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v

PREDHOVOR

Základnou črtou živého organizmu je jeho schopnosť reprodukcie, istého stupňa adap-
tácie a samoregulácie kľúčových biologických procesov s prekvapivo vysokou presnosťou. 
Bunky, ktoré nie sú schopné koordinovať tieto aktivity neprežijú. Fungujúce ľudské telo 
predstavuje súhru približne 1014 buniek. Každá bunka, ako aj jej organely sú ohraničené 
biologickou membránou, ktorá sprostredkováva procesy nevyhnutné pre život bunky. Po-
znanie bunkových procesov na molekulovej úrovni je nevyhnutným predpokladom pre 
včasné rozpoznanie patologických prejavov. Zároveň otvára priestor pre obnovenie funkč-
nosti či už pomocou liečiva, alebo zmenou životných podmienok. Živý organizmus je však 
zložitý systém a tak ucelená informácia je skladaná z mozaiky poznatkov získaných po-
stupne širokým spektrom experimentálnych metód.  Práve Biofyzika je interdisciplinárny 
vedný odbor v ktorom sa prelínajú poznatky a zákonitosti širokej palety vedných disciplín 
ako fyziky, medicínskej biológie, biochémie, koloidnej chémie ako aj fyziológie. 

Ako samotný názov naznačuje, predkladaná vysokoškolská učebnica Biofyzika - vy-
brané kapitoly nie je monotématickým celkom, jednotlivé kapitoly približujú čitateľovi 
špecifické vedecké problematiky a naznačujú cestu ich riešenia s cieleným využitím ex-
perimentálnych metód. Učebnica je primárne adresovaná poslucháčom magisterského 
štúdia farmácie, ale veríme, že po nej siahnu aj poslucháči lekárskej biofyziky či ďalších 
odborov s prírodovedným zameraním. Heterogénna zostava problematík a priblíženie ex-
perimentálnych metód pre ich riešenie môže napomôcť poslucháčom pri výbere, či riešení 
diplomových a doktorandských projektov. Vznik učebnice inicioval profesor Pavol Balga-
vý, ktorý etabloval predmet Biofyzika do magisterského štúdia odboru farmácia na Farma-
ceutickej fakulte UK v roku 1993. Predmet sa stále teší veľkej obľube aj vďaka netradičnej 
forme výuky. V rámci seminárov sa poskytuje priestor na prezentáciu výskumu vedeckých 
pracovísk z iných fakúlt, či ústavov SAV. Touto cestou sú študenti zoznámení s najnovšími 
výsledkami a trendmi biofyzikálneho výskumu na Slovensku a vo svete. Autorský kolektív 
tejto učebnice tvoria erudovaní vedeckí pracovníci zo Slovenskej akadémie vied a pedagó-
govia z Univerzity Komenského. Hlavným poslaním vysokoškolského učiteľa je odovzdá-
vať svoje poznatky a vychovávať ďalšiu generáciu. Dve kapitoly tejto učebnice (kapitola 8 
a 9) boli napísané študentmi končiacimi doktorandské štúdium pod kritickým dohľadom 
ich školiteľov. Ako je spomenuté vyššie, učebnica je venovaná poslucháčom magisterského 
štúdia farmácie a jednotlivé kapitoly boli koncipované s ohľadom na úroveň poznatkov na 
tomto stupni vzdelania. Na konci každej kapitoly je zoznam odporúčanej a použitej lite-
ratúry, kde čitateľ môže nájsť odkazy na ďalšie učebnice, ale aj pôvodné vedecké práce. Je 
vhodné však poznamenať, že snahou editora bolo redukovať odvolávky na pôvodné vedec-
ké práce a orientovať čitateľa na prehľadové články. Čitateľ v prípade hlbšieho záujmu mô-
že využiť dostupné knižničné elektronické zdroje, či kontaktovať priamo autora kapitoly.  

Prvá kapitola knihy je venovaná biologickej membráne a jej zloženiu, avšak s dôra-
zom na biofyzikálne vlastnosti lipidovej dvojvrstvy. V súlade so súčasnými poznatkami 
predstavuje doménový model biologickej membrány a upozorňuje na výnimočnú  úlohu 
cholesterolu. Kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, hypertenzia, diabetes sú označo-
vané ako civilizačné choroby s vysokou prevalenciou v súčasnej populácii na Slovensku. 



Premietnu sa systémové zmeny do funkcie bunky a vlastností biologickej membrány? – 
touto otázkou sa zaoberá druhá kapitola a zároveň načrtáva aké experimentálne metó-
dy je možné využiť pre tento výskum. Tretia kapitola je venovaná problematike využitia 
nevírusových prenosových vektorov nukleových kyselín v génovej terapii. Aptaméry sú 
jednoniťové oligonukleotidy, ktoré sa študujú pre ich potenciálne využitie v lekárskej diag-
nostike, terapii a aj v cielenom prenose liečiv. O možnosti využitia aptamérov a výsku-
me v tejto oblasti pojednáva štvrtá kapitola. Nasledujúce dve kapitoly sú venované štúdiu 
prenosu iónov cez biologickú membránu. Piata kapitola uvádza čitateľa do problematiky 
iónových kanálov a experimentálnych techník pre ich štúdium. V ďalšej kapitole je ve-
novaná pozornosť špecifickému membránovému kanálu sprostredkujúcemu uvoľňovanie 
vápnika z vnútrobunkových zásobníkov, jeho funkcii a ochoreniach vznikajúcich pri po-
ruche činnosti. Správne fungovanie bunky nie je možné bez aktívnej účasti proteínov, či 
už ako stavebných prvkov biologickej membrány zabezpečujúcich transportné funkcie v 
podobe membránových kanálov, alebo v podobe enzýmov katalyzujúcich chemické pro-
cesy. Pre plné pochopenie ich úlohy je potrebné poznať ich štruktúru. Aká dlhá a zložitá je 
cesta od prípravy kryštálu proteínu až po určenie jeho štruktúry načrtáva siedma kapitola 
učebnice. Rovnako dôležité, ako poznanie bunkových procesov na molekulovej úrovni, 
je štúdium interakcie liečiv s bunkovou membránou. Ôsma kapitola oboznámi čitateľa s 
možnosťami aplikácie experimentálnych techník s využitím neutrónov pre výskum inte-
rakcie liečiv s biologickou membránou a jej zjednodušenými modelmi. Posledná, deviata 
kapitola, sa zaoberá najnovším výskumom regulácie metabolizmu sírovodíka v organizme 
vo fyziologických a patologických podmienkach.

Naša vďaka patrí v prvom rade našim študentom a absolventom, ktorí svojím opakova-
ným záujmom zabezpečili kontinuitu výuky predmetu Biofyzika a samozrejme profesoro-
vi Balgavému za originálny prístup k výuke. Podnetné diskusie sprevádzajúce prezentácie 
z jednotlivých pracovísk podporili myšlienku pretaviť prednášky do formy vysokoškolskej 
učebnice. Ďakujem touto cestou všetkým spoluautorom za ich ústretovosť a čas investova-
ný do prípravy odborného textu vo forme zrozumiteľnej pre čitateľa na druhom a treťom 
stupni vysokoškolského vzdelávania. Poďakovanie patrí aj obom recenzentom, prof. Ing. 
Júliusovi Cirákovi, CSc. a prof. Ing. Mariánovi Antalíkovi, DrSc. za ich kritické hodnote-
nie textu a podnetné pripomienky, ktoré nepochybne prispeli ku skvalitneniu textu kni-
hy. Za edičnú prácu a grafické spracovanie ďakujem môjmu manželovi, Ing. Miroslavovi 
Uhríkovi. Záverom moja vďaka patrí Vydavateľstvu UK v Bratislave, ktoré sa podujalo 
učebnicu vydať v oboch formách, elektronickej ako aj tlačenej.

Aj keď je kniha primárne určená študentom magisterského štúdia a doktorandom, ve-
rím, že nájde svojich čitateľov aj medzi mladými výskumnými pracovníkmi farmaceutic-
kých, biologických či biomedicínskych disciplín a bude zdrojom nielen informácií, ale aj 
inšpirácií k výskumu a experimentálnej práci.        

Bratislava, Január 2015  Daniela Uhríková
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1.1 ZLOŽENIE BIOLOGICKEJ MEMBRÁNY

Všetky bunky sú „zložené“ zo štyroch druhov malých organických molekúl:  cukry, 
aminokyseliny, nukleotidy a mastné kyseliny. Kombináciou s inými molekulami rovnaké-
ho či iného druhu vytvárajú makromolekuly alebo nadmolekulové štruktúry: polysachari-
dy, proteíny, nukleové kyseliny a tuky (lipidy). Proteíny sú v svojej podstate poly-aminoky-
seliny, nukleové kyseliny sú často označované ako polynukleotidy a spolu a polysacharidmi 
ich označujeme ako biopolyméry, t.j. dlhé molekuly vytvorené spojením veľkého počtu 
monomérov chemickými väzbami. Mastné kyseliny či lipidy nevytvárajú chemickými väz-
bami pospájané biopolyméry, ale nadmolekulové (supramolekulové) štruktúry. Unikát-
nou nadmolekulovou štruktúrou je lipidová dvojvrstva, ktorá je základom všetkých bio-
logických membrán. Biologická membrána pozostáva približne z bilióna molekúl lipidov, 
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ktoré v rôznorodosti predstavujú často stovky typov lipidových molekúl. Okrem tzv. plaz-
matickej membrány separujúcej bunku od okolia, ďalšie membrány ohraničujú jednotlivé 
vnútorné bunkové organely, napr. jadro, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát atď. 
v eukaryotických bunkách. Ľudské telo pozostáva z približne 1014 buniek v ktorých biolo-
gické membrány tvoria povrch približne o rozlohe 100 km2. 

Biologická membrána nie je len pasívnym obalom bunky a  bunkových organel, je 
štruktúrou, ktorá zabezpečuje a v ktorej prebiehajú procesy nevyhnutné pre správnu funk-
ciu bunky, napr. transport, rast, neurónové spojenia, imunologická odpoveď, prenos signá-
lov. Lipidová dvojvrstva na jednej strane bráni prestupu iónov či molekúl ako mechanická 
bariéra, na druhej strane umožňuje aktívny transport cez membránové kanály a ďalšími 
mechanizmami. 

V súčasnosti prijatý model biologickej membrány tzv. tekutá mozaika (obr. 1.1), na-
vrhnutý v roku 1972 Singerom a Nicolsonom, sa vyvíjal viac ako 100 rokov. Prvé poznatky 
sa datujú od experimentov Overtona (1895) ktorý zistil, že schopnosť molekúl penetrovať 
do bunky závisí od ich „rozpustnosti“. Molekuly „dobre rozpustné v tukovom prostredí“ 
prechádzajú ľahšie do bunky. Selektívna priepustnosť bunkovej membrány bola jednou 
z prvých objavených vlastností. Overton navrhol, že táto „nepriepustnosť“ membrány by 
mohla byť spôsobená prítomnosťou cholesterolu, prípadne lecitínu či živočíšnych alebo 
rastlinných olejov. Tieto tvrdenia položili základ membránológii. Ďalšie štúdie odhalili 
existenciu „pórov“ v biologickej membráne. Hypotéza, že biologická membrána je moza-
ika, zložená z lipidových domén cez ktoré difundujú lipofilné molekuly a tiež z pórov tvo-
rených prevažne proteínmi, ktoré umožňujú transport hydrofilných molekúl zjednocovala 
vtedajšie poznatky. S rozvojom metód vedeckého bádania a experimentálnej techniky sa 
menili aj modely biologickej membrány. Spomenieme tie najvýznamnejšie: 

Langmuir (1920) ukázal, že fosfolipidy rozpustené v benzéne vytvoria na vodnej hladi-
ne monovrstvu. Langmuirove monovrstvy sa dodnes používajú ako modelová membrána 
pri štúdiu ich interakcie s hydrofilnými molekulami či makromolekulami rozpustenými 
vo vodnej subfáze. 

Významným objavom prispeli experimenty Gortera a Grendela (1925) s erytrocytmi 
keď zistili, že plocha vytvorená extrahovanými lipidmi bola približne dvojnásobná ako 
plocha pripadajúca na samotný erytrocyt a  postulovali záver, že biologickú membránu 
tvorí lipidová dvojvrstva. 

Počas mnohých rokov bol akceptovaný tzv. sendvičový model biologickej membrá-
ny, s predstavou lipidovej dvojvrstvy z oboch strán pokrytej proteínmi navrhnutý v roku 
1935 Daniellim a Davsonom. Model koreloval so snímkami z elektrónového mikroskopu 
ukazujúcich biologickú membránu ako trojvrstvový útvar, kde je svetlejší pás (lipidová 
dvojvrstva) ohraničený z oboch strán tmavšími pásmi (proteíny). Robertson (1957) na-
zval tento model „jednotkovou membránou“ a   snímky lipo-proteínového sendviča sú 
časté v odbornej literatúre zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Model jednotkovej 
membrány bol nahradený súčasným, vyššie spomínaným modelom tekutej mozaiky (Sin-
ger a Nicolson, 1972). Zachováva základné prvky všetkých predchádzajúcich modelov, ale 
zahŕňa proteíny vnorené do lipidovej dvojvrstvy. Proteíny môžu vytvárať kanály či pó-
ry umožňujúce prestup molekúl cez membránu. Od roku 1972 bol model modifikovaný 
vďaka novým poznatkom v štruktúre proteínov. Unwin a Henderson (1984) zistili, že časť 
proteínov vnorených do lipidovej dvojvrstvy má hydrofóbny charakter a sú trojrozmerne 
usporiadané, často tvoria závitnicu spevnenú vodíkovými väzbami, tzv. α-helix.
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Obr. 1.1 Biologická membrána – model tekutej mozaiky. 1 – glykolipid, 2 – proteín, 3 – oligo-
sacharidový bočný reťazec, 4 – fosfolipid, 5 – integrálny proteín, 6 – proteín s hydrofóbnym  
α-helixom, 7 – cholesterol.

Posledných asi 20 rokov sa venuje pozornosť laterálnemu usporiadaniu membrá-
ny a významu „domén“ v membránových a bunkových procesoch. Zloženie biologickej 
membrány je podmienené jej funkciou a typom bunky. S výnimkou nukleových kyselín sú 
v membránach zastúpené všetky vyššie spomínané makromolekuly. Obsahovo, najmen-
šie zastúpenie majú sacharidy, tvoria menej než 10 % suchej hmoty. Hmotnostný pomer 
proteínov a  lipidov sa mení od 1 : 5 po 5 : 1. Tab. 1.1. uvádza zloženie niektorých mem-
brán. Treba však poznamenať, že okrem proteínov „zakotvených“ v lipidovej dvojvrstve, 
sú mnohé proteíny viazané slabo k povrchu membrány a tieto môžu byť ľahko uvoľnené 
pri izolácii membrány a teda pomer proteínov ku lipidom môže byť skreslený. Štruktúra 
biologickej membrány je väčšinou fluidná, svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami 
bližšia ku kvapaline ako tuhej fáze, t. j. lipidy, ako aj proteíny sa môžu laterálne pohybovať 
v membráne. Lipidy a proteíny sú navzájom viazané predovšetkým nekovalentými inte-
rakciami. Cukry sú viazané kovalentne k molekulám lipidov či proteínov, spravidla však 
len z jednej strany, napr. z vonkajšej strany plazmatickej membrány. Eukaryotické bunky  

Tab. 1.1 Zloženie niektorých membrán (zastúpenie vyjadrené v hm. %)
Membrána Proteíny Lipidy Sacharidy

Plazmatické membrány:
Erytrocyt 49 43 8

Bunky pečene 54 36 10
Myelín 18 79 3

Endoplazmatické retikulum 62 27 10
Membrána jadra 66 32 2
Mitochondria:

Vnútorná membrána 78 22 –
Vonkajšia membrána 55 45 stopové množstvo
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majú rozmery ~10 – 100 µm. V porovnaní s  rozmermi bunky je biologická membrána 
s hrúbkou lipidovej dvojvrstvy približne 5 nm (1 µm = 1000 nm) mimoriadne jemná a de-
likátna štruktúra.

1.2 PROTEÍNY 

Proteíny sa podieľajú na všetkých bunkových procesoch, či už ako enzýmy katalyzu-
júce biochemické reakcie, alebo zabezpečujú prenos energie a látok, či umožňujú prácu 
svalov. Z chemického hľadiska sú to aminokyseliny pospájané do polymérneho reťazca, 
následne zvinutého a  vytvárajúceho zložitejšie štruktúry sprostredkované peptidovými 
väzbami medzi amino a karboxylovými skupinami. Proteíny vytvárajú štruktúry rozmani-
tých tvarov a veľkosti. Okrem vyššie spomínaného usporiadania v α-helixe sa veľmi často 
vyskytujú aj štruktúry v podobe β-skladaných listov. Môžu byť lokalizované v membráne, 
čiastočne naviazané na jej povrchu, či voľne plávajúce v bunkových tekutinách. Sekvencia 
aminokyselín v jednotlivých proteínoch, ako aj ich funkcia v bunke je obsiahnutá v jej ge-
netickom kóde. Je potrebné si uvedomiť, že viac ako polovica všetkých bunkových prote-
ínov je v kontakte s lipidovou dvojvrstvou, či už na povrchu (periférne) alebo v dôsledku 
ich ukotvenia v membráne resp. jej premostením (integrálne). Pre tieto proteíny a peptidy 
je interakcia s lipidovou dvojvrstvou nevyhnutnou podmienkou na ich správnu činnosť. 
Integrálne proteíny, ktoré premosťujú dvojvrstvu (transmembránové) zvyčajne pozostá-
vajú z dvoch hydrofilných častí, ktoré sú v kontakte s vodou a z hydrofóbnej časti. Iónové 
kanály sú tvorené práve transmembránovými bielkovinami. V miestach kontaktu lipidová 
dvojvrstva ovplyvňuje konformáciu či štruktúru proteínu a opačne, proteín ovplyvňuje 
lokálne usporiadanie dvojvrstvy (usporiadanie na krátku vzdialenosť). Korelácia medzi 
hrúbkou hydrofóbnej oblasti lipidovej dvojvrstvy a proteínu je nevyhnutným predpokla-
dom pre ich správnu činnosť. Ďalšími podmieňujúcimi faktormi je laterálny tlak a  za-
krivenie dvojvrstvy, ktorých zmena môže ovplyvniť konformáciu proteínu a tým aj jeho 
funkciu. Poznanie trojrozmernej štruktúry membránových proteínov je dôležité pre po-
chopenie bunkových procesov na molekulovej úrovni. Jednou z prvých detailne spozna-
ných trojrozmerných štruktúr je bakteriorodopsín. Pozostáva zo siedmich transmembrá-
nových polypeptidových α-helixov lokalizovaných v membráne, ktoré zabezpečujú prenos 
H+ iónov cez membránu na základe konformačných zmien v štruktúre vyvolaných svet-
lom. Kryštalizáciu proteínov načrtáva bližšie kapitola 7.

Periférne proteíny interagujú s lipidovou dvojvrstvou prostredníctvom celého radu in-
terakcií: okrem slabých nešpecifických síl, to môžu byť vodíkové väzby, ale aj silné chemic-
ké väzby či silné elektrostatické interakcie s dlhým dosahom. Priestor pre tieto interakcie 
poskytuje polárna oblasť biologickej membrány, vzhľadom na rozmanitosť v chemickom 
zložení lipidov, vzájomné interakcie medzi jednotlivými skupinami a hydratáciu. Polárna 
oblasť je dostatočne hrubá pre „umiestnenie“ α-helixu na povrchu membrány. Je zrejmé, 
že lokálne usporiadanie lipidovej dvojvrstvy, ako aj konformácia proteínu bude ovplyvne-
ná touto väzbou.

Medzi úplnou interkaláciou proteínu do lipidovej dvojvrstvy a ich periférnou väzbou 
existuje množstvo ďalších lokalizácií, keď proteín zasahuje do lipidovej dvojvrstvy len čias-
točne alebo naopak, časť dvojvrstvy penetruje do štruktúry proteínu. Treba si uvedomiť, že 
všetky tieto interakcie lipidová dvojvrstva – proteíny sú geneticky zakódované a potrebné 
na správnu činnosť biologickej membrány a celej bunky, aj keď objasnenie ich významu na 
molekulovej úrovni je otázkou budúcnosti.
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1.3 LIPIDY

„Lipid“ pochádza z gréckeho „lipos – tuk“ s označením pre široké spektrum molekúl 
nízkej, až strednej molekulovej hmotnosti (~200 – 3000), ktorých dominantnou staveb-
nou časťou sú uhľovodíky, napr. mastné kyseliny, mydlá, detergenty, steroidy, mono-, di-, 
triglyceroly ako aj zložitejšie molekuly ako fosfolipidy, sfingolipidy, glykolipidy a  lipo-
polysacharidy. Samozrejme, nie všetky vyššie vymenované látky sú súčasťou biologických 
membrán. Všeobecne možno v membránach identifikovať tri hlavné typy lipidov: fosfoli-
pidy, glykolipidy a cholesterol. 

Spoločnou vlastnosťou lipidov je ich rozpustnosť v organických rozpúšťadlách ako sú 
alkány, benzén, éter, chloroform, metanol a v zmesiach vytvorených z týchto rozpúšťadiel. 
Napríklad zmes metanol – chloroform je takmer univerzálnym rozpúšťadlom pre lipidy. 
Lipidy s dlhými uhľovodíkovými reťazcami sú prakticky nerozpustné vo vode, vytvárajú 
koloidné disperzie. V závislosti od schopnosti viazať molekuly vody, t.j. hydratácie a na-
pučiavania, chemickej povahy a geometrického tvaru molekuly agregujú molekuly lipidu 
vo vodnom prostredí do nadmolekulových štruktúr, ktoré z fyzikálneho hľadiska označu-
jeme ako lyotropné mezofázy. Vzťahy medzi chemickým zložením, priestorovou geomet-
riou molekuly a typom nadmolekulových agregátov (mezofázy) priblížime v ďalšom texte. 

Lipidy z hľadiska ich funkcie v biologických membránach, sú základnými stavebnými 
jednotkami a zároveň aj zdrojom energie pre bunku a v nej prebiehajúce procesy. Tab. 1.2 
naznačuje, že hmotnostne v membráne prevažujú proteíny. Bolo by však mylné domnie-
vať sa, že lipidová dvojvrstva je len akousi pasívnou matricou, či „rozpúšťadlom“, a domi-
nantné úlohy pre funkciu bunky zabezpečujú proteíny. Správna funkcia biologickej mem-
brány je podmienená súhrou všetkých jej zložiek. Lipidy zabezpečujú prenos signálov, 
ovplyvňujú činnosť receptorov, enzýmov, neurónové spojenia, expresiu génov atď. Súčas-
né poznatky naznačujú, že disharmónia v lipidovom zložení membrány môže byť jednou 
z príčin nielen aterosklerózy ale napr. aj vážnych psychických porúch. 

Tab. 1.2 Zloženie lipidov (v hm. %) v niektorých membránach 

PC PE PS PI PA CL LGP SM
PL  

(µg/mg  
proteín)

Chol  
(µg/mg  
proteín)

Plazmatická  
membrána 39 23 9 8 1 1 2 16 672 128

Mitochondria 40 35 1 5 – 18 1 1 175 3
Lyzozómy 40 14 2 5 1 1 7 20 156 38
Membrána jadra 55 13 3 10 2 4 3 3 500 38
Golgiho aparát 50 20 6 12 <1 1 3 8 825 78
Sarkoplazmatické 
retikulum 72,7 13,5 1,8 8,7 <1 <1 – 1 603 12

PC – fosfatidylcholíny, PE – fosfatidyletanolamíny, PS – fosfatidylserín, PI – fosfatidylinositol, PA – ky-
selina fosfatidová, CL – kardiolipín, LGP – lyzoglycerofosfolipid, SM – sfingomyelín, PL – fosfolipidy, 
Chol – cholesterol.

Zastúpenie lipidov v membránach je veľmi široké, môže predstavovať až sto rôznych 
druhov. Rozmanitosť naznačuje tab. 1.2, kde je vyjadrené percentuálne zastúpenie jed-
notlivých fosfolipidov vo vybraných membránach. Treba si však uvedomiť, že vyjadre-
né percentá neoznačujú chemicky jednorodú entitu. Napr. v membráne Golgiho aparátu 



BIOFYZIKA – VYBrAné KApItOlY6

predstavujú fosfatidylcholíny celkovo 50 %, pričom hydrofóbnu časť membrány tvoria 
acylové reťazce mastných kyselín rôznej dĺžky a stupňa nasýtenia. Pre názornejšiu orien-
táciu v rozmanitosti molekúl lipidu uvádzame v tab. 1.3 zastúpenie zvyškov jednotlivých 
mastných kyselín v niektorých membránach. 

Tab. 1.3 Zastúpenie zvyškov mastných kyselín (hm. %) vo fosfatidylcholínoch z membrán pečene 
potkana.

14:0 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3 20:0 20:3 20:4 22:6
Pečeň potkana 0,5 29,7 1,0 16,8 10,4 16,8 – – 1,5 18,3 3,4
Mitochondria  
 – vonkajšia 0,4 27,0 4,1 21,0 13,5 13,5 – – 1,1 15,7 3,5

Mitochondria 
 – vnútorná 0,3 27,1 3,6 18,0 16,2 15,8 – – 1,0 18,5 3,8

Plazmatická  
membrána 0,9 36,9 – 31,2 6,4 12,9 st st – 11,1 –

Golgiho aparát 0,9 34,7 – 22,5 8,7 18,1 st st – 14,5 –
st – stopové množstvo

1.3.1 Fosfolipidy 
Najbežnejšie fosfolipidy obsahujú glycerol (propán-1,2,3-triol) spájajúci dva acy-

lové reťazce mastných kyselín, fosfát a  cholín (obr. 1.2 A). V  membránach sa vyskytu-
jú zvyšky reťazcov vyšších mastných kyselín s  14 – 24 uhlíkmi v  reťazci. Pre názornosť 
tab. 1.3 uvádza zloženie zvyškov mastných kyselín v  niektorých membránach extraho-
vaných z pečene potkana. Často je jeden acylový reťazec v molekule fosfolipidu nenasý-
tený, obsahujúci jednu až štyri cis dvojité väzby. Každá dvojitá väzba teda vytvorí ohyb 
v reťazci. Fosfolipidy s glycerolom sa často nazývajú aj glycerofosfolipidy. Okrem cholínu 
(HOCH2CH2N+(CH3)3) býva k fosfátu pripojený serín (HOCH2CH(COO−)N+H3) alebo 
etanolamín (HOCH2CH2N+H3). Lipidy obsahujúce fosfatidylcholín (PC) a fosfatidyleta-
nolamín (PE) sú navonok elektricky neutrálne, ich molekuly sú tzv. amfióny (zwitterióny). 
Ak je k fosfátu pripojený napr. serín, vytvorený fosfatidylserín (PS) je záporne nabitý fo-
sfolipid pri fyziologických hodnotách pH. Ďalšia skupina fosfolipidov obsahuje sfingozín 
namiesto glycerolu a najznámejším zástupcom je sfingomyelín (SM) s cholínom pripoje-
ným k fosfátu. 

1.3.2 Glykolipidy 
V glykolipidoch (obr. 1.2 B), podobne ako u fosfolipidov, glycerol alebo sfingozín spá-

jajú dva acylové reťazce mastných kyselín. Namiesto fosfátu však obsahujú cukornú zlož-
ku: glukózu alebo galaktózu. Glykolipidy v membránach živočíchov vždy obsahujú sfingo-
zín, zatiaľ čo bakteriálne a rastlinné membrány obsahujú glycerol. Vo všetkých prípadoch 
sa však glykolipidy vyskytujú vo vonkajšej lipidovej vrstve s cukrami lokalizovanými na 
bunkovom povrchu. 

1.3.3 Cholesterol
Cholesterol je najznámejším sterolom a  jeho štruktúra je úplne odlišná od fosfolipi-

dov ako aj glykolipidov. Patrí medzi polycyklické lipidy, obsahuje štyri uhlíkové, navzájom 
pospájané kruhy a krátky bočný reťazec s OH skupinou (obr. 1.2 C) predstavujúci polárny 
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fragmet molekuly. Cholesterol sa vyskytuje v bunkových membránach živočíchov a tiež 
v  jednom type mikroorganizmov – u mykoplazmy (sú to malé baktérie s plazmatickou 
membránou, ale nie bunkovou stenou). Bunkové membrány baktérií ani rastlinné mem-
brány neobsahujú cholesterol. Rastlinné bunky obsahujú jeho modifikácie tzv. fytosteroly.
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Obr. 1.2 Schematické znázornenie molekuly fosfatidylcholínu (A), glykolipidu (B), cholesterolu (C). 

1.4 AMFIFILNÝ CHARAKTER LIPIDOV A VODA

Napriek chemickej a štruktúrnej rozmanitosti lipidov majú molekuly spoločný znak: 
dlhé uhľovodíkové reťazce tvoria nepolárnu časť molekuly vyznačujúcu sa nízkou afinitou 
k vode. Interagujú navzájom predovšetkým vďaka pôsobeniu van der Waalsových príťaž-
livých a stérických repulzných síl. Druhá časť molekuly je tvorená kompaktnými hydrofil-
nými skupinami. Obsahuje hydratované a/alebo ionizované skupiny v kontakte s vodným 
prostredím. Škála interakcií v polárnej časti je široká: stérické interakcie, dipólové a elek-
trostatické interakcie podmienené špecificky viazanými a voľnými iónmi rôznej povahy, 
silne pospájané vodou a vodíkovými väzbami. Takéto molekuly, pozostávajúce z dvoch 
častí vykazujúcich rozdielnu afinitu k vode sa nazývajú amfifilné alebo aj amfipatické. Po-
zrime sa, čo sa deje na molekulovej úrovni, keď sa amfifilné molekuly dostanú do kontaktu 
s vodou. 

Jedinečnou vlastnosťou vody je jej schopnosť vytvárať vodíkové väzby. Vodíková väz-
ba vzniká v dôsledku lokálneho rozloženia elektrického náboja – elektrostatickej atrakcie 
medzi vodíkovým atómom v jednej molekule vody a voľným elektrónovým párom kyslí-
ka v ďalšej molekule vody. Každý atóm kyslíka v molekule môže teda tvoriť dve vodíkové 
väzby. Sumárne teda každá molekula vody môže vytvárať vodíkové väzby až so štyrmi ďal-
šími molekulami. V kvapalnom skupenstve charakterizuje vodu „sieť“ vodíkových väzieb. 
Vodíkové väzby sú silnejšie ako van der Waalsove sily, ale slabšie ako kovalentné či iónové 
väzby. Sieť vodíkových väzieb je zodpovedná za jedinečné vlastnosti vody, ako je jej veľké 
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povrchové napätie, vysoká teplota varu v porovnaní s  látkami podobnej mólovej hmot-
nosti obsahujúcimi tiež vodík, napr. metán či amoniak. Vodíkové väzby v kvapalnej vode 
sa dynamicky tvoria a prerušujú, pričom hybnou silou tohto procesu je entropia. Výni-
močnou vlastnosťou tejto siete je jej schopnosť formovať biologicky významné moleku-
ly (lipidy, proteíny) do organizovaných supramolekulových štruktúr, ktoré sú základom 
všetkého života. 

Typické molekuly lipofilnej povahy napr. vyššie uhľovodíky (dekán a pod.) netvoria 
s vodou vodíkové mostíky a preto ich prítomnosť vo vode naruší sieť vodíkových väzieb. 
Zníži jej stabilitu, čo sa prejaví poklesom entropie celého systému. Energeticky nevýhod-
ný kontakt uhľovodíkových reťazcov s vodou je redukovaný vzájomnou interakciou lipo-
filných molekúl (ich zhlukovaním), čo označujeme ako hydrofóbny efekt. Hnacou silou 
hydrofóbneho efektu je rast entropie. V snahe minimalizovať energeticky nevýhodný kon-
takt hydrofóbnych reťazcov molekúl lipidov (ako aj iných amfifilných molekúl) s vodou 
budú tieto spontánne agregovať do nadmolekulových štruktúr.

1.5 POLYMORFIZMUS A MEZOFÁZY 

Vlastnosť lipidov pod vplyvom vonkajších podmienok meniť štruktúrne usporiadanie 
sa označuje ako polymorfizmus lipidov. Výraz polymorfizmus (z gréckeho „poly“ = mno-
hé a „morphe“ = tvar) je bežný v chemickej literatúre, napr. polymorfizmus uhlíka je je-
ho existencia v dvoch rozdielnych kryštalografických formách, ako tuha alebo diamant. 
Lipidy vykazujú pravdepodobne najširší rozsah polymorfného správania než akékoľvek 
iné molekuly. Zmeny štruktúrneho usporiadania vyvolané hydratáciou označujeme ako 
lyotrópny polymorfizmus. Fázové premeny vyvolané teplom nazývame termotrópnym 
polymorfizmom. V oboch prípadoch možno v systémoch lipid – voda pozorovať prechod 
od „tuhého“ usporiadania, typického pre kryštalické látky až po štruktúry vlastnosťami sa 
blížiacimi ku kvapalinám. Lipidy z  fyzikálneho hľadiska sú teda označované ako „teku-
to-kryštalické“ látky ktoré vplyvom vonkajších podmienok prechádzajú rôznymi fázami 
(mezofázami, mezo = stred) medzi týmito dvomi stavmi. Pojem „tekutý kryštál“ vznikol 
v druhej polovici 19. storočia ako označenie skupiny látok, ktoré medzi tuhou (usporiada-
nou) a kvapalnou (úplne neusporiadanou) fázou vykazujú rôzne typy mezofáz.

Poznanie mezofáz a zákonitostí ich formovania je základom k štúdiu polymorfného 
správania amfifilných molekúl a tenzidov všeobecne a teda je nesmierne dôležité pre mno-
hé priemyselné technológie, vrátane farmaceutického priemyslu a pri vývoji nových liečiv. 

Štruktúrne usporiadanie lipidov možno určiť opticky napr. polarizačnou mikrosko-
piou, elektrónovou mikroskopiou, prípadne technikami 31P NMR spektroskopie, tzv. pro-
tónovo dekaplované spektrá. Mnohé zo štruktúr vykazujú istý stupeň symetrie v  uspo-
riadaní a v takých prípadoch najspoľahlivejšou metódou je tzv. difrakcia (ohyb) a rozptyl 
röntgenového žiarenia pod malými uhlami. Podstatu difrakčných metód a symetriu jed-
notlivých fáz približujeme v dodatku k tejto kapitole. 

1.6 OD TUHEJ LÁTKY KU KVAPALINE 

Pre úplné pochopenie funkcie lipidov v biologickej membráne, ich konformačného 
usporiadania, dynamiky a interakcií je nutné okrem chemického zloženia lipidov poznať 
aj priestorové usporiadanie. Primárnou experimentálnou technikou pre takéto štúdium je 
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rtg kryštalografia. Ak je k dispozícii vhodný jeden kryštál lipidu, potom je možné s veľkou 
presnosťou (~0,1 nm) určiť priestorové usporiadanie atómov, dĺžku väzieb, uhly a násled-
ne molekulové usporiadanie ako aj medzimolekulové vzdialenosti. Historicky, trvalo po-
merne dlho, kým sa podarilo získať dostatočne veľké kryštály lipidov, vhodné pre štúdium. 
Prvým fosfolipidom, ktorého kryštálová mriežka bola zdokumentovaná bol fosfatidyl-
etanolamín, v roku 1974 (Hitchcock a spol. 1974). Pozrime sa, akými zmenami prechádza 
molekula fosfolipidu medzi kryštalickým a „tekutým“ stavom. 

Kryštalická lamelárna fáza Lc
Už v kryštalickom stave, elementárnu stavebnú bunku tvoria molekuly lipidu s acy-

lovými reťazcami orientovanými proti sebe a polárne časti sú vystavené do vonkajšieho 
prostredia. Polárne oblasti fosfolipidov sú hydratované, zvyčajne 4 molekulami vody/1 fo-
sfolipid. Molekuly vody sú pevne viazané v oblasti fosfátového fragmentu lipidu. Acylo-
vé reťazce sú tuhé, tesne usporiadané, plne vytiahnuté v trans konformácii. U niektorých 
lipidov môžu byť naklonené k  normále roviny medzifázového rozhrania (lamely), naj-
mä pri fosfolipidoch s väčšou plochou pripadajúcou na polárnu časť ako je prierez reťaz-
cov, napríklad nasýtené fosfatidylcholíny. Lc fázu tvoria všetky fosfolipidy pri nízkej tep-
lote a/ alebo nízkej hydratácii, napríklad syntetický nasýtený dipalmitoylfosfatidylcholín 
(diC16:0PC) v nadbytku vody pri teplotách nižších ako 18 °C.  

Gélová lamelárna fáza Lβ, Lβ’
S rastúcou teplotou sa tesné kryštalické usporiadanie stáva energeticky nevýhodné 

kvôli termálnej, na začiatku najmä rotačnej excitácii reťazcov. Pri istej predprechodovej 
teplote, označenej Ts, sa formuje viac expandovaná gélová fáza Lβ alebo menej často Lβ’ 
s naklonenými reťazcami. V gélovej fáze sú acylové reťazce fosfolipidov stále konformačne 
vysoko usporiadané a v all-trans konformácii. 

Zvlnená gélová fáza Pβ
Vzniká pri predprechodovej teplote Tp a je tvorená zvlnenými lamelami β typu, kde 

amplitúda vlny je ~1,5 nm a s hydratáciou sa nemení, perióda zvlnenia ~12 – 15 nm. Zvl-
nenie vzniká v dôsledku väčšej mobility polárnej skupiny, kým acylové reťazce sú stále tes-
ne usporiadané. Pβ fáza je v určitom teplotnom rozsahu gélového stavu typická pre všetky 
diacylfosfatidylcholíny s rovnakou dĺžkou reťazcov. 

Tekutokryštalická lamelárna fáza Lα
Hlavný fázový prechod (pri teplote Tm) spočíva v uvoľnení pohyblivosti jednotlivých 

častí molekuly. Sú to rotačné pohyby polárnej časti, acylových reťazcov, ako aj celej mole-
kuly okolo jej pozdĺžnej osi. Napr. polárne časti lipidov rotujú s frekvenciou až niekoľko 
sto MHz a tieto pohyby umožňujú molekulám vody prenikať až ku karbonylovým skupi-
nám acylových reťazcov. Mení sa tesné usporiadanie reťazcov. RTG analýza a Ramano-
va spektroskopia potvrdili, že ich rastúca pohyblivosť vedie k trans-gauche izomerizácii. 
Trans-gauche izomerizáciu umožňuje rotácia okolo jednoduchých väzieb C – C. V jednom 
reťazci môže vzniknúť až 5 gauche konformérov. Za gauche konformáciou C – Cväzby v re-
ťazci obvykle nasleduje trans a ďalej gauche konformácia s opačnou polaritou, čím sa re-
ťazec vráti do pôvodného smeru a skráti sa v porovnaní s all-trans konfiguráciou. Kon-
formér g+tg− alebo g−tg+ sa označuje kink. Nenasýtené C = C väzby sú v cis konformácii, 
čím sa reťazec ohne o 45°. S  rastom počtu izomerizovaných reťazcov vznikajú domény 
a tieto sa rozširujú cez celú hydrofóbnu oblasť. Hovoríme o kooperatívnom jave „topenia“ 
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reťazcov. Hlavný fázový prechod v lipidoch je považovaný za fázový prechod prvého po-
riadku. Látky s fázovými prechodmi prvého poriadku vykazujú v oblasti ich teplotného 
maxima tzv. kritické správanie. Pri vodných disperziách lipidov sa pozoruje napr. kritická 
opalescencia a rozptyl svetla, maximum permeability pre ióny a organické molekuly, zme-
ny v rýchlosti šírenia ultrazvuku a pod. Zvýšená pohyblivosť reťazcov v tekutokryštalickej 
fáze sa prejaví vo zväčšení objemu, ktorý zaberajú, zväčšení ich prierezovej plochy, laterál-
nej expanzii dvojvrstvy a zmenšení hrúbky dvojvrstvy. Molekuly lipidu v tekutokryštalic-
kom stave sa správajú ako molekuly miešateľnej kvapaliny. 

Sumárne, lipidy pri teplotách pod hlavným fázovým prechodom majú vlastnosti bliž-
šie usporiadaniu molekúl v tuhej fáze a mezofázy sa označujú ako „tuhé – usporiadané“ 
(solid – ordered). Teplo dodané molekulám lipidu pri teplote hlavného fázového pre-
chodu je spotrebované na premenu „tuhého – usporiadaného“ stavu lipidovej dvojvrstvy 
do „tekutého – neusporiadaného“ stavu. Lipid prechádza do tzv. tekuto-kryštalickej fázy 
(fluidnej). Nenahraditeľnou metódou pre štúdium termotrópneho polymorfizmu je dife-
renciálna skenovacia kalorimetria (DSC). Pripomeňme si, že merná tepelná kapacita je 
úmerná množstvu tepla, ktoré treba systému dodať, aby sa teplota zvýšila o 1 °C. Píky na 
DSC zázname zodpovedajú množstvu tepla, ktoré systém potreboval na zmenu usporia-
dania, čo umožňuje vyčísliť termodynamické charakteristiky prechodu ako entalpia a en-
tropia. Obr.1.3 znázorňuje závislosť mernej tepelnej kapacity systému od teploty pre di-
palmitoylfosfatidylcholín (diC16:0PC) v nadbytku vody. Pre diC16:0PC boli stanovené 
teploty fázového sub-prechodu Lc  →  Lβ’ , Ts = 18,4 °C; pred-prechodu Lβ’   →  Pβ , Tp = 
35,1 °C. Teplota hlavného fázového prechodu Tm je uvedená v  tab. 1.4. Dĺžka a prítom-
nosť dvojitej väzby v acylových reťazcoch, hydratácia, chemická štruktúra polárnej časti 
molekuly ovplyvňujú teplotu, ako aj počet fázových prechodov. Avšak tzv. hlavný fázový 
prechod sa spravidla vyskytuje pri všetkých lipidoch. Tab. 1.4 uvádza teploty hlavného fá-
zového prechodu a termodynamické charakteristiky pre niektoré fosfatidylcholíny. Treba 
však upozorniť, že hodnoty z rôznych literárnych zdrojov sa môžu líšiť. 

zvlnená fáza
C /J °C-1

�uidná fáza

tuhá fáza

Teplota /°C

 20 30 40 50 60

0,16

0,12

0,08

0,04

0

Obr. 1.3 Závislosť mernej 
tepelnej kapacity od teploty 
a fázové prechody v dipal-
mitoylfosfatidylcholíne 
(diC16:0PC).

 Iným typom fázového prechodu je zmena štruktúrneho usporiadania, napr. lamelár-
na → hexagonálna či lamelárna → kubická fáza. Spravidla je lipid už v tekuto-kryštalic-
kom (fluidnom) stave. Všeobecne sú takéto fázové prechody vyvolané vnútorným pnutím 
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v hydrofóbnej oblasti membrány, často teplotne indukovaným rastom trans-gauche izome-
rizácie a defektmi. Pravdepodobne zohrávajú významnú úlohu pri delení buniek, či napr. 
pri dezintegrácii bunkovej membrány vplyvom antimikróbnych liečiv.

Tab. 1.4 Teploty fázového prechodu z gélového do tekuto-kryštalického stavu Tm a termodynamic-
ké charakteristiky, entalpia ΔH a entropia ΔS pre vybrané fosfatidylcholíny. 

PC Tm (°C) ΔH (kJ mol−1) ΔS (J mol−1K−1)
diC12:0PC −1,0 18,0 66,0
diC14:0PC 24,0 26,3 88,2
 diC16:0PC 41,4 36,4 115,4
diC18:0PC 55,0 45,1 136,7

diC18:1PC (∆9-Cis) −17,6 33,5 131,0

1.7  PRIESTOROVÁ GEOMETRIA AMFIFILNEJ MOLEKULY  
A ŠTRUKTÚRNE USPORIADANIA

Hydrofóbny efekt a entropia systému sú „hnacou silou“ pre zhlukovanie amfifilných 
molekúl do nadmolekulových štruktúr (lyotropné mezofázy) minimalizujúc tak energe-
ticky nevýhodný kontakt hydrofóbnych reťazcov s vodou. Vznik jednotlivých fáz je pod-
mienený prítomnosťou veľkého počtu molekúl lipidu a ich vzájomnými interakciami. Akú 
nadmolekulovú štruktúru vytvorí zmes lipid – voda, závisí od mnohých parametrov, pre-
dovšetkým od chemickej stavby samotných molekúl amfifilu (lipidu), od jeho koncentrá-
cie, teploty, a pod. Všimnime si napríklad rozdielnosti v priestorovej geometrii molekúl 
v závislosti od chemickej stavby. obr. 1.4 znázorňuje ako jednoduchá modifikácia polárnej 
časti, či prítomnosť dvojnej väzby v acylovom reťazci molekuly lipidu ovplyvní geomet-
rický tvar. Molekuly distearoylfosfatidylcholínu (diC18:0PC) a distearoylfosfatidyletano-
lamínu (diC18:0PE) sa líšia polárnou časťou. Objemné tri metylové skupiny naviazané na 
kvartérnom dusíku cholínovej skupiny vytvárajú z distearoylfosfatidylcholínu „robustnej-
šiu“ molekulu. Priestorovou geometriou v našom náčrte sa však obe molekuly príliš ne-
odlišujú a fázy vytvorené agregáciou molekúl by za istých podmienok mohli byť podobné. 

 A B C

Obr. 1.4 Schematické znázornenie molekúl fosfolipidov: A – distearoylfosfatidyletanolamín,  
B – distearoylfosfatidylcholín, C – dioleoylfosfatidyletanolamín.
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Ako znázorňuje obr. 1.4C, dvojná väzba v acylových reťazcoch dioleoylfosfatidyletanola-
mínu (diC18:1PE) ovplyvní radikálne priestorovú geometriu. Je jednoduché si predstaviť, 
že zhlukovanie molekúl takéhoto tvaru vytvorí štruktúru úplne odlišnej symetrie. 

Israelachvili a Ninham (1977) definovali pre lipidy tzv. bezrozmerný parameter P, pod-
ľa ktorého možno orientačne určiť preferovaný typ štruktúry pre daný lipid. Parameter P, 
označovaný aj ako parameter tesnosti usporiadania,

P =  ν0   , A0 lc  
 (1.1)

kde ν0 je objem hydrofóbnej časti amfifilnej molekuly, A0 – plocha pripadajúca na polárnu 
časť molekuly na medzifázovom rozhraní a lc tzv. kritická dĺžka reťazca, čo je maximálna 
dĺžka uhľovodíkového reťazca v tekutokryštalickom stave (lc < lmax; lmax je dĺžka reťazca so 
všetkými väzbami v  trans konformácii). Porovnaním parametra P so základnými štruk-
túrnymi parametrami agregátov možno určiť preferovaný typ usporiadania. Ak P < ⅓, am-
fifilné molekuly v  stave termodymanickej rovnováhy by mali tvoriť sférické micely, pre 
cylindrické micely je ⅓ < P < ½, vezikuly ½ < P < 1, pre planárne dvojvrstvy P = 1 a pre 
inverzné micely P > 1. Jednotlivé štruktúrne usporiadania sú schematicky znázornené na 
obr. 1.5.

Treba však upozorniť, že stanovenie ν0, A0 a lc nie je triviálny problém. Pre nasýtené 
uhľovodíkové reťazce hodnoty ν0 a lc aproximoval Tanford (1972)

ν0 ≈ (27,4+26,9n)Å3 (1.2)

lc ≈ lmax ≈ (1,5+1,265n)Å    , (1.3)

kde n je počet uhlíkov v reťazci. Prítomnosť dvojnej väzby v uhľovodíkových reťazcoch, 
pH či teplota ovplyvňujú pohyblivosť reťazcov a hydratáciu polárnej časti molekuly, čo 
môže ovplyvniť hodnotu parametra P. Podobne prítomnosť elektrolytov významným spô-
sobom ovplyvňuje agregačný proces.

Všimnime si, že hodnoty parametra P súvisia so zakrivením povrchov nadmolekulo-
vých agregátov. Nízka hodnota ( P < ⅓) charakterizuje micely systému „olej vo vode“ (o/w, 
typ I) typické pre väčšinu bežných tenzidov. Hodnota kritickej micelovej koncentrácie 
(cmc) pre lipidy je veľmi nízka, napr. pre dipalmitoylfosfatidylcholín (diC16:0PC) je cmc 

~5. 10−10 mol/l. Ak by objemová frakcia oleja rástla, až by tvoril rozpúšťadlo, systém „in-
vertuje“ na „voda v oleji“ (w/o, typ II). Zakrivenie povrchu vodných domén je konkávne 
v takejto štruktúre, štruktúry sú označované ako „inverzné“. Napr. dioleoylfosfatidyletano-
lamín (diC18:1PE, obr. 1.4C) v nadbytku vody vytvára inverznú hexagonálnu fázu HII pri 
laboratórnej teplote. Pre inverzné micely sú hodnoty parametra P>1. Lipidy s kvázi-cylin-
drickým tvarom molekuly, napr. diC18:0PC či diC18:0PE (obr. 1.4A, B) tvoria najčastej-
šie planárnu štruktúru, tzv. lamelárnu fázu. Parameter P nadobúda hodnoty ~1. Lipidová 
dvojvrstva biologických membrán v bunke je typickým príkladom. Usporiadaniu lipidov 
v lamelárnej fáze sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšom texte. Natíska sa otázka, či je 
potrebné zaoberať sa ostatnými štruktúrnymi usporiadaniami. Ako sme naznačili, che-
mická rozmanitosť lipidov v biologických membránach je obrovská a ich molekuly nielen, 
že vo vodnom prostredí agregujú do rozmanitých štruktúr, ale v závislosti od obsahu vody, 
teploty či tlaku môžu meniť usporiadanie. Informáciu o jednotlivých štruktúrach možno 
získať z fázových diagramov pre daný lipid, zvyčajne sú znázorňované v dvojrozmerných 
závislostiach: teplota a hydratácia pri atmosferickom tlaku, alebo tlak a teplota pri danej 
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   v0    > 1A0.lc

1/3 <    v0    = 1 A0.lc

   ν0    = 1A0.lc

   ν0    < 1/3A0.lc
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Inverzná hexagonálna fáza HII
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Lamelárna fáza
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P =     v0    
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Obr. 1.5 Tvar molekuly  
a nadmolekulové 
usporiadania lipidov.
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hydratácii lipidu. Na obr. 1.6 uvádzame príklad fázového diagramu pre diC20:0PE. Na fá-
zových diagramoch fosfatidylcholínov a fosfatidyletanolamínov spravidla vždy nájdeme 
podmienky, pri ktorých lipidy tvoria lamelárnu fázu. Všeobecne, fosfolipidy biologických  
membrán vytvárajú sférické micely pri veľmi nízkych koncentráciach a tak sa na fázových 
diagramoch vyskytujú vzácne. Typické sú zložitejšie usporiadania ako napr. tubuly, často 
usporiadané do periodických štruktúr. Takouto štruktúrou je hexagonálna fáza (HI) resp. 
inverzná hexagonálna fáza (HII) (obr. 1.5). Krátke tubuly môžu byť usporiadané aj do zlo-
žitejších štruktúr, pričom ich osi tvoria trojrozmerné kryštalografické mriežky, napr. cen-
trovaná kubická mriežka, tetragonálna a pod. Nadmolekulové usporiadania (fázy), ktoré 
lipidy vytvárajú z topologického hľadiska rozdeľujeme na lamelárne a nelamelárne.

Stabilita jednotlivých fáz fosfolipidov je určená Gibbsovou voľnou energiou pri danej 
teplote, tlaku a obsahu vody. Stabilnejšej fáze odpovedá nižšia voľná energia a prechody 
medzi jednotlivými fázami sú možné, len ak je voľná energia dvoch fáz rovnaká. Voľná 
energia danej fázy závisí od hydrofóbneho efektu podmieňujúceho agregáciu, optimál-
neho priestoru pripadajúceho na 1 molekulu lipidu, zakrivenia povrchu dvojvrstvy, ktoré 
vzniká pôsobením elastickej energie a stérických interakcií hydrofóbnych reťazcov, elek-
trostatických interakcií – elektrické náboje a dipóly polárneho fragmentu sú zdrojom vzá-
jomných interakcií lipidov medzi sebou, interakcií s iónmi vo vodnej fáze, interakcií s dip-
ólovými momentmi molekúl vody. Zmeny hydratácie, tlaku, teploty systému, pH, iónovej 
sily a typu príslušného iónu ovplyvňujú príspevky k celkovej voľnej energii systému a teda 
môžu indukovať zmenu fázy.
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Obr. 1.6 Fázový diagram 
diC20:0PE.

1.8 OD LAMELÁRNEJ FÁZY PO UNILAMELÁRNE VEZIKULY

Až 50 % všetkých fosfolipidov v bunkách vyšších živočíchov a rastlín môže tvoriť fo-
sfatidylcholín. Jeho molekuly vďaka ich tvaru agregujú do lamelárnych fáz. Štruktúra po-
zostáva z  lamiel lipidu, pričom vždy dve molekuly sú orientované acylovými reťazcami 
proti sebe. Lipidové dvojvrstvy sú separované vodnou fázou. Pri veľmi nízkom obsahu vo-
dy, si lamelárnu fázu môžeme predstaviť ako platne definovanej hrúbky (tvorené lipidom) 
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A

B

C

Obr. 1.7 A – Lamelárna fáza, 
B – multilamelárne vezikuly, 
C – unilamelárne vezikuly.

oddelené vrstvou vody (obr. 1.7A). S rastúcou hydratáciou sa dvojvrstvové usporiadanie 
zachováva, avšak kontakt hydrofóbnej oblasti s vodou je energeticky nevýhodný a pri jej 
náraste nad určitú hranicu, sa lamely zvyčajne začnú zakrivovať a vznikajú tzv. multilame-
lárne vezikuly (obr. 1.7B). Obsah vody lokalizovaný medzi lamelami je limitovaný a závisí  
od chemického zloženia ako aj stavu lipidu. Schopnosť lipidu viazať vodu súvisí s fázovým 
usporiadaním a rastie v smere kryštalická < gélová < tekuto-kryštalická fáza. Napr. fosfati-
dylcholíny v tekutokryštalickom stave viažu maximálne ~40 molekúl vody/1 fosfolipid, čo 
predstavuje približne hmotnostne 50 %. Pri vyššom obsahu vody je ostatná voda lokalizo-
vaná mimo lipidu a tvorí samostatnú vodnú fázu (tzv. bulk water). Čiže zmes lipid – voda 
tvorí z fyzikálnochemického hľadiska dvojfázový systém, kde jedna fáza je hydratovaný 
lipid a druhá fáza je voda. 

Z disperzie multilamelárnych vezikúl vo veľkom nadbytku vody možno pripraviť  
viac-menej sférické, jednovrstvové (unilamelárne) vezikuly, známe aj ako lipozómy (obr. 
1.7C). Pre tento účel bolo otestovaných niekoľko metód napr. pretláčaním disperzie cez 



BIOFYZIKA – VYBrAné KApItOlY16

polykarbonátové filtre s definovanou veľkosťou pórov, či „rozbitím multilamiel“ pomocou 
ultrazvukovej dezintegrácie, prípadne chemickou cestou. Takto pripravené vezikuly majú 
rôzne polomery, pre orientáciu v rozmeroch, napr. vezikuly s priemerom 30 – 50 nm sa po-
važujú za malé. Vzhľadom na to, že hrúbka lipidovej dvojvrstvy je ~4 nm, z hľadiska štúdia 
lokálneho usporiadania dvojvrstvy niektorými experimentálnymi technikami sa v istom 
priblížení považuje dvojvrstva za planárnu. Unilamelárne vezikuly vznikajú aj spontán-
ne, ak majú fosfolipidové dvojvrstvy povrchový náboj väčší ako 1 – 2 μC/cm2. Dvojvrstvy 
unilamelárnych ako aj multilamelárných vezikúl sa často používajú ako modely lipidovej 
zložky biologických membrán. 

Multilamelárne ako aj unilamelárne vezikuly (lipozómy) rôznych veľkostí, zloženia, 
ako aj povrchového náboja sú intezívne študované ako potenciálne nosiče liečiv, predo-
všetkým pre cielené miesto účinku. Využíva sa predovšetkým schopnosť lipidovej dvojvrs-
tvy enkapsulovať liečivá hydrofilného ako aj hydrofóbneho charakteru. Pokiaľ je lipidový 
nosič neporušený, enkapsulované liečivo je chránené od okolitého prostredia (napr. krvné 
riečište, gastrointestinálny trakt, atď.), čo za ideálnych podmienok umožňuje transport 
liečiva k cieľovému orgánu. Kinetika uvoľňovania spočíva v porušení nosiča a môže byť 
čiastočne modulovaná. Napríklad fázový prechod (lamelárna – hexagonálna fáza) indu-
kovaný zmenou pH môže byť spúšťacím mechanizmom pre uvoľnenie liečiva z nosiča pri-
praveného zo zmesi lipidu a pH citlivej prímesy. Treba poznamenať, že nielen lipozómy sú 
študované ako nosiče liečiv, ale aj iné mezofázy napr. hexozómy sa označujú nosiče s lieči-
vom naviazaným v hexagonálnej lipidovej fáze, či kubozómy, kde liečivo je v matrici tubúl 
usporiadaných do trojrozmernej mriežky. Výskum v tejto oblasti prerástol priestor labora-
tórií a mnohé nosiče liečiv na báze lipidov sa testujú v klinickej praxi. 

1.9 POHYBY LIPIDOVÝCH MOLEKÚL V DVOJVRSTVE

Biologické membrány sa nachádzajú vo fluidnom stave. Rôznorodosť ich zloženia 
a  samotný názov „tekutá mozaika“ naznačujú, že systém je dynamický. Samotné lipidy 
sa zúčastňujú celého radu procesov v časových škálach od pikosekúnd až po hodiny či 
dni. Pozrime sa, aké pohyby molekula lipidu vykonáva. K najrýchlejším pohybom, v časo-
vej škále niekoľko pikosekúnd, patria bezpochyby konformačné zmeny zahŕňajúce rotácie 
okolo C – C väzieb. Rotáciu molekuly okolo jej dlhej osi by sme zaznamenali rádovo v na-
nosekundách. Prekvapivo rýchlym pohybom je laterálna difúzia (desiatky nanosekúnd) t.j. 
pohyb molekuly v rovine membrány. Jedno otočenie molekuly okolo svojej osi zaberie pri-
bližne toľko času ako jej posun na vzdialenosť, ktorý zodpovedá jej veľkosti (t. j. priemet 
molekuly do roviny dvojvrstvy). Keď si predstavíme, že v membráne sú zabudované ďal-
šie komponenty ako napr. proteíny, laterálny pohyb molekuly nemôže byť „priamočiary“. 
Fluktuácie hydrofóbnych reťazcov, ktoré môžu vyvolať zmenu smeru laterálneho pohybu 
molekuly, trvajú rádovo desiatky milisekúnd. Molekula lipidu „cestujúca“ v  rovine mem-
brány, pokryje plochu 0,1 – 1 μm2 za 1 s. Na to, aby obišla celú bunku potrebuje menej ako 
pol minúty. Fluidná membrána umožňuje aj vertikálny pohyb molekúl a takéto „výskoky“ 
sa odohrávajú v časovej škále desiatok pikosekúnd. Bezpochyby, k najpomalším pohybom 
patrí schopnosť molekuly prejsť z jednej monovrstvy do druhej, čo sa odohráva v časovej 
doméne hodiny až dni (tzv. „flip-flop“). Pre porovnanie, pohyblivosť integrálnych mem-
bránových proteínov, ktoré sú „ponorené“ v cytoskelete je typicky stokrát pomalšia ako 
difúzny pohyb lipidu a na precestovanie celej bunky potrebujú asi pol hodiny.
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Všetky uvedené časové škály sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od typu mo-
lekuly lipidu, ako aj od stavu celej membrány. V tuhom – usporiadanom stave sú všetky 
pohyby dramaticky redukované či úplne zabrzdené, napr. laterálna difúzia je stokrát po-
malšia. 

1.10 AKÁ JE HRÚBKA MEMBRÁNY? 

Biologická membrána je zložitá dynamická štruktúra pozostávajúca z mnohých zlo-
žiek a zabezpečujúca množstvo funkcií pre existenciu bunky. V prvom priblížení môžeme 
membránu vidieť ako ultratenkú vrstvu oddeľujúcu intra a extracelulárny priestor, zabez-
pečujúcu transport látok potrebných pre fungovanie bunky. Okrem toho  môže byť napr. 
aj miestom kontaktu s liečivom. „Delikátnosť“ biologickej membrány si priblížime cez li-
pidovú dvojvrstvu. Práve hrúbka lipidovej dvojvrstvy je rozhodujúcim faktorom pre zabu-
dovanie a činnosť trans-membránových proteínov. Bolo zistené, že jedným z predpokla-
dov pre ich správnu funkčnosť je korelácia v hrúbke hydrofóbnej časti lipidovej dvojvrstvy 
a hydrofóbnej časti zabudovaného proteínu. 

 1 2 3 4 3 2 1 

Obr. 1.8 Model fosfolipi-
dovej dvojvrstvy. Prierez 
dvojvrstvou získaný 
pomocou simulácie 
molekulovej dynamiky. 
Jednotlivé oblasti predsta-
vujú:  
1 – vodná fáza,  
2 –  polárne časti dvojvrstvy 

hydratované molekula-
mi vody, 

3 –  hydrofilno-hydrofóbne 
rozhranie, 

4 – hydrofóbna oblasť.

Chemická a priestorová štruktúra molekuly lipidu je známa a pre jednu molekulu je 
rozhranie medzi polárnou a hydrofóbnou časťou pomerne dobre definované. V odbornej 
literatúre však možno nájsť značný rozptyl v hodnotách zistených pre hrúbku lipidovej 
dvojvrstvy vytvorenej napr. aj z chemicky rovnorodého typu molekúl. Lipidová dvojvrstva 
pozostáva z  veľkého počtu molekúl, ktoré tekuto-kryštalickom stave vykonávajú množ-
stvo pohybov. Ďalej, dvojvrstva ako celok je vysoko elastická, fluktuujúca, s nejasnými roz-
hraniami. Na základe experimentov s  využitím rtg žiarenia či rozptylu neutrónov boli 
navrhnuté rôzne modely lipidovej dvojvrstvy. Na obr. 1.8 je znázornený profil lipidovej 
dvojvrstvy vytvorený pomocou simulácií molekulovej dynamiky. Ako znázorňuje obrá-
zok, dvojvrstva je vysoko neusporiadaný systém vykazujúci určité rozvrstvenie, približne 
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naznačené zvislými čiarami: 1 – vodná fáza; 2 – polárne hydratované časti lipidových mo-
lekúl; 3 – hydrofilno-hydrofóbne rozhranie; 4 – hydrofóbna oblasť. Je zrejmé, že v dvojvrs-
tve nie je ostré rozhranie medzi hydrofóbnou a polárnou oblasťou. Molekuly vody môžu 
prenikať až do oblasti karbonylových skupín acylových reťazcov a hydrofóbne reťazce vďa-
ka trans-gauche izomerizácii majú nenulovú pravdepodobnosť výskytu v polárnej oblasti. 
Práve toto „neostré“ hydrofilno-hydrofóbne rozhranie sprostredkováva nekovalentné in-
terakcie širokej škále molekúl (peptidy, liečivá atď.) a umožňuje ich väzbu, zabudovanie 
sa, resp. prechod cez membránu. Obrázok ozrejmuje, že určiť hrúbku lipidovej dvojvrstvy 
nie je triviálna záležitosť, hodnoty sa pohybujú v rozmedzí ~2,5 – 5 nm. Všeobecne, hrúb-
ka lipidovej dvojvrstvy rastie s dĺžkou acylových reťazcov lipidov a stupňom ich nasýtenia. 
S rastúcou teplotou hrúbka lipidovej dvojvrstvy klesá, pričom dramatická zmena nastáva 
pri prechode z tuhého do fluidného stavu. Prítomnosť molekuly s nábojom, zabudovanie 
liečiv, či cholesterolu výrazne menia jej hrúbku. 

1.11 LATERÁLNY TLAK 

Preskúmajme lipidovú dvojvrstvu z hľadiska pôsobiacich medzimolekulových síl. Mo-
lekuly lipidu interkalujú (včlenujú sa) do lipidovej dvojvrstvy vďaka hydrofóbnemu efektu, 
t. j. minimalizujú kontakt hydrofóbnych reťazcov s vodou. V hydrofóbnom prostredí je ich 
pohyb obmedzovaný okolitými reťazcami a tak dominantné budú stérické repulzné sily. 
Naopak, polárne časti amfifilných molekúl sa snažia maximalizovať kontakt s vodou. Hy-
drofilno-hydrofóbne rozhranie molekúl je teda vystavené pôsobeniu opačne pôsobiacich 
síl. Keďže dvojvrstva má určitú hrúbku, tieto sily pôsobia v rozdielnej „hĺbke“, vytvárajúc 
nerovnorodé pnutie cez membránu. V odbornej terminológii hovoríme o profile laterál-
neho tlaku membrány. Obr. 1.9 znázorňuje schematicky pôsobenie jednotlivých síl a pro-
fil laterálneho tlaku. Keď je dvojvrstva v rovnováhe, výslednica síl je rovná nule. Detailný 
prierez však samozrejme závisí na type lipidu a uvažovanom systéme. Je potrebné si uve-
domiť, že v lipidovej dvojvrstve sú medzipovrchové napätia separované len hydrofóbnou 
oblasťou membrány. Aby povrchové napätia boli kompenzované, tlak v hydrofóbnej ob-
lasti musí nadobúdať veľké hodnoty, typicky niekoľko sto atmosfér. Tento tlak je dostatoč-
ne veľký, aby ovplyvnil napr. konformáciu proteínov ponorených do lipidovej dvojvrstvy.

Pozrime sa na pojem laterálneho tlaku v súvislosti so zakrivením membrány. V pod-
kapitole 1.6 sme vyšetrovali nadmolekulové štruktúry z hľadiska tvaru amfifilnej molekuly. 
Ťažko si vieme predstaviť, že by si molekula v tekutokryštalickom stave striktne zachova-
la svoj tvar pri jej včlenení do lipidovej dvojvrstvy, napr. ak by sme do fosfatidylcholíno-
vej dvojvrstvy (s valcovitým tvarom molekúl) pridali diC18:1PE s iným tvarom molekuly 
(tvar zrezaného kužeľa). V dvojvrstve by však vznikli defekty, porušila by sa rovnováha síl 
a teda aj profil laterálneho tlaku. Vzhľadom na to, že lipidová dvojvrstva je elastická, naj-
prirodzenejšou kompenzáciou defektu pre získanie rovnováhy je zmena v zakrivení po-
vrchu. Čiže práve profil laterálneho tlaku je určujúci pre zakrivenie povrchu a usporiada-
nie molekúl do nadmolekulových štruktúr. 

Reálne biologické membrány však vykazujú rôzne zakrivenia a tieto môžu byť podmie-
nené mnohými faktormi. Okrem už spomínanej modulácie povrchu vyvolanej prítomnos-
ťou lipidov iného chemického zloženia, zakrivenie môže ovplyvňovať elektrostatický náboj 
na povrchu membrány, zmena osmotického tlaku, pH, prítomnosť cholesterolu, navia-
zanie proteínov a pod. Niektoré mikroorganizmy sú schopné si zachovávať a modulovať 
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zakrivenie povrchu svojej membrány. Napr. Acholeplasma laidlawii, jednobunkový mik-
roorganizmus, obsahuje špecifické enzýmy, ktoré sú schopné meniť polárne časti lipidov, 
resp. meniť ich veľkosť pomocou rôznych sacharidových skupín. Iným príkladom sú na-
pr. červené krvinky, ktorých plazmatická membrána okrem lipidovej dvojvrstvy obsahuje 
proteín spektrín, tvoriaci určitý skelet. Zmena tvaru krvinky teda zahŕňa okrem elastickej 
deformácie lipidovej dvojvrstvy, deformáciu tohto skeletu. Zdravé červené krvinky majú 
diskoidný tvar, ale vplyvom napr. osmotického tlaku, cholesterolu, hladiny ATP sa ich tvar 
môže meniť. Niektoré tvary červených krviniek sú charakteristickým príznakom ochorení.

repulzia medzi
polárnymi časťami (π > 0)

medzifázové pnutie (π < 0)

repulzie hydrofóbnych
reťazcov (π > 0)

π(z)

z

Obr. 1.9 Profil laterálneho tlaku vo fosfolipidovej dvojvrstve.

1.12 CHOLESTEROL A „FLUIDITA“ MEMBRÁNY 

1.12.1 Cholesterol v lipidovej dvojvrstve
Cholesterol je nevyhnutnou molekulou v bunkách vyšších foriem života. Je predme-

tom dlhodobého a širokého štúdia pre nenahraditeľnosť v bunkových procesov, ale záro-
veň aj jeho úlohu v patogenéze mnohých chorôb. Štruktúru a dynamiku membrán choles-
terol moduluje cez nasledovné mechanizmy:
 • ovplyvňuje činnosť membránových proteínov prostredníctvom interakcií sterol – pro-
teín

 • moduluje vlastnosti lipidovej dvojvrstvy membrány
 • ovplyvňuje laterálnu difúziu membránových komponentov

Cholesterol patrí medzi amfifilné molekuly (obr. 1.2C). V porovnaní s fosfolipidmi, je 
však polárna časť molekuly malá, predstavuje ju hydroxylová skupina. Zbytok molekuly je 
hydrofóbny a tak rozpustnosť cholesterolu vo vode je nepatrná (nmol/l). Silne hydrofóbny 
charakter molekuly predurčuje jeho lokalizáciu v hydrofóbnej oblasti lipidovej membrány, 
pričom jeho frakcia môže dosahovať až 1 : 1 mol/mol s lipidmi. Zastúpenie cholesterolu 
v jednotlivých bukových membránach je rôzne. Najvyšší obsah je v plazmatickej membrá-
ne, napr. plazmatická membrána ľudských erytrocytov obsahuje približne 45 mol  % cho-
lesterolu vzhľadom na ostatné lipidy. Vnútrobunkové membrány obsahujú menej choles-
terolu, napr. v  membráne endoplazmatického retikula by sme našli 10 až 12 mol  % 
a mitochondriálne membrány obsahujú len stopové množstvá. Niektoré výskumy uvádza-
jú nerovnomerné zastúpenie cholesterolu v  membráne, s  vyšším obohatením lipidovej 
monovrstvy orientovanej smerom do cytoplazmy. Molekuly cholesterolu môžu vykonávať 

„flip-flop“ preskoky medzi lipidovými monovrstvami, pričom hydroxylová skupina zaujme 
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vždy orientáciu smerom k polárnemu prostrediu. Steroidné kruhy v štruktúre robia mole-
kulu „rigidnou“ a  molekula vykonáva v membráne difúzny pohyb okolo normály mem-
brány. Na otočenie okolo dlhej osi potrebuje molekula asi 0,1 nanosekundy a „výskoky“ 
molekuly boli detekované v časovej škále 1 ns. Experimenty ukázali, že zloženie lipidového 
okolia môže ovplyvniť správanie molekuly cholesterolu, napr. prítomnosť sfingomyelínu 
znižuje jeho výmennú rýchlosť medzi membránami, či membrány s vysokým obsahom fo-
sfatidyletanolamínu sú termodynamicky nevýhodným prostredím. Samotná lokalizácia 
molekuly v lipidovej dvojvrstve bola a stále je predmetom intenzívneho štúdia s využitím 
celej škály experimentálnych metód. Všeobecne sa predpokladá lokalizácia hydroxylovej 
skupiny na úrovni hydrofóbno-hydrofilného rozhrania membrány, v  oblasti karboxylo-
vých skupín acylových reťazcov mastných kyselín a steroidný skelet orientovaný do vnútra 
hydrofóbnej oblasti, paralelne s acylovými reťazcami. Najnovšie výskumy však naznačujú, 
že poloha molekuly môže závisieť od lokálneho hydrofóbneho prostredia a  naznačená 
orientácia nemusí byť jedinou (viď kap. 8). 

Výnimočnou vlastnosťou cholesterolu je schopnosť ovplyvniť usporiadanie acylových 
reťazcov molekúl fosfolipidu, a následne teplotu fázového prechod gél – tekutokryštalic-
ký stav. V  literatúre je tento jav popísaný ako ďalší typ mezofázy v  polymorfizme lipi-
dov a označuje sa ako tekutá – usporiadaná fáza (liquid-ordered, Lo). Vyššie sme popísali 
orientáciu molekuly cholesterolu v  lipidovej dvojvrstve. Objasnime si, aké usporiadanie 
predstavuje Lo fáza. Uvažujme molekulu cholesterolu v lipidovej dvojvrstve v gélovom sta-
ve. Lipidové reťazce majú obmedzenú pohyblivosť, sú vytiahnuté v trans konformáciach. 
Cholesterol, s tuhým steroidným skeletom vytvorí v dvojvrsve defekt. Defekt však umožní 
acylovým reťazcom, predtým tesne usporiadaným, istú voľnosť v pohybe a tak dvojvrstva 
potrebuje menej tepla z okolia na prechod do tekuto-kryštalického stavu, t.j. teplota fázo-
vého prechodu klesne. Avšak v tekuto-kryštalickom, pre acylové reťazce vysoko neuspo-
riadanom stave vyvolá molekula cholesterolu presne opačný efekt. Objemovo pomerne 
veľký a tuhý skelet cholesterolu bráni nárastu trans-gauche izomerizácie acylových reťaz-
cov fosfolipidu a „drží“ ich usporiadanosť v hydrofóbnej oblasti membrány. Pohyblivosť 
molekúl v rovine membrány, t.j. laterálna difúzia nie je obmedzená. Vzniká tak nové uspo-
riadanie, ktoré vykazuje rýchly difúzny pohyb typický pre fluidný (kvapalný) stav a záro-
veň usporiadanosť blízku gélovej fáze. Spojením oboch vlastností dostala fáza názov „kva-
palná – usporiadaná“ fáza. Spravidla je pozorovaná vo fosfolipidových systémoch s vyšším 
obsahom cholesterolu (~30 mol  %). Ďalšími sprievodnými znakmi sú napr. nevýrazný 
fázový prechod, väčšia hrúbka dvojvrstvy, atď. 

Cholesterol ma teda duálny efekt, spevňuje membránu, ale zachováva jej „fluiditu“ po-
trebnú pre vykonávanie ďalších funkcií. S výnimkou vyšších sterolov, ako napr. ergosterol, 
nie sú známe žiadne iné molekuly, ktoré by mali podobný vplyv. 

1.12.2 „Fluidita“ membrány 
V  niektorej literatúre sa môžeme stretnúť s  označením pre tekuto-kryštalický stav 

membrány ako „fluidný“, pochádzajúci pravdepodobne z modelu „fluidnej mozaiky“ Ni-
colsona a  Singera. Kým prídavné meno „fluidný“ charakterizuje určitý stav membrány, 
treba byť opatrný pri použití výrazu v  tvare „fluidita“ ako parametra pre kvantifikáciu 
fluidného stavu. „Fluidita membrány“, bol pojem hodne používaný a populárny v období 
okolo 1980. Pozrime sa, v čom spočíva problém. Ak by sme aplikovali pojem na obe fá-
zy vyššie, pre Lα fázu „fluidita“ zahŕňa oba typy pohybov, translačný aj konformačný, ale 
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v Lo fáze je konformačný pohyb potlačený molekulami cholesterolu a „fluiditu“ predsta-
vuje len laterálna difúzia molekúl v rovine membrány. Takže z kvalitatívneho, aj kvanti-
tatívneho hľadiska je „fluidita“ rozdielna. Membrána v tekutokryštalickom stave je dyna-
mický systém charakterizovaný množstvom pohybov molekúl, či už v rovine membrány 
(translačné a  rotačné pohyby), alebo pohyblivosť acylových reťazcov (konformačný po-
hyb) naprieč dvojvrstvou. V bližšom priblížení, pohyby molekúl v membráne charakteri-
zuje široké spektrum biofyzikálnych parametrov napr. rotačné korelačné pohyby molekúl, 
trans-gauche izomerizácia a tzv. parameter usporiadania reťazcov v rôznych hĺbkach dvoj-
vrstvy, rýchlosť laterálnej difúzie, permeabilita molekúl cez membránu, teploty fázových 
prechodov atď. a ich hodnoty sa určujú s využitím veľkého počtu experimentálnych me-
tód, ako sú techniky NMR či fluorescenčnej spektroskopie, elektrónovej paramagnetic-
kej rezonancie a pod. Každý z parametrov charakterizuje isté špecifikum fluidného stavu 
membrány, ale nemôžeme hovoriť o fluidite. Čiže pojem „fluidita“ membrány je príliš vše-
obecný a je potrebné citlivo zvážiť jeho použitie. Naopak, v konkrétnej odbornej literatúre 
treba pátrať, čo vlastne v danom výskume „fluidita“ predstavuje aby nedošlo k mylnému 
porovnávaniu rozdielnych parametrov kvôli nejasnosti definície. 

1.13 DOMÉNY A RAFTY

Na začiatku tejto kapitoly sme predstavili biologickú membránu,   jej zloženie a  na-
značili chemickú a štruktúrnu rôznorodosť lipidov v dvojvrstve membrány. Predstava, že 
lipidová dvojvrstva je viac-menej náhodný mix lipidov definovaného zloženia by bola po-
vrchná. Membrána je heterogénna v  laterálnom usporiadaní, ale heterogenita nie je ná-
hodná. V texte sme pomerne veľa priestoru venovali priečnemu profilu membrány, kon-
formačnému usporiadaniu acylových reťazcov, hrúbke lipidovej dvojvrstvy, laterálnemu 
tlaku atď. V tejto oblasti odborná literatúra ponúka širokú paletu štúdií s využitím nespo-
četného množstva experimentálnych metód a techník. Laterálna heterogenita membrány 
je zdokumentovaná podstatne menej. Zhruba posledných dvadsať rokov sa venuje pozor-
nosť doménam v laterálnom usporiadaní, pričom približne od roku 2000 sú mikrodomé-
ny so špecifickým zložením označované ako „rafty“. „Doména“ je definovaná ako oblasť 
s charakteristickými fyzikálnymi vlastnosťami, odlišujúcimi sa od okolia. 

Niekoľko fyzikálnych mechanizmov podmieňuje vytváranie domén v membráne: v pr-
vom rade sú to samotné proteíny zakotvené v cytoskelete, ktoré môžu vytvárať prirodzené 
bariéry; ďalej prirodzená vlastnosť lipidov vytvárať laterálne segregácie v dôsledku ener-
geticky výhodných medzimolekulových interakcií, tzv. fázová separácia; a v neposlednom 
rade kooperatívne správanie lipidov, ktoré môže viesť ku kolektívnym typom pohybov, tzv. 
fluktuáciam. Fluktuácie lipidovej dvojvrstvy môžeme chápať cez lokálne zmeny v „tesnosti“ 
usporiadania, alebo zmeny v molekulovom zložení. Rozsah, v ktorom je zmena pozoro-
vaná sa označuje ako koherenčná dĺžka. Koherenčná dĺžka je mierou veľkosti lipidových 
domén. Treba si uvedomiť, že hranice medzi doménami nie sú ostré (aj keď doména sa 
vlastnosťami odlišuje od okolia) a tak isto domény sú premenné v čase. Ich tvorba a „do-
ba života“ závisia od termodynamických podmienok. Snímka z polarizačného mikrosko-
pu na obr. 1.10 približuje tvorbu domén s rôznym molekulovým usporiadaním pri tep-
lotne indukovanom fázovom prechode z gélového do tekutokryštalického stavu v zmesi 
C16:OPC+DNA+Zn2+. Len veľmi málo experimentálnych techník môže poskytnúť pria-
my obraz laterálnej štruktúry biologickej membrány a prípadnú prítomnosť domén. Ich 
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veľkosť v rozsahu nanometrov až mikrometrov a časová premenlivosť sú hlavnými obme-
dzujúcimi faktormi. Pomocou techník fluorescenčnej mikroskopie boli získané snímky 
domén vytvorených v zmesiach lipidov v modelových systémoch. Dve zistenia podporili 
doménové usporiadanie biologickej membrány: snímanie laterálneho difúzneho pohybu 
proteínu ukázalo jeho pohyb lokalizovaný v malej oblasti membrány po istý čas a násled-
ný skok do inej oblasti, s podobným správaním. Iný, biochemický, experiment ukázal, že 
určité frakcie biologickej membrány boli prakticky nerozpustné v pomerne agresívnom 
detergente (Triton X-100). Bol vyslovený predpoklad, že táto „kompaktná“ frakcia sa po-
hybuje v tekutej fosfolipidovej dvojvrstve membrány ako „plť“ – raft (obr. 1.11). Existen-
cia raftov v biologickej membráne je v súčasnosti prijatá. Ich spoločnou črtou je zloženie, 
typický je vysoký obsah cholesterolu, sfingolipidov a nasýtených fosfolipidov. Sfingolipidy, 
ako sfingomyelín či glykosfingolipidy majú vysokú teplotu fázového prechodu. Choleste-
rol zvyšuje usporiadanie hydrofóbnych reťazcov. Predpokladá sa, že usporiadanie raftov je 
blízke tekutej – usporiadanej fáze (Lo), aká bola dokázaná pre modelové membrány s vyš-
ším obsahom cholesterolu.

 

Obr. 1.10 Snímka z polarizačného 
mikroskopu. Domény s rôznym  
molekulovým usporiadaním pri  
teplotou indukovanom fázovom  
prechode z gélového do tekuto- 
kryštalického stavu v zmesi  
C16:OPC+DNA+Zn2+.

Laterálna štrukturalizácia lipidov do domén odlišného zloženia vedie k diferenciácii 
a kompartmentizácii membrány. Miesta s mierne odlišnými vlastnosťami ovplyvňujú di-
fúzny pohyb membránových útvarov. Takýmto mechanizmom vznikajú väzobné miesta 
napr. pre makromolekuly či enzýmy. Napr. vo vode rozpustné, kladne nabité proteíny (ako 
cytochróm c) sa preferenčne viažu k miestam kde frakcia záporne nabitých lipidov vytvá-
ra doménu s dostatočne veľkou nábojovou hustotou pre väzbu proteínu. Spätne, naviaza-
nie proteínu vlastne takto stabilizuje nabitú mikrodoménu dvojvrstvy. Viaceré poznatky 
dokumetujú spojitosť raftov s proteínmi. Dĺžka hydrofóbneho fragmentu (reťazca) mno-
hých proteínov koreluje s hrúbkou tesne usporiadaných raftových mikrodomén. Ukotve-
nie proteínov v raftoch obmedzuje ich mobilitu a zároveň stabilizuje raft. Lipidy, či cho-
lesterol v tesnom okolí naviazaného proteínu (tzv. prvá vrstva) sa označujú ako „anulárne 
lipidy“. Zmena konformácie ich reťazcov či inej časti molekuly môže ovplyvniť konformá-
ciu proteínu a tak modulovať jeho činnosť (napr. membránové kanály). Väzba raft – pro-
teín nie je náhodná, v istom priblížení môžeme uvažovať zloženie raftov ako určujúce pre 
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rozloženie proteínov v membráne, čiže rozpoznávajú a triedia proteíny. Zistilo sa, že rafty 
sú mediátorom komunikácie medzi oboma lipidovými monovrstvami, čiže zabezpečujú 
signálne funkcie. Podieľajú sa však aj na celom rade membránových procesov ako tran-
scytóza, fotocytóza, alternatívne cesty endocytózy, internalizácia toxínov, vírusov, baktérií, 
či transport cholesterolu. 

1 2

Obr. 1.11 Schematické znázornenie raftu (2) v tekutokryštalickej fáze membrány (1).

Prítomnosť domén a  raftov v  lipidových dvojvrstvách a  biologických membránach 
naznačuje nový pohľad na biologickú membránu. Lipidy rôznorodého zloženia s veľkým 
rozptylom dĺžok hydrofóbnych reťazcov, vysoký obsah cholesterolu nie sú rozmarom prí-
rody, ale majú presne určenú úlohu v membráne pre zabezpečenie jej životných funkcií. 
Historicky, nahromadenie poznatkov o úlohe raftov a domén v biologickej membráne na-
značuje potrebu doplnenia pohľadu na model biologickej membrány. 

1.14  DODATOK: ROZPTYL RÖNTGENOVÉHO ŽIARENIA  
A IDENTIFIKÁCIA TEKUTO-KRYŠTALICKÝCH MEZOFÁZ  
V SYSTÉMOCH FOSFOLIPID – VODA

Röntgenová štruktúrna analýza je experimentálna metóda založená na koherentnom 
rozptyle a difrakcii (ohyb) röntgenového žiarenia. Metóda sa používa za účelom určenia 
atómovej alebo molekulovej štruktúry s pravidelným usporiadaním (napr. kryštalické lát-
ky). Röntgenové žiarenie (rtg) je v krátkovlnnej oblasti elektromagnetického spektra, s vl-
novými dĺžkami porovnateľnými s medziatómovými vzdialenosťami v tuhých látkach. V 
difrakčných experimentoch sa bežne používa rtg žiarenie o vlnovej dĺžke λ ~0,1 nm. Pri 
interakcii s hmotným prostredím dochádza k rozptylu žiarenia, pričom každý atóm (v dô-
sledku indukovaných oscilácií) je zdrojom sekundárneho žiarenia s  rovnakou vlnovou 
dĺžkou, emitovaného všetkými smermi. 

Štruktúru objektu môžeme reprezentovať pomocou rozdelenia elektrónovej husto-
ty ρ(r→) ako periodickej funkcie polohy r→ ( r→ je vektor). Amplitúda žiarenia rozptýlené-
ho objemovým elementom dν v  polohe s0

→ bude závisieť na počte elektrónov v  tomto 
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objemovom elemente. To znamená, bude úmerná súčinu ρ( r→).dν. Výslednú amplitúdu 
žiarenia rozptýleného v určitom smere dostaneme sumáciou príspevkov od všetkých ele-
mentov s prihliadnutím na fázový rozdiel vĺn. Fázové rozdiely sú dané dráhovými rozdiel-
mi vĺn rozptýlených v bode M a v počiatku O. Nech s0

→ a s→ sú vektory v smeroch dopada-
júceho a rozptýleného žiarenia o veľkosti 1/λ (λ je vlnová dĺžka žiarenia), potom dráhový 
rozdiel vĺn rozptýlených v bodoch M a O bude rovný λ(−s0

→ r→ + s→ r→). Fáza vlny šíriacej sa 
z bodu M v smere s→, vyjadrená v radiánoch bude 2π r→ (s→ − s0

→). V komplexnom tvare túto 
vlnu môžeme vyjadriť výrazom 

ρ( r→) dν.exp[2πi r→ (s→ − s0
→)].  (D1.1)

Ak S
→

 = s0
→ − s→, potom výsledná vlna v smere s→ je daná integrálom: 

F(S
→

)= ∫ 
ρ( r→)exp(2πi r→ S

→
)dν

 objem objektu
 (D1.2 )

kde F(S
→

) je rozptylový faktor celého objektu. Vzťah (D1.2) je z matematického hľadiska 
Fourierova transformácia. Rozptylový faktor F(S

→
) je Fourierovou transformáciou elektró-

novej hustoty. Rozptylový faktor určuje intenzitu žiarenia v rôznych smeroch, a teda ur-
čuje difrakčný obraz. Treba si však uvedomiť, že zatiaľ čo študovaná kryštalická mriežka 
existuje v reálnom priestore, difrakčný obraz vytvorený pomocou rtg žiarenia existuje vo 
Fourierovom (reciprokom) priestore. V reálnom priestore je symetria kryštálov popísaná 
cez 14 Bravaisových mriežok s rôznymi rovinami symetrie charakterizované cez Millero-
ve indexy (h,k,l). V rámci tohto textu nebudeme vysvetlovať konštrukciu mriežky v reci-
prokom priestore. Je množstvo odborných literárnych zdrojov, kde čitateľ môže nájsť tieto 
poznatky, napr. Guinier 1994, Prosser a spol. 1989, Warren 1990. Elegantným spôsobom 
grafickej interpretácie geometrických charakteristík difrakcie je Ewaldova konštrukcia 
v reciprokom priestore. Reciproká mriežka izotropnej vzorky bez prednostnej orientácie 
je súborom guľových povrchov, a tak výsledný difrakčný záznam je súborom sústredných 
kružníc. Každý bod na rtg diagrame odpovedá súboru celých čísiel hkl, ktorými je určený 
vektor v reciprokom priestore. Zároveň potom každý bod v reciprokej mriežke odpovedá 
súboru rovín hkl v reálnej mriežke. Ak by sme mali mikroskop s dostatočne veľkým zväč-
šením a rozlišovacou schopnosťou, videli by sme skutočnú štruktúru. To, čo získávame 
z rtg diagramov predstavuje Fourierovu transformáciu reálnej štruktúry.

V  prvom priblížení môžeme fyzikálnu predstavu o  princípe pochopiť cez tzv. Brag-
govu podmienku. Monochromatické rtg žiarenie dopadajúce na kryštalickú mriežku sa 
rozptyľuje do všetkých smerov, avšak v dôsledku pravidelného usporiadania atómov, roz-
ptýlené vlny sa v niektorých smeroch interferenciou zosilňujú, v iných zase zoslabujú. Ató-
my, usporiadané pravidelne v kryštalickej mriežke vytvárajú systémy rovnobežných rovín 
vo vzdialenostiach definovaných polohou atómov. Takúto predstavu navrhol W.L. Bragg 
v roku 1913 a roviny sa podľa neho často nazývajú Braggove roviny. Podmienky, za kto-
rých interferenciou žiarenia dochádza k jeho zosilneniu a vznikne maximum, možno od-
vodiť podľa obr. D1.1. Monochromatické žiarenie s vlnovou dĺžkou λ dopadá pod uhlom 
ϑ na kryštalickú mriežku definovanú rovinami, ktorých vzájomná vzdialenosť je d. Ató-
my A a B lokalizované v susedných rovinách rozptyľujú dopadajúce žiarenie v náhodných 
smeroch. Zosilnenie nastane len medzi dvomi rovnobežnými lúčmi (znázornené na obr.), 
ktorých dráhy sa líšia presne o λ, 2λ, 3λ atď., teda dráhový rozdiel musí byť n.λ, kde n je 
celé číslo. Prvou podmienkou je, aby uhol dopadu a rozptylu boli rovnaké pre oba lúče. 
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Druhá podmienka požaduje

2dsinϑ = nλ   n = 1, 2, 3, ...      ,  (D1.3)

kde 2dsinϑ je dráhový rozdiel medzi I. a II. lúčom. Celé číslo n je rád maxima. Rovnica 
(D1.3) je známa ako Braggova podmienka. 

2d sin ϑ

ϑ

A

I

II

d

C

ACB = 2d sin ϑ

B
ϑ ϑ

Obr. D1.1 Rozptyl 
rtg lúčov na sústave 
rovín

Prvé experimenty s využitím RTG žiarenia pre štúdium usporiadania kryštalických lá-
tok sa datujú okolo rokov 1912 – 1913 a popri W. Braggovi, sú spojené s menami Max von 
Laue, W. Friedrich, P.P. Ewald a A. Sommerfeld. Podľa Braggovej podmienky mriežkový 
rozmer (d) je nepriamoúmerný uhlu dopadajúceho žiarenia ϑ (sinϑ), pri konštantnej vlno-
vej dĺžke. Lipidové tekutokryštalické mezofázy, ktoré sme predstavili, vykazujú všeobecne 
dva typy usporiadania. Pre štúdium typu nadmolekulových štruktúr, tzv. usporiadanie li-
pidových dvojvrstiev na dlhú vzdialenosť, teda stanovenie priestorových parametrov pra-
videlne usporiadaných lipidových fáz sa používa malouhlová rtg difrakcia (small angle 
X-ray diffraction, SAXD). Okrem toho možno rtg analýzou stanoviť usporiadanie acylo-
vých reťazcov lipidov a rozmery elementárnej bunky, tzv. usporiadanie na malú vzdiale-
nosť (wide angle X-ray diffraction, WAXD).

Niektoré typy usporiadania na dlhú vzdialenosť:

Lamelárna fáza Lα
Schématické zobrazenie a typický difraktogram lamelárnej fázy lipidu sú uvedené na 

obr. D1.2A. Z hľadiska symetrie, lamelárna fáza je jednorozmerná periodická štruktúra. 
Mriežkový parameter d, tzv. periódu lamely možno určiť z polohy maxím difrakčných pí-
kov, ktoré sú pozorované pri hodnotách sl = l/d (nm−1), kde sl je poloha l-tého maxima (l = 
1, 2,…). Perióda lamely d zahŕňa hrúbku fosfolipidovej dvojvrstvy dL a hrúbku vodnej vrs-
tvy medzi lipidovými dvojvrstvami dW, takže platí d = dL + dW (nm).

Hexagonálne tekutokryštalické fázy: normálna HI a inverzná HII
Hexagonálne fázy majú cylindrické tubuly usporiadané do dvoj-rozmernej hexagonál-

nej mriežky. V prípade inverznej hexagonálnej fázy HII sú polárne časti fosfolipidov orien-
tované smerom do vnútorného priestoru cylindrických miciel, ktorý je vyplnený vodou. 
Pri normálnej hexagonálnej fáze HI je vnútorný objem tubúl vyplnený acylovými reťazca-
mi fosfolipidov. Pre oba typy fáz, difraktogram obsahuje píky v charakteristický
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Obr. D1.2 Príklady difrakto-
gramov tekutokryštalických 
mezofáz zmesi lipid-voda: 
A – lamelárna fáza; B – hexa-
gonálna fáza; C – kubická fá-
za s  píkmi odpovedajúcimi 
hkl (110), (111), (200), (211), 
(220), (221), (310) a (222). In-
tenzity v B a C sú v logaritmic-
kej mierke.
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reciprokých vzdialenostiach, pre ktoré platí: shk = 2(h2 + k2 +hk)½/(a.√3) (nm−1), kde (h2 + k2 + 
+ hk)½ = 1, √3, 2, √7, 3… Mriežkový parameter a vypočítame zo vzťahu a = 2/(s1√3) (nm), 
kde s1 je poloha prvej reflexie (1,0). Mriežkový parameter a  udáva vzdialenosť stredov 
jednotlivých tubúl usporiadaných do hexagonálnej miežky. Príklad SAXD difraktogramu 
hexagonálnej fázy HII dioleyfosfatidyletanolamínu (diC18:1PE) je na obr. D1.2B. 

Kubické tekutokryštalické fázy
Kubické fázy predstavujú štruktúrne usporiadania trojrozmernej symetrie, príklad di-

fraktogramu je na obr. D1.2C. Vzhľadom na preferenčné dvojvrstvé usporiadanie mole-
kúl lipidov si kubické fázy môžeme predstaviť ako prepletenie dvoch kontinuálnych sietí, 
jednu vytvorenú z „rúrok“ vody a druhú z „rúrok“ lipidu, ktoré v priestore vytvárajú útvar 
s trojrozmernou symetriou, tzv. bikontinuálnu kubickú fázu. Všeobecne však systémy am-
fifilné molekuly – voda, predovšetkým pri vysokých objemových frakciách amfifilu, vytvá-
rajú kubické fázy rôznorodej symetrie. 

Difrakčné píky kubickej fázy pozorujeme pri hodnotách: shkl = (h2 + k2 +l2 )½/a (nm−1), 
kde (h2 + k2 +l2 )½ = 1, √2, √3, √4, √5, √6, √8, √9, √10, √11, √12, √13, …; a je mriežkový 
parameter kubickej fázy. V závislosti od typu symetrie, niektoré kombinácie hkl môžu na 
difraktograme chýbať. Priestorová symetria je definovaná cez tzv. výberové pravidlá. Na-
pr. priestorovo centrované fázy vykazujú iba reflexie, pre ktoré platí: h + k + l = 2n. Plošne 
centrované fázy musia mať indexy hkl buď všetky párne alebo všetky nepárne.
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2.1 CIVILIZAČNÉ OCHORENIA A BUNKOVÁ MEMBRÁNA

Diabetes mellitus, hyperlipidémia, hypertenzia a ischemická choroba srdca patria me-
dzi ochorenia, ktoré majú v našej populácii vysokú prevalenciu a súčasne sú dlhodobo 
spájané s vysokou mortalitou. Pacienti sú často polymorbídni a kvalita ich života je zní-
žená. Manažment týchto ochorení predstavuje pre spoločnosť veľkú ekonomickú záťaž 
(Schroner 2010). Tieto fakty sú dôvodom a motiváciou pre posilnenie biomedicínskeho 
výskumu s cieľom zistiť a popísať zmeny, ku ktorým dochádza na bunkovej a subcelulár-
nej úrovni ako aj na úrovni prenosu signálov podstatne skôr, ako sa problém manifestuje 
a diagnostikuje ako klinický príznak. V súčasnosti totiž vnímame postupnú zmenu filozo-
fie zdravotníckej starostlivosti. Doteraz sa hlavná pozornosť medicíny sústreďovala takmer 
výlučne na chorého človeka, diagnostikovanie choroby a jej terapiu. Dnes sa záujem me-
dicíny postupne presúva z oblasti liečby chorôb do oblasti primárnej a sekundárnej pre-
vencie chorôb, ktoré označujeme názvom civilizačné ochorenia (Hanáček 2013). Medzi 
najrozšírenejšie patria: kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, hypertenzia, diabetes 
a obezita. Vysoká prevalencia týchto ochorení so sebou prináša aj posilnenie dôležitosti 
základného medicínskeho výskumu na nižších úrovniach organizácie tkanív  s možnosťou 
využiť nové poznatky pre zlepšenie prevencie, diagnostiky a terapie týchto ochorení.

Výsledky výskumu, na ktorom sa úspešne podieľali a  podieľajú tímy na sloven-
ských pracoviskách (Ústav pre výskum srdca, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, 
Ústav molekulárnej fyziológie a  genetiky a  ďalšie ústavy SAV, ústavy Lekárskej fakulty 
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a  Farmaceutickou fakultou UK) a  spolupracujúcich zahraničných pracoviskách, viedli 
k zisteniam, že:

 • nedostatok kyslíka v  diabete je zapríčinený narušenou schopnosťou mitochondrií 
diabe tického srdca utilizovať kyslík a nie jeho neprítomnosťou (Ziegelhöffer a  spol. 
2012a),
 • v diabete, rovnako pri ischémii a následnej reperfúzii1, dochádza okrem zmien spôso-
bených nedostatkom kyslíka aj k preťaženiu myokardu vnútrobunkovým vápnikom 
(Ziegelhöffer a spol.  2005),
 • okrem hypoxických zmien a preťaženia vápnikom sú diabetické a postischemicky re-
perfundované srdcia vystavené aj účinkom voľných radikálov (Ravingerová a  spol. 
2001, Rendeková a Pecháň 2000),
 • vyššie spomenuté procesy súčasne spúšťajú aj endogénne ochranné mechanizmy, ktoré 
sa podieľajú na zachovaní funkcie srdca najmä v  akútnom štádiu ochorenia (Ziegel-
höffer a spol. 2012b). 

Na základe týchto i ďalších výsledkov sa ukazuje, že diabetické srdcia sa dokážu na 
patologický proces čiastočne adaptovať a v  modelovom experimente sú preukázateľne 
odolnejšie proti preťaženiu vápnikom ako zdravé srdcia. Je pravdepodobné, že diabetic-
ké srdcia sú rezistentnejšie aj proti ischemicko-reperfúznemu poškodeniu. Procesy, ktoré 
prebiehajú na úrovni srdca v podmienkach modelového diabetu, ischémie, hyperlipidémie  
a hypertenzie, boli predmetom skúmania viacerých štúdií a to aj z aspektu bunkovej mem-
brány (sarkolemy), organel a subcelulárnych membránových systémov. Avšak paradoxne  
málo prác sa doteraz venovalo otázke zachovania funkcie mitochondrií v patologických 
podmienkach, pričom je známe, že srdce ako orgán je pre zabezpečenie svojej funkcie 
esenciálne závislé na dodávke energie na bunkovej úrovni. V  našom výskumnom tíme 
sme týmto otázkam venovali špeciálnu pozornosť najmä z hľadiska zmien vo fyzikálnych 
vlastnostiach a funkcii mitochondriovej membrány. Zistili sme, že v situáciách charakte-
rizovaných preťažením kardiomyocytov vápnikom, sa v mitochondriových membránach 
vytvára významne viac pórov, ktoré sa podieľajú na transporte vysoko energetických fosfá-
tových zlúčenín (ATP, kreatínfosfát) vytvorených v mitochondriách z matrixu mitochon-
drie do cytoplazmy buniek srdca (Ziegelhöffer-Mihalovičová a spol. 1997) a prispievajú 
tým k zabezpečeniu energie potrebnej na prácu1 srdca. Zvýšená tvorba týchto pórov vedie 
k zmene morfológie mitochondriovej membrány (Ziegelhöffer 2005). Do akej miery sa 
tieto procesy prejavia v zmene membránovej fluidity2  a funkcii membránového proteí-
nu Mg2+-ATPázy v rôznych modelových podmienkach, je predmetom ďalšieho výskumu. 

Keďže všetky biologické procesy sa uskutočňujú v bunke alebo sú viazané na aktivi-
tu niektorých typov buniek, patologické podnety budú účinkovať predovšetkým na tejto 

 
1  Reperfúzia je obnovenie adekvátneho zásobovania ischemického myokardu kyslíkom spolu s trans-

portom odpadových produktov nahromadených v tomto tkanive počas ischémie. Práve pre tento fakt 
nie je obnovenie metabolických a funkčných procesov v ischemickom myokarde jednoduché, pretože 
dochádza k jeho viac alebo menej výraznému poškodeniu, prejavujúcemu sa charakteristickou kon-
traktilnou dysfunkciou srdca - tzv. „omráčený“ (stunned) myokard (Rendeková a Pecháň 2000).

2 Termín „membránová fluidita“ je vysvetlený v kap. 1.
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úrovni. Treba si uvedomiť, že pojmy ako zdravie bunky3, funkčnosť bunkovej membrány, 
neporušená bunková signalizácia a im podobné, neoznačujú jednu charakteristiku pod-
mienenú jedným faktorom. Navyše, nie všetky faktory podieľajúce sa na prejavoch života 
bunky, či na  tej ktorej funkcii bunkovej membrány, sú známe a z tých faktorov, ktoré zná-
me sú, nie všetky vieme aj priamo experimentálne merať. Bez ohľadu na naše obmedzenia 
však spomedzi známych faktorov vieme definovať a vyhodnotiť jeden, ktorý predstavuje 
nutnú (aj keď nie postačujúcu) podmienku života a správnej funkcie bunky. Je to neporu-
šená plazmatická membrána schopná udržať potenciálový rozdiel medzi vonkajším a vnú-
torným vodným prostredím, ktorá je navyše „optimálne tekutá“. Zjednodušene možno 
povedať, že čokoľvek sa v bunke deje, bude mať svoj odraz v štruktúrnom a funkčnom sta-
ve jej membrán. Ak plazmatická membrána stratí svoj potenciálový rozdiel (membránový 
potenciál, viď kap. 5.2.5), bunka prestane žiť. Ak sú vnútrobunkové membrány poškodené, 
prejaví sa to na schopnosti bunky prežiť.

2.2 MITOCHONDRIE 

Patria medzi semiautonómne organely, ktoré sa rozmnožujú priečnym delením alebo 
pučaním (podobne ako prokaryoty – napr. baktérie). Vo svojej štruktúre majú dve mem-
brány. Sú energetickými centrami každej bunky a  ich genetické poškodenie (vo väčši-
ne prípadov následkom mutácie mitochondriovej DNA) má pre bunku vážne dôsledky. 
K  funkčným poruchám mitochondrií dochádza aj pri akútnej a  chronickej hypoxii, is-
chémii a pri zmienených civilizačných ochoreniach: diabete, hypertenzii a obezite (Zie-
gelhöffer 2005, Ferko a spol. 2008). V poškodených mitochondriách dochádza k zmenám 
enzýmov dýchacieho reťazca, ATP-syntázy, poruchám transportu vápnika ai. Pri mi-
tochondriových ochoreniach bývajú postihnuté najmä tkanivá, ktoré sú najviac závislé od 
dodávky energie – centrálny nervový systém, srdce a svaly.

Mitochondrie sú prítomné vo väčšine eukaryotických bumiek. Ich priemerný počet 
v bunke sa pohybuje medzi 1000 – 2000. Sú obvykle valcovitého tvaru a obsahujú dvoji-
tú membránu. Vonkajšia membrána  je hladká a obsahuje veľa transportných proteínov, 
ktoré umožňujú prestup aj pomerne veľkých molekúl do medzimembránového priestoru. 
Tento priestor je svojím zložením, vďaka veľkej priepustnosti vonkajšej membrány, veľ-
mi podobný cytoplazme. Vnútorná membrána  vytvára výbežky do matrixu mitochondrií 
(mitochondriové kristy) a má iné chemické zloženie a tým aj iné vlastnosti ako vonkajšia 
membrána. Obsahuje dva typické fosfolipidy – kardiolipín a fosfatidylglycerol, ktoré nesú 
záporný náboj, čo spôsobuje nepriepustnosť tejto membrány pre ióny. Špecifické trans-
portné proteíny zabezpečujú vysokú selektívnu priepustnosť. Do matrixu sa dostanú len 
určité molekuly, ktoré sú súčasťou alebo substrátom enzýmov (dýchacieho reťazca, cyklu 
trikarboxylových kyselín (Krebsovho alebo tiež  citrátového cyklu), enzýmy, ktoré meta-
bolizujú pyruvát a mastné kyseliny na acetyl-CoA apod.

 
3 Zdravie organizmu je chápané pragmatickejšie – ako súhrn jeho schopnosti vyrovnať sa s vplyv-

mi prostredia bez toho, aby vznikli výrazné a dlhodobé poruchy homeostázy vnútorného prostredia 
(Hanáček 2013).
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Mitochondrie sú energetické centrá bunky, slúžia ako dodávateľ energie vo forme ATP  
pre bunkové procesy. Vo vzťahu k  tejto úlohe prijímajú signály šírené prostredníctvom 
ADP, Pi (anorganický fosfát), Ca2+ apod. a  vysielajú signály šírené najmä prostredníc-
tvom ATP, reaktívnymi formami kyslíka a sukcinátom. Posledný z menovaných spôsobov 
kontroluje aj vnímanie kyslíka bunkou (Ziegelhöffer a spol. 2012). Majú tiež významnú 
úlohu pri indukovaní apoptózy (Picard a spol. 2011).

2.3  BIOFYZIKÁLNE METÓDY PRE ŠTÚDIUM SUBCELULÁRNYCH 
MEMBRÁN V EXPERIMENTÁLNYCH MODELOCH OCHORENÍ

Okrem chemického zloženia membrány rozhodujú o správnej funkcii membránových 
systémov (najmä rôznych proteínov a ich komplexov) aj fyzikálne vlastnosti membráno-
vých zložiek, pod ktorými rozumieme rôzne receptory, transportné systémy atď. Rozsah a 
rýchlosť pohybu membránových zložiek významne modulujú funkcie enzýmov. Je známe, 
že niektoré funkcie vyžadujú „voľnejšie“ prostredie lipidovej dvojvrstvy, zatiaľ čo iné proce-
sy prebiehajú na štruktúrach, ktorých pohyblivosť je komponentmi membrány obmedze-
ná (Shinitzky 1984). Bunky majú vlastné mechanizmy, ktorými dokážu nastaviť fyzikál-
no-chemické vlastnosti svojich membránových systémov tak, aby zaistili ich fungovanie aj 
v meniacich sa podmienkach (Shinitzky 1984, Gennis 1989). Preto naším hlavným moti-
vačným faktorom pre štúdium buniek srdca a ich subcelulárnych membrán biofyzikálny-
mi metódami bol predpoklad, že zmeny funkcie srdca pri diabete a ďalších civilizačných 
ochoreniach sa odrážajú v zmenách merateľných fyzikálnych parametrov týchto membrán. 

Z fyzikálnych vlastností membrán sme sa sústredili na: 
 • Membránovú fluiditu, ktorú sme hodnotili ukazovateľom usporiadanosti membráno-
vých lipidov a kvantifikovali parametrom ustálenej anizotropie vybranej  fluorescenčnej 
sondy.  Pre tieto experimenty sme využili metódy absorpčnej a fluorescenčnej spek-
troskopie a metódu polarizovanej fluorescencie.
 • Zmeny v transmembránovom potenciáli a nepriamo viabilitu mitochondrií sme hod-
notili pomocou fluorescenčných sond metódou laserovej skenovacej konfokálnej mik-
roskopie.
 • Funkciu mitochondrií (formou oxidačnej produkcie ATP) sme monitorovali voltampé-
rometricky meraním spotreby kyslíka.

2.3.1  Spektrometrické metódy a ich využitie pre meranie 
membránovej fluidity

Spektrometrické metódy sú založené na sledovaní interakcie elektromagnetického žia-
renia so študovaným systémom, ktoré možno rozdeliť na dve skupiny. V prvom prípade 
ide o interakcie, pri ktorých nastáva výmena energie medzi študovanou látkou a žiarením 
(t.j. absorpcia, emisia alebo nepružný rozptyl).  V druhom prípade nedochádza k výme-
ne energie, teda nedochádza k zmene vlnovej dĺžky prechádzajúceho žiarenia a látka len 
ovplyvňuje jeho vlastnosti (pružný rozptyl). Ak má systém spektrálne vlastnosti, zname-
ná to, že systém obsahuje vlastný alebo zvonka dodaný chromofor alebo fluorofor (Ak 
sa chromofor zbavuje absorbovanej energie žiarivou cestou, označuje sa ako fluorofor.). 
Chromofor je molekula, alebo časť molekuly, ktorá je  schopná absorbovať žiarenie pri 
charakteristických vlnových dĺžkach. Najčastejšie ho tvorí  konjugovaný systém väzieb, 
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napr. aromatický kruh. Záznam závislosti intenzity absorpcie alebo fluorescencie vzor-
ky od vlnovej dĺžky sa nazýva spektrum. Využíva sa na identifikovanie prítomnosti látky 
(látok) vo vzorke, študovanie jej štruktúry, alebo rutinne na stanovenie jej koncentrácie.  
Vlastná absorpcia a fluorescencia biologických systémov obvykle neposkytuje dostatočne 
intenzívny signál, preto sa do systému pridávajú v submikromolárnych koncentráciách 
fluorescenčné látky s definovanými chemickými a spektrálnymi charakteristikami (fluo-
rescenčné sondy).

Spektrometria v ultrafialovej (UV) a viditeľnej (VIS) oblasti
Zaoberá sa meraním a interpretáciou elektrónových spektier molekúl látok, ktoré ab-

sorbujú elektromagnetické žiarenie v  rozsahu vlnových dĺžok 200 – 800 nm. Molekula 
absorbuje energiu dopadajúcich fotónov (kvánt) a prejde v čase 10−15 s z rovnovážneho 
základného energetického stavu do niektorej vibračnej hladiny excitovaného singletového 
stavu. Pravdepodobnosť elektrónových prechodov (t.j. excitácie alebo vybudenia) je daná 
štruktúrou molekuly. Vlnová dĺžka absorbovaného žiarenia je vo vzťahu k veľkosti chro-
moforu – väčšie chromofory absorbujú pri väčších vlnových dĺžkach (nižších energiách).

Pri opise absorpčného spektra sa zvyčajne udáva poloha absorpčných maxím λmax 
(nm) a  ich intenzita pomocou molárneho absorpčného (extinkčného) koeficienta ε 
(mol−1l cm−1), ktorý sa vypočíta z Lambertovho-Beerovho-Bouguerovho zákona 

Aλ = log (I0λ/Iλ) = ελ c l      , 2.1  

kde c je mólová koncentrácia absorbujúcej látky (mol/l), l je dĺžka absorbujúcej vrstvy  
kyvety (cm), I0 je intenzita žiarenia, ktoré vstupuje do vzorky a I je intenzita žiarenia, kto-
ré opúšťa vzorku. Podiel I/ I0 sa nazýva priepustnosť (transmitancia), log (I0/I) je absor-
bancia, niekedy označovaná ako optická denzita OD.

UV a VIS spektroskopiu sme využili pri kontrolovaní spektrálnych vlastností zásob-
ného roztoku fluorescenčnej sondy, pri  nastavovaní koncentrácie vzorky, presnejšie jej 
hustoty pred vlastným meraním. Tieto metódy sme využili aj pri overovaní kvality izo-
lovaných membrán sarkolémy a  mitochondrií,  pri stanovení koncentrácie proteínov vo 
vzorke Lowryho metódou, pri meraní aktivity Mg2+-ATPázy a enzýmovej kinetiky.  Pra-
covali sme na UV VIS absorpčnom spektrometri UV-1700 Shimadzu, Kyoto, (Japonsko).

Fluorescencia 
Návrat elektrónu do základného stavu sa uskutočňuje buď v dôsledku zrážok molekuly 

so susednými molekulami a stratou energie teplom (nežiarivo), alebo vyžiarením fotónu 
– fluorescenciou. Doba trvania fluorescencie je asi 10−8 s. Obvykle zaznamenávame emis-
né spektrum ako závislosť intenzity fluorescencie od vlnovej dĺžky pri stálej excitačnej vl-
novej dĺžke.  Závislosť intenzity fluorescencie molekuly pri zvolenej vlnovej dĺžke emisie 
od vlnovej dĺžky excitácie sa nazýva excitačné spektrum. Časť energie vybudenia sa stráca 
počas vibrácií molekuly, preto je maximum emisie posunuté od maxima absorpcie sme-
rom do dlhších vlnových dĺžok, teda nižších energií. Doba trvania vibračnej relaxácie je 
10−12 – 10−13 s. Rozdiel medzi vlnovými dĺžkami maxím absorpcie a emisie sa označuje 
ako Stokesov posun a je pre danú látku charakteristický (Lakowicz 2006).

Polarizovaná fluorescencia
V štandardných fluorescenčných meraniach sa používa na vybudenie vzorky nepo-

larizované žiarenie a preto pozorovaná fluorescencia nie je polarizovaná. Vďaka svojmu 
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relatívne jednoduchému experimentálnemu usporiadaniu umožňuje meranie polarizácie 
fluorescencie identifikovať tzv. významné smery v systéme, ktoré reagujú na lineárne cha-
rakteristiky žiarenia. Použitím lineárne polarizovaného žiarenia môžeme vyvolať a pozo-
rovať zaujímavý fyzikálny jav, ktorý umožňuje získať informácie o orientácii a pohyblivosti 
molekúl vo významných smeroch  a procesoch, ktoré ich modulujú. Sem patria interakcie 
typu ligand-receptor alebo proteín-DNA, denaturácia proteínov a proteolýza, kontrakč-
no-relaxačné cykly svalových vlákien, alebo zmena fluidity membrány v  rôznych pod-
mienkach, čo bolo aj v centre nášho záujmu.

Pôvod polarizovanej fluorescencie je založený na existencii prechodových dipólových 
momentov pre absorpciu a  emisiu žiarenia fluoroforom. Tieto momenty sú abstraktne 
orientované pozdĺž určitých smerov vnútri chemickej štruktúry fluoroforu. Vo všeobec-
nosti absorpčný a  emisný prechodový moment nie sú paralelné, ale zvierajú navzájom 
pevný uhol. Interakciu excitačného žiarenia s  molekulou môžeme popísať ako interak-
ciu elektrickej zložky elektromagnetického poľa svetelnej vlny s absorpčným prechodo-
vým momentom molekuly (μ). Pravdepodobnosť absorpcie svetelného kvanta moleku-
lou je priamo úmerná druhej mocnine kosínusu uhla θ, ktorý zviera vektor absorpčného 
prechodového momentu s vektorom intenzity elektrického poľa (obr. 2.1). S maximálnou 
pravdepodobnosťou sú excitované molekuly, ktoré majú prechodový moment paralel-
ne orientovaný so smerom budenia (θ = 0°). Pravdepodobnosť absorpcie je nulová pre 
θ = 90°. Obecne sú po excitácii vzorky polarizovaným svetlom vybudené len chromofory 
s nenulovým priemetom svojho absorpčného prechodového momentu do smeru budenia 
(obr. 2.1), pričom pravdepodobnosť vybudenia klesá s rastúcim odklonom od smeru bu-
denia. Tento jav sa nazýva fotoselekcia a má za následok anizotropnú priestorovú distribú-
ciu vybudených molekúl.

Detektor
Budiaci lúč

Vzorka

x

y
Φ

Θ

II

I
T

z
μ

Fotoselekcia Rotačná
difúzia

Detekcia
Použitím rovnobežne
a kolmo lineárne
polarizovaého svetla

Použitím 
lineárne
polarizačného 
svetla
(vertikálne)

Obr. 2.1 Princíp 
merania anizotropie 
fluorescencie.

V dôsledku selektívneho vybudenia molekúl je pozorovaná fluorescencia tiež polarizo-
vaná a anizotropná. O tom, ako sa pôvodná anizotropia daná fotoselekciou prejaví v emi-
sii, rozhodujú depolarizačné mechanizmy, najmä rotačná difúzia (rotačný relaxačný čas 
fluoroforu). Ako sme sa už dozvedeli, doba života excitovaného stavu (10−8 – 10−9 s) je dosť 
dlhá na to, aby sa vybudená molekula pohla, čím sa zmení smer emisného prechodového 
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momentu a molekula vyžiari do tohto nového smeru. To vedie k poklesu pôvodnej ani-
zotropie. Ak sa fluorofor nachádza v  roztoku, môže za určitých podmienok (viskozita 
prostredia, veľkosť a  tvar rotujúcich molekúl) dôjsť k úplnej depolarizácii fluorescencie. 
V membráne je ale pohyb fluoroforu obmedzený, preto dôjde len k čiastočnej depolarizá-
cii fluorescencie. Anizotropia neklesne k nule, ale k limitnej hodnote charakteristickej pre 
membránový systém, ktorý obmedzil pohyb vybudených molekúl.  V lipidovej dvojvrstve 
membrán teda nie je depolarizácia úplná a zvyšková hodnota odráža mieru anizotropie 
systému. „Kvalita“ polarizácie emitovaného žiarenia je potom charakterizovaná stupňom 
polarizácie P4 a/alebo anizotropiou fluorescencie r 
 I| |  −  I⊥ P =    ,
 I| |  + I⊥ 2.2

 I| |  −  I⊥ r =    ,
 I| |  + 2I⊥ 2.3

kde I| |  a I⊥ sú zložky intenzity fluorescencie v smere rovnobežnom a kolmom na smer bu-
diaceho žiarenia. Tieto zložky sú ale v skutočnosti ovplyvnené citlivosťou detekčného sys-
tému C, a tiež kvantovým výťažkom fluoroforu a  ďalšími inštrumentálnymi faktormi 
(konštanta úmernosti k), ktoré môžu byť pre rovnobežnú a kolmú zložku rôzne. Preto sú 
pozorované intenzity vyjadrené ako Ivv =  kCνI| |   a Iνh =  kChI⊥  a  vzťah (2.3) je korigovaný 
faktorom G = Ihv/ Ihh. Indexy pri danej zložke intenzity označujú orientáciu excitačného a 
emisného monochromátora, ktorá je vertikálna alebo horizontálna. Výsledný vzťah, ktorý 
sa používa pre výpočet anizotropie, má potom formu 
 Iνν −  Iνh r =   ,
 Iνν + 2GIνh 2.4

Vo vzťahu pre anizotropiu (2.4) je čitateľ vyjadrený ako intenzita polarizovaného žia-
renia v pôvodnom smere znížená o príspevok priemetu do roviny kolmej na budiaci smer 
(dôsledok fotoselekcie a rotačnej difúzie). Menovateľ predstavuje celkovú intenzitu fluo-
rescencie I| |  + 2I⊥ (dipól vyžaruje symetricky, preto sú obe kolmé zložky teoreticky ekvi-
valentné). 

Pre úplne polarizované svetlo platí P = r = 1 a pre prirodzené (nepolarizované) svetlo 
platí P = r = 0. Fluorescencia väčšiny ov prebieha z najnižšieho excitovaného stavu, preto 
je anizotropia obyčajne nezávislá od vlnovej dĺžky emisie.

Anizotropiu fluorescencie najčastejšie meriame v  kolmom,  tzv. T usporiadaní a  to 
buď v časovo rozlíšenom (time-resolved) režime s pulzným budením vzorky alebo častej-
šie v ustálenom (stacionárnom, steady-state) mode s kontinuálnym budením. Pri meraní 
ustálenej anizotropie fluorescencie sa meria stredná hodnota anizotropie v čase 
 Tc rS =  r∞ + (r0 − r∞)  ,
 Tc + τ

2.5

kde r∞ je limitná hodnota anizotropie po veľmi dlhej dobe, r0 je anizotropia v počiatoč-
nom čase, τ je doba života vzbudeného stavu a Tc je rotačný korelačný čas.  

 
4  Stupeň polarizácie P je menej často používaný parameter. Veličina P je vhodná pre popis fluores-

cencie v určitom smere, kedy môžeme považovať súčet I| |  + I⊥ za celkovú intenzitu v danom smere.
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Fluidita membrány sa niekedy popisuje parametrom usporiadania lipidovej dvojvrs-
tvy, ktorý je v priamoúmernom vzťahu k stacionárnej anizotropii a tým k stupňu rigidity 
membrány. Parameter usporiadania S popisuje rovnováhu v rozložení orientácie ov v čase 
oveľa dlhšom, ako je rotačný korelačný čas. Odráža stupeň obmedzenia v orientácii sondy 
a tak primárne odzrkadľuje usporiadanie uhľovodíkových reťazcov. Špecificky vzhľadom 
na použitú sondu platí
 r∞   = S2 ,
 r0 2.6  

Fluorescenčná sonda difenylhexatrién
Pre dostupnosť a výhodné vlastnosti sa na štúdium anizotropie ako fluorescenčná son-

da najčastejšie využíva 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrién (DPH), ktorého štruktúru tvoria dva 
aromatické kruhy spojené konjugovaným uhľovodíkovým reťazcom (obr. 2.2) . Molekuly 
DPH sú rozdelené takmer výlučne v membráne. Orientuje sa hlavne paralelne s acylovými 
reťazcami lipidov (obr. 2.2 A), hoci určitá frakcia môže zaujať aj polohu v centre lipidovej 
dvojvrstvy paralelne k povrchu, hlavne vo vysoko neusporiadaných oblastiach (obr. 2.2 B). 
Signál DPH z membrány má intenzívnu fluorescenciu. Sonda sa neviaže k membránovým 
proteínom a je senzitívna k usporiadaniu a rýchlosti pohybu membránových fosfolipidov. 
DPH sa nevyznačuje preferenciou v rozdelení pri koexistencii gélovej a fluidnej fázy fosfo-
lipidov. Preniká aj do subcelulárnych štruktúr. Sonda je náchylná k fotobieleniu, preto má 
byť použitá nízka excitačná intenzita. Zvyšovanie fluorescenčnej intenzity je vzhľadom na 
vnútornú lokalizáciu pomalšie.

III(t)
III(t)

I  (t)T
I  (t)T

1,6-difenyl-1,3,5-hexatrién (DPH)

A B C

Obr. 2.2 Anizotropia fluorescencie sondy DPH pri možných umiestneniach jej molekúl v lipidovej 
dvojvrstve membrán. Podrobný popis v texte (voľne podľa autorov Kinjo a spol. 1988).

Fluorescenčnú anizotropiu možno stanoviť obvykle po 10 – 15 min po označení a in-
kubovaní pri 37 °C. Pri izbovej teplote to vyžaduje 20 – 25 min, vždy za rovnakých pod-
mienok (Gennis 1989, Lakowicz 2006). DPH sa excituje najčastejšie žiarením s vlnovou 
dĺžkou (340  –  380)  nm. Ak použijeme polarizované svetlo, platí, že absorbovať budú 
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prednostne tie molekuly DPH, ktorých molekulové osi sú orientované paralelne k sme-
ru excitujúceho lúča. Nadbytok energie je emitovaný ako fluorescencia, pričom platí, že 
emitované žiarenie bude tiež polarizované a  to paralelne so smerom molekulových osí 
(obr. 2.2 A). Ak je priestor medzi fosfolipidmi dostatočne veľký, v nasledujúcom okamihu 
sa molekula DPH orientuje horizontálne (obr. 2.2 B). Uvoľnená štruktúra, ktorá umož-
ňuje sonde voľne rotovať, má tak za následok stratu fluorescenčnej anizotropie. V reál-
nych membránach je pohyb sondy obmedzený usporiadaním fosfolipidov a sonda kmitá 
v obmedzenom uhle spolu s membránovými fosfolipidmi (obr. 2.3 C). Rozsah anizotro-
pie emisie fluoroforu v membráne odráža stupeň, do akého stráca populácia excitovaných 
DPH molekúl svoju počiatočnú orientáciu a stáva sa náhodne orientovanou. Emitované 
svetlo je registrované najčastejšie pri vlnovej dĺžke 420 – 460 nm. Polarizované svetlo ne-
musí pochádzať len z fluorescencie DPH v membráne, ale aj z odrazu a rozptylu lúčov na 
časticiach vo vzorke. Práve interferencia rozptýleného svetla s meraným signálom môže 
spôsobiť skreslenie výslednej hodnoty anizotropie. Preto je potrebné zaznamenať aj vlast-
nú fluorescenciu vzoriek a príspevok rozptylu na fluorescenčne neznačených kontrolných 
vzorkách pri rovnakých podmienkach ako u označených vzoriek.

Limity spektrometrie pri meraní koloidných vzoriek
Biologické vzorky nie sú homogénne, sú koloidnej povahy – suspenzie, ktoré navy-

še obsahujú rôzne nehomogenity, napr. izolované sarkolemy srdcových buniek môžu ob-
sahovať zvyšky membrán organel, napr. sarkoplazmatického retikula, alebo  vzorka mi-
tochondrií izolovaných diferenciálnou centrifugáciou môže obsahovať okrem intaktných 
mitochondrií aj vezikuly z mitochondrií s poškodenými membránami. Potenciálne prob-
lematickým javom počas homogenizácie a centrifugácie je možná ruptúra a  následné 
okamžité zapečatenie membrány mitochondrie, čo má za následok vytvorenie menších 
sférických a zdanlivo intaktných „dcérskych“ mitochondrií (Picard a spol. 2011). 

Veľkosť častíc vo vzorke nemožno zanedbať oproti veľkosti vlnovej dĺžky svetla (La-
kowicz 2006). Tieto vzorky teda nie sú opticky číre a prítomné častice narušujú super-
pozície elementárnych vĺn. Dôsledkom je, že vzorkou prejde v pôvodnom smere len časť 
elektromagnetického žiarenia. Časť žiarenia je vzorkou absorbovaná a časť je rozptýlená, 
resp. odrazená vonkajším povrchom alebo vnútornými stenami častice. Rozptyl svetla na 
časticiach suspendovaných v  roztoku môže byť využitý pre získanie informácií, napr. o 
stupni zákalu (turbidity) vzorky, o tvorbe komplexov antigén – protilátka, o stupni agre-
gácie krvných doštičiek pri rôznych podnetoch a ochoreniach apod. V praxi sa využívajú 
dve metódy, turbidimetria a nefelometria.

Práca s koloidnými vzorkami má teda svoje špecifiká, ktoré je potrebné brať do úvahy 
pri experimente. Medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré oplyvňujú spoľahlivosť výsledkov 
spektrometrickej analýzy turbídnych vzoriek, patrí:

 • fotobielenie (photobleaching),
 • efekt vnútorného filtra (inner filter effect),
 • parazitné svetlo (stray light),
 • skrytá fluorescencia (cryptic fluorescence) zložiek média,
 • rozptyl svetla na časticiach.

Efekt fotovybieľovania vzorky, t.j. fotochemickej deštrukcie fluoroforu, možno odstrá-
niť znížením intenzity budiaceho žiarenia, skrátením doby expozície vzorky, zvýšením 
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koncentrácie, resp. použitím iného fluoroforu, ktorý je menej náchylný na stratu fluores-
cencie týmto mechanizmom (Lakowicz 2006). 

Efekt vnútorného filtra môže byť primárny, sekundárny alebo kombinácia oboch. Pri-
márny efekt spôsobuje absorpcia časti budiaceho žiarenia vzorkou. Sekundárny efekt je 
spôsobený absorpciou časti vyžiareného svetla niektorou zložkou vzorky, napríklad tým 
istým fluoroforom alebo iným chromoforom. Výsledný účinok vnútorného filtra je podob-
ný ako pri zhášaní fluorescencie, ale zhášanie spočíva v strate energie vybudených molekúl 
v dôsledku iných procesov, napr. interakciami s molekulami a nie v dôsledku emisie žiare-
nia. Na korekciu vnútorného filtra sa využíva zriedenie vzorky, zmenšenie optickej dráhy 
a matematická korekcia intenzity.

Na parazitnom svetle sa podieľajú nedokonalosti optických plôch meracieho systému, 
kyviet apod. Je potrebné zvoliť správny typ kyvety a odporučuje sa používať jednu kyvetu 
počas celého merania. Ďalším významným zdrojom artefaktov môže byť prítomnosť bub-
liniek vo vzorke. Pre odstránenie/potlačenie skrytej fluorescencie je potrebné dodržať po-
stup izolácie a zriedenia vzorky a zabrániť jej kontaminácii.

Pri nastavovaní experimentálnych podmienok treba zohľadniť, že v koloidných vzor-
kách s rastúcimi rozmermi dispergovaných častíc výrazne klesá intenzita svetla prepuste-
ného v pôvodnom smere šírenia. Ďalej platí, že čím je menšia vlnová dĺžka žiarenia, tým 
viac sa toto žiarenie rozptyľuje. V dôsledku rozptylu svetla na časticiach a nehomogenitách 
dochádza k nekorektnému znižovaniu anizotropie fluorescencie, preto sa pre korekciu roz-
ptylu svetla navrhlo viacero postupov, ktorých prehľad uvádza práca Krumpolca (2011).

Metódu polarizovanej fluorescencie sme využili pre meranie fluidity membránových 
lipidov. 

2.3.2 Laserová skenovacia a konfokálna mikroskopia a jej využitie 
pri stanovení transmembránového potenciálu

Zmeny v transmembránovom potenciáli a nepriamo viabilitu mitochondrií sme hod-
notili meraním fluorescencie karbocyaníniodidu a bromidu metódou konfokálnej mik-
roskopie. Tento typ mikroskopie umožňuje ostrú trojrozmernú analýzu tkanivových 
a  bunkových štruktúr a naviac umožňuje sledovanie dynamických procesov. Zazname-
náva sa a následne analyzuje fluorescenčný signál buď autofluorescenčných molekúl vo 
vzorke alebo fluorescenčných látok (fluorescenčné sondy) pridaných ku vzorke v nízkych 
koncentráciách. Konfokálna mikroskopia sa využíva najčastejšie na: 

 • subcelulárnu identifikáciu a lokalizáciu rôznych proteínov, 
 • 3D rekonštrukciu bunkových štruktúr, 
 • sledovanie zmien v štruktúre, distribúcii a dynamike bunkových organel a iných 
štruktúr, 
 • sledovanie zmien v plazmatickom a mitochondriovom potenciáli, 
 • na určovanie zmien v koncentrácii ionizovaného vápnika, a  H. 

Konfokálny mikroskop je v podstate fluorescenčný mikroskop, ktorý je pred detek-
torom vybavený dodatočnou clonou s  otvorom (niekedy označovaným ako „pinhole“) 
(obr. 2.3). 

Ak sa rovina vzniknutého obrazu snímaného bodu na/vo vzorke nachádza v rovine 
clony, prejdú otvorom len lúče pochádzajúce zo snímaného bodu. Lúče z bodov nad a pod 
ohniskovou rovinou sa do detektora nedostanú, pretože ich clona odrazí.
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Laser
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Objekt mimo
ohniskovú rovinu

Detektor
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Dichroické
zrkadlo

Objekt v ohniskovej 
rovine

Obr. 2.3 Schéma konfokálneho 
mikroskopu (podľa: Wave optics, 
Microscopy enhanced by the  
wave characteristics of light,  
College Physics, www.cnx.org).

Zdrojom lúčov excitujúcich fluorofor/fluorofory vo vzorke je laser, ktorý poskytu-
je veľmi vysokú intenzitu signálu. Najčastejšie sa používa argónový laser s budením pri 
488 nm. Laserový lúč (modrý) sa odráža od dichroického zrkadla a odtiaľ lúč prechádza 
na dve zrkadlá, ktoré sú upevnené na motorček. Tento systém zabezpečuje skenovanie lúča 
cez vzorku (obr. 2.4). Fluorofory vo vzorke vybudené lúčom fluoreskujú a emitované žiare-
nie (červený lúč) je de-skenované rovnakými zrkadlami, ktoré sa používajú pre skenovanie 
budiaceho žiarenia (modrý lúč). Emitovaný lúč je dichroickým zrkadlom nasmerovaný 
na otvor v clone, ktorým prechádza na detektor (fotonásobič). Rozlíšenie metódy je okolo 
0,2 μm horizontálne a 0,5 μm vertikálne.

Laser

Tienidlo
s pinholouOtočné

zrkadlá

} Mikroskop

Fluoreskujúca
vzorka

Detektor (PMT)

Obr. 2.4 Princíp  
skenovania vzorky 
v konfokálnom  
mikroskope.

Princíp stanovenia transmembránového potenciálu
Pre stanovenie potenciálového rozdielu potrebujeme difuzibilný ión (napr. K+) ktorý 

môže voľne prechádzať membránou (Gennis 1989). To sa dá dosiahnuť použitím rých-
leho transportéra pre K+, valinomycínu, ktorý umožní iónom draslíka dosiahnuť takú 
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rovnováhu po stranách membrány, aká zodpovedá funkčnosti organely. Koncentračný 
gradient K+ je hnaný rozdielom potenciálov (potenciálový rozdiel sa označuje ΔU): 

ΔU = (R T / F) ln ([K+]in / [K+]out) 2.7  

kde R je mólová plynová konštanta, T je teplota v Kelvinoch, F je Faradayova konštan-
ta, [K+]in a  [K+]out sú koncentrácie iónu vo vnútri a vonku organely. 

Zmeraním úbytku [K+] na vonkajšej strane organely, alebo prírastku vo vnútri orga-
nely dáva priamo ΔU. Musíme teda poznať vnútorný objem organely, mať iba jeden rýchly 
transportný mechanizmus pre ión, napr. K+ a transportovaný ión nesmie narušiť gradient 
pH (t.j. [K+] musí byť nízka). Pre stanovenie ΔU  potrebujeme naviac dobrý indikátor pre 
[K+], ktorým je obvykle fluorescenčná sonda.

Optické sondy citlivé na zmeny transmembránového potenciálu,  ako sú merocyanín, 
oxonol a karbocyaníny (napr. DiSC3(5) –  3,3-dipropyltiadikarbocyanínjodid) sa viažu na, 
alebo rozdeľujú cez membránu a odpovedajú na rozdiel potenciálu zvoleného iónu roz-
ličnými mechanizmami. Najčastejší mechanizmus predstavuje zmena v orientácii sondy 
v lipidovej dvojvrstve membrány vyvolaná interakciou dipólového momentu sondy a elek-
trického poľa membrány. U niektorých sond zmeny v kvantovom výťažku fluorescencie 
zapríčiňuje zmena miery ich agregácie. Väčšina sond je vhodná pre meranie negatívneho 
potenciálu vo vnútri bunky alebo organely. My sme sa zamerali na mitochondrie.

Experimenty boli urobené na konfokálnom mikroskope LSM 510 META Zeiss v spo-
lupráci s Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave. Pre stanovenie membránového 
potenciálu mitochondrií sme použili fluorescenčné sondy karbocyanínbromid (1-etyl-2-
[3-(1-etylnafto[1,2-d]tiazolin-2-ylidén)-2-metylpropenyl]nafto[1,2-d]tiazolium bromid; 
1 μmol/l), s maximami v emisnom spektre pri vlnovej dĺžke 570 nm pre monomérnu formu 
a pri 680 nm pre tzv. J-agregáty vznikajúce pri vyššej koncentrácii sondy. Ďalšou vhodnou 
sondou je karbocyanínjodid, označovaný aj ako JC-1 (5,5’,6,6’-tetrachloro-1,1’,3,3’-tet-
raethylbenzimidazolyl karbocyanínjodid; 1 μmol/l) (obr. 2.5). 
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Obr. 2.5 Chemická štruktúra JC-1 (vľavo) a karbocyanínbromidu (vpravo).

Spektrálne rozlíšené obrázky optických rezov (lambda stack) vzoriek mitochondrií 
boli získané v oblasti spektra od 520 nm do 690 nm. Fluorescenčné spektrá sondy JC-1 
(obr. 2.5 vľavo) v membráne poskytujú dve fluorescenčné maximá: maximum v oranžovej 
oblasti (584 nm) patrí J-agregátom pri vyšších koncentráciách farbiva a maximum v ze-
lenej oblasti (531 nm) zodpovedá monomérom farbiva. Pre karbocyanínbromid (obr. 2.5 
vpravo) sa vyhodnocuje intenzít emisného spektra pri vlnových dĺžkach 570 a 680 nm.. 
Ak majú mitochondrie  menej negatívny potenciálový rozdiel voči cytoplazme, teda sú 
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takzvane deenergizované, budú akumulovať menej fluorescenčného farbiva a v obraze sa 
budú javiť ako zelené objekty. Naopak, energizované mitochondrie budú svietiť na červeno 
(s karbocyanínbromidom) alebo na oranžovo (pri použití JC-1). Pomer fluorescenčných 
intenzít J-agregátov a monomérov farbiva preto považujeme za mieru transmembránové-
ho potenciálu (obr. 2.6).
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Obr. 2.6 Porovnanie záznamov 
fluorescenčných spektrier  
karbocyanínbromidu  
v membránach mitochondrií 
srdca zdravého a diabetického 
zvieraťa.

Limity konfokálnej mikroskopie
Limity metódy sú paradoxne spojené s  jej možnosťou tvorby ostrých priestorových 

obrazov, ktoré sú počítačovou kompiláciou bodových obrazov, pixelov, nasnímaných pri 
skenovaní vzorky. Skenovanie trvá určitý čas, v praxi je nasnímaných 3 – 5 skenov za se-
kundu pre obrázky veľkosti 512x512 pixelov. Výkon laserov sa volí tak, aby sa skrátil čas 
skenovania pri minimalizovaní možnosti poškodenia vzorky vysokou intenzitou žiarenia.

Ďalšie limitovanie predstavujú  dynamické deje, ktoré sa obvykle musia snímať v redu-
kovanej dimenzii (sníma sa len vymedzená plocha alebo čiara), aby sa zabránilo artefaktom  
v dôsledku pohybu objektu pred dokončením celého skenovania. V našich experimentoch 
sme tento prístup využili pri monitorovaní kontrakcie a relaxácie kardiomyocytov, ktoré 
sme hodnotili amplitúdou tranzientu vápnika pomocou fluorescenčného indikátora ace-
toxymetylesteru (Fluo-3; 1 μmol/l) a relatívnym skrátením pozdĺž zvolenej línie (Cagali-
nec a spol. 2013, Waczulíková a spol. 2007).

2.3.3  Voltampérometria a jej využitie pri meraní funkčného stavu 
mitochondrií

V širšom zmysle zahŕňa voltampérometria všetky metódy, pri ktorých sledujeme prúd 
pretekajúci systémom v závislosti na potenciále pracovnej elektródy vzhľadom k referenč-
nej elektróde. V  užšom zmysle hovoríme o  voltampérometrii vtedy, keď pracujeme so 
stacionárnou indikačnou elektródou, medzi ktoré patrí aj Clarkova kyslíková elektróda. 
Clarkova elektróda používa konštantné napätie medzi elektródami, ktoré sa uskutočňuje 
redukciou O2 na katóde. Ak dôjde k polarizácii platinovej elektródy na 0,6 – 0,8 V vzhľa-
dom na argentochloridovú elektródu, začne sa na platinovej elektróde redukovať kyslík. 
Elektróny uvoľnené z platinovej elektródy sa spoja s rozpusteným kyslíkom a vodíkovými 
iónmi a vznikne voda. Množstvo uvoľnených elektrónov je priamoúmerné koncentrácii 
kyslíka v komôrke.
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Záznam spotreby kyslíka v mitochondriách
Prenos elektrónov z NADH na kyslík je exergonická reakcia, pri ktorej predstavuje 

zmena voľnej energie (–222 kJ/mol). Miesto toho, aby sa táto energia uvoľnila v jednom 
explozívnom kroku ako teplo, elektróny postupujú z jednej molekuly prenášača na druhú 
a v každom kroku strácajú časť svojej energie. Posledným akceptorom elektrónov je kyslík.

Spriahnutie elektróntransportného reťazca s  fosforyláciou umožňuje, aby sa energia 
uvoľnená v oxidoredukčných reakciách dočasne uchovala vo forme potenciálového roz-
dielu protónov cez vnútornú membránu mitochondrií a následne využila pre fosforylá-
ciu adenozíndifosfátu (ADP) a uskladnila v tzv. makroergickej väzbe vytvorenej molekuly 
adenozíntrifosfátu (ATP). Syntéza ATP prebieha v aktívnom mieste enzýmu ATP-syntázy 
na subjednotke F1 a možno ju blokovať azidom. Oligomycín-senzitívna subjednotka F0 
tvorí pór, ktorým prechádzajú protóny v smere elektrochemického gradientu. Ich energia 
sa využíva na syntézu ATP, pričom na vytvorenie jednej molekuly ATP musia pórom prejsť 
tri protóny. 

Voltampérometricky môžeme študovať poruchy v prenose elektrónov a tvorbe ATP, 
pričom na určenie miesta poškodenia sa využívajú inhibítory prenášačov elektróntrans-
portného reťazca a odpájače oxidácie od fosforylácie. Stav dýchacieho reťazca je zazname-
návaný na registračný papier ako spotreba kyslíka v čase.

Pri utilizácii kyslíka sa dýchací reťazec mitochondrií môže nachádzať v nasledujúcich 
stavoch (obr. 2.7):
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Obr. 2.7 Schématický  
registračný záznam  
voltampérometrického 
vyšetrenia spotreby  
kyslíka a oxidačnej  
fosforylácie v suspenzii 
izolovaných mitochondrií.

Stav 1:  samotné „dýchajúce“ mitochondrie, čiže spotreba kyslíka súvisiaca s  oxidáciou 
substrátov dostupných vo vnútri mitochondrií  

Stav 2:  pridaný substrát dýchania, čiže spotreba kyslíka po pridaní nelimitujúceho množ-
stva exogénnych substrátov k suspenzii mitochondrií

Stav 3:  pridaný aj ADP, čiže spotreba kyslíka po pridaní exogénneho ADP
Stav 4:  ADP premenený na ATP, čiže spotreba kyslíka po spotrebovaní pridaného exogén-

neho ADP
Stav 5: anoxia – spotrebovaný kyslík 
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Experimentálne stanovené ukazovatele spotreby kyslíka a fosforylácie a ich 
interpretácia
 ■ ADP:O – koeficient oxidačnej fosforylácie = marker schopnosti mitochondrií spojiť 

respiráciu s fosforyláciou ADP. 
 ■ RCI – index respiračnej kontroly = kontrolný ukazovateľ integrity mitochondrií
 ■ OPR – rýchlosť oxidačnej fosforylácie = rýchlosť tvorby ATP
 ■ QO2SO3 – rýchlosť spotreby kyslíka mitochondriami v  stave 3 pri stimulovanom 

dýchaní. Stav 3 vyžaduje prítomnosť elektróntransportného systému a prítomnosť všet-
kých zložiek a  substrátov v dostatočnom množstve t.j. kyslíka, substrátu na oxidáciu 
a ADP. 

 ■ QO2SO4 – rýchlosť spotreby kyslíka mitochondriami v stave 4 pri bazálnom dýchaní. 
Stav 4 predstavuje závislosť len na ADP.

Limity voltampérometrickej metódy
Voltampérometria s Clarkovou kyslíkovou elektródou je hlavnou laboratórnou metó-

dou používanou na meranie pO2 a spotrebu kyslíka. Metóda má však aj niekoľko priro-
dzených obmedzení:

 • invazívna povaha merania
 • staršie typy oxygrafov majú vysoké požiadavky na koncentráciu vzorky – hustotu sus-
penzie mitochondrií. Najmodernejšie zariadenia už umožňujú aj meranie spotreby kys-
líka u mitochondrií „in situ“ v 1 – 2 miligramových izolovaných svalových vláknach 
s glycerínovanou svalovou membránou   
 • spotreba kyslíka elektródou
 • citlivosť na zmeny materiálu v  súvislosti s interakciou proteín-proteín a s agregáciou 
mitochondrií (vyžaduje kontinuálne a rovnomerné miešanie)
 • zachovanie sterility a problémy s opakovaným meraním
 • možný posun signálu

Meranie spotreby kyslíka mitochondriami sme uskutočnili v spolupráci s Farmako-
biochemickým laboratóriom III. Internej kliniky Lekárskej fakulty UK technikou podľa  
Uličnej a Volkovovej (1996).

2.4 EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY A ICH INTERPRETÁCIA

Cieľom našich experimentov bolo preukázať, že v srdcových bunkách existujú zmeny 
na molekulovej a subcelulárnej úrovni, ktoré sú nutnou súčasťou adaptačných a kompen-
začných reakcií myokardu na diabetes, hypertenziu a ďalšie civilizačné ochorenia. Tieto sú 
ďalej spojené s poruchou oxidačného metabolizmu v dôsledku ischémie, hypoxie, alebo 
nutričnej nerovnováhy (hyperplastická a hypertrofická obezita) (Ravingerová 2001, Zie-
gelhöffer 2005).

Remodeláciu chápeme ako súbor zmien vyvolaných patologickým impulzom (obr. 2.8), 
ktoré však v konečnom dôsledku slúžia na zachovanie funkcie orgánu – v danom prípade 
srdca. Remodelácia na tkanivovej úrovni je predmetom záujmu klinikov aj experimentáto-
rov a bola popísaná v prácach početných autorov (napr.  Šimko 2002). Remodelácia ovšem 
nastáva aj na bunkovej a subcelulárnej úrovni (Ziegelhöffer 2005, Ferko a spol. 2008).
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Zmeny indukované
patologickými impulzami

Deštrukcia

Smrť Prežitie

Mechanizmy endogénnej ochrany
Kompenzačné zmeny
Včasná remodelácia

Pretrvávajúca remodelácia
Adaptačné zmeny

Obr. 2.8 Schéma indukcie 
endogénnych ochranných 
mechanizmov, ktoré vedú 
k remodelačným,  
kompenzačným  
a adaptačným zmenám 
v tkanive myokardu.

Známe a publikované nálezy sa týkali zníženej fluidity membrán buniek – erytrocytov, 
trombocytov, hepatocytov ai.) v podmienkach diabetu. Väčšina štúdií na izolovaných bun-
kových  a modelových membránach (Watala 1993) spájala toto zníženie fluidity s pozoro-
vanou zvýšenou glykáciou (t.j. neenzymatickou glykozyláciou5) a radikálovou oxidáciou  
membránových biomolekúl (napr. Kennedy a Lyons 1997). 

Našu pozornosť sme zamerali na membránové systémy kardiomyocytov. Zistili sme, 
že zhoršenie funkcie membránových transportných systémov, ktoré sprevádza civilizačné 
ochorenia a osobitne diabetes,  je väčšinou spojené s poklesom fluidity sarkolemy buniek 
srdca (Ziegelhöffer-Mihalovicova a spol. 2003). V minulosti sa predpokladalo, že fluidizo-
vanie rigidnej bunkovej membrány diabetického srdca pomocou farmák by mohlo vylep-
šiť jej funkcie, čo by sa potom malo odzrkadliť aj na zlepšení funkčných a hemodynamic-
kých parametrov diabetického srdca. Pre overenie tejto hypotézy sme ako vhodnú účinnú 
látku použili rezorcylidénaminoguanidín (RAG) syntetizovaný profesorom Čárskym na 
Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK. Výsledky sumarizuje obr. 
2.9 (Ziegelhöffer 2005). 

Podávanie netoxických dávok RAG-u diabetickým potkanom „in vivo“ veľmi účin-
ne zabránilo glykácii proteínov sarkolemy. Prekvapujúce bolo, že normalizácia fluidity 
a sprievodné zníženie glykácie proteínov RAG-om (obr. 2.9A) zároveň viedli k nekontro-
lovateľnému zahlteniu kardiomyocytov vápnikom. To nezlepšilo, ale zhoršilo rytmicitu aj 
výkonnostné parametre diabetického srdca. Z toho vyplynul záver, že rigidizácia, čiže po-
kles fluidity sarkolemy, môže patriť medzi endogénne mechanizmy chrániace bunky dia-
betického srdca pred nadmerným vstupom vápnika z extracelulárneho priestoru. Potvrdil 
to aj experiment, v ktorom boli RAG-om „liečené“ diabetické srdcia podrobené navyše aj 
vápnikovému paradoxu (obr. 2.9B). Ide o situáciu, kedy sa izolovanému perfundované-
mu srdcu teplokrvných živočíchov odoberie vápnik tak, že perfuzát obsahujúci vápnik sa 
zamení za bezvápnikový roztok. Po navrátení perfúzie s vápnikom sa však funkcia srdca 

 
5  Vytvorenie kovalentnej väzby medzi cukrom (glukózou alebo fruktózou) a proteínom alebo 

lipidom bez prítomnosti enzýmu.
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neobnoví, ale po pár kontrakciách zlyhá v systole v dôsledku totálnej straty kontroly vstu-
pu vápnika na úrovni sarkolemy (Zimmermann a Hülsmann 1966). Experiment ukázal, 
že zatiaľ čo zdravé kontrolné srdcia všetky zlyhali, z diabetických RAG-om neliečených 
sŕdc až 83 % prežilo kalciový paradox. Zo sŕdc skupiny diabetických, RAG-om “lieče-
ných” zvierat, kde bola sarkolema fluidizovaná, však vápnikový paradox prežilo už iba 
49 % (obr.  2.9B).
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Obr. 2.9 A – Zmeny fluidity membrán sarkolemy izolovaných z diabetických a   zdravých kon-
trolných sŕdc zvierat bez podaného RAG-u a s podaným RAG-om. B – Prežívanie po kalciovom 
paradoxe v skupinách diabetických (DM) a kontrolných (K) sŕdc so sarkolemou nefluidizovanou 
a fluidizovanou RAG-om. Výsledky sú uvedené ako percento z pôvodného počtu zvierat v skupine.

Zhoršená funkcia transportných systémov sarkolemy, ktorá civilizačné ochorenia 
sprevádza (prehľadová práca Ziegelhöffer 2005) núkala potrebu podrobnejšie sa zaoberať 
fluiditou sarkolemy a  jej vzťahu k práci membránových ATP-áz v podmienkach diabe-
tu (Waczulíková a spol. 2000, Ziegelhöffer-Mihalovicova a spol 2003) a ischémie (Vrbjar 
a  spol. 1995). Výsledky ukázali, že aktivity vyšetrených Na+, K+-, Mg2+-, a  Ca2+-ATPáz 
sú znížené, čo podporovalo hypotézu, že znížená fluidita sarkolemy znižuje pohyblivosť 
molekúl enzýmu, a to sa prejaví v poklese ich aktivity a v zmene kinetických parametrov 
(maximálna rýchlosť reakcie Vmax, konštanta Michaelisa-Mentenovej Km). V dôsledku to-
ho sa podarilo aj z tohto zorného uhla potvrdiť náš nález, že zníženie fluidity sarkolemy 
v bunkách diabetického a ischemického srdca predstavuje endogénny mechanizmus, kto-
rý chráni kardiomyocyty pred nadmerným vstupom extracelulárneho vápnika, čiže znižu-
je preťaženie srdca voľným, ionizovaným vápnikom. 

Vysoká vnútrobunková hladina voľného vápnika zvyšuje stimuláciu všetkých bun-
kových systémov, ktoré spotrebovávajú energiu, vrátane systémov zabezpečujúcich kon-
trakciu a relaxáciu svalových vlákien srdca. Pre srdce to znamená, že dochádza k silným 
a predĺženým systolám a skráteným a neúplným diastolám. Toto spôsobuje disharmóniu 
vo funkcii kontrakčno-relaxačného systému a  môže viesť, okrem dysrytmií, aj k  zlyha-
niu srdca (Hulín a  spol. 2009). Aj z  tohto funkčného pohľadu teda platí, že rigidizácia 
sarkolemy predstavuje endogénny ochranný mechanizmus spustený určitým primárnym 
poškodením. Otázka znela, akým poškodením. Vtedajšie štúdie označovali ako hlavné-
ho škodcu voľné radikály a poukazovali na prepojenie medzi zvýšenou glykáciou proteí-
nov a produkciou reaktívnych foriem kyslíka v diabete aj v hypoxii a ischémii (Nicolson 
2007, Duchen 2004, Kennedy a Lyons 1997). Naše pokusy s aplikáciou RAG-u v in vitro 
aj in vivo experimentoch však ukázali, že rigidizáciu sarkolemy je možné úplne odstrániť 
potlačením glykácie membránových proteínov (Waczulíková a spol. 2000a a prehľadová 
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práca Ziegelhöffer 2005) čo možno overiť tzv. fruktózamínovým testom používaným aj 
klinicky. To naznačuje, že úloha radikálov v tomto procese nie je primárna. Svedčí o tom 
aj to, že multicentrické randomizované klinické štúdie, ktoré skúmali benefit antiradikálo-
vej terapie, nepotvrdili jej pozitívne účinky, aj keď in vitro pokusy v kontrolovaných pod-
mienkach naznačovali štatisticky významný ochranný účinok študovaných antioxidantov 
(Gupta a spol. 2009, Nicolson 2007). Aj v tomto prípade sa ukazuje, že štatistická význam-
nosť a biologická významnosť nemusia byť vždy totožné a výsledky in vitro experimentov 
nemožno bezvýhradne extrapolovať na systémy in vivo. 

S interpretáciou účinku voľných radikálov odvodených od kyslíka súvisia taktiež via-
ceré problémy. Miesta, kde sa radikály v bunke tvoria, nie sú bezpodmienečne vybavené 
systémami s dostatočnou kapacitou pre ich detoxikáciu, čím by sa zabezpečovala rovno-
váha medzi tvorbou radikálov a ich elimináciou. Ešte v sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia sa ukázalo, že predstava, že každý orgán je charakterizovateľný istým redox sta-
vom (ktorý možno určiť meraním redox potenciálu cez orgán, alebo cez bunku), je chyb-
ná a že v rámci kompartmentalizovanej bunky má každá lokalita iný redox stav. Vnútorná 
kompartmentalizácia bunky spôsobuje, že škodlivý účinok radikálov6 sa na niektorých 
miestach v bunke prejaví a na iných nie, pretože tam systémy na detoxikáciu radikálov ka-
pacitne stačia na ich odstraňovanie. 

Za jeden z permanentných producentov kyslíkových radikálov sú právom považované 
mitochondrie, kde dochádza  k „úniku“ elektrónov pri záverečnej redukcii kyslíka na vodu 
a aj v elektróntransportnom reťazci, hlavne v komplexe III, pri krokoch jednoelektróno-
vej redukcie koenzýmu Q (hydrochinón-semichinón-chinón). Odhadom 1 – 4 % kyslí-
ka v dýchacom reťazci dáva vznik superoxidovému aniónovému radikálu. Mitochondrie 
sú preto evolučne vybavené enzýmovým systémom pre odstraňovanie radikálov. Repre-
zentantom takéhoto systému je mitochondriová superoxiddismutáza obsahujúca mangán, 
ktorá mení superoxidový ión na H2O2 (Ďuračková 1998, Ďuračková a  spol. 1999). Mi-
tochondrie obsahujú aj glutatiónperoxidázu a predpokladá sa, že aj katalázu. Okrem toho 
významnou cestou, ktorou sa mitochondrie vedia zbaviť vyprodukovaných radikálov, je 
ich vypudenie z mitochondrie cez chloridový kanál (Máleková a spol. 2007) a tým dokážu 
mitochondrie chrániť zachovanie svojich funkcií, najmä dýchania a syntézy ATP. Napriek 
tomu sa predpokladá, že pri nedostatku kyslíka (hypoxia), vrátane jeho nedostupnosti, 
a tiež pri poškodení cyklu trikarboxylových kyselín a neschopnosti mitochondrií zužitko-
vať kyslík pre poškodenie prenášačov elektrónov v dýchacom reťazci (pseudohypoxia), sa 
mitochondrie stávajú veľmi vážnym zdrojom tvorby voľných radikálov. V rozpore s touto 
predstavou sa však v našich experimentoch s mitochondriami z diabetického srdca ukáza-
lo, že reálne množstvo vytvorených radikálov zreagovalo s 12 – 16 % koenzýmu Q (Ferko 
a spol. 2008) a nevyvolalo ani štatisticky významnú peroxidáciu membránových lipidov 
stanovenú prostredníctvom vytvorených konjugovaných diénov ako referenčného ukazo-
vateľa lipoperoxidácie7 (Ziegelhöffer 2005). 

 
6  Reaktívne kyslíkové a dusíkové formy majú pri nízkych koncentráciách v bunke aj dôležitú úlohu 

v redox signalizácii a regulácii niektorých bunkových a mitochondriových funkcií, či už priamo 
alebo oplyvnením regulačnej molekuly, ktorá prenáša príslušný signál.
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Okrem mitochondriovej membrány sa radikály môžu tvoriť aj priamo v matrixe mi-
tochondrií, ak je narušená funkcia cyklu trikarboxylových kyselín.

Mitochondrie ukázali aj schopnosť adaptácie na nedostatok kyslíka a/alebo na poško-
dené hospodárenie s kyslíkom. Prejavilo sa to v zvýšení aktivity ATP-syntázy, ktorá bo-
la stanovovaná v  obrátenom smere jej reakcie, teda ako mitochondriová Mg2+-ATPáza 
(Ferko a spol. 2008). To zabezpečuje zlepšené spojenie oxidácie (dýchania) s fosforyláciou 
(tvorbou ATP), ktoré je v diabete, ischémii a hypoxii v srdcových mitochondriách zhorše-
né. Mechanizmus, ktorým k stimulácii Mg2+-ATPázy dochádza, doposiaľ nie je objasnený. 

Mitochondrie predstavujú organely s najvyššou kapacitou pre vnútrobunkový príjem 
a uskladňovanie vápnika. Preťaženie buniek srdca vápnikom teda postihuje aj mitochon-
drie. S veľkou kapacitou srdcových mitochondrií prijímať vápnik súvisí aj ďalší endogénny 
ochranný mechanizmus, ktorý môže pôsobiť pri diabete, ischémii, hypoxii, aj pri ische-
micko-reperfúznom poškodení. Je to vytváranie pórov transportujúcich substráty a ener-
giu v mitochondriovej membráne (obr. 2.10).
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Obr. 2.10 Schématické znázornenie póru na prenos substrátov a energie vytvorený v  membráne 
mitochondrií na signál propagovaný zväčšeným vnútrobunkovým vápnikovým tranzien tom. ATP 
a ADP – adenozíntrifosfát a adenozíndifosfát, AT – ATP/ADP translokáza, P – porín, CKD – di-
merická mitochondriová izoforma kreatínkinázy, CKO – oktamerická mitochondriová izoforma 
kreatinkinázy, IMS – intermembránový priestor, CrP – kreatínfosfát, Cr – kreatín.

Tieto póry slúžia na vysokokapacitný prenos energie vo forme kreatínfosfátu a ATP 
(Ziegelhöffer-Mihalovičová a spol. 1997,  Ziegelhöffer a spol. 2003). To pomáha udržo-
vať energetickú bilanciu buniek diabetického srdca v  akceptovateľnom stave. Proces vy-
tvárania energetických transportných pórov je iniciovaný vnútrobunkovým vápnikovým 
signálom šíreným tzv. vápnikovým tranzientom. Vápnikovým tranzientom sa nazýva pre-
chodné zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika, ku ktorému dochádza po vstupe 
vápnika cez sarkolemu do bunky a následnom uvoľnení vápnika zo sarkoplazmatického 

 
7  Vzhľadom k tomu, že radikály sú v organizme veľmi málo stabilné, je ich sledovanie in vivo 

náročné, preto väčšinou  meriame skôr následky ich pôsobenia.
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retikula. Iniciátorom je teda vápnikový prúd, ktorý vyvolá uvoľnenie vápnika zo sarko-
plazmatického retikula do cytoplazmy. Vápnikový tranzient je charakterizovaný výškou 
(rozdiel medzi bazálnou a maximálnou koncentráciou vápnika), trvaním (v milisekun-
dách) a „intenzitou“ meranou pomocou vápnikového indikátora, napr.  Fluo 3 (Waczulí-
ková a spol. 2007, Cagalinec a spol. 2013). Z obr. 2.11 je zrejmé, že počet pórov vytvo-
rených na vápnikový signál je limitovaný množstvom materiálu (dimerickej CK) na ich 
tvorbu a v diabetickom myokarde je zvýšený. 

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

S S

K DM

2,2  Ca2+
1,6  Ca2+

Cd2+
CaP+

Obr. 2.11 Závislosť povrchovej hustoty (Ss) vytvorených pórov pre prenos energie od vnútrobun-
kovej hladiny voľného vápnika. DM – diabetické srdcia, 1,6 Ca2+ a 2,2 Ca2+ – perfúzia srdca s roz-
tokmi obsahujúcimi 1,6 respektíve 2,2 mmol/l CaCl2 . Cd2+ – inhibícia vápnikového signálu pre 
tvorbu kontaktných miest výmenou 1,6 mmol/l CaCl2 za 5 mmol/l CdCl2.

To ukazuje, že samotný diabetes už zužitkoval všetok materiál na vytváranie pórov, čo 
sa v experimente potvrdilo tým, že počet pórov sa už ďalším zvyšovaním vápnikového sig-
nálu nedal zvýšiť ani v diabetickom srdci, ani vplyvom vápnikového paradoxu. Z obr. 2.11 
tiež vyplýva, že vápnik v úlohe spúšťača tvorby energetických pórov nie je nahraditeľný, 
pretože výmena vápnikových iónov za kadmiové zabránila zvýšenej tvorbe pórov a vyvo-
lala zástavu srdca (Ziegelhöffer a spol. 2003).

Srdcové mitochondrie sú schopné s vysokou kapacitou prijímať vápnik, čím prispieva-
jú k stabilizácii hladiny voľného vápnika v kardiomyocyte (Ziegelhöffer 2005). Pre vysokú 
kapacitu tohto procesu, aj keď jeho dynamika je nízka, sú mitochondrie nazývané „výlevka 
pre vápnik“. 

V porovnaní s mitochondriami zo zdravých sŕdc vykazujú mitochondrie z diabetic-
kého srdca zníženie pomeru fluorescenčných intenzít J-agregátov a monomérov, indiká-
tora membránového potenciálu JC-1. To značí, že mitochondrie diabetických sŕdc majú 
tendenciu vytvoriť nižší potenciálový rozdiel. Na druhej strane, pokles pomeru intenzít 
fluorescencie vyvolaný dodávaním roztoku KCl (40 – 320 mmol/l), t.j. menením koncen-
tračného gradientu K+, bol menší u mitochondrií z diabetických sŕdc v porovnaní s kon-
trolou. Membránový potenciál diabetických mitochondrií sa preto javí byť stabilnejší na 
silný vonkajší stimul. Simultánne sme merali anizotropiu fluorescencie DPH v mitochon-
driových membránach kardiomyocytov diabetických potkanov. Na rozdiel od nálezov 
u sarkolemy znížené hodnoty anizotropie u mitochondrií poukazujú na zvýšenú fluiditu 
mitochondriovej membrány diabetických sŕdc (obr. 2.12).

Zmeraná anizotropia fluorescencie DPH a  transmembránový potenciál, stanovený 
ako pomer intenzít fluorescencie karbocyanínu, boli vo významnom lineárnom vzťahu 
(p < 0,05; korelačný koeficient 0,67), teda existuje korelácia medzi zvýšením membránovej
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fluidity a znížením membránového potenciálu v mitochondriách zo sŕdc diabetických 
potkanov (Waczulikova a spol. 2007). Modifikácie vo fluidite a membránovom potenciáli 
môžu byť vysvetlené možnou funkčnou kooperáciou medzi K+-kanálmi a energiu trans-
portujúcimi pórmi v membránach mitochondrií diabetických sŕdc.

Výsledky ukázali, že zmeny membránovej fluidity sa významne podieľajú na schop-
nosti a spôsobilosti myokardu generovať endogénne ochranné mechanizmy v modelových 
experimentoch najvýznamnejších civilizačných ochorení, ktorých spoločným menovate-
ľom je porucha oxidačného metabolizmu – hypoxia, ischémia, diabetes a diabetes s obe-
zitou. Tieto nálezy vyvolali predpoklad, že k podobnej situácii môže dôjsť aj u hyperten-
zie. Pre hypertenziu je charakteristická redistribúcia krvi v krvnom riečisku, čím môže 
dôjsť k ohrozeniu oxidačnej tvorby energie v oblastiach so zhoršeným zásobovaním kr-
vi. Voltampérometrické merania schopnosti mitochondrií syntetizovať ATP v experimen-
toch na potkanoch so spontánnou hypertenziou ukázali, že z bioenergetického hľadiska je 
myokard schopný dostatočne sa adaptovať na danú noxu (Ziegelhöffer a spol. 2003, 2005, 
Ferko a spol. 2008, Waczulíková a spol. 2007 ai.).

Funkčný stav membrány sme hodnotili aj na základe stanovenia aktivity Mg2+-ATPá-
zy. Zvýšená aktivita tohto enzýmu naznačuje možnosť kvalitnejšieho spojenia medzi pro-
cesmi oxidácie a fosforylácie v mitochondriách zo sŕdc hypertenzných potkanov. Tento 
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Obr. 2.13 A – Obsah konjugovaných diénov v membránach mitochondrií zo sŕdc potkanov so 
spontánnou hypertenziou. WS , normotenzné Wistar kontrolné zvieratá; SHR , spontánne hyper-
tenzné kontrolné zvieratá; SHR-CAP, SHR liečené kaptoprilom; SHR-CAP+NIF, SHR lieče-
né kombináciou kaptoprilu a nifedipinu. B – Fluidita membrány mitochondrií z  myokardu ne-
liečených a  liečených, spontánne hypertenzných potkanov. Významné rozdiely v membránovej 
fluidite: p<0.05 - SHR 16w (týždňové), SHR (20 w) vs. SHR-CAP; SHR (16 w), SHR (20 w) vs. 
SHR-CAP+NIF; WS (16 w), WS (20 w) vs. SHR-CAP;  WS(16 w), WS (20 w) vs. SHR-CAP+NIF.
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nález bol sprevádzaný aj zvýšením fluidity mitochondriovej membrány, čo poukazuje na 
fluiditu ako  na istú adaptabilnú vlastnosť membrán. Voľné radikály sa na danom procese 
nepodieľali. To dokazovala aj absencia zvýšenej tvorby konjugovaných diénov v membrá-
nových lipidoch (obr. 2.13A). 

V  skupine zvierat liečených najčastejšie používanými liečivami, ACE inhibítormi 
(predstaviteľ kaptopril – CAP) a blokátormi vápnikových kanálov (predstaviteľ nifedipín 
– NIF), ako aj ich kombináciou, sa ukázalo, že napriek ich pozitívnemu účinku na systé-
movej úrovni t.j. zníženiu tlaku krvi, sme na úrovni mitochondrií z myokardu pozorovali 
abnormálne zvýšenú fluiditu membrány (obr. 2.13B) spojenú s prehĺbením energetického 
deficitu a to najviac pri kombinovanej terapii. To isté, v silnejšej miere, sa potvrdilo u mi-
tochondrií obličiek (Ziegelhöffer a spol. 2012). 

Naše experimenty ukázali, že molekulové procesy spojené s funkciou subcelulárnych 
membrán je možné monitorovať prostredníctvom membránovej fluidity.  Fluidita lipido-
vej dvojvrstvy hrá esenciálnu úlohu vo všetkých procesoch, ktorých nosnou štruktúrou sú 
subcelulárne membránové systémy a je citlivým monitorom zmien v prípade vychýlenia 
organizmu z fyziologicky normálneho stavu do patologických podmienok. 
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3.1 GÉNOVÁ TERAPIA

Gén, základná funkčná jednotka dedičnosti, je špecifická sekvencia báz, ktorá kóduje 
informáciu pre tvorbu proteínov. Proteíny zabezpečujú väčšinu životných funkcií. Ak však 
gén nesie nesprávnu informáciu, vytvorené proteíny nie sú schopné zabezpečovať životné 
funkcie, čo vedie ku genetickým poruchám. Génová terapia je experimentálna liečebná 
metóda založená na myšlienke o využití génu ako liečiva v zmysle doplnenia chýbajúce-
ho, či nahradenia chybného alebo nefunkčného génu viacerými možnými prístupmi. Prvé 
predstavy o aplikácii génovej terapie spočívali v liečbe pacientov s vrodenými monogé-
novými defektami ako napríklad cystická fibróza, svalová dystrofia, hemofília a mnohé 
iné. Experimentálne liečebné postupy však rýchlo rozšírili aplikácie na nadobudnuté po-
ruchy v genotvorbe ako rakovina, vírusové infekcie (AIDS). Ďalšie projekty sú zamerané 
na liečenie srdcovo-cievnych ochorení, diabetu, artritídy či Alzheimerovej choroby, te-
da ochorení s istým stupňom genetickej predispozície. Základná predstava liečby spočíva 
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v prenose kópie zdravého génu do organizmu postihnutého pacienta. To však vyžaduje 
rozvoj metódy, umožňujúcej homologickú rekombináciu DNA, čo je substitúcia sekvencie 
DNA nesúcej zmutovaný gén sekvenciou obsahujúcou zdravý gén. Holomogická rekombi-
nácia sa v cicavčích bunkách skutočne vyskytuje a najnovšie sa využíva aj na modifikáciu 
kmeňových buniek. Súčasné poznanie regulácie procesu homologickej rekombinácie je 
však nedostatočné. Pravdepodobnosť, že fragment DNA vnesený do bunky bude homolo-
gicky rekombinovaný s pôvodnou génovou sekvenciou, je asi 1000-krát menšia ako prav-
depodobnosť, že bude včlenený do genómu náhodne. Inzerčná mutagénnosť je vážnym 
nežiadúcim dôsledkom náhodného včlenenia génu do genómu bunky. Napriek obrovské-
mu progresu v biotechnológiach, výskum v tejto oblasti musí prejsť ešte dlhú cestu, kým 
bude možné plne využiť potenciál daný samotnou podstatou metódy.

 Rozlišujeme dva typy génovej terapie: génova terapia na zárodočných bunkách, kto-
rou sú  modifikované už vajíčka či spermie. Takáto zmena by bola pre všetky jedince de-
dičná. Modifikácia ľudského genómu však nesie nielen technické riziko realizácie, ale je 
eticky neakceptovateľná. Somatická génová terapia implantuje terapeutický gén do soma-
tických buniek pacienta bez prenosu na jeho potomstvo. 

Primárnym problémom je, ako dopraviť terapeutický gén do bunky, aby sa tam zabu-
doval alebo nahradil chybný gén. Za týmto účelom je potrebný nejaký nosič, tzv. preno-
sový vektor. Ideálny prenosový vektor by mal byť špecifický a umožniť prenos jedného či 
viacerých génov požadovanej veľkosti, mal by byť nedetekovateľný imunitným systémom, 
bez vyvolania alergickej či zápalovej reakcie, mal by byť bezpečný pre pacienta ako aj oko-
lie, a mal by zabezpečiť expresiu génov podľa potreby, zvyčajne počas celého života pacien-
ta. Všeobecne, prenos génu môžu sprostredkovať dve techniky: „in vivo“ a „ex vivo“. Pri in 
vivo prenosový vektor s terapeutickým génom aplikovaný napr. do krvného riečišťa musí 
nájsť cieľové bunky a preniknúť do nich. Druhá technika je cielenejšia: terapeutický gén je 
naviazaný na prenosový vektor a aplikovaný na bunky s chybným génom vybraté z tela pa-
cienta. Po úspešnej transfekcii terapeutického génu, sú bunky s indukovanou produkciou 
požadovaného proteínu vštepené naspäť. 

Všeobecne, rozlišujeme dva typy prenosových vektorov: nosiče založené na báze víru-
sov a nevírusové vektory. 

3.1.1 Prenosové vektory na báze vírusov   
Využitie „neškodných“ vírusov pre prenos terapeutického génu je v súčasnej dobe naj-

používanejším klinickým postupom. Evolúcia predurčila vírusy ako patogény na prenos 
ich génu do ľudských buniek. Vedecký prístup pre využitie vírusu ako nosiča spočíva v na-
hradení pôvodného génu terapeutickým. Takto geneticky zmanipulovaný vírus „prepa-
šuje“ terapeutický gén do bunky. Akonáhle je transplatovaný gén doručený na správne 
miesto v bunke, môže „vydať“ príkazy na produkciu potrebného proteínu. Rôzne typy ví-
rusov boli testované za účelom ich využitia ako prenosového vektora: retrovírusy, adeno-
vírusy, adeno-asociované vírusy, herpesové vírusy a pod. Prvé experimenty boli urobené 
s retrovírusmi, ktoré kopírujú svoj genóm do chromozómov hostiteľskej bunky. Hlavným 
problémom je vyššie spomínaná inzerčná mutagénnosť, vedúca k nekontrolovateľnému 
deleniu buniek. Niektoré novšie postupy navrhujú elimináciu problému s využitím špe-
cifických nukleáz, alebo sekvencií ktoré by mali úlohu lokálneho kontrolóra väzobného 
miesta. Genetické modulácie s využitím retrovírov predstavujú v súčasnosti najúspešnej-
šiu skupinu v tejto oblasti. Keďže adenovírusy neinkorporujú svoj genóm do genetického 
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materiálu hostiteľskej bunky, ale ich DNA molekula je „voľná“ v jadre bunky hostiteľa, bo-
li prísľubom pre preklenutie inzerčnej mutagénnosti. Adenovírusy zároveň prenikajú do 
širšieho spektra buniek, vrátane tých s dlhším reprodukčným cyklom, ako sú v pľúcnych 
tkanivách. Prekážkou je však ich vychytávanie imunitným systémom hostiteľa a vyvola-
nie nežiadúcich zápalových procesov. Tento prenosový vektor bol úspešne aplikovaný pre 
liečbu rakoviny pečene a vaječníkov. Prvým licencovaným produktom pre liečenie rako-
viny krku a hlavy bol Gendicine, p53 založený práve na adenovírusovom vektore. Zistilo 
sa, že prenosové vektory na báze adeno-asociovaných vírusov (AAV) vkladajú genetickú 
informáciu na špecifické miesto chromozómu 19 takmer s 100 % pravdepodobnosťou. Ex-
perimenty na zvieratách naznačujú sľubné výsledky pri korekcii geneticky podmienených 
defektov. Predbežné štúdie boli urobené pri liečení dedičnej hemifílie, či chorôb svalov 
a očí. Nevýhodou AAV je ich malá kapacita pre prenos, pretože ich genetický kód predsta-
vujú len 2 gény. Herpes simples vírus (HSV) bol použitý pre prenos terapeutického génu do 
nervového systému. Dostatočne veľký genóm poskytuje priestor pre viac terapeutických 
génov, čo by umožňovalo korekciu viacerých defektov súčasne v prípade potreby. HSV 
svojou schopnosťou infikovať široké spektrum buniek (svaly, pečeň, pankreas, nervový 
systém, pľúca) má možnosti širokého využitia. Typ HSV-1 je napr. schopný infikovať neu-
róny, ktoré nie sú odmietnuté imunitným systémom. Protilátky HSV-1 sa bežne vyskytu-
jú u ľudí, avšak komplikácie vyvolané herpesovou infekciou sú viac-menej vzácne. Takže 
HSV sú tiež potenciálnymi kandidátmi v skupine vírusových prenosových vektorov. 

3.1.2 Nevírusové metódy prenosu  
Najjednoduchšou metódou nevírusovej transfekcie je priame injektovanie DNA. Kli-

nické postupy s priamym injektovaním samotného DNA plazmidu boli zaznamenané ako 
úspešné. Sú rozoznávané niektoré fyzikálne postupy ako elektroporácia - umožnenie pre-
chodu génu cez póry v membráne vytvorené pomocou elektrického poľa, či pomocou ul-
trazvuku (sonoporácia); magnetofekcia – využitie magnetických nanočastíc s komplexo-
vanou DNA; nástrely génov – zlaté nanočastice obalené s DNA sú pod vysokým tlakom 
nastreľované do buniek; či receptormi sprostredkovaný transfer genetického materiálu. 
Každá z metód má svoje výhody a nevýhody.   

Spomedzi nevírusových metód prenosu genetického materiálu sľubnou skupinou pod-
porenou rozsiahlym vedeckým výskumom je receptormi sprostredkovaný prenos dvojice 
vektor – nukleová kyselina. V tejto oblasti vynikajú dve skupiny prenosových vektorov: 
polyméry a lipozómy. 

Text tejto kapitoly je venovaný priblíženiu zložitosti a aspektov na ktoré treba prihlia-
dať pri štúdiu a výbere potenciálneho prenosového vektora. Budeme sa bližšie zaoberať 
nanonosičmi na báze fosfolipidov. Druhý typ široko študovaného nevírusového nosiča 
vytvorený väzbou nukleovej kyseliny s katiónovými polymérmi spomenieme len okrajove.  

3.1.3 Niekoľko poznámok o génovej terapii   
Základ genetického inžinierstva možno hľadať v prácach biológa Gregora J. Mendela 

v polovici 19. storočia. Až pochopenie podstaty genetických porúch približne v 70. ro-
koch minulého storočia otvorilo priestor pre samotnú génovú terapiu. Prvú predpoveď 
o možnosti využitia vírusov za účelom génovej konverzie v somatických bunkách možno 
nájsť v teoretickej práci Edwarda Tatuma z roku 1966. Neúspešnú praktickú aplikáciu vy-
konal vzápätí americký lekár Stanfield Rogers v roku 1970 s cieľom zvýšiť hladinu enzýmu 
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arginázy injektovaním papilloma vírusu obsahujúceho gén arginázy. Rok 1977 je spojený 
s vyvinutím techniky génového prenosu na bunkách cicavcov. Jeden z prvých úspešných 
liečebných postupov ex vivo vykonal v roku 1990 americký lekár Anderson na štvorroč-
nom dievčatku so vzácnou poruchou imunitného systému. Ťažkosti s efektívnosťou trans-
fekcie a niekoľko závažných udalostí, ku ktorým došlo počas ďalších klinických skúšok, 
ovplyvnili počiatočný entuziazmus pri rozvoji génovej terapie. Všeobecne, v období po-
sledných dvadsiatych rokov experimentálne prístupy génovej terapie zaznamenávajú však 
mohutný vzostup vďaka nárastu poznatkov v oblasti genetiky ako napr. kompletizácia ľud-
ského genómu ako aj zdokonaľovanie technológií, napr. objav systémov na báze regulo-
vania mikroRNA. Okrem DNA sa na účely génovej terapie používajú aj mRNA, siRNA, 
aptaméry a iné. Kým v minulosti bola myšlienka génovej terapie spojená s vrodenými mo-
nogénovými defektami a ich liečením, hlavnou cieľovou skupinou sú pacienti s kancero-
génnymi ochoreniami, ktorí predstavujú v súčasnosti približne 65 % všetkých klinických 
prístupov. Pre porovnanie, liečenie monogénových porúch predstavuje asi 8 % z celko-
vého počtu aplikácií. Z hľadiska používaných prenosových vektorov najvyššie zastúpenie 
majú adeno- a retro-vírusy (spolu ~44 %). Z nevírusových techník, injektovanie samotnej 
DNA, či adsorbovanej na povrchu nanočastíc zlata predstavuje približne 18 % a lipofekcia 
6 % – 7 %.  

3.2 LIPOPLEXY

3.2.1 Lipofekcia a katiónové lipozómy
Pre prenos nukleovej kyseliny do bunky pomocou katiónových lipidov sa zaužíval po-

jem lipofekcia. Základy lipofekcie položil v roku 1987 Philip Felgner, keď publikoval prá-
cu, v ktorej na prípravu transfekčného vektora pre prenos DNA do bunky použil katiónové 
lipozómy. Interakciou DNA s katiónovými lipozómami vznikajú nadmolekulové štruktú-
ry (komplexy resp. agregáty), ktoré sú označované “lipoplexy”.  

Výrazom katiónové lipozómy sú označované unilamelárne vezikuly s kladným povr-
chovým nábojom. Kladný povrchový náboj je možné vytvoriť napr. zabudovaním mole-
kuly katiónového tenzidu do lipidovej dvojvrstvy vytvorenej neutrálnym fosfolipidom, či 
interakciou lipidovej dvojvrstvy s malými kovovými katiónmi. Aj samotné molekuly ka-
tiónových tenzidov môžu spontánne agregovať do vezikúl (napr. gemini tenzidy, či katió-
nové lipidy). 

V pôvodnom Felgnerovom experimente (Felgner a spol. 1987) boli katiónové lipozó my 
pripravené hydratáciou zmesi N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N–trimetyl-amó   nium 
chloridu (DOTMA) s  dioleoylfosfatidyletanolamínom (DOPE) (DOTMA:DOPE=1:1 
 hmotnostne) (obr. 3.1A,B) a následnou sonikáciou zmesi v ultrazvukovej vaničke do vy-
čírenia roztoku. Autori uvádzajú, že úspešnosť transfekcie DNA bola podobná, ak bo-
li vezikuly vytvorené aj len zo samotného DOTMA, alebo pre hmotnostný pomer DO-
TMA:DOPE≤1:1. Ak však namiesto DOTMA použili záporne nabitý fosfatidylglycerol, 
transfekcia DNA uspešná nebola. Neskôr sa zmes DOTMA:DOPE=1:1 (hmotn.) stala 
komerčne dostupnou pod názvom Lipofectin (GIBCO/BRL). Molekulu DOTMA tvoria v 
polárnej oblasti tri metylové skupiny naviazané na kvartérnom dusíku a hydrofóbnu oblasť 
acylové reťazce kyseliny olejovej, takže tvarom molekuly pripomína fosfolipid. 
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Obr. 3.1 Štruktúrne vzorce A – N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N–trimetyl-amónium chlori-
du (DOTMA); B – dioleoylfosfatidyletanolamínu (C18:1PE, DOPE); C –  dioleoylfosfatidylcholí-
nu (C18:1PC, DOPC).

Molekuly s obdobnou štruktúrou ako DOTMA sa nazývajú „katiónové lipidy“, alebo 
aj cytofektíny z anglického „cytofectin“ vytvoreného spojením výrazov „cyto-“ (bunka) 
a „fectin“ zo slova „transfection“. Experimenty s prenosom DNA do bunky ukázali, že prí-
tomnosť dusíka v polárnej časti molekuly cytofektínu zvyšuje úspešnosť transfekcie. Veľ-
kosť polárnej časti a dva dlhé hydrofóbne reťazce (n = 12 – 20, n je počet uhlíkov v alky-
lovom reťazci cytofektínu) podmieňujú agregovanie molekúl cytofektínov do vezikúl. Od 
Felgnerovho objavu v roku 1987 sa s cieľom nájsť ideálny vektor pre prenos DNA, synteti-
zovali stovky nových molekúl cytofektínov, testujú sa rôzne tenzidy, ako aj  možnosť vyu-
žitia farmaceuticky významných molekúl (peptidy, antibiotiká, atď.) pre tento účel.

Všeobecne, katiónový lipid ako aj katiónové tenzidy vykazujú značný stupeň cyto-
toxicity. Zistilo sa, že vo väčšine prípadov prítomnosť neutrálneho fosfolipidu zníži-
la cytotoxicitu a zvýšila transfekčnú efektivitu. Najčastejšie používanými fosfolipidmi sú 
DOPE a DOPC (obr. 3.1), avšak aj iné fosfolipidy, ako napr. dimyristoylfosfatidylcholín 
(C14:0PC) či cholesterol boli použité pri príprave lipoplexov. Elektricky neutrálna, lipi-
dová zložka lipoplexu sa označuje v odbornej literatúre aj ako „pomocný lipid“. Korelá-
cia medzi účinnosťou transfekcie, cytotoxicitou, prítomnosťou a objemovou frakciou po-
mocného lipidu je stále predmetom diskusie. Je však zrejmé, že pomocný lipid významne 
ovplyvňuje elasticitu, elektrostatiku a agregačné vlastnosti disperzie, môže byť určujúci pre 
typ vzniknutej štruktúry, mení stupeň hydratácie DNA prípadne aj jej konformáciu.  

3.2.2 Interakcia DNA – katiónový lipozóm. 
DNA pri fyziologických hodnotách pH je lineárny polyanión, ktorý v roztoku spontán-

ne interaguje s katiónovými lipozómami a vzniká nadmolekulový agregát DNA-katiónový 
lipozóm. Interakcia má elektrostatický charakter a väzobnými miestami DNA sú záporne 
nabité fosfátové fragmenty polynukleotidového reťazca. Väzbou na kladne nabitý povrch 
lipozómu sa záporný náboj DNA neutralizuje. Neutralizovaním povrchového náboja (ide-
álne ~90 % celkového náboja) sa DNA dostáva do tzv. kondenzovaného stavu, čo následne 
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umožňuje pomerne tesné usporiadanie DNA vlákien. Takýmto „zbalením“ DNA do lipi-
dovej dvojvrstvy je nukleová kyselina chránená pred degradáciou v plazme. Ďalšou dôle-
žitou požiadavkou pre úspešný transport DNA do vnútra bunky je celkový neutrálny či 
kladný náboj agregátu, aby pri transfekcii nedošlo k elektrostatickej repulzii so záporne 
nabitým povrchom bunkovej membrány. Agregát spĺňajúci uvedené predpoklady je mož-
né pripraviť interakciou DNA s:
 ■ katiónovými lipozómami pripravenými zo zmesi neutrálny fosfolipid – cytofektín, či 

katiónový tenzid. Vďaka amfifilnej povahe katiónovej prímesi je kladný náboj viazaný 
na povrchu lipozómov. Lipoplexy vytvorené DNA interakciou s takýmito lipozómami 
sú najlepšie zadokumentované a najčastejšie používané v transfekčných experimentoch. 
Ich možné využitie v humánnej medicíne bolo už v roku 1998 v štádiu klinických skú-
šok (Rolland 1998, de Lima a spol. 2003). 

 ■ nadmolekulovými agregátmi samotných cytofektínov (micely, vezikuly), či katiónových 
tenzidov. Ako ukázal Felgner (Felgner a spol. 1987), aj vezikuly pripravené zo samot-
ných cytofektínov, ktoré boli testované pre prenos DNA in vitro, majú vysokú cytotoxi-
citu. V tejto skupine sa javia byť perspektívnym prenosovým vektorom katiónové gemi-
ni tenzidy. ENGEMS (European Network of Gemini Surfactants) zahŕňajúca výskum 
troch krajín (Anglicko, Holandsko a Švédsko) otestovala pripravených 250 gemini ten-
zidov, z ktorých väčšina dosahovala (in vitro) vysokú transfekčnú účinnosť (až 90 %) 
a nízku toxicitu (Kirby a spol. 2003).

 ■ vezikulami pripravenými z neutrálneho fosfolipidu a väzbu s DNA sprostredkovať ko-
vovými iónmi (Mg2+, Ca2+ a pod.). DNA väzba prostredníctvom vysoko pohyblivých 
dvojmocných kovových katiónov je podstatne slabšia v porovnaní s predchádzajúcimi 
nosičmi. Ich nespornou výhodou je netoxickosť. Možnosť využitia takýchto agregátov 
pre transfekciu bola testovaná napr. v práci Zhdanov a spol. 1997. 

3.2.3 Mechanizmus transfekcie  
Snímky elektrónovej mikroskopie naznačujú, že lipoplexy sa dostávajú do bunky po-

malou endocytózou (3 – 6 hodín), pričom prvým miestom kontaktu sú proteoglykány na 
povrchu membrány. Lipoplex je obalený bunkovou membránou a následne  uvoľnený vo 
vnútri bunky v tvare novej vezikuly či endozómu. V endozómoch uviazne väčšina lipo-
plexov, ktoré pri destabilizácii membrány preniknú do cytoplazmy. DNA sa musí uvoľniť 
z prenosového vektora. obr. 3.2 schematicky načrtáva prechod lipoplexu cez membránu. 
Ako sme naznačili v kapitole 1, fosfolipidové zmesi vytvárajú rôznorodé nadmolekulové 
štruktúry, ktoré sa vplyvom vonkajších podmienok môžu meniť (štruktúrny polymorfiz-
mus). Takže schopnosť DNA uvoľniť sa z prenosového vektora závisí aj od štruktúry li-
poplexu. Pre prípravu lipoplexov so želanou vnútornou štruktúrou a vlastnosťami je po-
trebné zvážiť súhru elektrostatických interakcií, elastických síl a entropie. Vzťahy medzi 
fyzikálno-chemickými vlastnosťami, štruktúrou a transfekčnou efektívnosťou sú predme-
tom mnohých štúdií. 
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Obr. 3.2 Schematický náčrt prechodu lipoplexu cez membránu (voľne podľa Parker a spol. 2003).

3.3 FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI LIPOPLEXOV

Po Felgnerovom objave mnoho laboratórií a výskumných pracovísk najrôznejších in-
štitúcií, od akademických až po popredné farmaceutické firmy, upriamilo svoju pozornosť 
na syntézu cytofektínov, študovanie charakteristík lipoplexov a ich transfekčnú účinnosť. 
Cieľom bolo nájsť spoľahlivý a účinný prenosový vektor. Ďalšie štúdium agregátov DNA-
katiónový lipozóm však poukazuje na heterogenitu v ich štruktúre a veľkosti, v závislosti 
od chemickej štruktúry cytofektínu a neutrálneho lipidu, od ich mólového pomeru, pH, 
spôsobu prípravy, atď., pričom k najvýraznejším zmenám v štruktúre dochádza v blízkosti 
izoelektrického bodu, kedy pomer kladného povrchového náboja lipozómov a záporného 
náboja DNA je rovný 1. Aby sme priblížili zložitosť celého problému, načrtneme v ďalšom 
texte základné charakteristiky lipoplexov a experimentálne metódy použité pre ich získa-
nie.  

3.3.1 Kondenzácia DNA
V  dvojzávitnici DNA pripadá na jeden závit dĺžky 3,41  nm 20 fosfátových skupín 

a  podľa Manningovej teórie kondenzácie, 76 % týchto aniónov je neutralizovaných ich 
protiiónmi (Na+), čo vedie k vzájomnej vzdialenosti medzi fosfátovými aniónmi ~0,71 nm 
(tzv. Bjerrumova dĺžka) (Manning 1969). V procese agregácie kladne nabité amfifilné mo-
lekuly (cytofektíny, katiónové tenzidy) zabudované v lipidovej dvojvrstve neutralizujú zá-
porný náboj fosfátových fragmentov DNA a vytláčajú slabšie viazané protiióny. 

Proces kondenzácie DNA pri interakcii s katiónovými lipozómami je možné sledovať 
experimentálne pomerne nenáročnou metódou, prostredníctvom fluorescenčnej intenzity 
emisného spektra s použitím vhodnej fluorescenčnej sondy. Často sa používa etídium bro-
mid. Sonda interkaluje medzi bázy DNA, intenzita jej emisného spektra (pri vlnovej dĺžke 
λ ~ 590 – 600 nm) je až 20-krát väčšia v porovnaní so sondou v roztoku. Interakciou DNA 
s katiónovými lipozómami sa väzobné miesta stávajú pre sondu nedostupné, čo sa prejaví 
znížením intenzity jej emisného spektra. 
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Pri štúdiu interakcie DNA s katiónovými lipozómami sa ako rozpúšťadlo často po-
užíva roztok NaCl o koncentrácii 150 mmol/l NaCl. Takýto roztok iónovou silou, ako aj 
osmotickým tlakom simuluje fyziologické podmienky. Iónová sila roztoku  je charakteri-
zovaná obsahom iónov v roztoku. Interakcia polyaniónu DNA s kladne nabitým lipozó-
mom má elektrostatický charakter. Vysoká koncentrácia iónov môže interakciu oslabiť, 
prípadne úplne odtieniť. Na obr. 3.3 je znázornený proces DNA kondenzácie katiónovými 
lipozómami pripravenými zo zmesi DOPC a gemini tenzidu C2GS12 (etylén-1,2-diylbis 
(dodecyldimetylamónium bromid)). Intenzita fluorescenčného emisného spektra etídium 
bromidu klesá s rastúcou objemovou frakciou katiónového tenzidu, t.j. DNA je obaľovaná 
lipidovou dvojvrstvou zmesi DOPC+C2GS12. Na obrázku vidíme, že proces kondenzácie 
je podmienený mólovým pomerom tenzid/DOPC a iónovou silou. Molekuly katiónové-
ho tenzidu C2GS12 sú zabudované do lipidovej dvojvrstvy DOPC: hydrofóbne alkylové 
reťazce tenzidu sú lokalizované v medzi acylovými reťazcami molekúl fosfolipidu v hy-
drofóbnej časti dvojvrstvy. Kladný náboj kvartérneho dusíka v polárnej časti tenzidu je 
v  polárnej oblasti dvojvrstvy, vytvára povrchový náboj lipozómu. S rastúcim mólovým 
pomerom tenzid/DOPC rastie tzv. povrchová nábojová hustota. Na obrázku vidíme, že 
kondenzácia DNA je účinnejšia pri použití katiónových lipozómov pripravených pri vyš-
šom mólovom pomere C2GS12/DOPC a pri nízkej iónovej sile (5 mmol/l NaCl). Pri níz-
kej hustote kladného povrchového náboja v roztoku o vysokej iónovej sile (150 mmol/l 
NaCl) intenzita emisného spektra neklesá t.j. DNA nie je kondenzovaná katiónovou lipi-
dovou dvojvrstvou. Vysoká koncentrácia Na+ a Cl− spôsobí odtienenie interakcie: katióny 
Na+ voľne sa pohybujúce v roztoku sa lokalizujú v oblastiach záporne nabitých fragmentov 
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Obr. 3.3 DNA kondenzácia katiónovými lipozómami gemini tenzidu C2GS12/DOPC monitorova-
ná cez intenzitu emisného spektra etídium bromidu: A – C2GS12/DOPC = 0,2 (■) a 1 (•) mol/mol, 
v 5 mmol/l NaCl a B – v 150 mmol/l NaCl; C – zeta potenciál častíc DNA-DOPC-C2GS12 pri mólo-
vom pomere C2GS12/DOPC = 0,3 v 5 mmol/l NaCl. Látkové množstvo DNA je vyjadrené v móloch 
bázových párov (Pullmannová 2011).

 DNA ako aj fosfolipidu; a naopak Cl− ióny kompenzujú náboj kladne nabitých fragmen-
tov. Čiže interakcia medzi kladne nabitými lipozómami a DNA polyaniónom je potlače-
ná. Všeobecne, katiónová zložka lipoplexov (tenzid, cytofektín) spôsobuje cytotoxicitu. 
Z toho dôvodu jej objemová frakcia musí byť „strážená“. Avšak nízka objemová frakcia za 
fyziologických podmienok naviaže málo, alebo dokonca žiadnu DNA. Tento jednoduchý 
experiment demonštruje, že už len určenie vhodného mólového pomeru katiónová prí-
mes/neutrálny fosfolipid pre naviazanie optimálneho množstva genetického materiálu nie 
je triviálna záležitosť. 
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Sprostredkovanú informáciu o kondenzácii DNA možno získať aj meraním hustoty 
povrchového náboja, tzv. zeta potenciál agregátov. Samotné katiónové lipozómy vykazujú 
hodnoty zeta potenciálu v intervale +40 mV až +80 mV. Na obr. 3.3C môžeme z merania 
zeta potenciálu sledovať zmenu povrchového náboja DNA – C2GS12/DOPC častíc z náš-
ho experimentu pripravených interakciou katiónových lipozómov C2GS12/DOPC s DNA 
polyaniónom. Zeta potenciál poskytuje informáciu o celkovom náboji lipoplexu, nie však 
o detailoch kondenzácie DNA. Kladný povrchový náboj lipoplexu je dôležitý už pri pri-
márnej interakcii lipoplexov s bunkovou membránou. 

Z termodynamického hľadiska, reakcia DNA s katiónovými lipozómami je endoter-
mická, s rýchlou kinetikou. V procese agregácie a tvorby lipoplexov dochádza k mohut-
ným štruktúrnym zmenám v lipozómoch, výsledkom ktorých je DNA obalená lipidovou 
vrstvou. Experimenty ukázali, že ak agregát s pozitívnym zeta potenciálom bol inkubova-
ný v prítomnosti DNázy, či vystavený pôsobeniu ultrazvuku, nebola pozorovaná žiadna 
degradácia DNA. Pričom nechránená DNA je pri takejto procedúre degradovaná v prie-
behu niekoľkých minút. Pre úspešnosť transfekcie je kondenzácia DNA nutnou, nie však 
jedinou postačujúcou podmienkou.

3.3.2 Veľkosť a štruktúra lipoplexov
Interakciou DNA s katiónovými lipozómami vznikajú koloidné častice. Optické me-

tódy, ako dynamický rozptyl svetla či niektoré techniky optickej mikroskopie umožňujú 
sledovať ich veľkosť. Optické metódy ukázali, že veľkosť častíc závisí od mólového pome-
ru. Napr. lipolexy vytvorené z oligonukleotidov interakciou s DOTAP vytvárali nadmole-
kulové komplexy o priemernej veľkosti ~40 nm pri mólových pomeroch DNA:katiónový 
lipozóm <0,3. Veľkosť lipoplexov však rástla s rastúcim mólovým pomerom a v okolí tzv. 
izoelektrického bodu, kedy je pomer celkového kladného náboja lipozómu a negatívneho 
náboja DNA ~1,  dosahovali priemernú veľkosť ~3000 nm. S ďalším rastom mólového 
pomeru veľkosť agregátov postupne klesala. Veľké agregáty vznikajú v okolí izoelektric-
kého bodu a tieto sú v dynamickej rovnováhe s ďalšími menšími útvarmi, prípadne voľ-
nou DNA. V roztoku ďalej agregujú až na koloidné častice o rozmeroch ~0,2 – 0,3 mm. 
Na obr. 3.4 uvádzame snímky roztoku DNA, disperzie katiónových lipozómov a výsledné 
lipoplexy pri izoelektrickom bode z laboratórnych experimentov, rádovo pri 150 násobne 
vyšších koncentráciach než sú aplikované v transfekčných experimentoch.   

Obr. 3.4 Fotografické 
snímky vzoriek roztoku 
DNA, disperzie katió-
nových lipozómov a  li-
poplexov pripravených 
pri izoelektrickom bode.

Krátko po Felgnerovom objave (v rokoch 1993 – 1997), boli veľkosť a  tvar lipo-
plexov v závislosti od mólového pomeru oboch zložiek intenzívne vyšetrované rôznymi 
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technikami elektrónovej mikroskopie. Snímky ukázali, že DNA indukuje fúziu katióno-
vých lipozómov. Prvý model štruktúry predpokladal, že katiónové lipozómy sa naväzu-
jú na DNA a neutralizujú jej záporný náboj, čo vedie ku kolapsu DNA špirály. Povrch 
takto zvinutej DNA je menší a môže byť plne enkapsulovaná v lipide. Pri nadbytku DNA 
v zmesi (nábojový pomer < 1) bola detekovaná prítomnosť nenaviazanej, alebo čiastočne 
naviazanej DNA. Ak však zmes bola nábojovo neutrálna, boli pozorované veľké útvary 
(> 100 nm), v ktorých bolo detekované multilamelárne usporiadanie lipidu s enkapsulo-
vanou DNA. Niektorí autori naviac identifikovali vlákna DNA obalené lipidovou dvoj-
vrstvou, ktoré pomenovali triviálnym názvom „spaghetti-like structure“ (Sternberg a spol. 
1994), s  prekladom do slovenčiny „štruktúra plneného makarónu“ (Uhríková a Balga-
vý,1999). Detekovanie pravidelného usporiadania v lipoplexoch otvorilo priestor pre vyu-
žitie rtg analýzy pre získanie informácie o štruktúrach a štruktúrnych parametroch s vyš-
šou presnosťou než umožňujú snímky elektrónového mikroskopu.  

Ak zhrnieme vyššie uvedené poznatky, v agregátoch DNA-katiónový lipozóm v závis-
losti od mólového pomeru oboch zložiek boli identifikované nasledovné štruktúry: vlák-
na nenaviazanej DNA, DNA čiastočne viazaná na povrchu lipozómov – tzv. ružencová 
štruktúra (preklad Uhríková a Balgavý 1999) z anglického pomenovania „bead on string“ 
(Radler a  spol., 1997), vlákna DNA obalené lipidovou dvojvrstvou (štruktúra plneného 
makarónu) a veľké agregáty (>100 nm) s enkapsulovanou DNA, vykazujúce pravidelné 
usporiadanie. Z hľadiska usporiadania vzniknutých nadmolekulových asociátov rozlišu-
jeme štruktúry vykazujúce určitý stupeň symetrie v priestorovom usporiadaní (tzv. uspo-
riadanie na dlhú vzdialenosť) a štruktúry, u ktorých takúto symetriu nepozorujeme. Vyš-
šie uvedená klasifikácia indikuje experimentálne metódy pre štúdium štruktúr. Súčasné 
poznatky naznačujú, že lipoplexy vykazujúce istú symetriu vo vnútornom usporiadaní sú 
účinnejšími prenosovými vektormi v porovnaní s druhou skupinou. 

3.3.3  Agregáty DNA – katiónový lipozóm bez usporiadania na dlhú 
vzdialenosť

Štruktúru agregátov „bead on string“ navrhol Felgner v pôvodných prácach s pred-
stavou lipozómov separovane „zavesených“ na DNA. Snímky z elektrónovej mikroskopie 
dokumentovali v istom rozmedzí mólových pomerov, katiónové lipozómy: DNA <0,6, sfé-
rické útvary pospájané DNA vláknami, pripomínajúce korálky na niti (ruženec). Model 
takejto štruktúry predpokladá DNA vlákno viazané na povrchu katiónových lipozómov 
na základe elektrostatickej interakcie. V literatúre sú rozdielne názory, či je existencia ta-
kejto štruktúry termodynamicky stabilná. Radler a spol. (1997) optickými metódami (di-
ferenčnou interferenčnou a fluorescenčnou mikroskopiou) a rtg difrakciou sledovali agre-
gáty DNA λ-fágu s katiónovými lipozómami DOTAP+DOPE v širokej škále nábojových 
pomerov DNA-katiónový lipozóm 30  min. po zmiešaní komponentov. Veľkosť agregá-
tov v závislosti od nábojového pomeru vykazovala kváziparabolickú závislosť s maximom 
v okolí izoelektrického bodu. Agregáty vznikajúce v nadbytku DNA tvorili sférické útvary, 
pri každom nábojovom pomere však detekovali v  globuliach prítomnosť fluorescenčne 
značenej DNA a aj lipidu. Synchrotrónové rtg experimenty ukázali usporiadanú štruktúru 
lipidu a DNA v agregátoch. V súčasnosti prevláda názor, že agregáty s DNA viazanou na 
povrchu katiónových lipozómov tvoria medzištruktúru a následne agregujú do štruktúr 
s vnútorným usporiadaním. 
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Anglickým „spaghetti-like structure“ nazvali autori Sternberg a spol. (1994) štruktúru 
detekovanú na snímkach elektrónovej mikroskopie v agregátoch tvorených plazmidovou 
DNA a katiónovými lipozómami DC-Chol :DOPE = 4:1 až 2 :3 (mol/mol), kde sa vlák-
no DNA nachádza v tubule vytvorenej lipidovou dvojvrstvou. Schematické znázornenie 
štruktúry je na obr. 3.5. Vzorky s obsahom DNA 1 – 10 μg/20 nmol DC-Chol lipozómov 
inkubované v  rozsahu 10 min až 24 hod boli pripravené technikou mrazových zlomov 
(freeze-fracture). Autori určili vonkajší priemer tubuly 13 nm a pri predpokladanej hrúb-
ke lipidovej dvojvrstvy 4 nm navrhujú, že lipidová tubula s vnútorným priemerom 5 nm je 
vyplnená dvomi zvinutými DNA dvojzávitnicami. Na snímkoch boli okrem štruktúry plne-
ného makarónu detekované aj veľké agregáty DNA-katiónový lipozóm. Vznik štruktúry bol 
podmienený mólovým pomerom DC-Chol :DOPE, napr. pri vyššom obsahu DOPE v agre-
gátoch, DC-Chol :DOPE = 1:4 mol/mol, autori detekovali hexagonálne usporiadanú štruk-
túru. Ani pre agregáty tvorené katiónovými lipozómami DOTAP:DOPE=1:1  mol/mol 
v prítomnosti krátkych jednovláknových oligonukleotidov štruktúra plneného makarónu 
detekovaná nebola. Štruktúra plneného makarónu bola pozorovaná v systémoch, kde vždy 
boli detekované aj iné usporiadania, takže vznikla otázka, či takáto štruktúra je termody-
namicky stabilná, alebo sa jedná o metastabilný stav komplexu. Neskoršie teoretické práce 
zamerané na testovanie stability sa prikláňajú k názoru, že pozorovanú štruktúru plnené-
ho makarónu tvoria úseky DNA obalené metastabilnou lipidovou dvojvrstvou. 

Obr. 3.5 Schematické 
znázornenie „spaghetti- 
like“ štruktúry.

3.3.4 Agregáty DNA – katiónový lipozóm s usporiadaním na dlhú 
vzdialenosť

Snímky z elektrónovej mikroskopie ukázali, že veľké agregáty DNA-katiónový lipozóm 
vytvorenéné pri mólových pomeroch zložiek v okolí izoelektrického bodu vykazujú pravi-
delne usporiadané štruktúry. Navrhované boli dva typy usporiadania: štruktúra s triviál-
nym názvom „sendvičová“ tvorená lamelárnou fázou lipidu s DNA kondenzovanou v in-
terlamelárnom priestore (Lasic 1997) a „honeycomb structure“ (štruktúra včelieho plástu 
– preklad Uhríková a Balgavý 1999) kde sa  vlákna DNA nachádzajú vo vnútri tubúl vy-
tvorených lipidovou monovrstvou usporiadaných hexagonálne (Felgner a spol. 1996, Ster-
nberg 1996). Existenciu takýchto štruktúr v agregátoch DNA-katiónové lipozómy defini-
tívne potvrdili rtg difrakčné experimenty. Rtg difrakčné experimenty neskôr potvrdili aj 
ďalšie usporiadanie s hexagonálnou symetriou, tvorené normálnou hexagonálnou fázou. 
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Kondenzovaná lamelárna fáza
Názvom „kondenzovaná lamelárna fáza“ (alebo triviálny názov „sendvičová štruktú-

ra“) je označovaná štruktúra vytvorená interakciou katiónových lipozómov s nukleovou 
kyselinou, v ktorej sú vlákna DNA usporiadané navzájom paralelne a ekvidistantne medzi 
lamelami vytvorenými kladne nabitými lipidovými dvojvrstvami (obr. 3.6). Model uspo-
riadania vyplynul z  rtg difrakčných experimentov Radler a  spol. (1997) a Lasic a  spol. 
(1997) publikovaných v roku 1997 takmer súčasne.
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Obr. 3.6 A – Kondenzovaná lamelárna fáza (tzv. sendvičová štruktúra). B – Difrakčný záznam 
kondenzovanej lamelárnej fázy.

V experimentoch Lasica a spol. boli katiónové lipozómy tvorené zmesou cholesterolu 
a dioktadecyldiamónium bromidu (DODAB), (DODAB:Chol=1:1 mol/mol) s nábojo-
vým pomerom (DODAB+Chol) :DNA=0,5. Difraktogram zmesi pozostával z troch re-
flexií od lamelárnej fázy lipidovej dvojvrstvy s periodicitou 6,5 nm a jednej reflexie s peri-
odicitou 3,6 nm identifikovanej ako vzdialenosť medzi paralelne usporiadanými vláknami 
DNA. Principiálne rovnaké difraktogramy namerali Radler a spol. (1997) malouhlovou 
difrakciou synchrotrónového žiarenia na agregátoch vytvorených z DNA λ-fágu a katió-
nových lipozómov pripravených zo zmesi DOTAP:DOPC=1:1  mol/mol. Na obr.  3.6B 
uvádzame difrakčný záznam typický pre kondenzovanú lamelárnu fázu získaný pomocou 
malouhlovej rtg difrakcie (pre bližšiu informáciu o metóde viď dodatok kap. 1). Konden-
zovaná lamelárna fáza sa označuje aj Lα

C, ak lipid je v tekutokryštalickej Lα fáze. Výrazné 
píky L(1) – L(4) odpovedajú usporiadaniu lipidu v lamelárnej fáze s periodicitou d a jeden 
menej výrazný široký pík charakterizuje DNA-DNA vzdialenosť, dDNA= 1/sDNA. Periódu 
lamely d možno vyjadriť ako sumu hrúbky lipidovej dvojvrstvy dL a hrúbky medzilamelár-
neho priestoru dW (Luzzati 1968)

d = dL + dW  (3.1)

Periódu lamelárnej fázy d možno určiť z difrakčného záznamu ako napr. d=1/s1, kde 
s1 je poloha maxima prvého difrakčného píku (L1). Pre získanie informácie o hrúbke li-
pidovej dvojvrstvy dL je potrebné použiť zložitejšiu analýzu. Experimenty však ukázali, 
že v  komplexoch pripravených zo zmesi DNA/neutrálny lipid/katiónový tenzid (či cy-
tofektín) je hrúbka vodnej vrstvy dW v ktorej sú lokalizované vlákna nukleovej kyseliny 

A B
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približne rovná priemeru hydratovaných DNA vlákien ~2,5 nm. Vzájomná vzdialenosť 
pravidelne usporiadaných vlákien DNA je dDNA. DNA rovnomerne pokrýva všetku do-
stupnú plochu lipidu, doposiaľ bol zistený rozsah dDNA približne od 2,5 nm až po 5,7 nm. 
Vzdialenosť medzi paralelne usporiadanými vláknami možno ovplyvniť nábojovým po-
merom DNA:katiónové lipozómy, alebo pri izoelektrickom zložení zmesi mólovým po-
merom neutrálneho lipidu a cytofektínu či katiónového tenzidu. Hodnota dDNA môže byť 
odvodená podľa rovnice:

dDNA = λ /σ    ,  (3.2)

kde λ je priemerný počet nábojov pripadajúci na dĺžku molekuly DNA a σ je počet klad-
ných nábojov na jednotku plochy lipidu (povrchová nábojová hustota membrány). Povr-
chová nábojová hustota je podmienená pomerom katiónového lipidu alebo tenzidu a 
neutrálneho lipidu. Pre jej výpočet je potrebné poznať náboj katiónovej zložky a plochu 
pripadajúcu na molekuly v membráne. Zvýšenie podielu neutrálneho lipidu znižuje σ 
a  zväčšuje rozostup medzi vláknami DNA. Naopak zvýšenie nábojovej hustoty σ vedie 
k približovaniu sa vlákien DNA až po hranicu, keď sa vlákna DNA začnú navzájom stéric-
ky odpudzovať (pri vzdialenosti dDNA ~2,5 nm).

Kondenzovaná lamelárna fáza je vysoko usporiadaná štruktúra a v procese tvorby do-
chádza k mohutným štruktúrnym zmenám. Priblížme si proces agregácie: Neutrálne fo-
sfatidylcholíny tvoria v  nadbytku vody multilamelárne vezikuly. Kladný povrchový ná-
boj lipidovej dvojvrstvy (vytvorený interkaláciou cytofektínov, katiónových tenzidov či 
interakciou s kovovými katiónmi) spôsobí, že elektrostatická repulzia medzi susednými 
dvojvrstvami prevláda nad van der Waalsovými príťažlivými silami, dochádza k spontán-
nemu zakriveniu dvojvrstiev, interlamelárny priestor sa stáva prístupným molekulám vo-
dy a v nadbytku vody môže dôjsť k spontánnemu vytvoreniu unilamelárnych lipozómov. 
Unilamelárne lipozómy nevykazujú usporiadanie na dlhú vzdialenosť a tak by sme na di-
fraktograme snímanom malouhlovou rtg difrakciou nepozorovali žiadny pík. Huebner 
a spol. (1999) na základe snímok kryoelektrónovej mikroskopie navrhli nasledovný model 
pre proces Lα

C tvorby: Vlákna DNA sa nalepia paralelne v monovrstve na kladne nabitý 
povrch lipozómu a pôsobia ako „molekulové lepidlo“ priťahujúc kladne nabitý povrch ďal-
šieho lipozómu, ktorý praskne a tak vytvorí lipidovú dvojvrstvu s novým priestorom pre 
prilepovanie DNA. Autori zistili, že počet takto nalepených lamiel lipidu závisí od nábojo-
vého pomeru DNA : katiónový lipid. 

Radler a spol. (1997) uvádzajú, že hybnou silou pre tvorbu agregátov s vysokým stup-
ňom usporiadania je uvoľňovanie protiiónov. Pre planárne lipidové dvojvrstvy alebo ma-
kromolekuly cylindrického tvaru, ako je DNA, nelineárna Poisson-Boltzmannova teória 
predpokladá, že väčšina protiiónov je lokalizovaná v tesnej blízkosti ich povrchu, tento jav 
je označovaný pojmom „kondenzácia protiiónov“ (Manning 1969). V procese agregácie 
kladne nabité amfifilné molekuly (cytofektíny, katiónové tenzidy) zabudované v  lipido-
vej dvojvrstve neutralizujú záporný náboj fosfátových fragmentov DNA a  tak vytláčajú 
slabšie viazané protiióny. Uvoľnenie jedného protiiónu predstavuje entropický príspevok 
k voľnej energii ~kBT (kB je Boltzmannova konštanta); kedže makromolekuly obsahujú 
veľa nabitých skupín, výsledný prírastok entropie vzniknutý v procese interakcie je veľký 
a  môže byť „hybnou silou“ tvorby agregátov. Experimentálne meranie vodivosti super-
natantu vzoriek (Wagner a spol. 2000) po vytvorení Lα

C ukázalo vynikajúcu zhodu s  te-
oretickými výpočtami na základe modelu kondenzovanej lamelárnej fázy založeného na 
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Poisson-Boltzmannovej teórii a navrhnutého v  teoretickej štúdii   Harries a  spol. 1998. 
V súlade s teoretickým výpočtom, maximálne uvoľnenie iónov pozorovali pri izoelektric-
kom bode. Autori určili zmenu voľnej energie ΔF tvorby Lα

C fázy, definovanú 

ΔF = ΔE − TΔS    ,  (3.3)

kde ΔE je rozdiel elektrostatickej energie agregátu a jednotlivých nabitých komponentov 
pred interakciou a −TΔS je entropický príspevok. Pri izoelektrickom zložení zmesi zistili 
výrazný príspevok k ΔS z entropie uvoľňovania protiiónov (−TΔS/ΔF≈0,97, ΔF≈7,5 kBT). 
Maximum ΔS pri izoelektrickom bode nie je prekvapujúce, pretože v tomto bode je do-
siahnutá elektroneutralita fixovaním nábojov DNA aj katiónov cytofektínu či tenzidu. 

Detailnú analýzu tvorbu agregátov zo zmesi DNA-cytofektín-neutrálny lipid z hľadis-
ka termodynamicky najvýhodnejšej štruktúry možno nájsť v prácach May a spol. (2000). 
Fázový diagram zmesi hľadali cez minimum voľnej energie pri zmiešaní všetkých troch 
zložiek a za predpokladu termodynamickej rovnováhy vzniknutej štruktúry. Voľnú energiu 
vyjadrili ako sumu príspevkov od nábojového zloženia (elektrostatický príspevok), zakri-
venia povrchu lipidovej dvojvrstvy (jeho elastická deformácia) a zmiešavania cytofektínu 
a neutrálneho lipidu. Zistili, že geometria vzniknutej štruktúry je výsledkom netriviálnej 
súhry elektrostatickej interakcie a elastických vlastností. Oba tieto príspevky sú funkciou 
zloženia zmesi cytofektín-neutrálny lipid, takže jeho zmena môže podmieniť tvorbu roz-
dielnych fáz. Zloženie zmesi určuje rozloženie kladného náboja, čím v Lα

C fáze môže byť 
ovplyvnená vzdialenosť DNA-DNA smerom k minimu elektrostatickej energie. Elastické 
vlastnosti lipidovej dvojvrstvy charakterizuje ich vlastná deformabilita a v prípade zmesi 
cytofektín-neutrálny lipid, pri interakcii s DNA je ovplyvnená silnou elektrostatickou in-
terakciou medzi planárnym povrchom lipidovej dvojvrstvy a nábojovým rozložením na 
DNA vlákne s vysokým zakrivením povrchu. Takže v prítomnosti DNA planárna lipido-
vá dvojvrstva môže byť reštrukturalizovaná do inverzných hexagonálnych monovrstiev, 
ako výsledok obalenia DNA vlákien. Takáto reštrukturalizácia je pravdepodobnejšia, keď 
dvojvrstvu tvoria lipidové monovrstvy so spontánnym záporným zakrivením povrchu. 
Napr. samotný DOPE tvorí spontánne hexagonálnu fázu aj bez prítomnosti DNA. Ak je 
zmes cytofektín-neutrálny lipid tvorená neutrálnym lipidom, ktorého monovrstvy nemajú 
spontánne dostatočne záporné zakrivenie povrchu (napr. DOPC) planárne usporiadanie 
dvojvrstvy sa zachová, aj keď je energeticky menej výhodné. V systéme cytofektín-neutrál-
ny lipid je spontánne zakrivenie funkciou zloženia zmesi. Napr. v zmesi DOTAP+DOPE, 
s rastúcim mólovým zlomkom DOPE sa zvyšuje spontánne záporné zakrivenie. Bez prí-
tomnosti DNA nastáva pri určitom mólovom pomere fázový prechod z lamelárnej fázy do 
inverznej hexagonálnej fázy; DNA môže prechod iniciovať pri nižšom mólovom zlomku 
DOPE. Tieto efekty majú kľúčovú úlohu pri vytváraní termodynamicky najvýhodnejšej 
šruktúry. 

Kondenzované hexagonálne fázy
Kondenzovaná inverzná hexagonálna fáza (HII

C), s triviálnym názvom štruktúra vče-
lieho plástu (honeycomb structure), je označované usporiadanie, v ktorom sa vlákna DNA 
nachádzajú vo vodnej vrstve vo vnútri tubúl tvorených inverznými micelami a tubuly sú 
usporiadané v  hexagonálnej symetrii (obr.  3.7A). Horný index C označuje prítomnosť 
kondenzovanej DNA v štruktúre. Štruktúra bola navrhnutá pre agregáty DNA-katiónové 
lipozómy na základe snímok elektrónovej mikroskopie z  viacerých laboratórií (Felgner 
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a spol. 1996, Sternberg 1996). Koltover a spol. (1998) potvrdili existenciu takéhoto uspo-
riadania malouhlovou rtg difrakciou synchrotrónového žiarenia. Všimnime si, že difrakto-
gram HII

C fázy (obr. 3.7C) nevykazuje žiadnu samostatnú reflexiu od usporiadania DNA, 
keďže DNA je usporiadaná v rámci symetrie hexagonálnej fázy tvorenej lipidom. Z ana-
lýzy štruktúrnych parametrov vyplýva, že pri priemernej hrúbke lipidovej monovrstvy 
~2 nm, je vnútorný priemer tubuly ~2,8 nm, čo je dostatočný priestor pre interkaláciu 
DNA a jej hydratačnú vrstvu. Kondenzovaná inverzná hexagonálna fáza HII

C  bola pozo-
rovaná pri niektorých lipoplexoch s obsahom DOPE, ktorý pri plnej hydratácii spontánne 
tvorí inverznú hexagonálnu fázu. Tvar molekuly DOPE podnecuje negatívne zakrivenie 
membrány a preferuje formáciu inverzných tubúl (viď kap. 1.7). 

Pri určitom zložení cytofektín-neutrálny lipid je globálne minimum elektrostatickej 
energie HII

C fázy nižšie ako pre Lα
C fázu (May a spol. 2000), v HII

C fáze je minimalizovaná 
vzdialenosť medzi aniónovými skupinami DNA a katiónmi lipidovej dvojvrstvy, čo vy-
plýva z geometrie usporiadania. Proti tomuto efektu však pôsobí „schopnosť zakrivenia“ 
lipidovej dvojvrstvy, ktorú charakterizuje spontánne zakrivenie monovrstiev vyplývajúce 
zo samotnej geometrie molekúl lipidu a cytofektínu  a elasticita dvojvrstvy. V závislosti 
na teplote a zložení lipidovej dvojvrstvy spravidla dochádza k fázovým prechodom medzi 
kondenzovanou lamelárnou a inverznou hexagonálnou fázou.
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Kondenzovanú hexagonálnu fázu (HI
C) (obr. 3.7B) charakterizujú cylindrické micely 

usporiadané do hexagonálnej mriežky, vlákna DNA sa nachádzajú medzi týmito micela-
mi, takisto usporiadané do hexagonálnej miežky. V porovnaní s predchádzajúcimi štruk-
túrami bola HI

C  fáza pozorovaná a popísaná len nedávno (Ewert a spol. 2006). Tvoria ju 
komplexy s lipidom s veľmi veľkou polárnou časťou molekuly. Celá molekula má tak tvar 
prevráteného kužela a lipid preferuje pozitívne zakrivenie. Vzhľadom na to, že z hľadiska 
symetrie usporiadania HII

C  a HI
C sú rovnaké, rtg difrakčné záznamy sa vizuálne neodlišu-

jú. Rozlíšenie oboch fáz potom spočíva v detailnej analýze mriežkových parametrov a je 
často zložité. 

Kubické fázy pre prenos genetického materiálu 
Kubické fázy sú usporiadania trojrozmernej symetrie. Vo farmaceutickom výskume 

boli nosiče s priestorovou štruktúrou kubických fáz (kubozómy) testované pre prenos lie-
čiva na pomerne širokom spektre malých molekúl, ako sú napr. antibiotiká, anestetiká, 
vitamíny v aplikáciach lokálne, orálne ako aj parenterálne (ušné, nosné, gastrointestinál-
ny trakt, rektálne, vaginálne), ale aj makromolekúl ako sú peptidy či proteíny. Takmer vo 
všetkych liekových formách bola kubická fáza, matrica pre liečivo, vytvorená glycerol mo-
nooleátom (GMO) či jeho modifikáciami. GMO je netoxický, biokompatibilný, biodegra-
tovateľný neiónový tenzid. Vytvorené inverzné bikontinuálne kubické fázy (QII) vykazujú 
najčastejšie priestorovú symetriu Pn3m, Im3m alebo Ia3d grúp. Možno ich charakterizo-
vať ako sieť dvoch médií: spojité, prepletené, ale nekontaktujúce sa nanotubuly vody sepa-
rované kontinuálnou lipidovou dvojvrstvou. Modulovanie priemeru vodných nanokanáli-
kov umožňuje enkapsulovanie hydrofilných molekúl syntetických liečiv, ale aj biomolekúl. 
Najnovšie výskumy dokumentujú fázy QII s naviazanými proteínmi (hemoglobín, imu-
noglobulín, feritín) ale aj siRNA a poukazujú na dve rôzne lokalizácie liečiva: enkapsulácia 
malých molekúl liečiva do vodných nanotubúl bez porušenia štruktúry kubozómu, alebo 
zachytenie liečiva (s rozmermi väčšími než umožňuje priemer nanotubúl) cez nanode-
fekty v samotnej sieti kubickej fázy. Kubické fázy existujú v termodynamickej rovnováhe 
s nadbytkom vody, sú viskózne a práve táto ich vlastnosť zabezpečuje ochranu inkorpo-
rovaného liečiva pred degradáciou. Navrhovaným mechanizmom pre uvoľnenie liečiva je 
difúzna výmena vodnej fázy z okolia do nanokanálikov, čo umožňuje jeho postupné uvoľ-
ňovanie. V prípade genetického materiálu, nízky modul pružnosti a dĺžka vlákien je limi-
tujúcim faktorom pre DNA enkapsuláciu vo vodných nanotubulách QII fázy, avšak pre-
nos menších molekúl ako fragmenty RNA či aptaméry je predmetom štúdia (Leal a spol. 
2010). Rtg difrakčné metódy umožňujú identifikáciu vzniknutých štruktúr. Schematické 
znázornenie QII fázy vytvorenej zmesou fosfolipid – voda, ako aj príklad difraktogramu sú 
uvedené na obr. D1.2C v kap. 1. 

3.3.5 Termotrópne správanie lipoplexov a polymorfizmus
„Zbalením“ DNA do agregátu s vezikulami s kladným povrchovým nábojom, či sa-

motnými katiónovými tenzidmi sú ovplyvnené jej fyzikálne vlastnosti, napr. teplota de-
naturácie. Viaceré práce potvrdili stabilizačný efekt lipidovej dvojvrstvy na DNA dvoj-
závitnicu. Tarahovsky a spol. (2002) sledovali stabilizačný efekt samotných cytofektínov 
(DOTAP), lipidov (DOPC, DOPE) a vybraných katiónových tenzidov ako aj ich zmesí na 
denaturáciu DNA z teľacieho týmusu. Experimentálne nenáročnou a vhodnou metódou 
pre takéto štúdium je UV VIS spektrofotometria. Maximum pri vlnovej dĺžke λ = 260 nm 
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v absorpčnom spektre DNA odpovedá absorpcii žiarenia DNA bázovými pármi stabilizu-
júcimi dvojzávitnicu. Učebnicovým príkladom hyperchrómneho efektu t.j. zvýšenie hod-
noty absorbancie pri danej vlnovej dĺžke, je denaturácia DNA. V experimentoch Tarahov-
skeho boli lipoplexy temperované 10 min. pri 100 °C a ochladené na laboratórnu teplotu. 
Spektrofotometrickým meraním absorbancie pri 260 nm a s využitím hyperchrómneho 
efektu bolo stanovené množstvo denaturovanej DNA. Stabilizačný efekt výrazne závisel od 
nábojového pomeru katión : DNA (R(±)). Až 75% DNA bolo ochránenej pred denaturá-
ciou v lipoplexoch pri R(±) = 1,5 – 2 vytvorených interakciou DNA so samotným cytofek-
tínom, či zmesou neutrálny lipid/cytofektín resp. katiónový tenzid. Diferenciálna skanova-
cia kalorimetria ukázala teplotnú stabilitu DNA viazanej v lipoplexoch až do ~110 °C, kým 
samotná DNA z teľacieho týmusu pri nízkej iónovej sile roztoku denaturuje pri t ~70 °C.

V kap. 1.7 sme načrtli polymorfné správanie v zmesi fosfolipid – voda. Lipoplexy po-
zostávajúce z nukleovej kyseliny, neutrálneho lipidu a cytofektínu, či katiónového tenzidu 
predstavujú zložitý systém, v ktorom nie je jednoduché predpovedať štruktúru a jej zme-
ny vplyvom vonkajších podmienok. Hydratácia, teplota a tlak sú hlavné vonkajšie faktory 
ovplyvňujúce polymorfné správanie. Aj keď pre farmaceutické aplikácie môžeme uvažovať 
systémy s nadbytkom vody, pri konštatnom tlaku a pomerne úzky fyziologicky relevantný 
teplotný rozsah, polymorfné správanie môže ovplyvniť napr. zmena pH, prítomnosť solí, 
pôsobenie enzýmov a pod. Niektoré typy lipoplexov, najčastejšie pripravené s fosfatidyl-
cholínmi tvoria kondenzovanú lamelárnu fázu v širokom teplotnom rozsahu, podobne 
ako boli na teplotnú stabilitu testované systémy uvedené vyššie. Vplyvom teploty, aj lipid 
viazaný v lipoplexe môže prechádzať z gélového do tekutokryštalického stavu. Teplota fá-
zového prechodu je však často ovplyvnená katiónovou prímesou a DNA väzbou. Nezried-
ka niektorý typ fázového usporiadania aj absentuje, napr. nie je pozorovaná gélová zvlnená 
lamelárna fáza v lipoplexoch pripravených s nasýtenými diacylfosfatidylcholínmi s dlhší-
mi reťazcami (14 – 18 uhlíkov). Vplyvom teploty sa menia mriežkové parametre: perióda 
lamely ako aj DNA – DNA vzdialenosť. Vlákna DNA v kondenzovanej lamelárnej fáze 
tvoria jednorozmernú periodickú štruktúru s periodicitou dDNA, charakterizujúcou vzdia-
lenosť medzi nimi. Z teplotnej závislosti dDNA= f(t) je možné určiť koeficient laterálnej ex-
panzie αDNA pri konštantnom tlaku π podľa

  1  dDNA   αDNA =   (  )  ,  dDNA  ∂T  π 3.4  

kde dDNA je vzdialenosť medzi DNA vláknami pri teplote T (K). Obdobným spôsobom je 
možné určiť koeficient transverzálnej expanzie periódy lamely resp. hrúbky lipidovej dvoj-
vrstvy.

V závislosti od chemického zloženia lipoplexu, aj malá zmena teploty, či pH môže vy-
volať zmenu štruktúrneho usporiadania. Najčastejšie pozorovaný a diskutovaný je fázový 
prechod kondenzovaná lamelárna – kondenzovaná hexagonálna fáza, pričom nezriedka je 
detegovaná prítomnosť oboch fáz súčasne. Fázový prechod môže byť indukovaný zmenou 
pH, ak niektorá zložka lipoplexu je pH sensitívna. Bunkové komponenty ako cytoplazma, 
endozóm, lyzozómy, endoplazmatické retikulum majú svoje charakteristické hodnoty pH. 
Napr. pri prenose genetického materiálu, prenosový vektor s DNA prestupuje z fyziologic-
kého pH 7,4 až po kyslé v lyzozóme (pH 4,5). Samotný mechanizmus transfekcie je veľmi 
zložitý a úloha polymorfizmu lipidov v tomto procese nie je celkom jasná. 
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3.4 STANOVENIE TOXICITY A TRANSFEKČNEJ ÚČINNOSTI 

V predchádzajúcom texte sme priblížili cestu vývoja lipoplexov. Načrtli sme spôsob 
ich prípravy a základné biofyzikálne charakteristiky: stupeň DNA naviazania a ochranu 
nukleovej kyseliny pred degradáciou, povrchový náboj, veľkosť častíc a ich štruktúru. Tre-
ba však poznamenať, že biofyzikálna charakteristika prenosového vektora je len polovica 
cesty k úspešnému prenosu genetického materiálu do bunky. Prenos genetického materi-
álu do bakteriálnej alebo eukaryotickej bunky (transformácia alebo transfekcia) je žložitý 
a jeho mechanizmus nie je doposiaľ podrobne preštudovaný. Prínosom k poznatkom sú 
štúdie poskytujúce obe časti: biofyzikálnu charakteristiku vektora a jeho prenosovú účin-
nosť. Takýto výskum vyžaduje spoluprácu minimálne dvoch odlišne vybavených praco-
vísk, biofyzikálne laboratórium s príslušnou prístrojovou technikou a  laboratórium za-
riadené pre molekulárnu biológiu. V  súčasnej vedeckej literatúre je venovaný pomerne 
veľký priestor transfekčným experimentom s využitím prenosových vektorov na báze fo-
sfolipidov. Načrtnime si v krátkosti biologický experiment. Testovanie prenosovej účin-
nosti a toxicity vektora sa najčastejšie robí in vitro na vybraných bunkových líniach, napr. 
ľudské embryonálne bunky obličkového epitela HEK 293, rakovinové cervikálne bunky 
HeLa, bunková línia CHO z vaječníkov čínskeho škrečka, a pod. komerčne dostupné cez 
špecializované laboratória. Pri dodržaní experimentálneho protokolu, sú bunky v rasto-
vom médiu (Opti-MEM®, Gibco Life Technologies Co.) vysádzané 1-2 dni pred trans-
fekciou. Toxicita prenosového vektora a jeho transfekčná účinnosť sa testuje dvomi roz-
dielnymi postupmi. Na obr. 3.8A je znázornená životaschopnosť buniek línie HEK 293 
sledovaná v intervale 24, 48 a 72 hodín po aplikácii prenosového vektora z nášho experi-
mentu, lipozómov pripravených zo zmesi dioleoylfosfatidyletanolamínu (C18:1PE) a ge-
mini tenzidu CnGS12 (alkán-1,2-diylbis(dodecyldimetylamónium bromid)), kde n=3, 6 
a 12 je počet metylénových skupín spojovacieho reťazca gemini tenzidu. Pre porovnanie 
bolo k bunkám aplikované komerčne dostupné transfekčné médium Lipofectamine® (Li-
fe Technologies) a aj samotné rastové médium Opti-MEM. Cytotoxita je sledovaná far-
bením napr. Trypan Blue farbivom, ktoré prenikne do mŕtvych buniek. Vyhodnocuje sa 
percento nezafarbených buniek vztiahnuté na celkový počet buniek v pozorovanom zor-
nom poli mikroskopu pri niekoľkých nezávislých opakovaniach a dáta sa následne vyhod-
nocujú štatisticky. V našom experimente, boli všetky tri lipozómové disperzie pripravené 
jednotným postupom a pozorované rozdiely v  životaschopnosti buniek možno pripísať 
rozdielnej toxicite katiónovej prímesi v závislosti od chemického zloženia gemini tenzidu. 
Všimnime si, životaschopnosť buniek je rozdielna pri porovnaní s komerčným médiom 
a zároveň závisí aj od doby pôsobenia. V transfekčnom experimente je k bunkám apliko-
vaný komplex nukleová kyselina-prenosový vektor. V našich experimentoch bol použitý 
plazmid pEGFP-N1 s kódom pre gén zeleného fluorescenčného proteínu (GFP). Trans-
fekčná účinnosť na obr. 3.8B bola vyhodnotená 48 hodín po aplikácii transfekčnej zmesi 
ako podiel buniek produkujúcich GFP oproti celkovému počtu živých buniek. Na stanove-
nie počtu buniek možno využiť fluorescenčnú mikroskopiu alebo prietokovú cytometriu. 
Pre získanie štatisticky významných hodnôt je potrebné experimenty opakovať najmenej 
trikrát s dostatočným počtom buniek (~100 000 buniek/Petriho miska). Z obr. 3.8B vid-
no, že transfekčná účinnosť CnGS/C18:1PE vektora závisí od použitého CnGS tenzidu a 
ani jeden prenosový vektor nedosahoval účinnosť komerčnej zmesi Lipofectamine®. Treba 
zdôrazniť, že v našom ilustratívnom experimente bol prenosový vektor pripravený len pri 
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jednom mólovom pomere CnGS/C18:1PE a nábojovom pomere DNA/CnGS. Mólový po-
mer CnGS/C18:1PE definuje tzv. plošnú nábojovú hustotu lipozómu dôležitú pre konden-
záciu DNA. Pomer DNA/CnGS je určujúci pre celkový povrchový náboj a vzhľadom na 
vysokú iónovú silu vodných médií (porovnateľná s 150 mmol/l NaCl) je vhodné ho stano-
viť experimentálne meraním zeta potenciálu. Oba parametre možno pri príprave preno-
sového vektora a plánovaní experimentu modulovať. Transfekčné experimenty sú časovo 
aj finančne náročné, čo komplikuje a mnohokrát vylučuje systematické štúdium potrebné 
pre stanovenie optimálneho zloženia prenosového vektora.
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Obr.  3.8 A – Stanovenie toxicity prenosového vektora CnGS12/C18:1PE pre bunky HEK 293  
a  B – transfekčná účinnosť vektora pre prenos plazmidu pEGFP-N1 (Hubčík 2015).

3.5 ŠTRUKTÚRA A TRANSFEKČNÁ ÚČINNOSŤ LIPOPLEXOV 

Chemické zloženie a spôsob prípravy sú určujúce pre fyzikálno-chemické vlastnosti a 
štruktúru lipoplexov, a následne ich transfekčnú efektívnosť. Napriek vynaloženému úsiliu 
a obrovskému množstvu vedeckých štúdií nie je jasne definovaný vzťah: chemické zlože-
nie – štruktúra – transfekčná účinnosť. Ak si uvedomíme chemickú a štruktúrnu rozma-
nitosť lipoplexov na jednej strane, špecifickosť biologických membrán a selektivitu buniek 
na druhej strane, je otázne či je vôbec možné postulovať obecne platné zakonitosti tohto 
procesu. Každá experimentálna štúdia však dopĺňa mozaiku o nový poznatok. Venujme 
pozornosť vzťahu štruktúra lipoplexu – transfekčná účinnosť.  

Sternberg a spol. (1998) zistili, že agregáty so štruktúrou včelieho plástu (HII
C) sú účin-

né pri transfekcii buniek in vitro, ale in vivo sú zase účinné agregáty sendvičové (Lα
C). 

V  tom istom roku  Koltover a  spol. (1998) upozornili na vyššiu úspešnosť transfekcie 
v bunkách cicavcov, ak DNA bola viazaná v agregáte s HII

C štruktúrou v porovnaní s Lα
C 

fázou. Podrobnejšie boli vzťahy medzi transfekčnou efektívnosťou a štruktúrou študova-
né v práci Lin a  spol. (2003). Potvrdili sa odlišnosti v mechanizme prenosu lipoplexov 
cez bunkovú membránu v prípade kondenzovanej lamelárnej a kondenzovanej inverznej 
hexagonálnej fázy. Podľa autorov, pri lamelárnych komplexoch, ktoré sa do buniek do-
stávajú endocytózou, je povrchová nábojová hustota membrány σ riadiacim parametrom 
transfekčnej efektívnosti. Optimálna efektívnosť sa dosiahla pri nábojovej hustote 1,70 
±0,01 e/nm2. Závislosť transfekčnej efektívnosti od membránovej nábojovej hustoty σ má 
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kváziparabolický priebeh. V prvej časti so vzrastom σ transfekčná efektívnosť exponenci-
álne stúpa, v určitom malom rozsahu σ dosahuje maximum a je konštantná. V tretej časti 
s veľmi vysokou σ transfekčná efektívnosť klesá. Podľa autorov, v prvej časti závislosti je 
limitujúcim faktorom transfekčného procesu únik lipoplexu z endozómu, ktorý vznikne 
po ukončení endocytózy. Uvoľnenie z endozómu je podmienené fúziou opačne nabitých 
membrán endozómu a lipoplexu. Pre fúziu membrán je potrebná aj ich ohybnosť, ktorá 
sa mení s dĺžkou a nasýtením lipidových reťazcov. S rastúcou nábojovou hustotou σ klesá 
aktivačná energia potrebná na fúziu membrán. Pri príliš vysokej nábojovej hustote je limi-
tujúcim krokom disociácia samotných lipoplexov a uvoľnenie DNA. Lipoplexy vykazujúce 
štruktúru kondenzovanej inverznej hexagonálnej fázy nevykazujú závislosť transfekčnej 
efektívnosti na σ. Autori predpokladajú odlišný mechanizmus transfekcie HII

C lipoplexov v 
porovnaní s Lα

C. Endozomálny únik nie je limitujúcim faktorom pre ich transfekčnú efek-
tívnosť. V prípade interakcie HII

C komplexov s membránou dochádza k zmiešavaniu lipi-
dov lipoplexu a bunkovej membrány. Po kontakte bunkovej membrány a HII

C lipoplexov 
bola v cytoplazme bunky pozorovaná voľná DNA. Lipoplexy HII

C sú obalené vonkajšou 
lipidovou monovrstvou, ktorá je v styku s vonkajším hydrofilným prostredím. Zakrivenie 
tejto vrstvy je opačné ako preferované negatívne zakrivenie lipidov obaľujúcich DNA vo 
vnútri lipoplexu. Tento nevýhodný stav vonkajšej monovrstvy vedie k rýchlej fúzii s bun-
kovou alebo endozomálnou membránou a k uvoľneniu časti DNA z lipoplexu. Do vnútra 
bunky sa tak dostanú zmenšené lipoplexy. Proces sa može viackrát opakovať, kým nie je 
DNA úplne uvoľnená do cytoplazmy. 

Nedávno Carracciolo a  spol. (2012) prezentovali novú predstavu o interakcii lipo-
plex  –  bunková membrána, tzv. koncept štruktúrnej stability. Podľa autorov, kritickým 
momentom pre úspešnosť transfekcie je interakcia lipoplexu s aniónovými lipidmi priro-
dzene sa vyskytujúcimi v bunkovej membráne. Experimenty potvrdili, že táto interakcia 
dokáže rozrušiť DNA usporiadanie v kondenzovanej lamelárnej fáze, resp. vyvolať zmenu 
v štruktúrnom usporiadaní lipoplexu. Membránové aniónové lipidy majú rôzne zloženie 
a teda aj rôzny geometrický tvar molekúl (viď kap. 1.7). Niektoré preferenčne tvoria fázy 
s nenulovým zakrivením povrchu (napr. kyselina dioleylfosfatidová, DOPA), ďalšie pri-
rodzene agregujú do lamelárnych fáz (napr. dioleoylfosfatidylglycerol, DOPG). Všeobec-
ne, amfifilné molekuly preferenčne interkalujú do nadmolekulových štruktúr s rovnakým 
zakrivením. Takže napr. DOPA z membrány bude preferenčne interagovať s lipoplexom 
s nenulovým zakrivením povrchu. Koncept štruktúrnej stability vychádza z nasledovnej 
predstavy: lipidy v bunkovej membráne nie sú usporiadané náhodne, ale vytvárajú mik-
rodomény s charakteristickým zložením a vlastnosťami (viď kap. 1.13). Pri interakcii lipo-
plex – membrána, bude lipoplex preferenčne interagovať s aniónovými lipidmi blízkeho 
povrchového zakrivenia, inými slovami, naviaže sa na membránovú mikrodoménu s po-
dobnými vlastnosťami. Toto umožní lipoplexu „zväčšiť“ lokálne membránový povrch, čo 
je podmienkou endocytózy. Čiže napr. lipoplexy bohaté na cholesterol budú preferenčne 
interagovať s  raftami, kde je vysoké zastúpenie cholesterolu a sfingolipidov a zase zmes 
DOTAP-DOPC tvoriaca tekutokryštalickú lamelárnu fázu sa ľahšie dostane do bunky jej 
väzbou na fluidné domény vytvorené polynenasýtenými lipidmi s molekulami podobných 
tvarov. Podľa tohto konceptu, účinnosť transfekcie je podmienená súhrou molekulovej ge-
ometrie lipoplexu a aniónových lipidov v doménach biologickej membrány, a teda účinný 
transfekčný vektor by mal mať chemické zloženie blízke lipidovému profilu membrány. 
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3.6 POLYPLEXY 

Polyplexy sú prenosové vektory vytvorené interakciou DNA s katiónovými polymé-
rmi. Katiónové polyméry syntetizované o rôznej dĺžke (t.j. molekulovej hmotnosti), geo-
metrii (lineárne či rozvetvené), s rôznymi funkčnými skupinami umožňujú veľkú varia-
bilitu prenosových vektorov. Poly(L-lyzín) (PLL) a poly(etylénimín) (PEI, obr. 3.9A) sú 
najdôkladnejšie preštudované katiónové polyméry využívané pre prenos DNA. Katiónové 
polyméry interakciou s DNA kompenzujú jej záporný náboj za vzniku častíc podstatne 
menšej veľkosti v porovnaní s lipoplexami (obr.  3.9B). Práve veľkosť polyplexu je roz-
hodujúcim faktorom pre vyššiu prenosovú účinnosť, predovšetkým pri in vivo transfek-
cii.  Najúčinnejšie formulácie polyplexov dosiahli transfekčnú efektivitu vírusových no-
sičov, avšak pre celkovú transfekčnú úspešnosť by bol potrebný väčší počet prenosov na 
jednu bunku. Katiónové polyméry nemajú hydrofóbnu oblasť a tak mechanizmus fúzie 
a uvoľnenia z endozómu musí byť iný. Kritickým problémom transfekčnej neúčinnosti 
prvej generácie polyplexov bolo práve uvoľnenie polyplexu z endozómu. Druhá generá-
cia polyplexov, ako PEI a polyamidoamínové dendriméry (PAMAM) zabezpečujú únik 
z endozómu mechanizmom protónovej špongie. PEI je relatívne účinný prenosový vektor 
cielene používaný pre respiračný trakt bez neželanej expresie do ďalších tkanív. Komplexá-
cia PEI s DNA vedie k radikálnemu zmenšeniu DNA objemu, výsledný objem polyplexu 
bol 104 až 106-krát menší v porovaní s pôvodným objemom DNA molekuly. Poly(L-lyzín) 
(PLL) bol ako jeden z prvých polymérov testovaný ako potenciálny prenosový vektor. Je 
biodegradovateľný, čo potencuje jeho in vivo aplikácie. Nevýhodou PLL polyplexov je ich 
rýchla väzba s proteínmi v plazme a vychytávanie. Pre zvýšenie doby cirkulácie a aj trans-
fekčnej účinnosti sa polyplex ešte obalí do polyetylénglykolu (PEG). PEG sa používa aj na 
„maskovanie“ lipoplexov pred vychytávaním makrofágmi.  
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Popri syntetických katiónových polyméroch je v poslednom období venovaná pozor-
nosť chitosanu (CHIT, obr. 3.9C) a jeho derivátom. CHIT je lineárny aminopolysacha-
rid (poly[b-(1-4)-2-amino-2-deoxy-D-glukopyranóza]) získaný deacetyláciou prírodného 
chitínu. Vďaka nízkej toxicite a dobrej biokompabilite sa intenzívne študuje ako potenciál-
ny prenosový vektor ako aj pre iné farmaceutické účely. Interakcia DNA-CHIT je elektros-
tatická, veľkosť, tvar a štruktúra vzniknutých agregátov závisí od molekulovej hmotnosti 
a stupňa deacetylácie polyméru, pH a iónovej sily roztoku. Štúdie naznačujú, že CHIT 
polyplexy sú účinnejšie ako PEI polyplexy, pričom účinnosť je podmienená molekulovou 
hmotnosťou. 

Proces tvorby polyplexov ovplyvňuje transfekčnú účinnosť ako aj ich stabilitu. Kineti-
ka interakcie nukleová kyselina – katiónový polymér je zvyčajne kontrolovaná cez iónovú 
silu, pri ktorej tvorba polyplexu prebehne rýchlo a takmer ireverzibilne. Výsledná veľkosť 
polyplexu závisí napr. aj od spôsobu zmiešavania komponentov (roztok polyméru prida-
ný do DNA roztoku, alebo opačne). Proces DNA kondenzácie závisí od typu polyméru 
(lineárny či rozvetvený), od jeho molekulovej hmotnosti, od počtu nábojov a ich hustote 
a samozrejme od pomeru DNA/polymér. Nízka nábojová hustota polyméru ako aj nízka 
molekulová hmotnosť oslabujú DNA kondenzáciu. Ďalším dôležitým parametrom je ió-
nová sila a pH, napr. pri nízkej iónovej sile boli zistené zmeny v protonácii PEI, indikujúc 
možný posun v pKa hodnote protonizovateľných skupín PEI po komplexácii s DNA. Pri 
úplnej kompenzácii nábojov DNA a polyméru (izoelektrický bod) polyplexy často agregu-
jú a majú nízku rozpustnosť. 

Na rozdiel od katiónových lipozómov, katiónové polyméry nemajú hydofóbne jadro 
a sú rozpustné vo vode. Rozmanitosť v dĺžke, rozvetvenosti, nábojovej hustote a flexibilite 
polymérnych reťazcov podmieňuje vznik častíc rôznej veľkosti a štruktúry po komplexá-
cii s DNA. Podobne, ako v prípade lipoplexov vzťah štruktúry a transfekčnej účinnosti je 
predmetom mnohých štúdií a výskumu mnohých laboratórií. 

3.7   ZÁVEREČNÁ POZNÁMKA 

Cieľom tohto učebného textu bolo načrtnúť postupy a skladanie mozaiky vedeckých 
poznatkov pri hľadaní a vývoji prenosového vektora genetického materiálu na báze fosfoli-
pidov. Treba však poznamenať, že text je adresovaný poslucháčom magisterského štúdia a 
línia textu ide len po povrchu poznatkov. V prípade hlbšieho záujmu čitateľ môže siahnuť 
po pôvodných vedeckých prácach. 

Americkému genetikovi J. Watsonovi sa pripisuje výrok (parafrázovane): „Mysleli sme 
si, že náš osud je vo hviezdach, ale teraz vieme, že náš osud je v prevážnej miere v našich 
génoch“. Génová terapia, využívajúca gén ako liečivo, prenikla do humánnej medicíny ako 
experimentálna liečená metóda približne v 70. rokoch minulého storočia, vďaka poznaniu 
podstaty niektorých genetických porúch a zároveň istej úrovne biotechnológií. Rok 2003 
je spojený s úspešným ukončením projektu zmapovania ľudského genómu (začal v roku 
1990). Cesta k naplneniu poslania génovej terapie v humánnej medicíne vedie cez pozna-
nie funkcie každého génu, akú chorobu podmieňuje jeho zlyhanie, a zároveň spoľahlivého 
prenosu terapeutického génu na definované miesto. 
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4.1 ČO JE TO APTAMÉR

DNA/RNA aptaméry sú jednoniťové oligonukleotidy, ktoré sa vo vodnom roztoku za 
určitých podmienok (pH, koncentrácia solí) skladajú do trojrozmernej štruktúry obsahu-
júcej väzbové miesto pre určitú molekulu, vírus, baktériu a pod. Špecifickosť aptamérov je 
podobná a v niektorých prípadoch dokonca vyššia ako u protilátok. Na rozdiel od proti-
látok sa však aptaméry pripravujú in vitro pomocou špeciálnej metódy, ktorá má skratku 
SELEX z angl. Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment. Výhodou ap-
tamérov je tiež to, že akonáhle je známa ich postupnosť získaná pomocou metódy SELEX, 
je možne syntetizovať identické molekuly v potrebnom množstve. Aptaméry možno tak-
tiež chemicky modifikovať, čo zvyšuje ich stabilitu pri podaní ako liečiva a taktiež umož-
ňuje ich pripojenie k nanočasticiam – prenášačom liečiv, alebo k povrchom v prípade ich 
využitia ako receptorov v biosenzoroch. 

Aptaméry boli objavené nezávisle tromi skupinami vedcov v  roku 1990. Robertson 
a Joyce (1990) opísali metódu selekcie RNA, ktorá sa vyznačovala zvýšenou schopnosťou 
štiepiť DNA. Tuerk a Gold (1990) patentovali metódu selekcie DNA. Táto metóda je známa 
ako SELEX. Ellington a Szostak (1990) opublikovali metódu in vitro selekcie RNA, ktorá 
špecificky viaže niektoré fluorescenčné značky. V tejto publikácii bol uvedený názov „apta-
mer“ (z latinského aptus, čo znamená „pasovať“ a gréckeho Greek meros, znamená „časť“). 
Dôležitým medzníkom vo vývoji aptamérov bola publikácia Bock a spol. (1992), v ktorej 
bolo uvedené zloženie DNA aptaméra citlivého na trombín (TBA). Tento aptamér, ktorého 
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Obr. 4.1 Štruktúra TBA aptaméra 
citlivého na fibrinogénové väzbové 
miesto trombínu.
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štruktúra je uvedená na obr. 4.1, pozostáva z 15 nukleotidov. Je nasýtený guanínmi, ktoré 
tvoria tzv. guanínový kvadruplex, ktorý stabilizuje 3D štruktúru aptaméra. Jedná sa o do-
posiaľ najlepšie preskúmaný aptamér. Bolo zistené, že TBA aptamér sa selektívne viaže na 
fibrinogénové väzbové miesto na trombíne  prostredníctvom timínov T3-T4. 

Trombín je serínová proteáza, ktorá štiepi fibrinogén za vzniku fibrínu, ktorý násled-
ne agreguje a vytvára krvné zrazeniny (obr. 4.2). Za normálnych podmienok sa nachá-
dza v krvi vo forme neaktívneho protrombínu. Protrombín sa aktivuje protrombinázou 
v prípade, že dochádza k poškodeniu cievy. Krvné zrazeniny v mieste poškodenia cievy 
tak zabraňujú vykrvácaniu. Pri niektorých ochoreniach, napríklad pri trombóze, je kon-
centrácia trombínu zvýšená, môže dosahovať stoviek nmol/l. V tomto prípade je nebezpe-
čie vzniku zrazenín, ktoré môžu upchať tenké kapiláry v mozgu, čím sa zabráni prísunu 
kyslíka.

Cieva Poškodenie

protrombín trombín

�brinogén �brín

aptamér

Obr. 4.2 Schéma inhibície štiepenia 
fibrinogénu pomocou DNA aptaméra. 
Pri poškodení cievy dochádza k rýchlej 
premene protrombínu na trombín. Bez 
inhibítorov trobín štiepi fibrinogén na 
fibrín, ktorý agreguje, čím vytvátra krv-
né zrazeniny (tromby). Aptamér pôsobí 
ako inhibítor procesu štiepenia fibrino-
génu trombínom.

Trombín štiepi fibrinogén v  tzv. fibrinogénovom väzbovom mieste. TBA selektívne 
interaguje práve s týmto väzbovým miestom. To znamená, že TBA môže byť použitý ako 
liečivo na zabránenie vzniku trombov – krvných zrazenín. Skutočne, o takomto využití 
TBA sa uvažuje už od roku 1992, v uvedenej práci Bock a spol. (1992), ktorej cieľom bo-
lo vyvinutie inhibítora trombínu. Relatívne nedávno bola ukončená prvá fáza klinických 
testov TBA derivátu označeného Nu172 (Becker a spol. 2010). II. fáza klinických testov 
tohto aptaméra bola nedávno zahájená firmou ARCA Biopharma so zameraním na an-
tikoagulačné pôsobenie pri srdcových ochoreniach (Ni a spol. 2011). Významným úspe-
chom v aplikácii aptamérov bolo vyvinutie a úspešné uvedenie do klinickej praxe aptamé-
ra označeného ako Macugen®. Je vyrábaný firmou Pfizer. Tento RNA aptamér je určený na 
liečenie vlhkej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD). Toto ochore-
nie vedie k strate zraku v dôsledku poškodenia centrálnej časti sietnice (nazývanej maku-
la) na očnom pozadí. Makula umožňuje očiam ostré centrálne videnie, ktoré je potrebné 
pre také činnosti, ako sú vedenie vozidla, čítanie drobného písma a iné podobné činnosti. 
Nové cievy vznikajúce v makule môžu krvácať a prepúšťať tekutinu, čo vedie k vydutiu 
alebo vyvýšeniu makuly, čím sa poškodí alebo celkom zanikne centrálne videnie. Za tých-
to okolností môže byť strata zraku rýchla. Macugen zastavuje rast týchto abnormálnych 
ciev, ako aj krvácanie z nich a presakovanie tekutiny. Macugen sa používa na liečbu všet-
kých typov abnormálneho rastu ciev u pacientov s AMD (Gragoudas a spol. 2004, Rakitka 
2012). Mechanizmus účinku Macugena spočíva v jeho väzbe na VEGF proteín (vascular 
endothelial growth factor) a tým blokuje jeho väzbu s receptormi na povrchu ciev, čím 
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zabraňuje ich rastu. Macugen bol zaradený do klinickej praxe rekordne rýchlo, už v ro-
ku 2004. Uvedené príklady svedčia o veľkom potenciáli aptamérov pre terapiu viacerých 
ochorení. Okrem týchto aplikácií sú aptaméry používané na cielený prenos liečiv a na vý-
voj biosenzorov, kde zohrávajú úlohu receptorov pre rôzne typy látok. Takéto biosenzory 
môžu byť použité na diagnostické účely v medicíne, napríklad na skorú diagnostiku ná-
dorových ochorení pomocou určenia tzv. onkomarkerov.

V tejto kapitole vysvetlíme štruktúru DNA a RNA aptamérov, spôsob ich selekcie a ich 
rôzne aplikácie v terapii a diagnostike ochorení. 

4.2 ŠTRUKTÚRA DNA/RNA APTAMÉROV

Spoločnou vlastnosťou DNA a RNA aptamérov je to, že sa jedná o jednoniťové nuk-
leové kyseliny. Počet nukleotidov v reťazci je spravidla väčší ako 15. Aptaméry sú umelo 
syntetizované molekuly. Ich výber pomocou metódy SELEX je nastavený tak, aby sa získal 
aptamér s maximálnou afinitou k cieľovej molekule, napríklad k trombínu. Príncíp metó-
dy SELEX je uvedený na obr. 4.3. Najskôr sa pomocou automatizovanej syntézy nukleoti-
dov vytvorí knižnica náhodných postupností jednoniťových DNA (ssDNA) o dĺžke 30 – 60 
nukleotidov. Na každej strane sekvencie je pripojený špecifický úsek DNA pre zosilnenie  

Knižnica ssDNA
Cieľová molekula

Rozmnoženie ssDNA
schopných väzby

Odstránenie
nenaviazaných ssDNA

SELEX

Inkubácia ssDNA
s cieľovou molekulou

Elúcia ssDNA
z cieľovej molekuly

Obr. 4.3 Princípy metódy SELEX.

pomocou metódy PCR (polymerázna reťazová reakcia). Teoretická rôznorodosť jednotli-
vých oligonukleotidov v náhodnej knižnici DNA je relatívne veľká. Napríklad v prípade 
oligonukleotidov zložených zo 40 báz je to 440 = 1,2 × 1024. V praxi sa však používa oveľa 
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menšia rôznorodosť knižnice, približne 1013 – 1015 rôznych postupností DNA (Jayasena 
1999). Selekcia aptamérov spočíva vo väzbe určitých postupností DNA na ligandy imo-
bilizované na pevnom substráte. Môžu to byť bielkoviny, vírusy, baktérie alebo iné mole-
kuly. Niektoré z náhodných postupností DNA sa naviažu k cieľovým molekulám, ostatné 
sa vyplavia. Po prepláchnutí substrátu čistým pufrom zostanú na povrchu iba sekvencie 
s dostatočne silnou väzbou. Ďalším krokom je rozpojenie komplexov cieľových molekúl 
s naviazanými ssDNA. Robí sa to spravidla pomocou použitia pufru so zvýšenou iónovou 
silou. Po odpojení týchto ssDNA sa pomocou metódy PCR ich koncentrácia zvýši. Táto 
nová knižnica, avšak s menšou rozmanitosťou postupností DNA sa opäť použije v ďalšom 
cykle SELEXu. Po asi 10-násobnom opakovaní možno získať DNA aptamér s  relatívne 
vysokou afinitou k cieľovej molekule. Táto afinita sa charakterizuje konštantou disociácie, 
KD. Čím je jej hodnota menšia, tým vyššia je afinita. Pre komplexy aptamér-proteín sa ve-
ličina KD obyčajne mení v intervale 1–100 nmol/l, čo je podobné komplexom antigén-pro-
tilátka. Avšak afinita niektorých aptamérov k cieľovým molekulám je vyššia a dosahuje 
pmol/l. Napríklad pre PDGF-B DNA aptamér (Platelet-Derived Growth Factor chain B) 
je to 100 pmol/l (Green a spol. 1996) and KD pre VEGF RNA aptamér je 49 pmol/l (Ruck-
man a spol. 1998).
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Obr. 4.4 Porovnanie štruktúr DNA aptamérov citlivých na A – fibrinogénové a B – heparínové 
miesto na trombíne (podľa Poníková a spol. 2008).

Z porovnania teoretickej množiny ssDNA a množiny knižnice použitej v SELEXe je vi-
dieť, že v dôsledku selekcie nemusí mať vybratý aptamér maximálnu možnú afinitu. Je to-
mu tak preto, že do knižnice neboli zaradené všetky možné sekvencie. Na zvýšenie afinity 
sa preto môže použiť metóda tzv. post SELEX modifikácie. Táto metóda spočíva v analýze 
väzbových vlastností aptaméra v dôsledku malej zmeny postupnosti nukleotidov vo väz-
bovom mieste. V súčasnosti existuje viacero modifikácií metódy SELEX. Napríklad Cell 
SELEX umožňuje vývoj aptamérov pre celé bunky alebo pre membránové proteíny buniek 
(Shangguan a spol. 2006, Ye a spol. 2012). Kapilárno elektroforeticky SELEX (CE-SELEX) 
výrazne zvýšil rýchlosť selekcie aptamérov (Mosing a spol. 2005,  Berezovski and Krylov 
2005). Je založený na dodatočnom rozdelení komplexov aptamér-cieľová molekula po-
mocou kapilárnej elektroforézy. Princíp CE-SELEXU spočíva v tom, že pôvodná knižnica 
oligonukleotidov zmiešaná s cieľovými molekulami je vystavená pôsobeniu elektrického 
poľa, v ktorom sa komplexy pohybujú inou rýchlosťou v porovnaní s jednotlivými mole-
kulami, čo umožňuje rýchlejšie rozdelenie komplexov. S využitím CE SELEXU často po-
stačia 2 kolá selekcie na získanie aptamérov, čo je podstatne menej ako pre klasický SELEX, 
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kde je spravidla potrebných viac ako 15 cyklov selekcie. 
V úvode sme uviedli štruktúru DNA aptaméra citlivého na fibrinogénové miesto väz-

by na trombíne. V roku 1997 Tasset a spol. vyvinuli DNA aptamér citlivý na heparínové 
väzbové miesto. Tento aptamér sa vyznačoval viac ako 10-násobne väčšou afinitou k trom-
bínu v porovnaní s TBA aptamérom citlivým na fibrinogénové väzbové miesto. Princíp 
takejto selekcie je založený na tom, že sa vykonáva pre komplex trombín-TBA aptamér, 
t.j. fibrinogénové miesto na trombíne je blokované TBA aptamérom. TBA a heparín cit-
livý aptamér majú spoločné črty v tom, že ich väzbové miesto je súčasťou guanínového 
kvadruplexu. Avšak postupnosť nukleotidov je odlišná (obr. 4.4). 

Je zaujímavé, že afinitu aptamérov k cieľovej molekule možno zvýšiť pomocou jedno-
duchého molekulového inžinierstva. V roku 2008 boli opublikované dve práce, v ktorých 
bol uvedený rôzny spôsob konštrukcie aptamérového diméra. V prvom prípade boli dva 
aptaméry citlivé na fibrinogénové a  heparínové väzbové miesto spojené pomocou ligá-
zy prostredníctvom timínového linkera (Hasegawa a spol. 2008). V druhom prípade bol 
na vytvorenie diméra použitý jednoduchší spôsob založený na hybridizácii DNA. Boli  
použité dva aptaméry citlivé na fibrinogénové väzbové miesto avšak jeden z nich obsa-
hoval timínový a druhý adenínový reťazec. Zmiešanie aptamérov v rovnakej koncentrá-
cii priviedlo k  ich hybridizácii a  vzniku diméru obsahujúceho dve väzbové miesta pre 
trombín (Hianik a  spol. 2008). Následne bol podobný princíp použitý na konštrukciu 
heterodimérového aptaméra, kedy jeden z aptamérov citlivý na fibrinogénové a druhý na 
heparínové väzbové miesto zhybridizovali vďaka komplementárnym podporným častiam 
(Hianik a spol. 2009a). Aptaméry rôznej konfigurácie sú uvedené na obr. 4.5. Ukázalo sa, 
že aptamérové diméry môžu viacnásobne zvýšiť afinitu k cieľovej molekule a tak zvýšiť ich 
efektivitu. Napríklad aptamérový dimér na trombín zvýšil schopnosť inhibovať štiepenie 
fibrinogénu trombínom na dvojnásobok (Poniková a spol 2011).

BFHBFFBFABF

Obr. 4.5 Schematické zobrazenie aptamérov rôznej konfigurácie obsahujúcich väzbové miesto pre 
trombín imobilizovaných na povrchu. BF – konvenčný jednoniťový aptamér, BFA – jednoniťový 
aptamér so spevnenou podpornou časťou, BFF – aptamérový homodimér a  BFH – aptamérový  
heterodimér (podľa Hianik a spol. 2009a).

Štruktúra RNA aptamérov sa principiálne nelíši od DNA aptamérov. RNA aptaméry sa 
však ľahko štiepia endonukleázami, preto je ich použitie možné len ak sú špeciálne chemic-
ky modifikované. Treba však poznamenať, že 3D štruktúra RNA aptaméra je stabilnejšia 
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vďaka silnejším intermolekulovým väzbám v  porovnaní s  DNA aptamérmi. Základom 
mnohých DNA i RNA aptamérov je guanínový kvadruplex. Nie je to však univerzálny 
štruktúrny motív aptamérov. Niektoré aptaméry, napríklad aptaméry citlivé na bunkové 
prióny majú štruktúru väzbových miest podobnú sľučkám (obr. 4.6).
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Obr. 4.6 Príklad štruktúry DNA 
aptaméra citlivého na bunkový 
 prión (podľa Ogasawara a spol. 
2009).

Pre pochopenie mechanizmov interakcie cieľovej molekuly s DNA aptamérom je po-
trebné poznať štruktúru väzbového miesta a faktory, ktoré stabilizujú štruktúru DNA ap-
taméra. Na rozdiel od protilátok, ktorých štruktúra málo závisí od zloženia pufru a iónovej 
sily roztoku, aptaméry sú podstatne citlivejšie na zloženie vodného roztoku. Doposiaľ bol 
najlepšie preskúmaný trombínový TBA aptamér, citlivý na fibrinogénové väzbové miesto 
trombínu. Na príklade tohto ataméra vysvetlíme vlastnosti guanínového kvadruplexu 
a vplyv zloženia vodného roztoku na jeho stabilitu.

Guanínový kvadruplex je zložený z dvoch tetrád guanínov, ktoré sú stabilizované tzv. 
Hoogsteenovými vodíkovými väzbami. Tetrády sa tvoria samovoľne v roztoku pri sklada-
ní aptaméra, obsahujúceho guaníny. Vo všeobecnosti aptaméry, schopné tvoriť guaníno-
vé kvadruplexy musia obsahovať nasledujúcu postupnosť nukleotidov: GGNxGGNyGGN-
zGG, kde N je ľubovoľný nukleotid a x, y, z sú počty nukleotidov v sľučkách kvadruplexu. 
Tetrády sú navzájom rovnobežné. Guanínový kvadruplex je však stabilný iba v prítom-
nosti určitých iónov. Napríklad, ióny draslíka stabilizujú kvadruplex, kým ióny sodíka 
ho destabilizujú. Príčinou je rozdielna veľkosť iónov. Väčší ión draslíka môže stabilizovať 
kvadruplex tak, že sa zabuduje medzi roviny tetrád. Menší ión sodíka sa môže nachá-
dzať v rovine tetrády a tak destabilizovať Hoogsteenove vodíkové väzby. Stabilitu aptaméra 
v závislosti od zloženia roztoku možno študovať rôznymi fyzikálnymi metódami, takými 
ako absorb čná spektroskopia, kruhový dichroizmus alebo diferenciálna skenujúca kalori-
metria (DSC) (Poníková a spol. 2008, 2011). Napríklad v prípade DSC sa meria závislosť 
zmeny tepelnej kapacity od teploty. Tieto závislosti predstavujú krivky s maximom v ob-
lasti fázového prechodu DNA aptaméra. Napríklad pre TBA aptamér citlivý na fibrino-
génové miesto na trombíne je teplota fázového prechodu 44,8  ±0,2 °C (meranie v pufri: 
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10 mmol/l Tris−HCl + 140 mmol/l NaCl + 50 mmol/l KCl, pH 7,4) (Poníková a spol. 2011). 
Prítomnosť cieľovej molekuly, napríklad trombínu v prípade TBA však taktiež spôsobu-
je skladanie aptaméra aj pri nedostatku katiónov (Nagatoishi a  spol. 2007). Vzhľadom 
na kompaktné usporiadanie G-kvadruplexu a vysokú hustotu nukleotidov v tejto štruk-
túre je nábojová hustota v kvadruplexe asi dvojnásobne väčšia ako v prípade lineárneho 
oligonukleotidu. Vysoká hustota záporného náboja kvadruplexu potom umožňuje silnú 
elektrostatickú interakciu (priťahovanie) s kladne nabitými väzbovými časťami na cieľovej 
molekule, napríklad na trombíne. Ako sme uviedli, nie všetky aptaméry obsahujú guaní-
nové kvadruplexy. Ich sekundárna štruktúra pozostáva zo sľučiek, ktoré tvoria väzbové 
miesto aptaméra pre cieľovú molekulu.

4.3 APTAMÉRY V LEKÁRSKEJ TERAPII A V CIELENOM PRENOSE LIEČIV

DNA/RNA aptaméry majú veľký potenciál v  terapii rôznych ochorení. Dôkazom je 
úspešné uvedenie na trh v roku 2004 lieku Macugen, na liečenie degeneratívneho ochore-
nia makuly. Tento aptamér sme spomenuli v úvode kapitoly. Jedná sa o RNA aptamér ob-
sahujúci na 5’ konci polyetylén glykol (PEG), ktorý zvyšuje jeho stabilitu a chráni aptamér 
voči štiepeniu nukleázami. (obr. 4.7). Tento aptamér špecificky viaže VEGF proteín a tým  

GU

AA
UG

U A
A

AA
A

U

U
C

U
G

A
CG
U

CG
CG
CG

3’-3’-dT-5’40-kDaPEG-5’

Obr. 4.7 Štruktúra Macugénu, RNA 
aptaméra, ktorý je určený na liečbu 
degeneratívneho ochorenia makuly.

zabraňuje ďalšiemu bujneniu ciev v  makule. Mechanizmus bujnenia ciev sa spúšťa pri-
pojením VEGF k svojmu receptoru na povrchu cievy. Avšak komplex aptaméra s VEGF 
sa s receptorom neviaže. Teda Macugen zohráva úlohu inhibítora. Ako sme spomenuli 
v úvode, II. štádium klinických testov prebieha v súčasnosti aj v prípade antitrombínové-
ho aptaméra Nu 172, ktorý vyvinula firma ARCA Biopharma (USA). K ďalším potenciál-
nym kandidátom pre aplikácie v terapii je RNA aptamér, ktorý špecificky viaže tzv. TAT 
proteín v cytoplazme buniek. Mechanizmus účinku aptaméra je nasledovný. V roku 1989 
Cullen and Green opublikovali prácu, v ktorej ukázali, že v RNA HIV virusu na nachádza 
tzv. trans aktivačný reakčný ligand (TAR). Po preniknutí vírusu do bunky sa s TAR ligan-
dom viaže TAT protein, ktorý sa nachádza v cytoplazme buniek, vďaka čomu dochádza 
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k rozmnoženiu HIV vírusu. V roku 1990 Sullenger a spol. vyvinuli RNA aptamér, ktorý  
selektívne viaže TAT a tým blokuje väzbu TAT na TAR. Princípy fungovania RNA apta-
méra sú schématicky uvedené na obr. 4.8. V tabuľke 4.1 sú uvedené aptaméry a štádium 
ich klinických testov.

5’

5’

Vírusová RNA

Vírusová RNA

TAT  proteín

Anti-TAT aptamér

Obr. 4.8 Schématická predstava 
inhibície TAR úseku RNA HIV 
vírusu pomocou RNA aptaméra 
špecifického k bielkovine TAT.

Veľmi atraktívnou oblasťou aplikácie aptamérov je ich využitie v  cielenom prenose 
liečiv k postihnutým bunkám, tkanivám alebo orgánom. Ukázalo sa, že je možné vyvinúť 
aptaméry, ktoré selektívne rozpoznávajú bielkoviny zabudované v membránach buniek. 
Niektoré ochorenia sa sprevádzajú zvýšenou expresiou určitých proteínov. Ak je takýto 
proteín, napríklad onkomarker PSMA (membránový špecifický antigén prostaty). zabu-
dovaný do bunkovej membrány, môže byť rozpoznaný špecifickým aptamérom. 

Aptaméry môžu byť použité ako prenášače liečiv vďaka svojej duálnej schopnosti roz-
poznávať rakovinové markery a súčasne viazať liečivo. Aptaméry však môžu byť pripojené 
k rôznemu typu nanočastíc, do ktorých môže byť liečivo zabudované a tak umožnia jeho 
cielený prenos do buniek. Na príklade aptamérov špecifických k PSMA antigénu vysvet-
líme princíp prenosu liečiv pomocou aptaméra. Ako protinárodové liečivá sa často po-
užívajú chemoterapeutiká ako napríklad doxorubicín (DOX). Toto liečivo sa pomocou 
interkalácie zabudováva medzi bázy DNA a tak zabraňuje replikácii a transkripcii génov, 
čo spôsobuje zničenie rakovinových buniek (Tewey a spol. 1984). DOX však môže inter-
kalovať aj do špecifickej štruktúry aptaméra. Túto vlastnosť použili Bagalkot a spol. (2006) 
v in vitro štúdii, v ktorej analyzovali vplyv DOX interkalovaného do A10 2’-fluoropyrimi-
dinového RNA aptaméra na LNCaP bunky (bunky izolované z metastáz adenokarcinómy 
prostaty človeka, obsahujúcich PSMA antigén) a PC3 buniek (neobsahujú PSMA antigén). 
Uvedený aptamér sa v roztoku skladá do unikátnej štruktúry, ktorá selektívne viaže PSMA 
antigén a  súčasne umožňuje interkaláciu DOX (obr. 4.9A). DOX vykazuje fluorescenč-
né vlastnosti. Pomocou merania intenzity fluorescencie bolo možné sledovať zabudova-
nie komplexu aptaméra s DOX do buniek. Ukázalo sa, že intenzita fluorescencie DOX  
v  LNCaP bunkách bola 3,5-krát väčšia v  porovnaní s PC3 bunkami. Konjugát Apta-
mér-DOX nespôsoboval vyššiu koncentráciu DOX v bunkách v porovnaní s voľnými DOX,
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Tab. 4.1 Prehľad aptamérov v klinickom skúšaní (podľa Keefe a spol. 2010).

Názov  
(spoločnosť) Zloženie Cieľ Indikácia

Fáza 
klinického 
skúšania

Pegaptanib sodium/ 
Macugen (Pfizer/
Eyetech)

2’-O-metyl puríny/ 
2’-fluoro pyrimidíny  
s dvomi 2’-ribo purínmi 
konjugovaný s 40 kDa 
PEG, 3’ invertovaný dT

Vaskulárny  
endoteliálny 
rastový faktor 
(VEGF)

Vekom podmienená 
makulárna  
degenerácia

Schválený 
v USA a EU

AS1411/AGRO001 
(Antisoma)

DNA nasýtená  
guanínmi Nukleolín Akútna myeloidná 

leukémia Fáza II

REG1/RB006 plus 
RB007  
(Regado Biosciences)

2’-ribo puríny/ 
2’-fluoro pyrimidíny 
(RB006)/40 kDa PEG + 
2’-O-metyl antidotum 
(RB007)

Zrážací faktor 
IXa

Perkutánna  
koronárna  
intervencia

Fáza II

ARC1779  
(Archemix)

DNA a 2’-O-metyl  
s jednou fosfotioátovou 
skupinou konjugovaný  
s 20 kDa PEG,  
3’invertovaný dT

A1 doména von 
Willebrandovho 
faktora

Trombotická  
mikroangiopatia 
a ochorenie arteria 
carotis

Fáza II

NU172  
(ARCA Biopharma)

Nemodifikovaný DNA 
aptamér Trombín

Kardiopulmonárny 
bypass na zachovanie 
ustáleného stavu  
antikoagulácie 

Fáza II

ARC1905  
(Ophthotech)

2’-ribo puríny/ 
2’-fluoro pyrimidíny 
konjugované  
s 40 kDa PEG,  
3’ invertovaný dT

Zložka  
komplementu 5

Vekom podmienené 
makulárna  
degenerácia

Fáza I

E10030  
(Ophthotech)

DNA a 2’-O-metyl 
5’-konjugovaný  
s 40 kDa PEG,  
3’ invertovaný dT

Platelet-derived 
growth factor

Vekom podmienené 
makulárna degenerá-
cia

Fáza I

NOX-A12 
(NOXXON Pharma) l-RNA s 3’-PEG CXCL12

Mnohopočetný 
myelóm a non- 
Hodgkinský lymfóm

Fáza I

NOX-E36  
(NOXXON Pharma) l-RNA s 3’-PEG CCL2 Diabetes typu 2, 

diabetická nefropatia Fáza I

A B

DOX

Aptamér

Obr. 4.9 Schéma dvoch spôsobov pripojenia liečiva k aptaméru: A –  Fyzikálna konjugácia. Liečivo 
doxorubicín (DOX) je interkalované v dvojitej závitnici, ktorá je súčasťou aptaméra. B –  Kovalentná 
konjugácia liečiva k aptaméra prostredníctvom linkera (podľa Huang a spol. 2009).
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avšak v dôsledku cieleného prenosu do PSMA obsahujúcich buniek bola jeho koncent-
rácia podstatne vyššia v rakovinových bunkách v porovnaní so zdravými bunkami. Pre-
to bola aj cytotoxicita konjugátov DOX-aptamér vyššia v LNCaP bunkách v porovnaní 
s PC3 bunkami. 

Nedávno bol podobný spôsob prenosu liečiva použitý na fotodynamickú terapiu ra-
koviny prsníka (Shieh a  spol. 2010). V  tejto práci bol použitý DNA aptamér označený 
ako AS1411. Aptamér obsahuje 26 báz bohatých na guaníny a  súčasťou jeho šruktúry 
je G-kvadruplex. Kvadruplex umožňoval pripojenie fotocitlivého liečiva TMPyP4. Tá-
to molekula vďaka svojim aromatickým vlastnostiam a  kladnému náboju interkalovala 
do kvadruplexu a  stabilizovala ho. Aptamér bol špecifický k  bunkám rakoviny prsníka 
MCF-7. Prejavilo sa to v zvýšenej fluorescencii TMPyP4 v MCF-7 bunkách pri zabudo-
vaní vo forme konjugátu v porovnaní s voľnou formou liečiva (20,2 % resp. 12,7 %). Ešte 
väčšie rozdiely vo fluorescencii boli pozorované v prípade zdravých buniek M10 (normál-
ne epiteliálne bunky). Kým voľné liečivo poskytovalo intenzitu fluorescencie podobnú ako 
v prípade MCF-7 buniek (14,3 %), liečivo konjugované s aptamérom vykazovalo podstat-
ne menšiu intenzitu fluorescencie (5,3 %). Tento experiment dokazuje špecifickú interak-
ciu konjugátutu s MCF-7 bunkami. Pripojenie liečiva k aptaméru formou interkalácie je 
vhodné najmä pre relatívne malé molekuly, ktoré nenarušia vodíkové väzby stabilizujúce 
štruktúru aptaméra (Li a spol. 2013). 

Alternatívnym spôsobom pripojenia liečiva k aptaméru je jeho kovalentná väzba pro-
stredníctvom linkera (obr. 4.9B). Tento spôsob bol použitý v práci Huanga a spol. (2009), 
ktorí pripojili DOX k DNA aptaméru označenému ako sgc8c, ktorý špecificky interaguje 
s proteínom – tyrozín kinázou, nachádzajúcou sa v CCRF-CEM bunkách. Ako linker bol 
použitý hydrazón. Táto väzba sa štiepi pri nízkych pH. Akonáhle sa konjugát dostáva do 
endozómov rakovinových buniek, dochádza k jeho štiepeniu a uvoľneniu DOX. In vitro 
štúdie ukázali, že sgc8c-DOX konjugáty spôsobovali minimálne 6,7-násobné zvýšenie to-
xicity v rakovinových bunkách v porovnaní s normálnymi bunkami.

Súčasné nanotechnológie umožňujú prípravu rozmanitých kovových a polymérnych 
nanočastíc ako aj ich modifikáciu DNA/RNA aptamérmi. Výhodou nanočastíc je to, že 
na ich povrchu možno imobilizovať väčší počet molekúl a tým zvýšiť efektivitu interak-
cie s ligandami ako aj prenášať väčšie množstvo liečiv (Tan a spol. 2011). Doposiaľ boli na 
výskumy spojené s cieleným prenosom liečiv pomocou aptamérov použité rôzne druhy 
nanočastíc rôznej štruktúry, také ako zlato, magnetické nanočastice na báze oxidov železa, 
nanočastice na báze uhlíkových nanorúrok alebo nanočastice na báze lipidov a biopoly-
mérov takých ako micely, lipozómy a  dendriméry. Pri výbere nanočastíc je potrebné 
zohľadniť ich toxicitu. Napríklad zlaté nanočastice sú biokompatibilné a vyznačujú sa níz-
kou toxicitou pri relatívne nízkych koncentráciách, kým toxicita magnetických nanočastíc 
na báze oxidov železa je značná. Veľmi perspektívnymi sú nanočastice z organických ma-
teriálov. Na obr. 4.10 sú uvedené rôzne typy nanočastíc modifikovaných aptamérmi. Vďa-
ka aptamérom, ktoré rozpoznajú onkomarker na povrchu rakovinovej bunky tak môže byť 
liečivo cielene dopravené do bunky. Výhodou je to, že chemoterapeutikum sa dostane iba 
do rakovinových buniek a nie do zdravých buniek, čím sa podstatne znížia škodlivé účin-
ky látky na zdravé bunky. Schéma procesu interakcie nanočastice modifikovanej aptamér-
mi s membránovými onkomarkermi a ich následné zabudovanie do cytoplazmy prostred-
níctvom endocytózy je uvedená na obr. 4.11.
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Obr. 4.10 Schéma rôznych druhov nanočastíc s imobilizovanými aptamérmi. A –  zlatá nanočasti-
ca s aptamérmi a DNA sľučkami imobilizovanými na povrchu. B – micela tvorená lipidmi obsahu-
júcimi PEG linkery s konjugovanými aptamérmi. C – lipozóm zložený z PEG modifikovaných fo-
sfolipidov s pripojenými aptamérmi a cholesterolom stabilizujúcim lipidovú dvojvrstvu. Vo vnútri 
lipozómov može byť enkapsulované liečivo. D – aptaméry sú imobilizované na povrchu dendrimé-
ra (podľa Lee a spol. 2011 a Li a spol. 2013). 

Pomerne jednoduchým systémom na prenos liečiv sú zlaté nanočastice s  aptamér-
mi imobilizovanými na ich povrchu pomocou chemisorbcie prostredníctvom tiolových 
skupín (obr. 4.10A). Vďaka ich relatívne malému priemeru, (rádovo 10 – 20 nm) môžu byť 
ľahko transportované v organizme a môžu sa akumulovať v tumorových tkanivách. Tie-
to nanočastice môžu byť ľahko funkcionalizované pomocou molekúl modifikovaných SH 
skupinami. Napríklad Luo a spol. (2011) pripravili zlaté nanočastice modifikované DNA 
aptamérmi a DNA vo forme molekulového majáka, do ktorých bolo možné zabudovať 
DOX pomocou fyzikálnej interkalácie. V  dôsledku osvetlenia svetlom určitej tzv. rezo-
nančnej vlnovej dĺžky došlo k uvoľneniu DOX. Efektivita prenosu liečiva bola asi 3,7-krát 
vyššia pre nanočastice modifikované aptamérmi v porovnaní s nanočasticami modifiko-
vanými iba DNA.
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Obr.  4.11 Schéma interakcie polymérnej nanočastice modifikovanej aptamérmi a  obsahujú-
cej liečivo s membránovými markermi. Nanočastica sa v dôsledku endocytózy dostáva do bun-
ky. V dôsledku degradácie membrány obklopujúcej nanočasticu ako aj samotnej nanočastice sa  
liečivo uvoľní do cytoplazmy bunky.

Perspektívnymi prenášačmi liečiv sú micely zložené z amfifilných molekúl modifiko-
vaných aptamérmi (obr. 4.10B). Micely sa tvoria pri určitom hmotnostnom pomere me-
dzi hydrofóbnym reťazcom a polárnou časťou (Kale a spol. 2009). Liečivo môže byť za-
budované do hydrofóbnej časti micely pomocou chemickej konjugácie alebo fyzikálnej 
adsorbcie. Výhodou miciel je ich biokompatibilita, pomerne uniformná veľkosť a dobrá 
stabilita umožňujúca relatívne dlhú dobu cirkulácie v krvi. Micely postupne uvoľňujú lie-
čivo, avšak v niektorých prípadoch toto uvoľňovanie môže byť regulované. Výhodou je aj 
to, že umožňujú zabudovanie a prenos hydrofóbnych, teda vo vode nerozpustných liečiv. 
Napríklad v práci Wuet a spol (2010) boli pripravené micely z fosfolipidov modifikova-
ných PEG s konjugovanými aptamérmi voči lymfotickým B-bunkám a obsahujúcimi lie-
čivo. Uvedený systém vykazoval vysokú afinitu k B-bunkám – 80-krát vyššiu v porovnaní 
s voľným aptamérom. 

K tradičným prenášačom liečiv patria lipozómy (obr. 4.10C). Lipozómy sú sférické 
častice pozostávajúce z  lipidovej dvojvrstvy. Lipidová dvojvrstva môže mať rôzne zlože-
nie fosfolipidov, možno ju modifikovať nukleovými kyselinami, protilátkami alebo inými 
receptormi. Do lipozómov možno zabudovať (enkapsulovať) liečivá. V prípade, že dvoj-
vrstva je stabilizovaná PEG sú schopné prenášať liečivo v krvi. Ich modifikácia aptamér-
mi umožňuje cielený prenos liečiva aj v dôsledku efektívnej endocytózy. Napríklad Kang 
a spol. (2010) modifikovali lipozómy pomocou sgc8 aptaméra. Ich stabilita bola zvýšená 
pomocou PEG. Experimenty urobené pomocou prietokovej cytometrie ukázali, že lipo-
zómy sa viažu s leukemickými bunkami (CEM-CCRF) ale neinteragovali s iným typom 
buniek.

Značná pozornosť je venovaná využitiu polymérnych nanočastíc a dendrimérov na 
cielený prenos liečiv. Využitiu polymérnych nanočastíc sa zaoberajú práce Farokzhad 
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a spol. (2004, 2006). V práci opublikovanej v roku 2006 ako prví ukázali efektivitu trans-
portu DOX do rakovinových buniek in vivo. V tejto práci použili polymérne nanočastice 
modifikované PEG a  funkcionalizované PSMA špecifickým aptamérom Chemoterapeu-
tikum bolo enkapsulované do nanočastice. Zistili, že cytotoxicita LNCaP buniek sa zvý-
šila 1,6-násobne v prípade dopravenia terapeutika pomocou nanočastíc konjugovaných 
s aptamérmi v porovnaní nanočasticami bez aptamérov. Aplikácia liečiva in vivo pomo-
cou nanočastíc konjugovaných s aptamérmi viedla viac ako k dvojnásobnému zmenšeniu 
tumoru v porovnaní s liečbou pomocou nanočastíc s enkapsulovaným liečivom ale bez 
aptamérov. 

Dendriméry sú ďalšou skupinou nanočastíc vhodných pre prenos liečiv (obr. 4.10D). 
Jedná sa o rozvetvené polymérne častice, ktorých priemer závisí od stupňa rozvetvenia 
a nachádza sa v intervale 1 – 10 nm. Na povrchu dendrimérov sa môžu nachádzať rôzne 
skupiny, napríklad amino alebo karboxylové, ktoré umožňujú pripojenie aptamérov. Na-
príklad v práci Lee a spol. (2011) boli použité dendriméry s koncovými karboxylovými 
skupinami na pripojenie aptamérov modifikovaných amino skupinami, ktoré selektívne 
viažu PSMA antigén. V podpornej časti aptamérov sa nachádzal komplementárny reťazec 
umožňujúci interkaláciu DOX. Testy týchto štruktúr ukázali, že pomocou nich je možné 
znížiť až o polovicu rozmer tumoru v porovnaní s dendrimérmi bez aptamérov. 

Väčšina uvedených prác sa venuje vplyvu nanočastíc na bunky in vitro. Značné úsilie 
však bude potrebné na uvedenie týchto perspektívnych metód do klinickej praxe.

4.4  BIOSENZORY NA BÁZE APTAMÉROV PRE LEKÁRSKU 
DIAGNOSTIKU

Vďaka vysokej afinite k cieľovým molekulám sú aptaméry veľmi perspektívnym ná-
strojom pre vývoj biosenzorov, kde slúžia ako receptory. Na obr. 4.12 je uvedená schéma 
biosenzora. Jedná sa o zariadenie, ktoré obsahuje citlivú vrstvu, zloženú z receptora, naprí-
klad aptaméra a prevodníka. Nakoľko interakcia medzi cieľovou molekulou, ktorú chceme 

Prevodník

Analyzátor

Citlivá
vrstva

Obr. 4.12 Schéma biosenzora.

detekovať a receptorom má chemickú povahu, je potrebný prevodník, ktorý premení che-
mický signál na merateľný elektrický alebo optický. Prevodník je pripojený k meraciemu 
zariadeniu, ktorým môže byť potenciostat (meranie elektrických veličín), merač frekven-
cie (meranie zmien hmotnosti v prípade piezoelektrického prevodníka) alebo spektrome-
ter (v pripade merania absorbancie alebo fluorescencie). Príncípy biosenzorov sú uvedené 
napríklad v učebnici Eggins (2004). V tejto časti uvedieme príklad biosenzorov na báze 
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DNA aptamérov založených na detekcii zmeny hmotnosti citlivej vrstvy. Jedná sa o tzv. 
piezoelektrické senzory. Princíp detekcie je založený na piezoelektrickom jave, ktorý ob-
javili v roku 1980 Jacques a Pierre Curie. Princípy piezoefektu sú schematicky uvedené na 
obr. 4.13. Ak je neutrálna molekula deformovaná vonkajšou silou vzniká dipól. Pre systém 
usporiadaných dipólov sa deformácia prejaví vznikom napätia. Platí to aj naopak. Ak je 
k piezoelektrickému materiálu, napríklad k doštičke z kremeňa s naparenými na oboch 

Neutrálna molekula Malý dipól

V

Obr. 4.13 Schéma piezoefektu.

stranách elektródami aplikované napätie, privedie to k deformácii kryštálu. Ak je ku kryš-
tálu privedené striedavé napätie, potom pri určitej frekvencii vznikne rezonancia, pri kto-
rej sa v objeme kryštálu medzi elektródami bude pohybovať stojatá akustická vlna. Rezo-
nančná frekvencia, f0, bude závisieť od hrúbky, h, kryštálu podľa vzťahu:

f0 = (√μq /ρq )/2 h   ,  (4.1)

kde μq = 2,95 × 1010 Pa je šmykový modul pružnosti a ρq = 2650 kg/m3 je hustota kremen-
ného kryštálu. Napríklad na dosiahnutie rezonančnej frekvencie 5 MHz je potrebná hrúb-
ka piezokryštálu h = 0,33 mm. Vlastnosti piezoelektrického prevodníka budú závisieť od 
toho ako je doštička prevodníka vyrezaná z kryštálu. V pripade tzv. AT rezu, kedy je do-
štička vyrezaná pod uhlom 35,15° budú oscilácie veľmi slabo závisieť od teploty. Pri prive-
dení striedavého napätia na piezokryštál vzniknú tzv. strižné kmity, ktorých amplitúda je 
rovnobežná povrchu doštičky (obr. 4.14). 

Základy aplikácie piezoefektu v biosenzorike položil Sauerbrey (1959), ktorý zistil, že 
zmeny frekvencie oscilácií piezokryštálu sú úmerné hrúbke a  teda aj hmotnosti tenkej 
vrstvy naparenej na jednej strane AT rezu piezokryštálu. Zmenu frekvencie, Δf, možno 
vyjadriť pomocou vzťahu:

Δf= −2 f0
2 Δm/(A √μq ρq )   ,  (4.2)
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Obr. 4.14 Schéma A – AT rezu piezokryštálu, B – piezoelektrického prevodníka a C – šmykových  
vibrácií.

kde Δm je zmena hmotnosti tenkej vrstvy piezokryštálu o ploche A. To znamená, že s ras-
tom hrúbky alebo hmotnosti tenkej vrstvy sa bude frekvencia oscilácií znižovať. Vzťah 
(4.2) však platí iba vtedy, ak zmeny hrúbky neprevyšuje 10 % hrúbky AT rezu a v prípade 
suchých vrstiev vo vákuu. Vo vodnom prostredí, v ktorom pracujú biosenzory však citlivá 
vrstva interaguje s vodou. V dôsledku viskozity bude dochádzať k treniu medzi citlivou 
vrstvou a okolitou tekutinou. Toto trenie ovplyvní frekvenciu oscilácií podľa vzťahu, ktorý 
odvodili Kanazawa a Gordon (1985):

Δf= −2 f0
2 Δm/(A √μq ρq ) − f0

³∕₂ √ 
ηL ρL  ,

 π μq ρq
(4.3)

kde ηL a ρL sú viskozita a hustota tekutiny, do ktorej je ponorená citlivá vrstva piezokryš-
tálu. Na zohľadnenie vplyvu viskozity na oscilácie piezoelektrického prevodníka je potreb-
né merať jeho komplexnú impedanciu. Avšak aj jednoduché meranie zmien frekvencie 
umožňuje získať určité informácie o procesoch na povrchu tenkej vrstvy. 

Pre vytvorenie piezoelektrického biosenzora na báze aptamérov je dôležité použiť 
vhodný spôsob imobilizácie aptamérov. Schéma najčastejšie používaných spôsobov imo-
bilizácie je uvedená na obr. 4.15. Aptamér modifikovaný SH skupinou možno imobilizovať 
priamo na zlatej vrstve piezoelektrického prevodníka pomocou chemisorbcie. Za týmto 
účelom sa na očistenú vrstvu prevodníka dodá vodný roztok aptaméra v koncentrácii asi 2 
μmol/l a inkubuje sa počas 12 hodín pri teplote 4 °C. Po opláchnutí deionizovanou vodou 
sa na povrch senzora dodá 1 mmol/l roztok merkaptoetanolu na 1 hodinu. Merkaptoeta-
nol taktiež obsahuje tiolovú skupinu. Jeho dodanie spôsobí dodatočné pokrytie zlatého 
povrchu. Zablokuje sa tak prístup k povrchu molekúl, ktoré by sa naň mohli nešpecificky 
adsorbovať. Je to dôležité najmä v prípade použitia senzora v zložitých tekutinách, naprí-
klad v krvi. Často používaným spôsobom imobilizácie aptaméra je využitie silnej väzby 
medzi biotínom, streptavidínom, avidínom alebo neutravidínom. Používajú sa aptaméry 
modifikované na jednom konci biotínom. Tieto aptaméry sa dodajú na vrstvu piezokryš-
tálu s imobilizovanými molekulami avidínu alebo neutravidínu. 
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Obr. 4.15 Príklady imobilizácie aptamérov na zlatú vrstvu piezoelektrického prevodníka. A – che-
misorbcia aptaméra modifikovaného tiolovou skupinou. Imobilizácia aptaméra modifikovaného 
biotínom na vrstvu B – avidínu a C – neutravidínu.

Schéma piezoelektrického senzora na báze DNA aptamérov na trombín, jeho odozva 
a kalibračná krivka sú uvedené na obr. 4.16. Vidieť, že dodanie trombínu na povrch senzo-
ra vedie k postupnému znižovaniu frekvencie oscilácií piezokryštálu, čo je v súlade s rov-
nicou Sauerbreya (5.2). Pri relatívne nízkych koncentráciách trombínu je zmena frekven-
cie úmerná koncentrácii trombínu. Pri vyšších koncentráciách však dochádza k nasýteniu 
(na obr. nie je uvedené), čo je spôsobené s postupným zaplnením väzbových miest na po-
vrchu senzora (Hianik a spol. 2005).
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Obr. 4.16 A – Príklad schémy piezoelektrického senzora na trombín, B – zmeny frekvencie  
v dôsledku dodania trombínu a C – kalibračná krivka.
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Uviedli sme, že aptaméry môžu nahradiť oveľa drahšie protilátky. Je preto zaujímavé 
porovnať citlivosť piezoelektrického senzora na detekciu proteínov pomocou aptamérov 
a protilátok. Na obrázku 4.17 je uvedená schéma imobilizácie aptamérov a protilátok cit-
livých na bunkové prióny (PrPC) na povrchu uhlíkových nanorúrok a na obr. 4.18 je uve-
dená závislosť zmeny frekvencie senzora od koncentrácie priónov v prípade aptamérov 
a protilátok. Vidieť, že odozva je dosť podobná. Aj keď v danom prípade je citlivosť senzo-
ra na báze protilátok o niečo vyššia, čo sa prejavilo v menšej hodnote tzv. detekčnej limity, 
ktorá bola pre senzor na báze aptamérov 50 pmol/l a v prípade protilátok 20 pmol/l. Ak 
však vezmeme do úvahy, že koncentrácia PrPC v krvi je rádovo nmol/l, biosenzor na báze 
aptamérov môže nahradiť protilátky (Hianik a spol. 2009).
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Obr. 4.17 Schéma imobilizácie 
DNA aptamérov a protilátok  
citlivých na celulárne prióny na 
povrchu uhlíkových nanorúrok.
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Obr. 4.18 Porovnanie zmien 
frekvencie v závislosti od  
koncentrácie bunkových  
priónov pre piezoelektrické  
senzory na báze DNA aptamérov 
a protilátok.

Uvedené príklady dokumentujú vysokú citlivosť biosenzorov, ktorá je porovnateľná 
s citlivosťou tradičných analytických metód. Avšak biosenzor je omnoho lacnejší a umož-
ňuje rýchlu odpoveď často bez nevyhnutnosti predprípravy vzorky. Preto môžu byť bio-
senzory veľmi užitočné najmä pre malé klinické laboratóriá a dokonca aj pre ambulancie 
lekárov.
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5.1 ČO SÚ IÓNOVÉ KANÁLY

Dnes vieme, že iónové kanály sú proteíny alebo zložitejšie proteínové komplexy, ktoré 
sú vnorené do lipidových membrán a ich úlohou je transport iónov z jednej strany mem-
brány na druhú (obr. 5.1). Avšak iónové kanály nie sú len také obyčajné otvory v membrá-
ne, ktorými nekontrolovateľne prechádzajú ióny sem a tam. Iónové kanály reprezentujú do-
konalejšiu regulovanú formu membránového transportu, ktorá sa od iných transportných 
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systémov odlišuje v dvoch základných aspektoch: transport iónov cez iónové kanály je 
veľmi rýchly (viac ako 106 iónov/s a transport iónov prebieha v smere koncentračného 
gradientu (z miesta s vyššou koncentráciou iónov do miesta s ich nižšou koncentráciou), 
pričom takýto transport nevyžaduje zdroje energie vo forme ATP. 

zatvorený kanál ovorený kanál

Obr. 5.1 Činnosť iónového kanála.  
Keď je kanál zatvorený, ióny cez 
membránu neprechádzajú. Otvo-
reným kanálom môžu ióny voľne 
prechádzať.

Prvé poznatky o iónových kanáloch úzko súvisia so štúdiom vzniku a šírenia nervové-
ho impulzu po veľkom axóne kalmára. Možno povedať, že prvý koncept iónových kanálov 
bol súčasťou fenomenálnej práce dvoch britských biofyzikov A. Hodgkina a A. Huxley-
ho (1952), ktorí predpovedali, že Na+ ióny budú membránou prechádzať len cez nejaké 
diskrétne miesta a nie celou plochou membrány. Napokon v 70. rokoch 20. storočia bol 
iónový kanál ako biologický objekt jednoznačne definovaný a vedeckou komunitou prija-
tý. Pokrok na poli biochemických metód umožnil iónové kanály purifikovať a určiť, že sú 
to proteíny. Veľký skok vo vede o kanáloch znamenal objav metodiky terčíkového zámku 
(metóda „patch clamp“) uskutočnený bádateľmi E. Neherom a B. Sakmannom (1976). Tá-
to metóda umožnila snímať prúdy tečúce cez jednotlivé iónové kanály a tým sa vytvorili 
nové obrovské možnosti na detailnejšie skúmanie vlastností a funkcie iónových kanálov. 

5.2 BIOFYZIKA IÓNOVÝCH KANÁLOV

Iónovým kanálom prechádzajú ióny z jednej strany membrány na druhú. Z fyzikálne-
ho hľadiska sa tok iónov, ktoré nesú výsledný náboj Q a prechádzajú prierezom S za jed-
notku času definuje ako elektrický prúd I s jednotkou Ampér (A). Prúdy, ktoré pretekajú 
iónovými kanálmi sú malé (rádovo nA až pA) a zaznamenávajú sa pomocou špeciálnych 
prístrojov. K základným biofyzikálnym charakteristikám iónových kanálov patrí vodivosť 
a selektivita. 

5.2.1 VODIVOSŤ IÓNOVÉHO KANÁLA

Vodivosť G s  jednotkou Siemens (S) odráža ako ľahko ióny kanálom prechádzajú. 
Hodnota G sa určuje z volt-ampérovej charakteristiky (I-V krivky), čo je závislosť prúdu 
I, ktorý prechádza iónovým kanálom pri aplikovanom membránovom napätí U. Keď je 
koncentrácia prechádzajúceho iónu na oboch stranách membrány rovnaká a aplikované 
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napätie U = 0 mV, otvoreným kanálom neprechádza žiaden makroskopický prúd. Ióny to-
tiž v tomto prípade na svoj pohyb postrádajú hnaciu silu. Pri aplikovaní kladného napätia 
ióny začnú kanálom prúdiť jedným smerom. Keď aplikujeme napätie zaporných hodnôt, 
ióny začnú tiecť opačným smerom, lebo sa zmenil smer hnacej sily. V tomto prípade je I-V 
krivka symetrická a prechádza bodom [0,0] (obr. 5.2A). V prítomnosti koncentračného 
gradientu prechádzajúceho iónu kanálom prechádza nenulový prúd aj pri U = 0 mV. Vte-
dy je I-V krivka posunutá mimo bod [0,0]. Napätie, ktoré treba aplikovať, aby iónovým ka-
nálom v tomto prípade neprechádzal prúd, sa nazýva reverzný potenciál UR a určí sa ako 
bod, kde I-V krivka pretína os x. Hodnota reverzného potenciálu závisí od veľkosti a sme-
ru koncentračného gradientu prechádzajúceho iónu (obr. 5.2B). Keď kanálom prechádza-
jú ióny oboma smermi rovnako ľahko, tak je I-V krivka symetrická vzhľadom na bod [0,0]. 
Ak iónový kanál prepúšťa ióny v jednom smere ľahšie ako druhým, hovoríme, že kanál je 
rektifikovaný jedným smerom a I-V krivka má vtedy iný sklon nárastu pre rôzne intervaly 
hodnôt membránového napätia (obr. 5.2C). 

I I I

UU

reverzný
poteciál UR

U

G =  I
 U

G2

G1 > G2

G1

A B C

Obr. 5.2 Volt-ampérová charakteristika (I-V krivka) iónového kanála. A – I-V krivka iónového ka-
nála v symetrických koncentračných podmienkach prechádzajúceho iónu. B – I-V krivka iónového 
kanála v asymetrických podmienkach v prítomnosti koncentračného gradientu pre prechádzajú-
ci ión. C – I-V krivka rektifikovaného iónového kanála – kanál má vyššiu vodivosť pre aplikované 
kladné napätie.

5.2.2 Selektivita iónového kanála
K základným biofyzikálnym vlastnostiam iónových kanálov patrí okrem vodivosti G 

aj selektivita. Kanál nie je len vodivý pór, ktorý uľahčuje transport iónov z jednej strany 
membrány na druhú. Má aj svoju „inteligenciu“, čiže dokáže do istej miery rozpoznávať 
aké ióny ním prechádzajú a medzi iónmi aj selektovať. Selektivita je relatívna veličina, pre-
tože sa vyjadruje ako podiel permeabilných koeficientov porovnávaných iónov. Predpo-
kladá sa, že selektivita iónového kanála sa zabezpečuje využitím niektorých fyzikálnych 
princípov. Iónový kanál môže selektovať prichádzajúce ióny jednak na základe ich veľkos-
ti. Aj vodivý pór kanála má totiž svoje fyzické rozmery a kanálom teda nemôže prejsť ión, 
ktorý sa do vodivého póru jednoducho nezmestí. Ďalej môže byť selektivita dosiahnutá 
aj cieleným umiestneným kladného alebo záporného náboja pri ústí kanála. Tak sa bu-
dú na základe elektrostatickej interakcie preferovať iba tie ióny, ktoré sa budú priťahovať 
k náboju pri ústí kanála. Ďalší navrhnutý model predpokladá, že selektivita je zabezpeče-
ná špecifickou architektúrou vodivého póru, ktorá zásadným spôsobom určuje interakciu 
prechádzajúceho iónu s vnútrom kanála. Niektoré iónové kanály sa vyznačujú vysokou 
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selektivitou, napr. napäťovo-závislé kanály lokalizované na plazmatickej membráne výraz-
ne selektujú medzi iónmi K+ a Na+, ktorých veľkosť je porovnateľná. Naopak pre vnútro-
bunkové iónové kanály zvyčajne nie je typická výrazná selektivita. 

5.2.3 Štruktúra vodivej cesty iónového kanála
Rok 1998 znamenal pre všetkých, ktorí sa zaoberali skúmaním iónových kanálov vý-

znamný predel. V tomto roku sa totiž podarilo R. MacKinnonovi a jeho kolegom popísať 
detailnú kryštalickú štruktúru bakteriálnej formy K+ kanála KcsA (Doyle a  spol. 1998). 
Objav bol tak významný, že MacKinnon zaň získal Nobelovu cenu za chémiu v roku 2003. 
MacKinnonovej skupine sa podarilo prezentovať umiestnenie takmer každého atómu 
z polypetidového reťazca iónového kanála. Bolo tak možné lokalizovať pozíciu skupín dô-
ležitých pre funkciu kanála v 3D priestore. Podľa zistení má homotetramérny KcsA kanál 
vodivý pór dlhý 4,5 nm. Z cytoplazmatickej strany sa pór začína dlhým tunelom, ktorý po-
tom prechádza do centrálnej dutiny alebo kavity. V tuneli aj v kavite sa ióny pohybujú aj 
so svojím hydratačným obalom. Na ceste do extracelulárneho prostredia musia ióny prejsť 
ešte cez selektívny filter. V ňom dochádza k selekcii medzi iónmi K+ a Na+, pričom táto ob-
lasť kanála je vybudovaná tak, aby ňou prešli iba K+ ióny. Pri vstupe do selektívneho filtra 
ióny strácajú svoj hydratačný obal a začínajú interagovať s karbonylovými kyslíkmi ami-
nokyselín, ktoré vystieľajú selektívny filter (obr. 5.3). Predpokladá sa, že selektívny filter 
KcsA kanála má rigidnú povahu, aby sa nemohol svojimi rozmermi prispôsobiť Na+ iónu 
s menším priemerom. Objav štruktúry KcsA kanála znamenal významný pokrok v pocho-
pení prepojenia medzi štruktúrou iónového kanála a jeho funkciou. 

cytoplazmatická strana

extracelulárna strana

selektívny �lter

centrálna kavita

4,
5 

nm

vstupný tunel

Obr. 5.3 Schéma vodivej cesty K+ 
kanála KcsA. Vodivá cesta kanála  
sa z vnútrobunkovej strany začína 
dlhým tunelom, ktorý sa rozširuje 
do centrálnej kavity lokalizovanej 
približne v  strede membrány. Kon-
covú časť vodivej cesty tvorí selek-
tívny filter, kde sa selektuje medzi 
iónmi K+ a Na+. Dĺžka celej vodivej 
cesty je 4,5 nm.

 

5.2.4 Modely transportu iónov cez vodivý pór kanála
Pohyb iónov cez vodivý pór kanála sa popisuje rôznymi spôsobmi, pričom teoretické 

modely slúžia na pochopenie vzťahu medzi vodivostnými charakteristikami kanála a 3D 
štruktúrou vodivej cesty. Dnes sú v platnosti dva základné modely a to Bariérový model 
a Poisson-Nernst-Planck (PNP) model (obr. 5.4). Každý z týchto modelov popisuje pohyb 
iónov cez vodivý pór iónového kanála odlišným spôsobom. Starší z modelov je Bariéro-
vý, ktorý vychádza z  Eyringovej teórie reakčných rýchlostí. Podľa tejto teórie sa vodivý 
pór modeluje ako sled energetických bariér a jám. Energetická jama predstavuje väzbové 
miesto, kde ióny interagujú s aminokyselinami, ktoré vystieľajú pór kanála. Tok iónov sa 
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potom popisuje ako diskrétny proces, kedy ióny preskakujú z jednej jamy do druhej po 
prekonaní bariéry, ktorá ich oddeľuje. Energetický profil póru je pre každý typ iónu špeci-
fický a statický. To znamená, že sa nemení pri pohybe iónu kanálovým pórom. Bariérový 
model predpokladá, že sa jednotlivé ióny v póre navzájom neovplyvňujú, správajú sa teda 
ako molekuly plynu. Selektivitu kanála podľa tohto modelu určuje výška vstupných bariér 
pre jednotlivé ióny. Čím je bariéra vyššia, tým je pravdepodobnosť vstupu iónu do kanálo-
vého póru nižšia. Vodivosť kanála je podľa Bariérového modelu daná afinitou väzby iónu 
v centrálnej jame. Čím je afinita vyššia, tým je vodivosť kanála nižšia, lebo ión dlhšie zotr-
váva viazaný v póre a tým menej náboja vo forme iónov prejde kanálom za jednotku času. 

V 90. rokoch sa začal vyvíjať PNP model. Základom tohto modelu sa stala teória elek-
trodifúzie, používaná vo fyzike tuhých látok na popis prúdu. Na rozdiel od Bariérového 
modelu sa iónový transport v  tomto prípade popisuje ako kontinuálny proces. Najskôr 
bola elektrodifúzia v kanáli popísaná len ako interakcia medzi iónom a stenami kanála. 
Neskôr sa zohľadnil aj účinok permanentných nábojov na stenách kanála. Energetický 
profil vodivého póru sa v prítomnosti iónov mení. To znamená, že ióny a kanál na seba 
vzájomne pôsobia, kanál usmerňuje pohyb iónov v póre a naopak ióny menia do určitej 
miery konformáciu vodivého póru. V súčasnosti sú v platnosti oba modely, pretože ani 
jeden z nich nedokázal uspokojivo vysvetliť všetky zatiaľ známe biofyzikálne vlastnosti 
iónových kanálov. 
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Obr. 5.4 Teoretické modely popisujúce prechod iónu cez vodivý pór iónového kanála. A – Ener-
getický profil vodivého póru kanála podľa Bariérového modelu. Energetický profil je tvorený N 
bariérami, ktoré sú oddelené (N-1) jamami. Plnou čiarou je znázornený energetický profil iónu 
s  nižšou selektivitou (vyššia vstupná energetická bariéra) ale s  väčšou vodivosťou (plytšia cen-
trálna jamu) v porovnaní s iónom, ktorého energetický profil je zobrazený prerušovanou čiarou.  
B – Prechod iónu cez selektívny filter kanála podľa Poisson-Nernst-Planck modelu (PNP modelu). 

5.2.5 Nernstov potenciál
K elektrickým javom na membránach patrí generovanie Nernstovho potenciálu. Ten-

to jav vzniká ako dôsledok funkcie iónových kanálov v membráne spolu s asymetrickým 
rozložením iónov na oboch stranách membrány. Čo je Nernstov potenciál? Definujme 
v priestore dva oddelené kompartmenty IN a OUT, ktoré sa odlišujú koncentráciami prí-
tomných iónov a okrem toho sú navzájom oddelené polopriepustnou (semipermeabilnou) 
membránou, ktorá prepúšťa iba jeden typ iónu. Ak takýto systém ponecháme sám na seba, 
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po istom čase sa ustáli rovnovážny stav, ktorý je charakterizovaný existenciou merateľné-
ho elektrického potenciálového rozdielu medzi kompartmentami. Hodnotu takto vytvo-
reného potenciálu popisuje rovnica pre Nernstov potenciál: 

U =  (RT) ln   [X]IN     ,
 zF [X]OUT

(5.1)

kde R je mólová plynová konštanta, T je teplota udaná v Kelvinoch, F je Faradayova kon-
štanta, z  je valencia prechádzajúceho iónu, [X]IN je koncentrácia iónu prechádzajúceho 
membránou v kompartmente IN a [X]OUT v kompartmente OUT. Nevyhnutnou pod-
mienkou na vytvorenie Nernstovho potenciálu je odlišná koncentrácia prechádzajúceho 
iónu X v IN a OUT kompartmente a taktiež prítomnosť polopriepustnej membrány odde-
ľujúcej kompartmenty. Rozoberme podrobnejšie proces generovania Nernstovho potenci-
álu (obr. 5.5). Predpokladajme, že membrána (M) prepúšťa iba ióny X+ a v kompartment 
IN je vyššia koncentrácia X+ aj Y− iónov. V dôsledku existencie koncentračného gradientu 
medzi kompartmentami sa budú oba iony X+ aj Y− snažiť prejsť membránou v smere svoj-
ho koncentračného gradientu (t.j. z miesta s vyššou koncentráciou do miesta s nižšou kon-
centráciou). Teda smer z IN do OUT. Avšak iba ióny X+ môžu membránou prechádzať. 
Keďže prostredia sú pôvodne elektricky neutrálne (rovnaký počet X+ aj Y−), tak po odcho-
de X+ z IN sa tento priestor začne nabíjať záporne. A naopak priestor OUT, kde ióny X+ 
prichádzajú, sa bude nabíjať kladne. Generovaný elektrický potenciálový rozdiel medzi 
kompartmentami bude postupne narastať a zároveň spôsobovať vytláčanie iónov X+ 
z kladne nabíjajúceho sa priestoru OUT v dôsledku odpudivej elektrostaticke interakcie. 
Tak na ióny X+ začnú pôsobiť dve opačne orientované sily – narastajúca elektrická (FE) 
a zmenšujúca sa sila koncentračného gradientu (FC). Pohyb iónov X+ cez membránu bude 
pretrvávať dovtedy, kým sa veľkosti oboch síl nevyrovnajú. Potom nastane rovnovážny 
stav, kedy membránou nebude prechádzať žiaden makroskopický prúd iónov. Potenciálo-
vý rozdiel medzi OUT a IN v rovnovážnom stave je určený rovnicou pre Nernstov poten-
ciál a zvykne sa nazývať rovnovážny potenciál pre daný typ iónu. 

Podobný proces ustaľovania membránového potenciálu prebieha aj na biologických 
membránach. Avšak v tomto prípade je situácia zložitejšia, lebo biologická membrána je 
priepustná pre rôzne ióny s rôznou vodivosťou. Goldman, Hodgkin a Katz experimen-
tálne zistili, že ióny K+, Na+ a Cl− sa podieľajú na generovaní membránového potenciálu 
v  bunkách najvýznamnejšie a vychádzajúc z Nernstovej rovnice pre jeden typ iónu (5.1) 
postulovali vzťah pre potenciál na biologickej membráne nasledovne:

U =  (RT) ln (PK+[K+]OUT + PNa+[Na+]OUT + PCl+[Cl−]IN)  ,
 zF PK+[K+]IN + PNa+[Na+]IN + PCl+[Cl−]OUT

(5.2)

kde R – mólová plynová konštanta, T – teplota udaná v Kelvinoch, F – Faradayova kon-
štanta, PX  – permeabilný koeficient pre ión X, [X]OUT  – koncentrácia iónu X na jednej 
(OUT) a druhej strane (IN) membrány. Vzťah (5.2) sa nazýva rovnica Goldmana-Hodgki-
na-Katza pre membránový potenciál biologických membrán. Vnútorná strana bunkovej 
membrány je voči povrchu bunky nabitá záporne. Pokojový potenciál excitabilných bu-
niek závisí od typu tkaniva a pohybuje sa v rozmedzí od −60 mV až po −95 mV.
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Obr. 5.5 Generovanie Nernstovho potenciálu. A – Kompartmenty IN a OUT sú oddelené mem-
bránou –M priepustnou iba pre ióny X+. Koncentrácia iónov X+ a Y− je vyššia v IN kompartmente.  
B – Koncentračný gradient ženie ióny X+ z kompartmentu IN do OUT. Ióny X+ však nie sú sledova-
né iónmi Y−, lebo tie membránou –M prechádzať nemôžu. C – Generovanie elektrického potenci-
álu medzi kompartmentami IN a OUT ako výsledok ustálenia rovnovážneho stavu. Ten je charak-
terizovaný vyrovnaním sily elektrickej FE so silou koncentračného gradientu FC, ktoré obe pôsobia 
na ióny X+  (X+ – ióny s kladným nábojom, Y− – ióny so záporným nábojom). 

5.2.6 Pravdepodobnosť otvorenia iónového kanála PO

Ióny neprechádzajú cez iónový kanál kontinuálne, ale len počas určitých časových 
úsekov, kedy je kanál otvorený. Iónový kanál stochasticky (náhodne) prechádza z otvore-
ného (vodivého) stavu do zatvoreného (nevodivého) stavu. Tieto prechody medzi stavmi 
kanála sú podmienené dynamikou konformačných zmien kanálového proteínu. Keďže 
nie je isté, či kanál nájdeme otvorený alebo zatvorený, tak sa v elektrofyziológii na popis 
stavu iónového kanála pracuje s pojmom pravdepodobnosť, že kanál bude v otvorenom 
stave. Aktivita kanála sa určuje pomocou veličiny pravdepodobnosť otvorenia (PO) a tá je 
definovaná ako podiel súčtu dĺžky časových úsekov, keď je kanál otvorený, k celkovému 
času záznamu (obr. 5.6). Hodnoty PO sú z intervalu [0,1]. PO zatvoreného kanála sa rovná 
0, a naopak pre otvorený kanál je hodnota PO = 1,0. 

otvorený
stav kanála

T01 T02 T03 T04 

Ttotal /s

zatvorený
stav kanála

PO =
 T01  + T02  + T03  + T04 

 Ttotal

Obr. 5.6 Definícia pravdepodobnosti otvorenia iónového kanála (PO). PO je definovaný ako podiel 
súčtu časových úsekov záznamu, počas ktorých je kanál otvorený, k celkovému trvaniu záznamu 
Ttotal. Hodnoty PO sú z intervalu [0,1].
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5.2.7 Hillova krivka pre aktiváciu a inhibíciu iónového kanála
Pravdepodobnosť otvorenia kanála PO sa môže meniť rôznym spôsobom napr. pridá-

vaním rôznych ligandov. Tie môžu mať rôzny účinok: buď kanál aktivujú alebo naopak 
inhibujú. V experimentoch sa štandardne postupuje tak, že sa postupne zvyšuje koncen-
trácia ligandu a určuje sa PO kanála pre každú aplikovanú koncentráciu. Experimentálne 
určené hodnoty PO sa vynesú do grafu v závislosti od koncentrácie ligandu a fitujú krivkou, 
ktorá je popísaná Hillovou rovnicou (obr. 5.7). Hillova rovnica sa historicky najskôr začala 
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Obr. 5.7 Hillova krivka aktivácie a inhibície iónového kanála. A – Hillova krivka pre aktiváciu a B 
– inhibíciu iónového kanála.

používať vo farmakológii a enzymológii na analýzu rovnováhy väzby ligandu a proteínu, 
pričom sa predpokladalo, že proteín disponuje pre ligand viacerými väzbovými miestami. 
Hillova rovnica dáva do súvislosti podiel obsadených väzbových miest na proteíne s kon-
centráciou ligandu. V prípade iónových kanálov nám používané elektrofyziologické me-
tódy neumožňujú priamo sledovať väzbu ligandu na proteín kanála. Máme možnosť iba 
nepriamo pozorovať interakciu ligandu s kanálom a to cez schopnosť ligandu zmeniť napr. 
aktivitu iónového kanála. V tomto prípade sa na popis experimentálnych dát používa po-
zmenená Hillova rovnica v tvare: 

PO =    POmax [L]nH         ,
 [L]nH + (EC50)nH (5.3)

kde parametre majú nasledovný význam: PO – pravdepodobnosť otvorenia kanála, [L] –
koncentrácia ligandu, parameter EC50 bol zavedený empiricky a predstavuje „potenciu“ li-
gandu vyvolať efekt na kanáli, POmax – maximálna PO, ktorú ligand môže vyvolať. V elek-
trofyziológii sa Hillov koeficient nH často používa na odhad minimálneho množstva 
molekúl ligandu, ktoré sa musia naviazať na receptor/kanál, aby vyvolali funkčný efekt. 
V súčasnosti sa však ukazuje potreba revidovať tento pohľad a obozretnejšie ho používať 
pri interpretácii experimentálnych dát. Ak aplikovaná látka inhibuje iónový kanál, tak 
rovnica (5.3) prechádza na tvar: 

PO = POmax −    POmax [L]nH        ,
 [L]nH + (IC50)nH (5.4)
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kde parametre majú totožný význam ako v rovnici (5.3). Rozdiel je iba v parametri IC50, 
ktorý predstavuje „potenciu“ ligandu inhibovať kanál a určuje koncentráciu ligandu, pri 
ktorej poklesne PO kanála na ½ zo začiatočnej hodnoty a POmax je PO na začiatku experi-
mentu pred samotnou aplikáciou ligandu. 

5.3  EXPERIMENTÁLNE PRÍSTUPY NA SKÚMANIE IÓNOVÝCH 
KANÁLOV 

Na skúmanie vlastností iónových kanálov sa používajú štandardne dve elektrofyzio-
logické metódy. Metóda terčíkového zámku („patch-clamp“) sa používa na skúmanie ió-
nových kanálov lokalizovaných na povrchu bunky a  je veľmi vhodná na štúdium napä-
ťovo-závislých iónových kanálov. Druhou metódou je metóda rekonštitúcie iónového 
kanála do umelej lipidovej membrány (BLM metóda, BLM – Bilayer Lipid Membrane). 
Táto metóda je priamo určená na skúmanie vnútrobunkových iónových kanálov. 

5.3.1 Metóda BLM
Táto metodika sa začala využívať už v roku 1969 a časovo predbehla tak jej dokonalej-

šiu verziu – metódu terčíkového zámku („patch-clamp“). Princíp BLM metodiky je zalo-
žený na prenesení iónového kanála z jeho prirodzeného prostredia biologickej membrány 
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Obr. 5.8 Metóda BLM. A – Meracia komôrka s kompartmentami CIS a TRANS. Do TRANS kom-
partmentu sa vkladá skúmavka s malým otvorom v stene, na ktorom sa formuje umelá lipidová 
membrána (BLM). B – Fúzia mikrozómov, ktoré obsahujú iónové kanály s umelou lipidovou mem-
bránou (BLM). C – Kompletná schéma zapojenie jednotlivých komponentov meracej aparatúry 
pre BLM metodiku.
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do prostredia umelej dvojvrstvovej lipidovej membrány (BLM). Pri izolácii vnútrobunko-
vých iónových kanálov z buniek sa využíva metóda diferenciálnej centrifugácie, kedy sa 
jednotlivé komponenty bunky rozdeľujú podľa hmotnosti a veľkosti. Membránové frakcie, 
ktoré obsahujú iónové kanály, sa štandardne peletizujú vo forme mikrozómov pri rýchlos-
ti centrifugovania od 40 000 g. Meracia komôrka pre metodiku BLM je tvorená z dvoch 
kompartmentov, ktoré sú navzájom prepojené (obr. 5.8A). Predný sa označuje ako CIS 
a zadný ako TRANS. Do TRANS kompartmentu sa vkladá plastová skúmavka, ktorá má 
v stene vytvorený malý otvor o veľkosti ~70 – 80 µm. Na tomto otvore sa po nanesení li-
pidovej zmesi pod vodnou hladinou vyformuje umelá lipidová dvojvrstva svojimi vlast-
nosťami podobná tej biologickej. Izolované mikrozómy nesúce iónové kanály sa prenesú 
do blízkosti planárnej BLM a fúzia týchto dvoch membránových systémov sa vynúti zvý-
šením iónovej sily roztoku CIS (obr. 5.8B). Keď je fúzia membrán úspešná a požadovaný 
kanál a zabudoval do BLM, môže začať zaznamenávanie toku iónov, ktoré prechádzajú 
otvoreným kanálom z jednej strany membrány na druhú. Ak je kanál zatvorený, vlastná 
lipidová membrána má nízku vodivosť a prakticky žiaden ión ňou neprejde. Ióny voľne 
prechádzajú iba otvoreným iónovým kanálom. Tok iónov cez membránu sa sníma pro-
stredníctvom Ag/AgCl elektród, ktoré nie sú vnorené priamo do meracích roztokov CIS 
a TRANS, ale do oddelených otvorov v meracej komôrke. Vodivé spojenie meracích elek-
tród s roztokmi je zabezpečené pomocou vodivých agarových mostíkov. Takéto usporia-
danie zabráni prípadnej kontaminácii meracích roztokov iónmi striebra, ktoré sa uvoľňujú 
z meracích Ag/AgCl elektród. Schéma kompletnej BLM meracej aparatúry je zobrazená 
na obr. 5.8C. Hlavnou súčasťou aparatúry je operačný zosiľnovač, ktorý prevádza malý 
snímaný prúd na väčšie hodnoty elektrického napätia. Iba takýmto spôsobom sa zatiaľ da-
jú experimentálne zaznamenávať aj malé hodnoty prúdu (~nA až pA), ktoré štandardne 
pretekajú iónovými kanálmi. Signál zo zosiľňovača sa ďalej filtruje a po digitalizácii ana-
lógovo-digitálovým prevodníkom sa zapisuje do počítača. Získané záznamy prúdu, prete-
kajúceho iónovým kanálom zabudovaným do BLM sa ďalej spracuvávajú a vyhodnocujú 
pomocou zložitejších matematických a štatistických metód. 

5.3.2 Metóda terčíkového zámku (metóda „patch-clamp“)
Metóda je založená na používaní sklenených mikropipiet s tenkých hrotom s prieme-

rom 1 – 2 µm, ktoré sa vyťahujú na špeciálnych trhačkách. Pipety sa vyhladzujú teplom, 
aby boli hladké a plnia sa vodivým meracím roztokom. Takto pripravená pipeta sa jem-
ne pritlačí na bunku tak, aby sa pri ich vzájomnom kontakte bunková membrána ne-
porušila, ale naopak, aby sa vytvorilo vysokodporové spojenie tvz. „gigaseal“ (obr. 5.9A). 
Vytvorenie vysokoodporového spojenia významné zníži šum a umožňuje merať aj malé 
prúdy tečúce cez jednotlivé iónové kanály. Schéma zapojenia prístrojov pre túto meto-
diku je zobrazená na obr. 5.9C. Dôležitým komponentom je mikroskop a hlavne mikro-
manipulátor, ktorým sa dosahuje jemný a pomalý pohyb mikropipety v blízkosti bunky. 
Jedna z meracích Ag/AgCl elektród je vnorená do kúpeľového roztoku v meracej komôr-
ke, kde sa nachádza aj experimentálna bunka. Druhá meracia elektróda je zasunutá do 
sklenenej mikropipety. Elektróda v mikropipete je pripojená na záporný vstup zosiľnova-
ča, kde sa snímaný prúd prevádza na elektrické napätie. Napäťový signál sa ďalej filtruje 
a digitalizuje analógovo-digitálovým prevodníkom, aby sa mohol spracovať na počítači. 
Metóda terčíkového zámku umožňuje merať prúdy cez jednotlivé iónové kanály, ale zá-
roveň aj merať globálny prúd pretekajúci cez viaceré kanály v  tom istom čase. Metóda 
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terčíkového zámku sa dá použiť v štyroch konfiguráciách (obr. 5.9B). Prvá konfigurácia 
je mód „na bunke“ („cell attached“ mód), kedy je mikropipeta jemne pritlačená na bun-
kovú membránu, pričom časť membrány sa opatrne vsaje do vnútra hrotu mikropipety. 
V tejto konfigurácii sa merajú prúdy pretekajúce iba tými kanálmi, ktoré sa nachádzajú 
v malom úseku membrány nasatom do vnútra mikropipety. Druhá meracia konfigurácia 
je „z celej bunky“ („whole-cell“ mód), ktorá vznikne z predchádzajúceho módu aplikáciou. 
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Obr.  5.9 Metóda terčíkového zámku (metóda „patch-clamp“). A – Vytvorenie vysokoodporo-
vého spojenia („gigaseal“) medzi vonkajšou bunkovou membránou a  sklenenou mikropipetou.  
B – Rôzne konfigurácie merania: mód „na bunke“; „z  celej bunky“; „vnútrom-von“ a „vonkaj-
škom-von“. C – Kompletné zapojenie meracej aparatúry pre metódu terčíkového zámku.

prierazného napätia, čím sa membrána nasatá v mikropipete pretrhne, ale súčasne sa za-
chová vytvorený gigaseal. Pretrhnutím malej časti membrány sa vodivo prepojí roztok 
mikropipety s vnútrom bunky. V tomto móde sa merajú globálne prúdy prechádzajúce 
cez všetky kanály prítomné v bunkovej membráne. Nasledujúca tretia a štvrtá konfigurá-
cia sa často nepoužívajú, lebo si vyžadujú značnú experimentálnu zručnosť a skúsenosti. 
Mód „vonkajškom-von“(„outside-out“ mód) vzniká z módu „z celej bunky“ vytrhnutím 
malej časti membrány po aplikácii jemného ťahu. Mód „vnútrom-von“ („inside-out“ mód) 
vzniká z módu „na bunke“ vytrhnutím malej vezikuly, ktorá sa na vzduchu spontáne pre-
trhne, čím sa vystaví vnútorná strana kanála kúpeľovému roztoku. Predtým ako sa elek-
trofyziológovia dostanú k meraniu prúdových odpovedí po aplikácii napäťových pulzov, 
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musia si bunky vhodne pripraviť. Tie sa izolujú z rôznych biologických tkanív napr. srd-
cového tkaniva. Srdce z experimentálneho zvieraťa sa najskôr premyje, aby sa zbavilo zvy-
škov krvi. Potom sa rozstrihá na menšie kúsky a nechá sa enzymaticky natráviť, aby sa 
uvoľnili jednotlivé myocyty zo srdcového tkaniva. Až takto pripravená výsledná suspenzia 
izolovaných kardiomyocytov je vhodná na experimentálne skúmanie. 

5.4 TRIEDENIE IÓNOVÝCH KANÁLOV 

V súčasnosti je známych viac ako 300 rôznych druhov iónových kanálov. Tieto môže-
me triediť do väčších skupín podľa niektorých ich spoločných vlastností. Zvyčajne ich de-
líme podľa troch hlavných kritérií: podľa lokalizácie iónového kanála v bunke, podľa typu 
impulzu, ktorý iónový kanál otvára a podľa typu iónu, ktorý ionovým kanálom prechádza.

5.4.1 Rozdelenie iónových kanálov podľa ich lokalizácie v bunke
Podľa lokalizácie iónových kanálov v bunke ich delíme na dve základné skupiny: ió-

nové kanály na vonkajšej bunkovej membráne a vnútrobunkové iónové kanály, ktoré sa 
nachádzajú na vnútorných bunkových membránach. 

Vo vonkajšej membráne bunky pracujú rôzne typy iónových kanálov, ktoré regulujú 
transport iónov do a von z bunky. Niektoré kanály z tejto skupiny výrazne selektujú medzi 
iónmi, ale platia za to nižšou rýchlosťou iónového transportu. Na ich skúmanie sa prevaž-
ne používa elektrofyziologická metóda terčíkového zámku (metóda „patch-clamp“). 

Vnútrobunkové iónové kanály sú lokalizované v  membránach vnútrobunkových or-
ganel ako sú sarkoplazmatické/endoplazmatické retikulum, mitochondrie, bunkové jadrá 
a lyzozómy. Pred samotným skúmaním sa tieto iónový kanály musia najskôr z vnútra bun-
ky izolovať, najčastejšie metódou diferenciálnej centrifugácie. Najvhodnejšou metodikou 
na študovanie vlastností tejto skupiny iónových kanálov je metóda rekonštitúcie iónových 
kanálov do umelej lipidovej membrány (metóda BLM). 

5.4.2  Rozdelenie iónových kanálov podľa typu aktivačného  
impulzu

Podľa toho, aký aktivačný impluz je potrebný na otvorenie iónového kanála, delíme 
kanály na: napäťovo-závislé kanály, ligandom riadené kanály a mechanosenzitívne kanály. 

Signálom pre aktiváciu napäťovo-závislých kanálov je zmena mebránového potenci-
álu. Základy analýzy tejto skupiny kanálov položili v tridsiatych rokoch 20. storočia brit-
skí biofyzici A. Hodgkin a A. Huxley, ktorí pôvodne popísali kanály prepúšťajúce ióny K+ 
a Na+. Až neskôr sa objavili kanály, ktoré prepúšťajú dvojmocné ióny Ca2+ a záporné ióny 
Cl−. Napäťovo-závislé kanály môžu byť tvorené z viacerých podjednotiek. Jednou z nich 
je centrálna α1-podjednotka, ktorá formuje samotný vodivý pór kanála a taktiež obsahuje 
selektívny filter, ktorým kanál filtruje ióny vstupujúce do kanálového póru. Súčasťou cen-
trálnej α1-podjednotky je aj napäťový senzor s akumulovaným kladným nábojom, ktorý 
reaguje zmenou polohy pri zmene transmembránového napätia. Centrálna α1-podjednot-
ka zároveň obsahuje väzbové miesta pre rôzne ligandy, ktoré regulujú aktivitu iónového 
kanála. Každý zástupca tejto skupiny iónových kanálov má definovaný prah aktivácie, čo 
je membránové napätie, pri ktorom sa napäťovo-závislé iónové kanály začínajú aktivovať. 
Do tejto skupiny kanálov patria napr. Na+ kanály, ktoré hrajú významnú úlohu pri depo-
larizácii membrány excitabilných buniek v prvých časových fázach akčného potenciálu. 
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L-typ Ca2+ kanála má úlohu pri sprostredkovaní väzby excitácie s kontrakciou vo svalo-
vých bunkách. 

Do druhej skupiny patria iónové kanály, ktorých aktivita je riadená väzbou ligandu na 
polypeptidový reťazec kanála. Názvy týchto kanálov sa často zhodujú s názvom molekuly, 
ktorá sa významne podieľa na ich regulácii. K zástupcom tejto skupiny iónových kanálov, 
ktoré sú lokalizované na povrchovej membráne buniek, patrí skupina glutamátových re-
ceptorov (NMDA a AMPA receptory). Glutamát je najrozšírenejší neurotransmiter zapo-
jený do procesu excitácie v nervovom systéme, pričom glutamátové receptory hrajú úlohu 
v  učení a  zapamätávaní. Iným príkladom zástupcu tejto skupiny kanálov je nikotínový 
acetylcholínový receptor (nAChR), ktorý sa aktivuje po naviazaní iného známeho neu-
rotransmitera – acetylcholínu. Len pre zaujímavosť, jed známy pod názvom kurare tento 
kanál inhibuje, naopak nikotín ho stimuluje. nAChR sú súčasťou membrány svalovej bun-
ky v štruktúre nervovo-svalovej platničky. GABAa receptor je taktiež lokalizovaný v po-
vrchovej membráne buniek a funguje ako Cl− kanál, ktorý má viac vodivostných úrovní. 
Jeho fyziologickou úlohou je inhibovať schopnosť neurónov spúšťať akčný potenciál. Zo 
skupiny vnútrobunkových kanálov, ktoré sú riadené ligandom treba spomenúť ryanodí-
nový receptor (RYR)/Ca2+ kanál, ktorý je podrobnejšie popísaný v nasledujúcej kapitole. 
Tento kanál je lokalizovaný aj v membráne sarkoplazmatického retikula svalových buniek 
a má významnú úlohu v procese väzby excitácie s kontrakciou vo svalových bunkách. Je-
ho dysfunkcia môže vyústiť do rôznych chorôb srdca alebo narušiť správne fungovanie 
kostrových svalov.

Mechanosenzitívne iónové kanály (MS kanály) sú riadené zmenou mechanického na-
pätia a delia sa podľa toho, aký druh iónov prepúšťajú. MS kanály prepúšťajúce katióny 
(prevažne K+) majú vodivosť 25 – 35 pS a sú blokované trojmocným iónom. MS kanály, 
ktoré prepúšťajú anióny sa vyznačujú vysokou vodivosťou (> 300 pS) a MS kanály, ktoré 
neselektujú medzi aniónmi a katiónmi sú typické pre baktérie a len zriedka sa vyskytujú 
v eukaryotických bunkách. Pre mechanosenzitívne kanály je charakteristické, že sa otvo-
ria len po nejakom mechanickom stimule. Boli navrhnuté dva mechanizmy, ktorých am-
bíciou je vysvetliť, akým spôsobom mechanický stres otvára iónový kanál. Signálom na 
otvorenie kanála môže byť napr. vznik napätia v  lipidovej membráne („stretch model“), 
ktoré sa dosahuje zmenou hrúbky alebo zakrivenia lipidovej dvojvrstvy. Toto generované 
napätie v membráne si vynucuje také konformačné zmeny proteínu, ktorých výsledkom

membrána membrána

napätie

pohyb

A B

Obr. 5.10 Modely aktivácie mechanosenzitívnych kanálov. A – „stretch model“ je založený na ge-
nerovaní mechanického napätia v membráne. Toto napätie vynúti v štruktúre iónového kanála ta-
ké konformačné zmeny, ktoré vedú k jeho otvoreniu. B – „spring-like tether model“ predpokladá 
priamy kontakt pružinového vlákna s kanálom a mimobunkovým prostredím alebo cytoskeletom 
v bunke. Zmena polohy alebo napätia vlákna sa prenáša na iónový kanál vo forme impulzu, ktorý 
ho otvorí. 
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je stabilizovanie otvoreného stavu kanála. Druhý mechanizmus je založený na existencii  
pružného vlákna, ktoré priamo spája MS kanál s cytoskeletom alebo s mimobunkovým 
prostredím („spring-like tether model“). Informácia o zmene napätia/polohy vlákna sa 
priamo prenáša na MS kanál a vyvoláva jeho otvorenie (obr. 5.10). MS kanály v baktériách 
hrajú úlohu pri regulácii turgoru a v eukaryotických bunkách sú napr. dôležité pre fun-
govanie všetkých zmyslov. Jedným z príkladov MS kanálov sú kanály v membráne vlás-
kových buniek vo vnútornom uchu stavovcov. Keď zvuková vlna rozkmitá tekutinu okolo 
stereocilií (mechanosenzory bunky), tie sa podráždia a to vedie k aktivovaniu prítomných 
MS kanálov, ktoré vpustia pozitívny náboj do bunky. Tým sa povrchová membrána depo-
larizuje, čo aktivuje napäťovo-riadené Ca2+ kanály, ktoré vpustia Ca2+ do bunky. Zvýšená 
cytozolická koncentrácia Ca2+ stimuluje uvoľnenie neurotransmitera do okolia bunky. Ne-
urostransmiter difunduje cez úzky priestor od vláskovej bunky smerom k nervovej bunke, 
na ktorej sa naviaže na receptor a dôjde ku generovaniu akčného potenciálu na membráne 
neurónu. Mechanický signál sa takto premieňa na elektrický a putuje ďalej cez sieť nervo-
vých buniek do centrálnej časti mozgu, kde sa ďalej spracováva. 

5.4.3  Rozdelenie iónových kanálov podľa typu prechádzajúceho 
iónu

Podľa typu iónu, ktorý iónovým kanálom prednostne prechádza delíme iónové kanály 
na: Na+ kanály, K+ kanály, Cl− kanály a Ca2+ kanály. 

Na+ kanály prepúšťajú prednostne Na+ ióny. V excitabilných bunkách Na+ kanály zod-
povedajú za nábehovú fázu akčného potenciálu. Delia sa na dve menšie podskupiny podľa 
toho, aký stimul ich otvára na napätím riadené a ligandom riadené Na+ kanály. K ligan-
dom riadeným Na+ kanálom patrí nikotínový acetylcholínový receptor, ktorý je lokalizo-
vaný v membráne svalovej bunky v nervovo-svalovej platničke. Aktivátorom tohto kanála 
je neurotransmiter acetylcholín a  tento typ Na+ kanála spúšťa depolarizáciu membrány 
svalovej bunky. Napäťovo závislé Na+ kanály sú zodpovedné za rýchlu depolarizáciu bun-
ky (~1 ms) a začínajú sa aktivovať už pri depolarizácii membrány nad - 70 mV. 

K+ kanály sú vodivé pre K+ ióny. V  excitabilných bunkách tvarujú akčný potenciál, 
konkrétne jeho depolarizačnú fázu a zabezpečujú tak obnovenie pokojovej zápornej hod-
noty membránového potenciálu. V endokrinných bunkách K+ kanály regulujú vylučova-
nie hormónov (napr. KATP kanál riadi vylučovanie inzulínu v pankreatických β-bunkách). 
Existujú štyri podskupiny K+ kanálov: Ca2+ aktivované K+ kanály, vstupne rektifikované 
K+ kanály (Kir), dvojpórové K+ kanály (K2P), ktoré stabilizujú negatívny membránový po-
tenciál a napäťovo-závislé K+ kanály (KV). 

Cl− kanály, ktoré prepúšťajú záporný Cl− ión, sa vyskytujú vo vonkajšej plazmatickej 
membráne ako aj vo vnútrobunkových membránach. Aj keď existuje veľká diverzita medzi 
Cl− kanálmi, možno ich rozdeliť do niekoľkých podskupín: CLC kanály, CFTR kanály a li-
gandom riadené GABAa a glycínové receptory. Cl− kanály hrajú úlohu v regulácii objemu 
bunky, transporte iónov a vody cez epiteliálne bunky (napr. CFTR kanály) a zasahujú aj do 
excitability buniek (GABAa a glycínové receptory).

Ca2+ kanály slúžia na transport iónov Ca2+ do bunky buď z mimobunkového priesto-
ru alebo z vnútrobunkových Ca2+ zásob. Jednu veľkú podskupinu tvoria napätím riadené 
Ca2+ kanály. Delia sa na vysokonapäťové (L-typ a neuronálne typy) a nízkonapäťové ka-
nály (T-typ). Vysokonapäťové Ca2+ kanály sa aktivujú pri membránových napätiach oko-
lo −30 mV a nízkonapäťové už pri napätí −70 mV. Tieto kanály možno nájsť vo všetkých 
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excitabilných tkanivách (neuronálne typy len v neurónoch). Inými významnými zástupca-
mi tejto skupiny sú vnútrobunkové Ca2+ kanály riadené ligandami. Príkladom je ryanodí-
nový receptor (RYR)/Ca2+ kanál, ktorý vypúšťa Ca2+ ióny zo sarkoplazmatického retikula 
smerom do cytoplazmy do blízkosti kontraktilného aparátu bunky, čím sa spúšťa kontrak-
cia svalovej bunky. 

5.5 ČO VIEME O ŠTRUKTÚRE IÓNOVÝCH KANÁLOV?

Proteínové komplexy iónových kanálov sú tvorené z rôzneho počtu buď identických 
alebo odlišných monomérov, ktoré sa v  membráne usporiadavajú tak, aby vyformova-
li v centre ich zoskupenia vodivý pór. Výrazne selektívne kanály (napr. napäťovo-riade-
né kanály) sú tetraméry zložené zo štyroch monomérov. Stredne selektívne kanály (napr.  
nAChR, GABAa, glycínové receptory) sú charakteristické pentamérnym zoskupením, ke-
dy vodivý pór vytvára skupina piatich monomérov. Pre málo selektívne až neselektívne 
kanály (napr. „gap junctions“) nachádzame v  membráne zatiaľ najobjemnejší komplex 
tvorený zo šiestich monomérnych častí (obr. 5.11). Časti kanálového proteínu, ktoré pre-
chádzajú hydrofóbnym prostredím membrány vo forme α-závitníc, sa  nazývajú tran-
smembránové segmenty. Tie sú navzájom poprepájané rôzne dlhými slučkami, ktoré 
predstavujú neusporiadané časti polypeptidového reťazca. Transmembránové segmenty 
sa v prostredí membrány môžu ďalej zhlukovať do väčších celkov tvz. domén. 
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Obr. 5.11 Štruktúrne usporiadanie iónových kanálov. A – Usporiadanie štyroch monomérov ved-
ľa seba s vodivým pórom v ich strede je typické pre vysoko selektívne iónové kanály. B – Penta-
méry (5 monomérov) sú charakteristické pre ligandom riadené kanály lokalizované na vonkajšej 
bunkovej membráne (napr. nAChR; GABAa, glycínové receptory). C – Šesť monomérov v mem-
bráne tvorí vodivú časť málo selektívnych iónových kanálov (napr. „gap junctions“). 

Vysoko selektívne napäťovo-závislé kanály sú tvorené z viacerých podjednotiek. Cen-
trálna α1-podjednotka zabezpečuje základnú funkciu iónového kanála a to prenášať ióny 
z jednej strany membrány na druhú. Ostatné podjednotky sú pomocné a majú za úlohu 
regulovať funkciu iónového kanála. V súčasnosti sú známe štyri typy usporiadania cen-
trálnej α1-podjednotky napäťovo-riadených iónových kanálov (Yu a spol. 2005). 

1.  typ usporiadania je typický pre Na+ a Ca2+ napäťovo-závislé kanály. α1-podjednotka je 
v tomto prípade zložená zo 4 identických domén (I – IV) jedného monoméru. Každá 
doména je tvorená zhlukom 6 transmembránových segmentov (S1 – S6). Segment S4 
obsahuje 5 až 7 kladne nabitých aminokyselín a plní funkciu napäťového senzora. Seg-
menty S5 a S6 so spojovacou slučkou vystieľajú vodivý pór kanála (obr. 5.12A).
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2.  typ usporiadania α1-podjednotky je charakteristický pre K+ iónové kanály, ktorými tečie 
výstupný K+ prúd vedúci k repolarizácii plazmatickej membrány. V tomto prípade je 
α1-podjednotka tvorená štyrmi identickými samostatnými monomérmi, pričom každý 
z nich je podobný jednej doméne z 1. typu usporiadania (obr. 5.12B).

3.  typ usporiadania je charakteristický pre vstupne-rektifikované K+ kanály, ktoré vedú 
vstupný K+ prúd (smer do bunky) pri negatívnych membránových potenciáloch (Kir). 
α1-podjednotka je v  tomto prípade tvorená štyrmi identickými monomérmi s  jedno-
duchšou membránovou topológiou. Každý monomér obsahuje iba jednu dvojicu seg-
mentov S5-S6 a slučky, ktorá ich spája (obr. 5.12C).

4.  typ usporiadania je charakteristický pre špecifické K+ kanály, tvz. dvojpórové (K2P), kto-
ré sú taktiež tetraméry. Každý zo štyroch monomérov obsahuje 4 transmembránové 
segmenty, ktoré sú analogické dvojiciam S5-S6 a slučky medzi nimi (obr. 5.12D).

NH2

B
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C D

NH2 COOH
NH2 COOH

COOH

NH2 COOH

I. II. III. IV.

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6

Obr.  5.12 Štruktúrna konfigurácia α1-podjednotky napäťovo-závislých iónových kanálov.  
A – Usporiadanie transmembránových segmentov v štyroch doménach typické pre Na+ a Ca2+ ka-
nály. Membránová topológia jednotlivých stavebných monomérov: B – K+ kanály, ktoré vedú vý-
stupný K+ prúd, C – vstupne-rektifikované K+ kanály (Kir) a D – dvojpórové K+ kanály (K2P). 

Stredne selektívne kanály ako je nAChR sú typické tým, že ich vodivý pór je tvorený 
v strede zoskupenia piatich samostatných monomérov, pričom každý z nich je zložený zo 
štyroch transmembránových segmentov. N− a  C− koniec polypeptidového reťazca kaž-
dého monoméru v  pentamérnom usporiadaní je orientovaný do mimobunkového pro-
stredia. N-koniec je miestom väzby neurotransmitera (obr. 5.13). Podobné usporiadanie 
monomérov a ich membránová topológia bola ukázaná aj pre aniónové kanály GABAa a 
glycínové receptory.

Neselektívne a málo selektívne kanály tvoria v membráne zatiaľ objemovo najväčšie 
zoskupenie tvorené až zo šiestich monomérov. Príkladom sú kanály „gap junctions“, ktoré 
umožňujú rýchly medzibunkový transport iónov a metabolitov do hmotnosti 1 kDa. Kaž-
dý monomér zapojený do hexaméru pozostáva zo štyroch transmembránových segmen-
tov, pričom N− a C− konce polypeptidového reťazca sú orientované do vnútra bunky. 
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Obr. 5.13 Štruktúra nikotínového acetylcholínového receptora (nAChR). Iónový kanál je tvorený 
z piatich samostatných monomérov a každý z nich je budovaný zo štyroch transmembránových 
segmentov. N− a C− konce polypeptidového reťazca monomérov sú orientované do mimobunko-
vého prostredia. 

Slučky spájajúce dvojicu segmentov S1 – S2 (L1) a S3 – S4 (L2) zabezpečujú vzájom-
nú komunikáciu hexamérov umiestnených v dvoch protiľahlých membránach, ktoré sa 
približujú až na vzdialennosť ~2 nm (obr. 5.14). Tak sa sformuje funkčný hydrofilný pór, 
ktorým sa efektívne a rýchlo prepojí vnútorné prostredie dvoch susediacich buniek. Tento 
typ medzibunkovej komunikácie je dôležitý napr. v srdci na zabezpečenie synchronizácie 
pri kontrakcii kardiomyocytov.
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Obr. 5.14 Usporiadania funkčnej podjednotky kanálov „gap junctions“. Tento typ kanálov patrí 
k hexamérnym komplexom, ktoré sú tvorené šiestimi monomérmi. Dva hexaméry v dvoch proti-
ľahlých membránach sa navzájom kontaktujú prostredníctvom slučiek, ktoré spájajú segmenty S1 
a S2 (slučka L1) a segmenty S3 a S4 (slučka L2). 

5.6 FUNKCIA IÓNOVÝCH KANÁLOV 

Iónové kanály zohrávajú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v celej škále bunkových pro-
cesov. Jednou z najvýznamnejších úloh je generovanie a šírenie akčného potenciálu v exci-
tabilných bunkách ako sú nervové, svalové a endokrinné bunky. Akčný potenciál je krátko 
trvajúca udalosť, kedy sa záporný pokojový membránový potenciál prepóluje na pozitív-
ne hodnoty a potom sa opäť vráti na svoju pokojovú hladinu. Akčný potenciál hrá veľmi 
dôležitú úlohu pri vzájomnej komunikácii neurónov a v ostatných excitabilných bunkách 
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spúšťa špeciálne vnútrobunkové deje. Vo svalových bunkách je to kontrakcia svalu a v en-
dokrinných bunkách je to vylučovanie hormónov. Tvar akčného potenciálu sa výrazne líši 
medzi rôznymi typmi excitabilných buniek.

5.6.1 Akčný potenciál v nervových bunkách
Akčný potenciál na membráne  neurónov má charakteristický tvar zobrazený na 

obr.  5.15A. Pokojová hladina membránového potenciálu je −70 mV. Vzruch z koncovej 
časti axónu jedného neurónu sa prenáša na susedný neurón v oblasti, ktorá sa nazýva sy-
napsia (obr. 5.15B). Synapsia je zložená z troch častí: presynaptickej membrány, z ktorej sa 
vzruch šíri; synaptickej štrbiny s rozmermi 20 – 40 nm a z postsynaptickej membrány, na 
ktorú sa vzruch prenáša. Keď elektrický signál dosiahne koncové ukončenie axónu 
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Obr. 5.15 Šírenie vzruchu medzi nervovými bunkami. A – Typický tvar akčného potenciálu v ner-
vových bunkách. Akčný potenciál sa začína rýchlou depolarizačnou fázou a postupuje cez dlhšie tr-
vajúcu repolarizačnú fázu s krátkou hyperpolarizáciou do pokojového stavu. B – Synapsia - miesto 
prenosu elektrického signálu medzi susednými neurónmi.

neurónu, membrána sa depolarizuje a  to umožní aktiváciu Ca2+ kanálov, ktoré vpus-
tia Ca2+ ióny z  mimobunkového priestoru do vnútra axónu. Zvýšená vnútrobunková 
koncentrácia Ca2+ vynúti exocytózu vezikúl naplnených neurotranmiterom, ktorý sa 
tým uvoľní do úzkej synaptickej štrbiny. Na postsynaptickej membráne sú lokalizované 
neurotransmiterové receptory (Na+ kanály), ktoré interagujú s uvoľneným neurotransmi-
terom. Dominantný neurotransmiter v  mozgu je glutamát, ktorý aktivuje glutamátové 
receptory. Po ich aktivácii v  postsynaptickej membráne Na+ priamo vstupuje do vnút-
ra neurónu. Hromadenie kladného náboja vo forme Na+ na vnútornej strane neurónu 
spôsobí depolarizáciu okolitej membrány. Ak depolarizácia dosiahne prahovú hodnotu 
(−55 mV), celý proces postupuje ďalej. Začiatočná fáza depolarizácia je postačujúca na 
aktiváciu ďalších Na+ kanálov, ale v tomto prípade už od napätia-závislých, ktoré pokra-
čujú v prenášaní Na+ do vnútra bunky a mohutnejšej depolarizácii membrány až na po-
zitívne hodnoty (+30 mV). Vtedy sa Na+ kanály zatvoria a aktivujú sa K+ kanály, ktoré sú 
zodpovedné za repolarizačnú fázu akčného potenciálu. Pre K+ kanály je charakteristická 
pomalšia kinetika vrátkovania v porovnaní so Na+ kanálmi, preto repolarizačná fáza trvá 
dlhšie ako depolarizačná. Otvorením K+ kanálov sa vypustia ióny K+ von z bunky, kde je 
ich nadbytok, a membránový potenciál sa začne postupne vracať na pokojovú zápornú 
hodnotu. Predtým však dochádza na krátky čas k hyperpolarizácii membrány na −90 mV 
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a až potom sa postupne obnoví pokojový stav. Tento krok hyperpolarizácie je dôležitý na 
to, aby sa neurón nemohol ihneď stimulovať ďalším impulzom a zároveň sa tým zabepeču-
je jednosmerné šírenie daného signálu medzi neurónmi. V záverečnej fáze celého procesu 
nastupuje Na+/K+ pumpa, ktorá prenáša tri ióny Na+ von a dva ióny K+ dnu a tým sa po-
stupne obnovia vnútrobunkové koncentrácie Na+ a K+ na pokojovú hodnotu. Akčný po-
tenciál vzniká lokálne a má schopnosť sa po membráne postupne šíriť. Týmto spôsobom 
sa nervový vzruch šíri po axóne smerom od tela buniek alebo po dendritoch smerom k te-
lu buniek neurónov. V mozgu prevažuje chemická synapsia, kde na prenos signálu z jed-
ného neurónu na druhý je potrebná chemická látka – neurotransmiter. 

5.6.2 Akčný potenciál vo svalových bunkách 
Akčný potenciál na membránach svalových buniek má svoj charakteristický tvar a líši 

sa medzi srdcovými a kostrovo-svalovými bunkami. Akčný potenciál na srdcovej bunke 
trvá dlhšie (100 – 300 ms) v porovnaní s potenciálom, ktorý sa generuje na bunke kostro-
vého svalu. Celý proces prenosu vzruchu sa začína pokojovou fázou, kedy má membráno-
vý potenciál hodnotu −85 mV až −95 mV (obr. 5.16A). Po aktivácii Na+ kanálov sa umož-
ní vtok Na+ do vnútra bunky, čo spôsobí rýchlu depolarizáciu membrány až na pozitívne 
hodnoty. Potom nastupuje fáza včasnej repolarizácie sprostredkovaná K+ kanálmi. Kladný 
potenciál otvorí Ca2+ napätím riadené kanály (L-typ), ktoré vpustia malé množstvo Ca2+ 
do bunky, pričom tento Ca2+ má iba signalizačnú úlohu a vyvolá ďalšie omnoho mohut-
nejšie uvoľnenie Ca2+ z vnútrobunkových zásob. Takto uvoľnený Ca2+ je potrebný na za-
hájenie kontrakcie srdcovej svalovej bunky. Vstup Ca2+ do bunky cez L-typ Ca2+ kanál pri-
spieva do veľkej miery k formovaniu plateau fázy akčného potenciálu. Po inaktivácii Ca2+ 
kanálov, zostávajú v hre už iba K+ kanály, ktoré postupne vypúšťajú kladný náboj vo forme 
K+ iónov z bunky von, čím dochádza k postupnej repolarizácii membrány až do obnove-
nia pokojovej zápornej hodnoty membránového potenciálu. 

Elektrický signál sa medzi susednými srdcovými bunkami pracujúceho myokardu ší-
ri v mieste interkalárnych diskov, kde sa vo väčšom množstve nachádzajú „gap junctions“ 
kanály. Tie umožňujú rýchly a efektívny prenos elektrického signálu z bunky do bunky 
(obr. 5.16B). Rýchly prenos signálu (~0,2 ms) je dôležitý pre zabezpečenie synchronicity 
kontrakcie jednotlivých myocytov. Akčný potenciál na membráne kostrovo-svalovej bun-
ky trvá kratšie (~2 ms) v porovnaní so srdcovým akčným potenciálom (~200 ms) (obr. 
5.16C). Elektrický signál sa na kostrovo-svalovú bunku prenáša z neurónu v špecializo-
vanom mieste nervovo-svalovej platničky (obr. 5.16D). Má podobnú stavbu ako synapsia 
medzi dvomi nervovými bunkami. Avšak rozdiel je v tom, že postsynaptická membrána 
svalovej bunky je bohato zvrásnená, aby sa zväčšil jej povrch a mohla byť husto obsadená 
nikotínovými acetylcholínovými receptormi (10 000 receptorov/µm2), ktoré reagujú na 
uvoľnený acetylcholín aktiváciou. Nikotínové acetylcholínové receptory sú dominantne 
Na+ kanály, ktoré vpustia kladný náboj vo forme Na+ do bunky a prispievajú k začiatočnej 
fáze akčného potenciálu. Na túto lokálnu depolarizáciu reagujú Na+ napätím riadené ka-
nály, ktoré sú umiestnené do blízkosti acetylcholinových receptorov, avšak na odľahlejších 
miestach zvrásnení a sú zodpovedné za mohutnejšiu depolarizáciu membrány až na pozi-
tívne hodnoty. Po dosiahnutí maxima sa membrána repolarizuje prácou K+ kanálov, ktoré 
vypúšťajú K+ ióny von z bunky a prispejú k nahromadeniu záporného náboja vo vnútri 
bunky a tým k znovuobnoveniu pokojovej hodnoty membránového potenciálu. Celý po-
písaný cyklus sa potom môže zopakovať.
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Obr.  5.16 Šírenie elektrického signálu vo svalových bunkách. A – Tvar akčného potenciálu na 
srdcovej bunke. B – Prenos elektrického signálu medzi susednými srdcovými bunkami v  mies-
te interkalárnych diskov. C – Tvar akčného potenciálu na membráne kostrovo-svalovej bunky.  
D – Schéma nervovo-svalovej platničky. 

5.7 OCHORENIA PODMIENENÉ MUTÁCIAMI IÓNOVÝCH KANÁLOV 

Existencia jednej alebo koexistencia viacerých mutácií v géne iónového kanála ne-
musí ihneď negatívne ovplyvniť jeho vlastnosti a kanál tak stále môže fungovať v normál-
nom móde. Horší prípad nastane, ak sú mutácie lokalizované do oblastí, ktoré predstavujú 

„Achilovu pätu“ kanála a teda sú nevyhnutné pre jeho správnu činnosť. Dysfunkcia ióno-
vého kanála podmienená mutáciami môže viesť k rôznym ochoreniam. V tejto časti bliž-
šie uvedieme niektoré známe ochorenia, ktoré sú priamo spojené s mutáciami v génoch 
kódujúcich iónové kanály. 

5.7.1 Cystická fibróza
Jedným zo známych ochorení s genetickým základom je cystická fibróza (CF). CF je 

ochorenie, ktoré negatívne zasahuje do činnosti pľúc a niektorých orgánov tráviacej sú-
stavy (pankreasu, pečene a čreva). Na molekulárnej úrovni je toto ochorenie charakteri-
zované abnormálnym transportom Cl− a Na+ iónov cez epiteliálne bunky, čo vedie k tvor-
be tuhého a lepivého sekrétu na povrchu týchto buniek. Sekrét so zmenenou konzistenciou 
znižuje priechodnosť dýchacích ciest, čo následne vyvoláva infekty až vážne zápaly pľúc-
neho tkaniva. Ukázalo sa, že CF je spojená s génom na dlhom ramienku chromozómu 7, 
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ktorý kóduje CFTR proteín („Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator“). 
Tento proteín jednak funguje ako Cl− iónový kanál, ktorý kontroluje transport záporných 
Cl- iónov cez membránu epiteliálnych buniek a taktiež reguluje iónové kanály, ktorých 
úlohou je membránový transport Na+ iónov v bunkách epitelu. U 66 – 70 % CF pacientov 
sa objavila špecifická mutácia na CFTR proteíne a to chýbajúca aminokyselina phenylala-
nín (F) na pozícii 508 (∆F508). CFTR-∆F508 kanál má významne narušenú štrukturálnu 
integritu, čo vedie k jeho predčasnej degradácii ešte v endoplazmatickom retikule. Tým sa 
signifikantne znižuje množstvo funkčných CFTR kanálov v plazmatickej membráne. Elek-
trofyziologické experimenty ukázali, že mutácia ∆F508 nemení biofyzikálne vlastnosti pó-
ru CFTR kanála (ako sú napr. vodivosť, selektivita a I-V krivka). Na druhej strane mutácia 
∆F508 významne znižuje aktivitu kanála predlžovaním časových úsekov kľudu medzi ob-
lasťami jeho zvýšenej aktivity. Ochorenie CF je možné diagnostikovať genetickými testa-
mi už pred narodením dieťaťa, alebo sa zachytí počas prvých 6 mesiacov života. Prognóza 
ochorenia sa vďaka včasnému záchytu a  vhodnej liečbe symptómov významne zlepšila 
a život pacientov sa predĺžil z niekoľkých mesiacov (rok 1959) na priemerne 40 rokov (rok 
2008). Štandardná liečba zahŕňa fyzioterapiu na mechanické uvoľňovanie hustého hlienu 
z pľúc, ďalej aplikovanie mukolytík na zrieďovanie hlienu, bronchodilatátorov na udrža-
vanie priechodnosti dýchacích ciest a antibiotík na zvládnutie infektu pľúc. V závažných 
prípadoch sa pristupuje až k transplantácii pľúc. Transplantovať sa však musia oba pľúcne 
laloky, aby sa predišlo prenosu bakteriálnej infekcie z ponechaného tkaniva na transplan-
tované. Modernejší spôsob liečby predstavuje génová terapia. Je založená na predpoklade, 
že prenosom normálneho CFTR génu do poškodených epiteliálnych buniek sa vybudí 
expresia funkčného CFTR kanála. Využíva sa pritom skutočnosť, že stačí iba 10 % funkč-
ných kanálov na zabezpečenie správnej funkcie pľúc. Zatiaľ sa však ukazuje, že účinnosť 
tejto liečby je malá, pretože iba obmedzené množstvo buniek začalo funkčný CFTR kanál 
exprimovať po ich transfekcii opraveným génom. Ďalšia liečebná stratégia je založená na 
stabilizácii štruktúry mutovaného CFTR kanála látkami (tvz. stabilizátormi) a tým zabrá-
niť jeho predčasnej degradácii. Týmto spôsobom by sa zvýšil transport vysyntetizovaného 
kanála do cieľovej membrány v dostatočnom množstve. Následne by sa znížená aktivitu 
mutovaného kanála v membráne opravila chemickou cestou. Ukázalo sa, že niektoré už 
testované látky majú duálny účinok, čiže na jednej strane stabilizujú štruktúru kanála a zá-
roveň stimulujú jeho aktivitu po zabudovaní do cieľovej membrány. V budúcnosti sa bude 
snaha farmakológov zameriavať hlavne na hľadanie takýchto látok s duálnym účinkom, 
ktoré budú vyvolávať čo najmenej vedľajších účinkov. 

5.7.2 CPVT syndróm
CPVT syndróm („Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia“) je cha-

rakteristický opakovanými krátkodobými arytmiami srdcových komôr, ktoré sú primárne 
vyvolané zvýšenou hladinou katecholamínov v krvi. Katecholamíny sa vylučujú do krvi 
počas fyzického alebo emočného stresu a jednou z ich úloh je, aby sa bunky pracujúceho 
myokardu pripravili na väčšiu záťaž počas stresu. Na molekulárnej úrovni katecholamíny 
interagujú s  β1-receptormi v  plazmatickej membráne myocytov, čím sa aktivuje kaská-
da procesov výsledkom ktorých je fosforylácia niektorých dôležitých bunkových proteí-
nov (napr. RYR2 kanála, DHPR kanála a iných). Výsledkom katecholamínovej stimulácie 
je zrýchlená činnosť srdca a  to znamená väčší objem pumpovanej krvi do tela. Pacien-
tom so syndrómom CPVT sa počas stresu činnosť srdca zrýchľuje pdobne ako u zdravých 
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jedincov, ale pri vyššom pulze srdca (100 – 120 úderov/min) dochádza k narušeniu rytmi-
city sťahov srdcových komôr. To často vyvoláva arytmie, počas ktorých srdce nedostatoč-
ne pumpuje krv do mozgu pacienta a ten potom môže pocítiť nevoľnosť alebo až stratiť ve-
domie. Niektoré takto vyvolané komorové arytmie sa skončia samovoľne. Iné však môžu 
prerásť až do nebezpečných fibrilácii srdcových komôr, čo môže skončiť smrťou, ak sa pa-
cientovi neposkytne prvá pomoc použitím defibrilátora. CPVT pacienti sa liečia štandard-
ne podávaním β-blokátorov, ktoré blokujú väzbu katecholamínov na β1-receptory, čím sa 
predchádza zrýchleniu činnosti srdca a vzniku nežiadúcich arytmií. U niektorých CPVT 
pacientov aj napriek liečbe β-blokátormi arytmie neustále pretrvávajú. Vtedy sa pristupu-
je k invazívnej liečebnej stratégii – implantácii minidefibrilátora. Je to malý prístroj, ktorý 
sa umiestňuje priamo pod kožu nad hrudný kôš pacienta a snímacie elektródy sa zavedú 
cez cievu do pravej srdcovej komory. Minidefibrilátor má za úlohu detegovať komorové 
arytmie a následne vysielať elektrické impulzy dostatočnej sily na ich včasné ukončenie. 
Táto forma liečby je úspešná, ale finančne nákladná a pacientami nie vždy dobre tolerova-
ná. Preto sa neustále stretávame so snahou o nájdenie vhodnejších farmák pre liečbu toh-
to ochorenia. Na začiatku hľadania nových liečebných stratégií sa pozornosť upriamila na 
úlohu srdcového ryanodínového receptora (RYR2) v ochorení CPVT. Pre správnu funkciu 
srdca je RYR2 kanál veľmi dôležitý a nezastupiteľný. Tento kanál prepúšťa Ca2+ z vnútro-
bunkových zásobníkov do cytoplazmy, kde Ca2+ ióny rýchlo difundujú do blízkosti kon-
traktilného aparátu bunky a  spúšťajú kontrakciu myocytu. U  CPVT pacientov bol ako 
prvý gén testovaný na prítomnosť mutácii práve gén kódujúci RYR2 kanál. V súčasnosti 
je známych viac ako 70 mutácií na tomto kanáli, ktoré by mohli súvisieť so CPVT ochore-
ním. Objavené mutácie sa zhromažďujú do štyroch oblastí, o ktorých sa predpokladá, že 
by mohli byť dôležité pre správnu funkciu RYR2 kanála. Jedna z navrhnutých teórii pred-
pokladá, že RYR2 kanál postihnutý CPVT mutáciou má zvýšenú aktivitu počas pokojovej 
fázy (diastoly). Práve táto zvýšená aktivita predstavuje impulz na spustenie extra akčného 
potenciálu mimo poradia, čo vedie k narušeniu rytmicity sťahov srdca. Moderná liečba 
CPVT ochorenia by mala spočívať v obnovení nízkej diastolickej aktivity RYR2 kanála. 
V súčasnosti sa testujú viaceré účinné látky, ktoré by mohli opraviť dysfunkciu mutova-
ného RYR2 kanála. Niektoré z nich už boli aplikované aj na experimentálnych zvieracích 
modeloch, pričom sa ukázalo, že úspešne zabránili vzniku komorových arytmií alebo as-
poň významne znižili frekvenciu ich výskytu. 

5.7.3  Ochorenia spojené s patologickými zmenami v procese  
vylučovania inzulínu

KATP kanál je K+ kanál, ktorého aktivita je priamo regulovaná vnútrobunkovou kon-
centráciou ATP. Po zvýšení hladiny ATP dochádza k inhibícii tohto kanála. KATP kanál 
zohráva kľúčovú fyziologickú úlohu v mnohých tkanivách. Napr. v pankreatických β-bun-
kách stimuluje sekréciu inzulínu po zvýšení množstva glukózy v krvi. Pri nízkej koncen-
trácii glukózy v plazme je bunková hladina ATP nízka, KATP kanál je teda aktívny a môže 
ním pretekať K+ prúd smerom von z bunky. Týmto spôsobom sa stabilizuje membráno-
vý potenciál na pokojovej úrovni (−80  mV až −100  mV). Za takýchto kľudových pod-
mienok sú sekrečné váčky naplnené inzulínom, uzamknuté v bunke. Akonáhle sa po 
príjme potravy zvýši hladina glukózy v  krvnej plazme, začne glukóza prostredníctvom 
svojho membránového transportéru prechádzať do β-buniek. Zvýšený transport glukó-
zy do β-buniek urýchľuje ich bunkový metabolizmus, čím narastá produkcia ATP a na to 
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reaguje KATP kanál inhibíciou. Uzavretím výstupného toku K+ sa v β-bunkách začnú klad-
ne nabité ióny K+ hromadiť, čo prispeje k depolarizácii membrány. Depolarizačný stimul 
aktivuje napäťovo-závislé Ca2+ kanály, ktoré sa otvoria a vpustia Ca2+ ióny do bunky. Ná-
rast koncentrácie cytozolického Ca2+ je potrebný na exocytózu vnútrobunkových sekreč-
ných váčkov naplnených inzulínom. Obsah váčkov sa uvoľní do krvi a inzulín informuje 
bunky pečene, kostrových svalov a tukového tkaniva, aby začali glukózu z krvného obe-
hu absorbovať (obr. 5.17). Za normálnych fyziologických podmienok je zatvorenie KATP 
kanála nevyhnutné na uvoľnenie inzulínu z β-buniek. Táto skutočnosť vysvetľuje, prečo  
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Obr. 5.17 Úloha KATP kanála v mechanizme vylučovania inzulínu z β-buniek pankreasu. KATP 
kanál je K+ kanál, ktorý stabilizuje pokojový membránový potenciál a jeho aktivita je priamo re-
gulovaná koncentráciou ATP. V podmienkach kľudu je hladina bunkového ATP nízka, KATP ka-
nál aktívny a sekrečné váčky naplnené inzulínom uzatvorené v β-bunkách (ľavá strana). Signálom 
na vylučovanie inzulínu je zvýšený transport glukózy z krvi do β-buniek, ktorý stimuluje ich me-
tabolizmus a zvýši produkciu ATP. Nárast ATP spôsobí inhbíciu KATP kanála a to umožní, aby sa 
bunková membrána depolarizovala. Signál depolarizácie využijú napäťovo-závislé Ca2+ kanály na 
vpustenie Ca2+ iónov do bunky, ktoré sú potrebné na exocytózu váčkov s inzulínom a tým vylúče-
nie inzulínu do krvného obehu (práva strana). 

sa látky ako tolbutamín a glibenclamide s inhibičným účinkom na KATP kanál často vy-
užívajú na liečenie diabetu 2. typu. Ukázalo sa, že niektoré mutácie v géne KATP kanála 
sú príčinou ochorení, pre ktoré je typické patologicky pozmenené uvoľňovanie inzulínu 
(napr. neonatálny diabetes a hyperinsulinémia). Hyperinsulinémia (HI) u novorodencov 
je charakterizovaná kontinuálnym, neregulovaným uvoľňovaním inzulínu bez ohľadu na 
vážne stavy hypoglykémie, ktoré môžu bez liečby spôsobiť vážne poškodenie mozgu die-
ťaťa. Viac ako v  50  % prípadov sa ochorenie HI spája s  mutáciami v  géne KATP kaná-
la. Takto mutovaný KATP kanál prestáva byť regulovaný ATP a ostáva trvalo zatvorený aj 
v podmienkach nízkej koncentrácie glukózy v krvi. Cieleným vonkajším zásahom, ktorý 
by viedol k aktivácii takto mutovaného kanála, by sa stabilizovalo vylučovanie inzulínu. 
Liečba tohto ochorenia si teda vyžaduje použitie chemických látok, ktoré by KATP kanál 
aktivovali a tak zastavili nekontrolované uvoľňovanie inzulínu. Iným zo závažných ocho-
rení v tomto aspekte je permanentný neonatálny diabetes, ktorý možno diagnostikovať už 
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počas prvých 6 mesiacov života. Toto ochorenie je charakterizované hyperglykémiou (ne-
dostatok inzulínu) a liečba teda spočíva v dodávaní umelo syntetizovaného inzulínu. Aj 
v tomto prípade je známych viac ako 20 mutácií na KATP kanáli, ktoré sa spájajú s týmto 
ochorením. Mutácie sa prevažne zhlukujú v mieste polypeptidového reťazca, kde prebieha 
interakcia ATP s kanálom, čiže mutácie pravdepodobne ovplyvňujú reguláciu kanála ATP. 
Liečba neonatálneho diabetu bola najkôr založená na dodávaní chýbajúceho inzulínu. Av-
šak súčasný moderný trend liečby spočíva v podávaní inhibítorov KATP kanála (sulfonylu-
rea), pretože práve inhibícia KATP kanála predstavuje fyziologický impulz, ktorý je potreb-
ný na stimuláciu uvoľnenia inzulínu do krvi. 
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6.1 ČO JE RYANODÍNOVÝ RECEPTOR 

Ryanodínové receptory (RyR) patria spolu s inozitol trisfosfátovými receptormi (IP3R) 
k iónovým kanálom vnútrobunkových membrán, sprostredkujúcim uvoľňovanie vápnika 
z vnútrobunkových zásobníkov. Nachádzajú sa vo väčšine tkanív. V kostrových a srdcových 
svalových bunkách sprostredkujú zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika na úroveň 
potrebnú pre kontrakciu. V hladkých svaloch, v neurónoch a v neexcitabilných tkanivách 
zohrávajú RyR modulačnú funkciu, zatiaľ čo primárnu funkciu pri uvoľňovaní vápnika tam 
zohráva inozitol trisfosfátový receptor (IP3R). Štúdium funkcie RyR sa preto sústreďuje 
najmä na pochopenie ich úlohy v aktivácii kontrakcie kostrového a srdcového svalu. 
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6.2 IZOFORMY RYANODÍNOVÉHO RECEPTORA

Molekulu zodpovednú za uvoľňovanie vápnika z vnútrobunkových zásobníkov sa po-
darilo po prvýkrát identifikovať v kostrovom svale, keď sa ukázalo, že je totožná s recepto-
rom viažucim rastlinný alkaloid ryanodín. Izoláciou a purifikáciou RyR z kostrového svalu 
a neskôr zo srdcového svalu a z iných tkanív sa zistilo, že RyR je extrémne veľký homotet-
ramér zložený zo 4 identických podjednotiek, z ktorých každá ma molekulovú hmotnosť 
≈565 kDa. Proteín je taký veľký, že ho bolo možné vizuálne identifikovať na elektróno-
vo-mikroskopických obrazoch ako tzv. „nožičky“ vyčnievajúce z membrány sarkoplazma-
tického retikulu (SR) a vypĺňajúce diadickú štrbinu v kostrovom a srdcovom svale. 

U prvoústovcov (napr. hlístovce, mäkkýše, a článkonožce) sa vyskytuje len jedna for-
ma RyR, podobne ako jedna forma IP3R. Ježovky majú tiež len jednu formu RyR. Stavov-
ce majú tri gény, kódujúce 3 izoformy RyR (RyR1, RyR2 a RyR3): RyR1 izoforma prevláda 
v kostrovom svale; RyR2 prevláda v srdcovom a hladkom svale; a RyR3, ktorý bol obja-
vený po prvýkrát v mozgovom tkanive, bol neskôr nájdený takmer vo všetkých tkanivách 
(tab.  6.1). Izoformy RyR1 a  RyR2 sú nutné pre prežitie organizmov, zatiaľ čo izoforma 
RyR3 sa nezdá byť životne dôležitá (tab. 6.1). 

Tab. 6.1. Základné údaje o izoformách RyR cicavcov.

RyR1 RyR2 RyR3

Lokalizácia Hs: 19q13.1 
Mm: 7A2 – 7A3

Hs: 1q42.1-1q43 
Mm: 13A1-13A2

Hs: 15q14-q15 
Mm: 2E5-2F3

Alternatívny zostrih 3 varianty 2 varianty 3 varianty
Počet aminokyselín 5038 4967 4870

Expresia v tkanivách

Kostrový sval, mozog 
(cerebellum, hippo-
campus), hladký 
a srdcový sval, placen-
ta, vaječníky, testis, 
nadoblička

Srdce, mozog, žalúdok, 
pľúca, týmus, nadoblič-
ka, vaječníky

Špecifické štruktúry 
mozgu (corpus 
striatum, thalamus, 
hippocampus), 
kostrový sval, bránica, 
hladký sval

Symbol (Hs) RyR1_HUMAN RyR2_HUMAN RyR3_HUMAN
UniProt # P21817 Q92736 Q15413
Dĺžka génu Hs: 160 kb

KO modely

RyR1(-/-) myši hynú 
perinatálne pre 
abnormality kostrové-
ho svalu, ktorý 
nereaguje na elektrickú 
stimuláciu

RyR2(-/-) myši hynú 
v 10. embryonálnom 
dni s morfologickými 
abnormalitami srdcovej 
trubice. 

RyR3(-/-) myši 
prežívajú a sú fertilné 
bez evidentných 
abnormalít, majú 
zvýšenú pohybovú 
aktivitu

Genetické ochorenia Malígna hypertermia 
(MH)

Katecholaminergická 
polymorfná komorová 
tachykardia (CPVT1)

Nie sú známe

Choroba centrálnych 
jadier svalových vláken 
(CCD)

Arytmogénna 
dysplázia/kar-
diomyopatia pravej 
komory (ARVD2)

Iné myopatie Iné arytmie
Počet známych  
mutácií ≈ 200 > 100

Hs – Homo sapiens; Mm – Mus musculus
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Gény pre izoformy RyR majú dĺžku ≈160 kb a >100 exónov. Gén RyR1 kódujúci ko-
strovú izoformu RyR a gén RyR2 kódujúci srdcovú izoformu RyR boli klonované na pre-
lome 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia v laboratóriách D.H. MacLennana (Kanada) aj 
S. Numu (Japonsko). Gén RyR3 kódujúci mozgovú izoformu RyR bol klonovaný v r. 1992 
 kolektívom Hakamata, Nakai, Takeshima a Imoto (Japonsko). Základné údaje o troch izo-
formách RyR, získané z elektronických databáz, sú uvedené v tabuľke 6.1.

Klonovaním sa zistilo, že medzi ≈16 kilobázovými subjednotkami izoforiem RyR1, 
RyR2 a RyR3, kódujúcimi ≈5000 AA aminokyselín, je 66 – 70 % homológia. Všetky tri 
izoformy majú niektoré charakteristiky spoločné. Okolo 80 % objemu proteínu zodpovedá 
cytoplazmatickej doméne, zatiaľ čo 20 % zodpovedá transmembránovej doméne.

6.3 DOMÉNOVÁ ORGANIZÁCIA RYANODÍNOVÉHO RECEPTORA

Všetky izoformy RyR obsahujú 10 hydrofóbnych segmentov v C-terminálnej oblasti 
a dva hydrofóbne segmenty v centrálnej oblasti. Zvyšok proteínu je hydrofilný a vytvára 
cytoplazmatickú doménu („nožičku“). Všetky tri izoformy RyR majú spoločnú základnú 
doménovú štruktúru. Porovnanie doménovej štruktúry podľa servera Pfam (www.sanger.
ac.uk) je uvedené na obr. 6.1.

RIH-assocMIR
INS145_P3_REC RyR TM-segment

Ion_trans oblasť homologická s inozitol trisfosfátovým receptoromSPRY
RR_TM4-6 EF-handRIH

coiled-coil

RyR1_HUMAN

RyR2_HUMAN

RyR3_HUMAN

Obr.  6.1 Doménová štruktúra izoforiem ľudského RyR. TM-segment – transmembránový seg-
ment; coiled-coil – zvinutá závitnica. Podľa údajov z databázy Pfam (http://pfam.sanger.ac.uk/fa-
mily/PF02026.11).

RyR3  Rc 
A

B

RyR3  Gg 
RyR3  Mv 
RyR3  Oc 
RyR3  Hs 
RyR2  Mm 
RyR2  Oc 
RyR2  Hs 
RyR1  Ss 
RyR1  Hs 
RyR1  Oc 
RyR1  Mn 
RyR1  Rc 

RyR  Dm 
RyR  Ce 

IP3R  Ce 
IP3R  Dm 

IP3R  Pa 
IP3R3  Rn 
IP3R3  Bt 
IP3R3  Hs 
IP3R1  Xl 
IP3R1  Bt 
IP3R1  Rn 
IP3R1  Mm 
IP3R2  Rn 
IP3R2  Bt 
IP3R2  Hs 

IP3R1  Hs 

Obr. 6.2 Fylogenetické vzťahy medzi  
izoformami RyR a IP3R.  
A – Fylogram podľa Vazquez-Martinez 
a spol. (2003).  
Ce – Caenorhabditis elegans;  
Dm – Drosophila melanogaster;  
Pa – Panalirus argus;  
Mn – Macaira nigricans;  
Rc – Rana catesbiana;  
Gg – Gallus gallus;  
Ss – Sus scrofa;  
Oc – Oryctolagus cuniculus;  
Hs – Homo sapiens;  
Mm – Mus musculus;  
Mv – Mustela vison;  
Rn – Rattus norvegicus;  
Bt – Bos taurus;  
Xl – Xenopus laevis.  
B –Doménová štruktúra IP3R typu 1. 
Symboly sú zhodné s obr. 6.1.
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Obr. 6.3 Štruktúrne domény a satelitné proteíny RyR kanála. Znázornený je jeden monomér. Sym-
boly pre domény sú identické s obr. 6.1. Čierne trojuholníky znázoňujú leucín-izoleucínový zips; 
DR1 – DR3 – divergentné oblasti 1 – 3; PP1, PP2A – fosfoproteín fosfatázy; PKA – proteínkináza 
A; spin – spinofilín; FKBP – kalstabín (FKBP 12.6); CaM – kalmodulín. Voľne podľa Yano a spol., 
Pharmacol Ther. 107:377-391(2005).

Niektoré z domén sú oblasti veľmi vysokej homológie medzi jednotlivými izoformami 
RyR, a neboli identifikované v žiadnych iných proteínoch (domény RyR v N-terminálnej 
a centrálnej oblasti a doména RR_TM4-6 v C-terminálnej oblasti). Funkcia týchto domén 
zatiaľ nie je známa. Ďalšie domény sú spoločné pre RyR a IP3R kanály a naznačujú ich 
spoločnú vývojovú základňu (obr. 6.2): domény INS145_P3_REC a MIR v N-terminálnej 
oblasti, dve RIH domény v N-terminálnej a centrálnej oblasti a RIH-asociovaná doména 
v C-terminálnej oblasti. Doména SPRY sa vyskytuje vo viacerých proteínoch s rôznymi 
funkciami a predpokladá sa, že hrá úlohu pri interakciách s  inými proteínmi. Doména 
Ion_trans je spoločná pre veľkú skupinu iónových kanálov, vrátane draslíkových, sodí-
kových a vápnikových napäťovo-závislých kanálov, TRP kanálov a kanálov aktivovaných 
cyklickými nukleotidmi. Táto doména je tvorená štyrmi transmembránovými helixami 
a pórovým segmentom (obr. 6.3). Okrem toho obsahujú RyR2 a RyR3 izoformy v C-ter-
minálnej oblasti jednu alebo dve domény EF-hand. EF-hand domény sa nachádzajú vo 
veľkom množstve vápnik viažucich proteínov, ako sú napr. kalmodulín, sorcín, S100, ako 
aj v mnohých iónových kanáloch regulovaných vápnikom. Funkcia EF-hand domén v RyR 
kanáloch nie je objasnená. Cytoplazmatická „nožička“ obsahuje viacero potenciálnych 
väzbových miest pre ďalšie proteíny; napr. kalmodulín a FKBP12 (RyR1) alebo FKBP12.6/
kalstabín (RyR2). Enzýmy proteínkináza a a fosfoproteín fosfatázy PP1 a PP2A sa na RyR 
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viažu prostredníctvom adaptérových proteínov mAKAP, spinofilínu a  proteínu PR130. 
V TM oblasti sa RyR asociuje z luminálnej strany s triadínom, junktínom a kalsekvestrí-
nom (obr. 6.4). Presná transmembránová topológia RyR kanálov nie je objasnená. Okrem 
už spomenutých štyroch segmentov domény Ion_trans (M6 - M8 a M10) sa predpokla-
dajú ďalšie dva transmembránové segmenty M4 a M5. Segment M9 nie je transmembrá-
nový, ale sa vnára do membrány z luminálnej strany len čiastočne. Okrem segmentov M4 
– M10 však ešte v molekule RyR existuje päť ďalších vysoko hydrofóbnych oblastí (M’, M” 
v centrálnej oblasti a M1-M3 v C-terminálnej oblasti), ktoré nie sú transmembránové, no 
je možné, že sa nachádzajú úplne alebo čiastočne v membráne.
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Obr. 6.4 Interakcia RyR  
s luminálnymi proteínmi.  
Zobrazený je iba jeden  
monomér.  
Žlté krúžky – ióny Ca2+.

6.4 TROJROZMERNÉ USPORIADANIE RYR 

Poznatky o trojrozmernej architektúre RyR kanálov boli získané metódou elektrónovej 
kryomikroskopie a rekonštrukcie obrazu v dvoch nezávislých laboratóriách, vedených T. 
Wagenknechtom (Albany, USA) a S. Hamiltonovou (Houston, USA). Pri pohľade zhora 
a zdola vidno, že spojením štyroch monomérov vzniká tetramér so štvornásobnou osou 
symetrie (obr. 6.5). Izoformy RyR sa navzájom od seba odlišujú v  troch tzv. divergent-
ných oblastiach, ktoré prislúchajú štruktúrnym doménam RyR so zníženou homológiou 
(obr. 6.5). Oblasť DR3 sa nevyskytuje v RyR3. Celková štruktúra RyR je však veľmi dobre 
konzervovaná. Predpokladá sa, že oblasti s divergentnou štruktúrou sa zapájajú do Ca-zá-
vislej inaktivácie RyR (DR1), prenosu signálu medzi napäťovo-závislým vápnikovým ka-
nálom plazmatickej membrány a RyR v kostrovom svale (DR2), a konformačných zmien 
RyR pri jeho aktivite, ako aj interakcie medzi susediacimi RyR molekulami (DR3). 

Veľkosť cytoplazmatickej domény je 28 × 28 × 12 nm, zhodná s rozmermi „nožičiek“ 
pozorovaných elektrónovým mikroskopom. Cytoplazmatická doména sa skladá zo seg-
mentov globulárneho alebo valcovitého tvaru (očíslované regióny v obr. 6.5) a   má pri-
bližne tvar štvorbokého hranola. Centrálna dutina s priemerom 40-50 Å zasahuje hlboko 
dovnútra do blízkosti transmembránovej oblasti. Transmembránová časť molekuly RyR 
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pri pohľade zdola má tvar menšieho hranola, ktorý je voči hranolu cytoplazmatickej časti 
otočený o 40°. Výška transmembránovej časti je 70 Å, teda viac, než je potrebné na prekle-
nutie membrány.
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Obr. 6.5 Divergentné oblasti RyR mapované na štruktúre RyR1. Zľava doprava: pohľad z cytoplaz-
matickej strany, z luminálnej strany a zboku. Divergentné oblasti DR1, DR2 a DR3 sú znázornené 
žltou, zelenou a fialovou farbou. TA – transmembránová oblasť. Voľne podľa Liu a spol., J Mol Biol. 
338: 533 (2004) s použitím mapy elektrónovej hustoty EMDB-1606. Jednotlivé regióny RyR1 sú 
očíslované podľa Serysheva a spol., Proc Natl Acad Sci USA 105: 9610 (2008).

6.4.1 Zmeny štruktúry RyR navodené otvorením kanála 
Z funkčných štúdií je známe, že pri optimálnej koncentrácii Ca2+ iónov a v prítomnos-

ti agonistov (ATP, ryanodín, 2,2',3,5',6-pentachlorobiphenyl) sa RyR kanály nachádzajú 
zväčša v otvorenom stave. Pri nízkych koncentráciách Ca2+ (v prítomnosti EGTA) alebo 
v prítomnosti inhibítorov (Mg2+) sú RyR kanály zatvorené. Porovnanie štruktúry kanála 
v prítomnosti EGTA alebo Mg2+ s jeho štruktúrou v prítomnosti aktivátorov odhalilo roz-
diely medzi otvorenou a  zatvorenou konformáciou RyR1 (obr.  6.6), ktoré sú omnoho
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Obr. 6.6 Trojrozmerná 
štruktúra RyR v zatvorenej 
(vľavo) a otvorenej 
konformácii (vpravo). 
Voľne podľa Samsó a spol. 
PLoS Biol. 7: e85 (2009) 
s použitím máp elektróno-
vej hustoty EMDB-1606 
a 1607. Jednotlivé regióny 
sú očíslované podľa 
Serysheva a spol., Proc Natl 
Acad Sci USA 105: 9610 
(2008).
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výraznejšie ako rozdiely medzi izoformami RyR1 – RyR3 (obr. 6.5). To naznačuje, že po-
čas aktivity RyR dochádza ku globálnym konformačným zmenám. Otvorená a zatvorená  
konformácia vykazujú 4° rozdiel v relatívnej polohe transmembránovej a cytoplazmatic-
kej časti molekuly. V ovorenom stave sú stĺpikovité segmenty transmembránovej oblasti 
viac oddelené a možno pozorovať otvor v osi kanála (čierne šípky v obr. 6.6). Značná časť 
hmoty kanála sa presúva aj v rámci cytoplazmatickej časti, a to najmä vo vrcholoch hrano-
la (regióny č. 10 (červené šípky) a 6 (zelené šípky)). Tieto významné zmeny topológie cy-
toplazmatickej časti molekuly boli neočakávané, vzhľadom na veľkú vzdialenosť vrcholov 
hranola od transmembránovej časti molekuly.
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Obr. 6.7 Lokalizácia špecifických oblastí RyR v jeho trojrozmernej štruktúre. Červené symboly – 
– s použitím rekombinantných proteínov a protilátok; modré symboly – s použitím komplexov RyR 
s ligandami; zelené symboly – pomocou lokalizácie in silico. IpTx – imperatoxín; FKBP – FK via-
žuci proteín; CaM – kalmodulín. S použitím údajov Wagenknecht a Samsó, Front Biosci. 7: d1464-
1474 (2002) a Tung a spol., Nature 468: 585 (2010) a mapy elektrónovej hustoty EMDB-1606.

6.4.2 Vzťahy medzi doménovou a priestorovou štruktúrou RyR 
Elektrónová kryomikroskopia poskytuje jedinečnú možnosť lokalizovať fyziologicky 

dôležité oblasti RyR v  jeho trojrozmernej štruktúre (obr. 6.7). Vzájomným porovnaním 
trojrozmerných štruktúr RyR v prítomnosti a neprítomnosti fyziologického ligandu boli 
zistené miesta, na ktoré sa viažu významné modulátory RyR: kalmodulín (CaM), FK-via-
žuci proteín (FKBP) a imperatoxín (IpTx). Ďalšie úseky RyR boli lokalizované pomocou 
väzby protilátok na známe úseky proteínu alebo vložením peptidového markera na kon-
krétnu aminokyselinovú pozíciu. Týmto spôsobom boli zistené oblasti divergentných úse-
kov RyR (pozri aj obr. 6.5), N-terminus (1), a centrálna oblasť výskytu mutácií RyR2 spô-
sobujúcich arytmie (aminokyselina 2367). N-terminálna oblasť výskytu arytmogénnych 
mutácií bola lokalizovaná pomocou in silico metód na základe jej štruktúrnej podobnosti 
s doménou IP3R viažucou inozitol trisfosfát (216-572) a na základe kryštálovej štruktúry 
N-terminálnej časti RyR1 (1-205, 206-395 a 395-532). Rozdiely medzi dvoma nezávisle 
zistenými polohami N-terminálnej časti RyR1 (oblasť 216-572 a oblasti 206-395 a 395-
532) naznačujú, že presnosť týchto meraní je ≈50 Å.
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6.5 USPORIADANIE RYR V BUNKE 

V kostrových a srdcových svalových bunkách je RyR lokalizovaný v terminálnych cis-
ternách sarkoplazmatického retikula (SR). Cisterny sú aponované k membráne transver-
zálnych tubulov – extenzií povrchovej membrány. Vzdialenosť medzi membránou SR a tu-
bulov (hrúbka tzv. diadickej štrbiny) je ≈15 nm. Predpokladá sa, že pre správny prenos 
elektrickej excitácie svalu dovnútra bunky a pre vyvolanie uvoľnenia vápnika z vnútro-
bunkových zásobníkov, teda pre správnu funkciu väzby excitácie s kontrakciou, je dôleži-
tá správna morfológia tubulo-retikulárneho spojenia. Rozdiely medzi kostrovým a srdco-
vým svalom sú znázornené na obr. 6.8. V kostrovom svale RyR1 kanály vytvárajú zhluky 
(tzv. funkčné jednotky uvoľňovania vápnika), v ktorých je každý druhý RyR kanál asocio-
vaný so štvoricou – tetrádou vápnikových kanálov (Cav1.1). Na miestach, kde sa nenachá-
dzajú tetrády, sa môže nachádzať RyR1 alebo RyR3 izoforma; pod tetrádami sa nachádzajú 
výlučne RyR1 kanály. V srdcovom svale cicavcov RyR2 kanály taktiež vytvárajú kruhové 
alebo eliptické zhluky, tvorené desiatkami kanálov. Vápnikové kanály srdcových buniek 
(Cav1.2) však nevytvárajú tetrády, ale sú náhodne rozptýlené po ploche t-tubulu aponova-
nej k jednotke uvoľňovania vápnika. K regulácii uvoľňovania vápnika dochádza na úrovni 
jednotlivých diád – ide vlastne o moduláciu počtu aktivovaných diád a množstva vápnika 
uvoľneného z jednej diády.

Kostrový sval Srdcový sval Obr. 6.8 Vzájomné 
usporia danie ryanodí-
nových receptorov  
a vápnikových kanálov 
povrchovej membrány. 
RyR1 a RyR2 sú 
znázornené modrou  
a zelenou farbou; 
Cav1.1 a Cav1.2 sú 
znázornené červenou  
a oranžovou farbou. 
Voľne podľa Protasi, 
Front Biosci. 7: d650 
(2002).

6.6 PERMEÁCIA IÓNOV CEZ RYR 

Fyziologickou úlohou RyR je umožniť permeáciu Ca2+ iónov z  lumenu sarkoplaz-
matického retikula do cytozolu. Aj keď Ca2+ gradient medzi týmito kompartmentami je 
vysoký (v diastole je luminálna koncentrácia voľného vápnika ≈1-2 mmol/l a  jeho voľ-
ná cytozolická koncentrácia ≈100 nmol/l), koncentrácie iných iónov sú omnoho väčšie 
(≈150 mmol/l K+) alebo porovnateľné (≈1 mmol/l Mg2+ z oboch strán SR membrány). 
Počas systoly sa uvoľní > 70 % Ca2+ iónov zo sarkoplazmatického retikula v priebehu nie-
koľkých milisekúnd. Preto vodivosť (určujúca rýchlosť transportu) aj permeabilita kanála 
pre Ca2+ ióny (umožňujúca selektívny transport Ca2+ v prítomnosti vysokých koncentrácií 
K+) musí byť dostatočne veľká. 

K poznaniu mechanizmov permeácie a selektivity RyR kanálov najviac prispeli skupi-
ny A.J. Williamsa (Londýn, UK) a G. Meissnera (Chapel Hill, USA). Porovnaním sekvencií 
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draslíkových kanálov, u ktorých je známa presná štruktúra póru, so sekvenciami inozitol-
trisfosfátového receptora a ryanodínového receptora sa zistilo, že selektivitný filter RyR 
je tvorený piatimi aminokyselinami „GGGIG“ (obr. 6.9). Analogicky ako v draslíkových 
kanáloch, pór je tvorený transmembránovým vonkajším helixom (M8), pórovým helixom 
zasahujúcim len čiastočne z luminálnej strany do membrány (M9a), selektivitným filtrom, 
a vnútorným helixom (M10) v blízkosti C-terminálneho konca molekuly (obr. 6.9). Lumi-
nálne slučky medzi M8 a M9a a medzi filtrom a M10 obsahujú negatívne nabité amino-
kyseliny a preto by sa mohli podieľať na zvyšovaní vodivosti kanála. Štruktúrne elementy 
všetkých štyroch monomérov spoločne vytvárajú pór kanála. Vďaka značným rozdielom 
v sekvencii draslíkových kanálov a ryanodínových receptorov je však mechanizmus ióno-
vej selektivity u týchto dvoch skupín kanálov odlišný.
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2HN NH2

COOH

Pore  helix Vnútorný helixFilter
Luminálna 

slučka
Luminálna 

slučka
RyR1
RyR2
RyR3

2 nm

1 nm
D4899

2 nm

45°

45°

∅ 0.4 nm

E4900

Vo
nk

aj
ší

 h
el

ix

Vn
út

or
ný

 h
el

ix
Po

re
 h

el
ix

Obr. 6.9 Štruktúra póru RyR kanála. Hore: Sekvencia RyR1, RyR2 a RyR3 v okolí póru kanála. Ne-
konzervované aminokyseliny sú zvýraznené farebným pozadím. Jednotlivé úseky sekvencie zod-
povedajúce schéme štruktúrnych elementov (vľavo dole) sú označené farebnými rámčekmi. Ami-
nokyseliny D4899 a E4900 dôležité v modeli permeácie (vpravo dole) sú červené. Vľavo: Schéma 
usporiadania štruktúrnych elementov póru (voľne podľa Pugh a spol. 2003). Zobrazené sú len dva 
monoméry zo štyroch. Vpravo: Elektrodifúzny PNP model permeácie cez RyR. Červené a mod-
ré body znázorňujú karboxylové kyslíky štyroch reťazcov D4899 vnútri póru a E4900 v luminál-
nej časti póru a v luminálnom átriu. Čierne body znázorňujú negatívne náboje aminokyselinových 
zvyškov v cytozolickom átriu (voľne podľa Gillespie a spol. 2005).

Jednotkový Ca2+ prúd cez RyR kanál z kostrového svalu má za relatívne fyziologických 
podmienok, tzn. v prítomnosti 10 mmol/l luminálneho Ca2+ a v prítomnosti 1 mmol/l 
Mg2+ z oboch strán membrány v neprítomnosti potenciálového gradientu cez membrá-
nu, amplitúdu ≈1,5 pA pri nízkej iónovej sile (5 mmol/l Cs+). V prítomnosti vyšších kon-
centrácií Cs+ (50 mmol/l) dochádza k poklesu amplitúdy na ≈0,9 pA. To znamená, že 
ako divalentné, tak aj monovalentné katióny znižujú amplitúdu jednotkového Ca2+ prúdu. 
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Koncentrácie Mg2+ a K+ v bunke majú také hodnoty (1 mmol/l Mg2+; 150 mmol/l K+), pri 
ktorých tieto ióny efektívne súťažia s iónmi Ca2+ o obsadenie póru RyR kanála. Na základe 
týchto výsledkov a analogických výsledkov so srdcovou izoformou RyR sa predpokladá, že 
za fyziologických podmienok (1-2 mmol/l luminálny Ca2+, 1 mmol/l Mg2+, a 150 mmol/l 
monovalentných iónov) je amplitúda Ca2+ prúdu cez RyR kanály 0,5 - 0,6 pA.

RyR kanály sa svojimi permeačnými vlastnosťami značne odlišujú od iónselektívnych 
kanálov plazmatickej membrány. Sú charakteristické vysokou vodivosťou a relatívne níz-
kou selektivitou. V neprítomnosti divalentných iónov je maximálna vodivosť pre mono-
valentné ióny vysoká: pre RyR2 je poradie vodivosti K+ (720 pS) > Na+ (450 pS) ≈ Cs+ 
(460 pS) > Li+ (210 pS). Vodivosť jednotlivých izoforiem sa mierne líši, pričom gRyR2 >  
> gRyR3 > gRyR1. Vodivosť sa saturovateľne zvyšuje s  koncentráciou monovalentného 
iónu, a 50 % maximálnej vodivosti sa dosahuje pri ≈10-50 mmol/l koncentrácii monova-
lentných iónov. Napriek rozdielom vo vodivosti je permeabilita pre všetky monovalentné 
ióny približne rovnaká. 

Kanál je 6,5-krát permabilnejší pre divalentné ióny než pre monovalentné ióny. Ióny 
Ca2+, Sr2+, Ba2+ a Mg2+ majú podobné hodnoty permeability a selektivity voči monova-
lentným katiónom. Limitná vodivosť pre divalentné ióny je 90 – 200 pS a zvyšuje sa s veľ-
kosťou divalentného iónu. Vodivosť pre Ca2+ ióny je približne 10-krát vyššia než vodivosť 
napäťovo závislých Ca kanálov plazmatickej membrány. K saturácii vodivosti dochádza pri 
omnoho nižších koncentráciách v porovnaní s monovalentnými iónmi, a 50 % saturácie sa 
dosahuje pri ≈ 0.5 mmol/l koncentrácii divalentných iónov.

Cez RyR kanál môžu prechádzať aj niektoré organické ióny, a ich permeabilita závisí 
od ich zdanlivého priemeru (t.j. minimálneho priemeru, ktorým možno ión opísať). Mi-
nimálny polomer póru v mieste najväčšieho zúženia bol stanovený na 3,3-3,5 Å a dĺžka 
zúženého úseku na 1 Å. Väčšie ióny neprechádzajú cez kanál, ale blokujú prechod per-
meabilných anorganických iónov, a  to napäťovo-závislým spôsobom. Meraním napäťo-
vej závislosti bloku u katiónov rôznych veľkostí sa zistilo, že existujú dve špecifické mies-
ta interakcie organických katiónov s pórom kanála, z ktorých jedno sa nachádza v 50 % 
a druhé v 90 % vodivej cesty (merané z cytozolickej strany). U divalentných organických 
iónov s rôznou dĺžkou reťazca so štruktúrou (CH3)3N+-(CH2)n-N+(CH3)3 bola napäťová 
závislosť bloku strmšia pre krátke reťazce, a pre n>7 už nezávisela od dĺžky reťazca, čiže 
v tomto prípade už druhá nabitá častica nezasahovala do póru. Z týchto údajov bolo mož-
né vypočítať fyzickú dĺžku póru, ktorej hodnota je 10,4 Å. 

Zistené hodnoty vodivosti a permeability pre jednotlivé ióny a ich koncentračná zá-
vislosť umožnili vytvoriť prvú jednoduchú modelovú predstavu o vodivom póre RyR ka-
nála, podľa ktorej sa vnútri póru môže naraz nachádzať iba jeden ión. Energetický profil 
póru tvoria štyri bariéry a tri väzbové miesta pre ióny. Selektivitné a vodivostné vlastnosti 
sa dosahujú rôznou výškou bariér (nižšie pre divalentné a vyššie pre monovalentné ióny, 
takže permeabilita divalentných iónov je vysoká) a centrálnej potenciálovej jamy (nižšia 
pre divalentné ióny, čo znižuje ich vodivosť voči vodivosti monovalentných iónov, ale za-
bezpečuje vysokú afinitu kanála k divalentným iónom). Hodnoty rýchlostných konštánt 
pre prechod iónov medzi jednotlivými väzbovými miestami sú však až 10 000-krát vyššie 
než je difúzny limit. 

Preto bol vytvorený alternatívny model kanála na základe predstáv o elektrodifúzii 
iónov elektrochemickým potenciálovým gradientom cez pór kanála (obr. 6.9). Veľkosť cy-
lindrickej časti póru bola prevzatá z experimentálnych meraní. V modeli boli zohľadnené 
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záporne nabité karboxylové skupiny aminokyselín D4899 (červené body) a E4900 (modré 
body; číslovanie pre RyR1 kanál), nachádzajúcich sa priamo za selektivitným filtrom z lu-
minálnej strany. Okrem toho boli zohľadnené ďalšie záporné nabité skupiny nešpecifiko-
vaných aminokyselín v cytoplazmatickom átriu (čierne body). Negatívne náboje v átriách 
spôsobujú, že koncentrácia iónov v nich je omnoho vyššia než v okolitom roztoku a do-
sahuje 3-4 mol/l. Podľa tohto modelu sa v póre kanála môžu nachádzať až tri ióny naraz. 
Mechanizmus permeácie a selektivity je podobný ako u vápnikových kanálov plazmatickej 
membrány a je založený na tom, že je energeticky výhodné čo najviac neutralizovať nega-
tívne náboje v póre kanála, avšak do objemu póru sa zmestí iba určitý počet iónov. Pretože 
divalentné ióny nesú vyššiu hustotu kladného náboja ako monovalentné, môžu efektívnej-
šie neutralizovať negatívny náboj karboxylových skupín póru. To však má za následok spo-
malenie ich transportu, ktoré sa prejaví ako prudké zníženie difúzneho koeficientu v póre 
(vysoká afinita póru k divalentným iónom). 

Tieto vlastnosti RyR kanála mu umožňujú efektívny transport Ca2+ iónov. Vysoká vo-
divosť mu umožňuje transport dostatočného počtu iónov. Vysoká afinita k iónom Ca2+ za-
bezpečuje, že za normálnych podmienok sa bude rýchlosť transportu Ca2+ iónov blížiť ma-
ximálnej rýchlosti. Na druhej strane, podobná permeabilita kanála pre ióny Ca2+ a Mg2+ 
môže spôsobiť, že rýchlosť transportu Ca2+ iónov cez kanál bude závisieť od koncentrácie 
Mg2+, ktorá sa môže meniť za patofyziologických podmienok.

6.7 VRÁTKOVANIE RYR

6.7.1 Účinok iónov Ca2+ a Mg2+

 Najvýznamnejším regulátorom aktivity RyR kanálov sú Ca2+ ióny. Sú fyziologickým 
aktivátorom izoforiem RyR2 a RyR3 a prispievajú aj k aktivácii RyR1 izoformy. Závislosť 
aktivácie RyR od koncentrácie Ca2+ je zvonovitá: Ca2+ ióny aktivujú RyR kanály v rozsa-
hu koncentrácií, ktorý je relevantný pre väzbu excitácie s kontrakciou (0.3 – 100 µmol/l). 
Pravdepodobnosť otvorenia RyR kanálov v  neprítomnosti iných modulátorov rastie so 
zvyšujúcou sa koncentráciou vápnika s  polovičnou aktiváciou pri ≈1 µmol/l a  s Hillo-
vým koeficientom ≈1. Časový priebeh aktivácie RyR vápnikom je veľmi rýchly a zdá sa, 
že väzba Ca2+ iónov na kanál je difúzne limitovaná. Skokové zníženie koncentrácie Ca2+ 
vedie k rýchlemu zníženiu pravdepodobnosti otvorenia kanála, pričom rýchlosť poklesu  
(τ ≈ 5 – 6 ms) nezávisí od koncentrácie vápnika. RyR kanály majú teda rýchlu kinetiku 
aktivácie aj deaktivácie. To by im malo umožniť promptne odpovedať na vápnikové sig-
nály spôsobené otvoreniami jednotlivých vápnikových kanálov na aponovanej membrá-
ne tubulov, ktoré trvajú len niekoľko milisekúnd. Aktivačné väzbové miesto sa nachádza 
v C-terminálnej oblasti kanála. K aktivácii kanála dochádza po naviazaní štyroch iónov 
Ca2+, takže pravdepodobne sa na každom z monomérov nachádza jedno väzbové miesto 
(obr. 6.10). Rýchla aktivácia RyR skokovým Ca2+ stimulom je nasledovaná pomalým po-
klesom pravdepodobnosti otvorenia s časovou konštantou ≈2 s. Tento proces bol nazvaný 
adaptácia, pretože na rozdiel od inaktivácie nezabraňoval ďalšej aktivácii kanálov nasledu-
júcim, väčším pulzom Ca2+. V prítomnosti fyziologickej koncentrácie Mg2+ (1 mmol/l) sa 
adaptácia asi desaťnásobne zrýchľuje, takže by v princípe mohla zohrávať úlohu pri ukon-
čovaní uvoľňovania vápnika v bunke. Napriek tomu nie je jasná fyziologická úloha adap-
tácie a jej súvislosť s inaktiváciou RyR.
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Obr. 6.10 Väzbové miesta 
pre divalentné ióny.  
Zobrazené sú iba dva zo 
štyroch monomérov. 
Zelené symboly: aktivačné 
väzbové miesto; červené 
symboly: inaktivačné 
väzbové miesto; modré 
symboly: luminálne 
väzbové miesto.

 Pri vyšších koncentráciách vápnika dochádza k poklesu aktivity kanálov. Kostro-
vá izoforma RyR1 je citlivá na inaktiváciu vápnikom (polovičná inaktivácia nastáva pri 
≈100 µM Ca2+), a predpokladá sa, že inaktivácia RyR1 vápnikom má aj fyziologickú funk-
ciu. Izoformy RyR2 a RyR3 sa inaktivujú až pri > 1 mmol/l Ca2+, t.j. pri koncentrácii, ktorá 
sa v živých bunkách v cytoplazme nedosahuje. Väzbové miesta pre aktivačný a inaktivačný 
vápnik sú nezávislé. Vzhľadom na rozdiely v citlivosti izoforiem RyR1 a RyR2 na inaktivá-
ciu vápnikom sa predpokladá, že určitú úlohu pri inaktivácii by mohla zohrávať divergent-
ná oblasť DR1, ktorej sekvencia sa u izoforiem RyR1 a RyR2 značne odlišuje. Vápnikové 
ióny nachádzajúce sa na luminálnej strane kanála tiež ovplyvňujú aktivitu RyR, a to dvo-
jakým spôsobom: Pri nízkej cytozolickej koncentrácii Ca2+, Ca2+ vtekajúce z  luminálnej 
strany do cytozolu zvyšuje aktivitu RyR predĺžením jeho otvorení, teda väzbou na cyto-
zolické väzbové miesto (obr. 6.10). Okrem toho, nezávisle od smeru toku Ca2+ iónov a od 
koncentrácie cytozolického vápnika, luminálne Ca2+ ióny zvyšujú aktivitu kanála väzbou 
na luminálne väzbové miesto, ktoré sa však nemusí nachádzať priamo na molekule RyR 
kanála, ale môže byt súčasťou iného proteínu asociovaného s RyR. Regulácia aktivity RyR 
luminálnym vápnikom hrá dôležitú fyziologickú úlohu a predpokladá sa, že jej narušenie 
je jednou z hlavných príčin porúch uvoľňovania vápnika pri srdcových ochoreniach.

Mg2+ ióny znižujú maximálnu pravdepodobnosť otvorenia ako aj citlivosť RyR na Ca2+ 
ióny tým, že účinkujú na oboch vyššie spomenutých väzbových miestach: jednak súťažia 
s Ca2+ iónmi na aktivačnom väzbovom mieste, jednak sa viažu na inaktivačné väzbové 
miesto, ktoré ma nízku špecifitu – teda afinita Mg2+ aj Ca2+ k tomuto miestu je podob-
ná. Vzhľadom na to, že v cytozole srdcových buniek sa nachádza 0.5 – 1 mmol/l voľného 
Mg2+, zdanlivá citlivosť RyR2 kanálov in situ voči aktivácii vápnikom je asi 10-krát zníže-
ná väzbou Mg2+ na aktivačné väzbové miesto. Ióny Sr2+ a Ba2+ tiež interagujú s väzbovým 
miestom pre aktivačný vápnik. Zatiaľ čo Sr2+ je nízkoafinitným aktivátorom RyR kanálov 
(jeho afinita je ≈100-krát nižšia než afinita Ca2+), väzba Ba2+ iónov na aktivačné väzbové 
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miesto má inhibičný účinok, podobne ako je tomu v prípade Mg2+ iónov. Sr2+ a Ba2+ inte-
ragujú aj s inaktivačným väzbovým miestom s podobnou efektívnosťou ako Ca2+ a Mg2+. 
Interakcia divalentných iónov s inaktivačným väzbovým miestom sa znižuje so zvyšova-
ním iónovej sily prostredia.

Aj monovalentné katióny sú schopné súťažiť s Ca2+ o aktivačné väzbové miesto, s efek-
tívnosťou znižujúcou sa v poradí Li+ > Na+ > K+ > Cs+. Podobne ako Mg2+ ióny pôsobia 
ako kompetitívne inhibítory aktivácie. Na druhej strane, anióny zvyšujú maximálnu prav-
depodobnosť otvorenia RyR. Tento ich účinok je silnejší ako inhibícia katiónmi, a preto sa 
celková aktivita RyR so zvyšovaním koncentrácie solí alkalických iónov v roztoku zvyšuje. 
Chaotropné anióny (ClO4

−, SCN−, I-, NO3
−) a fosfátové ióny zvyšujú aktivitu RyR efektív-

nejšie ako lyotropné ióny Cl-.

6.7.2 Účinok ATP a iných nukleozidov
ATP zvyšuje pravdepodobnosť otvorenia RyR, pričom aktiváciu izoformy RyR1 poten-

ciuje viac, než izoformy RyR2. V neprítomnosti cytozolického a luminálneho Ca2+ je však 
účinok ATP minimálny a rozsah aktivácie týmto agonistom sa prudko mení v závislosti 
od koncentrácie cytozolického a luminálneho Ca2+. Polovičný účinok ATP sa dosahuje pri 
koncentrácii ≈ 200 μmol/l. Účinnosť ostatných nukleozidov je nižšia. ADP je čiastočným 
agonistom (max. Po ≈ 0.5) s nižšou afinitou (EC50 ≈ 1 mmol/l). Adenozín a adenín majú 
ešte nižší účinok. CTP, GTP, ITP ani UTP kanál neaktivujú. 

6.7.3 Modulácia aktivity RyR asociovanými proteínmi
Kalmodulín (CaM) je malý Ca-viažuci proteín, ktorý ovplyvňuje funkciu mnohých 

proteínov. Kalmodulín (CaM so štyrmi naviazanými iónmi vápnika) a apo-kalmodulín 
(t.j. CaM bez naviazaných Ca2+ iónov) majú odlišnú konformáciu a  tým aj iné účinky. 
CaM inhibuje všetky izoformy RyR. Apo-CaM má stimulačný účinok na aktivitu izofo-
riem RyR1 a RyR3, avšak v závislosti od podmienok buď inhibuje aktivitu izoformy RyR2, 
alebo ju neovplyvňuje. Účinky CaM sú sprostredkované jeho vysokoafinitnou väzbou na 
väzbové miesto (aminokyseliny 3583 – 3603 v prípade RyR2) na každom z monomérov, 
ktoré je konzervované vo všetkých izoformách RyR. Odlišnosti účinku CaM na jednotli-
vé izoformy sú zrejme dôsledkom odlišnosti izoforiem v oblasti ležiacej mimo väzbového 
miesta pre CaM. Poloha naviazaného CaM a apo-CaM na väzbovom mieste sa líši, a po-
mocou kryo-elektrónovej mikroskopie bol pozorovaný aj jeho Ca-závislý fyzický posun o 
≈ 3 nm na molekule RyR. Modulácia aktivity RyR kalmodulínom teda zrejme zahŕňa kon-
formačné zmeny vzdialenejších častí proteínu. 

FKBP patrí k tzv. imunofilínom, cytozolickým receptorom pre imunosupresíva ra-
pamycín a FK506. Na každom monoméri RyR sa nachádza väzbové miesto pre proteín 
FKBP12 (u izoformy RyR1) alebo FKBP12.6 (u izoformy RyR2). Interakcia FKBP s kaná-
lom stabilizuje vzniknutý komplex a napomáha koordinovanému pohybu všetkých šty-
roch subjednotiek pri otváraní a zatváraní kanála. Predpokladá sa, že FKBP zohráva úlohu 
aj pri spriahnutí medzi susediacimi RyR kanálmi. 

Membrána sarkoplazmického retikula v časti terminálnej cisterny aponovanej k mem-
bráne tubulov obsahuje okrem RyR kanálov aj proteíny triadín a junktín, ktoré sa asociujú 
s RyR kanálmi z jeho luminálnej strany (obr. 6.3). V lumene terminálnej cisterny sa vy-
skytuje veľké množstvo kalsekvestrínu (CSQ), nízkoafinitného vápnik viažuceho proteí-
nu, ktorý okrem svojej roly vápnikového pufra ovplyvňuje aj aktivitu RyR v závislosti od 
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koncentrácie luminálneho vápnika. CSQ interaguje s RyR kanálom pravdepodobne pro-
stredníctvom triadínu a junktínu, takže pre správnu luminálnu reguláciu aktivity RyR sú 
potrebné všetky tri proteíny. 

6.7.4 Fosforylácia RyR 
Ryanodínové receptory majú viacero konzervovaných oblastí, ktoré by mohli byť fo-

sforylované. Navyše, priamo na RyR sú naviazané kinázy (PKA) a fosfatázy (PPI a PP2A; 
obr. 6.3), čo naznačuje že regulácia prostredníctvom fosforylácie a defosforylácie by mohla 
mať fyziologický význam. Prvým fosforylačným miestom objaveným na molekule RyR2 
bol serín S2808 (zodpovedajúci u RyR1 S2843), ktorý môže byt fosforylovaný účinkom 
Ca2+/kalmodulín-závislej proteínkinázy II (CaMKII) a do menšej miery aj účinkom PKA. 
Aj iné kinázy (PKG a PKC) ovplyvňujú RyR napr. zmenou jeho schopnosti viazať alkaloid 
ryanodín. Mechanizmy zmien aktivity RyR vyvolané fosforyláciou/defosforyláciou však 
nie sú doposiaľ presne objasnené.

6.8 SPRIAHNUTIE EXCITÁCIE S KONTRAKCIOU 

6.8.1 Spriahnutie excitácie s kontrakciou v kostrovom svale
 V kostrovom svale sa informácia o depolarizácii membrány a potrebe uvoľnenia váp-

nika prenáša na RyR prostredníctvom ich interakcie s vápnikovými kanálmi plazmatickej 
membrány. Kanál Cav1.1 hrá v kostrovom svale úlohu senzora membránového potenciálu 
a prenášača signálu o depolarizácii bunkovej membrány. RyR sa aktivuje prijatím signálu 
od Cav1.1. Tetrády vápnikových kanálov sa asociujú s RyR kanálmi (obr. 6.8) a interagujú 
s nimi prostredníctvom cytoplazmatickej slučky medzi segmentmi II a III, ktorá sa viaže 
na RyR monomér v oblasti DR2. Elektrická depolarizácia plazmatickej membrány vyvo-
láva konformačné zmeny Cav1.1 kanála, a tie sa prostredníctvom II-III slučky prenášajú 

Cav1.1

RyR1

Obr. 6.11 Prenos signálu medzi 
Cav1.1 a RyR1 kanálmi. Elektric-
ká aktivácia Cav1.1 je znázornená 
presunom náboja pozdĺž moleku-
ly Cav1.1. Ca2+ ióny sú znázorne-
né béžovou farbou. Voľne podľa 
Rios a spol., J Gen Physiol. 102: 
449 (1993) a Yano a spol.  Phar-
macol Ther. 107: 377 (2005).

 na RyR a tým vedú k jeho aktivácii. Pre správnu funkciu tohto mechanizmu je potrebná 
prítomnosť ATP. Pri aktivácii dochádza k poklesu citlivosti RyR k inhibícii divalentnými 
iónmi, ktorý spôsobí disociáciu Mg2+ iónov naviazaných za pokojových podmienok 
(≈0.5 –1 mmol/l voľných Mg2+ iónov) na inhibičné väzbové miesto. Zároveň dochádza aj 
k poklesu citlivosti aktivačného väzbového miesta k iónom Mg2+, a  tým k odstráneniu 
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RyR2

Cav1.2

Obr. 6.12 Prenos signálu medzi Cav1.2 a RyR2 kanálmi. Elektrická aktivácia Cav1.2 je znázornená 
presunom náboja pozdĺž molekuly Cav1.2. Ca2+ ióny sú znázornené béžovou farbou.

kompetície medzi Ca2+ a Mg2+ o toto miesto a k následnému zvýšeniu citlivosti RyR k ak-
tivácii vápnikom. Ak je RyR1 kanál aktivovaný napäťovým senzorom Cav1.1, dokáže sa 
otvoriť aj v  neprítomnosti extracelulárneho Ca2+, t.zn., nie je potrebné, aby cez Cav1.1 
kanál tiekol vápnikový prúd. Predpokladaný princíp otvárania je ilustrovaný na obr. 6.11. 
Dva vzdialené úseky sekvencie RyR, nachádzajúce sa v N-terminálnej a centrálnej časti 
RyR – tzv. doménový prepínač – sú v pokojovom stave na seba naviazané. Aktivácia spô-
sobí rozpojenie doménového prepínača a vedie ku konformačným zmenám, ktoré majú za 
následok otvorenie kanála. 

6.8.2 Spriahnutie excitácie s kontrakciou v srdcovom svale
 Na rozdiel od kostrového svalu, v srdcovom svale nie sú vápnikové kanály umiest-

nené v presnom vzťahu voči RyR kanálom, ale sú rozmiestnené náhodne. S tým súvisí aj 
iný spôsob aktivácie RyR kanálov. V srdcových bunkách sa RyR2 kanály aktivujú tzv. me-
chanizmom vápnikom indukovaného uvoľnenia vápnika. Elektrická depolarizácia bunky 
otvorí Cav1.2 kanály, ktorými do priestoru diadického spojenia vniknú Ca2+ ióny. Lokálne 
zvýšenie koncentrácie vápnika v diadickej štrbine (na ≈10 µmol/l) spôsobí otvorenie RyR 
kanálov vo funkčnej jednotke uvoľňovania vápnika (obr. 6.12). Vyvinutie efektívnych fluo-
rescenčných indikátorov vápnika a rozvoj konfokálneho zobrazovania s vysokým časovým 
a priestorovým rozlíšením (1 ms; ≈ 0.5 μm) umožnili dosiahnuť veľký pokrok v pochope-
ní mechanizmov uvoľňovania vápnika. Elementárne udalosti uvoľnenia vápnika, tzv. váp-
nikové záblesky (obr. 6.13) vznikajú v jednotlivých diadických spojeniach pozdĺž Z-línií. 
Lokálna koncentrácia Ca2+ v okolitej cytoplazme sa zvýši na ≈200 nmol/l v priebehu ≈10 
ms a klesá s časovou konštantou τ ≈25 ms. Oblasť zvýšeného Ca2+ má priemer ≈2 μm. Tie-
to elementárne udalosti je možné pozorovať, keď je pravdepodobnosť uvoľňovania váp-
nika nízka, tzn. za pokojových podmienok, pri nízkych depolarizáciách, alebo ak je väč-
šina vápnikových kanálov Cav1.2 zablokovaná. Otvorenia vápnikových kanálov prudko 
zvyšujú pravdepodobnosť aktivácie zábleskov. Jednotlivé záblesky sú stereotypické, tzn. 
ich amplitúda, kinetika a priestorová veľkosť nezávisia od veľkosti a trvania depolarizácie 
a od veľkosti prúdu tečúceho cez vápnikové kanály. To znamená, že vlastnosti zábleskov sú 
určené najmä vlastnosťami participujúcich RyR kanálov. Gradácia množstva uvoľneného 
vápnika v závislosti od veľkosti stimulu (Ca2+ prúdu) je spôsobená zmenou počtu aktivo-
vaných Ca2+ zábleskov a zmenou počtu aktivovaných diád. 
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Obr. 6.13 Vápnikové záblesky.  
Hore – obraz srdcového myocytu 
naplneného roztokom Ca2+ indiká-
tora fluo-3. Čiara zodpovedá 
skenovacej línii dolného obrázku.  
Dolu – časový priebeh fluorescencie 
pozdĺž myocytu.

Za normálnych podmienok Ca2+ záblesky nespôsobujú aktiváciu susediacich oblastí, na-
priek tomu, že zvýšenie koncentrácie Ca2+ v bunke počas záblesku je omnoho väčšie než   
zvýšenie spôsobené aktiváciou Cav1.2, teda stimulom vyvolávajúcim aktiváciu zábleskov. 
Vysokú účinnosť Cav1.2 kanálov ako aktivátorov uvoľnenia vápnika možno vysvetliť tým, 
že sa nachádzajú vo veľmi tesnej blízkosti RyR kanálov (≈15 nm), takže RyR kanály reagu-
jú na lokálne zvýšenie koncentrácie Ca2+ vnútri diadickej štrbiny. 

 Nie je dostatočne objasnené, koľko RyR kanálov sa otvára v jednom Ca2+ záblesku. 
Odhaduje sa, že ide o 2 – 10 kanálov. Väčšina RyR kanálov sa otvára vápnikom pritečeným 
cez susediace aktívne RyR kanály, a nie cez aponované vápnikové kanály.

6.9  PORUCHY SPRIAHNUTIA EXCITÁCIE S KONTRAKCIOU  
PRI SRDCOVÝCH OCHORENIACH

6.9.1 Genetické ochorenia 
Genetické ochorenia spôsobené mutáciami ryanodínového receptora vyvolávajú 

funkčné aj morfologické poruchy kostrového a srdcového svalu. Je známych niekoľko de-
siatok mutácií izoformy RyR1 aj izoformy RyR2. Je zaujímavé, že u oboch izoforiem sa 
mutácie vyskytujú v tých istých úsekoch proteínu. Existujú tri úseky s vysokou hustotou 
mutácií: N-terminálna oblasť, centrálna oblasť, a C-terminálna oblasť, ktorú možno ďalej 
rozdeliť na cytoplazmatickú časť (C-terminálna oblasť I) a na oblasť vlastného transmem-
bránového kanála. Mnohé z aminokyselín, ktorých zmena pri mutácii vyvoláva ochorenia, 
sú identické (konzervované) v oboch izoformách, a v oboch izoformách boli ich mutácie 
pozorované. Schematicky je výskyt mutácií znázornený na obr. 6.14. 

Malígna hypertermia (MH)
MH je autozomálne dominantné genetické ochorenie vyvolané mutáciami RyR1 ka-

nála s premenlivou penetranciou okolo 50 %. Spôsobuje prudké zvýšenie teploty (> 40 °C) 
a stuhnutie svalstva po podaní niektorých celkových anestetík. Môže vyvolať poškodenie 
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Obr. 6.14 Oblasti zvýšeného výskytu mutácií RyR kanálov. N-terminálna, centrálna a C-terminál-
na oblasť zvýšeného výskytu mutácií na monoméri ryanodínového receptora sú znázornené hru-
bou čiarou. Symboly pre domény sú identické s obr. 6.1.
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v N-terminálnej oblasti
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Obr. 6.15 Mechanizmus 
účinku mutácií doméno-
vého prepínača. Aminoky-
selina vykazujúca mutáciu 
je znázornená žltou 
farbou. Voľne podľa Yano 
a spol. Pharmacol Ther. 
107: 377-391 (2005).
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svalstva a  zlyhanie obličiek. Môže byť spojené s  ďalšími poruchami, „multiminicore“ 
myopatiou a chorobou centrálnych jadier svalových vláken. Jej incidencia (v USA) je 1 na 
15000 pediatrických a 1 na 50000 dospelých anestezovaných pacientov. Mortalita sa po-
hybuje okolo 10 %. Začiatkom 90-tych rokov bola určená prvá mutácia RyR1 spôsobujú-
ca toto ochorenie u človeka aj prasaťa (R615C). U približne 20 % pacientov sa preukáže  
mutácia RyR1 v jednej z troch oblasti (N-terminálna, centrálna a C-terminálna). Avšak 
analýzou celého génu bolo zistené, že temer 100 % potvrdených MH prípadov je spoje-
ných s mutáciou. Mechanizmus, na základe ktorého dochádza k aktivácii RyR kanálov po 
podaní anestetík, nie je presne známy. Sú však už k dispozícii výsledky, ktoré naznačujú, 
že mutácie v oblasti doménového prepínača spôsobujú zmeny v regulácii aktivácie RyR 
kanálov. Princíp týchto zmien je ilustrovaný na obr. 6.15. Mutácie v N-terminálnej a cen-
trálnej oblasti spôsobujú zmenu konformácie proteínu, ktorá zabraňuje tvorbe stabilného 
komplexu medzi oboma oblasťami, a tak zvyšuje pravdepodobnosť, že sa RyR aktivuje aj 
v neprítomnosti aktivačného signálu od napäťového senzora – Cav1.1 kanála. Nestabilita 
sa však prejaví zjavnou dysfunkciou RyR1 iba po podaní celkového anestetika a za nor-
málnych podmienok nevyvoláva klinické príznaky. Mechanizmus, ktorým funkciu RyR 
ovplyvňujú mutácie v C-terminálnej oblasti a v oblasti póru kanála zatiaľ nie je objasnený.

Choroba centrálnych jadier svalových vláken (CCD)
CCD sa obvykle považuje za autozomálne dominantné genetické ochorenie vyvolané 

mutáciami RyR1 kanála s premenlivou expresibilitou aj penetranciou, ale existujú prípady, 
ktoré naznačujú autozomálne recesívnu dedičnosť. Niekedy sa vyskytuje v spojení s MH. 
Je charakteristická prítomnosťou lézií v svalových vláknach typu I, ktoré sa vyznačujú de-
zorganizáciou SR a absenciou mitochondrií. Vyskytujú sa aj zmeny v ultraštruktúre SR aj 
t-tubulov. Prejavuje sa svalovou slabosťou a oneskoreným motorickým vývinom. O jej in-
cidencii nie sú presné údaje. Nie je známe, aký je mechanizmus, ktorým prítomnosť mu-
tantného RyR1 spôsobuje uvedené morfologické a funkčné zmeny v kostrových svaloch.

Katecholaminergická polymorfná komorová tachykardia (CPVT)
CPVT typu 2 je autozomálne dominantné genetické ochorenie vyvolané mutáciou 

v RyR2 (existuje ešte typ 1, ktorý je vyvolaný mutáciami v regulačnom proteíne RyR, kal-
sekvestríne). Je charakteristické komorovou tachykardiou, ktorá sa prejavuje už v detstve 
alebo v dospievaní a vyskytuje sa bez akýchkoľvek štrukturálnych zmien srdcového svalu 
a pri normálnej dĺžke QT intervalu. Jeho presná incidencia nie je známa. Predpokladá sa, 
že mechanizmus dysregulácie aktivity RyR je podobný ako v prípade MH, pretože sekven-
cia oboch izoforiem je v oblastiach výskytu mutácií značne konzervovaná. Zrejme však 
existujú rozdiely medzi RyR1 a RyR2 v prenose signálu z doménového prepínača do častí 
proteínu zodpovedných za otváranie kanála, pretože CPVT arytmie vznikajú za podmie-
nok, podporujúcich vysokú hladinu fosforylácie, zatiaľ čo k MH epizódam dochádza po 
podaní celkového anestetika; v oboch prípadoch však dochádza k aktivácii RyR bez prí-
tomnosti fyziologického stimulu (tzn. bez aktivácie napäťovým senzorom v prípade RyR1 
a bez aktivácie vápnikom v prípade RyR2). Podľa najnovších hypotéz dochádza zmenami 
spôsobenými mutáciou k zvýšeniu aktivity RyR2 počas diastoly, čo sa napríklad prejavuje 
ako zvýšenie frekvencie vápnikových zábleskov. Za určitých podmienok môžu vápnikové 
záblesky prerásť do uvoľnenia vápnika z celého sarkoplazmatického retikula prostredníc-
tvom vápnikovej vlny – uvoľnenia vápnika, ktoré sa lavínovite rozšíri od vápnikového zá-
blesku na celú bunku. Vyplavený vápnik sa dostáva von z bunky cez sodíkovo-vápnikový 



141Ryanodínové ReceptoRy

výmenník, ten však výmenou za 1 ión Ca2+ vnáša do bunky 3 ióny Na+ a takto vneseným 
kladným nábojom depolarizuje bunku, čím sa predčasne aktivujú napäťovo-závislé iónové 
kanály podieľajúce sa na vzniku akčného potenciálu a tak iniciujú arytmiu. 

Arytmogénna dysplázia/kardiomyopatia pravej komory (ARVD/C)
ARVD/C je ochorenie srdcového svalu, pri ktorom dochádza k čiastočnej degenerácii 

myokardu pravej komory, elektrickej nestabilite a náhlej srdcovej smrti. ARVD/C typu 2 je 
autozomálne dominantná forma, vyvolaná mutáciou RyR2. Presná incidencia ochorenia 
nie je známa. S výnimkou morfologických zmien sú prejavy ARVD/C typu 2 rovnaké ako 
u CPVT a predpokladá sa rovnaký mechanizmus dysregulácie RyR.

6.9.2 Zlyhanie srdca 
Srdcové ochorenia, sprevádzané srdcovou nedostatočnosťou, majú napriek rozlič-

nému pôvodu (infarkt myokardu, dlhodobá hypertenzia, kardiomyopatia) vyznačujú 
dvoma spoločnými znakmi: kontraktilná odpoveď srdcových svalových buniek na akč-
ný potenciál je v  dôsledku menšieho množstva uvoľneného vápnika nižšia ako u  zdra-
vých buniek, zatiaľ čo paradoxne počas diastoly je tendencia k  uvoľňovaniu vápnika 
(pozorovaná ako frekvencia vápnikových zábleskov) nižšia u zdravých buniek ako u bu-
niek z  postihnutých jedincov. Do určitej miery sú teda diastolické zmeny RyR aktivi-
ty v  zlyhávajúcom srdci podobné na zmeny pri mutáciách RyR vyvolávajúcich CPVT.  

 zdravý myocyt mutácia hyperfosforylácia

Obr. 6.16 Defekty spriahnutia excitácie s kontrakciou pri srdcových ochoreniach. Aminokyseli-
na vykazujúca mutáciu je znázornená žltou farbou. Hyperfosforylácia serínov je znázornená ze-
lenou farbou.

Predstavu, ako odlišné činitele môžu vyvolať podobné poruchy aktivity, vysvetľuje 
obr.  6.16. V  prípade CPVT dochádza k  otvoreniu kanála v  neprítomnosti aktivačného 
stimulu v dôsledku mutáciou vyvolanej vnútornej tendencie kanála otvoriť sa spontánne 
(bez aktivácie vápnikom), zatiaľ čo pri zlyhaní srdca sa predpokladá, že hyperfosforylá-
cia RyR, vyvolaná chronickou adrenergnou stimuláciou, spôsobí uvoľnenie väzby FKBP 
a RyR a tým zhoršenie koordinácie medzi aktivitou jednotlivých monomérov. 
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7.1.  RÖNTGENOVÁ ŠTRUKTÚRNA ANALÝZA - PRINCÍPY, LIMITY, 
VÝHODY A NEVÝHODY

Proteíny vykonávajú v bunkách živých organizmov najrozmanitejšie biologické funk-
cie; podieľajú sa na výstavbe štruktúr buniek a orgánov, sú zásobnými látkami, v podobe 
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enzýmov katalyzujú chemické reakcie, zúčastňujú sa na transporte látok v organizmoch, 
regulujú procesy prebiehajúce v bunkách, fungujú ako receptory. Pre lepšie pochopenie 
biologických procesov a  ich využitie v biotechnológiách či medicíne je nevyhnutné po-
znať štruktúru zúčastnených proteínov a na jej základe pochopiť vlastnosti a mechanizmus 
fungovania molekuly, čiže vzťah štruktúry a funkcie. Predpokladom pre kvalifikované po-
užitie štruktúr proteínov v ďalšom výskume je pochopenie metódy, ktorou boli určené, jej 
silných aj slabých stránok.

Najčastejšie používanou metódou na určenie terciárnej štruktúry proteínov je v sú-
časnosti röntgenová štruktúrna analýza (rtg analýza). Patrí medzi tzv. difrakčné metódy. 
Založená je na schopnosti elektromagnetického žiarenia vhodnej vlnovej dĺžky prenikať 
do hmoty a interagovať s elektrónovým obalom atómov. V prípade rtg analýzy sa použí-
va röntgenové alebo synchrotrónové žiarenie, teda elektromagnetické žiarenie s vlnovou 
dĺžkou 0,05 – 0,2 nm, porovnateľnou s dĺžkou chemických väzieb. Napriek tomu, že podľa 
sústavy SI sa používa na meranie dĺžky meter, v tomto prípade nanometer (teda 10−9m), 
v kryštalografii je z praktických dôvodov povolená výnimka a oficiálne sa používa jed-
notka angström s označením Å (1 Å = 0,1 nm = 10−10 m). Ångström bol pomenovaný na 
počesť švédskeho fyzika a astronóma Andersa Jonasa Ångströma, ktorý študoval spektrá 
atómov a zmapoval aj spektrum Slnka.

Na rozdiel od svetla, ktoré dopadá na povrch látky a odráža sa, röntgenové žiarenie in-
teraguje s celým objemom látky a preto hovoríme o difrakcii. Kým pri pozorovaní objektov 
pod mikroskopom vieme na základe odrazených lúčov zrekonštruovať objekt pomocou 
šošovky, pre röntgenové žiarenie žiadne šošovky neexistujú. Difraktované žiarenie je ale 
možné zachytiť na detektore v podobe difrakčných obrazcov, na základe ich analýzy (po-
loha a intenzita difrakcií) pomocou počítačovej techniky vypočítať elektrónovú hustotu 
a podľa nej určiť polohu jednotlivých atómov a štruktúru molekuly. 

Biologické molekuly sú vytvorené prevažne z  atómov uhlíka, kyslíka, dusíka, vodíka, 
prípadne síry, fosforu a podobne. Všetky tieto atómy sú tzv. ľahké, obsahujú iba malý po-
čet elektrónov a preto aj nimi difraktované lúče majú veľmi nízku intenzitu a sú v podsta-
te nemerateľné. Problém s nízkou  intenzitou difraktovaných lúčov sa dá riešiť prípravou 
monokryštálov študovanej látky (proteínu). Molekuly sú v kryštáli usporiadané rovnakým 
spôsobom a preto aj difraktujú rovnako. Rovnako difraktované žiarenie interferuje, čím sa 
signál zosilňuje a dá sa zachytiť na detektore (v minulosti na filme) v podobe difrakčných 
škvŕn. Kryštály v tomto prípade slúžia ako zosilňovač difraktovaného žiarenia. Príprava mo-
nokryštálov je teda nevyhnutnou podmienkou pre určenie štruktúry rtg analýzou. Z tohto 
dôvodu často hovoríme o tzv. kryštálových štruktúrach na rozdiel od štruktúr určených po-
mocou iných techník. Nevyhnutnosť prípravy kryštálu je pomerne výrazným obmedzením, 
pretože pripraviť kvalitný difraktujúci kryštál dostatočnej veľkosti nie je jednoduché. Okrem 
toho, napr. fibrilárne proteíny nekryštalizujú vôbec a z nukleových kyselín kryštalizujú tR-
NA, ribozýmy, ribozómy a ich časti, krátke úseky RNA a DNA, a ich komplexy s proteínmi. 
Rtg analýza je závislá aj na technike. Zdroje rtg žiarenia v minulosti poskytovali žiarenie 
nízkej intenzity a  na zmeranie kompletného súboru dát bolo treba kryštály veľké okolo 
1 mm v každom rozmere a dlhú dobu expozície. Zber dát trval aj niekoľko dní. Dnes sú 
zdroje žiarenia neporovnateľne výkonnejšie a pri využití mimoriadne intenzívneho syn-
chrotrónového žiarenia a moderných metód je za priaznivých okolností možné zmerať celý 
súbor dát do 20 minút a určiť štruktúru aj z kryštálika s hranami vo veľkosti 0,01 mm. Ob-
rovským prínosom a nevyhnutnosťou sú aj výkonné počítače a ďalšia technika.
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Výsledkom rtg analýzy je štruktúra proteínu (makromolekuly) v kryštáli. Je to prie-
merná štruktúra všetkých molekúl tvoriacich daný kryštál. V prípade enzýmu ribonukleá-
zy Sa je v kryštáli o veľkosti 0,5 x 0,5 x 0,5 mm rádovo 1015 molekúl proteínu. 

Veľmi často sa vynárajú pochybnosti o tom, či sa štruktúra proteínu v kryštáli určená 
rtg analýzou nelíši od štruktúry proteínu v roztoku určenej napr. pomocou metódy NMR. 
Viaceré pozorovania potvrdzujú, že kryštalizácia štruktúru proteínu nemení:

 • kryštály proteínov obsahujú 20 – 80 % „vody“ (rozpúšťadla), takže hydratačný obal mo-
lekúl nie je narušený
 • enzýmy sú aktívne aj priamo v kryštáli
 • štruktúra toho istého proteínu určená pomocou kryštálov s  rozličným kryštálovým 
usporiadaním je rovnaká
 • štruktúra určená rtg analýzou a metódou NMR je v zásade rovnaká. Odlišnosti sú v po-
vrchových oblastiach, ktoré môžu mať v roztoku viac konformácií, ale v kryštáli môžu 
byť stabilizované napr. susednou molekulou. 

Nespornými výhodami a prednosťami rtg analýzy je:
 • určenie štruktúry s vysokým rozlíšením – typicky 2,0 – 3,5 Å, v mimoriadnych prípa-
doch s atómovým rozlíšením 0,5 – 1,0 Å
 • určenie štruktúry s  vysokou presnosťou - štandardné neistoty určenia polohy atómu 
0,01 – 0,4 Å (pri rozlíšení 1,0 – 2,5 Å)
 • určenie štruktúry nie je limitované jej veľkosťou. Najväčšou štruktúrou v databáze pro-
teínových štruktúr (PDB - Protein Data Bank, www.rcsb.org, Berman a spol. 2000) je 
štruktúra ribozómu z kvasinky Saccharomyces cerevisiae (Ben-Shem a spol. 2011), ktorá 
je taká veľká, že musí byť rozdelená do viacerých pdb súborov a teda štruktúra ribozó-
mu má PDB kódy 3U5B, 3U5C, 3U5D, 3U5E a tvorí ju spolu 17648 zvyškov. Pre porov-
nanie, jednou z najväčších štruktúr určených metódou NMR je štruktúra malátsyntázy 
G, ktorá obsahuje 731 aminokyselinových zvyškov (PDB kód 1Y8B, Tugarinov a spol. 
2005).

Nevýhodou rtg analýzy je najmä:
 • nevyhnutnosť prípravy kryštálu
 • tzv. fázový problém, ktorý spočíva v tom, že počas experimentu môžu byť zmerané iba 
intenzity difraktovaných lúčov, pričom informácia o fázach sa stráca. Na určenie štruk-
túry treba určiť aj fázy difrakcií, čo si vyžaduje ďalšie experimenty a výpočty.
 • vodíkové atómy obyčajne v štruktúre nevidieť, pretože difrakcie sú príliš slabé

7.2 KRYŠTALIZÁCIA PROTEÍNOV

Fyzikálny princíp kryštalizácie nízkomolekulárnych látok (solí) a proteínov je rovna-
ký. Kryštalizovanú látku treba rozpustiť vo vhodnom rozpúšťadle v maximálnej možnej 
koncentrácii, t.j. treba pripraviť nasýtený roztok. Následne zmenou podmienok vytvorí-
me presýtený roztok, čím sa systém destabilizuje. Rovnováha sa obnoví vylúčením preby-
točnej časti danej látky z roztoku vo forme zrazeniny alebo, pri vhodných podmienkach, 
formou kryštálu. Soli kryštalizujú napr. pomalým ochladzovaním horúceho nasýteného 
roztoku, organické látky kryštalizujú z vodného roztoku pridávaním organických rozpúš-
ťadiel a podobne. Žiadny z týchto postupov nie je možné použiť pri kryštalizácii proteínov, 
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pretože proteíny sú málo stabilné a ľahko denaturujú. Presýtený roztok proteínu je po-
trebné pripraviť jemnejšími spôsobmi. Postupuje sa obyčajne tak, že do roztoku proteí-
nu vo vhodnom tlmivom roztoku (obsahujúcom prípadne aj ďalšie stabilizujúce látky) sa 
pridáva precipitačné činidlo (precipitant), teda látka, ktorá viaže vodu silnejšie ako pro-
teín. Ako precipitanty sa používajú anorganické soli (napr. chlorid sodný, síran amón-
ny), polyméry (napr. polyetylénglykoly s  Mw 400 - 20  000  Da), organické látky (napr. 
2-metyl-2,4-pentándiol, dioxán, butanol, propanol) a ich kombinácie. Proteín a precipi-
tant v roztoku „súperia“ o vodu. Molekuly proteínu sa spájajú, aby si vytvorili spoločný 
hydratačný obal. Ak sú podmienky priaznivé, proteín vytvorí kryštály, v opačnom prípade 
vznikne amorfná zrazenina. Príklady kryštálov niektorých proteínov vykryštalizovaných 
na ÚMB SAV v Bratislave sú v Dodatku na konci kapitoly 7, obr. D7.1.

7.2.1 Metódy kryštalizácie 
Metódy kryštalizácie proteínov vychádzajú z metód používaných pre nízkomoleku-

lárne látky. Kľúčovým problémom je udržanie proteínu v natívnom stave, teda zabránenie 
jeho denaturácii. Významná je tiež snaha o čo najnižšiu spotrebu materiálu, proteínu aj 
kryštalizačných roztokov, na jeden experiment.
Najpoužívanejšou metódou je kryštalizácia difúziou vodných pár, tzv. metódou visiacej 
alebo sediacej kvapky. Usporiadanie pokusu je znázornené na obr. 7.1. 

Vazelína

Roztok proteínu a precipitantu

Roztok precipitantu

H2O H2O
H2O

H2O H2OH2O

Obr.  7.1 Kryštalizácia difúziou vodných pár. Usporiadanie pokusu pri kryštalizácii vo visiacej 
a sediacej kvapke.

V spodnej časti kryštalizačnej komôrky je tzv. pomocný roztok, teda roztok precipi-
tantu obsahujúci vhodný tlmivý roztok a precipitant v koncentrácii vhodnej pre kryštali-
záciu. Nad pomocný roztok sa umiestni sklíčko s kvapkou vytvorenou zmiešaním rozto-
ku precipitantu (pomocného roztoku) a roztoku proteínu obyčajne v pomere 1:1. Krycie 
sklíčko sa „prilepí“ vazelínou, čím sa zároveň utesní komôrka a zabráni sa nekontrolova-
nému vysušovaniu kvapky. V prípade sediacej kvapky sa kvapka nanesie na špeciálnu pod-
ložku a komôrka sa zalepí priehľadnou fóliou. Na začiatku pokusu je teda v kvapke nižšia 
koncentrácia precipitantu ako v pomocnom roztoku a aj proteín je nariedený. Postupne 
sa voda pomaly odparuje z kvapky a prechádza do roztoku precipitantu až kým sa nevy-
tvorí rovnováha, teda kým koncentrácie precipitantu v kvapke a v pomocnom roztoku nie 
sú skoro rovnaké. V kvapke sa takýmto spôsobom zvyšuje nielen koncentrácia zrážadla 
ale aj koncentrácia proteínu. Pri vhodne nastavených podmienkach sa v kvapke postupne 
dosiahne stav nasýteného a potom mierne presýteného roztoku proteínu a v optimálnom 
prípade proteín vykryštalizuje. 
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Inou často používanou metódou je kryštalizácia pod olejom, obr. 7.2. Kvapka je vy-
tvorená zmiešaním roztokov proteínu a precipitantu tak, aby sa vytvorili podmienky čo 
najbližšie k podmienkam kryštalizácie. Kryštalizačné kvapky sú prevrstvené olejom, naj-
častejšie parafínovým, ktorý zabraňuje vyparovaniu vody a vysušeniu kvapky. Kryštalizá-
cie nastane v krátkom čase po nanesení kvapky a ustálení rovnováhy. Ak sa použije zmes 
parafínového a silikónového oleja, voda sa bude pomaly odparovať a budú sa meniť pod-
mienky kryštalizácie. Výhodou tejto metódy je nízka spotreba materiálu a opakovateľnosť 
pokusov, nevýhodou je napríklad komplikovanejšia manipulácia s kryštálmi.

olej

roztok proteínu + roztok precipitantu

Obr. 7.2 Usporiadanie pokusu pri kryštalizácii pod olejom. Podmienky v kvapke sa nemenia, olej 
zabraňuje vysušeniu kvapky.

Čoraz častejšie sa používajú aj metódy založené na voľnej difúzii iónov napr. v kapi-
lárach alebo mikrofluidných čipoch (obr. 7.3). Roztok proteínu a roztok precipitantu sa 
v kapiláre priamo dotýkajú na malej ploche, nie sú ničím oddelené. Ióny precipitantu voľ-
ne prenikajú do roztoku proteínu a vytvárajú koncentračný gradient. Molekuly proteínu 
sú oveľa väčšie a pohybujú sa oveľa pomalšie. Veľkou výhodou je možnosť otestovať v jed-
nom pokuse celý gradient koncentrácií. Výhodou je aj to, že proteín v kapiláre nepodlieha 
oxidácii.

tesniaca fólia proteínprecipitant

kryštalizačný kanálik (objem 150 nl)

7.2.2 Rast kryštálov
Vytvorenie kryštálu možno rozdeliť do dvoch fáz: nukleácia a rast kryštálu. Nukleácia 

znamená vytvorenie kryštalizačných zárodkov, teda stabilných zoskupení - klastrov mole-
kúl. Je to tá problematickejšia fáza. Po vytvorení zárodkov sa na ne ukladajú ďalšie vrstvy 

Obr. 7.3 Usporiadanie pokusu pri kryštalizácii voľnou difúziou 
iónov v mikrofluidnom čipe. Roztok proteínu a precipitantu  
sa priamo dotýkajú a precipitant difunduje do roztoku proteínu. 
Postupne sa vytvorí koncentračný gradient precipitantu  
a pri vhodnej koncentrácii proteín vykryštalizuje.  
(Prevzaté z www.jenabioscience.com a upravené).
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molekúl a kryštál rastie. Počas tohto procesu vznikajú chyby v ukladaní nových vrstiev 
molekúl až napokon už nie je možné zabudovať ďalšie molekuly a kryštál prestane rásť. 
Čím pomalšie kryštál rastie, tým presnejšie sa zabudovávajú molekuly a kryštál je väčší. 
Pri rýchlom raste obyčajne vznikne veľký počet maličkých kryštálikov. Podmienky nukle-
ácie a rastu kryštálov nie sú rovnaké, čo sa využíva pri tzv. očkovaní kryštálov. Znamená 
to prenesenie kryštalizačných zárodkov (malých kryštálov, resp. ich úlomkov) do nových 
podmienok, kedy už nevznikajú nové kryštalizačné zárodky ale už existujúce ďalej rastú 
(obr. 7.4). 

Obr. 7.4 Očkovanie kryštálov  
ribonukleázy Sa. Po prenesení 
 kryštalizačných zárodkov 
sklenenou tyčinkou do novej 
kvapky začínajú rásť kryštály. 
Kryštály rastú z prenesených 
nukleačných zárodkov pozdĺž 
dráhy prejdenej tyčinkou cez 
kvapku. A – 15 min po očkova-
ní, B – 2,5 hod po očkovaní.

Na podporu nukleácie je možné použiť nielen kryštály proteínu, ale aj iné látky, tzv. 
heteronukleanty, napr. silikagély alebo polyméry (napr. „bioglass“), ktoré majú dostatoč-
ne jemnú pórovitú štruktúru (Saridakis a Cheyenn 2009). Molekuly proteínu sa zachytia 
v póroch nukleantu a ľahšie vytvoria kryštalizačný zárodok potrebnej veľkosti.

7.2.3 Faktory ovplyvňujúce kryštalizáciu
Výsledok kryštalizácie a kvalitu kryštálov ovplyvňuje celý rad parametrov. Sú to para-

metre vplývajúce na rozpustnosť proteínu, jeho stabilitu a tiež kinetiku a rýchlosť samot-
ného procesu kryštalizácie: teda teplota, tlak, viskozita roztokov, vibrácie, zloženie tlmi-
vého roztoku, pH, iónová sila, prítomnosť rôznych iónov, detergentov, inhibítorov, čistota 
použitých látok, typ a koncentrácia precipitantu, metóda kryštalizácie, atď. Najvýznamnej-
ším parametrom je však proteín samotný, jeho koncentrácia, čistota, homogenita a stabili-
ta. Väčšina proteínov kryštalizuje z roztokov s počiatočnou koncentráciou 1 – 100 mg/ml, 
najčastejšie 5 – 30 mg/ml. Kryštalizácia sa vo všeobecnosti používa na prečistenie látok, 
teda principiálne je možné pri vhodných podmienkach vykryštalizovať proteín aj zo zmesi 
proteínov. Dokazujú to aj prípady, kedy boli náhodne pripravené kryštály iného, kontami-
nujúceho proteínu (napr. Lohkamp a Dobritzsch 2008, Veesler a spol. 2008, Psakis a spol. 
2009). Na kryštalizáciu je potrebné použiť proteín tzv. kryštalografickej čistoty, čo zna-
mená čo najdôkladnejšie odstránenie prímesí iných proteínov a dosiahnutie čo najvyššej 
štruktúrnej homogenity. Ideálne by v roztoku mala byť iba jedna populácia proteínových 
molekúl. Čistotu proteínu pred kryštalizáciou je potrebné overiť všetkými dostupnými 
spôsobmi, napr. spektrofotometricky, elektroforézou v  natívnych podmienkach a  v  prí-
tomnosti SDS, izoelektrofokusáciou, stanovením aktivity enzýmu, metódou dynamického 

A B
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rozptylu svetla, hmotnostnou spektrometriou, CD spektroskopiou. Čistota proteínu, naj-
mä jeho homogenita (polydisperzita vzorky by mala byť nižšia ako 30 %, ideálne do 20 %) 
môže byť kľúčovou pri príprave kvalitných difraktujúcich kryštálov.

7.2.4 Vlastnosti proteínových kryštálov
Kryštály nízkomolekulárnych látok a kryštály proteínov vyzerajú na prvý pohľad cel-

kom rovnako. Výrazne sa však líšia svojimi vlastnosťami. V kryštáloch solí sa uplatňujú 
silné elektrostatické interakcie nabitých iónov, obsah vody v kryštáli je nízky a preto sú 
kryštály solí stabilné a pevné. V kryštáloch proteínov sú kontakty medzi molekulami tvo-
rené vodíkovými väzbami, ktoré sú oveľa slabšie ako elektrostatické interakcie, je ich re-
latívne malý počet a často sú sprostredkované molekulami vody. Proteín zaberá priemer-
ne polovicu objemu kryštálu, zvyšok je vyplnený vodou, presnejšie rozpúšťadlom. Má to 
výhodu v tom, že cez vytvorené kanáliky môže k molekulám proteínu difundovať vhodný 
ligand, naviazať sa a vytvoriť tak komplex, ktorého štruktúra je oveľa zaujímavejšia než iba 
štruktúra proteínu samotného. Práve pre vysoký obsah vody sú ale proteínové kryštály 
veľmi mäkké a krehké, pod tlakom sa ľahko drobia, sú menej odolné voči žiareniu. Keďže 
pri dehydratácii sa rozpadajú, musia byť stále v prostredí materského roztoku. Vyžadujú 
teda oveľa jemnejšie zaobchádzanie a bolo potrebné vyvinúť špeciálne metódy manipulá-
cie a prípravy kryštálov na zber dát. Vnútorná štruktúra kryštálu proteínu je v porovnaní 
so štruktúrou kryštálu nízkomolekulárnej látky 

Obr. 7.5 Dôkaz proteínových kryštálov. A – natívny kryštál lyzozýmu, B – ten istý kryštál roz-
drobený na malé kúsky tlakom tyčinky. C – kryštál lyzozýmu sa po pridaní indikátora (metyléno-
vá modrá) zafarbil výraznejšie ako materský roztok, D – na difrakčnom obrazci proteínu je zazna-
menaný veľký počet reflexií - konečný dôkaz, že ide o proteínový kryštál.

oveľa nedokonalejšia, pretože molekuly proteínu sú flexibilné a konformačne heterogénne. 
V kryštáli sa často vyskytujú mikro regióny s mierne odlišným usporiadaním molekúl, čo 
takisto zhoršuje rozlíšenie. Tieto nedokonalosti sa prejavujú ako zvýšená mozaicita kryš-
tálu. V niektorých prípadoch vysoký obsah vody a nedokonalosti v kryštálovej mriežke, či 
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odlišnosti v konformácii jednotlivých molekúl môžu spôsobiť, že kryštály vôbec nedifrak-
tujú.

Pri nevhodne nastavenom pokuse môže vykryštalizovať namiesto proteínu hocikto-
rá nízkomolekulárna látka nachádzajúca sa v kryštalizačnom roztoku. Vždy, keď narastie 
kryštál, je namieste otázka, či je to naozaj kryštál proteínu. Dá sa to dokázať viacerými 
spôsobmi: pod tlakom tyčinky sa anorganický kryštál zlomí a kryštál proteínu rozdrobí, 
kryštál proteínu sa farbí špecifickými činidlami silnejšie ako materský roztok, po vybratí 
kryštálu z kvapky a jeho rozpustení vo vhodnom roztoku sa proteín dá dokázať elektro-
foreticky a niekedy je možné dokázať aktivitu enzýmu aj priamo v kryštáli. Definitívnym 
dôkazom je však iba difrakčný obrazec s veľkým počtom zaznamenaných reflexií, ktoré sú 
relatívne slabé (obr. 7.5). Na rozdiel od proteínu anorganické látky pozostávajú z malého 
počtu atómov, ktoré ale obsahujú väčší počet elektrónov. Na difrakčnom obrazci je preto 
zaznamenaný malý počet veľmi intenzívnych reflexií. 

7.2.5 Automatizácia v kryštalizácii proteínov 
Vhodné kryštalizačné podmienky treba hľadať experimentálne a pre každý proteín 

osobitne. V praxi to znamená veľké množstvo pokusov a  teda aj veľkú spotrebu proteí-
nu. Keď zoberieme do úvahy náročnosť prípravy čistého proteínu a potrebnú koncentrá-
ciu proteínového roztoku (minimálne 5 – 20 mg/ml), je pochopiteľná snaha kryštalizovať 
v čo najmenšom objeme. Pri manuálnom spôsobe sa kryštalizuje v kvapkách s objemom 
1 – 2 μl. Čím sú pipetované objemy menšie, tým viac pokusov sa dá uskutočniť, ale pres-
nosť pipetovania je nižšia a tým aj problematickejšia opakovateľnosť pokusov. 

Pri kryštalizácii proteínov sa preto využívajú rôzne kryštalizačné roboty, ktoré sú 
schopné dostatočne rýchlo a presne napipetovať veľké množstvo kvapiek s objemom do 
0,1  μl, čím sa spotreba proteínu mnohonásobne znižuje. Kým kryštalizácia vo visiacej 
kvapke je používanejšia pri manuálnej príprave pokusov, pre kryštalizačné - pipetovacie 
- roboty je výhodnejšia metóda sediacej kvapky, alebo kryštalizácia pod olejom. Okrem 
toho, že je to technicky jednoduchšie, dodrží sa tým geometria pokusu, t.j. kvapky sú 
v presne definovanej výške a polohe. Na kryštalizáciu sa používajú obyčajne platničky, na 
ktorých je možné testovať naraz 24, 48, 96 alebo aj viac rôznych podmienok kryštalizácie. 
Existujú však aj roboty na kryštalizáciu inými metódami, napríklad voľnou difúziou iónov 
v kapilárach. 

Priebeh kryštalizácie je potrebné sledovať prezeraním kvapiek pod mikroskopom. Je 
to náročné na čas a namáhavé na zrak. Veľkou pomocou sú roboty, ktoré slúžia na sklado-
vanie kryštalizačných platničiek pri stálej teplote a automaticky monitorujú priebeh kryš-
talizácie v časových intervaloch podľa zvoleného harmonogramu. Výsledky, obrázky kva-
piek, sa ukladajú vo vhodnom formáte v počítači. Robot umožňuje analyzovať oveľa väčší 
počet experimentov, výsledky kontroly zaznamenáva a tak vidieť vývoj kvapky a postupný 
rast kryštálov. Aj pre tieto roboty je jednoduchšie pracovať so sediacimi kvapkami s presne 
definovanou polohou.

7.2.6 Kryštalizovateľnosť proteínov
Skúsenosti ukazujú, že niektoré proteíny kryštalizujú ľahko, iné veľmi ťažko, ak vô-

bec. Schopnosť proteínu tvoriť kryštály, teda jeho kryštalizovateľnosť, je jednou z vlast-
ností proteínov. Jednou z najstarších rád pri kryštalizácii „vzdorujúcich“ proteínov bolo 
odporúčanie použiť homologické proteíny z iného organizmu, teda prirodzené mutanty. 
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V súčasnosti vieme metódami proteínového inžinierstva pripraviť modifikované proteíny, 
ktoré ľahšie kryštalizujú, alebo tvoria kvalitnejšie a  lepšie difraktujúce kryštály. Prehľad 
úspešných postupov podáva napr. Dale a spol. (2003) alebo Derewenda (2010). Najčastej-
šie sa mutáciami znižuje heterogenita proteínu (odstraňujú sa napr. glykozylačné miesta), 
znižuje sa agregovateľnosť (voľné cysteíny sa nahrádzajú alanínmi alebo serínmi), zvyšuje 
sa stabilita (odstraňujú sa príliš flexibilné úseky, napr. N- alebo C- konce, skracujú sa fle-
xibilné slučky), zlepšuje sa rozpustnosť proteínu (napr. mutácie treonínu na serín, alebo 
asparagínu či glutamínu na kyselinu asparágovú a glutámovú), prípadne sa kryštalizujú 
domény proteínu samostatne. Odpoveď na otázku na ktorom mieste a akú mutáciu pripra-
viť je špecifická pre každý proteín.

Jedným z  najúspešnejších a  najvšeobecnejších prístupov je zníženie povrchovej en-
tropie molekuly. Vytypujú sa aminokyseliny s bočným reťazcom s vysokou entropiou, na-
chádzajúce sa na povrchu molekuly. Najčastejšie sú to aminokyseliny nesúce náboj, pre 
ktoré je nevýhodné aby boli vo vnútri molekuly, teda lyzín, arginín, kyselina asparágová 
a glutámová a tieto sa následne mutujú napr. na alaníny. Na zjednodušenie identifikácie 
najvhodnejších miest na mutácie bol zriadený server SERp (http://services.mbi.ucla.edu/
SER; Goldschmidt a spol. 2007). SER je skratka pochádzajúca z anglického označenia Sur-
face Entropy Reduction. Táto metóda bola s úspechom použitá pre celý rad proteínov, kto-
ré dovtedy nebolo možné vykryštalizovať alebo kryštály neboli dostatočne kvalitné, čo je 
dokumentované galériou štruktúr SERp (http://ginsberg.med.virginia.edu/Ser). Vo väčši-
ne prípadov tieto mutácie nespôsobia zmenu štruktúry. Dôkazom je to, že štruktúry rôz-
nych mutantných foriem toho istého proteínu sú rovnaké. Napriek tomu sa to úplne vylú-
čiť nedá, preto treba detailne porovnať vlastnosti pôvodného a modifikovaného proteínu. 

7.3 ZBER DÁT

7.3.1 Príprava kryštálu na zber dát
Ako už bolo spomenuté, kryštály proteínov sú nestabilné a na vzduchu sa rozpadajú. 

Je nevyhnutné udržať ich aj počas zberu difrakčných dát v podmienkach materského roz-
toku. Súčasne nie je možné merať difrakcie kryštálu, ktorý sa nachádza v roztoku. Tento 
problém sa rieši v podstate dvomi spôsobmi. Prvým, starším a dnes už menej používaným, 
je umiestnenie kryštálu do kapiláry. Kryštál spolu s materským roztokom sa najskôr nasaje 
do kapiláry. Potom sa prebytočný roztok opatrne vytlačí von z kapiláry, tak aby kryštál os-
tal sedieť na stene kapiláry. Do tej istej kapiláry, ale mimo kryštálu, sa nasaje malé množ-
stvo materského roztoku a oba konce kapiláry sa utesnia napr. voskom. Kvapka materské-
ho roztoku v uzavretej kapiláre zabezpečí vhodnú atmosféru a zabráni sa tak poškodeniu 
kryštálu (obr. 7.6 A). Celú procedúru treba spraviť rýchlo a presne, čo najmenej sa dotýkať 
kryštálu, pretože hrozí jeho poškodenie počas manipulácie. Priemer kapiláry je o málo 
väčší ako kryštál, obyčajne 0,2 – 0,8 mm. Kapilára sa upevní plastelínou na goniometrickú 
hlavicu a difrakčné dáta sa v takomto prípade merajú pri laboratórnej teplote. Druhým, 
novším spôsobom je bleskové ochladenie kryštálu v tekutom dusíku. Kryštál sa vyberie 
z  kvapky špeciálnou slučkou, namočí do vhodného roztoku obsahujúceho kryoprotek-
tant a čo najrýchlejšie sa ochladí v tekutom dusíku (obr. 7.6 B). Slučka je umiestnená na 
tyčinke s magnetickou bázou, ktorou sa prichytí na goniometrickú hlavicu. Kryštál musí 
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zostať v studených parách dusíka (teplota približne 100 K, teda -173 °C) počas celého ex-
perimentu. Priemer slučky sa volí primerane k veľkosti kryštálu, obyčajne o máličko väčší. 

kryoprotektant

slučka

magnetvosk

kapilára

kryštál

materský
roztok

A B
Obr. 7.6 Príprava kryštálu 
na zber difrakčných dát. 
A – Pri zbere dát pri labora-
tórnej teplote sa kryštál vloží 
do kapiláry. Materský roztok 
vytvorí vhodnú atmosféru 
a zabráni vysušeniu kryštálu. 
Oba konce kapiláry sa 
utesnia napr. včelím voskom. 
B – Kryštál opláchnutý 
v roztoku kryoprotektantu sa 
umiestni do slučky a blesko-
vo ochladí v tekutom dusíku. 
Kryštál je po celý čas zberu 
dát v prúde studených pár 
dusíka.

Kryoprotektantom nazývame látku, ktorá ochráni kryštál pred zamrznutím a poško-
dením kryštálikmi ľadu z vody, ktorá je v kryštáli. Namiesto ľadu sa vytvorí sklu podobná 
amorfná štruktúra. V úlohe kryoprotektantu sa osvedčil celý rad látok. Najčastejšie sa pou-
žíva glycerol, glukóza, sacharóza, polyetylénglykol, 2-metyl-2,4-pentándiol (MPD), anor-
ganické soli ako síran lítny a iné. Vo vhodnej koncentrácii sa pridajú do kryštalizačného 
roztoku, pričom koncentrácie ostatných zložiek ostávajú nezmenené. Niekedy aj samotný 
materský roztok obsahuje takú koncentráciu polyetylénglykolu alebo solí, že pôsobí ako 
kryoprotektant. Obyčajne je však potrebné kryštál postupne opláchnuť v niekoľkých roz-
tokoch so zvyšujúcou sa koncentráciou kryoprotektantu. Tento postup umožňuje kryštálu 
adaptovať sa na zmenené podmienky a zachovať si difrakčné vlastnosti. Niektoré kryopro-
tektanty, polymér Paratone N, parafínový olej alebo per-fluoropolyéter (PFPE) sa nemie-
šajú s kryštalizačným roztokom, kryštál sa do nich jednoducho namočí. Tieto látky kryštál 
zároveň veľmi mierne dehydratujú, čo v niektorých prípadoch zlepší jeho vnútornú stavbu 
a difrakčné vlastnosti. Výber kryoprotektantu, jeho koncentráciu, dobu namáčania kryštá-
lu a celý postup oplachovania kryštálu treba pre každý kryštál optimalizovať. Vhodná kon-
centrácia sa dá do istej miery vopred otestovať – roztok kryoprotektantu musí po ochlade-
ní v tekutom dusíku ostať číry, biele zahmlenie indikuje vznik ľadu. Hlavnou kontrolou je 
iba difrakčný obrazec a kvalita zaznamenaných reflexií. 

Meranie dát pri nízkej teplote má aj iné výhody. Nevyhnutným dôsledkom interakcie 
žiarenia s kryštálom je fotoelektrický jav, pri ktorom fotóny odovzdávajú časť svojej energie 
elektrónom a vznikajú fotoelektróny. Ide o primárne poškodenie kryštálu. Fotoelektróny 
následne spôsobujú rozpad molekúl vody v kryštáli a vytvorenie voľných radikálov, ktoré 
sa šíria po kryštáli a poškodzujú proteín. Ide o sekundárne poškodenie kryštálu. Typickým 
prejavom je rozpad disulfidových mostíkov a  dekarboxylácia zvyškov kyseliny glutámo-
vej a asparágovej. Pri nízkej teplote sa znižuje pohyb atómov, voľné radikály sa šíria po-
malšie a znižuje sa sekundárne poškodenie kryštálu. Nízka teplota okrem toho obmedzuje 
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termálny pohyb atómov proteínu, flexibilné úseky sú tak fixované v jednej polohe a kryštál 
lepšie difraktuje. Na druhej strane, nájdenie vhodného kryoprotektantu môže byť veľmi 
problematické, zvlášť ak je počet experimentov obmedzený malým počtom kryštálov, alebo 
dostupnosťou vhodného zdroja žiarenia. Moderné zdroje produkujú mimoriadne intenzív-
ne žiarenie, ktoré tak výrazne poškodzuje kryštál, že kryoprotektant a nízka teplota nesta-
čia a je potrebné použiť aj ďalšie látky schopné absorbovať voľné radikály. V tomto smere sa 
osvedčili napríklad glutation alebo kyselina askorbová (Kauffmann a spol. 2006).

7.3.2 Podmienka difrakcie
Teóriu vzniku difrakcie rozpracovali William Lawrence Bragg a William Henry Bragg 

v roku 1913. Dokázali, že difraktované lúče možno zjednodušene považovať za lúče odra-
zené (teda reflektované) ekvivalentnými bodmi kryštálovej mriežky. Preto sa škvrny na di-
frakčnom obrazci nazývajú reflexie. Ak týmito bodmi mriežky preložíme paralelné roviny, 
dostaneme rodinu rovnobežných rovín prechádzajúcich kryštálom. Každú rodinu rovín 
je možné presne definovať tzv. Millerovými indexami, súradnicami (h, k, l) , ktoré jed-
noznačne definujú orientáciu kryštalografickej roviny voči kryštalografickým osiam x,y,z 
(obr. 7.7). Atómy sú v kryštáli pravidelne rozmiestnené a preto každá rovina z danej rodi-
ny obsahuje rovnaké atómy. Lúče odrazené od rovín jednej rodiny interferujú. Za priazni-
vých okolností sa zosilňujú a na detektore sa zaznamená jedna reflexia. Nastane to vtedy, 
keď sa roviny dostanú do tzv. difrakčnej polohy. V difrakčnej polohe spĺňajú Braggovu 
podmienku difrakcie. Vyjadrené slovami: aby bolo možné zaznamenať reflexiu, musia byť 
lúče odrazené od každej z rovín danej rodiny vo fáze, a teda rozdiel v dráhach lúčov musí 
byť celistvým násobkom vlnovej dĺžky. Detailnejšie je Braggova difrakcia vysvetlená v Do-
datku ku kapitole 1, časť 1.14, rovnica D1.3 a obrázok D1.1. Molekuly proteínov obsahujú 
veľký počet atómov a v každej polohe kryštálu sa dostáva do difrakčnej polohy veľký po-
čet rovín, preto je na každom difrakčnom obrazci zaznamenaný veľký počet reflexií. Čím 
menej atómov leží v danej rovine hkl, tým je nižšia intenzita reflexie. V priebehu experi-
mentu zaznamenávame iba polohu a intenzitu reflexií, informácia o fáze difraktovaného 
žiarenia sa stráca.

 1,0 1,1 1,2 

rodina rovín (2,4,3)

a

b

c

Obr. 7.7 Millerove indexy. A – Príklad rovinnej kryštálovej mriežky a rôznych rodín paralelných 
rovín preložených cez body mriežky. Roviny 1,0 prechádzajú každým bodom strany a (h = 1) a sú 
rovnobežné so stranou b, nepretínajú ju (k = 0). Podobne roviny 1,1 prechádzajú každým bodom 
strany a aj b. Roviny 1,2 prechádzajú každým bodom strany a každým druhým bodom strany b.    
B – Roviny (2,3,4) prechádzajú základnou bunkou tak, že pretínajú hranu a na dve časti (h = 2), 
hranu b na štyri časti (k = 4) a hranu c na tri časti (l = 3).

A B
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7.3.3 Difrakčný experiment
Kryštál v kapiláre alebo v slučke je umiestnený na hlavicu goniometra, čo je zariade-

nie, ktoré zabezpečuje otáčanie kryštálu a meranie uhlov. Kryštál je potrebné vycentrovať, 
aby sa otáčal okolo jedného bodu. Počas experimentu žiarenie dopadá na kryštál a ten sa 
otáča po malých krokoch 0,5 – 2° Na zaznamenanie dostatočného množstva dát na urče-
nie štruktúry, treba kryštál sumárne otočiť minimálne o 30 – 180°. Veľkosť uhla, o ktorý 
je potrebné otočiť kryštál, závisí od symetrie kryštálu. Preto, ak to symetria umožní, nie-
kedy postačuje 60° (hexagonálna symetria) a inokedy treba aj viac ako 180° (triklinická 
symetria). V zásade platí, že čím väčší uhol sa zmeria, tým lepšie sú dáta. Krokovanie sa 
volí tak, aby sa zaznamenané reflexie neprekrývali. Schematické usporiadanie pokusu je 
na obr. 7.8. 

V každej polohe dochádza k difrakcii a difraktované lúče sa zaznamenávajú na detek-
tore v podobe difrakčného obrazca. V priebehu experimentu sa takto postupne zazname-
ná veľký počet difrakčných obrazcov a na každom z nich je veľký počet reflexií. Na určenie 
štruktúry je obyčajne potrebné zaznamenať niekoľko stoviek difrakčných obrazcov. V zá-
vislosti od intenzity žiarenia sa mení doba expozície kryštál. Detektor treba po zmeraní 
každého obrazca vymazať, čo trvá pár sekúnd alebo aj minút v závislosti od typu detektora. 
Zber dát tak môže trvať niekoľko niekoľko hodín alebo, na modernom synchrotróne, to 
môže byť iba 10 – 20 minút. Difrakčné obrazce sú ďalej spracované a prekonvertované do 
trojrozmernej mapy elektrónovej hustoty. 

detektor

difraktované
lúče

re�exie

kryštál

rtg lúč

zdroj žiarenia

Obr.  7.8 Usporiadanie pokusu pri zbere dát. Kryštál difraktuje lúč žiarenia vychádzajúceho zo 
zdroja na veľký počet difraktovaných lúčov, ktoré sa zaznamenávajú ako diskrétne reflexie na de-
tektore. Poloha a intenzita reflexií nesú informáciu o štruktúre kryštálu a proteínu (obr. podľa Rho-
des 2006, str. 13, upravený). 

7.4 ANALÝZA DÁT

7.4.1 Symetria kryštálu
Kryštály sú pevné látky s pravidelne usporiadanou vnútornou štruktúrou. Molekuly 

proteínu majú v kryštáli rovnakú orientáciu. Kryštál je možné rozdeliť na identické čas-
ti, rovnobežnosteny, ktorých opakovaním, posúvaním v troch smeroch, je možné vyplniť 
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celý objem kryštálu. Takéto najjednoduchšie rovnobežnosteny s najmenším možným ob-
jemom sa nazývajú základnými (elementárnymi) bunkami kryštálu. Základná bunka je 
jednoznačne charakterizovaná dĺžkami hrán a, b, c a uhlami α, β, γ, ktoré tieto hrany zvie-
rajú. Parametre základnej bunky sa dajú určiť z difrakcií zaznamenaných na difrakčnom 
obrazci. Kryštál je vystavaný zo základných buniek podobne ako múr z tehál. Ak poznáme 
štruktúru molekúl v základnej bunke, poznáme štruktúru celého kryštálu. Podľa paramet-
rov základných buniek, t.j. a, b, c, α, β, γ, zaraďujeme kryštály proteínov, rovnako ako kryš-
tály iných látok, do siedmich kryštálových sústav (tab. 7.1).

Tab. 7.1 Kryštálové sústavy
Názov (starší názov) Dĺžka osí Veľkosť uhlov
triklinická (trojklonná) a ≠ b ≠ c α ≠ β ≠ γ ≠ 90°
monoklinická (jednoklonná) a ≠ b ≠ c α ≠ β ≠ 90° γ = 90°
rombická (ortorombická, kosoštvorcová) a ≠ b ≠ c α = β = γ = 90°
tetragonálna (štvorcová) a = b ≠ c α = β = γ = 90°
hexagonálna (šesťuholníková) a = b ≠ c α = β = 90° γ = 120°
trigonálna (trojuholníková) a = b = c α = β = γ ≠ 90°
kubická (kocková) a = b = c α = β = γ = 90°

Základné bunky a  ich obsah majú svoju vnútornú symetriu. Pozostávajú z menších 
častí, ktoré sa nazývajú asymetrické jednotky. Tieto sú navzájom spojené operáciami 
symetrie. Znamená to, že otáčaním okolo osí súmernosti sa jedna asymetrická jednotka 
premietne do polohy ďalšej až vyplnia celú základnú bunku (obr. 7.9).

asymetrická
jednotka

základná
bunka

kompletný
kryštál

Obr.  7.9 Stavba kryštálu. Asymetrická jednotka otočením okolo dvojnásobnej osi symetrie, te-
da otočením okolo 180°, vytvorí druhú asymetrickú jednotku. Spolu vypĺňajú základnú jednotku. 
Opakovaním základnej bunky, posúvaním v troch smeroch, dostaneme kompletný kryštál (obrá-
zok prebratý z www.rcsb.org/pdb/101 a upravený).

Kryštálová štruktúra môže byť matematicky vyjadrená ako trojrozmerná kryštálová 
mriežka. Existuje niekoľko spôsobov ako rozdeliť kryštálovú mriežku na základné bun-
ky. Pre ďalšie výpočty je najvýhodnejšie vybrať základnú bunku s najvyššou vnútornou 
symetriou a najmenším objemom. Podľa toho, kde sa nachádzajú body kryštálovej mriež-
ky, poznáme niekoľko typov základných buniek. Primitívna základná bunka (označuje sa 
P) má body kryštálovej mriežky iba vo vrcholoch, bazálne centrovaná (C) vo vrcholoch 
aj v strede dvoch paralelných stien, plošne centrovaná (F) vo vrcholoch aj v strede každej 
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steny a priestorovo centrovaná (I) vo vrcholoch a v priesečníku telesových uhlopriečok 
bunky (obr. 7.10). 

 P C F I

Obr. 7.10 Typy základných buniek. Primitívna základná bunka (P), bazálne centrovaná (C) plošne 
centrovaná (F) priestorovo centrovaná (I).

Symetriu základnej bunky a jej obsahu opisuje priestorová grupa kryštálu. Priestorové 
grupy sa označujú symbolmi opisujúcimi typ základnej bunky a osi súmernosti. Uplat-
ňujú sa rotačné osi súmernosti, ktoré rotujú molekulu. Podľa počtu zobrazení identickej 
molekuly pri rotácii o 360° sa určuje násobnosť osi. Označuje sa celým číslom. Ak je os 
skrutkovitá, pri každej rotácii dochádza aj k posunu o určitú časť základnej bunky. Ozna-
čuje sa indexom pri danej osi. Napríklad označenie P212121 znamená, že ide o primitívnu 
základnú bunku a symetriu s tromi dvojnásobnými skrutkovými osami súmernosti, teda 
o rotáciu o 180° a zároveň posun o polovicu príslušnej strany základnej bunky. Zároveň je 
tým určená aj kryštálová sústava, pretože takáto priestorová grupa sa môže realizovať iba 
v rombickej sústave. 

Matematicky bolo dokázané, že existuje 230 rôznych priestorových grúp. Keďže mo-
lekuly proteínov sú vystavané z aminokyselín a aminokyseliny sú chirálne, niektoré prvky 
súmernosti, ako napr. zrkadlová súmernosť, sa nemôžu uplatniť. Pre kryštály proteínov je 
preto počet možných priestorových grúp redukovaný na 65. Proteíny najčastejšie kryštali-
zujú v priestorovej grupe P212121 (rombická sústava, primitívna priestorová grupa) - 23 % 
proteínov v  PDB databáze, P21 (monoklinická sústava, primitívna priestorová grupa) - 
15 % a C2 (monoklinická sústava, bazálne centrovaná priestorová grupa) - 10 %. Určenie 
rozmerov základnej bunky a  priestorovej grupy je prvým krokom pri určení terciárnej 
štruktúry.

7.4.2 Spracovanie dát
Spracovania dát začína ich indexovaním, čiže priradením indexov hkl nameraným re-

flexiám. V priebehu experimentu sa identické reflexie môžu zaznamenať opakovane, iné sa 
zaznamenajú čiastočne, ale na niekoľkých obrazcoch. Pri spracovaní dát sa zjednotia čias-
točne zaznamenané reflexie a množstvo dát sa zredukuje na tzv. unikátne reflexie. Zosú-
ladia sa merania identických reflexií, zoškálujú sa merania zachytené na rôznych difrakč-
ných obrazcoch, zmerajú sa intenzity unikátnych reflexií, zohľadní sa meniaca sa intenzita 
žiarenia, narastajúce poškodenie kryštálu žiarením a pod. Viacnásobné zmeranie reflexií, 
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redundancia, zvyšuje presnosť meraní. Je dôležité, aby odchýlka v nameraných intenzitách 
identických reflexií bola čo najnižšia. Zároveň sa určí kompletnosť dát, t.j. akú časť z teore-
ticky možných reflexií sa podarilo zaznamenať. Výsledkom spracovania dát je vytvorenie 
súboru obsahujúceho unikátne reflexie hkl a k nim priradené intenzity a odchýlky, s kto-
rými sú dané intenzity zmerané. Tieto súbory obsahujú niekoľko desiatok až stoviek tisíc 
reflexií, podľa veľkosti štruktúry, stavby kryštálu, kompletnosti dát a rozlíšenia. Kvalitu 
dát posudzujeme podľa dosiahnutého rozlíšenia, faktora Rmerge (vyjadruje zhodu v mera-
ní identických reflexií), redundancie, kompletnosti dát a pomeru intenzity reflexie a chyby 
s ktorou bola zmeraná.

7.5 URČENIE FÁZ

Žiarenie prichádzajúce do kryštálu aj kryštálom difraktované, je elektromagnetic-
kým vlnením a charakterizuje ho intenzita a amplitúda (fáza). Vlnová dĺžka žiarenia sa 
pri difrakcii nemení. Intenzitu reflexií meriame priamo v experimente, informácia o fáze 
sa stráca. Pre rekonštrukciu štruktúry a vytvorenie modelu potrebujeme poznať aj fázy. 
V praxi sa tento, tzv. fázový problém, rieši niekoľkými spôsobmi: 

Priame (ab-initio) metódy spočívajú v  tom, že fázy sa vypočítajú z  intenzít a  vzťa-
hov medzi intenzitami a fázami difrakcií. Tento spôsob je náročný na množstvo dát a vý-
počty a preto je limitovaný veľkosťou štruktúry. Najčastejšie sa používa pri riešení štruk-
túr nízkomolekulárnych látok. V prípade proteínov sa dá použiť iba ak kryštál difraktuje 
s rozlíšením do 1,4 Å a v asymetrickej jednotke kryštálu nie je viac ako 1000 nevodíko-
vých atómov, čo zodpovedá proteínu veľkosti okolo 100 aminokyselín a jednej molekule 
v asymetrickej jednotke.

Metóda molekulovej náhrady je najčastejšie používanou v proteínovej kryštalogra-
fii. Vychádza z  predpokladu, že podobné štruktúry budú podobne difraktovať. Identita 
aminokyselinových sekvencií skúmaného a modelového proteínu by mala byť minimál-
ne 30 – 40 %. Špeciálne programy sa snažia modelovú štruktúru posunutím a natočením 
umiestniť do nového kryštálového systému. Namerané intenzity sa kombinujú s  fázami 
vypočítanými z polôh atómov takto transformovaného modelu a ak je model vyhovujúci, 
vypočítanú elektrónovú hustotu je možné zmysluplne interpretovať.

Metóda izomorfnej náhrady vyžaduje prípravu tzv. izomorfných kryštálov. Sú to 
kryštály s rovnakou priestorovou grupou, ale obsahujúce atómy ťažkých kovov na špecific-
kých miestach. Takéto kryštály sa pripravia namočením kryštálu do roztoku obsahujúceho 
príslušné kovy alebo kryštalizáciou proteínu v prítomnosti ťažkých kovov. Rozdiely v in-
tenzitách nameraných z natívneho a niekoľkých rozličných izomorfných kryštálov umož-
nia určiť príspevok ťažkého atómu, jeho polohu a následne vypočítať fázy a elektrónovú 
hustotu. V podstate ide o zjednodušenie štruktúry na štruktúru ťažkého kovu a jej výpočet 
priamou metódou. Najčastejšie sa na prípravu izomorfných kryštálov používajú zlúčeniny 
kovov ako platina, zlato, ortuť, olovo. 

Metóda anomálneho rozptylu je založená na vlastnosti niektorých atómov odlišne di-
fraktovať žiarenie rôznych vlnových dĺžok. Difrakčné dáta sa merajú z jedného kryštálu, 
obsahujúceho atóm vykazujúci anomálny rozptyl, postupne pri troch rôznych vlnových 
dĺžkach – pri vlnovej dĺžke kedy atóm vykazuje anomáliu, menšej a väčšej. Porovnaním 
nameraných intenzít sa dá určiť poloha atómu s anomálnym rozptylom a následne vypo-
čítať fázy pre celú molekulu. Najčastejšie sa ako anomálne difraktujúci atóm používa selén. 
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Na prípravu kryštálov sa použije rekombinantný proteín produkovaný organizmom, ktorý 
nie je schopný syntetizovať aminokyselinu metionín. Inou možnosťou je produkcia pro-
teínu v podmienkach kedy je potlačená syntéza metionínu. V oboch prípadoch sa do kul-
tivačného média namiesto metionínu pridá seleno-metionín, t.j. analóg metionínu v kto-
rom je atóm síry je nahradený atómom selénu, a ten sa následne zabuduje do proteínu. 

7.6 URČENIE ŠTRUKTÚRY

7.6.1 Spresnenie modelu
Po zmeraní čo najväčšieho počtu reflexií a určení fáz sa pomocou špecializovaného 

kryštalografického softvéru vypočíta elektrónová hustota. V elektrónovej hustote sú bo-
dy s rovnakou hustotou pospájané a vytvárajú sieť, obálku, do ktorej treba „vložiť“ atómy. 
Atómy sa zabudovávajú do miest s najvyššou elektrónovou hustotou. Elektrónová hustota, 
bohužiaľ, nie je zrozumiteľná sama osebe, jej interpretácia vyžaduje tvorivú činnosť. Po-
stupuje sa tak, že vypočítaná mapa elektrónovej hustoty (distribúcia elektrónovej hustoty 
určitej úrovne) sa zobrazí v počítači a postupne sa do nej zabudovávajú atómy proteínu. 
Využívajú sa pritom poznatky o primárnej štruktúre proteínu, štruktúre jednotlivých ami-
nokyselín, stereochémii a možných ligandoch (tu v zmysle látok, ktoré boli v kryštalizač-
nom roztoku a mohli sa naviazať na proteín) a ich interakciách s proteínom. Určiť treba 
štruktúru jednej asymetrickej jednotky. Štruktúra zvyšnej časti kryštálu sa dá dopočítať na 
základe symetrie. V ideálnom prípade je v asymetrickej bunke iba jedna molekula prote-
ínu, ale môže sa ich tam nachádzať aj viacero. Ak sa v asymetrickej jednotke nachádzajú 
napr. 2 molekuly, treba vlastne určiť dvakrát väčšiu štruktúru. 

Prvé mapy elektrónovej hustoty sú dosť nepresné. Keďže polohy atómov, fázy a  in-
tenzity spolu súvisia, z presnejšej polohy atómov sa vypočítajú presnejšie fázy a presnej-
šie mapy. Presnejšie mapy sa lepšie interpretujú a polohy atómov sa ďalej spresnia. Tento 
cyklus sa mnohokrát opakuje, až kým nie je vytvorený dostatočne presný model proteínu. 
Kvalitnejšie kryštály lepšie difraktujú a dajú sa namerať kvalitnejšie dáta s vyšším rozlíše-
ním a môže byť vypočítaná presnejšia elektrónová hustota. Z obr. 7.11 je zrejmé, aký ob-
rovský rozdiel je v náročnosti interpretácie elektrónovej hustoty s rozlíšením napr. 3,0 Å 
alebo 1,0 Å. 

Dôležitou súčasťou štruktúry je voda. Usporiadané molekuly vody prispievajú k di-
frakcii viac ako flexibilné časti proteínu. Zabudovanie molekúl vody zlepšuje kvalitu elek-
trónovej hustoty a teda aj modelu. Pri atómovom rozlíšení 1,0 – 1,2 Å je možné presne 
určiť polohu veľkého počtu molekúl vody v niekoľkých vrstvách hydratačného obalu pro-
teínu. Pri rozlíšení 2,8 – 3,0 Å sa molekuly vody zabudovať nedajú. Pri štruktúrach s rozlí-
šením lepším ako 1,5 – 1,8 Å je možné zohľadniť aj príspevok vodíkových atómov k difrak-
cii a spresniť štruktúru aj s vodíkmi vo vypočítaných polohách. Pri atómovom rozlíšení je 
pre dobre definované časti štruktúry viditeľná aj elektrónová hustota atómov vodíka.

Pri spresňovaní štruktúry spresňujeme viacero parametrov:
- polohu atómov vyjadrenú súradnicami x, y, z,
-  okupanciu, teda pravdepodobnosť výskytu atómu v danej polohe. Hodnota 1,0 zna-

mená, že atóm je prítomný vo všetkých molekulách v kryštáli v rovnakej, jednej, po-
lohe. Hodnota okupancie 0,5 znamená dve rovnocenné alternatívne polohy. Súčet 
okupancií pre daný atóm nesmie byť väčší ako 1,0.
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- teplotné faktory (B faktory), ktoré vyjadrujú vibračné pohyby atómov. Čím je vyššia 
ich hodnota, tým flexibilnejšia je príslušná časť štruktúry. B faktory v určitej miere odráža-
jú kvalitu štruktúry (čím vyššia hodnota, tým väčšia chyba určenia polohy atómu) a príliš 
vysoké hodnoty zase môžu signalizovať chybu v štruktúre.

Obr. 7.11 Rozlíšenie a kvalita elektrónovej hustoty. Elektrónová hustota toho istého úseku štruk-
túry vypočítaná z dát s rozličným rozlíšením.

Postup spresňovania štruktúry sa monitoruje tzv. kryštalografickým R faktorom. Vy-
jadruje zhodu medzi modelom a dátami. Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšia zhoda 
bola dosiahnutá, teda elektrónová hustota bola lepšie interpretovaná. Kvalitná štruktúra 
má R faktor 20 % alebo menej. R faktor pre štruktúry s atómovým rozlíšením býva okolo 
10 %. Druhým dôležitým ukazovateľom úspešného postupu je Rfree faktor, čo je R faktor 
nezávisle spresňovaného malého počtu náhodne vybraných dát, obvykle 5 % dát. Hodnota 
Rfree býva o niekoľko % vyššia ako hodnota R. Počas celého spresňovania musí hodnota R 
a Rfree klesať. 

7.6.2 Kvalita modelu 
V princípe kvalitu modelu určuje rozlíšenie. Čím je vyššie rozlíšenie, tým presnejšia je 

elektrónová hustota, presnejšie sa dá interpretovať a umožňuje vidieť viac detailov. 
Bez ohľadu na rozlíšenie však počas spresňovania treba sledovať viaceré parametre, 

aby boli včas odhalené možné chyby a nesprávne interpretácie. Kontrola je založená na 

 3,0Å 3,0 Å 2,5 Å

 2,0 Å 1,5 Å 1,1 Å
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porovnávaní modelu s  typickými vlastnosťami podobných makromolekúl. Ak sa model 
významne odlišuje, ide buď o chybu, alebo je to charakteristická a unikátna črta štruktúry, 
ktorá môže byť dôležitá pre vysvetlenie vlastností proteínu.

Geometria modelu
 Programy používané pri spresňovaní automaticky dodržiavajú zadané limity pre geo-

metrické kritériá ako sú napr. dĺžky a uhly väzieb, planarita peptidových väzieb a planár-
nych skupín bočných reťazcov, preto ich nie je potrebné osobitne kontrolovať. Napriek 
tomu je dôležité overiť prípady výrazných odchýlok od štandardných hodnôt. Pozornosť 
treba venovať aj konformáciám bočných reťazcov a pokiaľ elektrónová hustota umožní, 
voliť radšej štandardnejšie a častejšie sa vyskytujúce konforméry. 

Kontrolovať treba však torzné uhly hlavného polypeptidového reťazca, Φ a Ψ, ktoré 
opisujú rotáciu okolo väzieb CA-C a N-CA, pretože pre torzné uhly nie sú ohraničenia 
automatické dané. Vzhľadom na bočné reťazce a možné priestorové prekážky a kolízie pri 
ich otáčaní okolo väzieb, sú možné iba niektoré hodnoty Φ a Ψ uhlov. Iba glycínové zvyšky 
majú povolenú akúkoľvek polohu, pretože ich bočný reťazec je tvorený iba atómom vodí-
ka. Na kontrolu torzných uhlov slúži Ramachandranov diagram (Ramachandran a spol. 
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Obr. 7.12 Ramachandranov diagram. Ramachandranov diagram reálnej štruktúry - molekuly A 
štruktúrneho proteínu plektínu. Vyše 90 % zvyškov sa nachádza v najvýhodnejšej oblasti (označe-
né červenou farbou a ako A,B,C), žiadny zvyšok nie je v nepovolenej oblasti (biela farba). Glycíny 
sú označené trojuholníčkami a ohraničenia torzných uhlov sa na ne nevzťahujú. Thr158, ktorý je 
súčasťou slučky na povrchu molekuly, má hraničné hodnoty torzných uhlov. Keďže v oboch mo-
lekulách štruktúry je v rovnakej polohe (molekula B nie je na obrázku) a elektrónová hustota ne-
umožňuje inú interpretáciu, ide o vlastnosť danej štruktúry (PDB kód 1SH5, Sevcik a spol. 2004).
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1963), kde sú vyznačené najvýhodnejšie, povolené a nepovolené oblasti Φ a Ψ (obr. 7.12). 
V  správne určenej štruktúre sa minimálne 90 % aminokyselinových zvyškov nachádza 
v najvýhodnejšej oblasti a, pochopiteľne, žiadny v nepovolenej. 

Rozlíšenie a presnosť určenia polôh atómov. 
Rozlíšenie v bežnom chápaní znamená vzdialenosť, pri ktorej dva objekty rozpoznáme 

ako dva. V kryštalografii to znamená najmenšiu vzdialenosť medzi ekvivalentnými para-
lelnými rovinami, ktorých difrakcia bola použitá na určenie štruktúry. O rozlíšení lepšom 
ako 1,2 Å hovoríme ako o atómovom rozlíšení. Štruktúra zásobného proteínu krambínu, 
ktorý pozostáva zo 46 aminokyselín, bola určená s  rozlíšením 0,48 Å (PDB kód 3NIR; 
Schmidt a spol. 2011). Je to doteraz najvyššie namerané rozlíšenie pri proteínovom kryš-
táli. Z praktického hľadiska, napr. pre modelovanie alebo pre interpretáciu biochemických 
údajov, je zaujímavé a potrebné poznať nielen rozlíšenie, ale aj vedieť s akou presnosťou 
bola určená štruktúra. Pre každú štruktúru sa počíta priemerná chyba určenie polôh ató-
mov. Dobré dáta umožňujú určiť polohy atómov s presnosťou zodpovedajúcou 1/5 až 1/10 
rozlíšenia. Vzťah rozlíšenia, presnosti a výpovednej hodnoty určenej štruktúry je v tab. 7.2.

Tab. 7.2 Rozlíšenie a výpovedná hodnota štruktúry

Rozlíšenie Informácia o štruktúre, možné chyby

> 4,0 Å Vidieť celkový tvar a veľkosť molekuly, priebeh polypeptidového reťazca. 
Súradnice individuálnych atómov sú nepresné. 

3,0 - 4,0 Å
Celková štruktúra je asi správna, ale pravdepodobnosť chýb je vysoká. 
Priebeh hlavného polypeptidového reťazca je asi správny. Mnohé bočné 
reťazce majú nesprávnu konformáciu. 

2,5 - 3,0 Å

Celková štruktúra je správna, ale niektoré slučky na povrchu môžu byť 
nesprávne modelované. Vysoká pravdepodobnosť nesprávnych konformá-
cií v prípade niektorých dlhých bočných reťazcov (napr. Lys, Glu, Gln) 
a krátkych bočných reťazcov (Ser, Val, Leu a pod.). Polohy atómov možno 
určiť s presnosťou okolo 0,4 Å.

2,0 - 2,5 Å
Podobne ako pri rozlíšení 2,5 - 3,0 Å, ale počet bočných reťazcov s chyb-
nou konformáciou je menší. Štruktúra je správna a  chýb v povrchových 
slučkách nie je veľa. Vidieť vodu a malé ligandy. 

1,5 - 2,0 Å

Veľmi málo bočných reťazcov s nesprávnou konformáciou. Občas sa 
vyskytnú malé chyby. Celková štruktúra vrátane povrchových slučiek je 
správna, iba výnimočne sa môžu vyskytnúť nepodstatné malé nepresnosti. 
Polohy atómov možno určiť s presnosťou okolo 0,1-0,2 Å.

0,5 - 1,5 Å

Vo všeobecnosti sa pri tomto rozlíšení v štruktúrach chyby skoro vôbec 
nevyskytujú. Knižnica možných konformácií bočných reťazcov a geomet-
rických ohraničení vychádza práve z týchto štruktúr. Polohy atómov 
možno určiť s presnosťou okolo 0,02 Å.

Tepelné vibrácie atómov a neusporiadanosť štruktúry. 
Tepelné vibrácie atómov vyjadruje teplotný faktor, označovaný ako B faktor. Odráža 

teplotný pohyb atómov a flexibilitu molekuly. Flexibilnejšie časti štruktúry majú vyššie B 
faktory. Obyčajne sa určuje jeden, izotropný, B faktor pre každý atóm. Zjednodušene sa 
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pritom predpokladajú rovnako veľké vibrácie vo všetkých smeroch. Pri dostatočne vyso-
kom rozlíšení je možné určiť anizotropné B faktory, ktorých je 6 pre každý atóm a vychá-
dzajú z predpokladu, že pohyb v rôznych smeroch nie je rovnaký. Naznačujú preferovaný 
smer pohybu danej časti štruktúry, čo môže súvisieť s funkciou proteínu. Teplotné faktory 
súvisia aj s okupanciou atómu. Zvýšené B faktory naznačujú, že sú možné napr. dve kon-
formácie, teda v časti molekúl je daný atóm v polohe A a v časti molekúl je v polohe B. 
Okupancia sa rozdelí medzi tieto dve možné polohy, napr. 0,7 a 0,3 a hodnoty B faktorov 
pre atómy každej konformácie budú nižšie ako by bol B faktor pre jednu spoločnú kon-
formáciu. B faktory tak odrážajú dynamiku molekuly. Zároveň ale vyššie B faktory môžu 
znamenať aj chyby v štruktúre, takže im treba venovať pozornosť.

Obmedzenia kryštálovej štruktúry. 
Napriek veľkej snahe sa v každej štruktúre vyskytnú problematické miesta. Niekedy 

sa napríklad nepodarí zabudovať všetky atómy do elektrónovej hustoty jednoducho pre-
to, lebo daná časť štruktúry je príliš flexibilná, alebo neusporiadaná a elektrónová hustota 
v danom mieste chýba. Najčastejšie sa to týka N- a C- koncov polypeptidového reťazca, 
povrchových slučiek, prípadne niektorých bočných reťazcov. Takéto atómy sú v pdb súbo-
re vynechané, prípadne atómy majú nulovú obsadenosť (okupanciu). Často sa vyskytuje 
aj opačný problém, miesta pomerne silnej elektrónovej hustoty, ktorú ťažko interpretovať 
a zdá sa byť akosi navyše. Môže to byť nejaký artefakt spôsobený experimentálnymi chy-
bami, ale môže ísť o nejakú látku, ktorá sa naviazala na proteín počas izolácie alebo kryš-
talizácie. Často sa tak objavia v štruktúre napr. fosfátové alebo síranové anióny. Problém 
nastáva, ak sa elektrónová hustota nedá jednoznačne priradiť k nejakej látke, t.j. jej tvar 
umožňuje zabudovanie rôznych ligandov. 

Štruktúra proteínu sa kryštalizáciou nemení, ale určitý vplyv na štruktúru sa nedá po-
prieť. Ide o malé rozdiely v štruktúre identických molekúl v jednej asymetrickej jednotke, 
ktoré sú spôsobené odlišnými kryštálovými kontaktmi, alebo stabilizáciou inak flexibil-
ných povrchových úsekov, prípadne naviazaním ligandu iba do jednej molekuly proteínu.   

7.7 PRÍKLADY VYUŽITIA ŠTRUKTÚR 

Poznanie terciárnej štruktúry proteínov je v prvom rade veľmi zaujímavé samo osebe, 
lebo v každej štruktúre sa nájde nejaký výnimočný detail, nečakaná konformácia, alebo 
zaujímavé interakcie. Okrem toho je však stanovenie terciárnej štruktúry nevyhnutné pre 
správnu interpretáciu výsledkov získaných inými metódami a optimálne naplánovanie no-
vých experimentov.

7.7.1 Flexibilita štruktúr
Aj v tzv. „statických“ štruktúrach určených pomocou kryštálov sa dajú nájsť známky 

flexibility a dynamiky. Každá kryštálová štruktúra proteínu je priemernou štruktúrou veľ-
kého počtu molekúl tvoriacich kryštál, preto malé rozdiely v konformáciách jednotlivých 
molekúl zanikajú. Napriek tomu napr. alternatívne konformácie bočných reťazcov a ce-
lých slučiek potvrdzujú pohyb, ktorý sa inak iba predpokladá, napr. otvorenie a zatvorenie 
väzbového alebo aktívneho miesta, zmenu konformácie pri naviazaní väzbového partnera 
a podobne. Ak sa proteín intenzívne skúma, obyčajne sa určí viac jeho štruktúr – štruk-
túra samotného proteínu, jeho modifikovaných foriem, štruktúra z kryštálov s rozdielnou 
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symetriou, štruktúra v komplexoch s ligandami a pod. Z porovnania rôznych štruktúr to-
ho istého proteínu je evidentná flexibilita molekuly. Ak sa takéto štruktúry superponujú 
v priestore, podobne ako štruktúry určené pomocou NMR metódy, dostaneme veľmi po-
dobný obraz vykresľujúci flexibilitu molekuly, aj keď sa stále prejavuje stabilizačný vplyv 
medzimolekulových kryštálových kontaktov (obr. 7.13). Podobne, flexibilné úseky majú 
obyčajne vyššie teplotné B faktory, väzbové a katalytické aminokyseliny často zaujímajú 
alternatívne polohy a podobne. Štruktúru príliš flexibilných častí molekúl dokonca nie je 
možné určiť, pretože elektrónová hustota je veľmi slabá, prípadne úplne chýba.
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Obr. 7.13 Porovnanie štruktúr RNázy Sa v kryštáli a v roztoku. Znázornený je priebeh hlavného 
polypeptidového reťazca. A – 14 štruktúr RNázy Sa určených rtg analýzou - kryštálové štruktúry.  
B – 20 štruktúr RNázy Sa určených v roztoku metódou NMR (PDB kód 1C54, Laurents a spol., 
2001). Všetky štruktúry boli preložené cez rovnaké atómy hydrofóbneho jadra molekuly. Červené 
šípky označujú najflexibilnejšiu časť štruktúry - povrchovú slučku, flexibilnú v kryštáli aj roztoku. 
Modré šípky označujú slučky, ktoré sú v roztoku flexibilné, ale v kryštáli sú stabilizované kontaktmi 
so susednou molekulou. Čísla zodpovedajú poradovým číslam aminokyselinových zvyškov, N a C 
označujú konce polypeptidového reťazca.

7.7.2 Potvrdenie zachovania štruktúry modifikovaných proteínov
V  porovnaní terciárnych štruktúr na obr. 7.13 sú použité aj štruktúry mutantných 

foriem enzýmu RNázy Sa, ktoré boli pôvodne pripravené pre štúdium stability enzýmu. 
Cieľom mutácií bolo odstránenie jednej presne definovanej vodíkovej väzby a určenie jej 
príspevku k celkovej stabilite proteínu. Potvrdenie, že mutácia nezmenila štruktúru, bolo 
mimoriadne dôležité pre správnu interpretáciu meraní stability. Pevnosť danej väzby bo-
la definovaná ako rozdiel medzi stabilitou natívnej a mutantnej formy. Merania stability 
ukázali, že pevnosť vodíkových väzieb sa značne líši. Napr. bočný reťazec Glu78 vytvára 
dve vodíkové väzby s  tyrozínmi v polohe 51 a 80. Pripravené boli dva mutanty, Y51F a 
Y80F. V každom z nich mutácia spôsobila stratu jednej intramolekulárnej vodíkovej väzby 
(obr. 7.14). V dôsledku toho sa znížila stabilita mutantu Y51F o 2,3 kcal/mol, ale  stabilita 
Y80F iba o 1,5 kcal/mol (Pace a spol. 2001). Keďže štruktúry sa nezmenili, jednoznačne 
ide o príspevok danej vodíkovej väzby k celkovej stabilite molekuly. Zároveň, keďže ide 
o  rovnocenné väzby z  pohľadu interagujúcich partnerov (Glu-Tyr), je evidentné, že na 
pevnosť vodíkových väzieb má veľký vplyv ich okolie.

A B
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Obr. 7.14 Vodíkové väzby a stabilita proteínu. Porovnanie natívnej štruktúry RNázy Sa a štruktúr 
jej mutantných foriem A – Y51F a B – Y80F. Natívna RNáza Sa je označená žltou farbou, mutant 
Tyr51Phe modrou a Tyr80Phe červenou. Prerušované čiary naznačujú vodíkové väzby. Mutáciou 
Tyr na Phe sa odstránila OH skupina tyrozínov, stratila sa jedna vodíková väzba (označená šípkou) 
a chýbajúca OH skupina sa v oboch prípadoch čiastočne nahradila molekulou vody a väzbou vo-
da-Glu78. Mutácie sa odlišne prejavili v stabilite molekuly. Celková štruktúra proteínu sa nezmeni-
la (PDB kódy 4J5K a 1I8V, Pace a spol. 2001 a 2014).
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Obr. 7.15 Štruktúra mutantu Q94K ribonukleázy Sa. Štruktúra bola určená s  rozlíšením 1.3 Å. 
Elektrónová hustota jasne dokázala, že polypeptidový reťazec je rozštiepený. Bez poznania štruktú-
ry by neboli zmenené vlastnosti mutantného proteínu správne interpretované. A – Štruktúra RNá-
zy Sa Q94K, reťazec bol rozštiepený na reťazec A 1-63 (žltá) a reťazec B 64-96 (červená) B – Elek-
trónová hustota v mieste rozštiepenia. Prerušovaná línia naznačuje chýbajúcu väzbu C-N, medzi 
aminokyselinami Arg63 (žltý reťazec) a Thr64 (červený reťazec), (PDB kód 1ZGX).

Niekedy sa podarí odhaliť detaily štruktúry, o ktorých sa netušilo a ktoré by mohli viesť 
k mylnej interpretácii výsledkov získaných inými metódami. Napr. takto bolo odhalené ne-
čakané rozštiepenie polypeptidového reťazca v mutantnej forme Q94K RNázy Sa. Cieľom 
mutácie bolo štúdium príspevku nábojových interakcií k stabilite proteínu. Štruktúra mu-
tantu Q94K odhalila rozštiepenie reťazca medzi Thr63 a Arg64, ktoré sú súčasťou flexibil-
nej slučky na povrchu molekuly (obr. 7.15, PDB kód 1ZGX, nepublikované výsledky,  LU). 
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Zaujímavé je, že napriek rozštiepeniu sa štruktúra proteínu nezmenila. Štruktúra mutantu 
Q94K, už bez rozštiepenia, bola určená ešte raz (Trevino a spol. 2005).

7.7.3  Mechanizmus katalytickej reakcie a princípy špecificity 
enzýmov

Štruktúry tvoria základ pre štúdium vzťahu štruktúry a funkcie a proteínové inžinier-
stvo. Umožňujú pochopiť úlohu jednotlivých aminokyselín pri fungovaní enzýmov a zá-
roveň otvárajú možnosti pre ich cielenú modifikáciu a prípravu proteínov/enzýmov s po-
žadovanými vlastnosťami a špecificitou. 

Bunkové steny rastlín majú zložitú štruktúru. Ich úplná degradácia vyžaduje organi-
zované pôsobenie celého komplexu enzýmov. Patria k nim aj xylanázy, ktorých úlohou 
je rozpoznať a  štiepiť polymér xylán. Fytopatogénny mikroorganizmus Erwinia chry-
santhemi produkuje okrem iných enzýmov aj zaujímavú xylanázu, ktorá štiepi polymér 
glukuronoxylán v presne definovaných miestach. Na rozpoznanie substrátu musí byť prí-
tomný bočný substituent, kyselina glukurónová alebo metyl-glukurónová. Reťazec glu-
kuronoxylánu sa štiepi v tomto prípade za druhou xylózovou jednotkou od miesta, kde 
je naviazaná kyselina glukurónová alebo metyl glukurónová. Štruktúra komplexu xyla-
názy A z E. chrysanthemi s  ligandom kyselinou aldotetraurónovou, ktorá je produktom 
enzymatickej reakcie, bola určená s rozlíšením 1,4 Å (PDB kód 2Y24, Urbániková a spol., 
2011). Kľúčovú úlohu pri rozpoznaní substrátu zohráva Arg293, ktorý nesie kladný ná-
boj a záporne nabitá karboxylová skupina kyseliny aldotetraurónovej. Nábojová interak-
cia pôsobí na relatívne veľké vzdialenosti; molekuly sa priblížia a umožnia tak vytvorenie 
ďalších väzieb, ktoré zorientujú substrát v polohe priaznivej pre rozštiepenie väzby. Štruk-
túra umožnila zmapovať katalytické aj väzbové miesta a  ich okolie. Zaujímavým detai-
lom štruktúry je naviazanie molekuly imidazolu, zložky kryštalizačného roztoku. Mole-
kula imidazolu je naviazaná v mieste odchádzajúcej xylózy a označuje teda ďalšie väzobné 
miesto (obr. 7.16). 

Tyr295

Tyr255 Tyr232

Tyr172Trp 113
Trp 55

Trp 289
Trp 168Glu 165

Asn 164

Arg 293

Ser 258
Obr. 7.16 Štruktúra komplexu  
xylanázy A s produktom enzyma-
tickej reakcie, aldotetra urónovou 
kyselinou. Pohľad do aktívneho 
miesta enzýmu. Aminokyseliny 
dôležité pre väzbu a štiepenie  
substrátu sú znázornené gulič-
kami a paličkami, atómy uhlíka 
sú sivé, kyslíka červené a dusíka 
modré. Ligandy sú zelenou farbou. 
Červený kruh označuje kľúčovú 
nábojovú interakciu Arg293  
a karboxylovej skupiny substrátu. 
Šípka vyznačuje molekulu  
imidazolu, t.j. väzobné miesto pre 
xylózu odchádzajúceho reťazca. 
Glu165 je jedna z katalytických 
aminokyselín, druhá, Glu253  
nie je označená (PDB kód 2Y24, 
Urbániková a spol. 2011).



BIOFYZIKA – VYBrAné KApItOlY168

7.7.4  Molekulárna podstata ochorení 
Štruktúrny výskum proteínov má veľký význam aj v medicíne. Pomáha objasňovať sú-

vislosti a hľadať riešenia. Jedným z príkladov je aj štruktúra ľudského gamma-D-krysta-
línu. Krystalíny sú proteíny nachádzajúce sa v šošovke oka vo vysokých koncentráciách. 
Aby správne fungovali, musia ostať v roztoku, preto sa počas evolúcie vyvinuli tak, aby 
nekryštalizovali. Na povrchu molekuly krystalínu sa nachádza mimoriadne veľký počet 
nabitých aminokyselín, ktoré bránia priblíženiu molekúl a ich agregácii. Mutácia v géne 
krystalínu spôsobila kryštalizáciu krystalínu priamo v šošovke oka, čo viedlo u pacientky 
k šedému zákalu. Šošovka bola operatívne nahradená umelou a z kryštálikov, vybratých 
priamo z oka, bola určená štruktúra proteínu. Genetické testy zistili prítomnosť jedinej 
mutácie, ktorá sa prejavila nahradením arginínu serínom. Ukázalo sa, že štruktúra sa síce 
nezmenila, ale zmenili sa vlastnosti proteínu. Zámena arginínu na povrchu molekuly na 
serín spôsobila, že krystalín mohol vykryštalizovať (obr. 7.17, Kmoch a spol. 2000). Je to 
jeden z prípadov, kedy sa podarilo odhaliť príčinu šedého zákalu na molekulárnej úrovni.

Ser36

Ser36

Asp61

(mol.B)
Asn24

C

N

Obr. 7.17 Štruktúra ľudského gamma-D-krystalínu. Model gamma-D-krystalínu s vyznačenými 
sekundárnymi štruktúrami a kladne nabitými aminokyselinami (Lys a Arg ako guličky a paličky) 
na povrchu molekuly. Pre jednoduchosť nie sú zvýraznené záporne nabité aminokyseliny. Šípka 
ukazuje na miesto mutácie, kde bol arginín nahradený serínom. V rámčeku je detail interakcií me-
dzi susednými molekulami (sivá a ružová) v kryštáli. Ser36 vytvára so susednou molekulou vodíko-
vú väzbu, čo spôsobilo kryštalizáciu krystalínu (PDB kód 2G98, Kmoch a spol. 2000).

7.7.5 Štruktúry pre zdravie 
Významným smerom a uplatnením štruktúrneho výskumu je tzv. drug-design, teda 

modelovanie a návrh liečiv. Cieľom je príprava liečiv bez nepriaznivých vedľajších účin-
kov, ktoré by sa dopravili cielene na potrebné miesta v organizme. Veľké úsilie sa preto 
venuje hľadaniu vhodných receptorov a príprave látok, ktoré by pôsobili ako špecifické 
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inhibítory iba tam, kde je to potrebné. Obrovským prínosom je drug-design in-silico, kto-
rý však vychádza zo známych štruktúr príslušných proteínov a inhibítorov. Výsledky mo-
delovania by sa mali vyhodnocovať a overovať aj experimentálne, teda určením štruktúry 
komplexu. Jedným z príkladov, ako pomohli štruktúry v riešení problému, môže byť liek 
Tamoxifen. Tamoxifen sa používa napríklad v chemoterapii prsníkových nádorov so zvý-
šeným počtom estrogénových receptorov. Prítomnosť estrogénov, ženských pohlavných 
hormónov, podporuje ich rast, preto sa hľadali vhodné inhibítory. Tamoxifen samotný 
je neaktívny, ale v pečeni metabolizuje  na aktívnu formu 4-Hydroxytamoxifen. Ako vi-
dieť z obr. 7.18, 4-Hydroxytamoxifen sa podobá na estradiol natoľko, aby sa naviazal na 
estrogénový receptor, ale zároveň sa ale líši, takže pôsobí ako jeho inhibítor, čo sa prejaví 
spomalením/zastavením rastu nádoru. Bohužiaľ, Tamoxifen nie je iba pomocníkom, ale 
má celý rad nežiadúcich vedľajších účinkov, napríklad môže spôsobiť osteoporózu alebo 
rakovinu maternice. Je to teda výzva na ďalšie hľadanie vhodnejšieho inhibítora s menej 
nebezpečnými vedľajšími účinkami. Viac informácií o estrogénových receptoroch uvádza 
napr. MacGregor a Jordan (1998). 
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Obr. 7.18 Estrogénový receptor a drug design. A – Chemický vzorec a štruktúra hormónu estra-
diolu samotného a v komplexe s estrogénovým receptorom. B – amoxifenu a štruktúra jeho aktív-
neho metabolitu 4-. Aj keď chemicky sa 4-Hydroxytamoxifen od estradiolu líši, štruktúrne sa mu 
však podobá natoľko, aby sa dokázal naviazať na rovnaký receptor a pôsobil ako inhibítor (Septem-
ber 2003 Molecule of the Month by David Goodsell, doi: 10.2210/rcsb_pdb/mom_2003_9).

Štruktúry sú nenahraditeľné pri pochopení mechanizmu účinku mnohých toxínov. 
Napr. nedávno rezonovali vo svete prípady infikovania ľudí sneťou slezinnou, čiže antra-
xom. Smrť prichádzala poštou v obálkach so spórami pôvodcu ochorenia, teda Bacillus 
anthracis. Antrax sa našťastie neprenáša z človeka na človeka, ale aj tak sú jeho účinky 
neuveriteľne zničujúce. Celý mechanizmus pôsobenia toxínu bol potvrdený štruktúrami 

A 
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zúčastnených proteínov a  ich komplexov (obr. 7.19). Bacillus anthracis produkuje toxín 
pozostávajúci z troch zložiek, faktorov I, II a III, ktoré sa spolupodieľajú na zničení napad-
nutej bunky. Ako prvý účinkuje faktor I, ktorý sa volá aj protektívny antigén, lebo je sú-
časťou očkovacích vakcín. Protektívny antigén sa naviaže na receptor na povrchu bunky. 
Bunka zareaguje na cudzí proteín a príslušná proteáza ho rozštiepi. Protektívny antigén 
sa však odštiepením časti polypeptidového reťazca aktivuje a sedem molekúl sa spojí do 
prstenca - heptaméru. Heptamér nasadne na membránu, vytvorí komplex s ďalšími dvomi 
zložkami toxínu, faktormi II a III, edémovým a letálnym faktorom. Celý komplex násled-
ne fagocytózou prenikne do bunky. Vnútrobunkové prostredie spôsobí zmenu štruktúry 
edémového a  letálneho faktora a proteíny sa aktivujú. Edémový faktor pôsobí ako ade-
nylátcykláza a z ATP vyrába cAMP. Nahromadenie cAMP vo veľkej koncentrácii vedie 
k metabolickému kolapsu buniek. Letálny faktor vykazuje zase silnú proteolyticko-cyto-
toxickú aktivitu. Zložky toxínu nie sú toxické samostatne, iba spoločne. Efektivita toxínu 
je obdivuhodná, jeden toxínový komplex dokáže zabiť celú bunku. Viac o toxíne antraxu 
uvádza napr. Dixon a spol. (1999).

Obr. 7.19 Štruktúry proteínov toxínu antraxu. A – Protektívny antigén. Modrou je označená časť 
štruktúry ktorá sa odštiepi špeciálnou proteázou, čím sa aktivuje zvyšná časť molekuly. B – Po ak-
tivácii protektívny antigén vytvorí heptamér. C – Edémový faktor pôsobiaci ako adenylátcykláza, 
zelenou je označené naviazané ATP. D – Letálny faktor, špecifická proteáza. Zelenou je označený 
naviazaný substrát. (April 2002 Molecule of the Month by David Goodsell, doi: 10.2210/rcsb_pdb/
mom_2002_4).

Podobných príkladov využitia štruktúr vo vývoji nových liečiv sa dá nájsť veľké množ-
stvo, napríklad na stránke http://www.rcsb.org/pdb/101/structural_view_of_biology.do. 
Význam poznania štruktúr proteínov stále rastie a nachádzajú sa nové a nové uplatnenia 
v biomedicíne aj biotechnológiách. Každá z metód určenia terciárnych štruktúr, röntgeno-
vá štruktúrna analýza, neutrónová difrakcia, NMR spektroskopia, elektrónová mikrosko-
pia, majú svoje výhody aj slabé miesta a prinášajú svoj pohľad na štruktúru makromolekúl. 
Iba ich kombináciou sa približujeme ku komplexnému pochopeniu štruktúrnych princí-
pov fungovania proteínov. 

A B C D
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7.8 DODATOK: PRÍKLADY KRYŠTÁLOV PROTEÍNOV

Obr. D7.1 Kryštály proteínov. A,B,C – Xylanáza A, trigonálna sústava; D – ihličkové kryštály xyla-
názy A; E – ihličkové kryštály glukoamylázy vyrastajúce zo sferulitov; F – mikrokryštály lyzozýmu; 
G,H – beta glukozidáza, monoklinická sústava; I – komplex RNáza Sa - inhibítor barstar, hexago-
nálna sústava; J – RNáza Sa, sferulity; K,L – RNáza Sa, ortorombická sústava; M,N – acetylesteráza, 
nedifraktujúce kryštály; O – acetylesteráza, monoklinická sústava.
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8.1 NEUTRÓNY VO FARMÁCII

Využitie neutrónov vo farmácii a farmaceutickom výskume má na Slovensku dlhoroč-
nú tradíciu. Stretnúť sa s nimi môžeme napríklad pri príprave rádioizotopov pre medicín-
ske účely, kde sa využívajú na identifikáciu a zobrazovanie želaných typov tkanív, či pria-
mo ako liečivá v rádioterapii. V posledných rokoch sa ich výnimočné fyzikálne vlastnosti, 
najmä ich vysoká a nedeštruktívna prenikavosť, intenzívne využívajú aj vo farmaceutic-
ko-biologickom výskume. So svetovo uznávanými výsledkami v oblasti výskumu mikro- 
a nanoštruktúr sa stretávame takmer na dennej báze. Aj vďaka mierkam objektov, ktoré 
sme pomocou nich schopní skúmať bez ovplyvnenia ich štruktúry, či funkcie, predstavujú 
jedinečný nástroj farmaceutického výskumu na úrovni buniek a bunkových organel.

Na uvedené možnosti aktívne reaguje aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. S využitím neutrónov na prípravu rádioizotopov a ich následným využi-
tím vo farmácii sa študenti môžu oboznámiť na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleár-
nej farmácie, kde je v rámci výučby špeciálna pozornosť venovaná práve rádiofarmakám 
(Schiller a spol. 1981, Květina 1987). Výskum zameraný na využitie neutrónov pri štúdiu 
štruktúry a fyzikálno-chemických vlastností agregátov biomolekúl prebieha na Katedre 
fyzikálnej chémie liečiv. Prvý kontakt študentov s aplikáciami neutrónov umožňuje už 
v druhom ročníku štúdia voliteľný predmet Biofyzika. Vo vyšších ročníkoch štúdia môže 
byť súčasťou diplomových a dizertačných zadaní. V rámci nich sa študenti oboznámia nie-
len so súčasnými metódami využitia neutrónov vo farmaceutickobiologickom výskume, 

 
1  Text kapitoly vychadza zo serie clankov publikovanych v anglickom jazyku: M. Belička, F. Devín-

sky, P. Balgavý, Neutrons in studies of phospholipid bilayers and bilayer-drug interaction I., II., III. 
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, 2014.
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ale majú zároveň jedinečnú možnosť využívať medzinárodnú spoluprácu s centrami ve-
deckých aplikácií neutrónov vo svete. Medzi najčastejšie navštevované patria Laborató-
rium Léon Brillouin (LLB, Saclay, Francúzsko), Spojený ústav jadrových výskumov (SÚ-
JV, Dubna, Rusko), či Budapeštianske neutrónové centrum (BNC, Budapešť, Maďarsko). 
Výnimočnú možnosť študentských stáží ponúka aj momentálne najsilnejší zdroj neutró-
nov pre vedecké účely Inštitút Laue-Langevin (ILL, Grenoble, Francúzsko). Medzinárodná 
spolupráca sa vďaka dosahovaným výsledkom naďalej rozširuje.

Otázky, ktoré sa v súčasnosti skúmajú na poli neutrónového štúdia agregátov biomo-
lekúl, poskytujú aj napriek, ale možno aj práve kvôli svojej vyššej náročnosti, veľmi dobré 
možnosti uplatnenia sa v domácom a medzinárodnom výskume. Dúfame, že predkladaná 
kapitola čitateľa nielen oboznámi s princípmi a základnými experimentálnymi aplikácia-
mi neutrónov, ktoré sa využívajú v rámci farmaceutického výskumu na Katedre fyzikálnej 
chémie liečiv FaF UK v Bratislave, ale aj podporí jeho ďalší záujem o predkladanú tému.

8.2  ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI NEUTRÓNOV

Neutróny sú elementárne častice, ktoré spolu s protónmi tvoria atómové jadrá chemic-
kých prvkov a určujú ich fyzikálne vlastnosti. Ich existencia bola objavená a experimen-
tálne potvrdená Jamesom Chadwickom v roku 1932. Voľné neutróny mimo atómových 
jadier sú nestabilné častice s priemernou dĺžkou života 14min 42s (čomu zodpovedá pol-
čas rozpadu t½ = 10min 11s), následne sa β-rozpadom rozpadávajú na protón, elektrón 
a elektrónové antineutríno, niekedy aj spolu s γ-žiarením. Ich pokojová hmotnosť je veľmi 
blízka pokojovej hmotnosti protónu (mn = 1,675.10−27 kg, mn/mp ~1,001) a ako každá čas-
tica s nenulovou hmotnosťou sa vyznačujú vlnovokorpuskulárnym charakterom, vďaka 
ktorému sa v závislosti od ich pohybového stavu prejavuje viac ich časticový alebo vlnový 
charakter. Ich vlnové vlastnosti sú charakterizované vlnovou dĺžkou λ danou de Broglieho 
vzťahom 
 h  hλ =  =  , p  mnν  8.1

kde h je Planckova konštanta a p = mnv je hybnosť neutrónov s rýchlosťou v. Neutróny 
majú nulový (nie žiadny) elektrický náboj, v dôsledku čoho neinteragujú s elektrickým 
poľom na rozdiel napríklad od röntgenového žiarenia. Vďaka nulovému náboju nie sú 
neutróny ovplyvňované elektrónovými obalmi atómov, čo je príčinou ich vysokej prenika-
vosti. Daný fakt je ešte názornejší, ak si uvedomíme, že rozmer atómového jadra je rádovo 
105-krát menší oproti rozmeru celého atómu tvoreného dominantne jeho elektrónovým 
obalom.

Neutrón ďalej charakterizuje čisto kvantovo mechanická fyzikálna veličina spin, ktorá 
každému neutrónu priraďuje význačný smer. Jeho poločíselná hodnota s = ½ v rámci da-
ného smeru definuje dve navzájom opačné orientácie. Neutróny sú, na rozdiel od elektró-
nov, či fotónov, priestorové častice (baryóny) skladajúce sa z elementárnych častíc – kvar-
kov a gluónov, ktoré vo vnútri neutrónov vytvárajú zložitú štruktúru rozdelenia náboja. 
Vďaka nej sa neutróny, aj napriek svojmu nulovému celkovému elektrickému náboju, vy-
značujú nenulovým magnetickým momentom daným vzťahom
 4πμ→n = −1,913  μNs→ , h  8.2
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kde μN je jadrový magnetón a s→ je spin neutrónu, čo im umožňuje interagovať s magne-
tickým poľom. Túto vlastnosť môžeme využiť napríklad na ich polarizáciu, t.j. zmenu ich 
spinu/magnetického momentu do želaného smeru a orientácie, ktorá má široké experi-
mentálne a praktické využitie.

Kinetická energia tvorí dominantnú časť celkovej energie. Pre jeden neutrón (bez prí-
tomnosti magnetického poľa) platí
 p2  h2
E = Ekin =  =   . 2mn  2mnλ2  8.3

V praxi sa bežne energia neutrónov vyjadruje prostredníctvom termodynamickej teploty 
T ako

E = kB T  ,  8.4

kde kB je Boltzmannova konštanta. Priradenie termodynamickej teploty neutrónom pria-
mo vedie k ich energetickej klasifikácii postavenej na pojmoch súvisiacich s teplotou (Flo-
rek 1979), ktorej časť môžeme vidieť v tab. 8.1. Pri neutrónových rozptylových experimen-
toch zameraných na skúmanie biologických štruktúr sa najčastejšie využívajú termálne 
neutróny z dôvodu porovnateľných vlnových dĺžok s  typickými rozmermi biologických 
makromolekulových štruktúr. Spojením rovníc (8.3) a (8.4) získame častokrát využívaný 
vzťah medzi rýchlosťou a vlnovou dĺžkou neutrónov
 396λ [nm] =  . ν [m.s-1]  8.5

Tab. 8.1 Teplotno-energetická klasifikácia neutrónov bežne používaných pri rozptylových neutró-
nových experimentoch na biomakromolekulových štruktúrach.

Teplotná klasifikácia Energia /meV Rýchlosť /m.s-1 λ /nm

Ultra-chladné < 1.10-4 < 14 > 28
Chladné 1.10-4 – 5 14 – 103 28 – 4.10-1

Tepelné 5 – 500 103 – 104 4.10-1 – 4.10-2

Rezonančné 500 – 106 104 – 4.105 4.10-2 – 1.10-3

Neutróny interagujú s látkovým prostredím, t.j. atómovými jadrami, dominantne pro-
stredníctvom tzv. silnej jadrovej interakcie, jednej zo štyroch základných síl v prírode. 
V závislosti od energie neutrónu a častice, na ktorú dopadá, dochádza k rôznym druhom 
ich vzájomnej interakcie. Pri rozptylových neutrónových experimentoch sa najčastejšie 
stretávame s tromi druhmi reakcií a to: 

pružný rozptyl            n + AZX → n + AZX ,  8.6

pri ktorom nedochádza k prenosu energie medzi dopadajúcim neutrónom a rozptyľujú-
cou časticou a zachováva sa veľkosť hybností oboch častíc; 

nepružný rozptyl       n + AZX → n' + AZX* ,  8.7

kedy dochádza k prenosu energie medzi dopadajúcim neutrónom a rozptyľujúcou časti-
cou a mení sa nielen smer, ale aj veľkosť hybností oboch častíc; 
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radiačný záchyt      n + AZX → A+1
ZX* ,  8.8

pri ktorom je dopadajúci neutrón zachytený atómovým jadrom rozptyľujúcej častice 
a vzniká tak nový, energeticky obohatený izotop pôvodného prvku. Excitované atómové 
jadro následne klesne do energeticky nižšieho stavu vyžiarením γ-kvanta, alebo dochádza 
k spontánnemu jadrovému rozpadu.

Všetky tieto tri metódy sa používajú v  biologickom a  farmaceutickom výskume. 
S pružným neutrónovým rozptylom sa môžeme stretnúť napr. pri neutrónovej difrakcii 
alebo malouhlovom neutrónovom rozptyle, s  nepružným neutrónovým rozptylom pri 
metóde neutrónového spinového echa. S radiačným záchytom sa stretávame pri energiách 
neutrónov používaných na rozptylové experimenty len zriedkavo a to len pri špecifických 
prvkoch – B, Cd, Gd, In a 6Li (Bacon 1962). Využíva sa napríklad v neutrónovej aktivač-
nej analýze, pri ktorej radiačným záchytom neutrónov jadrami atómov skúmanej vzorky 
vznikajú nestabilné izotopy. Skúmaním ich rozpadových produktov sa získava kvalitatívne 
i kvantitatívne zloženie vzorky. Príkladom aplikácie je napríklad výskum znečistenia ži-
votného prostredia prebiehajúci na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matemati-
ky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (Merešová a spol. 2008). Taktiež sa využívajú pri 
konštrukcii neutrónových detektorov alebo bezpečnostných tieniacich prvkov.

Keďže sa pri rozptylových experimentoch využíva vlnový charakter pohybujúcich sa 
neutrónov, je úplne prirodzené na ich charakterizáciu použiť veličiny popisujúce vlnenie 
– vlnový vektor

 2πk→ =  n→0 , λ  8.9

kde n→0 je jednotkový vektor rovnakého smeru a  orientácie ako má hybnosť neutrónov, 
a amplitúdu vlnovej funkcie Ak→(r→,t), ktorá je vo všeobecnosti komplexným číslom a ktorej 
druhá mocnina modulu ||Ak→(r→,t)||2 udáva pravdepodobnosť výskytu neutrónu s vlnovým 
vektorom k→ na mieste r→ a v čase t. Neutrón pohybujúci sa rovnomerne a priamočiaro je 
potom popísaný vlnovou funkciou rovinnej vlny

Ψ(r→,t) = A exp(i k→.r→ +iωt) ,  8.10

kde 
 2πEω =  h  je uhlová frekvencia neutrónu charakterizujúca jeho energiu. Termálne 

neutróny používané pri rozptylových experimentoch na biologických makromolekulo-
vých systémoch majú vlnovú dĺžku rádovo stotisíc- až miliónkrát väčšiu než je typický 
rozmer atómového jadra, v dôsledku čoho sa na nich rozptyľujú (až na vyššie spomenuté 
výnimky) ako na bodoch bez vnútornej štruktúry a teda symetricky do všetkých smerov. 
Typický príklad bodového rozptylu rovinnej vlny na bodovej častici je zobrazený na 
obr. 8.1. Dopadajúci neutrón charakterizovaný vlnovým vektorom k→ sa na bodovom ató-
movom jadre M rozptyluje pod uhlom 2θ, čo je charakterizované vlnovým vektorom k→'. 
Celkovú zmenu vlnového vektora udáva tzv. vektor prenesenej hybnosti q→

q→ = k→' − k→ .  8.11

V prípade, ak uvažujeme pružný rozptyl neutrónov na atómovom jadre, platí k = k’ a pre 
veľkosť prenesenej hybnosti môžeme písať
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 4πq =  sin(θ) , λ  8.12

kde 2θ je rozptylový uhol neutrónu.

k

r
2θ

k’

q

kM

Obr. 8.1 Schematický náčrt rozptylu rovinnej neutrónovej vlny charakterizovanej vlnovým vekto-
rom k→ na bodovom atómovom jadre M. Rozptýlený neutrón pod uhlom 2θ je charakterizovaný vl-
novým vektorom k→' a celková prenesená hybnosť vektorom q→.

Rozptýlená neutrónová vlna na (bodovom) jadre M má sférický tvar so stredom v M 
a možno ju popísať funkciou

  ei(k'r + ω't)
Ψ'(r→,t) = A'   ,  r  8.13

kde A’ je amplitúda rozptýlenej vlny, k’ modul vlnového vektora rozptýlenej vlny a ω’ jej 
uhlová frekvencia. Keďže veľkosť A’ nezávisí od veľkosti k, ale je závislá od amplitúdy do-
padajúcej rovinnej neutrónovej vlny, pre atómové jadro sa definuje tzv. rozptylová dĺžka 
neutrónového rozptylu b, ktorej číselná hodnota je daná záporným pomerom amplitúd roz-
ptýlenej a dopadajúcej neutrónovej vlny (Bacon 1962)
 A'b = −  , A  8.14

a [b] = m. Rozptylová dĺžka b umožňuje zaviesť nielen normalizáciu

Ψ(r→,t) =  ei(k→×r→ + ωt) ,  8.15
 bΨ'(r→,t) = −  ei(k'r + ω't)  , r  8.16

ale oveľa dôležitejším je fakt, že jej hodnota závisí od nukleónového zloženia atómového 
jadra, t.j. od počtu protónov a neutrónov v rozptyľujúcom atómovom jadre. V prípade, ak 
má atómové jadro nenulový spin, závisí aj od vzájomnej spinovej konfigurácie neutrón 
– jadro. V praxi to znamená, že dva izotopy toho istého prvku majú často veľmi odliš-
né rozptylové dĺžky, čiže rozptyľujú neutróny s rozdielnou intenzitou. Toto je špecifická 
vlastnosť rozptylu neutrónov, odlišná napr. od rtg žiarenia interagujúceho s elektrónovým 
obalom. Amplitúda rozptylu rtg žiarenia závisí od počtu elektrónov v atómovom obale 
a teda rtg žiarenie nerozlišuje medzi rôznymi izotopmi toho istého prvku. Uvedená vlast-
nosť neutrónového rozptylu má široké uplatnenie v biologicky orientovanom výskume, 
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keďže medzi prvky s najväčším rozdielom rozptylových dĺžok svojich izotopov patrí vodík 
s b(1

1H) = −3,7406 fm a deutérium s b(2
1H)= 6,671 fm. Toto umožňuje využiť napríklad jed-

noduchú zámenu „ľahkej“ vody H2O za „ťažkú“ 2H2O, alebo ich zmes, na zmenu rozptylo-
vých vlastností prostredia, v ktorom sa nachádza skúmaná biologická štruktúra a tak zvý-
razniť alebo naopak ukryť niektoré jej oblasti. Druhá alternatíva je špecifické značenie 
jednotlivých funkčných skupín deuteráciou. Príklad takejto aplikácie vo výskume liečiv 
uvedieme ďalej. Hodnoty rozptylových dĺžok jednotlivých izotopov nerastú s protónovým 
číslom atómového jadra, ako je tomu pri röntgenovom rozptyle. Umožňujú tak prostred-
níctvom neutrónového rozptylu napríklad aj pozorovanie v oblasti biologických štruktúr 
s vysokým obsahom vodíka, čo röntgenovým rozptylom nie je možné. V prípade atómo-
vých jadier s nenulovým spinom b závisí aj od vzájomnej orientácie spinov atómového 
jadra a rozptyľujúceho sa neutrónu. Každý izotop s nenulovým spinom je tak charakteri-
zovaný dvomi hodnotami rozptylovej dĺžky – pre navzájom rovnakú a opačnú orientáciu 
spinov jadra a neutrónu. Pre hodnoty rozptylových dĺžok jednotlivých izotopov neexistuje 
žiadny presný teoretický výraz, ale je nutné ich zisťovať experimentálne. Ich aktuálne hod-
noty možno nájsť napríklad na stránkach National Institute of Standards and Technology 
(http://www.ncnr.nist.gov/).

Neutrónový rozptyl na mnohočasticovom systéme si možno v princípe predstaviť po-
mocou analógie so šírením svetla v látke. Neutrón, predstavovaný rovinnou vlnou (8.15), 
dopadá na systém viacerých bodov, v tomto prípade jadier atómov. Dopadajúca vlna sa 
z časti rozptyľuje na prítomných jadrách, dávajúc tak vznik rozptýleným sekundárnym sfé-
rickým vlnám (8.16), ktoré sa taktiež šíria vzorkou aj za vzniku vĺn vyšších rádov, a z časti 
sa šíri ďalej pôvodným smerom s postupne klesajúcou intenzitou. Rozptýlené vlny navzá-
jom interferujú, v dôsledku čoho v priestore vzniká výsledná rozptýlená vlna, ktorej forma 
závisí od druhu a priestorového rozloženia ožiarených jadier atómov. Výsledná vlna, resp. 
druhá mocnina jej amplitúdy, na danom mieste potom definuje pravdepodobnosť výskytu 
neutrónu. Z tohto dôvodu sa uvedené vlny niekedy nesprávne označujú aj ako vlny pravde-
podobnosti, hoci správne sú to stále vlnové funkcie. Výslednú rozptýlenú vlnu nie je možné 
priamo detegovať, no pomocou hromadného rozptylu neutrónov na danom systéme a ich 
detekcie sme schopní zistiť rozloženie pravdepodobnosti výskytu neutrónov v priestore 
a  tým aj rozloženie druhej mocniny amplitúdy výslednej rozptýlenej vlny. Získané dáta 
v sebe obsahujú informáciu o vnútornej štruktúre skúmaného systému, ktorá sa ďalej ana-
lyzuje a interpretuje.

Mierou interakcie nielen neutrónov, ale akýchkoľvek častíc, či žiarenia s rozptyľujú-
cim objektom je jeho účinný prierez prislúchajúci danému druhu rozptyľovaných častíc. 
Pre účinný prierez rozptylu termálnych neutrónov na jednotlivom atómovom jadre platí
 k'σ = 4π  || b ||2 , k  8.17

v prípade pružného rozptylu

σ = 4πb2 ,  8.18

a jeho veľkosť sa najčastejšie vyjadruje v jednotke 1 barn = 10−24 cm2. V prípade viacerých 
častíc je už pravdepodobnosť rozptylu do rôznych smerov vo všeobecnosti rôzna a preto 
sa používa tzv. diferenciálny účinný prierez  dσ  (q→) dΩ , ktorý vyjadruje mieru rozptýlených 
neutrónov do infinitezimálneho priestorového uhla dΩ. Napr. v prípade malouhlového 
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neutrónového rozptylu má tvar
 dσ  k'  2πmn  (q→) =   || (   ) ∑

j
bj e−i q→.r→j ||2 , dΩ  k  h2  8.19

kde sumačný index j prebieha cez všetky ožarované atómové jadrá vo vzorke v polohách 
r→j . Celkový účinný prierez dostaneme integráciou uvedeného výrazu cez celý priestorový 
uhol.

Keďže vzorky skúmané prostredníctvom neutrónového rozptylu obsahujú rádovo 1023 
častíc, priama sumácia vo vzťahu nie je prakticky možná. Prechádza sa preto k integrácii 
cez ožiarený objem a zavádza sa veľmi praktická veličina hustota rozptylovej dĺžky – ρ

 ∑
k

bkρ =   , ΔV  8.20

kde sumácia prebieha cez všetky atómy s rozptylovými dĺžkami bk, ktoré sa nachádzajú 
v objeme ΔV. Výraz (8.19) v jej vyjadrení nadobúda tvar

 dσ  2πmn  (q→) = (   )2 || ∫ ρ(r→)e−i q→.r→j d3 r→ ||2 , dΩ  h2  8.21

kde integrácia opäť prebieha cez celý ožarovaný objem. Biologické resp. farmaceutické 
vzorky používané pri neutrónovom rozptyle majú už zo svojej podstaty najčastejšie for-
mu biomakromolekúl alebo ich agregátov nachádzajúcich sa vo vodnom roztoku. Uvede-
ný fakt zjednodušuje výpočet integrálu vo vzťahu. Ak totiž od funkcie ρ(r→) odpočítame 
hustotu rozptylovej dĺžky vodného prostredia, v ktorom sa nachádzajú skúmané moleku-
lové komplexy, dostaneme tzv. kontrastnú hustotu rozptylovej dĺžky

Δρ(r→) = ρ(r→) − ρw   ,  8.22

kde ρw je hustota rozptylovej dĺžky vodného prostredia. Δρ(r→) je nenulová len v miestach, 
kde sa nachádzajú skúmané makromolekuly, ale je nulová v  každom bode mimo nich. 
V celkovom výsledku pribudne tzv. δ-funkcia so stredom v počiatku, čo ako uvidíme ne-
skôr nemá vplyv na merané hodnoty intenzity. Pri výpočte predpokladanej modelovej in-
tenzity rozptýlených neutrónov, ktorá je priamo úmerná celkovému účinnému prierezu, 
nám preto postačuje počítať integrál vo výraze len cez samotný objem molekúl, čo výrazne 
uľahčuje jeho výpočet. Z vyššie uvedeného zároveň vyplýva, že pre daný skúmaný systém 
celková nameraná intenzita rozptylu neutrónov závisí od rozdielu hustôt rozptylových dĺ-
žok jednotlivých častí makromolekúl, či ich agregátov, a vodného prostredia, ktorú však 
môžeme jednoducho meniť zmenou obsahu 2H2O vo vodnom prostredí. O metóde nazý-
vanej variácia kontrastu bližšie bude pojednané v nasledujúcich častiach. Ako potvrdzujú 
doterajšie experimenty, zmena zloženia H2O nemá významný vplyv na štruktúru skúma-
ných systémov.

Vlnové vlastnosti neutrónov majú za dôsledok rovnaké efekty, ako sú známe z oblas-
ti optiky. Medzi ne patrí aj odraz a lom zväzku neutrónov na rozhraní dvoch rozdielnych 
prostredí. Teda každé látkové prostredie je charakterizované indexom lomu n, pre ktorý 
priamo zo Schrodingerovej rovnice platí (Daillant a Gibaud 2009) 

   λ2ρ  λ2
n = √ 1 −   ≈ 1 −   ρ ,  π  2π  8.23

kde λ je vlnová dĺžka neutrónov a ρ je hustota rozptylovej dĺžky daného prostredia. 
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V prípade, ak na rozhraní dvoch látkových prostredí dochádza k poklesu n, môžeme do-
konca pozorovať úplný odraz neutrónov. Pre kritický uhol θc daný zväzkom a rovinou roz-
hrania látkových prostredí platí
  ρvonk − ρvnθc = λ√  , π  8.24

kde ρvn je hustota rozptylovej dĺžky prostredia, kde sa nachádza neutrónový zväzok a ρvonk 
je hustota rozptylovej dĺžky prostredia, do ktorého neutrónový zväzok smeruje. Existencia 
odrazu a lomu neutrónového zväzku na rozhraniach látkových prostredí má experimen-
tálne i technologické využitie. Odraz neutrónov sa využíva napríklad v neutrónovej reflek-
tometrii pri skúmaní vnútornej štruktúry ultratenkých filmov na lipidovej, či polymérovej 
báze. Ako príklad technologického využitia môžu slúžiť tzv. neutrónovody, trubice prená-
šajúce neutróny na miesto ich aplikácie, či neutrónové monochromátory, zariadenia slú-
žiace na selekciu neutrónov so žiadanou vlnovou dĺžkou/rýchlosťou.

Celkovú intenzitu rozptýlených neutrónov pri každom neutrónovom experimente 
možno v princípe rozdeliť na dve zložky – koherentnú a nekoherentnú. Koherentná zložka 
rozptylu, ako napovedá názov, je spôsobená vzájomnou interferenciou/skladaním rozptý-
lených vlnových funkcií na jednotlivých atómových jadrách, v dôsledku čoho sa jej veľkosť 
vo všeobecnosti mení so zmenou q→, t.j. je rôzna v rôznych smeroch a závislá od vlnovej 
dĺžky/ rýchlosti neutrónov. Naopak nekoherentný rozptyl neutrónov, pri ľubovoľnej vlno-
vej dĺžke, má vždy rovnakú intenzitu vo všetkých smeroch, neobsahuje žiadnu informá-
ciu o vnútornej štruktúre skúmaného systému. Nekoherentný rozptyl je pri neutrónových 
experimentoch na biologických vzorkách prítomný vždy a má dve podstatné zložky. Prvá 
je spôsobená prítomnosťou viacerých izotopov toho istého prvku v ožarovanom systéme 
(v dôsledku izotopovej závislosti b) a druhá rozdielnou orientáciou spinov jadier izotopov 
s nenulovým spinom a rozptyľujúcich sa neutrónov (v dôsledku spinovej závislosti rozpty-
lovej dĺžky b). A práve spinová zložka nekoherentného rozptylu významne prispieva k cel-
kovému rozptylu v  prípade biologických vzoriek, v  dôsledku vysokého obsahu atómov 
„ľahkého“ vodíka 11H. Je to preto, že účinný prierez jeho nehorentného rozptylu je viac ako 
40-krát väčší ako jeho koherentný účinný prierez.

8.3 ZDROJE A DETEKCIA NEUTRÓNOV

Typické rozmery biologických a farmaceutických systémov sú v rádoch jednotiek až 
desiatok nanometrov. Z tohto dôvodu sa pri neutrónových rozptylových experimentoch 
využívajú termálne neutróny s porovnateľnými vlnovými dĺžkami. Ako zdroje termálnych 
neutrónov pre vedecký výskum sa najčastejšie používajú jadrové reaktory, lebo sú v súčas-
nosti najvýkonnejšími zdrojmi neutrónov. Na ich produkciu využívajú riadenú jadrovú 
reťazovú reakciu. Ako palivo sa najčastejšie využíva obohatený urán 235U (ILL, Grenob-
le, Francúzsko; LLB, Saclay, Francúzsko) alebo zmes oxidov plutónia a ďalších rádioak-
tívnych prvkov (SÚJV, Dubna, Ruská Federácia). Napriek tomu, že pri jadrovej reťazovej 
reakcii vznikajú najčastejšie termálne neutróny, veľká časť produkovaných neutrónov má 
pre výskum väčšinou neželané vysoké energie a preto je nutné produkované neutróny spo-
maliť. Z toho dôvodu prechádzajú vyprodukované neutróny tzv. moderátorom, spomaľo-
vačom neutrónov, ktorý máva najčastejšie formu nádrže naplnenej „ťažkou“ alebo „ľah-
kou“ vodou. Ako vylietavajúce neutróny prechádzajú moderátorom, dochádza k pružným 
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zrážkam neutrónov s  atómovými jadrami v molekulách vody, v dôsledku čoho po istej 
dobe preletu neutrónu moderátorom dochádza k  tepelnej rovnováhe medzi neutrónmi 
a molekulami vody, t.j. ako molekuly vody, tak aj neutróny majú rovnakú kinetickú ener-
giu. V okrajových častiach moderátora sú umiestnené neutrónovody, čo sú v podstate tru-
bice s vnútorným povrchom pokrytým materiálom, na ktorom dochádza k úplnému odra-
zu termálnych neutrónov. V prípadoch, ak meracia aparatúra vyžaduje neutróny s vyššou 
energiou, je vstup neutrónovodu umiestnený hlbšie do objemu moderátora.

Reaktorové zdroje neutrónov pracujú v jednom z dvoch režimov – spojitom alebo pulz-
nom. V prvom prípade je na výstupe neutrónovodu spojitý tok neutrónov s rovnakou vl-
novou dĺžkou a konštantnou intenzitou. Ich rovnaká vlnová dĺžka je dosiahnutá pomocou 
monochromátorov, zariadení selektujúcich neutróny so želanou vlnovou dĺžkou. Pracujú 
buď na princípe závislosti lomu neutrónového zväzku na rozhraní od vlnovej dĺžky neutró-
nov (LLB, Saclay, Francúzsko) alebo na mechanickom princípe (NIST CNR, Gaithersburg, 
USA), keď špeciálne synchronizované rotujúce prekážky umožňujú prelet iba neutrónom 
s rýchlosťou/vlnovou dĺžkou v úzko špecifikovanom intervale λ ± Δλ. V prípade pulzného 
režimu (napr. ILL, Grenoble, Francúzsko) je prúd neutrónov vychádzajúci z moderátora 
prerušovaný tzv. selektorom – zariadením pripomínajúcim mechanický monochromátor, 
ale prepúšťajúcim širší interval vlnových dĺžok neutrónov. V porovnaní so spojitým reži-
mom tak na vzorku dopadá oveľa väčší tok neutrónov, čo podstatne skracuje dobu me-
rania, ale zároveň sú kladené vyššie nároky na vyhodnocovanie a interpretáciu rozptylu 
neutrónov na vzorke, keďže sa pri určovaní prenesenej hybnosti q prostredníctvom (8.12) 
mení nielen uhol rozptylu, ale aj vlnová dĺžka neutrónov. Uhol rozptylu sa určuje rovnako 
ako pri spojitom režime, t.j. polohou detegovaného neutrónu na detektore. Vlnová dĺžka 
detegovaného neutrónu sa určuje tzv. metódou doby preletu (Florek 1979), pri ktorej sa zo 
známej vzdialenosti selektor – vzorka a času, za ktorý neutrón túto vzdialenosť preletí, vy-
počíta jeho rýchlosť a pomocou de Broglieho vzťahu (8.1) jeho vlnová dĺžka.

Vzhľadom na nulový elektrický náboj neutrónov ich priama detekcia prostredníctvom 
radiačných detektorov nie je možná. Preto sa na ich detegovanie využíva jadrová reakcia 
radiačného záchytu, pri ktorej zachytením neutrónu atómovým jadrom vzniká jeho izo-
top podliehajúci rádioaktívnemu rozpadu obsahujúcemu elektricky nabitú časticu (4

2He2+, 
protón) alebo elektromagnetické žiarenie (γ-žiarenie) a tieto je už možné detegovať a vy-
hodnocovať. Pri detekcii neutrónov sa tak na rozdiel od iných typov radiačného žiarenia 
detegujú až častice sekundárnych jadrových reakcií. V súčasnosti sa na detekciu termál-
nych neutrónov najčastejšie využíva jadrová reakcia

3He + n0 → 3H + p+ + 0,764 MeV   ,  8.25

pri ktorej sú generované dokonca dve nabité častice – jadro trícia a protón.2 Samotný de-
tektor nedeteguje rýchlosť dopadajúceho neutrónu, ale len jeho polohu na detektore. Zís-
kaný elektromagnetický impulz je ďalej zosilňovaný a spracovávaný jedným zo štandard-
ných postupov (Florek 1979). V  závislosti od zvoleného režimu reaktora a  konštrukcie 
neutrónovodu a samotnej meracej aparatúry sa pri meraní súčasne vyhodnocuje rozlíšenie 

 
2  Významným zdrojom 3He boli závody zamerané na vývoj a výrobu jadrových zbraní. S podpisom 

mierových dohôd však ich počet výrazne poklesol, čo sa odrazilo aj na dostupnosti a cene 3He. 
Z tohto dôvodu sa momentálne intenzívne pracuje na vývoji alternatívnych detektorov s minimál-
ne porovnateľnými parametrami.
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meracieho zariadenia udávané funkciou Δq(q→), ktorá udáva neistotu v  určení správnej 
hodnoty prenesenej hybnosti q→. Chyby nameranej intenzity ΔI(q→) sú určované s ohľadom 
na konštrukciu detektora a metódu vyhodnocovania neutrónového rozptylu.

V súčasnosti je najvýkonnejším zdrojom neutrónov pre vedecké účely jadrový reaktor 
nachádzajúci sa v Institut Laue-Langevin (Grenoble, Francúzsko). Ďalší rozvoj jadrových 
reaktorov v oblasti poskytovaného výkonu je však momentálne ohraničený technologic-
kými obmedzeniami súvisiacimi s procesom odvodu tepla generovaného pri reťazových 
jadrových reakciách (Florek 1979). Preto sa intenzívne pracuje na vývoji nových ešte vý-
konnejších neutrónových zdrojov.

8.4 VYUŽITE NEUTRÓNOV

8.4.1 Rádionuklidy
S priamym využitím neutrónov vo farmácii sa možno stretnúť pri príprave rádiofar-

mák, t.j. liečiv u ktorých sú účinnými zložkami na diagnostické a terapeutické účely rádio-
nuklidy. Tieto sa získavajú dvomi základnými postupmi – ožarovaním tzv. terčovej látky 
obsahujúcej nerádioaktívne izotopy termálnymi neutrónmi, ktoré ich aktivujú alebo ako 
priame produkty reťazovej štiepnej reakcie 235U vyvolanej termálnymi neutrónmi v jadro-
vom reaktore (Květina 1987). Prvým spôsobom sa pripravujú napríklad izotopy 59Fe, 51Cr, 
99Mo, 113Sn a ďalšie. Jeho výhodou je najmä vysoký výťažok s ohľadom na veľký účinný 
prierez ich aktivácie. Naopak jeho nevýhodou je prítomnosť pôvodného neaktivované-
ho izotopu v rovnakej chemickej forme ako jeho žiadaná aktivovaná forma, čo sťažuje ich 
separáciu. Druhý spôsob umožňuje získavať rádionuklidy bez ich nosičov (ich neaktivo-
vaných izotopov), čo uľahčuje ich separáciu od ostatných prítomných izotopov. Priamo 
v jadrovom reaktore sa tak napríklad využívajú jadrové reakcie

 235U + n → 236U → 131I → 102Y + 3n
    → 99Mo → 135Sn + 3n ,  8.26

ktoré poskytujú izotopy 131I a 99Mo. Uvedený spôsob sa využíva najmä na získavanie izoto-
pov s vysokým výťažkom pri štiepnej reakcii 236U a s relatívne dlhým polčasom rozpadu. 
Význam spomínaných rádionuklidov 99Mo, 113Sn a 131I tkvie najmä v ich použití pri prípra-
ve tzv. generátorových systémov, dlhodobých zdrojov ich ľahko separovateľných dcérskych 
rádionuklidov s krátkym polčasom rozpadu.

Pre priamu aplikáciu vo farmácii alebo vo farmaceutickom výskume sú dôležité iba 
rádionuklidy, ktoré sú schopné vytvárať v rámci organických molekúl stabilné chemické 
väzby. Rádionuklid alebo rádionuklidom označená molekula pripravené vyššie spomenu-
tým spôsobom môžu byť použité priamo alebo ako vstupný reaktant v ďalších chemických 
reakciách pri získavaní organických molekúl s požadovaným radiačným značením (Kvě-
tina 1987).

8.4.2 Neutrónová difrakcia
Vysoká prenikavosť a porovnateľná vlnová dĺžka termálnych neutrónov s rozmermi 

biologických makromolekúl a ich komplexov z nich robia neoceniteľný nástroj štruktúr-
nej analýzy farmaceutického a biologického výskumu. Vďaka ich zanedbateľnej pravdepo-
dobnosti radiačného záchytu v prípade atómových jadier prvkov dominantne tvoriacich 
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organické zlúčeniny sú naviac pre biologické vzorky nedeštruktívne, čo umožňuje ich dlh-
šie alebo opakované pozorovania.

Fyzikálny princíp difrakcie neutrónov je totožný s princípom difrakcie svetla na kryš-
táli – neutrónové vlny prechádzajú ožarovaným kryštálom a rozptyľujú sa na jednotlivých 
atómových jadrách. Rozptýlené vlny navzájom interferujú a v závislosti od prítomných pe-
riodicky sa opakujúcich štruktúr dávajú pri konkrétnych hodnotách prenesenej hybnosti 
q→ rádovo vyššie intenzity, tzv. Braggove píky. Analógiou z optiky vieme, že daný efekt na-
stáva v prípade, ak je dráhový rozdiel medzi rozptýlenými vlnami celočíselným násobkom 
ich vlnovej dĺžky, t.j. ak platí

nλ = 2d sin(θ) ,  8.27

kde n je celé číslo, λ je vlnová dĺžka neutrónov, d je minimálna vzdialenosť, medzi period-
icky sa opakujúcimi štruktúrami v smere prenesenej hybnosti q→ a θ je uhol, ktorý zviera 
dopadajúci zväzok neutrónov s rovinou plochy, na ktorú dopadá. Ako prvé pozorovateľné 
maximum detegujeme vždy maximum prvého rádu, pretože nulté leží v smere dopadajú-
ceho neutrónového zväzku. Pre veľkosť prenesenej hybnosti platí

 4πq =  sin(θ) . λ  8.28

Rád maxima intenzity charakterizujeme prostredníctvom absolútnej hodnoty príslušné-
ho n.

Biologická membrána je zložitý systém a pre štúdium interakcie liečiv na molekulovej 
úrovni sa často používajú jednoduchšie, modelové systémy fosfolipid - voda (napr. kap. I, 
obr 1.7). Pre experimenty s difrakciou neutrónov je lipid buď vo forme veľkého počtu rov-
nako orientovaných dvojvrstiev navrstvených na hydrofóbnom (Si, Au), alebo hydrofilnom 
rovinnom podklade (SiO2) s rôznym stupňom hydratácie. Prípadne je modelová mem-
brána vo forme vodnej disperzie neorientovaných dvojvrstiev v multilamelárnych lipozó-
moch, obsahujúcej oblasti s rôznou dominantnou orientáciou dvojvrstiev (tzv. polykryš-
talická vzorka).

Orientované lipidové dvojvrstvy (na pevnej podložke) tvoria v podstate jednorozmer-
ný kryštál, v ktorom sa primitívna bunka tvorená dvojvrstvou opakuje v smere normá-
ly na roviny dvojvrstiev s  periodicitou d. Daná normála tak udáva jediný možný smer 
prenesených hybností q→, pri ktorých pozorujeme maximá intenzity. Pre získanie difrakč-
ného záznamu v požadovanom rozsahu q→ sa mení orientácia vzorky jej otáčaním okolo 
osi kolmej na dopadajúci zväzok neutrónov (totožný s normálou na rovinu dvojvrstiev). 
V prípade neorientovaných vrstiev sa podobné usporiadanie dvojvrstiev nevyskytuje v ce-
lej vzorke, ale len lokálne v ohraničených oblastiach. Napriek tomu je možné pozorovať 
Braggovu difrakciu aj v tomto prípade. Pre polohu maxima intenzity s najnižšou prislú-
chajúcou hodnotou q totiž na základe (8.27) platí vzťah

 λd =  , 2sin(θmax)  8.29

kde d je periodicita dvojvrstiev, θmax je uhol prislúchajúci pozorovanému maximu. 
Orientované vzorky vďaka svojej prevládajúcej usporiadanosti v celom objeme umož-

ňujú získať informáciu aj o vnútornej štruktúre lipidových dvojvrstiev. Pozorovaná inten-
zita rozptýlených neutrónov je priamo úmerná druhej mocnine amplitúdy výslednej roz-
ptýlenej neutrónovej vlny A(q)
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I(q) = ||A(q)||2 ,  8.30

ktorá je v tomto prípade charakterizovaná veľkosťou prenesenej hybnosti q. Ak neuvažuje-
me viacnásobný rozptyl neutrónov, ktorý je vzhľadom na veľkosť vzorky a skúmaný inter-
val uhla θ zanedbateľný, potom je výsledná amplitúda rozptýlenej neutrónovej vlny daná 
Fourierovou transformáciou hustoty rozptylovej dĺžky neutrónov ρ(z) v smere normály 
na rovinu dvojvrstiev F(q), ktorú nazývame jej formfaktorom. Keďže jednotlivé dvojvrstvy 
majú rovnaké zloženie a hydratáciu, majú rovnakú i vnútornú štruktúru, v dôsledku čoho 
je ρ(z) periodickou funkciou s periódou d a jej Forurierova transformácia má tvar postup-
nosti {F(j)}∞

j=0. Naviac sú skúmané lipidové dvojvrstvy symetrické vzhľadom na svoje cen-
trum a preto ich Fourierova transformácia obsahuje iba kosínusové členy

 2  2πjzρ(z) =   ∑
j
F(j)cos(   ) , d  d  8.31

Člen F(j) sa nazýva formfaktor difrakcie j-teho poriadku a integrálna intenzita maxima j-te-
ho rádu Ij, t.j. celková početnosť prislúchajúca j-teho maxima, je daná druhou mocninou 
jeho amplitúdy Ij, = ||F(j)||2.Cj

−1, kde Cj je tzv. Lorentzov faktor, ktorý je v prípade oriento-
vaných dvojvrstiev priamoúmerný j (Nagle a Tristram-Nagle 2000). Zo symetrie dvojvrs-
tvy taktiež vyplýva, že jednotlivé členy F(j) sú reálne čísla, ktorých absolútna hodnota je 
daná veľkosťami pozorovaných maxím intenzity rozptýlených neutrónov. Ich znamienko 
sa zisťuje zo závislosti zmeny intenzity difrakčných píkov s meniacou sa hustotou rozpty-
lovej dĺžky vodného prostredia – variácia kontrastu. Vyhodnotením zmien intenzity sa zá-
roveň získa správna normalizácia formfaktorov dôležitá v nasledujúcej analýze. Linearita 
Fourierovej transformácie implikuje dôležitý fakt, že v prípade systémov skladajúcich sa 
z viacerých zložiek, ako je tomu aj u lipidových dvojvrstiev (lipid, voda, prímesné mole-
kuly), je formfaktor celého systému rovný súčtu formfaktorov jednotlivých komponentov. 
Variácia kontrastu tak získava ešte viac na význame, pretože umožňuje získať profil husto-
ty rozptylovej dĺžky lipidovej dvojvrstvy bez prítomnosti vody. Súvis medzi profilovou 
hustotou rozptylovej dĺžky Δρ(z) a formfaktormi poriadkov jednotlivých maxím intenzity 
rozptýlených neutrónov (8.31) poskytuje prostriedok na získanie modelovo nezávislého 
profilu hustoty rozptylovej dĺžky dvojvrstvy, poprípade možnosť vytvárať jej parametri-
zované modely a ich prostredníctvom ďalej vyhodnocovať experimentálne získané profily 
Δρ(z). Príkladom použitia uvedeného postupu je aj práca Balgavého a spol. (1991), v ktorej 
zisťovali polohu lokálneho anestetika – ([2-(etoxy)fenyl]-2-(1-piperidinyl)etylesteru kyse-
liny karbámovej, skratka IV, obr. 8.2), syntetizovaného prof. Čižmárikom na Katedre far-
maceutickej chémie FaF UK, v lipidových dvojvrstvách tvorených dipalmitoylfosfatidyl-
cholínom (DPPC) v gélovej fáze.

Orientované vzorky boli pripravené na podložných sklíčkach z kremenného skla vo 
forme zmesí DPPC a anestetika IV v pomere 1:1 hydratovaných vodnými parami s 97- 
percentnou vlhkosťou. Vzorky tvorili dve série vzoriek – s bežným anestetikom IV a anes-
tetikom IV(d) s deutériom značeným radikálom –OC2D5 na benzénovom jadre. Deute-
rované anestetikum IV(d) pripravil prof. J. Csöllei (Farmaceutická fakulta VFU, Brno). 
Cieľom bolo zistenie lokalizácie molekuly anestetika pri jej interkalácii do DPPC dvoj-
vrstiev. Pre obe zmesi boli pripravené tri vzorky s  rôznym obsahom 2H2O (0  %, 50 % 
a 100 %) a zmerané pri teplote 23 °C.
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Obr. 8.2 Štruktúrny vzorec 
lokálneho anestetika IV(d) 
([2-(etoxy)fenyl]-2-(1-
piperi dinyl)etylesteru 
kyseliny karbámovej) 
lokalizovaného v DPPC 
dvojvrstve. Žltý rámček 
označuje oblasť deutériového 
značenia.

 V  prvom kroku sa analýzou orientovaných vzoriek zisťovala lokalizácia deutériom 
označených etoxyskupín na normále dvojvrstvy. Vzhľadom na tepelný pohyb molekúl 
v membráne boli na ich popis zvolené gaussovské distribúcie s rovnakou štandardnou od-
chýlkou ν/√2 a symetricky umiestnené vo vzdialenosti z0 od stredu dvojvrstvy, t.j. ich prí-
spevok k celkovej hustote rozptylovej dĺžky mal tvar

 (z − z0)2  (z + z0)2
ρM(z) = tN {exp(−  ) + exp(−  )}  ν2  ν2  8.32

so zodpovedajúcim komponentným modelovým formfaktorom

 π2ν2j2  2πhz0FM(j) = 2tN exp[−  ]∙cos(  ) , d2  d  8.33

kde tN bola ich hustota rozptylovej dĺžky. Hodnotu polohy z0 určovali minimalizáciou 
R-faktora

  ||F(j)| − FM(j)|R = ∑  . j |F(j)|  8.34

Najprv analyzovali získané formfaktory. Ako prvé vyhodnotili variáciu kontrastu a určili, 
využijúc linearitu Fourierovej transformácie, komponentný formfaktor vody, čo im umož-
nilo získať komponentné formfaktory samotných lipidových dvojvrstiev s bežným a deu-
tériom značeným anestetikom. Využijúc vzťah (8.31) získali ich distribúcie rozptylovej 
dĺžky na normále dvojvrstvy (obr. 8.3). Vplyv deutériového značenia anestetika na pro-
fil hustoty rozptylovej dĺžky dvojvrstvy je jasne viditeľný. Po ich vzájomnom odpočítaní 
získaný rozdiel jednoznačne vypovedal o komplikovanejšom charaktere distribúcie anes-
tetika v DPPC dvojvrstve. Najprekvapujúcejšie bolo zistenie, že rozdiel vykazuje prítom-
nosť dvoch lokálnych maxím na každej strane dvojvrstvy namiesto jedného. Bolo mož-
né popísať ho pomocou dvojice gaussovských distribúcií so stredmi vo vzdialenostiach 
z0 = 1,28 nm a z0 = 2,18 nm od stredu dvojvrstvy a štandardnou odchýlkou 0,08 nm. Vy-
plýva z toho, že sa anestetikum pri molovom pomere 1:1 nachádza v DPPC dvojvrstvách v 
dvoch význačných polohách - pri prvej je kompletne celé zasunuté do oblasti uhľovodíko-
vých reťazcov DPPC s benzénovým jadrom umiestneným na úrovni karbonylovej skupiny 
DPPC a pri druhej sa naopak nachádza celým svojím objemom v hydrofilnej oblasti DPPC 
dvojvrstiev, kde je horizontálne orientované. Tento výsledok je dôležitý pri úvahách, ako 
môže anestetikum interagovať na úrovni dvojvrstvy napr. s rôznymi membránovými biel-
kovinami (receptormi, iónovými kanálmi).
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Obr. 8.3 Profily hustôt rozptylovej 
dĺžky lipidových dvojvrstiev bez vody 
tvorených DPPC s prímesou bežného 
(plná čiara) a deutériom značeného 
anestetika (bodkočiarovaná čiara). 
Čiarkovanou čiarou je znázornený  
ich rozdiel (5-násobne zväčšený) 
spôsobený deutériovým značením 
etoxy-skupiny na benzénovom jadre 
molekuly anestetika (prevzaté 
z Balgavý a apol.1991).

Metóda neutrónovej difrakcie významne pomohla aj pri lokalizácii inej, pre ľudský or-
ganizmus životne dôležitej, biomolekuly – cholesterolu. V prvej sérii experimentov Har-
roun a spol. (2006) merali neutrónovú difrakciu na orientovaných lipidových dvojvrstvách 
tvorených lipidmi s rôznym počtom nenasýtených väzieb v uhľovodíkovom reťazci (16:0-
18:1PC, di18:1PC, 18 :1-20:4PC a di20:4PC) obsahujúcich 10 mólových percent choles-
terolu. Aby bolo možné zistiť polohu cholesterolu v  lipidovej dvojvrstve, boli pre každý 
lipid pripravené vzorky obsahujúce bežný cholesterol a zároveň vzorky obsahujúce choles-
terol značený v okolí hydroxylovej skupiny deutériom (obr. 8.4A). Profily hustoty rozpty-
lovej dĺžky lipidovej dvojvrstvy zodpovedajúcich vzoriek sa navzájom líšili iba v dôsled-
ku deutériového značenia, štruktúra totiž zostala zachovaná. Fázy jednotlivých poriadkov 
formfaktorov boli v porovnaní s predchádzajúcim príkladom určované odlišne. Na hydra-
táciu sa použila voda s 8 percentným obsahom 2H2O, ktorej hustota rozptylovej dĺžky ρw 
je rovná nule. Keďže pre formfaktor nultého rádu platí

  d/2

F0 = btotal = ∫ ρ(z)dz , −d/2
 8.35

kde integrácia prebieha cez jednu (spriemerovanú) dvojvrstvu a  prislúchajúci medzila-
melárny vodný objem, pri nulovej ρw tak nielen k jeho veľkosti, ale vďaka škálovaniu aj 
veľkosti všetkých ostatných formfaktorov, prispievajú len atómové jadrá lipidu a choles-
terolu. Vďaka tomu možno jednoduchým škálovaním úplného formfaktora (8.31) určiť 
znamienka formfaktorov jeho jednotlivých poriadkov F(j). Aby sa vylúčil prípadný vplyv 
rozdielnosti fáz lipidových dvojvrstiev v jednotlivých vzorkách na ich štruktúru, čo by 
viedlo k neželaných rozdielom v ich profiloch rozptylovej dĺžky, boli pre každý typ lipidu 
a cholesterolu pripravené dve vzorky pri rozdielnych relatívnych vlhkostiach vonkajšieho 
prostredia (84 % pomocou KCl a 93 % pomocou KNO3). V prípade gélovej fázy totiž vnú-
torná štruktúra lipidových dvojvrstve závisí od počtu molekúl vody v medzilamelárnom 
priestore na molekulu lipidu (Katsaras a Stinson 1990, Katsaras 1995). Akékoľvek zmeny 
v štruktúre sa okamžite prejavia na formfaktoroch jednotlivých poriadkov a teda na pozo-
rovaných intenzitách. Ako však vyplynulo z pozorovaní, pri žiadnej zo skúmaných zmesí 
nenastala so zmenou hydratácie zmena v intenzitách súvisiaca so štruktúrnymi zmenami. 
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Jediným efektom zvýšenia hydratácie vzoriek bol pomerný pokles jednotlivých intenzít sú-
visiaci so zmenou periodicity orientovaných dvojvrstiev, ich štruktúra však zostala zacho-
vaná a u všetkých meraných vzoriek tak bola zároveň potvrdená tekutokryštalická fáza. Pri 
zodpovedajúcich vzorkách s rovnakým lipidom tak zmena profilu hustoty rozptylovej dĺž-
ky podľa zámeru súvisela iba s rozdielnym značením cholesterolu. Prostredníctvom vyššie 

Obr. 8.4 Deutériom označené molekuly 
cholesterolu (žltá farba) použité pri jeho 
lokalizácii v lipidových dvojvrstvách pomocou 
metódy neutrónovej difrakcie. A – Deutériové 
značenie v okolí polárnej časti obsahujúcej 
hydroxilovú skupinu -OH [2,2,3,4,4,6-2H6].  
B – Deutériové značenie na konci uhľovodíko-
vého reťazca („chvosta“) s hydrofóbnym 
charakterom [25,26,26,26,27,27, 
27-2H7] (Kučerka a spol. 2010).

popísaného postupu boli z nameraných intenzít určené formfaktory jednotlivých poriad-
kov a z nich pomocou vzťahu (8.31) získané profily hustoty rozptylovej dĺžky neutrónov 
lipidových dvojvrstiev vo vzorkách. Profily prislúchajúce rovnakému lipidu a rozdielnemu 
cholesterolu boli od seba navzájom odpočítané, čím sa získali očakávané rozdiely

ρdeut(z) − ρhydr(z) ,  8.36

kde ρdeut(z) je profil hustoty rozptylovej dĺžky dvojvrstvy s deuterovaným cholesterolom, 
ρhydr(z) s normálnym cholesterolom a z je poloha na normále dvojvrstvy so stredom v jej 
centre. Vykreslené sú na obr. 8.5. Vyhodnotené boli prostredníctvom vážených fitov dvo-
jicou symetrických gaussiánov v prípade prítomnosti dvoch píkov, resp. jedným gaussiá-
nom, ak bol prítomný len jeden pík. Získané rozdiely okolo očakávaných gaussovských 
distribúcií oscilujú, čo je dôsledok neúplnosti formfaktorov (konečného počtu pozorova-
ných intenzít), z ktorých boli profily rozptylovej dĺžky rekonštruované. Napriek tomu zo 
získaných rozdielov vyplýva jednoznačný záver – poloha hydroxylovej skupiny choleste-
rolu v lipidovej dvojvrstve závisí od jej zloženia, v tomto prípade od množstva prítomných 
nenasýtených väzieb. Zostáva však otázka celkovej orientácie molekuly cholesterolu v li-
pidovej dvojvrstve.

Odpoveď našli Harroun a  spol. (2008) analogickým experimentom, v  ktorom však 
použili cholesterol s deutériovým značením na konci jeho uhľovodíkového reťazca s hy-
drofóbnym charakterom (obr. 8.4B). Rovnakým postupom ako v práci Harrouna a spol. 
(2006) získali rozdiely profilov hustôt rozptylových dĺžok v dvojvrstvách tvoreným DOPC 
(18:1 – 18:1 PC) a diarachinoylfospfatidylcholínom (20:4 – 20:4 PC, DAPC) obsahujú-
cich deutériom značený a normálny cholesterol. Ich priebehy sú znázornené na obr. 8.6A 
a obr. 8.6B. Ako môžeme vidieť, koncová časť uhľovodíkového reťazca je v oboch prípa-
doch
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Obr. 8.5 Rozdiely profilov 
hustoty rozptylovej dĺžky 
neutrónov skúmaných lipido-
vých dvojvrstiev obsahujúcich 
normálny (ρdeut(z)) a v okolí 
hydrofilnej časti deutériom 
značený cholesterol (ρhydr(z)) 
(plná čiara). Prerušovaná čiara 
označuje vážený fit prostredníc-
tvom dvojice symetrických 
gaussiánov, resp. jedného 
gaussiánu (Harroun a spol. 
2006)

lokalizovaná len v centrálnej oblasti lipidovej dvojvrstvy bez ohľadu na počet prítomných 
nenasýtených väzieb. Z  uvedeného vyplýva náchylnosť cholesterolu inkorporovať sa do 
hydrofóbnej oblasti lipidových dvojvrstiev súbežne s nasýtenými resp. nízkonenasýtenými 
uhľovodíkovými reťazcami so svojou hydrofilnou časťou v kontakte s hydrofilnou oblas-
ťou dvojvrstvy a naopak jeho odpor voči reťazcom obsahujúcim väčší počet nenasýtených 
väzieb, kedy celým svojím objemom zotrváva len v centrálnej časti dvojvrstvy medzi kon-
covými metylovými skupinami uhľovodíkových reťazcov. Neskôr Kučerka a spol. (2010) 
skúmali prostredníctvom neutrónovej difrakcie a  cholesterolu s  deutériovým značením 
polárnej oblasti (obr. 8.4A), či je poloha cholesterolu v centrálnej časti dvojvrstiev tvo-
rených polynenasýtenými lipidmi stála, alebo je možné ju meniť. Lipidové dvojvrstvy sa 
nachádzali v rovnakej tekutokryštalickej fáze, ako tomu bolo pri vyššie spomínaných ex-
perimentoch, a obsahovali 10 mólových % normálneho resp. deutériom značeného cho-
lesterolu. Hydratované boli pri stabilnej 84-percentnej relatívnej vonkajšej vlhkosti (po-
mocou KCl) vodou obsahujúcou 8, 70 a 100 % 2H2O. Pre preskúmanie vplyvu zloženia 
lipidovej dvojvrstvy na polohu cholesterolu, dve série vzoriek obsahovali okrem DAPC aj 
palmitoyloleoylfosfatidylcholín (POPC) v miere 30 a 50 mólových percent a tretia a štvrtá 
séria vzoriek obsahovala okrem DAPC aj 5 a 10 mólových percent dimyristylfosfatidyl-
cholínu (DMPC). Pre každé zloženie lipidových dvojvrstiev sa zisťovala poloha deutero-
vanej polárnej časti cholesterolu rovnako ako v predchádzajúcich experimentoch zo šty-
roch pozorovaných difrakčných píkov. Grafické znázornenie výsledných zistení je možné 
vidieť na obr. 8.7. Kučerka a spol. (2010) zistili, že zatiaľ čo v prípade POPC je na zmenu 
polohy interkalovaného cholesterolu v centre DAPC dvojvrstvy do polohy paralelnej s jej 
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reťazcami nutné zvýšiť jeho podiel v dvojvrstve nad 50 mólových percent, v prípade DM-
PC na rovnaký efekt stačí už jeho koncentrácia okolo 5 mólových percent. Príčina uvede-
ného faktu zrejme súvisí z preferovanou tvorbou agregátu cholesterol-nasýtený uhľovo-
díkový reťazec, ako je to graficky znázornené na obr. 8.7. Aj posledne uvedené výsledky 
tak jednoznačne potvrdzujú odpor cholesterolu k (poly)nenasýteným lipidovým reťazcom 
a naopak silnú príťažlivosť k plne nasýteným uhľovodíkovým reťazcom.
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Obr. 8.6 Rozdiely (hrubé plné 
čiary) profilov hustôt rozptylovej 
dĺžky (tenké plné čiary) lipido-
vých dvojvrstiev obsahujúcich 
cholesterol s deutériom znače-
ným koncovým uhľovodíkovým 
reťazcom a normálny cholesterol. 
A – Lipidové dvojvrstvy tvorené 
DOPC (18:1 – 18:1 PC).  
B – Lipidové dvojvrstvy tvorené 
diarachidonoylfosfatidylcholí-
nom (20:4 – 20:4 PC). Prerušo-
vaná čiara predstavuje vážený fit 
gaussiánom (Harroun a spol. 
2008)

Metóda neutrónovej difrakcie má pri štúdiu vzájomných interakcií liečiv a lipidových 
dvojvrstiev významné postavenie, pretože poskytuje modelovo nezávislý pohľad do vnú-
tornej štruktúry lipidových dvojvrstiev, ale má zároveň aj obmedzenia. Najväčším ob-
medzením je podmienka opakujúcej sa rovinnej štruktúry. Hoci je možné neutrónovú 
difrakciu použiť aj na čiastočne orientované vzorky, v ktorých sa spomínaná opakujúca 
sa rovinná štruktúra nachádza vždy len v menších ohraničených oblastiach, skúmať pro-
stredníctvom nej vnútornú štruktúru dvojvrstiev v týchto prípadoch už prakticky nie je 
možné. Keďže základnou podmienkou použitia neutrónovej difrakcie je vo vzorke peri-
odicky sa opakujúca identická štruktúra, v našom prípade lipidová dvojvrstva, je použitie 
neutrónovej difrakcie pri štúdiu vplyvu prímesných biomolekúl na lipidovú dvojvrstvu 
obmedzené len na molekuly, ktoré sa interkalujú do dvojvrstvy celým svojím objemom 
a neovplyvňujú susediace dvojvrstvy. Neutrónová difrakcia preto nie je vhodnou metó-
dou napríklad na štúdium membránových bielkovín, ktorých rozmery častokrát prevyšujú 
hrúbku biomembrán aj niekoľkokrát.
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DAPC

Cholesterol

DMPC

POPC

DMPC:DAPC < 5 :95POPC:DAPC < 30:70

DMPC:DAPC < 10:90POPC:DAPC > 50:50

Obr. 8.7 Grafické znázornenie výstupov z neutrónových difrakčných experimentov skúmajúcich 
vplyv zloženia lipidovej dvojvrstvy na polohu interkalovaného cholesterolu. V prípade POPC (vľa-
vo) je nutné na integráciu cholesterolu medzi lipidové reťazce z centrálnej časti dvojvrstvy zvýšiť je-
ho podiel v DAPC dvojvrstve nad 50 mólových percent. Pri DMPC možno ten istý efekt pozorovať 
už pri jeho koncentráciách v DAPC dvojvrstve okolo 5 mólových percent (Kučerka a spol. 2010).

2.4.3 Malouhlový rozptyl neutrónov
Pod malouhlovým rozptylom neutrónov vo všeobecnosti rozumieme meranie inten-

zity rozptýlených neutrónov, pri ktorých sa q blíži k nule, čo je ale pri termálnych neutró-
noch ekvivalentné podmienke θ → 0 (obr. 8.1). Hoci rozptyl neutrónov s malou prene-
senou hybnosťou q pozorujeme aj na usporiadaných objektoch vykazujúcich symetriu 
v aspoň jednom smere, významným je najmä vďaka svojej citlivosti na prítomnosť symet-
ricky neusporiadaných štruktúr v skúmanom systéme. Fakt, že pod malými uhlami roz-
ptýlené vlnenie nesie informáciu o vnútornej štruktúre aj neusporiadaných systémov zistil 
ako prvý A. Guinier (1937) a tým položil základy metódy malouhlového rozptylu.

Intenzita rozptýlených neutrónov pod malými uhlami je dominantne závislá na veľ-
kosti nehomogenít v ožarovanej vzorke (Svergun a Feigin 1987). Týmito nehomogenitami 
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sú akékoľvek oblasti, ktorých veľkosť je väčšia ako vlnová dĺžka neutrónov, ale sú zároveň 
dostatočne malé na to, aby rozptýlené vlny z rôznych miest jednej častice boli ešte stále 
koherentné. Takýmito nehomogenitami sú v našom prípade bunky, ich organely, rôzne 
umelo pripravené lipidové komplexy (uni- a multilamelárne vezikuly), biomakromolekuly 
(bielkoviny), či komplexy lipidov s biomolekulami (DNA, cholesterol). Veľkosť samotných 
skúmaných objektov zároveň ovplyvňuje interval hodnôt q, ktorý obsahuje informáciu 
o ich vnútornej štruktúre a ktorý je treba čo najpresnejšie zmerať. Vo všeobecnosti platí, že 
ak chceme skúmať objekty s typickou veľkosťou d, potom musíme merať intenzitu rozptý-
lených neutrónov v intervale (0,qmax), kde

  2πqmax =   . d  8.37

Napríklad pri štúdiu štruktúr s rozmermi v intervale 1 – 1000 nm sme nútení merať hod-
noty I(q) v intervale 0,006 až 6 nm−1.

V princípe je metóda malouhlového rozptylu totožná s metódou neutrónovej difrak-
cie, t.j. pozorujeme pružný jednonásobný rozptyl neutrónov na jadrách ožarovaných ató-
mov, čo implikuje popis skladania vĺn vo forme Fourierovej transformácie. Avšak v dôsled-
ku veľkostí skúmaných objektov je podmienka koherentnosti rozptýlených vĺn splnená iba 
pre malé hodnoty prenesenej hybnosti a pri pružnom rozptyle teda len pre malé hodnoty 
rozptylových uhlov. Pri nízkych koncentráciách skúmaných objektov má uvedený fakt za 
následok, že rozptýlené neutrónové vlny sa koherentne skladajú a vytvárajú minimá a ma-
ximá intenzity, len ak pochádzajú z  jedného a  toho istého objektu, z  rôznych objektov 
však už nie. Každý ožiarený objekt tak pridáva svoj samostatný a od ostatných objektov 
nezávislý podiel k výslednej detegovanej intenzite. Neutróny sa samozrejme rozptyľujú na 
všetkých atómových jadrách, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v skúmaných objektoch 
alebo v okolitom roztoku. Ako už ale bolo spomínané vyššie, výsledná rozptýlená vlna od 
daného objektu závisí od rozloženia kontrastnej hustoty rozptylovej dĺžky, ktorá je v oblas-
tiach mimo skúmané štruktúry nulová a preto nie je nutné pri sčítavaní/integrovaní roz-
ptýlených vĺn brať do úvahy oblasti vyplnené vodným prostredím. Pre intenzitu rozptylu 
prislúchajúcu jedinému ožarovanému objektu platí, podobne ako pri neutrónovej difrak-
cii, I1(q→) = ||F(q→)||2, kde F(q→) je formfaktor daného objektu rovný

F(q→) = ∫∆ρ(r→)e−iq→×r→d3r→ ,  8.38

kde Δρ(r→) je kontrastná hustota rozptylovej dĺžky. V ožarovanom objeme býva veľký po-
čet skúmaných objektov, keďže I1(r→) nie je pri nami skúmaných objektoch prakticky de-
tekovateľná. Hoci dané objekty majú v princípe rovnakú štruktúru, ich priestorové rozlo-
ženie Δρ(r→) môže byť rôzne vďaka rôznej orientácii v dôsledku voľného pohybu. Taktiež 
sa môžu líšiť aj svojou veľkosťou, hoci budú mať v podstate stále rovnakú štruktúru (napr. 
disky, gule rôznych veľkostí). Podľa distribúcie veľkostí prítomných objektov potom vzor-
ky (roztoky) rozdeľujeme na monodisperzné (všetky objekty majú rovnakú veľkosť) a na 
polydisperzné (vo vzorke sa nachádzajú objekty s rôznymi veľkosťami). Rozdelenie veľkostí 
R v polydisperzných vzorkách popisujeme prostredníctvom distribučnej funkcie, ktorou 
býva najčastejšie Gaussova distribučná funkcia

  1  (R − R−)2
f(R;R−,σ) =   exp(−   ) , √2πσ2  2σ2  8.39
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kde R− je stredná hodnota veľkostí objektov a σ jej štandardná odchýlka, alebo Schulzo-
va-Floryho distribučná funkcia

  t + 1  Rt  RfSchulz(R;R−,σ) = (  )t+1
  exp(−   (t + 1)) , R−  Γ(t + 1)   R−

 R− t = (  )2
− 1 . σ

 8.40

Celkovú intenzitu rozptylu od súboru viacerých objektov preto vyjadrujeme prostredníc-
tvom strednej hodnoty intenzity rozptylu od jedného objektu

I(q→) = K∙〈 I1(q→) 〉 = K∙〈 ||F(q→)||2 〉 ,  8.41

kde K je normovacia konštanta priamo úmerná počtu skúmaných objektov prítomných 
v ožiarenom objeme a značenie 〈 . 〉 predstavuje strednú hodnotu cez všetky prítomné ob-
jekty. Výsledná intenzita rozptylu už v  dôsledku spriemerovania cez orientácie objektu 
závisí iba od veľkosti prenesenej hybnosti q. Sumáciu resp. integráciu cez všetky možné 
orientácie a veľkosti priamo implikuje skladanie intenzít rozptylu od jednotlivých objek-
tov.

Vyššie spomenuté úvahy plne platia v prípade, ak sú skúmané systémy zriedené, t. j. ak 
sú ožarované objekty od seba navzájom dostatočne vzdialené a rozptýlené vlny neutrónov 
sa od dvoch susedných objektov navzájom neskladajú. Pri koncentrovaných vzorkách už 
uvedené tvrdenie neplatí a na rozptylových krivkách môžeme jasne pozorovať vplyv kon-
centrácie. Zvýšená koncentrácia so sebou naviac prináša nielen interferenciu vĺn od su-
sedných objektov, ale mnohokrát aj vzájomné pôsobenie medzi viac, či menej vzdialenými 
objektmi, ktoré má vo všeobecnosti vplyv aj na ich priestorovú orientáciu a usporiadanie. 
Danému javu môžeme niekedy zabrániť jednoduchým zriedením vzorky za cenu zníženia 
rozptylovej intenzity, čo ale nie je možné vykonať vždy napríklad z dôvodu prípravy alebo 
charakteru samotnej vzorky, alebo zúžením intervalu vyšetrovanej prenesenej hybnosti q, 
čo so sebou prináša obmedzenie štruktúrnej informácie, ktorú je možné získať zo zme-
raných dát. V týchto prípadoch je preto nutné do výrazu pre celkovú intenzitu rozptylu 
(8.41) vložiť faktor popisujúci vplyv koncentrácie a vzájomného pôsobenia medzi skúma-
nými objektmi, tzv. štruktúrny faktor S(q), ktorý vo všeobecnosti závisí od priestorového 
usporiadania častíc, ich veľkosti a orientácie, ale aj od vlastností prostredia medzi ožarova-
nými časticami. Pre celkovú intenzitu rozptýlených neutrónov potom platí

I(q) = K∙S(q)∙〈 ||F(q→)||2 〉 .  8.42

V dôsledku komplikovaného pôsobenia medzi časticami je vyjadrenie explicitného tvaru 
štruktúrneho faktora komplikované a v praxi sa preto používa v rôznych približných for-
mách (Pedersen 1997). Najčastejšie sa však vzorky pripravujú v zriedenej forme, kedy nie 
je nutné uvažovať priestorové rozloženie a vzájomnú interakciu častíc a pre štruktúrny fak-
tor platí S(q) ≡ 1 pre celý interval meraných q.

Intenzita malouhlového rozptylu neutrónov sa vyznačuje prítomnosťou viacerých 
modelovo nezávislých charakteristík (tzv. invariantov) ožarovaných objektov závislých 
od rozloženia hustoty rozptylovej dĺžky v  ich objeme, ktoré je možné získať z rozptylo-
vých kriviek bez ďalších predpokladov o ich štruktúre (Feigin a Svergun 1987). Z pohľadu 
štruktúry objektov je jedným z najdôležitejších tzv. gyračný polomer ožarovaného objektu 
definovaný podobne ako v mechanike vzťahom
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 ∫
V
r2ρ(r→)d3r→

I(q) =   ,
 ∫

V
ρ(r→)d3r→  8.43

kde integrácia prebieha cez celý objem objektu V. Z rozptylovej krivky ho môžeme zís-
kať jej fitovaním v oblasti nízkych hodnôt q tzv. Guinierovou aproximáciou

I(q) = I(0)qr-3 exp(−q2Rg
2 /r) ,  8.44

kde I(0) je (fitovaná) intenzita rozptylu v smere zväzku a r je geometrický faktor objektov, 
ktorý má pri konštantnej ρ(r→) v prípade nekonečných rovinných objektov hodnotu pri-
bližne 1, v prípade objektov vo forme nekonečných priamok hodnotu približne 2 a pre sfé-
ricky symetrické objekty hodnotu približne 3. Ako ukázali Balgavý a spol. (1998) hodnota 
r ≈  1 je v  oblasti hodnôt q2 medzi 0,1 a  0,6  nm−2 zároveň dobrým priblížením pre 
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(prevzaté z práce Uhríková 
a spol. 2001).

prípad polydisperzného systému sfér s rovnakou hrúbkou stien. Ako príklad vyhodnote-
nia neutrónových rozptylových kriviek len prostredníctom modelovo nezávislého inva-
riantu Rg môže slúžiť práca Uhríkovej a spol. (2001), v ktorej vyšetrovali štruktúrne zmeny 
DOPC dvojvrstiev vo forme unilamelárnych lipozómov spôsobené interkaláciou N-dode-
cyl-N,N-dimetyl-N-alkylamín-N-oxidu (DDAO) (obr. 8.8). Mólový pomer nDDAO :nDOPC 
v  homogenizovanej a  extrudovanej zmesi postupne rástol od 0,0 po 5,0. Fitovaním in-
tenzity malouhlového neutrónového rozptylu v intervale platnosti aproximácie systému 
lipozómov systémom neorientovaných rovinných plôch s  totožnou hrúbkou funkciou 
(8.44) získali závislosti Rg

2  a r na mólovom pomere nDDAO :nDOPC. Výsledky sú zobrazené 
na obr. 8.7. Ako je možné vidieť, približne po mólový pomer nDDAO :nDOPC = 1,5 hodnota 
r ≈ 1 indikuje, že sú vo vzorke prítomné unilamelárne lipozómy, v intervale nDDAO :nDOPC 
medzi 1,5 a 2,5 hodnota narastá a v intervale nDDAO :nDOPC medzi 2,5 a 3,5 jej hodnota 
r ≈ 2 indikuje prítomnosť tyčinkovitých miciel. V mólových pomeroch nad 4,0 už možno 
identifikovať prechod od objektov tyčinkovitého tvaru ku guľovitým objektom, ktorými sú 
najpravdepodobnejšie guľovité micely.
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Druhým spôsobom spracovania rozptylových kriviek z  malouhlového rozptylu 
neutrónov je ich vyhodnocovanie prostredníctvom modelov, ktoré vo väčšej, či menšej 
miere opisujú naše predstavy o  študovaných systémoch. Na Katedre fyzikálnej chémie 
liečiv je najčastejšie študovaným systémom lipidová dvojvrstva. Výber vhodného mode-
lu použitého na vyhodnocovanie rozptylových dát určuje na jednej strane miera našich 
poznatkov o vnútornej štruktúre lipidových dvojvrstiev, no na druhej strane ohraničuje 
množstvo voľných parametrov modelu, ktoré je pri danom množstve dát možné použiť 
a  samozrejme schopnosť experimentálnej metódy zachytiť požadované detaily. Skúma-
né lipidové dvojvrstvy sú pri malouhlovom neutrónovom rozptyle najčastejšie vo forme 
unilamelárnych lipozómov pripravených extrúziou cez uhlíkové filtre. Výhoda unilame-
lárnych lipozómov oproti multilamelárnym tkvie najmä v zjednodušení systému bez vý-
znamného vplyvu na stav skúmanej dvojvrstvy.

Pri štúdiu vplyvov prímesných molekúl na štruktúru a fyzikálne vlastnosti lipidových 
dvojvrstiev sa v praxi osvedčil tzv. 3-vrstvový model, v ktorom je dvojvrstva rozdelená na 
tri navzájom oddelené oblasti – dve vonkajšie, v kontakte s okolitým prostredím, pred-
stavujúce hydrofilné oblasti dvojvrstvy, a centrálnu, ktorá predstavuje hydrofóbnu oblasť 
uhľovodíkových reťazcov. V základnom 3-vrstvovom modeli sa v hydrofóbnej oblasti na-
chádzajú iba hydrofóbne časti lipidových a prímesných molekúl bez molekúl vody. V hy-
drofilnej oblasti analogicky nachádzajú iba hydrofilné časti prítomných molekúl, pričom 
priestor medzi nimi je vyplnený molekulami vody resp. vodného roztoku. Schematický 
náčrt unilamelárneho lipozómu, ktorého lipidová dvojvrstva obsahuje prímesné amfifilné 
molekuly je na obr. 8.9.

Formfaktor unilamelárneho lipozómu, ktorého dvojvrstva je popísaná 3-vrstvovým 
modelom, má vyjadrenie

 4π  3
ρ(z) = ∑ ∆ρi(A(q,Ri) − A(q, Ri−1) , q3 i=1 

A(x,y) = x y cos(x y) − sin(x y) ,
 8.45

kde index i značí a prebieha jednotlivé oblasti unilamelárneho lipozómu z vnútra von, ∆ρi 
je kontrastná hustota rozptylovej dĺžky i-tej oblasti a Ri je vnútorný polomer i-tej oblasti. 
Na základe modelovej predstavy rozdelenia hydrofilných a  hydrofóbnych častí molekúl 
v 3-vrstvovom modeli pre príslušné kontrastné hustoty rozptylovej dĺžky dostaneme
 (nCH + rmixn'CH)bCH + (nCH2

 + rmixn'CH2
)bCH2

 + (nCH3
 + rmixn'CH3

)bCH3  
bW  bC  bWρ(z) =   −   =  −  , (nCH + rmixn'CH)VCH + (nCH2

 + rmixn'CH2
)VCH2

 + (nCH3
 + rmixn'CH3

)VCH3  
VW  VC  VW 8.46

a
 bH + rmixb'H + nW + bW  

 
bWρ(z) =   −   , VH + rmixV'H + nW + VW  

 
VW

8.47

kde ∆ρC je kontrastná hustota rozptylovej dĺžky hydrofóbnej a ∆ρh hydrofilnej oblasti, na 
je početnosť molekulovej skupiny a v molekule, dolný index H označuje polárnu časť a W 
molekulu vody, ba je rozptylová dĺžka molekulovej skupiny a a Va jej molekulový objem pri 
daných podmienkach, rmix označuje mólový pomer prímesných molekúl vzhľadom na 
množstvo prítomného lipidu. Veličiny bez apostrofu sa týkajú molekúl lipidu a apostro-
fom sú označené veličiny popisujúce prímesné molekuly. Molekulové objemy, ktoré v mo-
deli vystupujú ako jeho vstupné vnútorné parametre, sa získavajú najčastejšie denzitomet-
ricky. Na základe ich výsledkov taktiež považujeme objemy metylénových skupín za 



197NeutróNy, membráNy a liečivá

rovnaké bez ohľadu na ich polohu. nW označuje počet molekúl vody v hydrofilnej oblasti 
pripadajúcich na jednu molekulu lipidu a jeho hodnota je určená zo štruktúrnych para-
metrov dvojvrstvy.

V rámci dvojvrstvy definujeme primitívnu bunku, ktorá je tvorená jednou molekulou 
prítomného lipidu, časťou prímesnej molekuly určenou rmix, ak je prítomná, a zodpoveda-
júcim množstvom molekúl vody nW v hydrofilnej oblasti, v ktorej leží polárna časť moleku-
ly lipidu. Keďže dvojvrstvu môžeme pokladať lokálne za rovinnú, danú primitívnu bunku 
si môžeme predstaviť ako hranol s plochou podstavy A a výškou d = dC/2 + dh (obr. 8.9A). 
Rozloženie hydrofóbnych a hydrofilných častí molekúl v dvojvrstve potom spolu s mole-
kulovými objemami určuje vzťahy medzi štruktúrnymi parametrami A, dC a dh:
 VC  VH + rmixV'H + nWVW  ρ(z) =  =   . dC/2  dh  8.48

Z uvedeného vzťahu vyplýva, že na charakterizáciu 3-vrstvového modelu dvojvrstvy sta-
čí jeden z dvojice parametrov A, dC a hrúbka polárnej oblasti dh. Ich prostredníctvom je 
potom určený aj posledný parameter nW. Spolu s polomerom lipozómov R = R2 v prípade 
monodisperzného systému, respektíve jeho strednou hodnotou R− = 〈 R2 〉 a štandardnou 
odchýlkou σ v prípade polydisperzného systému, zvolená dvojica štruktúrnych paramet-
rov úplne určuje modelovú intenzitu rozptylu (8.42) na zriedenom systéme unilamelár-
nych lipozómov popísaných 3-vrstvovým modelom.

A B

dC

dP

dP
R3 R2

R1

R0

Lipid Prímesná molekula

Obr. 8.9 Schematický náčrt unilamelárneho lipozómu reprezentovaného 3-vrstvovým modelom. 
A – Čiernou farbou sú označené molekuly lipidov, červenou farbou prímesné molekuly. dP je hrúb-
ka polárnych oblastí, dC je hrúbka hydrofóbnej oblasti. B – R0 až R3 predstavujú polomery rozhraní 
jednotlivých oblastí smerom z centra von.

 Ako špecifickým sa však ukázal parameter dh, pretože svojou veľkosťou nielenže urču-
je hrúbku hydrofilných oblastí, ale na rozdiel od dC aj ich kontrastnú hustotu rozptylovej 
dĺžky ρh (8.47), lebo určuje nW (8.48). Aby sa daný vplyv eliminoval, dh sa pre konkrétny 
systém určuje samostatne tzv. metódou variácie kontrastu, pri ktorej sa mení iba hustota 
rozptylovej dĺžky vodného prostredia, a tým aj molekúl vody v hydrofilných oblastiach, 
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zatiaľ čo štruktúrne parametre systému zostávajú konštantné. Súčasné fitovanie neutró-
nových rozptylových kriviek zo štruktúrne identických vzoriek líšiacich sa pomerom  
2H2O/H2O tak umožňuje určiť aj požadovaný parameter dh.

Ako vhodný príklad použitia predstaveného modelu môže slúžiť napríklad práca 
Klacsovej a spol. (2011), v ktorej bol aplikovaný na skúmanie vplyvov interkalácie homo-
logického radu jednoduchých alifatických alkoholov (C8OH – C18OH) na štruktúru dvoj-
vrstvy tvorenej. Aby sa zabránilo opätovnému zoskupovaniu unilamelárnych lipozómov 
po ich extrúzii, obsahovali lipidové dvojvrstvy aj 4 mólové percentá záporne nabitého dio-
leoylfosfatidylserínu (DOPS). Vodné suspenzie zmesí lipidu s alkoholmi mali koncentrá-
cie 10 mg/ml, vďaka čomu boli výsledné vzorky dostatočne zriedené, a boli extrudované 
51-krát cez 50 nm póry uhlíkových filtrov, čo zabezpečilo vznik polydisperzného systému 
unilamelárnych lipozómov. Merania prebehli v dvoch krokoch: v prvej sa pri konštantnom 
mólovom pomere alkohol : lipid = 0,4 zmerala variácia kontrastu pre všetky vyšetrované 
alkoholy pri 20 °C a v druhej bola pre každý alkohol zmeraná séria vzoriek s jeho naras-
tajúcim obsahom v lipide pri rôznych teplotách v intervale 20 – 51 °C. Prvý krok slúžil 
na zistenie dh a prípadného vplyvu dĺžky alkylového reťazca alkoholu na jej hodnotu, čo 
sa aj potvrdilo a preto bola hodnota dh v druhom kroku nastavená a fixovaná na hodnote  
prislúchajúcej danému alkoholu. Vyhodnotením rozptylových kriviek z  druhého kroku 
boli získané závislosti zvyšných parametrov nW, A  a DL = 2(dC + dh) od počtu uhlíkov  
v  alkylovom reťazci alkoholov a  od teploty. Časť výsledkov je zobrazená na obr.  8.10. 
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Obr.  8.10 Rozptylové krivky malouhlového rozptylu neutrónov na unilamelárnych lipo-
zómoch tvorených zmesou PCPS (96 % DOPC + 4 % DOPS) a  C10OH v molovom pomere 
nC10OH :nPCPS = 0,4 pri teplote 20 °C. Príslušné hodnoty kontrastov sú: 100 % (modré symboly), 
70 % (červené symboly) a 50 % (zelené symboly). Príslušné plné čiary predstavujú výsledok vyhod-
notenia metódy variácie kontrastu 3-vrstvovým modelom. Rozptylové krivky sú vzájomne verti-
kálne posunuté z dôvodu lepšej viditeľnosti (Klacsová a spol. 2011).

Závislosti A  i  DL resp. dC vykazovali v  skúmaných intervaloch mólových pomerov  
nCnOH :nPCPS lineárny charakter. Ako môžeme vidieť na obr. 8.10, počet molekúl vody na 
molekulu lipidu, ako aj plocha primitívnej bunky rastú rýchlejšie, ak do dvojvrstvy vkla-
dáme alkoholy s  dlhšími reťazcami. Naopak v  prípade celkovej hrúbky membrány bol 
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zaznamenaný pokles jej hodnoty pri všetkých skúmaných alkoholov, ktorý bol tým väčší, 
čím kratší bol reťazec vkladaného alkoholu. Daný efekt je možné názorne vysvetliť ako dô-
sledok eliminácie objemu pod kratšími reťazcami alkoholov okolitými reťazcami lipidov, 
čo vedie k zníženiu výšky primitívnej bunky. Vyhodnotené lineárne vážené fity paramet-
rov v meranom teplotnom intervale umožnili ďalej získať parciálne plochy jednotlivých 
alkoholov a lipidov, ako aj ich teplotné závislosti, ktoré poskytujú cennú informáciu o vzá-
jomnom pôsobení lipidov a prímesných molekúl v dvojvrstvách.
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Obr. 8.11 Závislosti plochy 
primitívnej bunky (A), celkovej 
hrúbky dvojvrstvy (DL) a počtu 
molekúl vody v hydrofilnej oblasti 
dvojvrstiev na jednu molekulu 
lipidu (nW) od mólového pomeru 
nCnOH :nPCPS pre n = 8 (čierne 
symboly) a n = 16 (červené 
symboly) pri 20 °C. Plné čiary 
predstavujú vážené lineárne fity 
(Klacsová a spol. 2011).

Predstavený základný 3-vrstvový model je iba jednou z možných variant. Pridávaním 
ďalších vrstiev je možné ho modifikovať tak, aby zohľadňoval požadovanú štruktúru v li-
pidovej dvojvrstve (oblasť metylových, či metínových skupín a pod.). Za účelom zohľad-
nenia tepelného pohybu molekúl v dvojvrstve, je taktiež možné modelovať distribúcie jej 
jednotlivých oblastí napríklad do trojuholníkového tvaru (Gallová a spol. 2008), ktorý je 
bližší reálnej skutočnosti. V posledných rokoch boli vypracované aj detailnejšie modely, 
v ktorých sú napríklad parametrizované priamo distribúcie jednotlivých funkčných mole-
kulových skupín, ako glycerolovej, fosfátovej a pod. (Kučerka a spol. 2008).

Malouhlový rozptyl neutrónov zohráva a aj v budúcnosti bude zohrávať dôležitú úlo-
hu pri štúdiu lipidových dvojvrstiev ako modelových biomembrán. Jeho význam podpo-
rujú aj ďalšie aplikácie. Ako príklad môže poslúžiť jeho využitie pri štúdiu unilamelárnych 
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lipozómov ako vektorov rôznych bioštruktúr cez bunkové membrány, či výskume štruk-
túry bielkovín, ale aj mnohé iné. V poslednom desaťročí však v rámci výskumu štruktú-
ry lipidových dvojvrstiev pozorujeme aj nárast významu inej komplementárnej techniky 
neutrónového rozptylu – neutrónovej reflektometrie.

8.4.4 Neutrónová reflektometria
Vďaka vlnovo-korpuskulárnym vlastnostiam neutrónov môžeme u  nich pozorovať, 

v závislosti od ich vlnovej dĺžky, optické javy odrazu a lomu na rozhraniach rozdielnych 
materiálových prostredí. Uvedené javy tvoria základ metódy neutrónovej reflektometrie. 
Jej princíp je založený na závislosti odrazeného neutrónového zväzku na profilovej a laterál-
nej štruktúre rovinnej vrstvy od ktorej sa odráža. Táto vrstva môže byť tvorená ľubovoľným 
materiálom ako napríklad lipidovými dvojvrstvami, polymérnymi filmami, kovovými zlia-
tinami a pod. Forma a distribúcia prenesených vlnových vektorov neutrónov v odrazenom 
zväzku závisia od profilovej a  laterálnej štruktúry ožarovanej skúmanej rovinnej vrstvy. 

k'=k

k1
k2
k3
ki–1
ki
ki+1
kn–1
kn

kout

k

z

Si, kin

Obr. 8.12 Schematický 
náčrt princípu spekulárnej 
reflektometrie na podlože-
nej dvojvrstve. Hodnoty ki 
predstavujú vertikálne 
zložky vlnového vektora 
v danom prostredí.

Z jednotlivých metód neutrónovej reflektometrie je z pohľadu výskumu štruktúry lipi-
dovej dvojvrstvy najvýznamnejšia tzv. spekulárna (zrkadlová) reflektometria, pri ktorej sa 
skúma výlučne odrazený zväzok neutrónov s odrazovým uhlom totožným s uhlom dopa-
dajúceho zväzku a ležiaci v rovine dopadu. Schematický náčrt jej princípu je zobrazený na 
obr. 8.12. Podobne ako pri neutrónovej difrakcii, či malouhlovom rozptyle neutrónov, je 
látkové prostredie z pohľadu neutrónov popísané hustotou rozptylovej dĺžky ρ. Pri metóde 
neutrónovej reflektometrie však prostredie charakterizujeme, v analógii s optikou, aj pro-
stredníctvom jeho indexu lomu n, pre ktorého hodnotu z kvantovej mechaniky platí vzťah

   λ2   λ2
n = √ 1 −  ρ ≈ 1 −  ρ  , π  2π 8.49

kde λ je vlnová dĺžka neutrónov.
Keďže uvažujeme iba pružný rozptyl termálnych neutrónov a uhol odrazu je totožný 

s uhlom dopadu, vektor prenesenej hybnosti q→ bude mať vždy smer kolmý na skúmanú 
rovinnú štruktúru. Nehomogénnosti v laterálnych smeroch na molekulovej úrovni sú pri 
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neutrónovej reflektometrii spriemerované a preto, ak neuvažujeme chyby v pokrytí vstup-
ného rozhrania neutrónov rovinnou štruktúrou, zmena hustoty rozptylovej dĺžky nastáva 
iba v smere kolmom na povrch rozhrania a na popis skúmanej štruktúry postačuje jediná 
súradnica, na obr. 8.12 označená ako z. Uvedená skutočnosť má zároveň za následok za-
chovanie laterálnej zložky hybnosti a vlnového vektora neutrónov pri prechode rozhraním 
látkových prostredí a na popis neutrónových vĺn plne postačuje vertikálna zložka vlnové-
ho vektora k→ , ktorú budeme ďalej označovať len ako k a pre veľkosť ktorej platí

  q2 k = √   − 4π(ρ(z) − ρin) , 4 8.50

kde ρ(z) je hustota rozptylovej dĺžky daného látkového prostredia v hĺbke z pod vstupným 
rozhraním a ρin je hustota rozptylovej dĺžky prostredia, z ktorého neutróny vstupujú do 
rovinnej štruktúry. Najčastejšie ním býva kremíkový blok. Jeho hodnota je vo všeobecnos-
ti komplexným číslom, ktorého imaginárna časť vyjadruje mieru útlmu neutrónovej vlny 
spôsobeného prostredím.
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Obr. 8.13 Reflektivita lipidovej 
dvojvrstvy tvorenej diC22 : 0PC 
upevnenej na kremíkovom bloku  
s povrchovou vrstvou SiO2 v 2H2O. 
Plné čiary predstavuje fit spojitým 
komponentným modelom 
dvojvrstvy.

Meranou veličinou pri neutrónovej reflektometrii je reflektivita R – miera odrazeného 
zväzku neutrónov, čo je v podstate druhá mocnina modulu pomeru amplitúd odrazenej 
a dopadajúcej vlny, ktorá je v prípade ideálneho rovinného prostredia dvoch prostredí da-
ná vzťahom
 kin −  kout  2R = ||  ||  , kin + kout 

8.51

kde kin je vertikálna zložka vlnového vektora vstupujúcej neutrónovej vlny a kout vystupu-
júcej vlny. V závislosti od hustoty rozptylovej dĺžky oboch prostredí môžeme, analogicky 
s optikou, pozorovať prítomnosť totálneho odrazu neutrónového zväzku, pre kritický uhol 
θc a príslušnú prenesenú hybnosť qc ktorého platí

  ρout −  ρint θc = λ√  , π 
qc = 4√π(ρout −  ρint) . 

8.52

Jeho znalosť nám umožňuje napr. kontrolu vodnej zmesi vo vzorke a pod. Príklad priebe-
hu intenzity rozptylu s prítomnosťou kritického uhla odrazu je zobrazený na obr. 8.13.
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Významným rozdielom pri neutrónovej reflektometrii voči predchádzajúcim metó-
dam je prítomnosť viacnásobného rozptylu, v tomto prípade odrazu a lomu, na rozhra-
niach prostredí s rôznou hustotou rozptylovej dĺžky, najmä v oblastiach nízkych hodnôt 
prenesenej hybnosti q. Daný fakt so sebou prináša taktiež komplikácie pri vyhodnocovaní 
experimentálnych dát, keďže teraz už nie je možné popísať výslednú rozptýlenú vlnu po-
mocou Fourierovej transformácie. Ako výhodná sa v tejto situácii ukazuje optická analó-
gia spekulárnej neutrónovej reflektometrie, kde je uvedený problém explicitne vyriešený 
pre tzv. box model (pásový model), v ktorom je rovinná štruktúra rozdelená na menšie 
rovinné vrstvy s homogénnou hustotou rozptylovej dĺžky (obr. 8.12). Reflektivitu takto 
rozdelenej rovinnej štruktúry je potom možné určiť priamo buď prostredníctvom Parrat-
tovej rekurzie alebo Abelesovho maticového formalizmu. V Parrattovej rekurzii je výsledná 
reflektivita rovinnej štruktúry daná rekurentným vzťahom

   rj,j+1 + Xj+1e2ikj+1z  
R = ||X0||2   , Xj = e−2ikjz   ,   1 + rj,j+1∙Xj+1e2ikj+1z  
 kj − kj+1 
rj,j+1 =   e−2kjkj+1σ2

j,j+1 , Xout = 0 , kj + kj+1 

8.53

kde kj je vertikálna zložka vlnového vektora v j-tej vrstve štruktúry a σj,j+1 je štandardná 
odchýlka poruchovej funkcie popisujúcej drsnosť/difúziu na rozhraní medzi j-tou a (j+1)-
vou vrstvou. Táto drsnosť môže byť spôsobená napr. spôsobom prípravy skúmanej štruk-
túry, tepelným pohybom molekúl štruktúry a pod. Okrem prítomných rozhraní prostredí 
sa v Parrattovej rekurzii zavádza ešte jedno rozhranie nachádzajúce sa až vo výstupnom 
prostredí, t.j. s rovnakými prostrediami na oboch stranách a teda s nulovou reflektivitou. 
Pri výpočte sa postupuje od tohto prostredia smerom s vstupnému rozhraniu s indexom 0. 
V Abelesovom maticovom formalizme je j-te rozhranie popísané maticou

  kj − kj+1 
 1    kj + kj+1 
Rj =     e−2kjkj+1σ2

j,j+1 

 kj − kj+1 
   1 kj + kj+1 

8.54

a j-ta vrstva s konečnou hrúbkou dj maticou
 e−2kjdj 

 0τj =    ,
 0  e−2kjdj 8.55

pričom výsledná reflektivita je daná vzťahom
 M12  2R = ||  ||  , M11 8.56

kde

R = R0T1R1T2. . . . .Rn−1TnRn . 8.57
Obe metódy sú navzájom ekvivalentné a poskytujú rovnaké výsledné reflektivity. V oboch 
prípadoch vystupujú vo výrazoch koeficienty vyjadrujúce nerovnosti, ktoré možno ešte 
ďalej odstrániť rozdelením vrstiev v okolí rozhraní na menšie „podvrstvy“, v rámci ktorých 
sa hustota rozptylovej dĺžky takmer nemení a drsnosť takto vzniknutých nových rozhraní 
potom možno považovať za nulovú.
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Obe uvedené metódy rekonštruujú výslednú reflektivitu štruktúry presne, ale nevý-
hodou sú ich narastajúce požiadavky na výpočtový čas s rastúcim počtom vrstiev. Z tohto 
dôvodu sa používajú približné metódy (Zhou a Chen 1995), z ktorých, vďaka príbuznosti 
s predchádzajúcimi metódami, spomenieme kinematickú aproximáciu (Penfold a Thomas 
1990). V jej rámci sa uvažuje len pružný jednonásobný rozptyl neutrónov na jednotlivých 
atómových jadrách, podobne ako pri neutrónovej difrakcii, či malouhlovom rozptyle. Pre 
výslednú reflektivitu rovinnej štruktúry platí približné vyjadrenie

 16π2
R(q) =  || ∫ρ(z)e−iqzdz||2 , q2 

8.58

kde ρ(z) je hustota rozptylovej dĺžky v hĺbke z pod vstupným rozhraním. Uvedená aproxi-
mácia zanedbáva efekty viacnásobného rozptylu, či prítomnosti lomu neutrónov na roz-
hraniach, ktoré sú významné najmä oblastiach s nízkymi hodnotami q. Takto odhadnutá 
hodnota reflektivity sa líši od skutočnej v závislosti od priebehu ρ(z) skúmanej štruktúry.

Si Si SiSi

Lipid

A B C D

Obr. 8.14 Proces depozície plávajúcej dvojvrstvy: A, B, C – Langmuirovej-Blodgettovejj vertikál-
na depozícia. d – Langmuirova-Schaeferova horizontálna depozícia (Fragneto a spol. 2012).

Nárast významu reflektivity pri štúdiu lipidových dvojvrstiev v poslednom desaťročí 
bol spôsobený vynájdením nových techník prípravy podložených membrán (fúzia uni-
lamelárnych lipozómov s  vysokou efektivitou pokrytia povrchu), ale najmä biologicky 
relevantných plávajúcich membrán (obr.  8.14) pripravovaných kombináciou vertikálnej 
Langmuirovej-Blodgettovej a horizontálnej Langmuirovej-Schaeferovej depozície lipido-
vých monovrstiev (Fragneto a spol. 2012) na kremíkové bloky s hydrofilnou povrchovou 
vrstvou tvorenou SiO2. Spolu s ďalším vývojom v oblasti deutériového značenia biomo-
lekúl, tak uvedené techniky vytvárajú z neutrónovej reflektometrie výnimočný nástroj na 
štúdium štruktúry a interakcií lipidových dvojvrstiev pomocou neutrónového rozptylu.

Na Katedre fyzikálnej chémie liečiv bola metóda neutrónovej reflektometrie použitá 
na štúdium vnútornej štruktúry plávajúcej lipidovej dvojvrstvy tvorenej DPPC s deute-
rovanými uhľovodíkovými reťazcami (d62DPPC). Ako podklad bola použitá podložená 
lipidová dvojvrstva tvorená bežným dibehenoylfosfatidylcholínom (diC22:0PC), ktorý sa 
vyznačuje vyššou teplotou hlavného fázového prechodu (74,8  °C) v porovnaní s DPPC 
(41,4 °C), čo umožňuje študovať plávajúcu dvojvrstvu v rôznych fázach bez rizika prieniku 
molekúl z podkladovej vrstvy. 

Vzorky boli pripravené pomocou Langmuirovej vaničky a  plávajúcich monovrstiev 
v  gélovej fáze s  povrchovým tlakom 40  mN/m. Ako podklad bol použitý kremíkový 
blok s 1 – 2 nm hrubou povrchovou vrstvou tvorenou SiO2. Monovrstvy boli pripravené 
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z malých množstiev chloroform-metanolových monomérnych lipidových roztokov naná-
šaných na vodnú hladinu. Po odparení organického rozpúšťadla bola postupnou kompre-
siou dosiahnutá monovrstva s požadovaným povrchovým tlakom. Po jej ustálení bola za 
toho istého konštantného povrchového tlaku vykonaná depozícia pri laboratórnych pod-
mienkach. Uvedený postup bol zopakovaný pri troch vertikálnych a jednej horizontálnej 
depozícii príslušných monovrstiev, čím sa vytvorila finálna plávajúca dvojvrstva. Výhodou 
daného postupu je taktiež možnosť vytvárať dvojvrstvy tvorené monovrstvami s rozdiel-
nym zložením. V poslednom kroku boli nanesené dvojvrstvy uzavreté vo vodnom pro-
stredí do ochranných boxov, ktorých konštrukcia umožňovala výmenu vnútorného vod-
ného prostredia. Uvedeným spôsobom boli vzorky vždy pripravené maximálne 24 hodín 
pred samotným meraním a počas tejto doby uskladnené pri teplote 10 – 15 °C. Meranie 
spekulárnej neutrónovej reflektivity na pripravených vzorkách bolo vykonané pri 50 °C na 
neutrónovom reflektometri D17 v Inštitúte Laue-Langevin (Grenoble, Francúzsko). Od-
raz neutrónového zväzku na vzorke prebiehal rovnako ako je zobrazené na obr. 8.12.

Získané experimentálne dáta sú vykreslené na obr.  8.13. S  cieľom detailne zachytiť 
vnútornú štruktúru plávajúcej lipidovej dvojvrstvy bol na popis jej profilu použitý mierne 
modifikovaný model vytvorený Kučerkom a spol. (2008) pôvodne pre malouhlový roz-
ptyl neutrónov a röntgenového žiarenia založený na simuláciách molekulovej dynamiky 
lipidových molekúl v dvojvrstve. Jediný rozdiel spočíval v striktnom rozdelení polárnych 
častí fosfatidylcholínov na glycerolkarbonylovú, fosfátovú a cholínovú skupinu (obr. 8.15). 
V danom modeli sú objemové distribúcie νi(z) jednotlivých funkčných skupín polárnych 
častí ako aj metylových skupín v centrálnych častiach na normále dvojvrstiev popísané 
gaussiánmi
 1  (z − r −i)2  Vi νj(z)= Errmono  exp(−  )  ,
 √2πσi

2   2σi
2  Amono

8.59

kde Errmono vyjadruje ideálnosť monovrstvy/oblasti, t.j. akú časť z plochy primitívnej bun-
ky tvorí samotná štruktúra, ri– je stredná poloha i-tej funkčnej skupiny, σi šírka jej distribú-
cie, Vi jej molekulový objem a Amono laterálna plocha dvojvrstvy na molekulu lipidu. Každý 
gaussovský komponent bol okrem Errmono parametrizovaný len svojou polohou. Pre šírky 
distribúcii objemov, ako aj samotné objemy komponentov boli použité hodnoty získané 
Kučerkom a spol. (2008). V prípade povrchovej SiO2 vrstvy a oblastí uhľovodíkových re-
ťazcov sú na popis ich normálových objemových distribúcii použité plateau-funkcie tvo-
rené dvojicami poruchových funkcií
 1  errf(z − r−a1)  errf(z − r−a2) νa(z) = Errmono  (  −  ) ,
 2  √2σ2

a1  √2σ2
a2 8.60

 1  zerrf(z) =    ∫ exp(−t2)dt ,
 √π  0 8.61

kde  ra
–

1,2 sú stredné polohy hraníc plateau-funkcií a σa1,2 ich príslušné šírky ekvivalent-
né vyššie spomínaným drsnostiam. Errmono bolo v prípade SiO2 oblasti rovné vždy 1, pri 
uhľovodíkových reťazcoch nadobúdalo hodnoty v intervale 〈0,1〉. Len pre ďalšie možnosti 
využitia boli oblasti uhľovodíkových reťazcov rozdelené na samostatné, v strede ideálne sa 
dopĺňajúce dvojice plateau-funkcií zodpovedajúce uhľovodíkovým častiam monovrstiev. 
Každý plateau-komponent je okrem Errmono parametrizovaná polohami jej hraníc a  ich 
šírkami. Jednotlivé komponenty podkladovej vrstvy a  lipidových dvojvrstiev sú v rámci 
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modelu vkladané tak, že sa od základnej matice, tvorenej jednoduchým rozhraním Si/vo-
da v počiatku z = 0, postupne odoberajú objemy vody s rovnakou distribúciou objemu ako 
vkladaná skupina a miesto nich sa vkladajú príslušné distribúcie funkčných skupín a ob-
lastí. Výnimku tvoria distribúcie metylových skupín, u ktorých sa odpočítava príslušný 
objem oblasti uhľovodíkových reťazcov. Teda pre výslednú distribúciu hustoty rozptylovej 
dĺžky systému ρvys(z) platí

ρvys(z) = ρzakl(z) + ∑
i
νi(z)(ρi − ρenv) , 8.62

kde ρzakl(z) je hustota rozptylovej dĺžky základnej matice, ρi je hustota rozptylovej dĺžky 
komponentu s objemovou distribúciou νi a ρenv je hustota rozptylovej dĺžky prostredia, 
v ktorom sa daný komponent nachádza. Popísaný spôsob konštrukcie modelu v sebe auto-
maticky zahŕňa ideálne vyplnenie hydrofilných oblastí dvojvrstiev molekulami vody a zá-
roveň umožňuje využiť metódu variácie kontrastu na lokalizáciu jednotlivých funkčných 
skupín polárnych častí lipidov.
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Obr. 8.15 A – Príslušné fity kriviek reflektivity systému pri rôznom kontraste modelovou reflek-
tivitou spojitého komponentného modelu dvojvrstvy. B – Profily normálovej hustoty rozptylovej 
dĺžky systému plávajúcej d62DPPC dvojvrstvy nad podloženou diC22:0PC dvojvrstvou pri 55 °C.

Napriek tomu, že forma výslednej profilovej hustoty rozptylovej dĺžky implikuje pria-
me využitie vyššie spomínanej kinematickej aproximácie, pokusy aplikovať ju aj na jedno-
duchší systém podloženej membrány v oblasti q, kde platí, ukázali jej neschopnosť určiť 
kľúčové parametre systému – miery ideálnosti monovrstiev Errmono. Preto sa na získanie 
modelovej krivky reflektivity použila Parrattova rekurzia. V rámci nej bol systém pláva-
júcej dvojvrstvy spolu s povrchovou SiO2 vrstvou a časťou kremíkového bloku (do hĺbky 
1 nm) rozdelený na 0,01 nm hrubé vrstvy, v rámci ktorých bola zmena výslednej hustoty 
rozptylovej dĺžky zanedbateľná a položená rovnou hodnote hustoty v jej strede. Časová ná-
ročnosť vyhodnocovania bola znížená hľadaním čo najefektívnejších algoritmov výpočtu 
výslednej reflektivity.

Keďže je systém plávajúcej dvojvrstvy popísaný veľkým množstvom parametrov, ktoré 
nie je možné súčasne fitovať, proces vyhodnocovania reflektivity plávajúcej dvojvrstvy bol 
rozdelený na dve etapy. V prvej bola zmeraná a vyššie popísaným modelom vyhodnotená 
reflektivita len samostatnej podloženej dvojvrstvy tvorenej diC22:0PC. Získané hodnoty 
jej parametrov boli v druhom kroku použité ako vstupné parametre podloženej dvojvrstvy 
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v systéme s plávajúcou DPPC dvojvrstvou. Získané fity kriviek reflektivity v rôznych kon-
trastoch a  zodpovedajúce profily výslednej hustoty rozptylovej dĺžky sú zobrazené na 
obr. 8.15. Vnútorná štruktúra oboch lipidových dvojvrstiev vo forme distribúcií jednotli-
vých komponentov je zobrazená na obr. 8.16.
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Obr. 8.16 Výsledný profil DPPC dvojvrstvy plávajúcej nad podloženou diC22:0PC dvojvrstvou 
popísaný spojitým komponentným modelom. Jednotlivé skupiny a oblasti sú popísané značkami 
príslušných farieb. Uvedený profil zodpovedá fitom a profilom zobrazeným na obr. 8.15.

Výsledný profil plávajúcej dvojvrstvy ukázal vysokú mieru podobnosti v štruktúre po-
lárnych častí DPPC so štruktúrou získanou kombinovaným malouhlovým neutrónovým 
a röntgenovým rozptylom na unilamelárnych lipozómoch tvorených DPPC, ktorú získali 
Kučerka a spol. (2011). Zjavný rozdiel bol medzi šírkami drsností hraníc hydrofóbnej ob-
lasti, čo je pravdepodobne dôsledkom väčšej miery voľnosti plávajúcej dvojvrstvy v po-
rovnaní s dvojvrstvou vo forme unilamelárneho lipozómu. Veľkým negatívom aplikácie 
spekulárnej reflektivity na systém plávajúcej lipidovej dvojvrstvy je jeho silná závislosť na 
miere pokrytia, t.j. miere defektov. Ako možno vidieť na obr. 8.15, plávajúca dvojvrstva ob-
sahovala približne 30 % vody, čo implikuje vysokú mieru defektov. Z celkového pohľadu 
však spekulárna neutrónová reflektivita dokázala, že predstavuje jedinečný nástroj kvali-
tatívneho, ale aj kvantitatívneho vyšetrovania vnútornej štruktúry lipidových dvojvrstiev 
a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.

8.5 ZÁVEREČNÁ POZNÁMKA

Využitie neutrónov pre potreby farmácie a farmaceuticko-biologického výskumu opí-
sané v tejto kapitole predstavuje iba časť z ich aplikácií, v ktorých sú dnes bežne využívané 
vo svete i u nás. Rozsah publikácie dovolil iba stručné predstavenie niektorých experimen-
tálnych metód využívaných na Katedre fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty 
UK v Bratislave. Veríme, že i tak podnietia záujem o ich využitie v radách našich kolegov 
a študentov.
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9.1 H2S

Vyššie živé organizmy, rastliny, huby, plesne a niektoré baktérie obsahujú enzýmy, kto-
ré syntetizujú sírovodík (H2S). Donedávna bol H2S považovaný za odpadový produkt ka-
tabolizmu bielkovín a známe boli len jeho toxické účinky na organizmus. V posledných 15 
rokoch sa zistilo, že H2S ovplyvňuje mnohé biologické a fyziologické funkcie v tele cicav-
cov a patrí popri oxide dusnatom (NO) a oxide uhoľnatom (CO) medzi tzv. plynné tran-
smitery. Zmenený metabolizmus H2S je prítomný v patogenéze rôznych ochorení (zlyhá-
vanie srdca, hypertenzia, ateroskleróza, diabetes, zápalové ochorenia, neurodegeneratívne 
ochorenia a ďalšie). V súčasnosti sa výskum zameriava na vysvetlenie regulácie metaboliz-
mu H2S, účinkov H2S vo fyziologických a patologických podmienkach, na vývoj nových 
látok, schopných regulovať endogénnu produkciu H2S alebo sú samy donormi H2S a na 
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objasnenie molekulárneho mechanizmu účinku H2S. V tejto kapitole uvádzame doposiaľ 
publikované poznatky o H2S. Pretože sa v literatúre často stretávame s rozporuplnými vý-
sledkami, niektoré z nich nie sú ešte všeobecne prijaté. Mnohé oblasti vo vzťahu k H2S 
neboli doteraz preskúmané, preto výskum funkčných účinkov H2S a možných terapeutic-
kých aplikácií predstavuje stále výzvu pre výskum do budúcnosti.

9.2 FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI H2S A TOXICITA

H2S je bezfarebný, horľavý plyn, ktorý zapácha ako pokazené vajcia. Vo vodných roz-
tokoch vytvára slabú kyselinu a existuje ako zmes H2S, HS− a S2−. H2S vo fyziologickom 
roztoku (140 mmol/l NaCl, pH 7,4) pri teplote telesných tekutín 37 °C disociuje na 14 % 
H2S, 86 % HS– (pKa = 6,76) a stopové množstvo S2−. Pri štúdiách s H2S sa často nepoužíva 
plyn, ale látky NaHS a Na2S, ktoré po pridaní do roztoku „uvoľnia“ H2S. Pokiaľ nie je uve-
dené inak, pod pojmom H2S uvažujeme spolu všetky tri zložky z plynného alebo z NaHS 
a Na2S uvoľneného H2S. 

H2S má lipofilný charakter, ľahko prechádza cez membrány a z vodných roztokov sa 
vyparuje. Pri vyšších koncentráciách je H2S toxický. Ľudský nos je veľmi citlivý na jeho 
zápach, zacíti ho už pri koncentráciách 0,1 – 1 ppm. Pri koncentrácii 10 ppm H2S dráž-
di oči, > 27 ppm spôsobuje nevoľnosť, > 100 ppm vznikajú poruchy nervového systému, 
> 320 ppm spôsobuje pľúcny edém a bezvedomie, pri > 500 ppm dochádza k strate dýcha-
nia a smrti. Toxicita je spôsobená hlavne inhibíciou cytochróm c oxidázy v mitochondri-
ách s  následným prerušením oxidatívnej fosforylácie a  produkcie ATP a vychytávaním 
H2S hemoglobínom v krvi s následným obmedzením transportu kyslíka.

9.3 ENDOGÉNNA PRODUKCIA, ZÁSOBÁREŇ A METABOLIZMUS H2S

H2S je u  cicavcov produkovaný najmä enzýmami (obr. 9.1) cystationín ß-syntáza, 
cystationín γ-lyáza a cysteín aminotransferáza.

Cystationín ß-syntáza (CBS)
CBS katalyzuje kondenzáciu homocysteínu s cysteínom/serínom za vzniku cystatio-

nínu a H2S/H2O. CBS je homotetramér, každá podjednotka má 63-kDa (551 aminokyse-
lín). Kofaktorom enzýmu je vitamín B6 – pyridoxal-fosfát (PP). Je exprimovaný hlavne 
v mozgu a v centrálnom nervovom systéme. V bunke bol lokalizovaný v cytosole. Pri jeho 
absencii nedochádza ku katabolizmu homocysteínu, ktorý sa hromadí až dosahuje toxic-
ké hladiny. Expresia CBS je modulovaná rôznymi látkami v organizme (hormóny, signál-
ne molekuly) ako aj exogénnymi látkami. CBS je aktivovaný S-adenozyl–L-metionínom 
(SAM), testosterónom, glukokortikoidmi, epidermálnym a  transformujúcim rastovým 
faktorom (EGF, TGF-α) a cyklickým adenozínmonofosfátom (cAMP). Jeho tvorbu inhi-
buje oxidačný stres, inzulín a exogénnymi nešpecifickými inhibítormi sú hydroxylamín 
(HA) a karboxymetoxylamín (AOA). 

Cystationín γ-lyáza (CSE)
CSE katalyzuje: 
 ■ štiepenie cystationínu na α-ketobutyrát a cysteín, ktorý sa ďalej štiepi na serín a H2S; 
 ■  štiepenie cystínu na pyruvát a tiocysteín, ktorý neenzymaticky uvoľňuje H2S za vzniku 

cysteínu. 
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Existujú dve izoformy CSE, kofaktorom je PP. CSE je dominantným enzýmom pre 
endogénnu produkciu H2S v kardiovaskulárnom systéme, pankrease, dýchacom systéme, 
maternici, placente, pečeni a obličkách. Rovnako ako CBS sa nachádza v cytosole bun-
ky. Pri zníženej expresii CSE vzniká cystationínúria, dedičná metabolická porucha. Ďalšie 
ochorenie, ktoré vzniká mutáciou CSE sa prejavuje hypercystationínémiou a vedie k roz-
voju aterosklerózy a rakoviny močového mechúra. Testosterón, NO, endoteliálny rastový 
faktor, bakteriálny endotoxín a na rozdiel od CBS aj oxidačný stres zvyšujú aktivitu CSE. 
Inzulín a MicroRNA-21 expresiu znižujú. CSE je ireverzibilne inhibované antibiotikom: 
DL-propargylglycínom (PPG), reverzibilne β-kyano–L-alanínom (BCA). Ani jeden z in-
hibítorov neinhibuje CSE špecificky.

CYSTATIONÍN
COOH–CHNH2–CH2–S–CH2–CH2–CHNH2–COOH

α-KETOBUTYRÁT
COOH–CH2–CH3

L-CYSTEÍN
COOH–CHNH2–CH2–SH

TIOCYSTEÍN
COOH–CHNH2–CH2–S–SH

CYSTÍN
COOH–CHNH2–CH2–S–S–CH2–CHNH2–COOH

3-MERKAPTOPYRUVÁT
COOH–CO–CH2–SH

SERÍN
COOH–CHNH2–CH2–OH

SERÍN
COOH–CHNH2–CH2–OH

Zásobník síryRedukčné podmienky

PYRUVÁT + NH3
COOH–CO–CH3

HOMOCYSTEÍN
COOH–CHNH2–CH2–CH2SH

CSEH2S

H2S

H2S

H2S

H2O

CAT

MST

CBS

CSE
CSE

Obr. 9.1 Syntéza H2S 
– CBS katalyzuje kondenzáciu L-cysteínu s homocysteínom za vzniku cystationínu a H2S (čiarko-

vane).
– CSE katalyzuje štiepenie cystationínu na α-ketobutyrát a L-cysteín. L-cysteín sa môže ďalej štie-

piť na serín a H2S, alebo reaguje s ďalším L-cysteínom za vzniku cystínu. CSE štiepi cystínu na 
pyruvát a tiocysteín, ktorý neenzymaticky uvoľňuje H2S za vzniku L-cysteínu (bodkovane)

– CAT oxiduje L-cysteín na 3-merkaptopyruvát. MST katalyzuje naviazanie síry z 3-merkaptopy-
ruvátu na zlúčeniny obsahujúce sulfidové skupiny a vzniká sulfánový zásobník H2S, z ktorého sa 
v redukčných podmienkach uvoľňuje H2S (bodkočiarkovane).

Cysteín aminotransferáza (CAT)
CAT oxiduje L-cysteín na 3-merkaptopyruvát (MP). 3-merkaptopyruvát sulfurtrans-

feráza (MST) katalyzuje naviazanie síry z MP na zlúčeniny obsahujúce sulfidové skupiny 
a vzniká sulfánový zásobník H2S. Kofaktorom MST je zinok, kofaktorom CAT je PP. MST 
je prítomný v mozgu, pečeni, v obličkách, v cievach a CST v endotele, pečeni. Na rozdiel 
od CBS a CSE sú enzýmy CAT a MST lokalizované v cytosole aj v mitochondriách. Vplyv 
na endogénnu produkciu týchto enzýmov nie je dobre preskúmaný. Doteraz je známy len 
nešpecifický inhibítor CAT : PPG. Inhibítory MST majú podobnú štruktúru ako substrát 
MP, známe sú kyselina 2/3-merkaptopropiónová a α-butyrát/glutarát/pyruvát. 
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Endogénne syntetizované H2S pôsobí buď priamo naviazaním sa na cieľovú molekulu 
alebo sa naviaže na „molekulu zásobníka“ (obr. 9.2).

Časť H2S je z organizmu vylúčená nezmenená vydýchaním, alebo je vychytávaná he-
moglobínom. Zvyšok je metabolizovaný a vylučuje sa močom. V mitochondriách sa H2S 
oxiduje na tiosíran, ďalej tiosulfát kyanid sulfurtransferázou (TST) na siričitan (SO3

2−) a na-
koniec na síran (SO4

2−), čo je hlavný produkt H2S metabolizmu. V cytosole H2S podlieha 
metylácii za vzniku metyltiolu (CH3SH), z ktorého ďalšou metyláciou vzniká dimetylsul-
fid (CH3SCH3). Obe reakcie sú katalyzované tiol-S-metyltransferázou (TSMT) (obr. 9.3).

Telesné tekutiny

 H2S H+ + HS– H+ + S2–

 Proteínové R–*S–

 polysul�dy Síra asociovaná v proteínoch

Mitochondria Cytoplazma

 R–S–H + H–*S–H
 R–S–*S–H alebo R–S–*S–

 Proteínové persul�dy

 pH < 5,4 pH > 8,4

 pKa1 = 6,6 pKa1 > 12

-

S

S
*S–R

R–Fe–*S––Fe–R

Obr. 9.2 Uskladnenie H2S. Existujú dva druhy zásobníkov: 
– Acidolabilný zásobník síry, kde sa atóm síry z H2S * viaže na atóm železa mitochondriálnych en-

zýmov a uvoľňuje H2S pri pH < 5,4. Fyziologické pH v mitochondriách je 7-8, preto je tento zá-
sobník aktívny len v patologických podmienkach pri zníženom pH. 

– Sulfánový zásobník síry, kde sa atóm síry z H2S * viaže na zlúčeniny v cytoplazme, ktoré obsa-
hujú sulfidové skupiny (tiosulfát: S2O3

2−, persulfidy: R–S–SH, tiosulfonáty: R–S–SO2–R, polysul-
fidy: RSnR, elementárna síra: S8). Týmto spôsobom sa môže viazať exogénne podaný aj endo-
génne vytvorený H2S. K uvoľneniu z tohto zásobníka dochádza po prijatí vhodného redukčného 
stimulu a v alkalických podmienkach.

9.4. H2S V NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGII

H2S je prítomný v krvi a mnohých tkanivách v koncentrácii, ktorá nie je presne známa 
(<100 nmol/l). H2S pôsobí v organizme ako signálna molekula avšak jeho účinky a ich me-
chanizmus nie sú úplne objasnené. Dôvodom je, že mnohé štúdie pracovali alebo pracujú 
so H2S v nefyziologických koncentráciách (>100 nmol/l) a doposiaľ boli prevedené najmä 
in vitro štúdie a iba málo in vivo štúdií.

9.4.1 H2S v kardiovaskulárnom systéme
CSE je dominantným enzýmom pre tvorbu H2S v kardiovaskulárnom systéme. Expre-

sia CSE mRNA bola pozorovaná v myokarde, endotelových a hladkosvalových bunkách 
artérií. Kardiovaskulárne ochorenia a ich terapia predstavujú v súčasnosti závažný prob-
lém. Preto je aj vplyv H2S na kardiovaskulárny systém najrozsiahlejšie preskúmaný.
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Obr. 9.3 Metabolizmus H2S. Z organizmu je H2S vylúčený nezmenený, difúziou pľúcami, alebo 
ako oxidačný produkt obličkami. V cytoplazme podlieha metylácii a je vychytávaný rôznymi zlú-
čeninami, najmä glutatiónom a methemoglobínom v krvi.

H2S a srdce

Účinky H2S na kontraktilitu srdca nie sú jednoznačné, väčšina štúdií uvádza negatív-
ne inotropný efekt, niektoré tvrdia, že H2S kontraktilitu neovplyvňuje. H2S dokáže zvrátiť 
negatívne inotropný efekt NO aj pozitívne inotropný efekt izoprenalínu. Inhibícia účinku 
NO je zrejme spôsobená tým, že interaguje s H2S za tvorby produktov, s odlišným efek-
tom. Inhibícia účinku izoprenalínu (β adrenergný agonista) sa pripisuje blokovaniu tvorby 
cAMP1 pomocou H2S.

Pri rôznych ochoreniach (ischemická choroba srdca, chronické zlyhávanie srdca, ko-
ronárne poruchy, hypertenzia) je znížená plazmatická hladina H2S a aktivita CSE, preto 
exogénne podanie H2S, alebo podpora endogénnej produkcie predstavuje potenciálny te-
rapeutický postup v  liečbe týchto ochorení. H2S má kardioprotektívny efekt. Pri ische-
micko-reperfúznom poškodení srdca redukuje veľkosť infarktom postihnutého tkaniva, 
má antiarytmický účinok a zlepšuje hodnoty kardiodynamických parametrov. Protektívne 
pôsobí aj na srdcové zlyhávanie, najmä znižovaním oxidačného stresu, inhibíciou rozvoja 
hypertrofie srdca a kardiomyopatie. 

H2S počas ischémie2 inhibuje funkciu Na+/H+ výmenníka, tlmí aktivitu sympatického 
nervového systému (znižuje cAMP), na bunkovej úrovni spôsobuje hyperpolarizáciu bu-
niek myokardu otvorením draslíkových od ATP závislých (KATP) kanálov3, čím sa skracuje 

 
1  Aktiváciou β adrenergných receptorov sympatického nervového systému sa spúšťa kaskáda cAMP. 

NO spúšťa kaskádu cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP).Tieto molekukuly sú tzv. druhí 
poslovia. Aktivujú proteínkinázy, ktoré znižujú hladinu vápnika v hladkosvalových bunkách, 
fosforylujú kinázu ľahkého reťazca myozínu a bránia reakcii aktínu s myozínom. Výsledkom je 
relaxácia hladkého svalu. Fosfodiesteráza (PDE) je enzým, ktorý tieto molekuly rozkladá.
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akčný potenciál, znižuje influx vápnika do srdca, znižuje sa kontraktilita (negatívne ino-
tropný efekt), klesá možnosť vzniku extrasystôl (obr. 9.4). H2S indukované otvorenie KATP 
kanálu nie je závislé od hladiny ATP.

H2S

H2S

H2S

Nedostatok O2

Blokáda dýchacieho reťazca v mitochondriách

Nedostatok ATP

Blokáda Na+/K+–ATP-ázy

Poškodenie bunky

Intracelulárne
hromadenie Na+

Intracelulárne
hromadenie Ca+

Anaeróbna glykolýza

Aktivita sympatiku

Aktivita Na+/H+

výmenníka
  Aktivita Na+/Ca2+

výmenníka

H+ a laktát
intratracelulárna acidóza

  Aktivita Ca2+ závislej
fosfolipázy a proteázy

Obr. 9.4 Molekulárny mechanizmus ochrany H2S pri ischémii.
Pri uzavretí tepny je prerušené zásobovanie myokardu kyslíkom. Následkom nedostatku kyslíka 
dochádza k blokáde dýchacieho reťazca v mitochondriách, kde je zastavená tvorba ATP a kreatín-
fosfátu. Nedostatok týchto makroergických zlúčenín vedie k intracelulárnemu hromadeniu Na+ 

a Ca2+ a poškodeniu štruktúry bunky. Kardioprotektívny účinok H2S spočíva v znižovaní:
– intracelulárnej hladiny Na+ iónov (blokovanie aktivity Na+/H+ výmenníka)
– intracelulárnej hladiny Ca2+ iónov (otváranie KATP kanálov) 
– aktivity sympatického nervového systému (šetrenie ATP zásob).

 
2  Ischémia je nedostatočné prekrvenie ohraničenej oblasti myokardu spôsobené akútnym, alebo 

chronickým obmedzením až zástavou prítoku krvi. Mechanizmus ischemického poškodenia je 
nasledovný: Pri uzavretí tepny je prerušené zásobovanie kyslíkom, dochádza k blokáde dýchacieho 
reťazca v mitochondriách, kde je zastavená tvorba ATP a kreatínfosfátu. Nedostatok ATP má za 
následok:
– blok Na+/K+-ATP-ázy, v bunke sa hromadí Na+,
– spustenie anaeróbnej glykolýzy, ktorej produktom je H+ a laktát. Tieto produkty znižujú pH a 

vzniká intracelulárna acidóza. Nadbytok H+ iónov aktivuje Na+/H+ výmenník, ktorý odstraňuje 
H+ ióny z bunky, ale naďalej zvyšuje intracelulárnu koncentráciu Na+, čo má za následok 
aktiváciu Na+/Ca2+ výmenníka, Ca2+ ióny vstupujú do bunky a vzniká tzv. preťaženie vápnikom 
(calcium overload), ktoré spôsobuje:

– aktiváciu fosfolipázy závislej od Ca2+, ktorá generuje reaktívne formy kyslíka (ROS) a poškodzu-
je bunkovú membránu

– aktiváciu proteázy závislej od Ca2+, ktorá štiepi cytoskeletárne filamenty.
 Zvýšená aktivita sympatiku urýchľuje vyčerpanie zásob ATP, spôsobuje progresiu bunkového 

poškodenia a častejší výskyt arytmií.
3 KATP kanály v kardiomyocytoch sú spontánne zatvorené. Otvárajú sa pri metabolickom nedostatku 

ATP. Draselné ióny následne obnovujú porušený kľudový membránový potenciál a dochádza 
k celkovému šetreniu energie buniek.
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H2S a cievy
H2S je vazoaktívna látka. V závislosti od podmienok H2S aktivuje mechanizmy, ktoré 

spôsobujú vazorelaxáciu, alebo vazokontrikciu. Jeho účinok závisí od použitej koncentrá-
cie, typu cievy (veľké elastické, alebo malé rezistentné, systémové alebo pulmonálne), hla-
diny kyslíka, stavu endotelu (intaktný alebo odstránený) a od metódy aplikácie H2S (jed-
norázovo alebo infúzia). 

H2S relaxuje malé rezistentné cievy (mezenterické artérie) omnoho silnejšie ako veľ-
ké elastické cievy (aorta). Rozdielne odpovede môžu byť spôsobené variabilnou expresiou 
a izoformami KATP kanálov v jednotlivých cievach. Od veľkosti cievy závisí aj ich zloženie 
(pomer hladkosvalových, endotelových a spojivových buniek), tuhosť, citlivosť na strihové 
napätie, citlivosť kontraktilných bielkovín na H2S a na hladinu vápnika. Malé rezistentné 
cievy majú nižší parciálny tlak kyslíka a vyššiu spotrebu kyslíka (obsahujú viac hladkosva-
lových buniek a menej kolagénu) ako veľké elastické cievy. H2S indukuje pri normálnych 
a  znížených hladinách kyslíka vazorelaxáciu, pri zvýšených hladinách kyslíka indukuje 
vazokonstrikciu. 

Inhibítory endotelom produkovaných pôsobkov ako aj úplné odstránenie endotelu 
znižujú vazokonstrikčný ako aj vazodilatačný efekt indukovaný H2S. Donory H2S (NaHS, 
Na2S), ktoré ho uvoľňujú rýchlo, sú menej efektívne v porovnaní s podaním pomaly uvoľ-
ňujúcich donorov H2S (GYY4137) alebo infúzie. 

Rozdielne efekty H2S môžu byť spôsobené zapojením H2S do viacerých mechanizmov 
popísaných ďalej.

H2S indukovaná vazorelaxácia:
 ■ je spojená s otváraním KATP kanálov, pretože inhibítory týchto kanálov oslabujú a nao-

pak látky, ktoré otvárajú KATP kanály pôsobia mimeticky na H2S indukovanú 
vazorelaxáciu. 

 ■ je závislá od endotelu a interaguje s endotelovými pôsobkami. Prítomnosť NO donorov 
signifikantne zvyšuje H2S indukovanú vazorelaxáciu a endogénnu produkciu H2S. Av-
šak efekty produktov H2S-NO interakcie na cievy nie sú jednoznačné. Existujú štúdie, 
kde majú tieto dva plynné transmitery antagonistický efekt.

 ■ je výraznejšia pri nízkych hladinách kyslíka, naopak vysoké hladiny podporujú vazo-
konstrikciu. Všeobecne na konstrikciu ciev je potrebné ATP, preto jedným z mechaniz-
mov vazorelaxácie môže byť inhibícia metabolizmu v mitochondriách (zrejme dochá-
dza k súpereniu sulfidov – produktov H2S s kyslíkom o cytochróm c), následná redukcia 
tvorby ATP a spotreby kyslíka cievnym tkanivom. 

 ■ môže byť spôsobená zvýšenou hladinou cGMP a cAMP, pretože H2S inhibuje PDE 
aktivitu.

 ■ je oslabená blokátormi vápnikových kanálov (nifedipín), naznačujúc určitý podiel váp-
nika na tejto relaxácii. H2S zvyšuje intracelulárne hladiny vápnika, ale presný mecha-
nizmus nie je jasný.

 ■ je výrazne oslabená inhibítorom fosfolipázy A2 (PLA2). H2S podporuje aktiváciu synté-
zy kyseliny arachidónovej (AA)4 translokáciou PLA2 z cytoplazmy do jadra.

 ■ je spôsobená uvoľnením EDHF5 z endotelu. Niektorí autori navrhujú teóriu stotožnenia 
EDHF, ktorého štruktúra nie je známa so H2S, pretože majú viaceré spoločné vlastnosti. 
Zhodujú sa v  tom, že sú závislé od endotelu, pôsobia výraznejšie relaxačne na malé 
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rezistentné artérie (mezenterické arterioly) a menej na veľké elastické cievy (aorta), in-
hibítory EDHF (apamin, charybdotoxín) oslabujú vazorelaxačný účinok H2S. 

H2S indukovaná vazokonstrikcia:
 ■ je závislá od endotelu, pretože H2S indukuje vazokonstrikciu v endotel intaktných cie-

vach, ale nie v cievach s odstráneným endotelom, a ruší acetylcholínom, alebo histamí-
nom vyvolanú (od endotelu závislú) relaxáciu, ale neruší izoprenalínom vyvolanú (od 
endotelu nezávislú) vazorelaxáciu. Najviac je preskúmaná interakcia H2S s NO:

Zmes NO donorov (SNP, SNAP) s donorom H2S (NaHS) relaxuje cievy slabšie ako 
samotné NO donory. Predpokladá sa, že H2S môže vychytávať endogénne NO. 
H2S indukovaná vazokonstrikcia je úplne zrušená síranom meďnatým, ktorý rozkla-
dá nitrózotioly na dusitany a dusičnany. Predpokladá sa, že H2S reaguje s NO za tvor-
by nitrózotiolov, ktoré spôsobujú vazokonstrikciu. 
H2S inhibuje aktivitu eNOS a tak redukuje NO syntézu6 v endotele. Aktivitu nNOS 
a iNOS neovplyvňuje.

 ■ nebola úplne zrušená v prítomnosti NOS inhibítorov, alebo odstránením endotelu, z čo-
ho vyplýva, že vazokonstrikcia je sprostredkovaná z časti endotel nezávislým mechaniz-
mom. Do úvahy prichádza zapojenie ROS do mechanizmu kontrakcie. Predpokladá sa, 
že O2

− vyvoláva vazokonstrikciu vychytávaním NO. H2S zvyšuje extracelulárnu hladinu 
O2

− a mimetikum superoxid dismutázy (SOD)7 výrazne oslabuje vazokonstrikciu vyvola-
nú H2S.

Vplyv H2S na angiogenézu8:
Vplyv H2S na angiogenézu závisí od použitej koncentrácie:
 ■ Nízke koncentrácie NaHS (1-10 µmol/l) podporujú angiogenézu a rast buniek. V oplod-

nených vajíčkach podporuje H2S rast a vetvenie cievnej siete. Aj za patologických pod-
mienok má H2S mnoho protektívnych účinkov. Počas ischémie zvyšuje kapilárnu den-
zitu a regionálny prietok krvi, čiže rast mikrociev. Počas hyperglykémie (strata od 
endotelu závislej relaxácie) znižuje oxidačné poškodenie endotelových buniek. Topická 
aplikácia H2S zlepšuje hojenie popálenín, podporou reepitelizácie a rastom ciev. 

 
4 Kaskáda AA: AA je uvoľnená z fosfatidylcholínu pôsobením PLA2. Enzými cyklooxygenáza 

a peroxidáza katalyzujú tvorbu eikozanoidov (prostaglandíny, prostacyklíny, leukotriény)  
z kyseliny arachidónovej. Tieto produkty sú vazoaktívne a mnohé produkované endotelom. 

5 EDHF (Endotelom derivovaný hyperpolarizačný faktor) je zodpovedný za vazodilatáciu malých 
rezistentých ciev aktiváciou malých a stredne kapacitných draslíkových kanálov závislých od Ca2+, 
s následnou hyperpolarizáciou cievnych hladkosvalových buniek.

6 Oxid dusnatý sa syntetizuje štiepením L-arginínu na L-citrulín katalytickým pôsobenim NOS. 
Poznáme tri izoformy NOS: neuronálnu (nNOS), endotelovú (eNOS) a induktabilnú (iNOS). 
eNOS je konštitutívna, od vápniku závislá izoforma NOS a produkuje malé množstvá NO 
v cievach.

7 SOD katalyzuje rozklad superoxidu (O2
−) na kyslík a peroxid vodíka.

8 Angiogenéza je tvorba nových ciev z už existujúcich, kedy dochádza k alternácii správania 
endotelových buniek, k ich proliferácii, adhézii, migrácii a tvorby kapilárnych štruktúr. Za 
fyziologických podmienok plní dôležitú úlohu pri raste, vývoji a pri hojení rán, za patologických 
podmienok sa podiela na premene benígneho nádoru na malígnym, rozvoji psoriázy, artritídy atď.
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 ■ Vysoké koncentrácie NaHS (> 100 µmol/l) podporujú apoptózu a smrť buniek, inhibujú 
proliferáciu hladkosvalových cievnych buniek, čo bráni rozvoju napr. aterosklerózy, ne-
ointimálnej hyperplázie a rakoviny hrubého čreva.

Vplyv H2S na aterosklerózu9:
V cievach, kde prebieha rozvoj aterosklerózy je znížená expresia CSE a hladina H2S. 

Protektívny efekt exogénne podaného NaHS spočíva v redukcii hyperplázie intimy, obsa-
hu vápnika v cievach a veľkosti aterosklerotického plátu. Dôležitú úlohu v skorej fáze roz-
voja aterosklerózy má modifikácia LDL na oxidovanú formu. Spúšťačom tejto modifikácie 
je hypochlorid (HOCl), produkt aktivovanej myeloperoxidázy. H2S blokuje aktivitu mye-
loperoxidázy, vychytáva HOCl, znižuje oxidáciu LDL a redukuje oxidačný stres spôsobený 
oxidovaným LDL. H2S taktiež znižuje tvorbu penových buniek inhibíciou vychytávania 
oxLDL makrofágmi. 

Proliferácia cievnych hladkosvalových buniek prispieva k rozvoju aterosklerózy, preto 
sa proapoptický respektíve antiproliferatívny efekt hodnotí ako protektívny. H2S podpo-
ruje bunkovú apoptózu, zvyšuje aktivitu kaspázy 3 a redukuje proliferáciu cievnych hlad-
kosvalových buniek. Má tiež antiinflamačný efekt – inhibuje infiltráciu a adhéziu leuko-
cytov, znižuje aktivitu transkripčného faktora NF-κB10, expresiu a  plazmatickú hladinu 
ICAM-111 (obr. 9.5). 

Deficit CBS a CSE je spojený s hromadením homocysteínu. Hyperhomocysteinémia je 
rizikovým faktorom v rozvoji aterosklerózy. Homocysteín zvyšuje aktiváciu krvných do-
štičiek, koaguláciu, tvorbu trombov, oxidačný stres, aktiváciu proinflamačných faktorov, 
proliferáciu hladkosvalových buniek, rozvoj endotelovej dysfunkcie. H2S svojim antioxi-
dačným účinok oslabuje oxidačné poškodenie buniek spôsobené homocysteínom. 

Vplyv H2S na krvný tlak a hypertenziu12: 
Vplyv H2S na krvný tlak je nejednoznačný, niektoré štúdie uvádzajú zvýšenie tlaku  

po chronickom podávaní inhibítorov CSE, rozvoj hypertenzie u geneticky modifikova-
ných myší, ktorým sa nesyntetizuje CSE tzv. CSE knockout (CSE-KO) porovnateľný s roz-
vojom hypertenzie u eNOS knockout myší. U CSE-KO myší nie je zmenená kontraktilita 
periférnych ciev, ale úplne zrušená je endotel-závislá relaxácia. Otázne je, či tento rozvoj 

 
  9 Ateroskleróza je chronické poškodenie ciev pri ktorom dochádza k tvorbe aterosklerotických plá-

tov, zužovaniu lumenu ciev a znižovaniu elasticity, čo zvyšuje riziko uzáveru ciev a vzniku isché-
mie. Podstatou je zvýšená hladina oxidovaných nízkodenzitných lipoproteínov (LDL), poškodenie 
endotelu a vznik zápalu. Dochádza k aktivácii, adhézii na endotel a migrácii prozápalových látok 
a buniek (cytokíny, monocyty, lymfocyty T) cez endotel až do subendotelovej vrstvy, kde z nich 
vznikajú aktivované makrofágy, ktoré fagocytujú oxidovaný LDL a menia sa na penové bunky. Na 
spevňovaní aterosklerotického plátu sa podiela aj kalcifikácia a  proliferácia hladkosvalových 
buniek. 

10 NF-κB je transkripčný faktor, ktorý stimuluje expresiu ICAM-1.
11 ICAM-1 je imunoglobulín, ktorý uľahčuje adhéziu prozápalových látok na endotel a  ich 

migráciu.
12 Hypertenzia je dlhodobé zvýšenie krvného tlaku nad hodnotu 140/90 mm Hg. K jej rozvoju pri-

spievajú genetické predispozície, faktory životného štýlu (nadmerná konzumácia soli, alkoholu, 
stres a obezita), vnútorné regulačné mechanizmy (centrálny, periférny nervový systém, humorálne 
pôsobky). Hypertenzia predstavuje jeden z najčastejších rizikových faktorov pre rozvoj iných kar-
diovaskulárnych ochorení.
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Obr. 9.5 Mechanizmus ochrany H2S pri rozvoji aterosklerózy. Hlavnými rizikovými faktormi pre 
rozvoj aterosklerózy sú hypertenzia, hyperhomocysteinémia, hypercholesterolémia a  oxidačný 
stres. Tieto patologické stavy ďalej chronicky aktivujú zápal, znižujú hladinu NO a zvyšujú oxido-
vanú formu LDL v cievach. Výsledkom je vznik endotelovej dysfunkcie, tvorba penových buniek 
(vychytávaním oxLDL makrofágmi) a proliferácia buniek hladkej svaloviny ciev. Tieto patologicky 
zmenené bunky tvoria aterosklerotické plaky, ktoré sú spevňované kalcifikovanými bunkami hlad-
kej svaloviny ciev. H2S spomaľuje rozvoj aterosklerózy znižovaním: 
– krvného tlaku
– zápalových procesov
– hladiny a vychytávaním oxidovaného LDL makrofágmi
– proliferácie a kalcifikácie buniek hladkej svaloviny ciev.

hypertenzie je spôsobený stratou relaxačnej aktivity endotelu, alebo hromadením homo-
cysteínu. Na druhú stranu existujú štúdie, kde chronické podávanie NaHS neovplyvňuje 
krvný tlak a inhibítory CSE, ani CSE-KO nespôsobujú zvýšenie tlaku krvi. 

Spontánne hypertenzné zvieratá majú výrazne nižšie plazmatické hladiny H2S, aj 
zníženú expresiu CSE v  porovnaní s  normotenznými zvieratami. Chronické podávanie  
NaHS aj pomaly uvoľňujúceho donora GYY4137 signifikantne znižuje krvný tlak a inhi-
buje štrukturálnu remodeláciu cievnej steny u hypertenzných zvierat. 

9.4.2 H2S v nervovom systéme 
Mechanizmus syntézy H2S v nervovom systéme nie je jednoznačný. Za predominant-

ný enzým sa považoval CBS, pretože je syntetizovaný v zvýšenej miere v mozgu, neuró-
noch aj astrocytoch. Avšak v mozgu bez prítomnosti CBS prebiehala syntéza H2S v po-
rovnateľnom rozsahu ako pri prítomnom CBS. Enzýmy CAT a MST produkujú H2S len 
v alkalickom prostredí a prítomnosti redukčných činidiel, preto ich fyziologický význam 
ostáva nejasný. 

Patologické zvýšenie alebo zníženie aktivácie neurotransmiterových receptorov a hla-
dín neurotransmiterov vedie k rozvoju rôznych ochorení ako je epilepsia, Parkinson a iné. 
H2S sa podieľa na modulácii neurotransmisie v CNS a predstavuje potenciálnu účinnú 
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látku v prevencii a terapii týchto ochorení. Protektívne pôsobí H2S v mozgu aj znižovaním 
oxidačného stresu , inhibuje: cytotoxicitu spôsobenú HOCl, oxidáciu proteínov, peroxidá-
ciu lipidov, apoptózu, čím spomaľuje rozvoj neurodegeneratívnych ochorení. 

Fyziologické dávky H2S stimulujú NMDA receptor a indukujú hipokampálnu LTP13. 
H2S zvyšuje hladinu cAMP a aktivitu PKA v mozgových, neurónových a gliových bunkách 
a inhibítory cAMP rušia H2S indukovanú stimuláciu NMDA receptora. Vysoké koncentrá-
cie H2S spôsobujú poškodenie mozgu, zníženie schopnosti učiť sa a oslabenie pamäťových 
funkcií. H2S tiež priamo zvyšuje sekréciu glutamátu. H2S ďalej stimuluje aktivitu inhibič-
ného neurotransmitera GABA, zvyšuje koncentráciu serotonínu a noradrenalínu v CNS. 

Vplyv H2S na dráhy bolesti nie je jednoznačne preštudovaný. H2S aktivuje Ca2+ kanály 
T-typu, čo by mohlo byť podstatou pronociceptívneho účinku, ale aktivácia KATP kanálov 
by mohla pôsobiť antinociceptívne. Analgetický účinok podporuje tiež aktivácia μ ópiové-
ho receptora (ale nie κ a δ ópiových receptorov). 

Poruchy vaskularizácie mozgu vedú k rozvoju Alzheimerovej choroby a demencie. Pri 
Alzheimerovej chorobe je znížená hladina SAM, aktivátora CBS a zvýšená hladina ho-
mocysteínu v krvi. Pri demencii je znížená plazmatická hladina H2S. Pokles endogénnej 
produkcie H2S môže prispievať k zníženiu antioxidačnej ochrany mozgu a rozvoju neuro-
inflamácie. Suplementácia H2S znižuje neuronálne poškodenie, má protiapoptické účinky 
a zlepšuje kognitívne funkcie. Protektívne účinky pri Alzheimerovej chorobe má aj ces-
nakový extrakt (inhibuje zápal mozgu, amyloidbeta fibrilogenézu, konformačné zmeny). 
Cesnak obsahuje polysulfidy, ktoré sa v organizme metabolizujú na H2S. 

Hladiny H2S v substancia nigra a striate pri Parkinsovej chorobe sú signifikantne zní-
žené. Exogénna aplikácia H2S spomaľuje rozvoj dyskinézy, znižuje tvorbu prozápalových 
pôsobkov (TNF-α a NO) v striate a zvyšuje expresiu antioxidačných proteínov (hem oxi-
genáza 1, glutamát-cysteín ligáza). 

Aktivita CBS a tvorba H2S je zapojená do regulácie synaptickej aktivity a modulácie 
kognitívnych funkcií. Zvýšená hladina H2S bola nameraná pri trizómii 21 (Downov syn-
dróm). Príčinou je, že gén pre CBS je kódovaný na 21. chromozóme. Polymorfizmus CBS 
génu bol častejší u detí s vysokým IQ v porovnaní s deťmi s priemerným IQ. 

9.4.3 H2S v endokrinnom systéme 
V súčasnosti je najsledovanejším endokrinným orgánom pankreas, ktorý je dôležitý 

najmä  tvorbou a  uvoľňovaním inzulínu z  β buniek Langerhansových ostrovčekov pan-
kreasu a súvisiacimi poruchami glukózového metabolizmu, vzniku inzulínovej rezistencie 
a  diabetu14, čo sú rizikové faktory pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení. Dominant-
ným enzýmom pre syntézu H2S v pankrease je CSE. H2S má dôležitú úlohu v regulácii in-
zulínového metabolizmu v pankrease. Exogénne podaný H2S znižuje uvoľnenie inzulínu 

 
13 NMDA receptor môže byť aktivovaný fosforyláciou jeho podjednotiek proteínkinázou A (PKA). 

Aktivácia NMDA receptora je podnet na vyplavenie glutamátu, excitačného neurotransmitera, 
ktorý indukuje LTP (z angl. long-term potentiated potential, ide o molekulárny mechanizmus, kto-
rý je základom pre učenie a vznik pamäte). Podnetom pre vznik LTP je presynaptická vysokofrek-
venčná stimulácia neurónov, ktorá spôsobí zvýšenú expresiu NMDA receptorov na postsynaptickej 
membráne, tým pádom zvýšenú postsynaptickú odpoveď na presynaptické stimuly hodiny až dni 
po tejto stimulácii. Ide o tzv. synaptickú plasticitu, kde dochádza k zvýšeniu synaptickej sily. 



BIOFYZIKA – VYBrAné KApItOlY220

a inhibícia CSE toto uvoľnenie zvyšuje. Mechanizmus inhibície uvoľnenia inzulínu z β bu-
niek môže byť nasledovný: H2S otvára KATP kanály15, dochádza k hyperpolarizácii mem-
brány a následnej redukcii influxu vápnika. V β bunkách H2S indukuje apoptózu, čím re-
dukuje produkciu inzulínu. 

Existuje viacero štúdií, ktoré podporujú proapoptický efekt H2S. Napr. streptozocín 
poškodzuje β bunky a spôsobuje rozvoj diabetu mellitu typu I a zvyšuje produkciu H2S 
stimuláciou CSE, ale CSE-KO spomaľuje streptozocínom indukovaný rozvoj hyperglyké-
mie a znižuje apoptózu β buniek. Pri diabete mellitus typu II dochádza k zvýšenej expresii 
CSE a produkcii H2S skôr ako sa rozvinie hyperglykémia. Naopak zvýšená hladina glukó-
zy spätne inhibuje CSE/ H2S syntézu. Inhibícia aktivity CSE zvyšuje plazmatickú hladinu 
inzulínu a znižuje hyperglykémiu. Navyše je pravdepodobné, že H2S reaguje z cysteínový-
mi reziduami inzulínu a táto modifikovaná molekula nemôže byť intracelulárne transpor-
tovaná, ani rozpoznaná inzulínovými receptormi na membráne β buniek. Na rozdiel od 
zvýšenej hladiny CSE v β bunkách, v cievach bola CSE/ H2S hladina výrazne znížená pri 
diabete mellite typu II. 

9.4.4 H2S v imunitnom systéme 
H2S aktívne ovplyvňuje imunitný systém.  Jeho účinok závisí od použitej koncentrácie, 

od metódy aplikácie H2S (jednorázovo alebo infúzia), od typu donora H2S (rýchly alebo 
pomaly uvoľňujúci), od typu zápalu (miestny alebo systémový), od typu tkaniva (mozog 
alebo srdce). Nízke koncentrácie H2S a pomaly uvoľňujúce donory (GYY4137) inhibujú 
aktiváciu, vysoké koncentrácie H2S a rýchlo uvoľňujúce donory (NaHS) podporujú akti-
váciu imunitného systému. Najviac preskúmaná je jeho úloha pri zápale, kde niektoré štú-
die uvádzajú proinflamačné, iné antiinflamačné účinky.

H2S indukovaný proinflamačný účinok
 ■ H2S stimuluje tvorbu prozápalových cytokínov v ľudských monocytoch
 ■ pri septickom šoku, ktorý je spôsobený bakteriálnymi lipopolysacharidmi (endotoxíny, 

ktoré sa nachádzajú v membráne G− baktérií) a sprevádzaný akútnym systémovým zá-
palom je zvýšená aktivita KATP kanálov aj syntéza H2S. Injekcia lipopolysacharidov zvy-
šuje plazmatickú koncentráciu H2S a aktivitu CSE a inhibítor CSE znižuje lipopolysa-
charidmi spôsobené poškodenia, ako aj hladiny proinflamačných cytokínov a aktivitu 
leukocytov. 

H2S indukovaný antiinflamačný účinok
 ■ Donory H2S zabraňujú a inhibítory H2S podporujú adhéziu a infiltráciu leukocytov na 

endotel, vznik opuchu a oxidáciu proteínov. Podávanie H2S znižuje sekréciu prozápalo-
vých pôsobkov: IL-1β, IL-6, IL-8, NO, TNF-α a zvyšuje sekréciu protizápalových pô-
sobkov: IL-10 a hémoxygenázy v zapálenom tkanive.

 
14 Diabetes mellitus je ochorenie charakteristické hyperglykémiou, ktorá je spôsobená poškodením 

a apoptózou β buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu (β bunky) a neschopnosťou tvorby 
inzulínu (typ I), alebo periférnou rezistenciou buniek na inzulín (typ II).

15 KATP kanály v β bunkách sú na rozdiel od KATP kanálov v kardiomyocytoch spontánne otvorené. 
K ich zatvoreniu dochádza pri zvýšení intracelulárnej hladiny glukózy a ATP s následnou depola-
rizáciou membrány, influxom vápnika a sekréciou inzulínu. 
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9.4.5 H2S v respiračnom systéme 
V  pľúcnom tkanive dochádza k  expresii všetkých troch H2S syntetizujúcich enzý-

mov: CBS, CSE aj MST. V cievach pľúc dochádza k syntéze endogénneho H2S pomocou 
CSE, kde sa H2S môže podieľať na regulácii kontraktility hladkých svalov dýchacich ciest. 
Krátka exogénna inhalácia nízkych koncentrácií neovplyvňuje respiračné parametre a ani 
u pacientov s astmou nedochádza k ovplyvneniu rezistencie a vodivosti dýchacích ciest. 

H2S indukuje relaxačný efekt v izolovanom bronchiálnom tkanive. Tento efekt nebol 
ovplyvnený blokovaním KATP kanálov, solubilnej guanylát cyklázy ani cyklooxygenázy ale 
bol spojený s inhibíciou napäťovo závislého vápnikového kanála v hladkosvalových bun-
kách. 

Hypoxická pulmonárna hypertenzia je charakteristická vysokým pľúcnym arteriál-
nym tlakom a zvýšenou pľúcnou cievnou rezistenciou, spôsobenou hypoxickou vazokon-
strikciou a remodeláciou ciev. V tomto type hypertenzie je znížená hladina CSE mRNA, 
H2S syntéza, aj plazmatická hladina, čo môže prispievať k  zvyšovaniu tlaku. Exogénne 
podanie NaHS znižuje hypoxiou indukované zvýšenie pulmonálneho arteriálneho tlaku a 
bráni kolagénovej remodelácii malých pulmonálnych artérií. 

V astmatickom pľúcnom tkanive je znížená expresia CSE a H2S. Intraperitoneálne po-
danie NaHS redukuje zápal, remodeláciu dýchacích ciest, expresiu prozápalových génov, 
aktiváciu iNOS a zlepšuje histológiu dýchacích ciest u astmatických pacientov. 

Akútne poškodenie pľúc je spojené s množstvom patologických zmien pľúcnych pa-
rametrov, zníženou hladinou H2S a zvýšenou hladinou IL-6, IL-8 a IL-10. NaHS terapia 
dokáže zvrátiť všetky tieto zmeny. 

9.4.6 H2S v reprodukčnom systéme
Produkcia H2S a lokalizácia enzýmov CBS a CSE klesá v poradí maternica, membrána 

plodu a placenta. H2S indukuje vazorelaxáciu v placente, tento efekt je spojený s tvorbou 
NO a zmenami hladín kyslíka. Deficit expresie CBS spôsobuje komplikácie v tehotenstve 
pri vývoji dieťaťa a pri pôrode. Úplná absencia tvorby CBS spôsobuje poruchy materni-
ce a neplodnosť. Predpokladalo sa, že za tieto poruchy je zodpovedné zvýšenie hladiny 
homocysteínu, ale pri absencii tvorby CSE plodnosť nie je ovplyvnená napriek vysokým 
hladinám homocysteínu. Poškodenie maternice by mohlo byť spôsobené nízkou hladinou 
H2S, ak by bol CBS dominantným enzýmom syntézy v maternici. 

Inhalácia H2S neovplyvňuje produkciu a pohyblivosť spermií, váhu reprodukčných or-
gánov, ani pravdepodobnosť otehotnenia. Inhalujúce mláďatá nemali zmenený rast ani vý-
voj. Výskum sa zameriava aj na liečbu erektilnej dysfunkcie pomocou H2S. Na vznik erekcie 
je potrebná relaxácia ciev v corpus cavernosum. Na liečbu erektilnej dysfunkcie sa používa 
sildenafil, ktorý potláča katabolizmus cGMP, čiže predlžuje účinok NO. H2S je syntetizova-
ný v corpus cavernosum a relaxuje ho nezávisle od endotelu otváraním KATP kanálov. Na 
rozdiel od NO sú potrebné vyššie dávky H2S (100 – 1000 µmol/l), ale účinok je predĺžený.

9.4.7 H2S v gastrointestinálnom systéme (GIT)
H2S je v GITe syntetizovaný nielen enzýmami CSE, CBS, ale aj redukčnými baktériami 

v hrubom čreve. Vysoká koncentrácia H2S v GITe je pre bunky prirodzená a sú na ňu adap-
tované, dokonca pôsobí protektívne, antioxidačne a chráni hrubé črevo pred rozvojom ra-
koviny. H2S inhibuje motilitu tenkého a hrubého čreva, relaxáciou svaloviny. Na bunko-
vej úrovni znižuje utilizáciu butyrátu16 kolonocytmi, zvyšuje proliferáciu a permeabilitu 
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epitelu hrubého čreva. Na svalovinu žalúdka má aj konstrikčný aj dilatačný účinok nazna-
čujúc zapojenie viacerých mechanizmov (KATP kanály, vápnikové kanály, stimulácia ner-
vových dráh). Na cievy žalúdka pôsobí relaxačne (KATP kanály) a tým zvyšuje prekrvenie 
žalúdka. 

Účinok H2S bol skúmaný aj na rakovinových bunkách hrubého čreva. Výsledky sú ne-
jednoznačné. Existujú štúdie, kde NaHS (50-200 µmol/l) pôsobí proapopticky na rakovi-
nové bunky. Protirakovinový účinok je podobný s účinkom butyrátu ale mechanizmus nie 
je zhodný. V kontrastne sú výsledky, kde NaHS (20 µmol/l) podporuje proliferáciu týchto 
buniek. 

Pri ulceratívnej kolitíde a Crohnovej chorobe je signifikantne zvýšená luminálna kon-
centrácia H2S, ale redukujúce enzýmy (rodanáza a tiolmetyl transferáza) a redukčné bak-
térie sú nezmenené. Z čoho vyplýva, že zvýšená hladina H2S nie je príčinou týchto ocho-
rení a dokonca pôsobí protektívne. Exogénne navýšenie hladiny H2S pri kolitíde urýchľuje 
hojenie sliznice hrubého čreva a  inhibícia endogénnej produkcie zápal zhoršuje. Tento 
efekt sa pripisuje protizápalovému účinku H2S.

9.4.8 H2S v pečeni
Dominantným enzýmom pre tvorbu  H2S v pečeni je CSE. H2S zvyšuje hepatickú ar-

teriálnu pufrovaciu schopnosť17 z 16 % na 27 % a inhibítor KATP kanálov úplne ruší H2S 
indukované zvýšenie tejto pufrovacej schopnosti, čo poukazuje na mechanizmus. Inhi-
bítor CSE túto pufrovaciu schopnosť pečene znižuje na 8,5 %. H2S znižuje portálny tlak 
a pečeňovú rezistenciu, inhibítor KATP kanálov blokuje H2S indukovaný relaxačný efekt. 
Inhibícia, ani zvýšenie NO produkcie neovplyvňuje vazorelaxačný efekt H2S. V pečeni tie-
to plynné transmitery pôsobia cez rôzne signálne dráhy, ale úplná endotelová nezávislosť 
H2S indukovanej relaxácie nie je potvrdená. Pri cirhóze je znížená expresia a aktivita CSE, 
preto L-cysteín (substrát CSE) nedokáže znížiť zvýšenú pečeňovú rezistenciu spôsobenú 
cirhózou.

H2S donor bráni ischemicko-reperfúznemu poškodeniu pečene znížením hladiny ala-
nín aminotransferázy a aspartát aminotransferázy, spomaľuje rozvoj histopatologických 
zmien, znižuje produkciu prozápalových cytokínov a inhibuje bunkovú apoptózu (zlep-
šuje rovnováhu medzi oxidovaným a redukovaným glutatiónom, znižuje tvorbu lipido-
vých hydroperoxidov a zvyšuje expresiu tioredoxínu-1). Produkcia H2S ako aj CSE mRNA 
hladina je zvýšená v  modeli ischemicko-reperfúzneho poškodenia pečene, čo môžeme 
vysvetliť ako autoprotektívny mechanizmus pečene, pretože pri podaní PPG nedochádza 
k zníženiu poškodenia. V niektorých prípadoch je prítomnosť H2S v pečeni škodlivá a sú-
visí najmä s prozápalovými účinkami H2S. Jedným z nich je lipopolysacharidmi vyvolaná 
endotoxémia, kedy bola nameraná zvýšená hladina CSE aj CBS v pečeni. 

 
16 Butyrát: krátke reťazce esterov kyseliny butyrovej (metylbutyrát, etylbutyrát...). Tieto mastné kyse-

liny pôsobia protektívne na bunky hrubého čreva - zvyšujú produkciu energie, bunkovú proliferá-
ciu a pôsobia ochranne proti vzniku rakoviny hrubého čreva.

17 Pečeň má okrem klasickej arteriálnej autoregulácie aj sekundárny mechanizmus pre zachovanie 
tonusu ciev, tzv. hepatickú arteriálnu pufrovaciu kapacitu. Je to schopnosť hepatickej artérie kom-
penzovať zmeny v objemovom zaťažení portálnej vény. Redukcia krvného prietoku v portálnej vé-
ne vyvolá dilatáciu hepatickej artérie a zvýšenie prietoku vyvolá konstrikciu.
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9.4.9 H2S v obličkách
V obličkách je taktiež vyššia expresia CSE (20-krát vyššia proteínová hladina CSE ako 

CBS), ale nie tak výrazná ako v pečeni (60-krát vyššia proteínová hladina CSE ako CBS). 
Efekt H2S spočíva v ovplyvnení cievnych funkcií a tubulárnych funkcií (inhibuje aktivitu 
Na+/K+/Cl− kotransportéra a aktivitu Na+-K+-ATPázy). H2S zvyšuje renálny prietok, glo-
merulárnu filtráciu, exkréciu sodíka a draslíka a znižuje reabsorbciu sodíka. Pri ischemic-
ko-reperfúznom poškodení H2S redukuje hladinu kreatínu v cievach a znižuje histologic-
ké poškodenie a to najmä antioxidačným pôsobením (znižuje oxidačné poškodenie DNA 
a expresiu iNOS). 

Poznáme dva typy renovaskulárnej hypertenzie. V prvom je zvýšený tlak spôsobený 
permanentne zvýšenou hladinou renínu a aldosterónu, v druhom je zvýšená hladina rení-
nu len prechodná a tlak zvyšuje retencia sodíka a vody. NaHS oslabuje rozvoj hypertenzie 
v renín závislom type, ale neovplyvňuje tlak v renín nezávislom modeli, z čoho vyplýva, že 
mechanizmus antihypertenzného účinku je spojený s inhibíciou renínu. 

Homocysteinémia je spojená zo zníženou hladinou H2S a  zníženou expresiou CBS 
a v obličkách spôsobuje rozvoj glomerulosklerózy. Suplementácia H2S zlepšuje glomeru-
lárnu filtráciu, znižuje oxidačný stres (znižuje produkciu superoxidu, zlepšuje pomer oxi-
dovaného a  redukovaného glutatiónu, inhibuje infiltráciu makrofágov a  tvorbu zápalo-
vých faktorov). 

Hyperglykémia inhibuje CSE katalyzovanú endogénnu produkciu H2S v  obličkách 
a tým sa podieľa na rozvoji diabetickej nefropatie, ktorá je jednou z chronických kompli-
kácií diabetu. Podávanie exogénneho NaHS znižuje hyperglykémiou spôsobené poškode-
nie (zvýšená produkcia ROS, proliferácia buniek, expresia kolagénu).

9.5 TERAPEUTICKÉ APLIKÁCIE H2S

H2S sa ako signálna molekula endogénne produkovaná organizmom, kde moduluje 
rôzne fyziologické a patologické deje, stal potencionálnym terapeutickým prostriedkom. 
Keďže H2S je plyn, priama aplikačná cesta je jeho inhalácia. Pri tomto type aplikácie je bio-
logická dostupnosť H2S veľmi nízka a účinok sa prejavuje len v horných dýchacích cestách. 
Inhalácia H2S znižuje energetickú spotrebu organizmu (chráni mitochondriálne funkcie), 
teplotu a frekvenciu srdca, tento protektívny účinok môže byť využitý pri úrazoch, v chi-
rurgii a orgánových transplantáciách. Pri chronickej inhalácii H2S je zvýšené riziko poško-
denia nazálneho epitelu. 

Ďalšou liekovou formou je roztok. Pri priamom prebublávaní roztoku plynným H2S 
je problematická stabilná finálna koncentrácia H2S. Pri fyziologickom pH sa z  roztoku 
pomerne rýchlo vyparuje, ako plyn má charakteristický zápach a vo väčšom množstve je 
toxický (pri koncentrácii do 1 mmol/l, 37 °C a pH 7,4 sa koncentrácia v roztoku zníži za 
30 min o 15 %). Koncentrácie jednotlivých disociovaných foriem sú veľmi citlivé na zme-
ny pH. Nevýhodou je aj vznik biologicky aktívnych oxidačných produktov H2S v roztoku.

Syntetické a prírodné donory H2S

Rýchlo uvoľňujúce donory H2S – hydrogénsulfid sodný (NaHS) a sulfid disodný (Na2S). 
Sú rozpustné vo vode, kde disociujú a tvoria H2S. Zmeny koncentrácie jednotlivých 

disociovaných foriem v roztoku sú pomalšie (plynný H2S > NaHS > Na2S), ale nevýhodou 
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ostávajú oxidačné produkty H2S a uvoľnené Na+ ióny, ktoré najmä vo vyšších koncentrá- 
ciách aktívne modulujú odpoveď v organizme. 

Pomaly uvoľňujúce donory H2S – p-(4-metoxyfenyl)–p-4-morfolinyl-fosfioditiolát 
(GYY4137) 

Sú to zlúčeniny, ktoré zabezpečujú stabilnú finálnu koncentráciu H2S v roztoku jeho 
pomalým konštantným uvoľňovaním do roztoku. V porovnaní s rýchlo uvoľňujúcimi do-
normi majú nižšiu membránovú permeabilitu a nedokážu prechádzať cez hematoencefa-
lickú bariéru. Nedokážu teda terapeuticky ovplyvniť mozog, ale ak nie je mozog terapeu-
tickým cieľom, tak je to výhodné. Nevýhodou je, že nepoznáme presnú koncentráciu H2S, 
ktorú generujú a môže dochádzať k nadmernému hromadeniu H2S v cieľových tkanivách. 
Účinky pomaly uvoľňujúcich donorov (protizápalový, inhibícia angiogenézy a proliferácie 
buniek endotelu) sa nezhodujú s niektorými účinkami rýchlo uvoľňujúcich donorov (pro-
zápalový, podpora angiogenézy). Efekt donora GYY4137 je v kardiovaskulárnom systéme 
selektívnejší. Pôsobí vazorelaxačne bez ovplyvnenia frekvencie srdca, alebo kontraktility 
a inhibuje rozvoj hypertenzie.

Modifikované známe účinné látky – kyselina S-acetylsalicylová, S-sildenafil, S-levodopa, 
S-latanoprost, S-diklofenak.

Vznikajú modifikovaním štruktúry známych účinných látok naviazaním skupiny 
uvoľňujúcej H2S (5-(4-hydroxyfenyl)-3H-1,2-ditiol-3-tión). Zámerom je rozšíriť účinky 
týchto bežne používaných liečiv, prípadne znížiť ich nežiaduce účinky pomocou protek-
tívneho účinku H2S: 
 ■ Kyselina acetylsalicylová sa používa v mnohých indikáciách ako bolesť, horúčka a zrá-

žanie krvi. Jej nežiaduci účinok je dráždenie žalúdka. Kyselina S-acetylsalicylová ne-
dráždi žalúdok (antioxidačný efekt H2S) a zvyšuje hladinu GSH (bráni rozvoju hyper-
tenzie, endotelovej dysfunkcie, inzulínovej rezistencie). 

 ■ Sildenafil je inhibítor PDE5 zvyšuje hladinu cGMP a podporuje vazodilatačný účinok 
NO v hladkých svaloch corpus cavernosum. Používa sa na liečbu erektilnej dysfunkcie. 
S-sildenafil účinnejšie relaxuje hladké svaly v corpus cavernosum (inhibícia PDE5 + ak-
tivácia KATP) a znižuje oxidačný stres.

 ■ Levodopa sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby, zvyšuje hladinu dopamínu 
v mozgu. S-levodopa má vyššiu permeabilitu cez hematoencefalickú bariéru a účinok 
levodopy rozširuje o protizápalový účinok a inhibíciu apoptózy neurónov.

 ■ Latanoprost je prostaglandínový analóg, znižuje vnútroočný tlak a používa sa na liečbu 
glaukómu. S-latanoprost dokáže na rozdiel od latanoprostu znížiť aj ischemické poško-
denie sietnice (neuroprotektívny efekt H2S). 

 ■ Diklofenak patrí do skupiny nesteroidných antiflogistík (NSAID). S-diklofenak zvyšuje 
protizápalový účinok a redukuje nežiaduce účinky diklofenaku (poškodenie žalúdka, 
neutrofilová infiltrácia, luokocytárna adherencia). 

Zdroje H2S v potrave – cesnak a brokolica
 ■ Cesnak obsahuje organické polysulfidy ako dialyldisulfid, dialyltrisulfid, S-alylcysteín 

(SAC) s charakteristickým zápachom, ktoré vznikajú z obsahovej látky alicínu a po re-
akcii s membránovými, alebo inracelulárnymi tiolmi (GSH) tvoria H2S. Cesnak je zná-
my svojimi protektívnymi účinkami na kardiovaskulárny systém. Konzumácia cesnaku 



225Význam H2S Vo fyziológii, patofyziológii a možnýcH terapeutickýcH aplikáciácH

aj priame podanie sírnatých zlúčenín z cesnaku znižuje krvný tlak, inhibuje angiotenzín 
konvertujúci enzým, pôsobí preventívne na vaskulárnu remodeláciu, potláča rozvoj 
hypertenzie, znižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi, pôsobí kardioprotektívne – 
SAC preconditioning 7 dní pred infarktom myokardu znižuje ischemické poškodenie 
a mortalitu a tento efekt je antagonizovaný inhibíciou CSE. Predpokladá sa, že SAC je 
substrát pre CSE, pretože po podaní SAC bola zvýšená plazmatická hladina H2S. Medzi 
ďalšie účinky patrí antibakteriálny efekt, podpora imunity, antioxidačný a protinádoro-
vý efekt, spomalenie procesu starnutia, z ktorých niektoré môžu byť sprostredkované 
práve H2S. 

 ■ Pri varení má brokolica charakteristický H2S zápach. Znižuje rozvoj hypertenzie a ate-
rosklerózy. Tieto efekty sú pripísané obsahovej látke sulfurafán. Účinkuje proapopticky 
na rakovinové bunky v prostate a vychytávanie H2S methemoglobínom, alebo glutatió-
nom tento účinok inhibuje.

9.6 MOLEKULÁRNE MECHANIZMY BIOLOGICKÝCH ÚČINKOV H2S

H2S a cAMP/PKA kaskáda a cGMP/PKG kaskáda:
Aktiváciou GS proteínu dochádza k  stimulácii adenylátcyklázy (AC)/guanylátcyklá-

zy (GC), ktorá katalyzuje vznik cAMP z ATP /cGMP z GTP. cAMP aktivuje PKA/ cGMP 
aktivuje PKG. PKA a PKG fosforylujú cieľové proteíny a menia bunkové funkcie. PDE ka-
talyzuje dekompozíciu cAMP na AMP aj cGMP na GMP. H2S je endogénny nešpecifický 
PDE inhibítor. Zvyšuje hladiny cAMP aj cGMP, tým, že bráni ich rozkladu. Týmto mecha-
nizmom sú sprostredkované nasledujúce efekty H2S v organizme:
 ■ NaHS zvyšuje produkciu cAMP v bunkách mozgu, aktivitu NMDA receptora a induku-

je LTP v hipokampe. 
 ■ NaHS zvyšuje cAMP a expresiu fosfatidylinozitol 3 kinázy a ribosomálnej S6 kinázy. Tá-

to reakcia je spojená s antiapoptickým účinkom H2S.
 ■ V hladkosvalových bunkách H2S zvýšením cAMP/PKA a cGMP/PKG fosforyluje kiná-

zu ľahkého reťazca myozínu, výsledkom je relaxácia ciev. 

Avšak existujú štúdie, v ktorých H2S naopak hladinu cAMP znižuje:
 ■ H2S znižuje forskolínom indukovanú akumuláciu cAMP v hladkosvalových bunkách 

aorty, čo by naopak vysvetľovalo H2S indukovanú vazokonstrikciu. 
 ■ Pri renovaskulárenej hypertenzii NaHS inhibuje AC a znižuje hladinu cAMP, čím zni-

žuje cAMP indukované uvoľňovanie renínu z  juxtaglomerulárneho aparátu obličky 
zodpovedné za rozvoj hypertenzie.

H2S a mitogénom aktivované kinázy (MAPK)
MAPK je skupina proteínkináz: stresom aktivovaná proteín kináza (SAK), p38-MAPK 

a proteín kináza regulovaná extracelulárnym signálom (ERK), ktoré regulujú proliferáciu 
buniek, apoptózu, diferenciáciu a zápal. V tabuľke 9.1. sú uvedené H2S indukované efek-
ty v rôznych typoch buniek a ich molekulárny mechanizmus fosforylácie a defosforylácie 
MAPK.
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Tab. 9.1 Efekty H2S spôsobené fosforyláciou a defosforyláciou MAPK:
SAK p38-MAPK ERK

↑ fosforylácia
↑ proliferácia 
v epitelových 
bunkách čreva

↑ apoptóza v bunkách 
secerujúcich inzulín 

↑ apoptóza a 
↓ proliferácia v hladkosvalových 
bunkách 
↑ proliferácia v endotelových 
bunkách

↓ fosforylácia
↓ apoptóza 
v dopaminergných 
neuroblastómoch

↑ prežitie polymorfo-
nukleárnych buniek 
a neuronálnych buniek 
↓ zápal v mikrogliách

Vplyv H2S na bunkové delenie18

H2S môže modulovať proliferáciu a apoptózu buniek zásahom do regulácie bunkové-
ho delenia. NaHS v epitelových bunkách signifikantne znižuje syntézu DNA, aktivitu cyk-
líndependentnej kinázy, hladinu cyklínu D1, zvyšuje množstvo buniek v G1 fáze a znižuje 
množstvo buniek v S fáze. 

H2S a endoplazmaticko retikulárny stres (ER stres)19

Po vyvolaní ER stresu je v kardiomyocytoch znížená expresia CSE aj hladina H2S. In-
hibícia endogénnej produkcie H2S zhoršuje a exogénna aplikácia zmierňuje ER stres (zni-
žuje expresiu ER stresom indukovaných proteínov) v srdcovom tkanive. Opačne ako na 
kardiomyocyty (protekcia pred poškodením ER stresom) pôsobí H2S na inzulín secerujú-
ce bunky. V týchto bunkách bola nameraná zvýšená hladina H2S počas ER stresu a zvýše-
ná expresia CSE. Exogénna aplikácia H2S zvyšuje apoptózu a expresiu ER stresom indu-
kovaných proteínov. Pri H2S indukovanej apoptóze počas ER stresu v inzulín secerujúcich 
bunkách bola nameraná zvýšená aktivita p38-MAPK. 

Antioxidačná a redukčná kapacita H2S
H2S je silné redukčné činidlo a vychytávač kyslíkových a dusíkových radikálov, čo je 

základom jeho cytoprotektívneho účinku. Mnohé ochorenia sú spojené s tvorbou oxidač-
ných produktov, ktoré poškodzujú bunky:
 ■ Neurodegeneratívne ochorenia sú spojené s produkciou peroxynitritu (ONOO−). H2S 

signifikantne inhibuje ONOO− indukovanú toxicitu už vo veľmi nízkych koncentráci-
ách. Antioxidačná aktivita H2S je porovnateľná s aktivitou GSH. Na rozdiel od GSH, 
ktorý sa nachádza v milimolárnych koncentráciach len vo vnútri neurónov, môže H2S 
pôsobiť vďaka svojej permeabilite intra- aj extracelulárne a tiež stimuluje syntézu GSH 
(zvyšuje aktivitu γ-glutamylcysteín syntázy a cysteínový transport v neurónoch). 

 ■ V cievach sa peroxidačné produkty lipidov, najmä oxidovaná forma LDL podieľajú na 
rozvoji aterosklerózy. H2S redukuje oxidovaným LDL indukovanú cytotoxicitu, znižuje 
množstvo konjugovaných diénov, lipidových hydroperoxidov a tiobarbitúrovej kyseliny. 

 
18 Fázy bunkového delenia (G1 - rast, S – syntéza DNA, G2 - rast, M – mitóza, bunkové delenie) majú 

tri kontrolné body, ktoré je možné regulovať. Je to prechod z G1 do S fázy (vytvorennie komplexu 
medzi cyklínmi a cyklín-dependentnou kinázou), prechod z G2 do M fázy (aktivácia fosfatázy) 
a v M fáze (degradácia cyklínu B a oddelenie sesterských chromatíd).

19 Funkcie  ER: syntéza lipidov, spájanie reťazcov membránových proteínov, regulácia vápnikovej  
rovnováhy, atd. Pri ER strese dochádza k  poškodeniu týchto funkcií a akumulácii proteínových 
agregátov.
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H2S indukovaná S-sulfhydrácia proteínov
H2S sa kovalentne viaže na -SH skupinu cysteínu v proteínoch za tvorby –SSH (obr. 

9.2) podobne ako pri S-nitrozylácii proteínov NO za vzniku –SNO, alebo S-tiolácie pro-
teínov tiolmi s nízkou molekulovou hmotnosťou ako glutatión a cysteín. Tieto reakcie sú 
reverzibilné v prítomnosti redukčných činidiel. Na rozdiel od S-nitrozylácie a S-tiolácie, 
ktoré proteíny inaktivujú, S-sulfhydrácia je stabilnejšia a aktivitu proteínov zvyšuje, pre-
tože je zachovaná reaktívna koncová sulfidová skupina. H2S dokáže reagovať aj s disulfid-
mi, najprv disulfidovú väzbu redukčne štiepi a potom reaguje so sulfidovými skupinami. 
Táto reakcia je zrejme podstatou aktivácie KATP kanálov (H2S štiepi disulfidový mostík 
medzi cysteínovými zvyškami podjednotky KATP kanálu a reaguje s jednou z voľných –SH 
skupín, čím udržiava kanál otvorený).

9.7 H2S A IÓNOVÉ KANÁLY

Draslíkové kanály
Otváranie KATP kanálov je prítomné pri mnohých H2S indukovaných efektoch:

 ■ inhibícia rozvoju ischémie, hypertenzie, zápalu, bolesti a apoptózy, sekrécie inzulínu
 ■  indukcia vazorelaxácie, kardioprotekcie a neuroprotekcie.

 Spojenie účinkov H2S s aktiváciou KATP kanálu je možné merať priamo, alebo použi-
tím inhibítora KATP kanálu glibenklamidu.

H2S indukovaná vazorelaxácia je spojená s  aktiváciou KATP kanálov v hladkosvalo-
vých bunkách. V endotele je spojená s otváraním malých a stredne kapacitných vápnikovo 
závislých draslíkových kanálov (SKCa a IKCa), ale nie veľkých kapacitných vápnikovo zá-
vislých draslíkových kanálov (LKCa). Tento mechanizmus je ďalším dôkazom, že H2S plní 
úlohu EDHF. 

Chloridové kanály
H2S sa zúčastňuje na regulácii prúdenia chloridových iónov v CNS, čo je základom ne-

uroprotektívneho efektu (inhibícia glutamátovej toxicity, oxidačného stresu).

Vápnikové kanály20

Účinky H2S spojené s moduláciou vápnikových kanálov sú nasledovné:
 ■ inhibícia L-typu VDCC (znížená srdcová kontrakcia, zvýšená apoptóza neurónov, uvoľ-

ňovanie neurotransmiterov, génová expresia)

 
20 Zvýšenie intracelulárnej hladiny vápnika môže byť spôsobené:

a) vstupom extracelulárneho vápnika do bunky pomocou kanálov v plazmatickej membráne. 
Typy Ca2+ kanálov: 
– vysoko (L-, N-, P/Q-, R- typy) a nízko (T-typ) napäťovo závislé Ca2+ kanály (VDCC) 
–  vápnikové pumpy
– TRP (z angl.:transient receptor potential) iónové kanály: kanonické (TRPC), vaniloidné 

(TRPV), melastatínové (TRPM), polycystínové (TRPP), mukolipínové (TRPML) a ankyrí-
nové (TRPA). 

b) aktiváciou intracelulárnych zásobníkov Ca2+. Medzi kanály, ktoré aktivujú tieto zásobníky 
patrí: ryanodínový kanál (RyR), inozitol trifosfátový kanál (IP3) a Ca2+-ATPáza sarkoplazma-
tického endoplazmatického retikula (SERCA).
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 ■ aktivácia T-typu VDCC (aktivuje receptory bolesti, spôsobuje hyperalgéziu) 
 ■ mobilizácia intracelulárnych zásobníkov Ca2+ (kontrakcia svalov) 
 ■ aktivácia TRPV1 (zvýšená sekrécia Cl− sliznicou hrubého čreva, motilita žalúdka, kon-

strikcia dýchacích ciest, akútna pankreatitída, kontrakcia detruzora močového 
mechúra). 

9.8 INTERAKCIE H2S S NO A CO

H2S, NO a CO sú tri známe tzv. plynné transmitery. Charakteristickými vlastnosťami 
sú: plynné skupenstvo, endogénna produkcia (H2S: CBS, CSE, CAT a MST; NO: eNOS, 
nNOS, iNOS; CO: hemoxigenáza 1,2 (HO-1, HO-2)), následné ovplyvnenie rôznych bio-
logických funkcií v organizme cicavcov a vychytávanie hemoglobínom. Vzájomná regulá-
cia týchto plynných transmiterov nie je úplne objasnená. Ich efekty môžu byť synergické, 
ale aj antagonistické. 

Najviac preskúmaný je efekt H2S na NO indukovanú vazorelaxáciu. H2S, L-cysteín 
a  L-homocysteín (prekurzory H2S) znižujú vazorelaxáciu indukovanú SNP (donorom 
NO) a hladinu cGMP. Na druhú stranu existujú štúdie, ktoré popisujú synergický vazo-
relaxačný efekt SNP a NaHS. Pri interakcii týchto látok vznikajú viaceré produkty, kto-
rých štruktúra a biologická aktivita nie je známa. Predpokladá sa, že pri reakcii NO s H2S 
vznikajú S-nitrózotioly (RSNO), nitroxyl (HNO) a polysulfidy. Tieto produkty vykazujú 
tiež vaskulárnu reaktivitu. Výsledkom by mohol byť akútny pokles hladiny NO, spojený 
so zníženou vazorelaxáciou, ale zároveň efekt ostatných produktov tejto interakcie. Dlho-
dobo, by sa za vhodných podmienok mohol spätne uvoľňovať NO z S-nitrózotiolov, ktoré 
skladujú a transportujú NO. 

Ďalej sa skúma efekt jednotlivých plynných transmiterov na endogénnu produkciu 
a aktivitu ostatných:
 ■  NO zvyšuje hladinu H2S v cievnych tkanivách a blokovanie kaskády cGMP tento efekt 

ruší. CSE proteín obsahuje 12 cysteínových zvyškov, ktoré sú potencionálnym cieľom 
pre S-nitrozyláciu. 

 ■ Protektívny efekt NaHS pri ischemicko-reperfúznom poškodení je spojený so zvýše-
nou aktivitou eNOS. NaHS dokáže tiež uvoľniť NO z nitrózotiolov.

 ■ CO znižuje hladinu H2S a expresiu CSE a CBS. H2S znižuje hladinu CO a expresiu HO-1. 
CBS obsahuje hemovú skupinu, ktorá je potenciálnym cieľom pre väzbu a inaktiváciu 
pomocou CO. CO a CBS sa nachádzajú často spoločne v rovnakých bunkách (hepato-
cyty).Táto obojstranná inhibícia by viedla k vyčerpaniu CO aj H2S v bunkách. Mecha-
nizmus, ktorý prerušuje tento cyklus a udržuje fyziologické koncentrácie v bunkách nie 
je známy. 

 ■ V makrofágoch H2S zvyšuje hladinu CO a HO-1, čím nepriamo znižuje hladinu NO 
a iNOS. 

9.9 H2S A VÝZVA DO BUDÚCNOSTI

Výskum vlastností a efektov H2S v posledných rokoch ukazuje, že tento plynný tran-
smiter je syntetizovaný takmer vo všetkých bunkách, je endogénne regulovaný a zohráva 
dôležitú úlohu na molekulárnej, bunkovej úrovni, ako aj pri fyziologických a patologických 
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dejoch v celom organizme (obr. 9.6). Avšak mnohé fakty ostávajú doteraz nejasné a pred-
stavujú výzvu pre ďalšie skúmanie, pretože pre prípadné zavedenie donorov H2S do hu-
mánnej terapie je potrebné poznať čo najlepšie všetky efekty účinnej látky, aby sa predišlo 
vzniku nežiaducich účinkov a interakcií.

SRDCE: I/R poškodenie,
zlyhávanie srdca, transplantácia

Terapeutické ciele H2S

PANKREAS: Diabetes mellitus

CIEVY: angiogenéza,
ateroskleróza, hypertenzia

ŽALÚDOK: poškodenie NSAID

PĽÚCA: pulmonálna hypertenzia,
astma, akútne poškodenie pľúc

MOZOG: Alzheimerova choroba,
bolesť, Parkinsonova choroba,

Downov syndróm

ČREVO: rakovina hrubého čreva
ulcerózna kolitída, 
Crohnova choroba

OBLIČKY: I/R poškodenie, 
renovaskulárna hypertenzia,

glomeruloskleróza, transplantácia

PEČEŇ: cirhóza
I/R poškodenie, transplantácia

Obr. 9.6 Terapeutické ciele H2S. Patologické stavy rôznych orgánov tela, ktoré sú ovplyvnené exo-
génnou, alebo endogénnou modifikáciou hladiny H2S.

Bude potrebné preštudovať, prečo existujú prípady protektívneho aj poškodzujúceho 
účinku H2S napríklad pri diabete, rakovine, zápale, oxidačnom strese, v mitochondriách 
atď. Aký je presný molekulárny mechanizmus účinku H2S? Existujú viaceré nevýhody pri 
štúdiách, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami:

Nepoznáme presné endogénne koncentrácie H2S v bunkách, tkanivách a v krvi vo fy-
ziologických a patologických podmienkach, pretože neexistuje žiadna spoľahlivá metóda 
pre stanovenie H2S v biologických vzorkách a H2S sa môže nachádzať v rôznych formách 
(voľný, viazaný, metabolizovaný). 

Mnohé štúdie pracujú s exogénnymi donormi H2S a koncentráciami, ktoré sú prav-
depodobne vyššie ako fyziologické. Na zrušenie H2S efektov sa používajú inhibítory, kto-
ré nie sú špecifické, ovplyvňujú viaceré produkty a substráty (pyruvát, amoniak, tiosulfát, 
cysteín, homocysteín, cystationín, α-ketobutyrát, α-ketoglutarát). Výhodnejšie je použitie 
„knock out“ modelov, kedy sa priamo neexprimujú H2S produkujúce enzýmy. Avšak aj 
v týchto prípadoch existujú nezhody, pri použití rôznych genetických modelov. 

Ďalšou nevýhodou je, že väčšina H2S štúdií je meraná in vitro pri rôznych podmien-
kach, kedy je fyziologická relevancia často otázna. 

V súčasnosti má výskum H2S budúcnosť v mnohých oblastiach. Doteraz ostávajú ne-
preskúmané fyziologické účinky H2S v rôznych orgánoch, systémoch a ochoreniach. Ne-
preskúmané sú genetické poruchy tvorby a regulácie H2S, vplyv pohlavia, životného štýlu 
a stravovania na efekty H2S. Hlavným farmaceutickým zámerom je vytvorenie pomalých 
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donorov H2S s  rôznymi aplikačnými cestami (inhalačná, intravenózna, topická, orálna) 
a  ich zavedenie do  klinickej praxe. Tieto donory by mali kontrolovane uvoľňovať H2S 
(rýchlosť a množstvo), čím by simulovali endogénne vylučovanie H2S. Prípadne by mali 
mať zvýšenú selektivitu pre rôzne tkanivá vzhľadom na rozsiahly účinok H2S v organizme. 
Terapeutický potenciál majú taktiež vychytávače, špecifické inhibítory a enzýmy produku-
júce H2S. Tieto nové účinné látky by mali byť čo najefektívnejšie s minimálnymi rizikami.
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Zoznam skratiek
AA – kyselina arachidónová 
AC – adenylát cykláza
AOA – karboxymetoxylamín
BCA - β-kyano-L-alanínom
cAMP – cyklický adenozín monofosfát
CAT – cysteín aminotransferáza
CBS – cystationín ß-syntáza 
cGMP – cyklický guanozín monofosfát
CNS – centrálna nervová sústava
CO – oxid uhoľnatý
CSE – cystationín γ-lyáza
CSE-KO – CSE knockout
EDHF – endotelom derivovaný hyperpolarizačný faktor 
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EGF a TGF-α - epidermálny a transformujúci rastový faktor
eNOS – endotelová NO syntáza
ER – endoplazmatické retikulum
ERK – proteínkináza regulovaná extracelulárnym signálom
GABA – kyselina γ-aminomaslová
GC – guanylátcykláza 
GIT – gastrointestinálny systém 
GSH – redukovaný glutatión 
H2S – sirovodík
HA - hydroxylamín 
HO – hémoxigenáza
HOCl – hypochlorid   
IL – interleukín 
iNOS – induktabilná NO syntáza
IP3 – inozitol trifosfátový receptor 
KATP kanálov – draslíkové od ATP závislé kanály 
LDL – nízkodenzitný lipoproteín 
L-DOPA – levodopa 
LTP – long-term potentiated potential
MAPK – mitogénom aktivovaná proteínkináza
MST – 3-merkaptopyruvát sulfurtransferáza
NMDA – N-metyl-D-aspartát 
nNOS – neurálna NO syntáza
NO – oxid dusnatý
NSAID – nesteroidné antiflogistiká
ONOO- – peroxynitrit
PDE – fosfodiesteráza
PKA – proteínkináza A
PKG – proteínkináza G
PLA2 – fosfolipáza A2 
PP - pyridoxal-fosfát
PPG – DL-propargylglycín 
RyR – ryanodínový receptor
SAC – S-alylcysteín
SAK – proteín kináza aktivujúca stres
SAM - S-adenozyl-L-metionín
SERCA – Ca2+-ATPáza sarkoplazmatického endoplazmatického retikula
SNAP – S-nitrózo–N-acetyl–DL-penicilamín
SNP – nitroprusid sodný 
TNF-α – tumor nekrotizujúci faktor alfa
TRP – transient receptor potential
TSMT – tiol-S-metyltransferáza
TST – tiosulfát kyanid sulfurtransferáza
VDCC – napäťovo závislé Ca2+ kanály
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Stokesov posun  33

štruktúra
plneného makarónu  62
ružencová  62
sendvičová  63, 64, 71
včelieho plástu  63, 66, 71

štruktúrny faktor  194
sulfid disodný  223
syntéza H2S  218, 220

T
TBA  77, 81
tekutá mozaika  2, 16
terapeutické ciele H2S  229
termotrópny polymorfizmus  8-10
TMPyP4  86
transfekčná účinnosť  70
trans-gauche izometrizácia  9
transmembránový, -á, -é

α-helix  4
bielkovina  4
doména  125
kanál  138
napätie  108
oblasť  128
potenciál  32, 38-41, 48
segment  112, 127

trojrozmerná
kryštálová mriežka  157

trombín  78, 85

U
účinný prierez  180

V
van der Waalsove sily  7
vápnikové kanály  130, 227
vápnikové záblesky  138
variácia kontrastu  181, 186, 198
vazoaktívna látka  215
vazokonstrikcia  215-216, 221, 225
vazorelaxácia  215, 221, 227
VEGF  78-83
vezikula, -y  12-14, 37, 56-58, 65-68, 193
viabilita  32, 38
vlnový vektor  178
vodivosť  98-101, 106-109, 117, 130-133
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vodivý pór  99-100, 108-111
voľná energia  14
voľné radikály  30, 45, 50, 154
voltampérometria  41
volt-ampérová charakteristika  99
vrátkovanie  133

X
xylanáza  167, 171

Z
zber dát  153
zeta potenciál  60, 71
zlyhanie srdca  141
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BIOFYZIKA – Vybrané kapitoly

Biofyzika – vybrané kapitoly je vysokoškolská učebnica 
adresovaná poslucháčom magisterského a doktorandského 
štúdia. Autorský kolektív učebnice tvoria erudovaní vedeckí 
pracovníci zo Slovenskej akadémie vied a pedagógovia 
z Univerzity Komenského. Každá z kapitol približuje čitateľovi 
špecifickú vedeckú problematiku  a naznačuje cestu riešenia 
s cieleným využitím experimentálnych metód.
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