausovou distribučnou funkciou,
PHC(z) reprezentujúca oblasť acylových reťazcov je popísaná error funkciou. Táto distribučná
funkcia zahŕňa metylénové, metylínové a metylové skupiny, z ktorých ostatné dve sú
jednotlivo opäť najlepšie popísané Gausovými funkciami.
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Keďže SDP model spĺňa podmienku celkového vyplnenia priestoru, jeho hustota
rozptylu je ľahko vyjadrená ako súčet pravdepodobností jednotlivých komponentov
vynásobených patričnými hustotami rozptylu daných komponentov

 ( z )    i Pi ( z ) .

(23.)

Následne je možné použiť rovnicu 16, podobne ako to bolo ukázané v jednoduchšom
príklade v rovnici 17, na výpočet form faktoru rozptylu (viď Kučerka a spol., 2008a).

Určenie plochy lipidu

II.3.2

Plocha pripadajúca jednej molekule lipidu na rozhraní medzi dvojvrstvou a vodnou
fázou je určená objemom lipidom tvorenej dvojvrstvy VL a hrúbky tejto dvojvrstvy DB
(rovnica 19), alebo objemom acylových reťazcov VHC a hrúbkou tejto oblasti DC (rovnica 20).
Extrakcia týchto hrúbok však nemusí byť jednoznačná v prípade spojite sa meniacich
rozhraní ako sú zobrazené v obr. 14, pre ktoré je potom prospešné uplatniť pravidlo
Gibbsovho rozdeľovacieho predelu. Hlavná pozícia distribúcie molekúl vody je potom v
príklade obrázka 14 definovaná rovnosťou integrovanej pravdepodobnosti vody naľavo od
Gibbsovho rozdeľovacieho predelu a integrovaného deficitu pravdepodobnosti vody (t.j. 1PW(z)) napravo od tohto predelu (šrafované plochy v obr. 14). Inými slovami, je to pozícia,
ktorá by zodpovedala hrane distribúcie ak by táto bola vyjedrená jednoduchou schodovitou
funkciou, čo takéto rozdelenie robí zároveň ekvivelentným Luzzatimu rozdeleniu
dvojkomponentného systému lipid a voda. Matematicky je predchádzajúca definícia
vyjadrená ako



DB 2

0

PW ( z )dz 

D2

DB 2

1  PW ( z)dz ,

(24.)

kde D/2 je bod, za ktorým pravdepodobnosť distribúcie vody je rovná 1. Z tohto potom
vyplýva rovnica pre výpočet DB (Kučerka a spol., 2008a)
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DB  D  2 

D2

0

PW ( z )dz ,

(25.)

pričom uvedený integrál je ekvivalentný integrovanému deficitu pravdepodobnosti lipidu (t.j.
D/2-VL/AL). Rovnica 24 tak priamo poskytuje rovnicu 20. Rovnicu 19 je možné odvodiť ak sa
rovnaký postup aplikuje na rozdeľovací predel medzi oblasťou acylových reťazcov a
polárnym fragmentom lipidu.
Napriek tomu, že experimentálne získaný form faktor rozptylu obsahuje informáciu o
štruktúre dvojvrstvy v smere jej normály, rovnica 24 umožňuje získať informáciu aj o
štruktúre v priečnom smere, konkrétne získanie AL. Navyše je užitočné zdôrazniť, že hoci
rovnica 19 bola často pužívaná v modeloch elektrónovej hustoty, rovnica 20 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 RTG žiarenia. Tabuľka 1 predstavuje súhrn
najvýznamnejších štruktúrnych parametrov modelu SDP pre niektoré študované lipidy.

Tab. 1: Štruktúrne parametre mono-nenasýtených lipidových dvojvrstiev merané rozptylom
neutrónov a RTG žiarenia pri teplote T=30oC a analyzované pomocou modela SDP (Kučerka
a spol., 2009b).
Lipid

diC14:1PC diC16:1PC diC18:1PC diC20:1PC diC22:1PC diC24:1PC

VL [Å3]

1081.2

1192

1303

1413.6

1524.4

1635.2

VHL [Å3]

331

331

331

331

331

331

DB [Å]

33.7

36.2

38.9

42.5

46.4

52.2
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DHH [Å]

29.6

32.1

36.8

38.9

45.5

47.9

2DC [Å]

23.4

26.2

29.1

32.5

36.3

41.6

DH1 [Å]

3.1

3.0

3.9

3.2

4.6

3.1

AL [Å2]

64.2

65.8

66.9

66.6

65.7

62.7

Úspešné použitie simultánnej analýzy malouhlového rozptylu neutrónov a RTG
žiarenia odhalilo, že výsledky získané len z rozptylu RTG žiarenia nadhodnocujú lipidové
plochy v niektorých prípadoch až o 10 %. Hoci sa takáto odchýlka môže zdať
akceptovateľnou pre mnohé aplikácie, rozhodne tomu tak nie je v prípade simulácií
molekulárnej dynamiky (MD), ktorej interakčné potenciály sú neustále vylaďované na
základe experimentálne získaných výsledkov. Synergickým efektom potom zase výsledky
pravdivých

teoretických

simulácií

uľahčujú

navrhnutie

správnych

experimentov.

Submolekulárne detaily v simulovaných štruktúrach a interakciách navyše pomáhajú
odhaľovať jemné, no často závažné mechanizmy biologických procesov odohrávajúcich sa v
membráne.
Nelineárna závislosť plochy lipidu (Tab. 1) na dĺžke acylového reťazca bola vysvetlená
za pomoci MD simulácií ako efekt pozície dvojitej väzby (Kučerka a spol., 2009b).
Systematické štúdium ukázalo, že posúvaním dvojitej väzby v smere od polárneho fragmentu
lipidu (a teda smerom ku stredu dvojvrstvy) vyvoláva zmenšenie plochy na molekulu lipidu
(viď prerušované šípky v obrázku 15), čo je spôsobené zvýšením usporiadanosti acylových
reťazcov. Ďalej, keď je pozícia dvojitej väzby konštantná vzhľadom na polárny fragment
(zelené plus krížiky v obrázku 15), plocha lipidu narastá s narastaním celkovj dĺžky
acylového reťazca, zatiaľčo ku zmenšovaniu plochy dochádza ak je pozícia dvojitej väzby
udržiavaná konštantná vzhľadom na stred dvojvrstvy (modré krížiky v obrázku 15).

42

72

pozícia dvojitej väzby v konštantnej vzdialenosti
18
14
10

2

plocha na lipid [Å ]

70 od polárneho fragmentu lipidu
68

14
10

66
6

10
6

64

6

62
60

2

18

6

pozícia dvojitej väzby v konštantnej
vzdialenosti od stredu dvojvrstvy

12
16
20
24
28
počet uhlíkov v acylových reťazcoch

Obr. 15: Plocha na lipid získaná z MD simulácií pri použití lipidov so špeciálne umiestnenou
dvojitou väzbou ( pozície sú naznačené v grafe). Čierne body zodpovedajú bežne sa
vyskytujúcim lipidom, kým zelené krížiky predstavujú lipidy s fixovanou vzdialenosťou
dvojitej väzby od polárneho fragmentu lipidu (9-cis) podobne ako lipidy označené modrými
krížikmi majú fixovanú vzdialenosť dvojitej väzby od opačného konca lipidu (6 pozícia).
Prerušované šípky potom naznačujú efekt posunutia dvojitej väzby v smere od polárneho
fragmentu. (Adoptované z práce Kučerka a spol. 2009b.)

Predchádzajúce výsledky predstavujú unikátny príklad odozvy vlastností lipidovej
dvojvrstvy na zmeny v acylových reťazcoch a podniecujú hlbšie otázky spojené s
komplexným správaním sa biologických membrán. Ako bolo diskutované Karlovskou a spol.
(2006), nárast dĺžky acylových reťazcov vyvoláva zvýšenie van der Waalsových príťažlivých
síl, čo spôsobuje usporiadanie reťazcov a teda efektívne zmenšenie ich plochy. Na druhej
strane, usporiadanosť týchto reťazcov tiež závisí na pozícii dvojitej väzby, pričom najmenší
efekt sa zdá byť dosiahnutý, keď je táto väzba v strede reťazca. Nemenej dôležitým
dôsledkom potom je aj záver, že lipidová plocha, ktorá je výsledkom jemnej rovnováhy
interakčných síl vo vnútri membrány, je perfektným indikátorom laterálnych interakcií, ktoré
sú priamo zviazané s biologicku funkciou membrány.
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III

Biologické membrány a ich interakcie s prímesnými molekulami

Fosfolipidy sú dôležitou skupinou biomolekúl podieľajúcich sa na tvorbe biologickej
membrány, ktorá funguje ako selektívne priepustná bariéra oddeľujúca 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". Z dôvodu biokompatibility lipidov a ich prirodzenej tendencie vytvárať lipozómy, sú
tieto úspešne využívané vo farmaceutickom priemysle práve na transport liečiv alebo
genetického materiálu cez biologickú membránu (viď obrázok 16). Hoci veľká väčšina
bežných, elektricky neutrálnych lipidov prirodzene vytvára objekty málo efektívne na prenos
takýchto látok, nedávno boli zistené špeciálne zmesy, ktoré niekoľkonásobne zlepšujú
doručiteľnosť liečiv k špecifickým cieľom (Abulrob a spol., 2008). Malé unilamelárne
lipozómy majú vyššiu efektívnosť v naberaní nákladu liečiv a vďaka dlhšej cirkulácii v
krvnom obehu a menšiemu zachytávaniu v pečeni aj väčšiu pravdepodobnosť doručenia
liečiva. Významným pokrokom v tejto oblasti preto bolo navrhnutie systému, ktorý
spontánne vytvára unilamelárne lipozómy aj bez potreby náročného extrudovania (Nieh a
spol., 2004; Qi a spol., 2007). V navrhnutom systéme je navyše možné zameniť značnú časť
lipidov inými amfifilnými molekulami a dosiahnuť tak možnosť cieleného doručenia liečiv
do špecifických oblastí ako je to naznačené v Obr. 16.
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Obr. 16: Unilamelárny lipozóm navrhnutý na transport liečiv a/alebo kontrastných látok. Na
povrchu lipozómu môžu byť inkorporované molekuly, ktoré slúžia na zvýšenie stability
systému, ale aj také, ktoré reagujú so špecifickými senzormi a zabezpečia tak zachytenie
takéhoto prenášača cieľovými bunkami.

Významnú úlohu v určovaní vlastností biologickej membrány nesporne zohráva
cholesterol, ktorý sa nachádza v bunkových membránach všetkých živočíchov. Svojou
pevnou štruktúrou zabezpečuje cholesterol stabilizáciu inak fluidnej membrány a ovplyvňuje
tak jej správnu funkciu. Navyše, v diskusiách odvíjajúcich sa od pozorovania lipidových
raftov, v ktorých sa cholesterol zúčastňuje na vytváraní funkčných mikroskopických domén,
je cholesterol asociovaný aj so signálnym procesom (Papanikolaou a spol., 2005).
Fyziologické aspekty “dobrého“ (lipoproteín vysokej hustoty) a “zlého“ (lipoproteín nízkej
hustoty) poukázali na dôležitosť biosyntézy a transportu cholesterolu dovnútra a von
z buniek.
Okrem funkcie selektívne priepustnej bariéry v bunkách, biologická membrána
ohraničuje taktiež rozličné bunkové organely (napr. mitochondrie, endoplazmatické
retikulum, Golgiho apparatus atď.) vo vnútri bunky, pričom takto zabezpečuje udržanie
charakteristických rozdielov voči cytoplazme. V takomto prípade nie je možné podceniť ani
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úlohu vodnej fázy, ktorá pozostáva z elektrolytickej tekutiny obsahujúcej Na+, K+, Ca2+, Mg2+
a Cl- ióny. Ich interakcie s biologickou membránou sú zodpovedné za otváranie iónových
kanálov, fúzie membrán a celkové vlastnosti a reakcie membrány. Pozorované efekty potom
závisia na veľkosti, valencii a polarizačnej schopnosti iónov, tak ako to bolo
charakterizované Hofmeisterovou fenomenologickou sériou, ktorá klasifikuje schopnosť
jednotlivých iónov zmeniť štruktúru vody (Kunz a spol., 2004). Diferencovaný efekt rôznych
iónov na vlastnosti biologickej membrány bol preukázaný pomocou malouhlovej difrakcie
neutrónov aj v prípade bakteriálnej membrány.

III.1

Bakteriálne membrány

Najvrchnejšia vrstva asymetrickej vonkajšej membrány Gram-negatívnej baktérie je
tvorená molekulami lipopolysaccharidov (LPS), ktoré sú hlavným lipidovým komponentom
baktérií (Nikaido, 2003). LPS prispieva k štrukturálnej integrite tejto membrány a najmä
ochraňuje baktériu pred mnohými toxickými molekulami ako sú isté antibiotiká, tráviace
enzými, detergenty, ťažké kovy, žlčové soli a niektoré farbivá. Je to práve táto vonkajšia LPS
vrstva, ktorá poskytuje baktérii obdivuhodnú, selektívne priepustnú membránu a chráni ju tak
pred rôznymi škodlivými agentami. Napríklad, Pseudomonas aeruginosa je známa pre svoju
odolnosť voči konvenčným antibiotickým terapiám, čo je výsledkom najmä unikátnej chémie
jej povrchu (Roccheta a spol., 1999). Pre ich veľkú rozšírenosť a značný impakt na zdravie v
podobe oportunistických a nozokomiálnych patogénov, predstavujú tieto organizmy dôležitú
skupinu medikálneho a farmakologického výskumu.
Spoločným štruktúrnym znakom široko rozmanitých LPS molekúl sú tri základné
jednotky. Hlavný pôvodca toxicity týchto molekúl sa predpokladá byť ich lipidová zložka
tvorená lipidom A, ktorý zabezpečuje ukotvenie LPS molekuly vo vonkajšej membráne
baktérie. Typicky štyri až šesť reťazcový lipid je naviazaný na oligosacharidné jadro tvorené
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ôsmimi až dvanástimi jednotkami monosacharidov. Poslednú časť potom tvoria štruktúrne
najrozmanitejšie O-postranné reťazce opakujúcich sa monosacharidových jednotiek. Niektoré
LPS molekuly sú typické úplnou absenciou takýchto jednotiek, iné obsahujú len jednu, no
počet opakujúceho sa motívu môže pokrývať až 50 sacharidových jednotiek. Predpokladá sa,
že práve posledne spomenutá štruktúrna charakteristika poskytuje baktériám ich špecifickú
imunitu (Caroff a Karibian, 2003).
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 lamelárnou
štruktúrou skúmaných vzoriek, naznačilo úplný zánik lamelárnej morfológie, alebo aspoň
stratu usporiadania na veľké vzdialenosti pri zvýšení hydratácie a/alebo teploty (Abraham a
spol., 2007). Snáď ešte zaujímavejším faktom bolo, že penetrácia molekúl vody bola
pozorovaná nezvyčajne hlboko, dokonca zahŕňajúc isté množstvo molekúl vody na úrovni
centra dvojvrstvy. Takéto pozorovanie bolo možné vďaka využitiu rozptylových vlastností
neutrónov, ktoré sú charakteristické rozdielnou interakciou v prípade atómov vodíka a jeho
izotopu deutéria, pričom z chemického a biologického hľadiska sú tieto takmer totožné.
Distribúcia molekúl vody krížom cez dvjvrstvu je potom pomerne jednoducho získaná tak
ako to bolo spomenuté v predchádzajúcom texte (I.2.4 Difrakcia).
Profil distrbúcie molekúl vody ako aj profil distribúcie molekúl dvojvrstvy, ktoré sú
navzájom doplnkové (t.j. súčet ich pravdepodobností musí byť v každom bode rovný presne
1), odhalil aj ďalšie zaujímavé vlastnosti bakteriálnej membrány (Kučerka a spol., 2008b). V
prvom rade, charakteristiky získaných profilov rozptylovej hustoty neutrónov potvrdili
lokácie rôznych chemických skupín v dvojvrstve. Obrázok 17 predstavuje schématický náčrt
dvojvrstvy tvorenej dvoma vrstvami molekúl LPS. Hydrofilné reťazce polysacharidov sú
úplne ponorené do okolitej vodnej fázy. Molekuly vody sú pomerne husto zastúpené aj v
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oblasti sacharidových jadier, ale postupne sú vytláčané z centra dvojvrstvy, ktoré je tvorené
A lipidmi, pričom ale isté minimálne množstvo je stále prítomné aj v úplnom strede
dvojvrstvy.
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Obr. 17: Profil rozptylovej hustoty neutrónov získaný pre LPS dvojvrstvy hydratované
vodnými roztokmi obsahujúcimi 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. (Adoptované
z práce Kučerka a spol, 2008b.)

Obrázok 17 zobrazuje dvojvrstvy tvorené LPS molekulami vo vodnom prostredí s
obsahom troch rôznych iónov. Výsledky malouhlovej difrakcie neutrónov v tomto prípade
ukázali, že molekuly vody penetrujú Ca2+-LPS dvojvrsvty menej ako v prípade Mg2+-LPS
alebo Na+-LPS dvojvrstiev (Kučerka a spol., 2008b). Zatiaľčo Ca2+ katióny sú zodpovedné za
kompaktnejšiu štruktúru tejto dvojvrstvy, významné množstvo vodnej fázy preniká hlboko 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 konrétnejšom príklade je potom možné
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očakávať, že poznatky o rozdieloch v priepustnosti membrány Gram-negatívnej baktérie
môžu pomôcť pri vývoji efektívnejších antibiotík.

III.2

Cholesterol

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 a spol.,
1988). Bolo pozorované, že v binárnych zmesiach cholesterol dramaticky zvyšuje tuhosť
dvojvrstvy tvorenej lipidmi s nasýtenými acylovými reťazcami, zatiaľčo oveľa slabší efekt
vyvoláva v dvojvrstvách nenasýtených lipidov (Pan a spol., 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). Zatiaľčo 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 bolo pozorované v prípade vaječného lecitínu (Levine a Wilkins, 1971),
rôzne nasýtené lipidy (McIntosh, 1978) ako aj mono-nenasýtené lipidy (Kučerka a spol.,
2007c). Hoci sa pôvodne predpokladalo, že hrúbka dvojvrstvy je určená najmä dĺžkou
cholesterolu, zväčšenie hrúbky aj v prípadoch keď cholesterol bol výrazne kratší ako
hydrofóbna hrúbka dvojvrstvy (a teda acylový reťazec) naznačilo, že zvyšovanie
usporiadania lipidových reťazcov vplyvom cholesterolu dominuje nad jeho schopnosťou
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zmenšiť rozdiel v hrúbke hydrofóbnej oblasti dvojvrstvy a cholesterolu (Kučerka a spol.,
2009a).
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 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. Nedávne experimenty
malouhlovej difrakcie neutrónov odhalili cholesterol uprostred PUFA dvojvrstvy v netypickej
orientácii kolmo na lipidové reťazce (Harroun a spol., 2006; Harroun a spol., 2008). Navyše,
podobné experimenty priamo potvrdili odlišnú preferenciu medzi cholesterolom a rôznymi
lidmi, ktorá sa prejavuje nielen vzájomnou segregáciou, ale aj zmenou orientácie cholesterolu
(Kučerka a spol., 2009d). Titráciou mononenasýteného lipidu (POPC) do PUFA dvojvrstiev
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
cholesterol-PUFA, z ktorých posledná interakcia spôsobuje vytlačenie cholesterolu do centra
dvojvrstvy.
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Obr. 18: Dvojvrstvy tvorené lipidmi s viacnenasýtenými acylovými reťazcami (PUFA zelené), mononesýteným 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. (Adoptované z práce Kučerka a spol., 2009d.)

Zaujímavý výsledok bol získaný pri titrovaní DMPC lipidu s nasýtenými reťazcami
(Kučerka a spol., 2009d). Zatiaľčo v predchádzajúcom prípade bolo na preklopenie 10%
cholesterolu v PUFA dvojvrstve potrebných 50% POPC, iba 5% DMPC dosiahlo rovnaký
efekt. Je pri tom zaujímavé podotknúť, že tento pomer cholesterolu k DMPC (2:1) presne
zodpovedá maximálnej rozpustnosti cholesterolu v PC dvojvrstvách (Huang a spol., 1999),
takže namiesto PUFA-DMPC interakcií sa všetky DMPC molekuly pravdepodobne
asociovali s cholesterolom. Takéto správanie je v plnej zhode s dáždnikovým modelom
(Huang a Feigenson, 1999), v ktorom jeden PC lipid dokáže pred okolitou vodnou fázou
pokryť polárnym fragmentom plochu vlastných acylových reťazcov a ešte 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 zatiaľčo 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 a spol., 2010).
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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 a spol., 2008) radšej ako
vplyvom sterolov, čo navyše zvýrazňuje význam rôznorodosti lipidov v biologickej
membráne.

III.3

Cut-off efekt

Biologická aktivita látok určuje ich schopnosť interagovať s bunkami, alebo schopnosť
ovplyvňovať vlastnosti a funkčnosť týchto buniek, napríklad zmenou fyzikálnych 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
dochádza k jej poklesu. Tento jav sa vo všeobecnosti označuje pomenovaním cut-off efekt
(Balgavý a Devínsky, 1996) a je často pozorovaný v prípade lokálnej anestézie. Cut-off efekt
je všeobecným fenoménom pozorovaným pri rôznych biologických a toxických účinkoch, ku
ktorým dochádza s najväčšou pravdepodobnosťou na úrovni bunkových membrán. Autori
Balgavý a Devínsky (1996) navrhli, že laterálna expanzia lipidovej dvojvstvy, ku ktorej
dochádza po zabudovaní amfifilných molekúl a nezhoda medzi dĺžkami ich reťazcov
vyvoláva zmenu v celkovej hrúbke membrány (alebo membránu úplne rozloží), čo je
predpokladom pre cut-off efekt amfifilných molekúl. Keďže správna funkcia mnohých
membránových bielkovín je priamo spájaná s hrúbkou membrány, opodstatnenie jej štúdia
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diskutované aj v predchádzajúcich kapitolách nachádza silnú oporu v rámcoch širšieho
výskumu biomateriálov.
Jedným z príkladov je aj (Ca2+)-transportujúca ATPáza zo sarkoplazmatického retikula.
Jej enzymatická aktivita dosahuje maximum pri zabudovaní do dvojvrstiev tvorených
fosfolipidmi o priemernej dĺžke (diC18:1PC), zatiaľčo klesá aj štvornásobne pri jej
zabudovaní do dvojvrstiev tvorených kratšími (diC14:1PC) alebo dlhšími (diC22:1PC)
lipidmi (Karlovská a spol., 2006). Na druhej strane, aktivita Na,K-ATPázy sa ukázala byť
citlivá nielen na dĺžku fosfolipidových reťazcov, ale aj na prítomnosť cholesterolu
(Cornelius, 2001). Maximálna aktivácia enzýmu bola pozorovaná pre dlho-reťazcové lipidy
(22 uhlíkov) rovnako ako aj pre dvojvrstvy tvorené kratšími lipidmi (18 uhlíkov) a
cholesterolom. Kombinácia týchto experimentálnych meraní tak poukázala na zväčšovanie
hrúbky dvojvrstvy vyvolanej prímesou cholesterolu a potvrdila primárny efekt parametra
hrúbky na funkčnosť biologickej membrány.
Podobná situácia je aj pri vysvetľovaní účinku n-alkánov na aktivitu (Ca-Mg)ATPázy.
V tomto prípade sa dosahuje maximálna aktivita ezýmu pri jeho zabudovaní do dvojvrstiev
tvorených fosfolipidmi s mononenasýtenými uhľovodíkovými reťazcami o dĺžke 18-20
uhlíkov (Lee a East, 1998), pričom výsledky tohto pozorovania môžu byť ovplyvnené
prítomnosťou prímesných molekúl. Významnú úlohu v roli prímesnej molekuly zohrávajú nalkány, ktoré sú známe ako celkové anestetiká, a ktorých účinky vykazujú cut-off efekt
(Balgavý a Devínsky, 1996). Je prekvapujúce, že hoci sa pri vysvetľovaní biologických
účinkov n-alkánov hovorí o ich vplyve na hrúbku fosfolipidovej dvovrstvy, detailnejší
mechanizmus ich účinku bol navrhnutý len nedávno.
Mriežkový parameter d vypočítaný z RTG difraktogramov za využitia Braggovho
zákonu (pozri Obr. 6), molekulová plocha AL a hrúbka dvojvrstvy dL odhalili dva režimi
interakcie n-dekánu (C10) s dvojvrstvami tvorenými z vaječného lipidu EYPC (Kučerka a
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spol., 2002). Nelinearitu dL a nárast AL pri mólových pomeroch C10:EYPC>1 možno vysvetliť
jednoduchým schématickým modelom (Obr. 19). Pri mólových pomeroch C10:EYPC<1 je
n-dekán v dvojvrstve lokalizovaný v jej hydrofóbnom strede medzi terminálnymi metylovými
skupinami fosfolipidu. Pri takejto lokalizácii hrúbka fosfolipidovej dvojvrstvy dL
s koncentráciou n-dekánu rastie, ale plocha pripadajúca na jeden fosfolipid AL na
medzifázovom rozhraní dvojvrtva – vodná fáza sa nemení. S ďalším rastom koncentrácie
n-dekánu sa väčšina jeho molekúl lokalizuje v strede fosfolipidovej dvojvrstvy ako
v predošlom prípade, ale zvyšná časť aj medzi acylovými reťazcami fosfolipidov. V takomto
prípade je nárast hrúbky fosfolipidovej dvojvrstvy menší ako keby bol n-dekán lokalizovaný
len v strede dvojvrstvy, zároveň však rastie plocha pripadajúca na jeden fosfolipid AL na
medzifázovom rozhraní dvojvrstva – vodná fáza.

Obr. 19: Schematické znázornenie lokalizácie n-dekánu vo fosfolipidovej dvojvrstve.
Vrchný panel zobrazuje režim interakcií, ku ktorému dochádza pri nižších koncentráciách ndekánu, zatiaľčo interakcie zobrazené v spodnom paneli sa napĺňajú pri zvýšených
koncentráciách n-dekánu.

Na záver je však potrebné pripomenúť aj rozdiel medzi modelovými membránami a
tými, ktoré sa nachádzajú v biologických organizmoch. Okrem výrazne zjednodušeného
chemického zloženia v prípade synteticky pripravených membránových modelov, môže byť
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komplexnosť skutočnej biologickej membrány komplikovaná aj rôznym zakrivením.
Napríklad, porovnaním výsledkov získaných z experimentov na lamelárnych fázach
a z experimentov so sférickými lipozómami bol odhalený rôzny vplyv n-dekánu na hrúbku
dvojvrstvy (Kučerka a spol., 2002). Kým v planárnych dvojvrstvách sa vplyvom n-dekánu
ich hrúbka mení výrazne, v zakrivených dvojvrstvách bol tento efekt podstatne menší.
Z porovnania výsledkov pre planárne a sférické dvojvrstvy vyplynulo, že dokonca pri
rovnakom množstve n-dekánu v dvojvrstve je jeho lokalizácia v dvojvrstve a teda aj zmena
jej hrúbky ovplyvnená zakrivením dvojvrstvy. Tento výsledok je dôležitý z metodického
hľadiska, keď sa študuje vplyv n-alkánov na lipozómy, v ktorých zakrivenie fosfolipidových
dvojvrstiev závisí od množstva vody, ale aj od podmienok prípravy lipozómov. Dôsledky
týchto výsledkov sú však nemenej závažné aj pre úvahy o biologických účinkoch n-alkánov.
Ak je totiž membrána v mieste účinku planárna, potom zrejme treba brať do úvahy zmeny
hrúbky dvojvrstvy vyvolané n-alkánom. Naopak, ak je membrána zakrivená, potom treba
uvažovať iný mechanizmus účinku, ako vyvolaný zmenou hrúbky fosfolipidovej dvojvrstvy.

IV

Záver

Snahou tejto monografie bolo priblížiť čitateľovi niektoré fyzikálne metódy, ktoré
poskytujú nástroje na skúmanie vlastností a charakteristického správania sa biologickej
membrány. Hoci odbor biofyziky membrán je pomerne mladým vedeckým odborom,
základný princíp tvorby membrány a jej najdôležitejšie charakteristiky sú vo všeobecnosti
dobre známe. Na druhej strane, význam, aký tieto objekty predstavujú pre živé organizmy, je
prirodzenou hnacou silou v rozširovaní hraníc ich poznania. Spomedzi príkladov uvedených
aj v tejto monografii medzi takéto objekty určite patrí cholesterol, na ktorého biosyntézu
a transport do bunky a z bunky poukázali nedávne diskusie ohľadne fyziologických
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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 viacnenasýtenými acylovými reťazcami (PUFA). Najvýznamnejšie skupiny týchto
lipidov, omega-3 a omega-6, predstavujú 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 spojitosť so zmiernením mnohých chronických ochorení (Wassall
a spol., 2004). Predpokladá sa, že zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii a liečbe chorôb
spojených s upchatím koronárnej tepny, vysokým krvným tlakom, cukrovkou, artritídov,
zápalovými a autoimúnnymi poruchami, či dokonca rakovinou. Na druhej strane, diéty
s vysokým obsahom omega-6 lipidov (typické pre stravovanie tzv. západných kultúr)
spôsobujú zmenu fyziológie smerom k trombóze náchylnému stavu, zvýšenému krvnému
tlaku, ischémii a upchatiu ciev (Simopoulos, 1999).
Hoci sa všeobecne predpokladá, že omega-3 lipidy dokážu nahradiť omega-6 lipidy
a zvrátiť tak ich negatívne účinky na organizmus, tak isto ako nie sú jednoznačne 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 lepšie
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 výsledok zvyšovanie kvality ľudského života.
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