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Abstrakt 

 Cholesterol je látka steroidní povahy, která plní v lidském organismu řadu funkcí. Jednou 

z nich je i nezastupitelná úloha ve správné funkci kožní bariéry. Cholesterol je spolu s ceramidy a 

volnými mastnými kyselinami v ekvimolárním poměru (1:1:1) a s 5  % cholesterol-sulfátu nedílnou 

součástí lipidové matrix, která vyplňuje mezibuněčný prostor mezi buňkami stratum corneum a 

zodpovídá tak za bariérové vlastnosti kůže. Cholesterol je tedy nezbytný pro epidermální 

homeostázu, avšak jeho úloha v permeabilitě SC není známa.  

Cílem této práce bylo studovat vliv koncentrace cholesterolu na permeabilitu a 

mikrostrukturu modelových lipidových membrán kožní bariéry. Bylo vytvořeno osm sad 

modelových membrán s klesajícími koncentracemi cholesterolu (100 %, 80 %, 70 %, 60 %, 40 %, 

20 %, 0 %) a samotným cholesterolem, u kterých byla permeabilita a mikrostruktura sledována. 

Studium permeability membrán bylo provedeno ve Franzových difúzních celách a to prostřednictvím 

měření čtyř permeačních parametrů: ztráty vody, měřením elektrické impedance a kumulativního 

množství dvou modelových léčiv (theofylinu a indomethacinu). Mikrostruktura těchto modelových 

membrán byla ověřena práškovou rentgenovou difrakcí.  

Měření rentgenové práškové difrakce potvrdilo, že přibližně polovina z ekvimolárního 

množství cholesterolu ve stratum corneum  je začleněna do lamelárních fází a zbytek tvoří fázi 

separovaného cholesterolu, jak se předpokládalo. Zajímavým zjištěním bylo, že různé úbytky 

cholesterolu v modelových membránách nezabraňují vzniku dlouhé periodické fáze, neboť tyto 

lamelární fáze byly nalezeny u všech sledovaných membrán. 

Z našich permeačních pokusů plyne, že nejlepší kombinaci bariérových vlastností vykazuje 

modelová lipidová membrána se 40 % cholesterolu, která má nízkou permeabilitu pro modelová 

léčiva i pro vodu. Tím pádem se molární poměr cholesterolu, ceramidů a mastných kyselin 0,4:1:1 

jeví jako dostatečný k zabránění ztrátám vody a průniku škodlivin, tedy k zachování bariérové 

funkce kůže.    
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Abstract 

Cholesterol is a substance of a steroidal nature that has a number of functions in the human 

body. One of them is also an irreplaceable role in the proper functioning of the skin barrier. 

Cholesterol is an integral part of the lipid matrix, together with ceramides and free fatty acids in an 

equimolar ratio (1: 1: 1), and 5% cholesterol sulfate, which fills the intercellular space between 

stratum corneum cells and is responsible for the barrier properties of the skin. Cholesterol is 

therefore necessary for epidermal homeostasis, but its role in SC permeability is unknown. 

The aim of this work was to study the influence of cholesterol concentration on the 

permeability and microstructure of model lipid membranes of the skin barrier. Eight sets of model 

membranes with decreasing cholesterol concentrations (100%, 80%, 70%, 60%, 40%, 20%, 0%) and 

cholesterol alone were studied for which permeability and microstructure were monitored.The study 

of permeability of membranes was carried out in the Franz diffusion cells by measuring four 

permeation parameters: water loss, electrical impedance measurement, and the cumulative amount of 

two model drugs (theophylline and indomethacin). The microstructure of these model membranes 

was verified by X-ray powder diffraction.  

X-ray powder diffraction measurements confirmed that approximately half of the equimolar 

amount of cholesterol in the stratum corneum is incorporated into the lamellar phases, and the 

remainder is the phase of the separated cholesterol as predicted. An interesting finding was that 

various cholesterol losses in model membranes did not prevent the formation of a long periodic 

phase since these lamellar phases were found in all the membranes studied. 

From our permeation experiments, the best combination of barrier properties is demonstrated by 

a model lipid membrane with 40% cholesterol that has low permeability for model drugs and for 

water. Thus, the 0.4:1:1 molar ratio of cholesterol, ceramide and fatty acids  appears to be sufficient 

to prevent water loss and penetration of harmful substances, thus maintaining the barrier function of 

the skin.  
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1. Úvod a cíl práce 

Cholesterol je v lidském těle všudypřítomnou látkou steroidní povahy. Vyskytuje se v každé 

živočišné buňce, neboť je součástí biologických membrán, zejména fosfolipidových dvojvrstev, ale i 

ostatních lipidových membrán. Výjimku netvoří ani lipidové lamely v nejsvrchnější vrstvě kůže, 

která se nazývá lat. stratum corneum. Zde cholesterol funguje jako stabilizátor těchto lipidických 

struktur a přispívá tím k mechanické odolnosti, nízké propustnosti a správné fluiditě kožní bariéry. 

Jak bylo v předchozích studiích prokázáno, cholesterol je spolu s ceramidy, mastnými kyselinami a 

cholesterol sulfátem nedílnou součástí lipidové matrix, která vyplňuje mezibuněčný prostor mezi 

buňkami stratum corneum a zodpovídá za bariérové vlastnosti kůže. Specifické složení a organizace 

lipidů v lipidové matrix stratum corneum je předpokladem správné funkce kožní bariéry. Změny ve 

složení či organizaci lipidů mohou být příčinnou řady kožních onemocnění, např. atopické 

dermatitidy nebo některých ichtyóz. Zatímco složení, struktura a funkce stratum corneum je dnes již 

velmi dobře prozkoumána a náležitě popsána mnohými studiemi, studií, které se zabývají úlohou 

cholesterolu v lipidové matrix, není mnoho. Přestože existuje několik studií zaměřených na roli 

cholesterolu ve stratum corneum, vliv cholesterolu (zejména vliv jeho různé koncentrace) na 

strukturu a vlastnosti lipidových membrán stratum corneum stále není zcela objasněn a vyžaduje 

další studium.  

Cílem této práce bylo studovat vliv koncentrace cholesterolu na permeabilitu a 

mikrostrukturu modelových lipidových membrán kožní bariéry. Studium permeability membrán bylo 

provedeno ve Franzových difúzních celách a to prostřednictvím měření ztráty vody, měřením 

elektrické impedance a kumulativního množství dvou modelových léčiv (theofylinu a 

indomethacinu). Mikrostruktura těchto modelových membrán byla ověřena práškovou rentgenovou 

difrakcí.  
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2. Teoretická část 

2.1. Kůže 

Kůže (lat. cutis, řec. derma) je díky velkému povrchu a hmotnosti největším orgánem 

lidského těla. Tento plošný orgán zastává celou řadu důležitých funkcí.[1] Jednou z nejdůležitějších 

je ochrana organismu před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí (před průnikem toxických látek, 

alergenů, mikroorganismů, UV záření nebo jiných škodlivin do těla), a zároveň ochrana organismu 

před nadměrnými ztrátami vody. Tomu se říká bariérová funkce kůže a je pro přežití lidského 

organismu na Zemi zcela zásadní.[2] Mezi další funkce kůže patří termoregulace, imunologická 

funkce, schopnost exkrece (potu, mazu), tvorba vitamínu D nebo smyslová funkce zprostředkovaná 

dotykovými, tlakovými receptory a receptory bolesti.[1, 2]  

Kůže se skládá ze dvou hlavních vrstev, škáry (dermis) a pokožky (epidermis). Pokožka se 

dále rozděluje do 4 dalších vrstev (stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum a 

stratum basale). V místě silnější pokožky se objevuje navíc i 5. vrstva, tzv. stratum lucidum, 

umístěná mezi stratum corneum a stratum granulosum (Obr. 1).[1] 

 

Obrázek 1. Názorné schéma jednotlivých vrstev lidské kůže. Upraveno dle[3].  

2.2. Stratum corneum 

Nejsvrchnější vrstvou kůže je vrstva rohová, lat. stratum corneum (SC), tvořena 

zrohovatělými plochými buňkami vyplněnými keratinem (korneocyty), které jsou obklopeny  

mezibuněčnou hmotou lipofilní povahy, lipidovou matrix.[4]  

Lipidová matrix obsahuje malé množství vody a směs specifických lipidů, organizovaných do 

lipidových dvojvrstev. Tyto lipidové dvojvrsty (zde nikoli fosfolipidové) jsou uspořádány do lamel, 



10 

 

pravidelně naskládaných jedna na druhou, a vytvářejících tak specifickou lamelární a laterální 

strukturu. Směs lipidů, vyplňující intercelulární prostor SC, obsahuje z 50 % ceramidy (Cer), 25 % 

cholesterol (Chol), 10 % volné mastné kyseliny (VMK), což přibližně odpovídá jejich 

ekvimolárnímu poměru. Kromě těchto tří hlavních složek jsou v lipidové matrix SC zastoupeny 

v menší míře i organické estery cholesterolu a přibližně 5 % cholesterol sulfátu (CholS).[5-7] 

SC, přesněji lipidová matrix SC je nositelem bariérové funkce kůže. Hlavní úlohu v tomto 

ohledu hrají ceramidy, které v kombinaci s VMK a Chol formují lamelární strukturu 

v mezibuněčném prostoru SC, jejíž jedinečné strukturální uspořádání zodpovídá za omezenou 

propustnost kůže.[8, 9]  

2.2.1. Ceramidy 

 Základní a nejvíce zastoupenou lipidovou složkou ve SC jsou ceramidy (Cer), patřící do 

skupiny sfingolipidů.[10] V současnosti je známo 15 různých typů Cer, lišících se stavbou polární 

hlavy a průměrnou délkou řetězců.[9, 11] Základ molekuly Cer tvoří bazický aminoalkohol, a to buď 

sfingosin (S), fytosfingosin (P), 6-hydroxysfingosin (H) a nebo dihydrosfingosin (DS), který je 

amidickou vazbou připojen ke druhé části molekuly Cer, a to k acylu mastné kyseliny o 16-34 

uhlících, nejčastěji však o 24 uhlících. Acyl mastné kyseliny může být buď nesubstituovaný (N), 

nebo může obsahovat hydroxyskupinu v poloze α (A) nebo ω (O). Na ω-hydroxylovaném řetězci 

mastné kyseliny je navíc esterově navázaná kyselina linolová (EO).[5, 9, 10, 12]  

Současně uznávaná nomenklatura ceramidů dle Motty je založena na kombinaci písmen, 

označujících různé strukturní typy aminoalkoholů a acylů mastné kyseliny.[13] Například Cer 

značený NP tvoří nehydroxylovaný acyl mastné kyseliny a fytosfingosin (Obr. 2).[11]  

Obecně se molekula ceramidu skládá z tzv. polární hlavy a dvou hydrofobních řetězců.[10] 

Oproti fosfolipidům, které tvoří buněčné membrány, mají ceramidy menší polární hlavu a mnohem 

delší hydrofobní řetězce. Díky menší polární hlavě Cer je možné jejich těsnější uspořádání v lamele a 

díky delším řetězcům lze Cer organizovat do vícevrstvých, vzájemně propojených lamelárních 

struktur. Tyto rozdíly zodpovídají za mnohonásobně nižší propustnost ceramidových lamel SC oproti 

fosfolipidovým dvojvrstvám.[10, 14] 
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Obrázek 2. Chemické struktury Cer lidské SC. Nomenklatura všech 15 tříd Cer je v tabulce 

zobrazena pomocí klasifikace dle Motty (velkými písmeny v kulatých závorkách) a pomocí 

předchozí klasifikace na základě chromatografické mobility (v hranatých závorkách). Každá 

molekula Cer obsahuje jeden aminoalkohol (černě) a jeden zbytek mastné kyseliny (zeleně, červeně), 

amidově vázaný.[15] 

 

Bylo zjištěno, že vzdálenosti mezi jednotlivými lipidovými lamelami SC se periodicky 

opakují a vytvářejí tak krátkou a dlouhou periodickou fázi. Vzdálenost mezi lamelami krátké 

lamelární fáze (SPP – short periodicity phase) je ~ 6 nm a mezi lamelami dlouhé fáze (LPP – long 

periodicity phase) je ~ 13 nm.[10, 14, 16] Vedle toho existuje také fáze tvořená separovaným 

krystalickým cholesterolem, které odpovídá vzdálenost ~ 3,4 nm.[11] 

Laterální organizaci lipidové matrix, tj. uspořádání řetězců lipidů uvnitř lamely, reprezentují 

3 typy bočního uspořádání. Nejčastějším je orthorhombické (OR) uspořádání lipidů do obdélníkové 

mřížky, které brání v pohyblivosti řetězců, neboť je velmi těsné. Druhý typ bočního uspořádání 

představuje hexagonální (šestiúhelníkové) uspořádání, které umožňuje řetězcům částečně rotovat. 

Vedle toho se mohou lipidové řetězce vyskytovat i neuspořádaně v tzv. kapalně-krystalické fázi, tedy 

mohou postrádat laterální organizaci.[17]   
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Obrázek 3. Schéma znázorňující trojrozměrnou strukturu lipidových lamel SC. Ovály označují 

laterální a lamelární uspořádání lipidů. Pravá část obrázku znázorňuje laterální organizaci lipidů SC 

(horní řada) a konformace řetězců (spodní řada) v orthorhombické, hexagonální a kapalně-

krystalické fázi.[11] 

2.2.2. Volné mastné kyseliny 

Druhou základní složkou lipidové matrix SC jsou volné mastné kyseliny. VMK tvoří asi 10% 

lipidové směsi SC a jedná se zde převážně o nasycené VMK s dlouhými uhlovodíkovými řetězci 

s více než 20 atomy uhlíku.[18] Nejběžnější délky řetězců VMK ve SC jsou 22 – 26 atomů 

uhlíku.[19] Největší zastoupení v lidské SC mají kyseliny behenová (C22) a lignocerová (C24), dále 

pak eikosanová (C20), stearová (C18) a palmitová (C16).[20] Nicméně v malém množství byly ve 

SC detekovány i nenasycené MK a MK s krátkými řetězci (pod C20), které však mohou připadat 

v úvahu jako kontaminace z mazových žláz nebo životního prostředí. Ve stopovém množství byly 

také detekovány nasycené a mononenasycené VMK s velmi dlouhými řetězci (C32 – C36) a to u 

vzorků lidského předloktí. [19] 

2.2.3. Cholesterol sulfát 

Vedle Chol je ve SC přítomen z 5 % i jeho derivát, cholesterol sulfát. CholS vzniká 

sulfokonjugací Chol v cytosolu epidermálních buněk prostřednictvím enzymu sulfotransferázy. Ve 

SC je hydrolyzován steroidsulfatázou zpět na Chol. Hraje důležitou roli v diferenciaci keratinocytů, 

při vývoji a správném fungování kožní bariéry a v procesu deskvamace. [21-23] 
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2.2.4. Cholesterol 

 Chol se řadí mezi steroidy, konkrétně mezi steroly živočišného původu, tzv. zoosteroly.[24] 

Základem chemické struktury Chol je tetracyklický steranový skelet s jednou dvojnou vazbou 

vycházející z 5. uhlíku.[25] V poloze 3β je navázána hydroxylová skupina.[26] Na uhlících č. 10 a č. 

13 jsou napojeny na skelet dvě methylové skupiny a ze 17. uhlíku vychází rozvětvený uhlovodíkový 

řetězec, čítající osm uhlíků.[25] 

 

Obrázek 4. Strukturní vzorec cholesterolu.  

 

V lidském těle se vyskytuje Chol buď volný, nebo esterifikovaný (vázaný).[25] 

Esterifikovaný Chol se liší od volného tím, že na místě OH skupiny volného Chol je navázána 

MK.[26] Chol je stejně jako ostatní lipidy nerozpustný ve vodě, ale rozpustný v organických 

rozpouštědlech.[27] Vzniká až ze 70 % endogenně, zbytek organismus získává z potravy a 

reabsorpcí žlučových kyselin v rámci enterohepatálního oběhu.[24] 

Chol je součástí lipoproteinových částic putujících v krvi, které napomáhají transportu ve 

vodě nerozpustných lipidů a dalších látek ve vodném prostředí krve. Je také prekurzorem syntézy 

steroidních hormonů, žlučových kyselin a vitamínu D. Vyskytuje se ve všech buňkách lidského těla 

jako součást buněčných membrán.[26, 28] Stabilizuje jejich strukturu tím, že váže své hydroxylové 

skupiny s polárními částmi fosfolipidů a sfingolipidů a také váže steroidní části Chol s řetězci MK.  

Zajišťuje permeabilitu membrán oddalováním fosfolipidů, které tak nemohou krystalizovat. 

V membránách se nachází Chol volný, tedy s volnou OH skupinou na třetím uhlíku.[24] Tato 

neobsazená OH skupina umožňuje jeho interakci s vodou. Je přítomen i v membránách 

nitrobuněčných organel, jako jsou mitochondrie, nebo endoplazmatické retikulum. Účastní se 

mezibuněčné komunikace a transportu, přenosu nervových vzruchů i buněčných signálů.  

Vedle toho Chol také sehrává důležitou roli ve SC, kde je další klíčovou složkou lipidové 

matrix, tedy další nezbytnou součástí pro správné fungování kožní bariéry. Molekuly Chol tvoří cca 

25 % lipidové matrix SC a vyskytují se v ní pravděpodobně asymetricky rozptýlené, a to vedle SPP a 

LPP ve formě fázově separovaných krystalů Chol.[29, 30] Chol ve SC udržuje správnou lamelární a 

laterální strukturu, stabilizuje uspořádání a orientaci lipidů a tím vytváří mechanicky odolnou 

gelovou fázi. K mechanické odolnosti přispívá Chol tím, že zvyšuje pohyblivost řetězců lipidů 
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v gelové fázi. Chol zachovává správnou fluiditu a přispívá k nízké propustnosti kožní bariéry.[31] 

Změny jeho koncentrace ve SC mohou znamenat změny struktury SC a mohou tak ovlivňovat její 

permeabilitu.[23, 32]  

2.3. Onemocnění kůže spojené s cholesterolem 

Jakékoliv změny složení, či organizace těchto tří druhů lipidů (Cer, VMK, Chol) v lipidové 

matrix SC mají za následek buď abnormality kožní bariéry, anebo zpožděné obnovení této bariéry po 

akutním poranění.  Tyto abnormality mohou vyústit v některá kožní onemocnění.[4] V případě změn 

Chol se jedná například o recesivní X-vázanou lamelární ichtyózu (RXLI).[33] Pacienti s RXLI 

vykazují pouze minimální abnormalitu kožní bariéry, ale spíše zpožděné zotavení po jejím akutním 

narušení. Za toto kožní onemocnění zodpovídá genetický defekt v metabolismu lipidů, jehož 

důsledkem je nedostatek enzymu steroidsulfatázy. Nedostatek tohoto enzymu vede k akumulaci 

CholS a snížení hladiny Chol, tedy ke změně poměru CholS/Chol v epidermis. Tento defekt má za 

následek pozměněnou organizaci lipidů v lipidových lamelách SC a je spojen s fragmentací a 

narušením lamel v intercelulárních prostorech a také se zvýšenou soudržností mezi korneocyty. Je 

známo, že CholS ovlivňuje mnohé biologické procesy. Například indukuje transkripci 

transglutaminázy a významně inhibuje některé serinové proteázy zapojené do deskvamace. RXLI je 

tedy charakterizována zvýšenou deskvamací pokožky.[6, 33] Dalším příkladem je zvýšená syntéza 

Chol v kožních lézích pacientů s atopickou dermatitidou jako odpověď na zvýšené hodnoty 

TEWL.[34, 35] Narušený metabolismus Chol byl zjištěn u několika dědičných multisystémových 

onemocnění, jako je syndrom Conradi-Hünermann-Happle (CDPX2) a syndrom CHILD, které jsou 

způsobeny mutacemi genů distální dráhy Chol biosyntézy. Oba tyto syndromy se projevují kožní 

ichtyózou.[36, 37] 
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3. Experimentální část 

3.1. Použité materiály a chemikálie 

Rozpouštědla v analytické nebo HPLC kvalitě, cholesterol z lanolinu (Chol), cholesterol 

sulfát sodný (CholS), kyselina hexadekanová, kyselina oktadekanová, kyselina eikosanová, kyselina 

dokosanová, kyselina tetrakosanová, theofylin (TH), indomethacin (IND), gentamycin sulfát, trypsin 

z prasečího pankreatu, hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát a propylenglykol byly zakoupeny 

od firmy Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Schnelldorf, Německo). Hydroxid sodný, chlorid sodný, 

chlorid draselný a monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného byly získány od společnosti 

Lachema (Neratovice, Česká republika). Kyselina chlorovodíková byla dodána firmou Penta (Praha, 

Česká republika). Veškeré chemikálie byly používány bez dalšího přečištění. Silikagel 60 pro 

sloupcovou chromatografii, skleněné desky HPTLC 20 x 10 cm (silikagel 60) a TLC desky (silikagel 

60 F 254, hliníková fólie) byly zakoupeny od Merck (Darmstadt, Německo). NucleporeTM 

polykarbonátové membrány o velikosti pórů 0,015 μm pocházejí od společnosti Whatman (Kent, 

Maidstone, Spojené království). Ultračistá vody byla připravena použitím filtračního systému 

Millipore Q.  Ceramidy použité jako standardy byly zakoupeny od firmy Avanti Polar Lipids 

(Alabaster, AL, USA) nebo syntetizovány na naší katedře (Cer EOS[38] a Cer NH[39]). 

3.2. Izolace lidských ceramidů 

3.2.1. Izolace stratum corneum a extrakce lipidů 

Výřezy břišních nebo prsních oblastí lidské kůže nám byly poskytnuty Klinikou plastické 

chirurgie Fakultní nemocnice Hradec Králové. Použití lidské kůže bylo schváleno Etickou komisí 

Fakultní nemocnice Hradec Králové (No. 200609 S09P) a bylo provedeno dle zásad Helsinské 

deklarace. Po operaci byl z kůže odstraněn zbytkový podkožní tuk pomocí skalpelu. Kůže byla 

otřena buničinou s acetonem pro odstranění kožního mazu a zabránění kontaminace podkožním 

tukem; byla promyta fosfátovým pufrem (PBS pH 7,4) s gentamicinem a uskladněna při – 20°C. 

Pro izolaci SC byl použit upravený postup popsaný Kligmanem a Christophersem.[40] Po 

rozmražení byla lidská kůže ponořena do ultračisté vody o teplotě 60°C po dobu 30 sekund. Poté 

byla pinzetou oddělena její vrchní vrstva - epidermis. Epidermis byla vložena na hladinu fosfátového 

pufru s trypsinem a inkubována 24h při 32°C. Trypsinem degradované epidermální buňky byly 

odstraněny pomocí vatových tyčinek, dokud nezbyla pouze průhledná vrstva SC. Ta byla opláchnuta 

vodou a acetonem, rozprostřena na Petriho misce a vysušena pomocí vakuového exsikátoru. 

Lipidy ze SC byly extrahovány modifikovanou metodou podle Bligha a Dyera [41], a to 

směsí rozpouštědel CHCl3: CH3OH v poměrech 2:1, 1:1 a 1:2 (v/v), vždy po dobu 2 hodin za stálého 
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třepání. Rozpouštědla z extraktů byla odstraněna za použití rotační vakuové odparky. Extrahované 

lipidy byly vysušeny ve vakuovém exsikátoru nad parafínem a P2O5 a uchovány při – 20°C.  

3.2.2. Izolace lidských ceramidů sloupcovou chromatografií 

Vyextrahované lipidy byly znovu rozpuštěny ve vhodném objemu CHCl3 naneseny na 

sloupec silikagelu. Byla provedena sloupcová chromatografie, kde byly použitím gradientové eluce 

postupně vymývány nejprve nečistoty, MK a poté jednotlivé třídy Cer. Jako mobilní fáze byl použit 

nejprve čistý chloroform, poté CHCl3: CH3OH 100:1, 50:1 (v/v) a čistý methanol. Složení 

jednotlivých frakcí bylo stanoveno tenkovrstvou chromatografií, kde byly jednotlivé frakce paralelně 

porovnávány se standardy. Pro zajištění úplného oddělení nejméně polárního Cer (EOS) od VMK 

bylo nutno separaci některých frakcí opakovat a použít další sloupce silikagelu. Frakce obsahující 

eluované Cer byly shromážděny, rozpouštědlo bylo odstraněno pomocí rotační vakuové odparky a 

vysušeno nad parafinem a P2O5 ve vakuovém exsikátoru. Izolované lidské Cer (lidCer) byly 

uchovány při – 20°C.  

3.2.3. HPTLC 

Pomocí vysokoúčinné chromatografie na tenké vrstvě (HPTLC) byla provedena kvalitativní a 

kvantitativní analýza izolovaných lidCer. Skleněná HPTLC deska obsahující silikagel 60 byla 

nejprve promyta směsí rozpouštědel CHCl3: CH3OH 2:1 (v/v). Tím byla odstraněna případná 

kontaminace desky lipofilními složkami, aby tak nedocházelo ke zkreslení výsledků. Před použitím 

byla deska vysušena a aktivována zahřátím na 120°C po dobu 30 minut. LidCer a standardní látky 

byly rozpuštěny na koncentraci 1 mg/ml v rozpouštědlech CHCl3: CH3OH 2:1 (v/v). Standardní látky 

byly smíchány do kalibračního roztoku, jehož složení je naznačeno v tabulce č. 1. 

  



17 

 

Tabulka č. 1. Udává rozmezí konkrétních nanášených koncentrací pro jednotlivé standardní látky 

v kalibračním roztoku. Toto rozmezí bylo zvoleno tak, aby svým složením odpovídalo zastoupení 

lipidů SC.[6-8] 

Standardní látky Rozmezí nanášených koncentrací [μg] 

Chol 17,5 - 1 

Lignocerová kyselina (C24:0) 17,5 - 1 

Cer EOS 1,75 - 0,1 

Cer NS 7 - 0,4 

Cer EOP 1,05 – 0,06 

Cer NP 12,95 – 0,74 

Cer AS 3,5 – 0,2 

Cer NH 5,25 – 0,3 

Cer AP 3,5 – 0,2 

 

Roztoky vzorků a kalibrací byly naneseny na HPTLC desku proudem dusíku pomocí přístroje 

Linomat V (Camag, Muttenz, Švýcarsko). HPTLC deska s nanesenými vzorky i standardy byla 

vyvíjena v horizontální vyvíjející komoře (Camag) s mobilní fází CHCl3: CH3OH: CH3COOH 

v poměru 190: 9: 1,5 (v/v/v). Deska byla takto vyvíjena dvakrát a to vždy po celé její délce. 

Rozdělené lipidy byly vizualizovány ponořením do vodného roztoku 10% CuSO4, 8% H3PO4 (v/v) a 

5% CH3OH po dobu 10 sekund a  následným vypálením při 160°C. 

 Kvantifikace byla provedena denzitometricky použitím přístroje TLC Scanner 3 (Camag, 

Muttenz, Švýcarsko) při vlnové délce 350 nm. Plochy píků byly integrovány a kvantifikovány 

pomocí softwaru WinCATS (Camag). 

3.3. Příprava modelových lipidových membrán 

 Nejprve byla připravena směs VMK, jejíž molární % zastoupení odpovídá složení VMK 

v lidské kůži[20]. Pro přípravu směsi VMK byla použita kyselina palmitová (1,8 %), kyselina 

stearová (4,0 %), kyselina eikosanová (7,6 %), kyselina behenová (47,8 %) a kyselina lignocerová 

(38,8 %). Navážky jednotlivých VMK byly rozpuštěny v hexan: 96% ethanol v poměru 2:1 (v/v) a 

smíchány do směsi (øMW = 345,58 g/mol). Celková MW směsi kyselin byla vypočítána z molárních 

hmotností jednotlivých kyselina a jejich konkrétního % zastoupení ve směsi (x). Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 2, vypočteny podle následujícího vzorce:  
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Tabulka č. 2. Číselné hodnoty pro přípravu směsi VMK. 

VMK Molární hmotnost (MW) 

[g/mol] 

molární % zastoupení 

VMK v lidské kůži 

X [g/mol] 

C16:0 256,42 1,8 4,62 

C18:0 284,48 4 11,38 

C20:0 312,53 7,6 23,75 

C22:0 340,58 47,8 162,80 

C24:0 368,64 38,8 143,03 

součet  100 345,58 

 

Po vytvoření homogenního roztoku směsi VMK bylo rozpouštědlo odpařeno vakuovou odparkou a 

vysušeno vakuovým exsikátorem.  

 Sumární MW lidCer byla zjištěna obdobným způsobem, a to z procentuálního zastoupení 

jednotlivých Cer tříd zjištěného kvantitativní analýzou HPTLC desek (Tabulka č. 3).   

 

Tabulka č. 3. Molární hmotnosti a % zastoupení jednotlivých tříd lidCer pro výpočet sumární MW. 

lidCer Molární hmotnost 

(MW) [g/mol] 

% zastoupení 

izolovaných lidCer 

X [g/mol] 

EOS 1040,78 5,09 ± 0,44 52,98 

NS 650,13 17,77 ± 0,73 115,53 

EOP 1058,80 2,66 ± 0,11 28,16 

NP 668,14 37,30 ± 0,80 249,22 

EOH 1056,78 4,80 ± 0,24 50,73 

AS 666,13 4,80 ± 0,36 31,97 

NH 666,13 14,34 ± 0,53 95,52 

AP 684,14 6,06 ± 0,10 41,46 

AH 682,13 7,17 ± 0,34 48,91 

součet  100 714,48 

 

Výsledná øMW směsi lidCer je 714,48 g/mol. Hodnota MW Chol je obecně známa a činí 

386,65 g/mol. Celkové hmotnosti (m) jednotlivých lipidových složek pro přípravu všech membrán 

byly spočítány odvozením ze vzorce pro látkové množství (n):  
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Navážky lipidů byly rozpuštěny v hexan: 96% ethanol 2:1 (v/v) a jako roztoky byly smíchány 

tak, aby odpovídaly požadovanému složení membrán. Pro přípravu kontrolních vzorků byla 

připravena lipidová směs simulující správné složení lipidů ve zdravé kožní bariéře, a to smícháním 

ekvimolárního množství Cer (714,48 g/mol), VMK (345,58 g/mol) a Chol (386,65 g/mol) spolu s 5 

% CholS. Pro přípravu vzorků reprezentujících modely lipidových membrán se snižující se 

koncentrací Chol byly připraveny lipidové směsi podobně jako kontrolní, pouze s nižším množstvím 

Chol – konkrétně se 80 %, 70 %, 60 %, 40 %, 20 %, 0 % Chol frakce. To znamená, že například 

membrána s 80% Chol odpovídá složení lipidů v molárním poměru 1:1:0,8 (Cer:VMK:Chol) viz 

Obr. 5. Navíc byly připraveny roztoky obsahující pouze čistý Chol. 

 

Obrázek 5. Schéma složení lipidových směsí pro modelové membrány se snižujícím se množstvím 

Chol.   

  

Vzniklé roztoky byly zahuštěny proudem dusíku a vysušeny ve vakuovém exikátoru. Lipidy 

byly následně znovu rozpuštěny ve směsi rozpouštědel hexan: 96% ethanol 2:1 (v/v) a to na 

výslednou koncentraci 4,5 mg/ml. Poté byly nanášeny na Nucleopore polykarbonátové filtry 

s průměrem pórů 0,015 μm, přičemž tyto filtry byly umístěny v kovových držácích s kruhovým 

otvorem o průměru 1 cm. Na tyto filtry byly lipidové směsi nastříkávány pomocí přístroje Linomat 5 

(Camag, Muttenz, Švýcarsko). Pro zajištění toho, aby byly lipidy na filtru rovnoměrně rozprostřeny, 

byl přístroj vybaven pohybujícím se ramenem tak, aby vznikla membrána o ploše 1 cm
2
. Přístrojem 

bylo nanášeno 3x 100 μl roztoku lipidové směsi na filtr, což odpovídá 1,35 mg lipidové směsi na 1 

kontrolní membránu (100 % Chol). Membrány s nižším množstvím Chol obsahovaly nižší celkové 

množství lipidů (Obr. 5) Na permeační pokusy byly připraveny 3 kontrolní modelové membrány 
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(100 % Chol) a dále 5 modelových membrán od každé nižší koncentrace Chol (80 %, 70 %, 60 %, 

40 %, 20 %, 0 %) a pro samotný Chol, dohromady tedy 38 modelových lipidových membrán. 

Podobným způsobem byly připraveny vzorky určené pro měření rentgenové práškové difrakce 

(RPD) s jediným rozdílem, že lipidové směsi byly nastříkávány na krycí sklíčka o rozměrech 22 x 22 

cm namísto filtrů. Na měření RPD bylo potřeba nastříkat 3 modelové membrány od každé kategorie, 

tedy 24 modelových lipidových membrán na krycích sklíčcích. Všechny modelové membrány byly 

vysušeny v exsikátoru a uskladněny při – 20 °C.  

 Den před pokusy byly lipidové membrány v kovových držácích zahřáty na 90 °C, což je 

teplota nad hlavním fázovým přechodem lipidů, zjištěna diferenční skenovací kalorimetrií.[42, 43] 

Takto byly membrány zahřívány po dobu 10 minut. Následovalo pomalé chladnutí (3 – 4 h) na 

pokojovou teplotu, čímž bylo zajištěno vytvoření lamelární struktury. Poté byly membrány vloženy 

mezi dva teflonové držáky a umístěny do difuzních cel. Podrobněji viz kapitola 3.4.1. 

3.4. Studium permeability membrán 

 Studium permeability membrán bylo provedeno měřením tzv. permeačních parametrů, jimiž 

jsou ztráta vody přes membránu, elektrická impedance a kumulativní množství léčiv prošlé 

membránou. Aby mohly být tyto parametry měřeny, bylo nutné umístit připravené modelové 

membrány do Franzových difúzních cel. Studium permeability modelových membrán s nižším 

obsahem Chol by mohlo pomoci osvětlit úlohu Chol ve SC a jeho vliv na permeabilitu kožní bariéry.  

3.4.1. Franzovy difúzní cely  

 Jedná se o cely z borosilikátového skla skládající se ze dvou částí, mezi nimiž byla vložena 

modelová membrána SC v teflonových držácích. Pomocí vrchní, donorové části cely lze aplikovat 

roztoky (např. roztoky léčiv) na testovanou membránu. Spodní, akceptorová část má objem přibližně 

6,5 ml a její součástí je vzestupné ramínko, které slouží k odběrům vzorků. V akceptorové části je 

míchadlo, které zajišťuje homogenizaci roztoku. Každá modelová membrána SC byla vložena mezi 

dva teflonové držáky a umístěna mezi donorovou a akceptorovou část cely. Takto sestavená cela 

byla zajištěna po obou stranách gumičkami. Akceptorová část byla poté naplněna izotonickým 

fosfátovým pufrem o pH 7,4 s gentamycinem o koncentraci 50 mg/l. Přesný objem pufru pro 

jednotlivé cely byl zaznamenán a použit při výpočtech. Takto připravené cely byly vloženy do  vodní 

lázně o teplotě 32°C s magnetickou míchačkou a ponechány přes noc, aby se ustálila teplota 

akceptorové fáze a došlo k hydrataci lipidových membrán. Teplota vodní lázně, ale i pH fosfátového 

pufru napodobují fyziologické prostředí kůže.  
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3.4.2. Měření ztráty vody přes membránu 

 Prvním hodnoceným permeačním parametrem byla ztráta vody přes membrány (TEWL), jejíž 

hodnota udává množství vody, které projede jednotkou plochy (kůže nebo modelové membrány) za 

jednotku času [g/h/m
2
]. Měření bylo provedeno přístrojem AquaFlux AF200 (Biox Systems Ltd, 

UK).  Nejprve byla z každé Franzovy difúzní cely sejmuta donorová část, válcovitá hlava sondy byla 

přiložena k teflonovému držáku s modelovou membránou a poté bylo provedeno měření trvající 

přibližně 80 – 100 s. Z displeje byla zaznamenána výsledná hodnota. Teplota a relativní vlhkost 

vzduchu při měření byly 24 – 26°C a 30 – 36
 
%. Donorová část cely byla navrácena a cela znovu 

upevněna gumičkami. Takto byly postupně měřeny všechny modelové membrány. 

3.4.3. Měření elektrické impedance  

 K hodnocení propustnosti lipidové membrány pro ionty slouží měření elektrické impedance. 

Na každou modelovou membránu bylo aplikováno 500 μl fosfátového pufru o pH 7,4. Následně bylo 

provedeno měření použitím přístroje LCR 4080 (Conrad Electronic, Hirschau, Německo, měřící 

rozpětí 20 Ω – 10 MΩ, měřeno v hodnotách kΩ, chyby v kΩ hodnotách < 0,5 %) nastaveném 

v paralelním režimu se střídavou frekvencí 120 Hz. Součástí přístroje byly dvě nerezové sondy, 

z nichž první byla ponořena do pufru naneseného na membráně, druhá sonda byla pak vložena 

raménkem Franzovy difúzní cely do její akceptorové oblasti. Takto byl uzavřen elektrický obvod a 

naměřené hodnoty byly odečítány z displeje LCR přístroje. Pro každou Franzovu celu bylo měření 

provedeno nejméně dvakrát a všechny hodnoty byly po ustálení řádně zaznamenány. Nakonec byl 

pufr z membrány v donorové části opatrně odstraněn celulozovými tampóny a vatovými tyčinkami. 

3.4.4. Měření permeability membrán pomocí modelových léčiv  

Ke studiu propustnosti modelových lipidových membrán pro cizorodé látky z okolí byla 

použita modelová léčiva s různými fyzikálními vlastnostmi. Ke sledování průchodu polárnějších 

látek o menší molekulové hmotnosti membránami bylo použito léčivo theofylin (TH ; Mw = 180.164 

g/mol, log P ~ 0). Léčivo indometacin (IND; Mw = 357.787 g/mol, log P ~ 4.3) naopak 

reprezentovalo lipofilnější látky procházející membránou, s větší molekulou.  

 Léčiva byla navážena a suspendována v 60% vodném roztoku propylenglykolu tak, že 

výsledná koncentrace suspenze TH byla 5 % (w/v) a koncentrace suspenze IND 2 % (w/v). Poté byly 

oba vzorky uchovávány v termostatu při 32 °C až do doby použití. Těsně před použitím byly vzorky 

modelových léčiv homogenizovány na automatické třepačce.  
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3.4.4.1. Permeační pokusy  

 Do donorové části Franzových difúzních cel bylo aplikováno 100 μl suspenze léčiva TH. Po 

každých 2 hodinách bylo raménkem z akceptorové části každé cely odebráno 300 μl vzorku, tedy po 

2, 4, 6, 8 hodinách. Odebraný objem pufru z akceptorové oblasti byl vždy ihned nahrazen čistým 

fosfátovým pufrem. Po posledních odběrech byl ve všech celách vyměněn fosfátový pufr, membrány 

byly promyty fosfátovým pufrem pro odstranění TH a řádně vysušeny. Takto připravené cely byly 

opět temperovány ve vodní lázni (32 °C) do druhého dne, kdy bylo znovu naneseno 100 μl suspenze 

léčiva, tentokrát IND. Celý permeační pokus s IND byl proveden stejným způsobem. 

3.4.4.2. HPLC analýza  

Odebrané vzorky byly podrobeny HPLC analýze, pomocí níž bylo stanoveno kumulativní 

množství léčiv TH a IND (μg) prošlé přes membránu, a to v daných časech 0, 2, 4, 6, 8 hodin. 

Množství prošlého léčiva přes membránu v závislosti na čase bylo vyneseno do grafu, z jehož 

směrnice přímky byla odečtena hodnota fluxu léčiva (μg/cm
2
/h).  

Samotná HPLC analýza byla provedena konkrétně přístrojem Shimadzu Prominence 

(Shimadzu, Kyoto, Japonsko), jehož součástí je pumpa LC-20AD s odplyňovačem DGU-20A3, 

autosampler SIL-20A HT, kolona CTO-20AC, diode array detektor SPD-M20A a komunikační 

modul CBM-20A. Analýza dat byla provedena softwarem LCsolutions 1.22.  

 Vzorky obsahující TH byly analyzovány pomocí reverzní fáze na koloně LiChroCART 250-4 

(LiChrospher 100 RP -18,5 μm, Merck, Darmstadt, Německo) za použití mobilní fáze CH3OH/0,1 M 

NaH2PO4 v poměru 4:6 (v/v) při průtokové rychlosti 2ml/min. Na kolonu bylo vždy nastříknuto 20 

μl vzorku. UV absorbance byla měřena při vlnové délce 272 nm a retenční čas TH činil 3,2 ± 0,1 

min.  

Separace IND byla provedena na koloně LiChroCART 250-4 (LiChrospher 100 RP -18,5 μm, 

Merck) s použitím mobilní fáze acetonitril/voda/kyselina octová v poměru 90:60:5 (v/v/v) při 

průtokové rychlosti 2ml/min. Nastříknuto na kolonu bylo vždy 100 μl vzorku a UV absorbance byla 

měřena při 260 nm. Retenční čas IND byl 3,1 ± 0,1 min. Obě tyto metody byly dříve validovány. 

3.5. Měření a vyhodnocování dat RPD  

 Měření RPD bylo uskutečněno na základě spolupráce s pracovištěm Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze, kde bylo provedeno. Připravené vzorky na podložních sklíčcích byly měřeny 

pomocí práškového difraktometru X'Pert PRO θ–θ (PANalytical B.V., Almelo, Nizozemsko) s CuKα 

zářením (λ = 1.5418 Å, U = 40 kV, I = 30 mA) a s upravenými držáky na vzorky přeš úhlový rozsah 

0.6-30° (2θ). Použitým detektorem byl X'Celerator s rozsahem 0.0167° (2θ). Následné hodnocení dat 



23 

 

bylo provedeno softwarovým balíčkem X'Pert Data Viewer (PANalytical B. V., Almelo, 

Holandsko). 

3.6. Statistická analýza dat  

  K porovnávání charakteristik připravených kontrolních membrán (100 % Chol) a membrán 

obsahujících nižší množství Chol byl použit nepárový t – test. Data byla prezentována jako 

aritmetický průměr ± střední chyba průměru (SEM). 
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4. Výsledky 

4.1. Výsledky měření RPD 

K ověření mikrostruktury námi připravených modelových lipidových membrán bylo ve 

spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze provedeno měření metodou RPD. 

RPD umožňuje zjistit nejenom počet lamelárních fází nebo lamelárních struktur, ale i určovat jejich 

mezirovinnou vzdálenost.  

Stejně jako pro permeační pokusy byly připraveny kontrolní modelové membrány obsahující 

ekvimolární poměr lipidů SC (lidCer, MK, Chol a 5 % CholS) a membrány se snižujícím se podílem 

Chol. Výstupem tohoto měření je difraktogram na obrázku č. 6.  

 

Obrázek 6. Levá část (A) vyobrazuje difraktogram modelových membrán na bázi lidCer s postupně 

se snižující koncentrací Chol. Římské číslice označují krátkou lamelární fázi (SPP), arabské číslice 

označují dlouhou lamelární fázi (LPP) a hvězdičky značí fázi separovaného Chol. Pravá část (B) 

znázorňuje opakující se vzdálenosti pozorovaných fází v závislosti na koncentraci Chol 

v membránách. Písmena označují přídavnou lamelární fázi – Lb a Lc.  
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V kontrolních membránách byla zjištěna dlouhá lamelární fáze (LPP s periodicitou 

d = 12,94 ± 0,04 nm), krátká lamelární fáze (SPP, d = 5,56 ± 0,02 nm) a fáze separovaného Chol 

(d = 3,42 ± 0,01 nm). Tyto nálezy se shodují s nálezy popsanými v dřívějších studiích pro modelové 

membrány s obsahem lidCer.[44-46] S postupným snižováním koncentrace Chol v membránách 

dochází postupně ke snižování intenzity reflexe pro fázi separovaného Chol až odezva úplně zmizí, a 

to u membrán se 40 % Chol (Obr. 8). Ve všech modelových membránách, včetně membrán s 0 % 

Chol, byly pozorovány nejméně čtyři difrakční píky přiřazené LPP. Jejich periodicita se nejprve 

snížila u membrán se 70 % až 40 % Chol oproti kontrolním (d = 12,81 ± 0,01 nm při 40% Chol) a 

následně se zase zvýšila s dalším úbytkem Chol v membránách (Obr. 6). Nejvyšší hodnota 

periodicity byla nalezena v 0 % Chol membráně (d = 13,38 ± 0,14 nm). SPP byly identifikovány 

v modelových membránách se 100 % až 40 % Chol. S úbytkem Chol v membránách se snižuje i 

periodicita SPP z 5,55 nm na 5,47 nm. U membrán s 20 % a 0 % Chol nebyly zjištěny žádné 

difrakční píky náležící SPP. Naproti tomu tyto membrány tvořily dvě další fáze (kromě LPP) s 

krátkou (Lb; d = 6,02 ± 0,03 nm) a dlouhou periodicitou (Lc; d = 11,13 ± 0,02 nm). 

Z těchto výsledků plyne, že přibližně polovina z ekvimolárního množství Chol ve SC je 

začleněna do lamelárních fází a zbytek tvoří fázi separovaného Chol, jak se předpokládalo. Dalším 

poznatkem je to, že různé úbytky Chol v modelových membránách nezabraňují vzniku LPP, neboť 

tyto lamelární fáze byly nalezeny u všech sledovaných membrán. 
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4.2. Výsledky měření permeačních parametrů  

Pro každý sledovaný permeační parametr (TEWL, hodnoty elektrické impedance, 

permeabilitu membrán pro TH a IND) byl vytvořen jeden graf, znázorňující průměr naměřených 

hodnot se střední chybou průměru pro všechny typy modelových lipidových membrán, tj. pro 

kontrolní membrány obsahující 100 % Chol, dále membrány se snižujícím se obsahem Chol (80 %, 

70 %, 60 %, 40 %, 20 %, 0 %) a membrány tvořené samotným Chol.  

4.2.1. Výsledky měření TEWL  

Pro každou modelovou membránu byly měřeny dvě hodnoty TEWL, z nichž byl spočítán 

průměr. Získané hodnoty byly vyneseny do grafu (Obr. 7) pro všechny typy modelových membrán. 

Hodnota ztráty vody přes kontrolní membránu (100 % Chol) činí 8,64 ± 0,75 g/h/m
2
. V ostatních 

membránách se s poklesem obsaženého Chol postupně snižují i hodnoty TEWL. Konkrétně pro 

membrány s 80 % Chol je průměrná hodnota TEWL 6,76 ± 0,22 g/h/m
2
, pro membrány se 70 % 

Chol 7,13 ± 0,15 g/h/m
2
 a pro membrány se 60 % Chol 6,46 ± 0,40 g/h/m

2
. Membránám se 40 % 

Chol byly naměřeny hodnoty 5,82 ± 0,51 g/h/m
2
 a se 20 % Chol 6,01 ± 0,72 g/h/m

2
.
 
Nejnižších ztrát 

vody dosahují membrány bez obsahu Chol (0 % Chol) s hodnotami 5,31 ± 0,16 g/h/m
2
. Naproti tomu 

hodnoty TEWL přes membránu z čistého Chol jsou dvakrát vyšší (16,64 ± 0,96 g/h/m
2
) než pro 

kontrolní membrány.  

 

Obrázek 7. Graf znázorňující výsledné hodnoty ztráty vody pro všechny druhy modelových 

membrán. Modře jsou označeny modelové membrány, u kterých byl v předešlém měření (kapitola 

4.1.) nalezen fázově separovaný Chol.  
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4.2.2. Výsledky měření elektrické impedance 

 Elektrická impedance reprezentuje odolnost membrány vůči střídavému proudu a je nepřímo 

úměrná toku iontů. Vyšší hodnoty znamenají tedy nižší propustnost membrány pro ionty neboli 

silnější bariéru. Stejně jako u předchozího parametru byl i zde vypočten průměr hodnot elektrické 

impedance ze dvou měření pro každou membránu. Vzájemné porovnání výsledných hodnot 

zaznamenává graf (Obr. 8). U kontrolních membrán byly zjištěny hodnoty 203 ± 15 kΩ × cm
2
. Při 

poklesu obsahu Chol v modelových membránách na 80 % došlo k významnému snížení hodnot 

elektrické impedance na 130 ± 14 kΩ × cm
2
, dále při 70 % Chol v membránách bylo zjištěno 

141 ± 34 kΩ × cm
2
. Hodnoty u membrán se 60 % Chol (187 ± 20 kΩ × cm

2
) a se 40 % Chol 

(219 ± 27 kΩ × cm
2
) se nijak významně neliší od hodnot pro kontrolní membrány. K extrémnímu 

poklesu impedance však došlo u membrán s 20 % Chol a bez Chol, a to až na 35 ± 7 kΩ × cm
2
 a 

19 ± 2 kΩ × cm
2
. Vedle toho byl také zaznamenán extrémní nárůst impedance u membrán čistého 

Chol oproti kontrolním, a to 10krát (1448 ± 442 kΩ × cm
2
). 

 

Obrázek 8. Vzájemné porovnání výsledných hodnot elektrické impedance zahrnující všechny druhy 

modelových membrán.  
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4.2.3. Výsledky měření permeability membrán pro TH a IND 

Abychom mohly hodnotit propustnost modelových membrán pro modelová léčiva TH a IND 

bylo nutné podrobit všechny vzorky odebrané při permeacích v různých časových intervalech (0, 2, 

4, 6, 8h) HPLC analýze, pomocí níž byly stanoveny koncentrace léčiva prošlého přes membránu. 

Z těchto hodnot koncentrací prošlého léčiva v jednotlivých časových intervalech se vypočítá 

kumulativní množství léčiva (Obr. 9). Další veličinou, kterou lze vyjádřit propustnost membrány pro 

léčiva je tzv. flux léčiva, jehož hodnotu lze odečíst z grafu závislosti množství prošlého léčiva na 

čase, jako směrnici jeho přímky.  

 

 

 

Obrázek 9. Levá část obrázku znázorňuje závislost kumulativního množství TH na čase. Pravá část 

obrázku znázorňuje tutéž závislost pro IND. Jednotlivé typy modelových membrán jsou rozlišeny 

podle barev.  
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Výsledné hodnoty fluxu léčiva TH jsou zaznamenány graficky na Obr. 10 vlevo. Z tohoto 

grafu je patrné, že propustnost membrán pro TH postupně klesá se snižujícím se podílem Chol 

v membránách až do 40 % Chol. Membrána se 40 % Chol měla nejnižší propustnost pro TH 

s hodnotou flux TH 0,03 ± 0,01 μg/cm
2
/h, což značí přibližně třikrát silnější bariéru ve srovnání 

s kontrolní membránou. Kontrolní membrána měla hodnotu flux TH 0,10 ± 0,01 μg/cm
2
/h, což je 

hodnota téměř srovnatelná také s membránou s 20 % Chol. Modelová membrána bez obsahu Chol je 

pro TH o něco málo propustnější. Téměř 10krát vyšší propustnost pro TH však byla zaznamenána u 

membrán ze samotného Chol.  

Stejným způsobem jako pro TH byla hodnocena propustnost membrán pro léčivo IND. Pro 

hodnoty fluxu léčiva IND byl taktéž vynesen graf (Obr. 10 vpravo). Z grafu je patrná významnější 

změna oproti kontrolní membráně u membrán se 70 % Chol, kde došlo ke zvýšení fluxu IND téměř o 

třetinu (0,08 ± 0,01 μg/cm
2
/h) a naopak u membrán se 40 % Chol (0,03 ± 0,01 μg/cm

2
/h) kde se flux 

IND významně snížil. U ostatních modelových membrán nebyla pozorována významnější změna 

hodnot. Výjimku tvoří membrány čistého Chol kde byl flux IND zvýšen téměř pětkrát (0,31 

± 0,06 μg/cm
2
/h) oproti kontrolní membráně (0,06 ± 0,01 ug/cm

2
/h).  

 

Obrázek 10. Graf zaznamenává výsledné hodnoty fluxu léčiva TH (vlevo) a IND (vpravo) pro 

všechny druhy modelových membrán.  

 

 Z výsledků měření permeačních parametrů vyplývá, že nejlepší kombinaci bariérových 

vlastností vykazuje modelová lipidová membrána se 40 % Chol, která má nejnižší permeabilitu pro 

modelová léčiva TH a IND, snížené hodnoty TEWL a hodnoty elektrické impedance srovnatelné 

s hodnotami kontrolních membrán.   
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5. Diskuze 

Naším úkolem bylo připravit modelové lipidové membrány, které svým složením lipidové 

matrix napodobují zdravou kožní bariéru. Vedle toho byly připraveny membrány s postupně 

klesajícím obsahem Chol a membrány ze samotného Chol. Hlavním cílem zde bylo studium vlivu 

klesající koncentrace Chol na permeabilitu a mikrostrukturu modelových membrán.  

Pro účely naší studie bylo nejprve nutné izolovat vlastní lidCer ze zdravé kůže, které byly 

použity k přípravě modelových membrán. LidCer byly získány separací epidermis ze zdravé kůže, 

poté byla z epidermis izolována SC, ze které byla provedena extrakce lipidů. Ze získaných lipidů SC 

byla sloupcovou chromatografií oddělena frakce Cer. Pro tyto lidCer byla použita HPTLC analýza ke 

zjištění jejich složení a potvrzení jejich přítomnosti ve frakci. To vše bylo provedeno dle dříve 

publikovaných postupů[40, 41]. Dále byly připraveny modelové membrány složené z lidCer, směsi 

VMK, Chol (molárně 1:1:1) a 5% CholS[6, 7], které sloužily jako kontrolní membrány, simulující 

zdravé SC. Podobným způsobem byly připraveny i membrány lišící se množstvím Chol (80 %, 70 %, 

60 %, 40 %, 20 %, 0 %) a se samotným Chol. U vytvořených modelových membrán byla studována 

propustnost a bariérové vlastnosti, společně s jejich mikrostrukturou, ve snaze objasnit roli 

separovaného Chol v bariérové funkci SC. 

Již dříve bylo zjištěno, že fyziologická hladina Chol v kožní bariéře překračuje jeho 

mísitelnost s ostatními složkanmi lipidové matrix SC, neboť byly v mikrostruktuře SC opakovaně 

nalézány frakce separovaného Chol[44, 47].  Přestože předchozí studie přinesly důležitý pohled na 

některé úlohy tohoto nadbytečného Chol v mikrostruktuře SC[32, 44], jeho hlavní role zde zůstává 

stále neobjasněna a nabízí se tak k dalšímu studiu.  

V naší práci byla mikrostruktura, neboli lamelární uspořádání modelových lipidových 

membrán zkoumána pomocí RPD. Membrány se 100 % až 60 % Chol obsahovaly LPP, SPP a 

separovaný Chol, a to se srovnatelnými opakovanými vzdálenostmi, které byly nalezeny v kůži a 

jiných modelových membránách.[16, 48] Difrakční píky pro separovaný Chol zmizely u membrán se 

40 % Chol, kde se vytvořily pouze LPP a SPP s fyziologickou délkou. Tyto výsledky se dobře 

shodují s předchozími výsledky studií pro membrány na bázi syntetických Cer, které potvrzují, že 

méně než polovina Chol ve SC je začleněna do lamelárních fází.[44, 48] Zatím co s dalším úbytkem 

Chol v membránách (20 % a 0 %) došlo k vymizení SPP, LPP byla stále přítomna, ovšem s větší 

délkou a doprovázené dalšími fázemi. Tyto výsledky jsou v porovnání s předchozí studií[44] dosti 

podobné. Nicméně přetrvávající přítomnost difrakčních píků LPP v našich membránách i 

v nepřítomnosti Chol jsou bezpochyby zajímavé.  
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Dalším cílem této práce bylo studovat vliv snížené koncentrace Chol na permeabilitu 

modelových membrán. Permeabilita zde byla hodnocena pomocí čtyř permeačních parametrů[49]. 

Zajímavým poznatkem bylo, že snižující se koncentrace Chol v modelových membránách 

neohrožuje funkci kožní bariéry pro vodu nebo dva modelové permeanty různých fyzikálně-

chemických vlastností (léčiva TH a IND). Naopak, membrána se 40 % Chol, u které již nebyly 

pozorovány domény separovaného Chol, byla podstatně méně propustná pro vodu, TH a IND než 

kontrolní membrána. Vykazuje tedy optimálnější kombinaci bariérových vlastností, než je tomu u 

zdravé kožní bariéry.  

Výsledky pro tuto membránu (40 % Chol) lze interpretovat v souvislosti s onemocněním 

RXLI. Neboť u RXLI je obsah Chol ve SC snížen přibližně o polovinu ve srovnání se zdravou SC 

[50] a to snížením generace Chol z CholS, nebo CholS-regulovanou inhibicí HMG-CoA reduktázy 

[51]. Kožní bariéra u RXLI je spíše normální nebo s mírnými abnormalitami [52], což odpovídá 

našemu membránovému modelu s 60 – 40 % Chol. Bariérová abnormalita u RXLI se objevuje po 

akutním narušení, když je znovuobnovení bariéry významně zpožděno [52, 53]. Počáteční stavy 

obnovy bariéry, když je generování Chol a uvolňování do SC zpožděno ve srovnání s jinými 

bariérovými lipidy, mohou být reprezentovány našimi membránami bez Chol nebo se 20 % Chol, 

které vykazují narušenou bariéru iontů. Naproti tomu bariéra pro ztrátu vody nebyla v těchto dvou 

modelech ohrožena, což může být spojeno s destabilizujícím účinkem CholS, který je u RXLI pětkrát 

zvýšen[50], na homeostázu kožní bariéry. 

Propustnost čistého Chol byla studována stejně jako u ostatních modelových membrán. 

Přičemž permeabilita tohoto čistého filmu Chol pro vodu, TH a IND byla 2-10 krát vyšší ve srovnání 

s kontrolní lipidovou membránou, což naopak vysvětluje sníženou propustnost membrán 

s chybějícími doménami separovaného Chol. Naproti tomu elektrická impedance čistého filmu Chol 

naznačuje lepší bariérové vlastnosti Chol domén k pohybu iontů, oproti kontrolní membráně. To 

znamená, že Chol domény jsou méně propustné pro ionty. Tento předpoklad vysvětluje podobné 

hodnoty impedance v membránách se 100 % - 40% Chol. Pouze při dalším úbytku Chol (na 20 % a 

0 %) elektrická impedance naznačuje vyšší propustnost vůči iontům než u kontrolní membrány. Tyto 

hodnoty impedance jsou v souladu s fázovou separací pozorovanou RPD v těchto membránách s 

nízkými hladinami Chol. Naproti tomu ostatní permeační parametry naznačují podobné (flux TH a 

IND) nebo dokonce lepší bariérové vlastnosti (TEWL) v membránách s 20 % nebo 0 % Chol 

v porovnání s kontrolními membránami.  
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce byla izolace lidCer ze zdravé kožní bariéry a příprava 

modelových lipidových membrán s osmi různými koncentracemi Chol. U modelových membrán byl 

sledován vliv snižující se koncentrace Chol na jejich permeabilitu a mikrostrukturu, ve snaze objasnit 

roli separovaného Chol v bariérové funkci SC.  

Zda se podařilo správně vytvořit modelové membrány, bylo ověřeno RPD, pomocí níž byla 

studována jejich mikrostruktura. Měřením RPD bylo potvrzeno, že pouze přibližně polovina 

ekvimolárního množství Chol ve SC může být začleněna do lamelárních fází (LPP a SPP) a zbývající 

množství Chol vytváří fáze separovaného Chol. Dále bylo zjištěno, že při snižování koncentrace 

Chol pod 40 % jeho normálního poměru dochází k zastavení této fázové separace Chol. Vedlo toho 

zajímavým poznatkem je, že různé úbytky Chol v modelových membránách nezabraňují vzniku LPP, 

neboť tyto lamelární fáze byly nalezeny u všech sledovaných membrán. 

Z výsledků našich permeačních pokusů vyplývá, že základní bariérová funkce SC omezující 

ztráty vody a zabraňující vstupu potencionálně škodlivých sloučenin, za normálních podmínek není 

snadno ovlivněna změnami v koncentraci Chol. V této práci bylo totiž zjištěno, že molární poměr 

Chol: lidCer: VMK (0,4:1:1) je dostačující nejenom k zachování správných bariérových funkcí SC, 

ale dokonce vede i k lepším bariérovým vlastnostem v porovnání s kontrolou. 

Role separovaného Chol zůstává stále neodhalena, nicméně lze předpokládat, že nadbytečné 

Chol domény, přítomné ve fyziologickém ekvimolárním poměru lipidové směsi SC, mohou mít 

složitější úlohu ve SC, kromě bariérové funkce zabraňující ztrátám vody a vstupu chemikálií.  

 

Část této práce bude součástí publikace, která je v současné době v recenzním řízení: 

Sochorová, M., Audrlická, P., Červená, M., Kováčik, A., Kopečná, M., Opálka, L., Pullmannová, P., 

Vávrová, K., Permeability and microstructure of cholesterol-depleted skin lipid membranes and 

human stratum corneum.. 
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7. Seznam použitých zkratek 

CDPX2   syndrom Conradi-Hünermann-Happle   

Cer    ceramid 

HPLC    vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HPTLC   vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie  

Chol    cholesterol 

CholS    cholesterol sulfát 

IND    indomethacin 

lidCer    izolované lidské ceramidy 

LPP    fáze s dlouhou periodicitou 

MK    mastné kyseliny 

Mw    molární hmotnost 

OH    hydroxylová skupina 

RPD    rentgenová prášková difrakce 

RXLI    recesivní X-vázaná lamelární ichtyóza 

SC    stratum corneum 

SEM    střední chyba průměru 

SPP    fáze s krátkou periodicitou 

TH    theofylin 

TLC    tenkovrstvá chromatografie 

UV    ultrafialové záření 

VMK    volné mastné kyseliny   
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