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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra organické a bioorganické chemie 

Kandidát: Mgr. Michaela Sochorová  

Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. 

Název disertační práce: Studium bariérových lipidů v kůži a kožních modelech 

 

Jako „bariérové“ označujeme lipidy nacházející se v nejsvrchnější vrstvě epidermis – 

stratum corneum (SC). Jedná se o přibližně ekvimolární směs ceramidů (Cer), volných 

mastných kyselin (MK) a cholesterolu (Chol). Tato směs je jedinečná svým složením 

i strukturou a zajišťuje bariéru, která chrání organismus před negativními vlivy vnějšího 

prostředí a současně brání nadměrným ztrátám vody a reguluje tak homeostázu organismu.  

Narušení kožní bariéry, včetně pozměněného složení a organizace bariérových lipidů, bylo 

popsáno u řady onemocnění postihujících kůži, jako je atopická dermatitida, psoriáza či 

rakovinná onemocnění kůže. Studium a terapie těchto onemocnění jsou limitovány jejich 

komplexní patofyziologií a nedostatkem biologického materiálu (lidské tkáně). Kožní modely 

tak představují vhodnou alternativu a užitečný nástroj pro studium kožních onemocnění. 

Modely využívané ve studiu kožní bariéry se liší svojí jednoduchostí/složitostí, způsobem 

přípravy a tudíž i druhem informací, které mohou poskytnout.  

Jednoduchým modelem mezibuněčné lipidové směsi SC jsou lipidové membrány. První 

studované modely napodobovaly narušený metabolismus Cer ve SC u Gaucherovy choroby. 

Cer za normálních okolností vznikají z jejich prekurzorů – glukosylCer (GlcCer), u tohoto 

onemocnění je však přeměna omezena či znemožněna. Připravili jsme modely se sníženým 

obsahem Cer, které byly nahrazeny jejich prekurzorem – GlcCer. U modelových membrán jsme 

studovali jejich permeabilitu pomocí 4 permeačních markerů a lamelární uspořádání lipidů 

jsme hodnotili rentgenovou práškovou difrakcí. Náhrada malého množství Cer za GlcCer vedla 

ke zhoršení bariérových vlastností membrán a narušení jejich mikrostruktury. Naopak, záměna 

polovičního a většího množství Cer za GlcCer způsobila tvorbu nové lamelární fáze 

a membrány měly lepší bariérové vlastnosti v porovnání s kontrolní membránou. Výsledky 

naznačují, že akumulace GlcCer pravděpodobně není hlavní příčinou zvýšené ztráty vody 

u pacientů s Gaucherovou chorobou.  

Obdobně, pomocí modelových lipidových membrán, jsme studovali vliv množství Chol 

v lipidové směsi na bariérové vlastnosti připravených membrán. Rentgenová prášková 

difrakce odhalila, že jen přibližně polovina ekvimolárního množství Chol je promísena 

s ostatními složkami směsi a začleněna do lamelárních fází. Větší množství Chol vytváří 

separovanou fázi ve struktuře membrán. Permeabilita membrán nebyla s úbytkem Chol 

negativně ovlivněna, naopak, membrána s 40 % fyziologického množství Chol měla nejlepší 

bariérové vlastnost. Z toho vyplývá, že ekvimolární množství Chol má ve SC pravděpodobně 

jinou než bariérovou funkci. 

Složitějšími modely pokožky či kůže jsou rekonstruované kožní modely. Obsahují kožní 

buňky, které vytvářejí pokožku rozčleněnou do jednotlivých vrstev. Tyto modely jsou výhodné 
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pro biochemické analýzy, kdy je zpravidla sledován vliv mutace specifického genu, či 

přítomnost specifických buněk. Mutace v genu pro filaggrin (FLG) je jednou z významných 

predispozic pro rozvoj atopické dermatitidy. Kolegové z Německa připravili kožní modely 

s normální a sníženou expresí FLG. FLG-deficitní modely mají prokázaný vyšší obsah MK ve SC 

a horší organizaci lipidů. V připravených modelech jsme sledovali vliv vybraných PPAR 

agonistů na složení, organizaci a funkci kožní bariéry. Selektivní PPAR α agonista zvýšil expresi 

FLG a ostatních strukturních proteinů, normalizoval hladinu a složení MK, čímž došlo 

ke zlepšení organizace lipidů a snížení permeability FLG-deficitních modelů. Látky ze skupiny 

agonistů PPAR by tak mohly být využity v léčbě kožních onemocnění souvisejících 

s nedostatkem FLG.  

Jelikož atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění, studovali jsme 

FLG-deficitní modely s přídavkem aktivovaných imunitních buněk a jejich vliv na homeostázu 

a kožní bariéru kožních modelů. Zvýšená hladina pro-zánětlivého cytokinu TSLP byla nalezena 

v modelu se sníženou expresí FLG, po přídavku imunitních buněk došlo ke zvýšení TSLP 

i v kontrolních modelech. Oba typy modelů vykazovaly po přídavku imunitních buněk 

zvýšenou permeabilitu a vyšší povrchové pH. Výhradně ve FLG-deficitních modelech byla 

pozorována migrace aktivovaných T-lymfocytů z místa aplikace do dermální části modelu. 

Toto zjištění naznačuje, že TSLP přímo podněcuje migraci imunitních buněk, což nebylo dosud 

popsáno.  

Rekonstruované kožní modely mohou být cenným pomocníkem při hledání cílené léčby 

rakoviny kůže. Za tímto účelem jsme studovali kožní modely rakoviny kůže (v různém rozsahu) 

a charakterizovali jsme jejich bariérové vlastnosti. Analýza odhalila porušené uspořádání 

lipidových řetězců i pozměněné složení lipidové matrix. Defekt kožní bariéry a zvýšená 

propustnost modelů byla úměrná rozsahu karcinomu (počtu rakovinných buněk). Studované 

kožní modely tak simulují lokální změny bariérové funkce pokožky v místě lézí in vivo.  

Lidská kůže ex vivo, v celé její tloušťce nebo její vrstvy, se využívá v řadě pokusů. Kůže 

v celé její tloušťce jsme použili v permeačních pokusech k porovnání výsledků získaných 

z pokusů s modelovými membránami. Topická aplikace GlcCer na intaktní lidskou kůži narušila 

kožní bariéru, což je patrné z vyšších hodnot ztráty vody přes pokožku a nižších hodnot 

elektrické impedance. V druhé studii, selektivní extrakce Chol z izolovaného lidského SC 

potvrdila výsledky z modelových membrán se stejným zastoupením Chol. Ačkoli bylo možné 

extrahovat Chol jen z 20 %, porovnatelné hodnoty z modelových membrán a izolovaného SC 

dokazují vhodnost a reprodukovatelnost modelových membrán v tomto typu studie.  

Odběr vzorku pokožky pacientů s kožními onemocněními je limitujícím krokem 

v diagnostice a výzkumu kožních onemocněních. Neinvazivní metody odběru by značně 

zlepšily pohodlí pacientů v porovnání s invazivní biopsií. Ve spolupráci s Dr. Svobodou jsme 

porovnávali dvě metody odběru – „stripování páskou“ a „tvorbu puchýře podtlakem“. Druhá 

uvedená metoda poskytuje intaktní epidermis v množství, které je dostačující pro izolaci 

proteinu, RNA, k přípravě histologických preparátů i ke kvalitativní a kvantitativní analýze 

bariérových lipidů. 

Výsledky práce ukazují praktické využití kožních modelů různých úrovní ve vědeckých 

studiích. Získané poznatky přispěly k lepšímu porozumění funkce bariérových lipidů ve zdravé 

i nemocné kůži.     
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Abstract 

 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Organic and Bioorganic Chemistry 

Candidate: Mgr. Michaela Sochorová  

Supervisor: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. 

Title of doctoral thesis: Study of barrier lipids in the skin and skin models 

 

The barrier lipids are found in the intercellular spaces of the uppermost layer of epidermis 

– stratum corneum (SC). These lipids comprise an approximately equimolar mixture of 

ceramides (Cer), fatty acids (FA) and cholesterol (Chol). The composition and organization of 

the lipid mixture is unique and provides a barrier, which protects organism against harmful 

effects from the surroundings and, at the same time, it protects body from excessive water 

loss and contributes to homeostasis maintenance. 

Skin barrier disruption, including altered barrier lipid composition and organization, was 

described in many skin diseases, for example atopic dermatitis, psoriasis or skin cancer. Study 

and therapy of these diseases are limited by their complex pathophysiology and a lack of 

biological material (human skin). Therefore, skin models are appropriate and useful tools 

for study of skin diseases. The skin models differ in their simplicity/complexity and their 

preparation therefore they can provide different information.  

Model lipid membranes are simple models of intercellular lipid matrix of SC. First prepared 

model membranes simulated a disrupted Cer metabolism in SC with Gaucher disease. 

In healthy state, Cer arise from their precursors – glucosylCer (GlcCer), in the diseased state, 

however, the Cer transformation is reduced or disabled. Model membranes with Cer fraction 

partially replaced by GlcCer were prepared. Membranes permeability was studied using four 

permeability markers and membrane microstructure was assessed by X-ray powder 

diffraction. Replacement of small amount of Cer by GlcCer led to impaired barrier properties 

and altered lipid organization of the membrane. By contrast, replacement of 50% and more 

caused formation of a novel lamellar organization and the membranes had better barrier 

properties in comparison to control membrane. The results suggest that accumulation of 

GlcCer is not the main cause of increased transepidermal water loss in patients with Gaucher 

disease. 

Also using model lipid membranes, the influence of Chol amount in the lipid matrix 

on barrier properties was studied. X-ray powder diffraction showed that approximately only 

half of the equimolar amount of Chol is mixed with other lipids and integrates in the lamellar 

organization. More than half-amount of Chol creates additional separated phase in the 

membrane structure. The membrane permeability was not negatively influenced by Chol 

reduction, by contrast, the membrane with 40% Chol had the best barrier properties. This 

implies that the equimolar amount of Chol has probably other than barrier function in the SC.  

Reconstructed skin equivalents (RHS) are more complex model systems. They contain 

dermal and epidermal cells, which create a stratified epidermis. These models are suitable 

for biochemical analyses, where usually influence of a gene mutation or addition of specific 
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cells is investigated. Mutations in the gene encoding for filaggrin (FLG) are the major 

predisposing factor for atopic dermatitis. RHS with normal and decreased FLG expression were 

prepared at cooperating institution in Germany. FLG-deficient models have higher content of 

FA in SC and worse lipid organization compared to the control model. Influence of selected 

PPAR agonists on lipid composition and organization of SC in prepared RHS was evaluated. 

Selective PPARα agonist increased expression of FLG and other structural proteins, normalized 

level and composition of FA, which led to improved lipid organization and barrier properties 

of FLG-deficient RHS. Therefore, PPAR agonists could be used in treatment of FLG-associated 

skin diseases.  

Since atopic dermatitis is a chronic inflammatory disease, FLG-deficient RHS with addition 

of activated immune cells were studied. Impact of immune cells on homeostasis and skin 

barrier of the models was observed. Increased level of pro-inflammatory cytokine TSLP was 

found in the FLG-deficient model, TSLP was increased after addition of immune cells also in the 

control models. Both types of models showed higher permeability and increased values 

of surface pH. Exclusively in FLG-deficient models, the migration of activated immune cells 

from the application site into the dermal compartment was noted. This finding indicates that 

TSLP directly triggers immune cells migration, which had not been reported before.  

RHS could be a valuable tool for searching and designing targeted skin cancer treatment. 

For that purpose, reconstructed models of skin cancer (in different stages) were prepared 

in Germany and their barrier properties were characterized at our Department. The analysis 

revealed impaired lipid organization as well as altered composition of the lipid matrix. Skin 

barrier defect and increased permeability of models correlated with stage of skin cancer 

(number of carcinoma cells). The prepared RHS mimic well the local changes of skin barrier of 

skin cancer lesions in vivo.  

Human skin ex vivo (full-thickness or its individual layers) can be used in many 

experiments. Full-thickness skin was used in permeation experiments to compare the results 

obtained from experiments with model lipid membranes. Topical application of GlcCer 

on intact ex vivo human skin disrupted the skin barrier, represented by higher values of 

transepidermal water loss and lower values of electrical impedance. In the second study, 

selective extraction of Chol from isolated human SC confirmed results of model membranes 

with the same Chol proportion. Although only 20% of Chol were extracted from human SC, 

comparable values from both model lipid membranes and extracted SC indicate a suitability 

and reproducibility of model membranes in this kind of study.   

Skin sampling from patients with skin diseases is a limiting step in diagnostics and research 

of skin diseases. Non-invasive techniques of skin sampling could strongly improve patient’s 

comfort in comparison to punch biopsy. Therefore, two skin sampling techniques were 

compared (in cooperation with Dr. Svoboda) – tape stripping and suction blistering (SB). SB 

provides an intact epidermis in sufficient amount for isolation of proteins and RNA, 

for preparation of histological sections and also for qualitative and quantitative analysis of 

barrier lipids.  

The results of the work show practical application of the skin models of different 

complexity in scientific studies. Acquired knowledge contributed to better understanding of 

the function of barrier lipids in healthy and diseased skin.  



9 

Obsah 

 

Prohlášení .................................................................................................................................... 3 

Poděkování .................................................................................................................................. 4 

Abstrakt ....................................................................................................................................... 5 

Abstract ....................................................................................................................................... 7 

Obsah .......................................................................................................................................... 9 

Seznam zkratek .......................................................................................................................... 11 

1. Úvod a cíle práce ................................................................................................................ 12 

2. Funkce a stavba kůže .......................................................................................................... 13 

2.1. Stavba kůže ................................................................................................................ 13 

2.1.1. Pokožka ............................................................................................................... 14 

3. Kožní bariéra – stratum corneum (SC) ................................................................................ 15 

3.1. Mastné kyseliny ......................................................................................................... 16 

3.2. Cholesterol ................................................................................................................. 16 

3.3. Ceramidy .................................................................................................................... 16 

3.3.1. Typy ceramidů .................................................................................................... 17 

3.4. Biosyntéza lipidů kožní bariéry .................................................................................. 19 

3.4.1. Syntéza cholesterolu .......................................................................................... 19 

3.4.2. Syntéza mastných kyselin ................................................................................... 19 

3.4.3. Syntéza ceramidů ............................................................................................... 21 

3.4.4. Transport lipidů do SC ........................................................................................ 22 

3.5. Organizace extracelulárních lipidů SC ........................................................................ 23 

3.5.1. Lamelární uspořádání ......................................................................................... 23 

3.5.2. Laterální uspořádání ........................................................................................... 23 

3.6. Voda ve SC.................................................................................................................. 24 

3.7. Onemocnění kožní bariéry ......................................................................................... 25 

3.7.1. Atopická dermatitida (AD) .................................................................................. 25 

3.7.2. Psoriáza (lupénka) .............................................................................................. 25 

3.7.3. Ichtyózy ............................................................................................................... 25 

3.7.4. Gaucherova choroba .......................................................................................... 26 

3.7.5. Niemann-Pickova choroba ................................................................................. 26 

3.7.6. Rakovina kůže ..................................................................................................... 26 



10 

4. Studium kožní bariéry – metodická část............................................................................. 28 

4.1. Modelové membrány ................................................................................................ 28 

4.2. Rekonstruované kožní modely (RHS) ........................................................................ 29 

4.3. Izolovaná kožní tkáň .................................................................................................. 31 

5. Souhrnné komentáře publikovaných prací ......................................................................... 32 

5.1. Modelové lipidové membrány .................................................................................. 32 

Kožní bariéra a mikrostruktura modelových lipidových membrán simulujících narušenou 

přeměnu glukosylceramidů na ceramidy ve stratum corneum .................................................. 32 

Permeabilita a mikrostruktura modelových lipidových membrán a lidského stratum corneum se 

sníženým obsahem cholesterolu ............................................................................................... 36 

5.2. Rekonstruované kožní modely (RHS) ........................................................................ 40 

5.2.1. Rekonstruované kožní modely se sníženou expresí filaggrinu (FLG) – model 
atopické dermatitidy (AD) .................................................................................................. 40 

PPARα zvyšují expresi filaggrinu a upravují poškozenou kožní bariéru v kožních modelech ...... 40 

TSLP přímo stimuluje migraci T-lymfocytů ve filaggrin-deficitním kožním modelu .................... 43 

5.2.2. Rekonstruované modely rakoviny kůže ............................................................. 46 

Narušené uspořádání a složení kožních lipidů SC přispívá k vyšší propustnosti rekonstruovaných 

modelů nemelanomové rakoviny kůže ...................................................................................... 46 

5.3. Lidská kůže ................................................................................................................. 49 

„Suction blistering“ je vhodnou metodou odběru vzorku pro epidermální analýzu genů, 

proteinů a lipidů ........................................................................................................................ 49 

6. Závěr .................................................................................................................................. 52 

Reference .................................................................................................................................. 54 

Curriculum vitae ........................................................................................................................ 63 

Přílohy ....................................................................................................................................... 66 

 

 

  



11 

Seznam zkratek  

 

AD  atopická dermatitida 

Cer   ceramid(y) 

DHA  kyselina dokosahexanová 

Chol  cholesterol 

CholS  cholesteryl sulfát 

FLG  filaggrin 

GlcCer  glukosylCer, glukosylceramid 

hCer  ceramidy izolované z lidského stratum corneum  

HPTLC  vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie  

IND  indomethacin 

IR  infračervená (spektroskopie) 

IVL  involukrin 

LOR  lorikrin  

LPP  dlouhá lamelární fáze  

PL  fosfolipidy  

PPAR  receptory aktivované peroxizomovými proliferátory 

RHS  rekonstruované modely lidské kůže  

SB  tvorba puchýře podtlakem (z angl. suction blistering) 

SC  stratum corneum 

SM  sfingomyelin 

SPP  krátká lamelární fáze  

TH  theofylin  

TS  stripování páskou (z angl. tape stripping) 

TSLP  thymový stromální lymfopoetin 

(V)MK  (volné) mastné kyseliny  

XRPD  rentgenová prášková difrakce 
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1. Úvod a cíle práce  

Neporušená a funkční kožní bariéra je podmínkou pro suchozemský život. Tato bariéra se 

nachází ve stratum corneum (SC), nejsvrchnější vrstvě pokožky. Složení a uspořádání lipidů 

v mezibuněčných prostorech SC reguluje propustnost bariéry pro vodu a další látky (z vnějšího 

i vnitřního prostředí). Mezibuněčná lipidová matrix je směs ceramidů (Cer), cholesterolu (Chol) 

a volných mastných kyselin (VMK), která je jedinečná právě pro SC. 1,2 Změny ve složení 

a struktuře této lipidové směsi byly pozorovány a popsány u řady kožních onemocnění. 3,4 

Nicméně patofyziologie kožních onemocnění (např. atopické dermatitidy) není kompletně 

objasněna a přímé vlivy na metabolismus kožních lipidů nejsou zcela pochopeny. Jejich 

odhalení by mohlo vést k lepší terapii kožních onemocnění (terapii příčin, nejen symptomů). 

Cílem práce je přiblížit obsáhlou problematiku přípravy a využití různých kožních modelů 

při studiu fyziologie a patologie kůže. Modely jsou zjednodušením složitého systému, což 

umožňuje sledovat vliv určitého faktoru na vybrané vlastnosti a objevovat spojitosti, které jsou 

často v komplexním organismu nezřetelné. Každé zjednodušení s sebou ale přináší nevýhody 

a možné chyby, které je potřeba brát v úvahu a zjištěná fakta ověřovat na složitějších 

modelech či in vivo. V práci se zaměřuji především na SC a jeho složení, jakožto stěžejní faktor 

funkční kožní bariéry.  

Dílčím cílem bylo připravit a studovat modelové lipidové membrány napodobující stav 

kožní bariéry s nedostatečnou aktivitou enzymu glukosylcerebrosidázy a to postupným 

nahrazením Cer za jejich prekurzor – glukosylCer.   

S využitím modelových membrán jsme také chtěli objasnit význam ekvimolárního 

množství Chol v lipidové směsi, které v této koncentraci vytváří ve struktuře SC separovanou 

fázi. Cílem bylo připravit modelové membrány s postupně se snižujícím množstvím Chol a 

studovat jeho vliv na bariérové vlastnosti.  

Dalším dílčím cílem bylo pokračovat ve studiu rekonstruovaných kožních modelů 

se sníženou expresí filaggrinu (FLG), u kterých byla prokázána porušená kožní bariéra 

v důsledku většího množství VMK ve SC. 5 Zaměřili jsme se na hodnocení PPAR agonistů jako 

potenciálních kandidátů léčby kožních onemocnění spojených s mutacemi FLG. Jelikož 

na patofyziologii atopické dermatitidy se významně podílí i imunitní systém, bylo cílem 

studovat kožní modely se sníženou expresí FLG a aktivovanými T-buňkami, které napodobují 

imunitní odpověď v epidermis.  

Využití rekonstruovaných kožních modelů je výhodné i u dalších kožních onemocnění – 

rakoviny kůže. Cílem bylo hodnotit modely rakovinných kožních lézí v různých fázích 

postupujícího onemocnění. Znalost lokálních změn kožní bariéry by mohla být přínosná 

pro efektivní cílenou léčbu rakoviny kůže.  

Modelem, který se nejvíce blíží skutečnému stavu (alespoň co se kožní bariéry týče) je kůže 

ex vivo. Cílem bylo s využitím zdravé lidské kůže potvrdit výsledky experimentů s lipidovými 

membránami a dále zhodnotit 2 metody neinvazivního odběru epidermis od dobrovolníků.  
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2. Funkce a stavba kůže  

Kůže savců je zásadní pro suchozemský život, neboť udržuje homeostázu vnitřního 

prostředí těla a odděluje ho od prostředí vnějšího. S plochou téměř 2 m2 představuje kůže 

největší orgán lidského těla s mnoha důležitými funkcemi. Kůže zajišťuje ochranu organismu 

před mechanickými vlivy i před průnikem škodlivých faktorů z vnějšího prostředí, jako jsou 

cizorodé látky, patogenní mikroorganismy nebo UV-záření. Zároveň upravuje prostup látek 

z organismu do vnějšího prostředí a zabraňuje tím nadměrným ztrátám vody a elektrolytů. 6 

Díky přítomnosti potních žláz a bohatého cévního zásobení se podílí na regulaci tělesné 

teploty, potní a mazové žlázy mají funkci vylučovací. Tukové buňky uložené v podkožních 

vrstvách mají zásobní funkci. Kůže zprostředkovává imunitní odpovědi a je jediným orgánem 

pro syntézu aktivní formy vitaminu D. Díky nervovým zakončením nám kůže umožňuje vnímat 

podněty z okolí, má funkci smyslovou. V neposlední řadě hraje vzhled kůže důležitou roli 

v sociálním životě člověka. 7-9  

 

2.1. Stavba kůže  

Kůže (dermis) se skládá ze tří hlavních funkčních vrstev – podkožní tkáně (hypodermis, tela 

subcutanea), škáry (dermis, corium) a pokožky (epidermis; Obrázek 1). Podkoží je nejspodnější 

vrstva kůže a je tvořena tukovými buňkami, pojivovou tkání (kolagenní vlákna) a je protkána 

krevními cévami. V tukové tkáni je nejen ukládána energie, ale slouží také jako tepelná izolace 

a ochrana organismu před mechanickými vlivy. Podkoží spojuje a upevňuje další vrstvu kůže, 

škáru, na kosti a svaly. 7,9  

 
 Obrázek 1  Rozčlenění lidské kůže do základních vrstev – podkožní tkáň, škára  
 a pokožka. Znázorněna je přítomnost kožních přívěsků (vlasové folikuly, potní  
 a mazové žlázy) a krevních cév v jednotlivých vrstvách. Zdroj: dixo.cz  

Škára je nejsilnější vrstvou kůže a skládá se z husté sítě kolagenních a elastických vláken, 

které jí dodávají vysokou pevnost, pružnost a schopnost navrátit se do původního tvaru. Buňky 

se zde vyskytují v malém zastoupení, a jsou to především fibroblasty, méně imunitní a tukové 

buňky. Jsou zde ukotveny vlasové folikuly a žlázy, svá zakončení tu mají nervy a cévy. Škára je 

podporou a zdrojem výživy pro nejsvrchnější vrstvu kůže, pokožku. 7,9,10 

Pokožka je tvořena kožními buňkami (keratinocyty), které jsou pravidelně a těsně 

uspořádány. Vedle keratinocytů se v této vrstvě v menší míře vyskytují pigmentové buňky 

(melanocyty), imunitní buňky (Langerhansovy buňky) a Merkelovy buňky. Specifický 
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pro pokožku je fakt, že neobsahuje žádné cévy, nervová zakončení, vazivovou tkáň či tukové 

buňky a její výživa je tedy zcela závislá na spodních vrstvách kůže. 7,9 

 

2.1.1. Pokožka 

Keratinocyty s postupujícím vývojem prodělávají morfologické změny a posouvají se 
od místa kontaktu s dermis směrem k povrchu pokožky. Na základě fáze jejich vývoje lze 
v pokožce rozlišit 4 jednotlivé vrstvy – bazální (stratum basale), trnitá (stratum spinosum), 
zrnitá (stratum granulosum), rohová (stratum corneum) (Obrázek 2). V závislosti na oblasti 
těla se mezi stratum granulosum a stratum corneum může vyskytovat i pátá vrstva buněk, 
stratum lucidum. 7-9  

 

Obrázek 2  Vrstvy pokožky. (a) Schématické znázornění jednotlivých vrstev pokožky s typickým 
tvarem keratinocytů. (b) Snímek z optického mikroskopu ukazuje vrstvy pokožky v reálném 
vzorku. 9 

Stratum basale představuje jedinou řadu buněk hranolovitého tvaru s velkými buněčnými 

jádry a keratinovými vlákny volně rozptýlenými v cytoplasmě. Probíhá zde buněčné dělení 

a tvorba nových buněk. Výhradně v této vrstvě se nacházejí Merkelovy buňky, které mají 

kontakt s nervovým zakončením v dermis. V bazální vrstvě jsou také ukotveny melanocyty. 9  

Stratum spinosum se skládá 8 – 10 vrstev keratinocytů kulovitého tvaru, které se směrem 

k povrchu oplošťují. Obsahují všechny organely jako buňky bazální vrstvy, keratinová vlákna 

vytvářejí svazky, nedochází však již k buněčnému dělení. Buňky stratum granulosum jsou 

uspořádány do 3 – 5 vrstev a procházejí řízenou buněčnou smrtí. Význačná je přítomnost 

proteinu keratohyalinu (prekurzor keratinu) ve formě granul, která dodávají této vrstvě 

charakteristický vzhled. Tyto buňky také obsahují tzv. lamelární tělíska, která v sobě ukládají 

prekurzory lipidů, důležité později pro tvorbu funkční kožní bariéry. Po ztrátě jádra se buňky 
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označují jako stratum lucidum, zejména v silnější epidermis na dlani nebo chodidle, a vyznačují 

se silnou membránou a vysokým obsahem keratinu.  

Nejsvrchnější vrstvou je stratum corneum, která je složena z bezjaderných plně 

zrohovatělých keratinocytů – korneocytů. Korneocyty jsou těsně sestaveny do 25 – 30 vrstev 

v  epidermis průměrné tloušťky. Jsou to buňky ploché, vyplněné hustou sítí navzájem 

propojených keratinových vláken. Prostory mezi korneocyty vyplňuje lipidová matrix. Vrstvy 

nejblíže vnějšímu prostředí jsou postupně degradovány a oddělovány v procesu zvaném 

deskvamace a nahrazovány buňkami z nižších vrstev. Celý postup od vzniku buňky ve stratum 

basale až po její odloučení na povrchu pokožky trvá 4 až 6 týdnů. 7-9 

 

3. Kožní bariéra – stratum corneum (SC)  

Hlavní kožní bariéra vůči prostupu látek se nachází v nejsvrchnější vrstvě pokožky – 

stratum corneum (SC). Základními stavebními složkami jsou korneocyty a lipidová matrix, 

která vyplňuje prostory mezi korneocyty. Tato hydrofobní směs lipidů se skládá přibližně z 50 

hmotnostních % ceramidů (Cer), 25 % cholesterolu (Chol) a 15 % volných mastných kyselin 

(VMK), což odpovídá zhruba jejich ekvimolárnímu zastoupení ve směsi. 11-13 Vedle těchto lipidů 

se zde v menší míře vyskytují estery Chol – nejčastěji cholesterol sulfát (CholS) v 5 %. 

Fosfolipidy ve zdravém SC nejsou přítomny. Poměrné zastoupení hlavní skupin lipidů je velice 

významné pro správnou funkci kožní bariéry. Tu lze rozdělit na dva směry – bariéru proti 

ztrátám vody a elektrolytů z organismu a bariéru proti vstupu škodlivin vnějšího prostředí 

do organismu. 6 Kožní bariéra je neustále vystavována řadě stresových faktorů z vnějšího 

prostředí, kterým musí odolávat a reagovat na případné poškození.  

Kromě složení lipidové směsi je významné i jejich vzájemné uspořádání mezi korneocyty. 

Buněčná membrána keratinocytů z nižších vrstev je u korneocytů nahrazena hustou sítí 

proteinů, kterými jsou především filaggrin (FLG), lorikrin (LOR) a involukrin (IVL). Tato vrstva 

je označována jako korneocytální obálka. 14 Na ni jsou kovalentními chemickými vazbami 

vázány Cer a VMK a vytvářejí tak na povrchu hydrofilních korneocytů hydrofobní vrstvu – 

korneocytální lipidovou obálku, podle které jsou uspořádány ostatní lipidy matrix v těsnou 

lamelární strukturu.  

 

 

Obrázek 3  Schématické víceúrovňové znázornění kožní bariéry. Kožní bariéra se nachází 
v nejsvrchnější vrstvě epidermis – stratum corneum (SC). SC tvoří korneocyty a mezibuněčná 
lipidová matrix, která se skládá ze směsi ceramidů, mastných kyselin a cholesterolu. Zdroj 
původního obrázku: www.zeroid.com  
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3.1. Mastné kyseliny  

Volné mastné kyseliny (VMK) ve SC jsou zastoupeny především nasycenými kyselinami se 

sudým i lichým počtem atomů uhlíku a s délkou řetězce v rozmezí 14 – 34 C. Největší 

zastoupení má kyselina behenová (C22:0) a lignocerová (C24:0). Z nenasycených kyselin se 

vykytují mono- a polynenasycené kyseliny se sudým počtem uhlíků v řetězci, nejčastěji 

kyselina olejová (C18:1) a linolová (C18:2), a v malém množství i kyseliny s hydroxylovou 

skupinou. 15,16 VMK spoluvytváří lamely SC a přispívají k okyselování SC, neboť kyselé pH je 

významný faktor pro tvorbu a funkci kožní bariéry. 17 Kromě toho hrají VMK roli jako signální 

molekuly v nižších vrstvách a pomáhají tak regulovat a udržovat homeostázu pokožky. 18 

V neposlední řadě jsou složkou mazu produkovaného mazovými žlázami. 19 

 

3.2. Cholesterol  

Cholesterol (Chol) se ve SC nachází volný nebo ve formě organických a anorganických 

esterů. Volný Chol je nezbytný pro vznik správného uspořádání lipidů ve SC a tudíž 

pro normální funkci kožní bariéry. 2,20-22 Chol zlepšuje mísitelnost jednotlivých lipidových 

složek ve SC a jeho přítomnost zajišťuje určitý stupeň fluidity lipidových lamel, což je důležité 

pro zachování pružnosti vrchních vrstev pokožky. Nicméně část fyziologického množství Chol 

se ze směsi lipidů separuje a vytváří ve SC samostatné domény. 22,23 Příčina tohoto jevu není 

doposud objasněna.  

Cholesterol sulfát (CholS) nejvíce zastoupeným derivátem Chol v epidermis. Obsah CholS 

se pohybuje okolo 1 % celkových lipidů v nižších vrstvách epidermis a stoupá až na 5 % 

v granulární vrstvě. Množství CholS se opět postupně snižuje ve SC směrem k povrchu 

pokožky. To souvisí s jeho hlavní funkcí ve SC – CholS zajišťuje soudržnost korneocytů v nižších 

vrstvách SC. Jeho úbytek ve vyšších vrstvách SC pak způsobuje rozvolnění soudržných sil 

a postupné olupování nejsvrchnější vrstvy – deskvamaci. 24,25 Dále se předpokládá, že v živé 

epidermis se CholS podílí na regulaci diferenciace keratinocytů. 26,27 

 

3.3. Ceramidy  

Ceramidy (Cer) se nacházejí v mnoha tkáních, kde mají především signální funkce. Jejich 

značné a pestré zastoupení ve SC je jedinečné pro tuto tkáň a přikládá se jim hlavní význam 

v udržování kožní bariéry. 13,28 Cer se řadí mezi sfingolipidy, chemicky se jedná o amidy 

mastných kyselin (MK) a aminoalkoholu (sfingoidní báze). Cer se tedy skládá z polární hlavy 

a dvou lipofilních řetězců. Polární hlavu představuje amidová vazba společně s hydroxylovými 

skupinami sfingoidní báze. Zbývající hydrofobní část sfingoidní báze tvoří první řetězec, ve SC 

nejčastěji o celkové délce 18 C, popsány byly ale i báze s délkou řetězce o 12 – 28 C. 29,30 

Druhým řetězcem je acyl MK. Jeho délka se v molekule Cer pohybuje v rozmezí 24 – 38 C, 

v závislosti na typu Cer.  

 

 

 



17 

3.3.1. Typy ceramidů  

V lidském SC bylo doposud identifikováno 15 typů volných Cer. 12 z nich je dáno kombinací 

základních 4 sfingoidních bází a 3 různě substituovaných MK. Nejčastěji vyskytující se 

sfingoidní bazí je sfingosin (S), s mononenasycených řetězcem, (C18:1), jeho nasyceným 

analogem je dihydrosfingosin (nebo sfinganin, dS, C18:0). Tyto dvě báze můžeme nalézt 

v buňkách všech tkání. Pro kůži jsou specifické hydroxylované sfingoidní 

báze – fytosfingosin (P) a 6-hydroxysfingosin (H). 31 Fytosfingosin patří mezi nasycené 

sfingoidní báze (C18:0), hydroxyl se nachází v poloze 4, 6-hydroxysfingosin má, stejně jako 

sfingosin, jednu dvojnou vazbu v poloze 4 (C18:1) a navíc hydroxyl v poloze 6. Nedávno byla 

v molekule Cer popsána pátá sfingoidní báze – dihydroxysfinganin (T), přesná poloha 

hydroxylů však nebyla ještě určena. 32 Řetězec MK vázané v Cer může být nesubstituovaný (N) 

nebo hydroxylovaný. Podle polohy substituce rozlišujeme α- (A) a ω- (O) hydroxylované acyly. 

Tyto dva se zpravidla liší délkou svých řetězců – α-hydroxy MK mají 16 – 26 C, ω-hydroxy MK 

obsahují ultra dlouhé řetězce s 28 – 38 C. Koncová hydroxy skupina je pak dále esterifikována, 

a to buď s kyselinou linolovou (EO) ve volných Cer, nebo se zbytky kyseliny 

glutamové  proteinů korneocytální obálky v kovalentně vázaných Cer. 28,33,34 Nově byla 

objevena v myší a lidské pokožce další skupina Cer. Tyto mají třetí řetězec připojený esterovou 

vazbou na hydroxyl v poloze 1 sfingosinu (1-O-E_S) a označují se proto jako 1-O-acylCer. 35 

Názvosloví Cer, které se používá nejčastěji, je názvosloví triviální. Původně se Cer 

označovaly pomocí číslic, kdy číslo znamená pořadí daného Cer na tenkovrstvé 

chromatografii. 36 S postupným objevováním dalších typů Cer však již tato nomenklatura 

nevyhovovala. Nahradila ji nová forma názvosloví, podle S. Motty. 37 Později byla několikrát 

doplněna 28,38 a dnes se ve výzkumu kožní bariéry používá téměř výhradně. Názvy Cer jsou 

tvořeny kombinací písmene označujícího sfingoidní bázi (S, dS, P, H, T, 1-O-E_S) a písmene 

označujícího acyl MK (N, A, O, EO). Přehled všech známých typů Cer ukazuje Obrázek 5. 

Rozmanitost kožních lipidů je ve skutečnosti mnohonásobně větší, neboť výše zmíněné typy 

Cer se liší délkou obou řetězců, což dává vzniknout více než tisícovce jednotlivých Cer. 28 

Procentuální zastoupení typů Cer v lidském SC bylo stanoveno v mnoha studiích. 16,32,39-41 

Nejvíce zastoupeným Cer je Cer NP, dále pak Cer NH, významné acylCer (EO) představují 

dohromady asi 12 % Cer frakce. Přehled jednotlivých typů Cer a jejich zastoupení ukazuje 

Obrázek 4. Cer frakce představuje jedinečnou směs s významnou funkcí pro suchozemský 

život, nicméně přispění a specifická funkce jednotlivých typů Cer nejsou dosud zcela 

pochopeny.  

  Obrázek 4 Procentuální zastoupení Cer ve SC. Data jsou kombinací  

  publikovaných výsledků LC-MS analýz.  32,40,42,43 
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Obrázek 5  Přehled strukturních typů volných Cer popsaných v lidském SC.  
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3.4. Biosyntéza lipidů kožní bariéry  

3.4.1. Syntéza cholesterolu  

S postupující diferenciací keratinocytů se zvyšuje obsah Chol v buňkách. Chol je 

v keratinocytech syntetizován de novo, buňky bazální vrstvy mohou část Chol přijmout 

ze systémové cirkulace pomocí LDL receptorů, nicméně hladiny sérového Chol nemají vliv 

na celkové množství Chol v pokožce. 11,43 Schéma syntézy Chol ukazuje Obrázek 6.

 

Obrázek 6  Schéma mnohokrokové syntézy Chol v keratinocytech. 

Klíčovým enzymem určujícím rychlost reakce je 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym A 

(HMG-CoA) reduktáza, která katalyzuje vznik mevalonátu. Akutní poškození kožní bariéry vede 

k zvýšení aktivity HMG-CoA reduktázy a tím k nárůstu Chol . Aktivace je provázena i zvýšenou 

expresí genů pro všechny enzymy Chol kaskády. Inhibice vzniku Chol v pokožce zpomaluje 

obnovu kožní bariéry po akutním poškození. Syntéza Chol proto hraje v udržování kožní 

bariéry významnou roli. 2,44,45 Kromě toho, jeden z meziproduktů konverze lanosterolu 

na cholesterol - 7-dehydrocholesterol - je prekurzorem při syntéze vitaminu D po vystavení 

pokožky slunečnímu záření. 46 

Část Chol je v nižších vrstvách epidermis přeměňována na CholS působením enzymu 

cholesterol sulfotransferázy (SULT2B1b) a CholS může být ve vnější epidermis převedena zpět 

na volný Chol, a to pomocí steroid sulfatázy. Narušení tohoto koloběhu vede k poruchám 

deskvamace. 25 

 

3.4.2. Syntéza mastných kyselin 

Zdrojem MK v epidermis může být jak de novo syntéza v keratinocytech, tak i příjem 

ze systémové cirkulace. De novo syntéza začíná přeměnou acetyl-CoA na malonyl-CoA pomocí 

klíčového enzymu acetyl-CoA karboxylázy. Acetát a malonát jsou přeneseny na cytosolický 

komplex enzymů - syntázu mastných kyselin, kde dochází ke kondenzaci a tvorbě MK s délkou 

řetězce do 16 C. 11,47 Akutní poškození pokožky vede k prudkému vzestupu aktivity pro syntézu 

MK de novo. 2,48 Inhibice klíčové enzymu vede k významnému snížení MK ve SC a zpomaluje 

obnovu kožní bariéry. 49 
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Obrázek 7  Schéma de novo syntézy MK v keratinocytech. Vznikají MK s délkou řetězce do 16C, 
které jsou zpravidla dále využity.  

Během rohovatění epidermis se postupně mění složení MK a kyseliny s dlouhým řetězcem 

(do 16 C) jsou nahrazovány velmi dlouhými MK s nasycenými řetězci, převážně s 22 – 24 C. 

K prodlužování řetězců MK jsou nezbytné speciální enzymy, elongázy. 50 Esenciální MK 

(kyselina linolová a jiné) nemohou být v keratinocytech syntetizovány a musí být přijímány 

z potravy. Navíc, v epidermis není možná přeměna kyseliny linolové na kyselinu arachidovou. 

Ta je syntetizována v jiných tkáních organismu (játrech) a do pokožky pak přenášena. MK 

do keratinocytů přecházejí volnou difúzí i pomocí proteinových přenašečů. 18 

Elongace MK probíhá v endoplasmatickém retikulu, kdy v každém 4krokovém cyklu je 

řetězec MK prodloužen o 2 C (viz Obrázek 8). Klíčovým enzymem je 3-keto acyl-CoA syntáza 

(= elongáza, ELOVL), který zahajuje prodlužování řetězce. Je známo 7 poddruhů tohoto 

enzymu (v kůži je přítomno jen 5), které se liší svou substrátovou specifitou na základě délky 

řetězce a jeho stupně nasycení. 51  

 

Obrázek 8  Schéma prodlužování řetězce MK v endoplazmatickém retikulu. Enzymy účastnící 
se elongace: 3-ketoacyl-CoA-syntáza (ELOVL), 3-ketoacyl-CoA reduktáza (KAR), 
3-hydroxyacyl-CoA dehydratáza (HACD), 2,3-enoyl-CoA reduktáza (TER).  

Substrátem pro ELOVL1 a ELOVL3.jsou nasycené i mononenasycené MK s 18 – 20 C, 

pro ELOVL6 s délkou řetězce do 18 C. Prodlužování polynenasycených MK je katalyzováno 

pomocí ELOVL5 (C18 – 20) a ELOVL2 (C20 – 24). Biosyntéza MK s řetězcem delším než 24 C je 

v epidermis zajištěna výhradně pomocí ELOVL4. 28,52 Studie na myších ukázaly, že mutace 

v genu pro ELOVL4 vedou k významně nižším hladinám lipidů SC s ultra dlouhým řetězcem 

(včetně acylCer a jejich prekurzorů) a nejsou slučitelné se životem. 53 Další úpravou, kterou 

mohou MK v epidermis podléhat, je hydroxylace a desaturace. Hydroxylace v poloze 2 

(α-hydroxylace) probíhá za účasti enzymu 2-hydroxylázy. 54 Nicméně se předpokládá i účast 

jiného enzymu, u kterého tato aktivita dosud nebyla popsána. Koncová (ω-) hydroxylace je 

důležitým krokem při syntéze acylCer s dopadem na funkci kožní bariéry. Probíhá pomocí 

hydroxylázy vázané na cytochrom P450 CYP4F22. 55 MK požadované délky a substituce mohou 
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být následně využity při syntéze Cer. VMK, které ve SC spoluvytvářejí lipidovou matrix, jsou 

v nižších vrstvách kůže převáděny na fosfolipidy (PL). Ty jsou společně s ostatními prekurzory 

shromažďovány v lamelárních tělíscích SG (viz níže).  

V nedávné době byl naznačen význam metabolismu triacylglycerolů (TAG) pro správnou 

funkci kožní bariéry. Podle dosavadních studií na zvířatech a pacientech s poruchou 

metabolismu neutrálních lipidů se zdá, že MK (především kyselina linolová) musí projít 

procesem esterifikace (tvorba TAG) a následné hydrolýzy TAG (vznik diacylglycerolu), aby 

mohly být využity k syntéze důležitých acylCer. 56-58 

 

3.4.3. Syntéza ceramidů  

Prvním krokem de novo syntézy všech Cer je kondenzace palmitoyl-CoA a L-serinu pomocí 

serin-palmitoyltransferázy (SPT) za vzniku 3-ketosfinganinu, který je dále 

3-ketosfinganinraduktázou (KDSR) redukován na sfinganin (= dihydrosfingosin). 

Dihydrosfingosin reaguje s aktivovanou MK (acyl-CoA) za účasti ceramidsyntázy (CerS). 

U savců rozlišujeme 6 izoforem enzymu - CerS1-6 - na základě jejich preference k substrátu. 

Podobně jako u ELOVL tato preference závisí na délce a stupni saturace acylového řetězce, 

například vznik acylCer katalyzuje výhradně CerS3. 59 Všeobecně touto reakcí vzniká 

dihydroCer s příslušnou délkou acylu. Sfingoidní báze v dihydroCer – dihydrosfingosin, dS - 

může být dále upravována. Dehydrogenací vzniká Cer (Cer odvozený od sfingosinu, S), 

hydroxylací vzniká fytoCer (Cer odvozený od fytosfingosinu, P). Mechanismus vzniku 

6-hydroxyCer (Cer odvozený od 6-hydroxysfingosinu, H) není doposud popsán, 

pravděpodobná je hydroxylace Cer v poloze 6. 60 Celá syntéza probíhá v endoplasmatickém 

retikulu keratinocytů a s postupující diferenciací dochází k hromadění nově syntetizovaných 

Cer v kožních buňkách. Jelikož jsou Cer bioaktivními látkami, které se uplatňují v různých fázích 

buněčného cyklu (i apoptóza), jsou Cer převáděny na jejich zásobní formy – glukosylceramidy 

(GlcCer) a sfingomyeliny (SM). 28 GlcCer jsou prekurzory pro všechny typy Cer, včetně 

acylCer 61, zatímco ze SM vznikají CerNS a CerAS. 62  

 

 

Obrázek 9  Schéma syntézy Cer v endoplazmatickém retikulu keratinocytů.  
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3.4.4. Transport lipidů do SC  

Prekurzory Cer – SM a GlcCer – jsou společně s  PL, Chol a příslušnými hydrolytickými 

enzymy (β-glukocerebrosidázy, sfingomyelináza, fosfolipáza, proteázy a další) skladovány 

ve speciálních sekrečních organelách – lamelárních tělíscích. Jejich počet v cytosolu stoupá 

s postupující diferenciací keratinocytů. Na rozhraní stratum granulosum (SG) a SC dochází 

ke splynutí membrány tělísek s plazmatickou membránou keratinocytů a obsah tělísek je 

uvolněn do mezibuněčného prostoru. 11 Následně jsou polární lipidy (prekurzory) 

metabolizovány za účasti enzymů uvolněných z lamelárních tělísek. GlcCer jsou hydrolyzovány 

pomocí β-glukocerebrosidázy zpět na Cer, stejně tak ze SM vznikají Cer, a to za účasti enzymu 

sfingomyelinázy. 63,64 Oba tyto enzymy pro svoji aktivitu vyžadují kyselé prostředí (pH = 5.5 

nebo nižší). Hydrolýzou PL pomocí fosfolipázy A2 jsou uvolněny MK, které se kromě strukturní 

funkce podílejí i na okyselování SC. Z molekuly PL vzniká vedle VMK také glycerol, který se 

ve SC uplatňuje v udržování stupně hydratace vázáním vody. 65 Chol po vyplavení 

z lamelárních tělísek neprodělává žádné změny, nicméně jeho obsah se mírně zvyšuje díky 

přeměně CholS (CholS není transportován v lamelárních tělíscích). 66 Akutní poškození kožní 

bariéry vede v prvním kroku k rychlé sekreci lipidů z vytvořených lamelárních tělísek. 

Následuje zvýšená aktivita enzymů pro bariérové lipidy (Cer, MK a Chol) a tvorba nových 

lamelárních tělísek  a pokračuje uvolňování lipidů do mezibuněčného prostoru SC. 67,68 Schéma 

metabolismu lipidů v keratinocytech a na rozhraní SG a SC ukazuje Obrázek 10. 

 

 

Obrázek 10  Schéma zobrazuje zpracování lipidů v keratinocytech a uvolnění lipidů 
z lamelárnách tělísek na rozhraní SG a SC.  
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3.5. Organizace extracelulárních lipidů SC 

Po uvolnění z lamelárních tělísek a jejich přeměně jsou lipidy SC organizovány 

do charakteristické mnohovrstevné lamelární struktury. Prvním krokem je tvorba tzv. 

korneocytální lipidové obálky. Jedná se o jednu vrstvu lipidů - ω-hydroxyCer a v menším 

zastoupení ω-hydroxyMK, které jsou kovalentně vázány na bílkoviny na povrchu korneocytů 

(převážně involukrin). ω-hydroxyGlcCer vznikají odštěpením kyseliny linolové z acylGlcCer. 

Volná ω-hydroxyskupina pak tvoří novou esterovou vazbu s glutamátovým zbytkem bílkovin. 

Až po navázání na bílkovinu dochází k uvolnění glukózy pomocí β-glukocerebrosidázy (vznik 

Cer z jeho prekurzoru, viz výše). Z molekuly vázaného Cer může být dále odštěpena 

sfingosinová báze za vzniku kovalentně vázané ω-hydroxyMK, nicméně tato přeměna je ve SC 

minoritní. 13,69 Vrstva kovalentně vázaných lipidů tvoří rozhraní mezi hydrofilními korneocyty 

a hydrofobní lipidovou matrix a pravděpodobně slouží jako předloha pro organizaci lipidů 

do těsných lamel. 70 

 

3.5.1. Lamelární uspořádání 

Fyzikálně-chemické vlastnosti lipidů SC (především nepříliš objemná polární hlava Cer) 

umožňují těsné uspořádání acylových řetězců do lamel, v porovnání například s fosfolipidovou 

dvouvrstvou. Pomocí rentgenové práškové difrakce byly ve SC popsány dvě hlavní lamelární 

fáze (Obrázek 11). První, s šířkou lamely pohybující se v rozmezí 11.9 – 13.1 nm, se označuje 

jako dlouhá lamelární fáze (LPP, z anglického „long periodicity phase“). 23,71,72 Připisuje se jí 

významný podíl na bariérových vlastnostech SC a předpokládá se, že k její tvorbě jsou 

nezbytné acylCer. 73-75 Druhou fází ve SC je krátká lamelární fáze (SPP, z anglického „short 

periodicity phase“) s délkou 5.3 – 6.4 nm. 71,76-79 Kromě těchto dvou hlavních fází se ve SC 

nachází i fáze separovaného Chol s mezirovinnou vzdáleností přibližně 3.4 nm, jejíž funkce 

nebyla dosud objasněna. 71,80,81 

 

3.5.2. Laterální uspořádání  

Molekuly lipidů mohou v rámci lamel zaujmout různá laterální uspořádání (viz Obrázek 

11). Orthorombická (krystalická) fáze je má nejvyšší stupeň organizace, lipidové řetězce jsou 

v tzv. all-trans konformaci a jsou uspořádány do obdélníkové krystalické mřížky, tudíž je jejich 

volná rotace značně omezena. V hexagonální (gelové) fázi jsou lipidy uspořádány volněji, 

do šesterečné mřížky, což je způsobem větším zastoupením řetězců s gauche konformací. 

Posledním typem laterálního uspořádání je kapalně-krystalická fáze, kde je převážná většina 

řetězců v gauche konformaci a lipidy nejsou pravidelně upořádány. U zdravé lidské pokožky je 

většina lipidů v orthorombické fázi, část je ve fázi hexagonální a kapalně-krystalická fáze se 

vyskytuje nejméně. 71,82 U kožních onemocnění s porušenou bariérovou funkcí je tomu naopak 

– převládá volnější hexagonální uspořádání na úkor orthorombické fáze. 83 
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Obrázek 11 Lamelární a laterální uspořádání lipidů SC mezi jednotlivými korneocyty. 84  
 

3.6. Voda ve SC 

Vedle mezibuněčné lipidové matrix a jejího uspořádání hraje ve správně fungující kožní 

bariéře roli i hydratace. Voda obsažená ve SC in vivo představuje 10 - 30 % jeho váhy. 85,86 

Stupeň hydratace závisí na vlhkosti okolního prostředí a na hygroskopických vlastnostech SC. 

Ty jsou rozdílné v různých vrstvách SC, i v různých částech těla, a jsou především ovlivněny 

přítomností nízkomolekulárních hygroskopických látek souhrnně označovaných jako přirozený 

hydratační faktor (NMF, natural moisturizing factor). 11,14,86 Voda dále ovlivňuje pružnost SC 

a celé pokožky a v neposlední řadě zajišťuje podmínky pro enzymatické pochody ve SC, včetně 

dozrávání korneocytů a správně deskvamace. 87 Změna ročních období, změna klimatu, 

používání surfaktantů nebo kožní onemocnění mohou být příčinami suché pokožky. Následuje 

kaskáda procesů, které mohou stav zhoršit či prodloužit navrácení do normálního stavu. 

Nedostatek hydratace/ ztráta NMF vede k jejich dalšímu úbytku, je narušeno složení či 

organizace lipidů v lamelách a bariéra je tak propustnější. Dochází k aktivaci prozánětlivých 

cytokinů, což vede k hyperproliferaci a špatné deskvamaci, což dále zhoršuje vlastnosti kožní 

bariéry a dochází k dalším ztrátám vody z organismu. 11,88 
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3.7. Onemocnění kožní bariéry 

Změny v metabolismu lipidů, složení lipidové matrix a jejím uspořádání byly 

identifikovány jako příčiny porušené kožní bariéry u řady kožních onemocnění.  

 

3.7.1. Atopická dermatitida (AD) 

AD je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které je výsledkem kombinace genetických, 

imunologických faktorů, poruchy kožní bariéry a vlivů vnějšího prostředí. Klinicky se projevuje 

zánětlivými, suchými a svědivými ložisky na kůži po celém těle, což výrazně snižuje kvalitu 

života pacientů. 89,90 Postižená kůže je propustnější pro vstup alergenů a jiných dráždivých 

látek, které dále aktivují imunitní systém a zhoršují zánětlivou odpověď organismu, čímž se  

prohlubuje poškození kožní bariéry. 91 Jednou z významných predispozic k rozvoji AD je 

mutace v genu pro filaggrin (FLG), který se za fyziologických podmínek značně podílí 

na udržování homeostázy pokožky. 92,93 U pacientů s AD bylo prokázáno snížené množství Cer 

ve SC, a to především skupiny Cer EOS a Cer NP. 94 Snížení Cer NP je spojováno se zvýšenou 

ztrátou vody pokožkou. 95 Kromě celkového snížení lipidů byly nalezeny i změny v délce 

řetězce acylů. Jejich zkrácení má za následek chybné uspořádání lipidů a zhoršení bariérových 

vlastností. Pozorovány byly změny v tvorbě lamelární LPP i zvýšení podílu hexagonálního 

laterálního uspořádání a úkor orthorombického. 81,96 

 

3.7.2. Psoriáza (lupénka) 

Psoriáza je chronické neinfekční kožní onemocnění. Jedná se o orgánově specifikované 

autoimunitní onemocnění způsobené aktivovanými buňkami imunitního systému. Velkou roli 

hraje genetická predispozice, spouštěcí faktor ale není jednoznačně prokázán. 97-99 Pokožka 

pacientů s psoriasis vulgaris je začervenalá s olupujícími se šupinami, především v oblasti 

loktů, kolen a hlavy. Olupování pokožky je způsobeno zvýšenou proliferací keratinocytů 

a jejich diferenciace je neúplná, protože chybí (nebo je značně ztenčena) granulární vrstva 

epidermis. 97 Nedochází tak ke správné přeměně na korneocyty (zůstává jádro), což ovlivňuje 

jejich soudržnost ve SC a kožní bariéra je tak rozvolněna. 99 Analýza lipidů SC pacientů 

s psoriázou (v porovnání se SC zdravých jedinců) prokázala změny ve spektru Cer: zatímco 

množství Cer EOS a Cer se fytosfingosinovou bází bylo sníženo, Cer obsahující sfingosin byly 

přítomny ve větším množství. Ačkoli celkové množství Cer zůstalo porovnatelné se zdravou 

pokožkou, proporcionální změny vedou ke zvýšeným hodnotám TEWL u nemocných. 37   

 

3.7.3. Ichtyózy  

Ichtyózy zahrnují velkou skupinu genetických, ale i získaných hyperkeratóz 

charakterizovaných ztluštělou a šupinatou pokožkou. Jedná se o poruchu procesu 

keratinizace, závažnost onemocnění se může značně lišit. Nejmírnější a nejčastější formou je 

ichthyosis vulgaris. Její dědičná forma je většinou spojena s mutací genu pro filaggrin 100, ale 

existuje i forma získaná. 101  

Naopak nejzávažnější formou je tzv. Harlekýnská ichtyóza (Harlequin-type ichthyosis), 

která je způsobena mutací genu pro ABCA12 transportér. Následkem je poškozený, či 

znemožněný transport a využití prekurzoru Cer (GlcCer) k tvorbě lamelární struktury SC. Děti 
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po narození mají silnou, šupinatou pokožku s hlubokými trhlinami, které jsou bolestivé 

a náchylné k infekcím. Ve většině případů tato porucha není slučitelná se životem. 28,102  

Dalším vzácným typem je lamelární ichtyóza. Příčinou vzniku je mutace genu kódující 

enzym transglutamináza 1, který se podílí na tvorbě korneocytální obálky korneocytů. 

Výsledkem je nefunkční kožní bariéra, s pozměněnou lipidovou složkou (snížení MK, Cer) 

a jejich zhoršenou organizací. 83,103  

Recesivní X-vázaná ichtyóza je způsobená mutací genu pro steroidsulfatázu. Tento enzym 

(nejen) v pokožce přeměňuje CholS na Chol. V pokožce tak vzniká nedostatek Chol spojený 

s hromaděním CholS, který se klinicky projevuje žádnými nebo mírnými kožními projevy 

v klidové fázi, nicméně po akutním narušení rovnováhy dochází k obnově významně pomaleji 

ve srovnání se zdravým organismem. 104-106 

 

3.7.4. Gaucherova choroba 

Gaucherova choroba je dědičné onemocnění, které je způsobeno genetickým defektem 

enzymu glukocerebrosidáza. Znemožněna, nebo výrazně snížena, je tak přeměna GlcCer 

na glukózu a Cer a dochází k hromadění GlcCer v tkáních (především v játrech, slezině, 

kostech). 107 U skupiny pacientů je postižena i kůže, která je ichtyosiformní. Bylo prokázáno, 

že nedostatek tohoto enzymu vede k morfologickým i funkčním změnám v pokožce. Analýza 

lipidů odhalila úbytek Cer, výrazně zvýšený poměr GlcCer/Cer a jejich volné laterální 

uspořádání. 108-110 Zvýšená TEWL dokazuje u pacientů a myších modelů narušení bariérových 

vlastností kůže. 109 

 

3.7.5. Niemann-Pickova choroba 

Jedná se o dědičné metabolické onemocnění, které je způsobeno poškozeným 

metabolismem sfingolipidů s následkem jejich hromadění v tkáních. Kůže není primárně 

výrazně poškozena, dysfunkce kožní bariéry se projevuje jako opožděné a pomalé obnovování 

homeostázy po akutním narušení. 64 Pacienti mají mutaci v genu pro enzym sfingomyelináza, 

tudíž je omezena přeměna sfingomyelinu (SM) na Cer a dochází k hromadění SM a mírnému 

poklesu Cer ve SC (SM jsou významným prekurzorem Cer NS a Cer AS).  Tato změna 

poměrného zastoupení Cer/SM vede k nerovnováze, špatné organizaci lipidů a ovlivnění 

funkčnosti kožní bariéry. 62,64,111 

 

3.7.6. Rakovina kůže 

Kůže patří k nejčastějším orgánům postižených nádorovým onemocněním. Rozlišujeme 

dvě formy – nemelanomová rakovina kůže (NMSC, non-melanoma skin cancer) a melanom. 

Nemelanomové nádory kůže vznikají z jiných než pigmentových buněk, a to především 

z buněk horních vrstev kůže, na místech nejvíce vystavených UV záření.  Podle rozsahu 

a postižených buněk lze dále rozlišovat aktinickou keratózu (AK), spinocelulární karcinom (SCC, 

squamous cell carcinoma) a basocelulární karcinom (BCC, basal cell carcinoma). 112 AK je 

lokalizována v epidermis, při časné diagnóze se dá léčit, často je označovaná za předstupeň 

SCC. SCC je nejvážnějším typem v rámci NMSC. Pokud se neléčí, může rostoucí nádor 

přesáhnout do nižších vrstev kůže nebo metastázovat, i s fatálními následky. 113 BCC roste 
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pomalu, netvoří metastáze, ale růstem může poškozovat okolní tkáně. Studie naznačují 

pozměněnou kožní bariéru a častější hyperkeratózu v místě lézí u NMSC. 114,115 

Melanom je zhoubný nádor vznikající z pigmentových buněk v kůži. Výskyt je méně častý 

v porovnání s NMSC, ale jedná se o nejagresivnější formu rakoviny kůže. Příčinou vzniku je 

vystavování buněk UV záření, riziko zvyšují určité genetické predispozici či rostoucí věk. 112 

Ložiska se mohou vyskytovat po celém těle a jsou tmavého zbarvení, většinou s asymetrickým 

nepravidelným ohraničením. Růst je zpravidla rychlý a nádor tvoří metastáze. 116,117  
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4. Studium kožní bariéry – metodická část 

Důležitým krokem je zvolení vhodného systému hodnocení, neboť modely využívané 

ve studiu kožní bariéry se liší svojí jednoduchostí/složitostí, způsobem přípravy a tudíž 

i druhem informací, které mohou poskytnout. Následující kapitola popisuje metody přípravy 

jednotlivých modelů a metody, které jsme používali při hodnocení jejich bariérových 

vlastností.  

 

4.1. Modelové membrány  

Modelové membrány jsou užitečným modelem pro studium mikrostruktury mezibuněčné 

lipidové matrix SC a jejích bariérových vlastností. 118,119 Příprava umožňuje měnit složení 

lipidových směsí a tím simulovat různé stavy vyskytující se v reálném organismu a sledovat vliv 

na propustnost a organici lipidových membrán. Pro přípravu se používají tři hlavní bariérové 

lipidy – Cer, Chol, MK. Cer frakce může být tvořena jedním nebo více typy Cer v různém 

poměru, nebo může být použita frakce Cer izolovaná z lidského SC, která obsahuje celé 

spektrum Cer. 111 Obdobně může být použita jedna MK, nebo jejich směs ve složení 

odpovídajícím výskytu ve SC. 120 Výběr složení závisí na předmětu studia. Do lipidových směsí 

mohou být dále přidány složky, které se ve zdravém SC nevyskytují, ale můžeme je najít 

u patologických stavů kůže (např. prekurzory Cer, jejich degradační produkty a jiné). 109,121  

Lipidy, používané pro přípravu membrán jsou buď zakoupeny od komerčních výrobců (MK, 

Chol, většina Cer), syntetizovány (acylCer, Cer NH, deuterované lipidy) 41,122 nebo izolovány 

z biologického materiálu (hCer – Cer izolované z lidského SC, viz kapitola 4.3). Lipidové směsi 

jsou nanášeny ve formě roztoku/suspenze na podkladový filtr, rozpouštědlo je odpařeno 

a tvorba lamelární struktury je zajištěna zahřátím membrán nad teplotu fázového přechodu a 

následným postupným chladnutím na teplotu tělesného povrchu.  

(Ne)propustnost membrán hodnotíme v permeačních pokusech, které se provádějí 

ve Franzových difúzních celách za konstantní teploty. Ztráta vody přes membrány je 

významným parametrem hodnocení jejich vlastností a odpovídá transepidermální ztrátě vody 

(TEWL, transepidermal water loss), která se využívá jako indikátor poškozené kožní bariéry 

v dermatologii. 123 Je charakterizována jako množství vodní páry, která prostupuje 

membránou o určité ploše za daný čas. Měření elektrické impedance poskytuje informaci 

o prostupu iontů, kdy hodnota el. impedance je odpor membrány vůči průchodu střídavého 

proudu. Permeabilita je dále hodnocena pomocí dvou modelových látek – theofylinu (TH) 

a indomethacinu (IND). Jsou to látky s rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, kdy TH je 

látka s relativně malou molekulovou hmotností a vyváženou lipofilitou, zatímco IND má 

zhruba dvojnásobnou hmotnost a větší lipofilitu. Permeace modelových látek přes modelové 

membrány provádíme zpravidla 10 hodin s odběry akceptorové fáze po 2 hodinách. Sledované 

látky jsou v akceptorové fázi stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie.  

Lamelární strukturu modelových membrán studujeme pomocí rentgenové práškové 

difrakce (XRPD). Příprava vzorku se od membrán neliší, jen nosičem pro lipidové směsi je 

v tomto případě podložní sklíčko. V záznamu měření – difraktogramu – jsou difrakční píky 

(reflexe), které vznikly dopadem zesíleného paprsku na detektor. K zesílení paprsku dochází 

v případě, kdy je dráhový rozdíl rozptýlených paprsků na jednotlivých strukturních rovinách 

vzorku roven celočíselnému násobku vlnové délky RTG záření (Braggův zákon). Vzdálenost 
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mezi rovinami odpovídá v případě membrán SC, které se téměř nehydratují, tloušťce 

lamelárních fází. 

Uspořádání lipidů dále sledujeme s využitím infračervené spektroskopie (IR), kromě 

membrán mohou být hodnoceny i vrstvy pokožky (SC). Absorpce IR záření vzorkem vede 

ke změnám molekulových vibrací. Pro lipidy SC je charakteristických několik vibrací. Valenční 

vibrace (symetrické a asymetrické) methylenových skupin poukazují na konformace lipidových 

řetězců. Symetrické valenční vibrace se nacházejí ve spektru okolo 2850 cm-1, asymetrické 

vibrace okolo 2920 cm-1. Z deformačních vibrací (nůžková a kývavá) lze zjistit laterální 

uspořádání lipidů do krystalové mřížky. Rozštěpení píku na dva (dublet) v pásu těchto vibrací 

značí těsné (orthorombické) uspořádání (1462 – 1472 cm-1 pro nůžkovou vibraci 

a 718 – 730 cm -1 pro kývavou vibraci). Naopak přítomnost jednoho píku (singletu) vypovídá 

o volnějším hexagonálním uspořádání. 124-126 

Obrázek 12  Přehled metod využívaných ke studiu vlastností modelových lipidových membrán.  
 

4.2. Rekonstruované kožní modely (RHS) 

RHS jsou oblíbenými a významnými modely, které mají široké uplatnění ve studiu kožních 

onemocnění, hojení ran, vývoji a testování léčiv. Jejich in vitro příprava umožňuje studium 

vlivu určitého faktoru (např. snížení genetické exprese proteinů) na (pato-)fyziologii epidermis 

a studium možností ovlivnění těchto jevů. Jedná se o relativně nenáročný proces, jehož 

největší výhodou je příprava z izolovaných lidských buněk, tudíž jsou vyloučeny mezidruhové 

rozdíly. 127 V závislosti na metodě přípravy (a využití), rozlišujeme modely epidermis nebo 

model celé kůže (obsahuje epidermis i dermis). Model epidermis vzniká z keratinocytů, které 

jsou aplikovány na inertní filtr nebo kolagenovou matrix. Kultivace na rozhraní vzduch-

medium umožní diferenciaci keratinocytů a tvorbu charakteristických vrstev epidermis. 128 

Model kůže plné tloušťky obsahuje navíc v kolagenové matrix fibroblasty, které poté tvoří 

dermální část RHS. Keratinocyty jsou aplikovány s odstupem několika dnů, další postup je 

shodný s tvorbou rekonstruované epidermis. 129,130  

Výhodou RHS je vrstevnatá struktura a přítomnost živých buněk, tudíž je možné sledovat 

biochemické děje a faktory je ovlivňující. RHS po ukončení kultivace jsou zpravidla využity 
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pro izolaci potřebného materiálu k biochemickým analýzám (qPCR, Western Blot a další), 

přípravě mikroskopických preparátů a izolaci SC. Bariérové vlastnosti RHS jsou zkoumány 

v permeačních pokusech, zpravidla se sleduje permeabilita jedné modelové látky. Provedení 

pokusů je obdobné jako u modelových membrán (přípravu, mikroskopické a biochemické 

analýzy RHS provádějí kolegové z Německa). Na naší katedře je izolované SC (nebo celá 

epidermis SC stranou položená na krystal) podrobeno IR spektroskopii. Bylo zjištěno, že 

extracelulární lipidy v RHS jsou organizovány do lamel, nicméně laterální uspořádání je v RHS 

volnější v porovnání s kůží in vivo. 5,131,132  

Extrahované lipidy SC kvantifikujeme pomocí vysokoúčinné tenkovrstvé chromatografie 

(HPTLC). V porovnání s klasickou tenkovrstvou chromatografií je rozdělení nanesených látek 

přesnější a citlivější díky menší velikosti částic silikagelu HPTLC desek. Na desku jsou společně 

se sledovanými vzorky nanášeny standardní látky ve známém množství, čímž je vytvořena 

kalibrační křivka pro kvantifikaci lipidů (kalibrace upravujeme podle potřeby tak, aby 

kvantifikovaný vzorek byl uvnitř kalibračního rozmezí, jelikož závislost je polynomická). Složení 

mobilní fáze pro separaci lipidů SC (epidermis) jsme pečlivě testovali, pro naše účely je 

nejvhodnější provádět rozdělení bariérových lipidů (Cer, MK, Chol) a polárních lipidů 

(prekurzory) zvlášť. 5 Po vyvinutí jsou desky ponořeny do detekčního činidla a poté zahřáty 

na 160°C, takže rozdělené lipidy jsou vizualizovány (jedná se o destruktivní metodu detekce). 

Desky jsou následně naskenovány a kvantifikovány pomocí vhodného softwaru. V RHS bylo 

identifikováno pomocí HPTLC 9 základních tříd Cer (pozn. Cer odvozené od sfingosinu 

a dihydrosfingosinu mají podobnou retenci a na deskách je nelze oddělit), nicméně celkové 

množství je nižší v porovnání s kůží in vivo. 5,131,132  

 

Obrázek 13 Ukázka HPTLC desky. Na pozicích 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 a 16 je směs 

standardních látek o známém složení (popis standardních látek vlevo), nanesené množství se 

postupně snižuje. Na pozicích 3, 5, 7, 10, 12, 14 a 15 jsou lipidy extrahované z lidského SC od 

různých donorů. V reálných vzorcích rozlišujeme i CerEOH, CerNH a CerAH, které stanovujeme 

semikvantitativně. 
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4.3. Izolovaná kožní tkáň  

Ex vivo kožní štěpy se hojně využívají k hodnocení léčiv in vitro, zejména při jejich 

dermálním či transdermálním podání, dále v toxikologických studiích nebo v kosmetickém 

průmyslu. Kůže pro in vitro studie pochází většinou z plastických operací, nejčastěji se jedná 

o abdominoplastiku či zmenšení prsou. V co nejkratší době po zákroku je kůže zpracována 

v laboratoři pro následné pokusy, či vhodně uchovávána. 133 Výhodou kožních štěpů je jejich 

celistvost a zachování bariérových vlastností. Pro permeační pokusy je důležité, aby kůže byla 

neporušená. Pro srovnání dvou látek nebo podmínek experimentu je nezbytné, aby pokusy 

probíhaly na kůži ze stejného dárce., jelikož se vyskytují individuální rozdíly. Zároveň záleží 

i na  tom, z jaké části těla byla kůže odebrána.  

Kožní štěpy pochází zejména ze zdravých jedinců, tudíž nejsou primárně určeny ke studiu 

kožních chorob. K diagnostice a studiu kožních onemocnění se nejčastěji vzorek odebírá 

biopsií („punch biopsy“). Jedná se o metodu invazivní, s trvalými následky (jizva), a získané 

množství vzorku je značně limitované. Alternativními metodami odběru mohou být tvorba 

puchýře pod tlakem či stripování páskou. Tyto metody se využívají především ve výzkumu 

v oblasti dermatologie. Jedná se o metody neinvazivní, které však poskytují jen vrstvy kůže 

nebo jejich části (epidermis). Stripování páskou se s výhodou využívá v penetračních studiích, 

kdy postupným oddělováním vrstev lze zjistit hloubku penetrace sledované látky 

do SC/epidermis. Obě metody se používají i jako induktor narušení kožní bariéry při studiu 

jejích reparačních mechanismů. 

Kromě kůže v celé její tloušťce se využívají jednotlivé její vrstvy – epidermis, ze které se dá 

dále oddělit SC. Epidermis se může využít při permeačních pokusech, k izolaci keratinocytů 

pro buněčné kultury či k přípravě RHS. Izolované SC dále využíváme ke studiu organizace lipidů 

(IR) nebo k extrakci volné lipidové matrix, případně k extrakci kovalentně vázaných lipidů. 

Extrahované volné lipidy je možné separovat na sloupcové chromatografii gradientovou elucí 

a získat tak jednotlivé frakce, konkrétně frakci Cer (hCer). Složení a čistotu ověřujeme a třídy 

Cer kvantifikujeme pomocí HPTLC, hCer poté používáme např. k přípravě modelových 

membrán.   
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5. Souhrnné komentáře publikovaných prací 

V této kapitole komentuji 6 vybraných prací – celkový seznam publikací je uveden 

na straně 66. Komentáře jsou rozděleny do 3 podkapitol na základě toho, jaké modelové 

systémy jsme při experimentech využili. První podkapitola obsahuje dvě prvoautorské práce, 

ve kterých byly použity modelové lipidové membrány ke studiu vlivu změny složení lipidů SC 

na bariérové vlastnosti. Druhá podkapitola zahrnuje 3 spoluautorské práce zabývající se 

přípravou a studiem rekonstruovaných kožních modelů. Třetí kapitolou je spoluautorská 

publikace, kde experimenty probíhaly se vzorky lidské kůže. Svůj podíl na publikacích uvádím 

vždy na konci komentáře k dané práci. 

 

5.1. Modelové lipidové membrány  

Kožní bariéra a mikrostruktura modelových lipidových membrán simulujících 

narušenou přeměnu glukosylceramidů na ceramidy ve stratum corneum 

Publikace (Příloha 1) 

Sochorová, M.; Staňková, K.; Pullmannová, P.; Kováčik, A.; Zbytovská, J.; Vávrová, K. 

Permeability Barrier and Microstructure of Skin Lipid Membrane Models of Impaired 

Glucosylceramide Processing. Sci Rep 2017, 7: 6470. [IF2017: 4,122] 

 

Cer jsou ze svých prekurzorů uvolňovány na rozhraní SG a SC za pomoci enzymů. Přeměnu 

GlcCer na Cer zprostředkovává β-glukocerebrosidáza. Snížená aktivita tohoto enzymu vede 

v kůži ke kvalitativním a funkčním změnám – ve SC dochází k hromadění Cer prekurzorů 

a narušení uspořádání lipidových lamel, kůže je propustnější pro vodu, což se u některých 

pacientů projevuje suchou a šupinatou pokožkou. 108,109 Vrozený nedostatek enzymu 

β-glukocerebrosidázy je příčinou Gaucherovy choroby. Defekt přeměny GlcCer na Cer 

způsobuje sekundárně poruchu kožní bariéry, nicméně příčina této poruchy na molekulární 

úrovni není objasněna.  

Cílem práce bylo připravit a studovat modelové membrány napodobující složení lipidové 

matrix ve SC u Gaucherovy choroby. Prvotní pokusy (v rámci diplomové práce Mgr. Staňkové) 

byly provedeny s membránami, ve kterých Cer frakci tvořil pouze jediný Cer – CerNS. Cer byl 

ve zvolených koncentracích nahrazen GlcCer. Výsledky těchto pokusů avšak byly v rozporu 

s kožními projevy pozorovanými při snížené aktivitě enzymu in vivo. 109 Příčinou byla 

pravděpodobně přílišná jednoduchost modelové membrány. Membrány s jednotlivými Cer 

jsou vhodné pro studium jejich chování ve směsi lipidů SC, pro napodobení in vivo situace však 

nejsou dostačující. Proto pro další pokusy byly využity izolované lidské Cer (hCer), které se 

obsahují celou škálu Cer typů o různých délkách řetězců. Složení hCer jsme před přípravou 

membrán ověřili a kvantifikovali pomocí HPTLC (Obrázek 14). U membrán s hCer jsme 

sledovali současně vliv akumulace GlcCer a úbytku důležitých Cer na permeabilitu modelových 

membrán. V jedné sérii byly chybějící Cer nahrazeny GlcCer (model porušené aktivity enzymu 

β-glukocerebrosidáza – Gaucherova choroba), v druhé sérii Cer nebyly nahrazeny žádnými 

lipidy (viz. Přehled složení membrán, Obrázek 14).  
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Obrázek 14  Složení a procentuální zastoupení izolovaných lidských Cer (hCer), včetně výřezu 
HPTLC desky (vlevo). Složení studovaných modelových membrán se lišilo v Cer frakci. 
Jednoduché membrány obsahovaly jediný, syntetický CerNS, složitější modely obsahovaly 
izolované hCer (vpravo).  

Obrázek 15  Permeabilita komplexních (hCer) modelových membrán. Flux modelových látek – 
theofylinu (a) a indomethacinu (b) s ukázkou jejich permeačních profilů, elektrická impedance 
(c) a ztráta vody přes membrány (d). n = 4, * značí statisticky významný rozdíl oproti kontrole 
(control), + značí statisticky významný rozdíl mezi modely se sníženým množství Cer 
bez náhrady a s náhradou GlcCer. 

Modelové membrány s obsahem 5 – 25% GlcCer vykazovaly celkové zhoršení bariérových 

vlastností. Flux modelového léčiva TH se zvyšoval s narůstajícím podílem GlcCer v membráně, 

nejvyšší hodnoty dosáhl při 25% GlcCer, kdy byl dvakrát vyšší než u kontrolní membrány. 

Podobný trend byl v tomto zastoupení GlcCer pozorován u fluxu IND, elektrické impedance 

i ztráty vody přes membránu. Překvapivé bylo, že větší záměna GlcCer za Cer (50 % a více) vedl 
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ke snížení fluxů a nárůstu elektrické impedance oproti kontrole, tudíž tyto membrány 

představovaly lepší bariéru. Hodnoty TEWL byly porovnatelné s kontrolním vzorkem. 

Podíváme-li se na stejné permeační charakteristiky u membrán, kde redukovaná Cer frakce 

nebyla nahrazena GlcCer, vidíme významné rozdíly (viz Obrázek 15). Snížení Cer frakce 

bez náhrady za GlcCer mělo na vlastnosti modelových membrán negativní vliv zejména 

v modelech, kde chybělo 50 % a více Cer. Tyto výsledky podporují teorii, že přídavek GlcCer 

ve větších koncentracích zlepšuje bariérové vlastnosti membrán.  

Abychom lépe porozuměli tomuto zvratu v permeačních vlastnostech modelových 

membrán, studovali jsme jejich mikrostruktura pomocí XRPD a IR spektroskopie (Obrázek 16).  

Obrázek 16 Lamelární struktura vybraných membrán identifikovaná pomocí XRPD (a). Římské 
číslice značí SPP, arabské číslice značí LPP, hvězdička značí fázi separovaného Chol, písmena 
značí novou lamelární fázi SPP2. (b,c) IR spektra vypovídající o uspořádání lipidových řetězců 
a laterálním uspořádání v membráně s 10 % GlcCer a kontrolní membráně.  

Lamelární fáze charakteristické pro kontrolní membrány – dlouhá (LPP) a krátká (SPP) 

lamelární fáze a fáze separovaného Chol (všechny přítomné i ve SC 71,76,77,80) byly nalezeny 

v membránách s 5 – 25 % GlcCer. Dlouhá lamelární fáze, která je předpokladem správného 

uspořádání lipidů SC a funkčnosti kožní bariéry 73,75, nebyla přítomna v membránách s 50 % 

a více GlcCer. Naproti tomu, v těchto membránách byla popsána nová lamelární fáze s délkou 

d = 4.3 – 4.5 nm. Uspořádání při snižování hCer bez náhrady GlcCer zůstalo neměnné 

v rozmezí 95 – 75 % hCer, kdy v membránách byly přítomné všechny fáze. LPP dále postupně 

mizela, v membránách bez hCer frakce LPP nebyla přítomná. Jelikož nová lamelární fáze 

v membránách s kompletní náhradou hCer za GlcCer je hlavním rozdílem v porovnání 

s membránou s obsahem fyziologických Cer, dá se předpokládat, že uspořádání lipidů v této 



35 

fázi je těsné a vysvětluje tak zvýšenou bariérovou schopnost těchto membrán. Ten předpoklad 

dále podporují výsledky IR, kdy ve 100% GlcCer membráně byla zaznamenána dobrá 

organizace lipidů s velkým podílem lipidů v orthorombické fázi. Naopak, na Obrázku 16 (b,c) 

je vidět posun charakteristických vibrací lipidů v membráně s nízkým (10 %) obsahem GlcCer. 

Zvýšení relativní intenzity prostředního pásu nůžkové vibrace vypovídá o vyšším zastoupení 

hexagonálního uspořádání, což souhlasí s nekonstantní závislostí organizace lipidových lamel 

a jejich permeability na obsahu GlcCer.  

Výsledky s modelovými membránami jsme ověřovali v pokusech s kůží ex vivo. 

Nahromadění GlcCer bylo částečně dosaženo topickou aplikací syntetického GlcCer na kůži. 

Permeabilita kůže byla hodnocena pomocí dvou parametrů – elektrické impedance 

a transepidermální ztráty vody. První měření bylo provedeno před aplikací GlcCer. GlcCer byly 

ponechány na povrchu kůže po dobu 12 hodin, kůže byla poté pečlivě očištěna a měření 

sledovaných parametrů bylo zopakováno. Konkrétní naměřené hodnoty nejsou přímo 

porovnatelné (měření pro modelové membrány a kůži v celé tloušťce pochopitelně nemůže 

poskytnout stejné hodnoty), proto jsme porovnávali relativní změny po aplikaci GlcCer 

vztažené ke kontrole. Obsah GlcCer ve SC byl 4,5krát vyšší ve vzorcích s topicky aplikovaným 

GlcCer v porovnání se vzorky kontrolními. Toho množství způsobilo téměř 2krát vyšší 

transepidermální ztrátu vody, což je v souladu s výsledky z modelových membrán se 

zastoupením GlcCer do 25 % Cer frakce a výsledky in vivo. 134  

Obrázek 17 Vliv topicky aplikovaného GlcCer na intaktní kůži ex vivo: (e) poměr GlcCer/Cer 
v kůži, (f) relativní změna elektrické impedance a (g) transepidermální ztráty vody po aplikaci 
GlcCer nebo čistého vehikula (control) na kůži.  

Naopak lepší bariéra u membrán s velkým podílem GlcCer je v rozporu s pozorováním 

in vivo. Pokusy na myších s geneticky navozenou poruchou β-glukocerebrosidázy ukázaly až 

15-násobný nárůst GlcCer ve SC a s tím spojenou významně zvýšenou ztrátu vody (hodnoty až 

50krát vyšší oproti kontrolám). 109 Možným vysvětlením by mohla být nepřítomnost kožních 

buněk s korneocytální obálkou v modelových membránách. Při tvorbě korneocytální obálky 

dochází nejprve k navázání GlcCer na proteiny a poté k odštěpení glukózy. Právě glukóza stále 

vázaná na lipidy korneocytální obálky v případě nefunkčního enzymu by mohla být příčinou 

narušené organizace extracelulárních lipidů.  

 

Podíl na publikaci 

- izolace hCer a jejich kvantifikace pomocí HPTLC 

- příprava komplexních modelových membrán (s obsahem hCer) 

- provedení permeačních pokusů a jejich vyhodnocení 
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- příprava vzorků na XRPD a IR, vyhodnocení výsledků 

- permeační pokusy s kůží ex vivo – příprava, provedení pokusu, extrakce a kvantifikace 

GlcCer z kůže, vyhodnocení 

- grafické znázornění výsledků 

- sepsání manuskriptu 

 

Permeabilita a mikrostruktura modelových lipidových membrán a lidského 

stratum corneum se sníženým obsahem cholesterolu  

Publikace (Příloha 2) 

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. J Colloid Interface Sci 2019, 535: 227-238. 

[IF2017: 5,091] 

 
Chol je nezbytnou součástí lipidové matrix SC. Podílí se na tvorbě, udržení a obnově kožní 

bariéry. 2,135 Část Chol frakce ve SC se však nemísí s ostatními lipidy a vytváří separovanou 

fázi. 22,80,81 Podstata nadměrného množství Chol v nejsvrchnější vrstvě pokožky není dosud 

objasněna. Otázkou bylo, zda je separovaný Chol důležitý pro funkční bariéru nebo je jeho 

nadměrná kumulace důsledkem jiných procesů v kůži. Proto jsme připravili a studovali sérii 

modelových membrán se snižujícím se množstvím Chol. Jak ukazuje Obrázek 18, frakce 

ostatních lipidových složek membrán (Cer, MK, CholS) zůstaly neměnné.  

V mikrostruktuře kontrolní membrány (100 % Chol, 

představuje stav u normální zdravé pokožky) byly 

rozpoznány 3 fáze – LPP, SPP a separovaný Chol. To je 

v souladu s dříve připravenými modely (v rámci jiných 

projektů) 111,136 i s nálezy in vivo. 71,76,77,80 Postupné 

snižování obsahu Chol v membránách nevedlo 

k výrazným změnám v mikrostruktuře, a to až 

do polovičního množství tohoto lipidu (100 – 50 % Chol).   

 

Z difraktogramů XRPD byla patrná slábnoucí intenzita píků přiřazených fázi separovaného 

Chol se snižujícím se obsahem Chol (Obrázek 19). Až v membráně se 40 % Chol jsme 

zaznamenali pouze 2 fáze – LPP a SPP, fáze separovaného Chol přítomna nebyla. Další 

snižování množství Chol vedlo k nefyziologické fázové separaci – SPP nebyla přítomna a byly 

popsány 2 nové fáze. Vymizení SPP je v souladu dříve publikovanými daty - v membránách 

se směsí syntetických Cer se jen méně než polovina ekvimolárního množství Chol podílí 

na tvorbě lamel. 22,23 Zajímavé bylo, že LPP byla přítomna ve všech našich membránách, a to 

i v případě kompletní absence Chol. Heterogenní směs izolovaných hCer by mohla být příčinou 

tvorby LPP v laboratorních podmínkách i bez přítomnosti Chol. K ověření naší teorie jsme 

Obrázek 18  Složení modelových membrán.   
Zastoupení lipidů vyjádřeno v molárních poměrech. 
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připravili jednoduché membrány (s nadbytkem acylCer), které tvoří jen LPP a fázi 

separovaného Chol. 75,137,138   

Obrázek 19 Mikrostruktura modelových membrán hodnocená pomocí XRPD. (A) 
Difraktogramy komplexních membrán (hCer) - římské číslice značí SPP, arabské číslice značí 
LPP, hvězdička značí fázi separovaného Chol, malá a velká písmena značí nové lamelární fáze 
Lb a Lc. Popsané lamelární fáze a jejich délky v závislosti na obsahu Chol v komplexních 
membránách (B) a v jednoduchých membránách (s nadbytkem acylCer; C).   

Překvapivě, při snížení Chol na 90 % došlo v jednoduché membráně k vytvoření SPP, LPP 

a fáze Chol zůstaly neměnné. V souladu se složitějším (hCer) modelem, fáze separovaného 

Chol nebyla přítomná v membránách se 40 a méně % Chol. LPP se utvořila i v jednoduché 

membráně bez Chol, periodicita fáze byla nižší než ve složitějším modelu. Z tohoto ale vyplývá, 

že podmínkou pro LPP není heterogenní směs hCer. Nefyziologické (nadměrné) množství 

acylCer v membráně je dostačující. K dalšímu zkoumání zůstává vnitřní uspořádání této LPP 

fáze, které se pravděpodobně liší od fyziologického stavu.  

Permeační pokusy s komplexními membránami odhalily zajímavý trend (Obrázek 20). 

Propustnost membrán pro TH klesala se snižujícím se množstvím Chol, nejmenší propustnost 

(= nejlepší bariérovou vlastnost) prokázala membrána se 40 % Chol. Další snižování Chol vedlo 

naopak ke zvýšenému prostupu TH do média. Podobný trend jsme sledovali i u druhého 

modelové látky – IND. Hodnoty elektrické impedance byly nejvyšší u membrány se 40 %, to 

znamená, že tato membrána byla nejvíce odolná k prostupu iontů. Ztráta vody přes membrány 

byla ve všech redukovaných koncentracích Chol nižší v porovnání s kontrolní membránou. 

Tento jev by mohl být vysvětlen menším množstvím nebo velikostí domén separovaného Chol. 

Vlastnosti a chování těchto domén měly přiblížit membrány tvořené pouze čistým Chol 

(„neat Chol“). Pro všechny permeační markery byly naměřené hodnoty několikrát vyšší 

v porovnání s kontrolní membránou. To znamená, Chol domény jsou propustnější pro vodu 

a modelové látky. Naopak vyšší hodnota elektrické impedance značí lepší bariéru pro nabité 

částice. Porovnáme-li výsledky permeačních pokusů komplexních membrán s jejich 
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mikrostrukturou, vidíme, že nejlepší bariérové vlastnosti u membrán se 40 % Chol korelují 

s absencí fáze separovaného Chol v mikrostruktuře membrán.  

Obrázek 20  Permeabilita modelových membrán – flux a permeační profily theofylinu (A) 
a indomethacinu (B), elektrická impedance (C) a ztráta vody přes membrány (D). „neat Chol“ 
– membrány tvořené samotným Chol, „separated Chol“ značí membrány, v jejichž struktuře 
byla přítomná fáze separovaného Chol. n = 3-5; * značí statisticky významný rozdíl 
v porovnání s kontrolou (control).  

Abychom ověřili spolehlivost modelové systému, izolovali jsme lidské SC a částečně z něj 

extrahovali Chol. Specifickou extrakci Chol jsme zkoušeli nejprve pomocí hydroxypropyl-β-

cyklodextrinu a její účinnost byla ověřena pomocí HPTLC. Jak ukazuje Obrázek 21, extrakce 

nebyla selektivní, neboť kromě Chol byly extrahovány ze SC i VMK.  

Obrázek 21 Extrakce Chol (vlevo) a MK (FFA, vpravo) v čase  pomocí 

hydroxypropyl-β-cyklodextrinu nebo methyl- β-cyklodextrinu. 
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Extrakcí pomocí methyl-β-cyklodextrinu (CD) se nám podařilo snížit obsah Chol 

v extrahovaném SC na 78 %, při zachování ostatních bariérových lipidů (Obrázek 22, E).   

Z difraktogramů obou modelů (kontrolní SC a SC extrahované CD) nebyly patrné změny 

v uspořádání či periodicitě fází. Sledován byl pouze pokles intenzity 4. reflexe LPP 

v extrahovaných SC v porovnání s kontrolním SC. To by mohlo naznačovat extrakci Chol 

cyklodextrinem z organizované dlouhé fáze místo z fáze separovaného Chol, ale jedná se 

pouze o spekulaci, jelikož nemáme dostatek potřebných dat.  

Obrázek 22  Účinnost extrakce Chol (E) a permeabilita izolovaného SC – flux TH (F), flux IND 
(G), elektrická impedance (H) a ztráta vody (I). Ctrl – kontrolní SC, CD – SC extrahované 
cyklodextrinem. n = 7-10; * značí statisticky významný rozdíl oproti kontrole (ctrl).  

Permeabilitu izolovaných SC ukazuje Obrázek 22. Extrahované SC svým obsahem Chol 

odpovídají modelovým membránám s 80 % Chol. Z grafů je patrné, že výsledky z obou modelů 

jsou vzájemně porovnatelné, a to nejen trendem ke zvýšení/snížení oproti kontrole, ale 

i konkrétními hodnotami. Z toho vyplývá vhodnost a spolehlivost použití modelových 

membrán v podobných pokusech. 

Naše výsledky naznačují, že ekvimolární množství Chol ve SC není nezbytné pro funkční 

kožní bariéru, naopak nejvýhodnější se zdá být méně jak poloviční množství Chol v lipidové 

matrix. Otázkou tedy zůstává, zda Chol domény mají ve SC specifickou funkci, nebo zda se 

jedná například o eliminační mechanismus. Chol je jeden z možných produktů přeměny 

7-dehydroChol, významného prekurzoru vitaminu D3. 139 Pokud není 7-dehydroChol využit 

k syntéze vitaminu D3, může být konvertován na Chol a transportován do SC. 140 V tuto chvíli 

se ale jedná o spekulaci a další studie jsou vyžadovány. Nadbytek Chol by mohl mít také 

regulační funkci. Tomu nasvědčuje stav pokožky u pacientů s recesivní X-vázanou ichtyózou. 

Ve SC je snížená hladina Chol (zhruba o 50 %) 141 a zvýšený obsah CholS v důsledku 

nefunkčního enzymu. 25 V klidovém stavu je pokožka bez obtíží nebo s mírnými obtížemi, 

nicméně po narušení je přirozená obnova významně zpomalena. 106,142 

 

Podíl na publikaci 

- příprava modelových membrán (včetně izolace a kvantifikace hCer)* 

- provedení permeačních pokusů a jejich vyhodnocení * 

- příprava vzorků na XRPD* a IR, vyhodnocení výsledků 

- grafické znázornění výsledků 

- sepsání manuskriptu  

* jako konzultant diplomové práce Mgr. Martiny Červené  
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5.2. Rekonstruované kožní modely (RHS) 

Studie s RHS probíhaly ve spolupráci s pracovní skupinou Dr. Hedtrich a Dr. Schäfer-Korting 

z Freie Universität v Berlíně (Německo). Kolegové v Německu připravovali RHS, prováděli 

biochemické analýzy, měření pH, permeační pokusy a mikroskopické hodnocení. Z RHS 

izolovali SC, které jsme obdrželi k hodnocení kožní bariéry.  

 

5.2.1. Rekonstruované kožní modely se sníženou expresí filaggrinu (FLG) – model 

atopické dermatitidy (AD) 

Mutace v genu pro FLG vedou ke ztrátě funkce tohoto proteinu a jsou jednou ze známých 

predispozic pro rozvoj AD a jsou spojovány i s jinými kožními onemocněními, například 

ichtyosis vulgaris. 92 Pro snížení exprese genu v RHS zvolili kolegové z Německa metodu 

transfekce, kdy primární keratinocyty ze zdravého dárce byly transfekovány sekvencí siRNA 

specifickou pro FLG. Účinnost transfekce ve FLG-deficitních modelech je vždy ověřována 

pomocí kvantitativní PCR, v publikovaných studiích je expresu genu redukována přibližně 

o 80 % a více. 5,143 Metodu přípravy kožních modelů mají v Berlíně dobře zavedenou, inkubace 

modelů je ukončena po 14 dnech a zralé modely jsou dále postoupeny k analýzám. 5,143 Jeden 

model poskytne dostatek materiálu pro histologické preparáty, biochemické analýzy (qPCR, 

Western Blot) a kvantitativní analýzu lipidů SC. 

RHS se sníženou expresí FLG vykazují narušenou diferenciaci keratinocytů, zpomalení 

dozrávání pokožky a jsou náchylnější k podráždění v porovnání s normálními kožními 

modely. 143,144 V naší předchozí spolupráci jsme ve FLG-deficitních modelech identifikovali 

významně zvýšenou expresi genu pro NHE-1 a sekretorní lipázy A1 (systémy, které, vedle 

degradačních produktů FLG, přispívají k udržování kyselého pH epidermis). Důsledkem toho 

byla zvýšená hladina VMK ve SC, a to tak výrazně, že došlo k narušení uspořádání kožních lipidů 

a tím k porušení kožní bariéry, v porovnání s kontrolními modely (práce byla součástí mé 

diplomové práce). 5  

 

PPARα zvyšují expresi filaggrinu a upravují poškozenou kožní bariéru v kožních 

modelech 

Publikace (Příloha 3) 

Wallmeyer, L.; Lehnen, D.; Eger, N.; Sochorová, M.; Opálka, L.; Kováčik, A.; Vávrová, K.; 

Hedtrich, S. Stimulation of PPARα Normalizes the Skin Lipid Ratio and Improves the Skin 

Barrier of Normal and Filaggrin Deficient Reconstructed Skin. J Dermatol Sci 2015, 

80(2): 102-8. [IF2017: 3,675] 

 

Nejen mutace v genu pro FLG, ale i zánětlivé procesy snižují expresi FLG, což vede 

k prohlubování nedostatku funkčního proteinu. 145 Důsledkem toho je poškození kožní bariéry 

a opětovná aktivace zánětlivých procesů. 146,147 Velkým problém zůstává nedostačující léčba 

kožních onemocnění, která je v současné době omezená pouze na mírnění projevů 

onemocnění. Možností léčby s dlouhodobými účinky by mohlo být zvýšení exprese FLG 

s následným zlepšením vlastností kožní bariéry. Expresi strukturních proteinů v kůži, včetně 
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FLG, zvyšují například agonisté receptorů aktivovaných peroxizomovými proliferátory (PPAR, 

z anglického „peroxisome proliferator-activated receptor“). 148-150 PPAR agonisté mají dále 

protizánětlivé účinky a podílejí se na udržování homeostázy kůže a neporušené kožní 

bariéry 151, což by mohlo být výhodné při léčbě AD.   

V RHS s normální (FLG+, WT) a sníženou expresí FLG (FLG-, FLG siRNA) jsme sledovali vliv 

3 rozdílných PPAR agonistů: WY14643 (selektivní PPARα agonista), ciglitazonu (selektivní 

PPARγ agonista) a dokosahexanové kyseliny (DHA – duální PPARα + γ agonista. V Německu se 

zaměřili na expresi hlavních strukturní proteinů epidermis – FLG, lorikrin (LOR) a involukrin 

(IVL), na naší katedře jsme poté sledovali ovlivnění kožní bariéry, zejména strukturu a složení 

lipidové matrix SC.  

Obrázek 23 Vliv studovaných PPAR agonistů na uspořádání lipidů SC hodnocené IR. 
Representativní spektra valenční symetrické methylenové vibrace (A) a hodnoty vlnočtu 
sledované vibrace v kontrolních (WT) a FLG-deficitních (FLG siRNA) modelech a lidském SC 
(hSC)(B). 

Přítomnost PPAR v kontrolních RHS a pozitivní působení jejich agonistů na expresi FLG byla 

již dříve prokázána. 150,152 Výsledky qPCR ukazují, že ke zvýšené expresi FLG došlo po aplikaci 

WY14643 a DHA i ve FLG-deficitních modelech, což potvrdilo i specifické imunofluorescenční 

barvení preparátů. Ciglitazon neměl významný vliv na expresi FLG v kontrolních ani FLG- 

modelech. Exprese IVL a LOR byla ovlivněna přídavkem WY14643 a ciglitazonu, nikoli však 

DHA. Studium SC pomocí FTIR ukázalo volnější organizace lipidů ve FLG- modelech v porovnání 

s WT modely, což je v souladu s přechozími výsledky. 5 DHA a WY14643 v současné práci 

zlepšily uspořádání lipidů, což je patrné z posunu vlnočtu methylenové vibrace k nižším 

hodnotám (Obrázek 23). Příčinou narušené kožní bariéry ve FLG- modelech je zvýšení hladiny 

VMK, což jsme opakovaně potvrdili pomocí HPTLC analýzy. Přídavek WY14643 a DHA 

významně snížil množství VMK ve SC FLG- modelů.  

Detailnější analýza spektra extrahovaných VMK pomocí HPLC ukázala nárůst MK s krátkým 

řetězcem (≤ 18C a/nebo nenasycené MK) ve FLG- modelech, zatímco obsah MK s dlouhým 

řetězcem (≥ 20C) byl porovnatelný v obou typech modelů.  
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Obrázek 24  Vliv PPAR agonistů na celkové množství (A) a složení (B) frakce VMK (=FFA) 
v kožních modelech.  

Po přídavku WY14643 a DHA byl pozorován pokles frakce krátkých VMK, zatímco dlouhé 

VMK nebyly ovlivněny, tudíž profil VMK FLG- modelů s PPAR agonisty byl porovnatelný 

s kontrolou (Obrázek 24). VMK s krátkým řetězcem nebo VMK nenasycené se špatně 

organizují do těsných lamel a způsobují tak volnější uspořádání ostatní lipidů SC, které jsme 

pozorovali pomocí IR. Jejich zvýšené hladiny byly zaznamenány i u pacientů s AD, nikoliv však 

ve spojitosti s FLG mutací. 96,153 Zlepšené bariérové vlastnosti modelů kolegové v Berlíně 

potvrdili v permeačních pokusech s modelovou látkou (testosteron), a to pouze v modelech 

s přídavkem WY14643. Pozitivní vliv DHA patrný z biochemických a lipidomických analýz 

nevedl k posílení narušené kožní bariéry u FLG- modelu. 143 Naopak přídavek DHA 

ke kontrolnímu modelu (FLG+) vedl ke zhoršení bariérových vlastností. DHA má, mimo jiné, 

in vitro i in vivo prokázaný inhibiční účinek na růst buněk a může spouštět jejich 

apoptózu, 154,155 tudíž by se tento efekt mohl negativně projevit na diferenciaci epidermis 

v RHS. Nicméně IVL, jako jeden z markerů terminální diferenciace 156, nebyl přídavkem DHA 

pozitivně ani negativně ovlivněn. Jelikož DHA je duální agonista, mohou být bariérové 

vlastnosti ovlivněné více faktory, které v naší práci sledovány nebyly. PPARα se podílí 

na buněčné proliferaci a diferenciaci a jejich protizánětlivé vlastnosti byly prokázány na myších 

modelech AD. 157,158 PPARγ ovlivňuje buněčnou diferenciaci a působí také v regulaci imunitní 

odpovědi. 159-161 Připravené modely neobsahovaly imunitní buňky, tudíž vliv agonistů 

na zánětlivé procesy nemohl být hodnocen.  

Selektivní PPARα agonista prokázal nejlepší reparační efekt ve FLG-deficitním modelu. 

Zvyšuje expresi FLG, IVL i LOR, zlepšuje uspořádání lipidových řetězců a normalizuje poměr 

kožních lipidů a celkově zlepšuje bariérové vlastnosti modelu. DHA prokázala pozitivní vliv 

na expresi FLG a hladinu VMK, nicméně celkové bariérové vlastnosti modelu nezlepšila. PPARγ 

agonista také nevedl ke zlepšení bariérové funkce.  

 

Podíl na publikaci 

- příprava SC na IR spektroskopii a její hodnocení 

- extrakce lipidů SC, HPTLC analýza, kvantifikace a interpretace výsledků 

- HPLC stanovení profilu MK 

- grafické zobrazení, sepsání metodiky a našich výsledků, revize manuskriptu  
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TSLP přímo stimuluje migraci T-lymfocytů ve filaggrin-deficitním kožním modelu 

Publikace (Příloha 4)  

Wallmeyer, L.; Dietert, K.; Sochorová, M.; Gruber, A. D.; Burkhard, K.; Vávrová, K.; 

Hedtrich, S. TSLP is a direct trigger for T cell migration in filaggrin-deficient skin equivalents. 

Sci Rep 2017, 7: 774. [IF2017: 4,122] 

 

Zvýšené hladiny prozánětlivých faktorů, které ovlivňují funkci keratinocytů a integritu 

kožní bariéry, byly identifikovány u pacientů s AD, a to včetně cytokinu zvaného thymový 

stromální lymfopoetin (TSLP, angl. „thymic stromal lymphopoetin“). 162,163 Zvýšená exprese 

TLSP byla pozorována pouze v postižených ložiscích kůže u pacientů s AD, nikoliv v kůži bez lézí 

ani v krevním séru. 164,165 Receptory pro TSLP jsou exprimovány řadou imunitních buněk – 

dendritické buňky, T-lymfocyty, makrofágy. 166 Abychom mohli sledovat vliv TSLP na imunitní 

odpověď ve FLG-deficitní kůži, v Německu připravili RHS schopné imunitní reakce. Během 

kultivace modelů (FLG+ i FLG-) aplikovali aktivované CD4+ T-lymfocyty na spodní membránu 

kultivačního insertu (dermální strana RHS). 167 Oba typy modelů po přídavku aktivovaných 

T-lymfocytů vykazovaly vyšší hodnoty povrchového pH, což odpovídá vyššímu pH povrchu 

kůže lézí u pacientů s AD 168, a byly propustnější pro modelovou látku v porovnání s FLG+ i FLG- 

modely bez imunitních buněk. Vyšší propustnost modelů může být vysvětlena změnami ve 

složení a organici SC, které jsme hodnotili na naší katedře. FLG- modely jsou charakteristické 

nižším uspořádáním lipidů v porovnání s kontrolními modely. 5 Kultivace s aktivovanými 

T-lymfocyty nevedla k dalšímu zhoršení organizace u FLG- modelu, avšak u FLG+ došlo 

k posunu IR spektra v oblasti symetrických methylenových vibrací k vyšším hodnotám vlnočtu, 

což naznačuje zhoršení organizace lipidů (Obrázek 25).  

HPTLC analýza odhalila vyšší hladiny VMK a GlcCer ve FLG- modelu, což je v souladu 

s předchozími výsledky. 5 Přídavek CD4+ buněk neovlivnil významně dále hladiny těchto lipidů 

ve FLG- modelu. V kontrolních modelech nebyly hladiny lipidů významně ovlivněny CD4+ 

buňkami, nicméně můžeme pozorovat lehký nárůst VMK (Obrázek 25). Tato změna může být 

vysvětlena sníženou expresí FLG ve FLG+ modelech po vystavení imunitním buňkám. V Cer 

spektru bylo nalezeno významně nižší množství Cer EOS v obou FLG- modelech, přídavek 

imunitních buněk vedl ke snížení Cer NS ve FLG+ modelu. Trend ke snížení ve FLG- modelech 

je patrný i pro Cer NP. Cer EOS je důležitým prvkem tvorby správného lamelárního uspořádání, 

jeho snížené množství, stejně tak i množství Cer NP, byly nalezeny u pacientů s AD. 94 Snížení 

jejich hladiny zde koreluje se zvýšeným množstvím GlcCer, jež jsou výhradními prekurzory 

acylCer (včetně Cer EOS). Snížení Cer NS ve FLG+ modelech není doprovázeno významnými 

změnami v jejich prekurzorech, tento Cer může být uvolněn jak z GlcCer tak i ze SM, tudíž se 

změny v jejich hladinách projevit nemusí. 
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Obrázek 25  Organizace a složení lipidů SC kožních modelů s normální (FLG+) a sníženou 
expresí FLG (FLG-), bez přídavku aktivovaných CD4+ T-lymfocytů nebo s jejich přídavkem 
(CD4+). Representativní IR spektra (a) a hodnoty vlnočtu valenční symetrické methylenové 
vibrace (b). Množství lipidů SC kvantifikované pomocí HPTLC: VMK (FFA, c), zastoupení 
jednotlivých typů Cer (d), prekurzory Cer (GlcCer, e).  

 

Obrázek 26  Exprese TSLP ve studovaných modelech. Western Blot a relativní exprese proteinu 
(a); representativní ukázky modelů zobrazených imunofluorescenční mikroskopií (b). 
(Zpracováno kolegy z Německa) 

Hladiny TSLP byly zvýšeny ve FLG- modelech, což je v souladu s in vivo stavem u AD 

pacientů i s předchozími výsledky in vitro. 169 Po vystavení imunitním buňkám, TSLP exprese 

vzrostla i ve FLG+ modelech, jak ukazuje Obrázek 26. Ve FLG- modelech s T-buňkami nebyl 
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patrný další významný nárůst cytokinu oproti modelům bez imunitních buněk, což je 

pravděpodobně způsobeno jeho omezenou kapacitou exprese. Řadou pokusů v této studii 

kolegové v Berlíně zjistili, že TSLP přímo podněcuje migraci imunitních buněk do dermis, a to 

jen ve FLG- modelech. Jak je vidět na Obrázku 27, imunitní buňky ve FLG+ modelech zůstávají 

v místě aplikace, zatímco ve FLG- modelech buňky jsou ve středu dermis (2 dny po aplikaci 

buněk). 

 
Obrázek 27 Migrace aktivovaných CD4+ T-lymfocytů ve FLG+ (vlevo) a FLG- (vpravo) modelu, 
zobrazeno světelnou mikroskopií. (Zpracováno kolegy z Německa) 

V Německu také identifikovaly změnu typu jejich polarizace během kultivace modelů 

s imunitními buňkami. Z původní převažující Th1/Th17 polarizace (produkované cytokiny - 

interferon-γ, TNF-α, IL-17A) došlo k převratu ve prospěch Th2/Th22 polarizace (IL-13, L-22). 

Tato změna byla pozorována v obou typech modelů se zvýšeným TSLP (FLG+, FLG-), nicméně 

vliv na migraci buněk do dermis nebyl jednotný. Tato zjištění naznačují, že specifickou roli má 

zde FLG, respektive jeho nedostatek. Další studie budou vyžadovány. Přímé působení TSLP 

na T-lymfocyty bylo dříve popsáno u myší 170,171, u lidí je známo jen málo vlivů. 164,172,173 TSLP 

aktivuje dendritické buňky, které jsou prokázanými spouštěči migrace T-lymfocytů i jejich Th2 

polarizace. 164,174 Jelikož tyto kožní modely postrádají dendritické buňky, bylo možné 

pozorovat přímý vliv TSLP na migraci T-lymfocytů, který nebyl dosud popsán. Tato práce 

přináší nové poznatky týkající se role TSLP v patogenezi AD, která bude dále studována 

a ověřována. 

 

Podíl na publikaci 

- příprava SC na IR spektroskopii a její hodnocení 

- extrakce lipidů SC, HPTLC analýza, kvantifikace a interpretace výsledků 

- grafické zobrazení, sepsání metodiky a našich výsledků, revize manuskriptu 
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5.2.2. Rekonstruované modely rakoviny kůže 

In vitro modely nemelanomové rakoviny kůže (NMSC) v penetračních studiích ukázaly 

zvýšenou propustnost v porovnání s normálními RHS a lidskou kůží ex vivo. 175 Cílená léčba 

rakoviny podávaná dermálně/transdermálně by eliminovala nežádoucí účinky běžné 

chemoterapie či chirurgických zákroků. Charakterizace bariérových vlastností pokožky 

postižené rakovinou je stěžejní pro správnou formulaci a zacílení léčby do místa potřeby a RHS 

představují cenný nástroj pro tento výzkum.  

 

Narušené uspořádání a složení kožních lipidů SC přispívá k vyšší propustnosti 

rekonstruovaných modelů nemelanomové rakoviny kůže 

Publikace (Příloha 5) 

Zoschke, Ch.; Ulrich, M.; Sochorová, M.; Wolff, Ch.; Vávrová, K., Ma, N.; Ulrich, C.; 

Brandner, J. M.; Schäfer-Korting, M. The barrier function of organotypic non-melanoma skin 

cancer models. J Control Release 2016, 233: 10-18. [IF2017: 7,877] 

 

Kontrolní RHS byly připraveny z buněk zdravých jedinců podle dobře zavedené metody 

ve spolupracujících laboratořích v Německu. 143 Pasáž buněčné linie spinocelulárního 

karcinomu byla nasazena do kultivace RHS pro přípravu modelů rakoviny. V závislosti na počtu 

buněk (poměr rakovinných buněk: zdravé keratinocyty) byly rozlišeny modely pro různá stádia 

rakoviny – model aktinické keratózy (10:100, cSCC-E, postižena pouze epidermis), model 

invazivní fáze spinocelulárního karcinomu (50:100, cSCC-ED, rozšíření z epidermis do dermis). 

Histologické preparáty ukázaly rozdíly v morfologii jednotlivých modelů (viz Obrázek 28). 

Rakovinné buňky tvořily v epidermis a dermis shluky a narušily proces diferenciace 

keratinocytů. U cSCC-ED modelu rozšíření zhoubných buněk významně narušilo celistvost 

bazální membrány epidermis. Vzhledem k tomu, že zhoubné buňky pro přípravu modelů 

pocházely z jedné linie, jedná se spíše o dvě různé fáze postupujícího onemocnění. Nicméně, 

morfologie kontrolního RHS dobře odpovídá reálným vzorkům zdravé lidské kůže a cSCC-ED 

model dobře napodobuje stav u skutečného spinocelulárního karcinomu. 176,177 

Obrázek 28 Morfologie připravených modelů, barveno hematoxylinem a eosinem. 
U kontrolního modelu (RHS) je patrná běžná diferenciace epidermis; v modelu cSCC-E jsou 
viditelné shluky rakovinných buněk v epidermis; u CSCC-ED modelu shluky rakovinných buněk 
významně prostupují celým vzorkem, hranice mezi epidermis a dermis není rozlišitelná. 
(Zpracováno kolegy z Německa) 
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Izolované SC ze všech typů modelů jsme podrobili IR analýze. Pokles výskytu uspořádané 

orthorombické fáze byl pozorován v obou modelech cSCC, u cSCC-ED zaujímaly lipidy jen 

v polovině vzorků SC orthorombické uspořádání v porovnání s kontrolními RHS (Obrázek 29). 

Hodnoty vlnočtu methylenové vibrace naznačují horší uspořádání lipidů v RHS v porovnání 

s lidskou kůží, což ukazuje na rozdíl mezi modelem a skutečným stavem, nicméně nebrání 

v hodnocení modelů a je v souladu s předchozími studiemi. 5  

HPTLC analýzou lipidů jsme definovali významně nižší množství Chol a vyšší množství PL 

ve SC modelů cSCC-ED (viz Obrázek 30). Chol je významnou součástí buněčné membrány, 

u membrán rakovinných buněk byl popsán zvýšený obsah Chol 178 a zároveň byl zaznamenán 

pokles Chol v krevnímu séru pacientů 179 a částečně i in vitro bylo pozorováno místní snížení 

Chol v kultivačním médiu v okolí rakovinných buněk. 180 Kromě toho, nárůst PL v kůži i krevním 

séru byl pozorován u pacientů s basocelulárním karcinomem. 179 Tyto výsledky naznačují 

zvýšené využití Chol a snížené využití PL zhoubnými buňkami, které se projevuje změnou 

koncentrace daných látek v okolí nádoru.  

Obrázek 30  Složení lipidů SC. A: hlavní bariérové lipidy: VMK (FFA), Chol, Cer; a jejich 
prekurzory: fosfolipidy (PL), cholesterol sulfát (CholS), glukosylceramidy (GCer), sfingomyeliny 
(SM). B: procentuální zastoupení Cer. 

Obrázek 29 Deformační nůžková vibrace vybraných 
modelů. Rozštěpení píku v dublet charakterizuje 
orthorombické uspořádání, pro hexagonální 
uspořádání je ve spektru jeden pík. 
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Podrobnější analýza spektra izolovaných Cer ukázala změny v poměrném zastoupení, 

i když celkové množství Cer nebylo významně ovlivněno. V obou modelech cSCC bylo nalezeno 

vyšší zastoupení Cer NP na úkor množství Cer NS s dlouhým řetězcem. Změny ve složení 

lipidové matrix a jejím uspořádání vede k porušené kožní bariéře, což bylo dokázáno 

v permeačním pokuse v Německu, kdy byl sledován prostup radioaktivně značené látky 

(kofeinu) přes modelové systémy. Propustnost modelů SCC byla významně vyšší v porovnání 

s kontrolním modelem, kdy větší infiltrace zhoubnými buňkami úměrně zvyšuje propustnost 

systému. Tyto výsledky potvrzují hypotézu poškozené kožní bariéry v místě kožních lézí 

u pacientů s NMSC. 114,181 

Jelikož RHS představují izolovaný orgán, není možné sledovat systémové účinky dermálně 

podávaných léčiv. Přesto ale znamenají důležitý nástroj preklinického hodnocení léčiv, které 

povede ke snižování testů na zvířecích modelech a/nebo jejich efektivnímu využití.  

 

Podíl na publikaci 

- příprava SC na IR spektroskopii a její hodnocení 

- extrakce lipidů SC, HPTLC analýza, kvantifikace a interpretace výsledků 

- grafické zobrazení, sepsání metodiky a našich výsledků, revize manuskriptu 
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5.3. Lidská kůže  

Kůže ex vivo je „nejdokonalejším modelem“ pro studium bariérových vlastností pokožky. 

Kůže jednotlivců vykazuje individuální rozdíly, tudíž výsledky permeačních pokusů na kůžích 

od různých dárců nejsou přímo porovnatelné a je proto nutné mít v pokusu sérii kontrolních 

vzorků. Kromě celé kůže se s výhodou mohou využívat i její jednotlivé vrstvy – epidermis nebo 

SC.  

Kůže ex vivo byla použita k potvrzení výsledků z pokusů s modelovými membránami, 

viz kapitola 5.1.  

 

„Suction blistering“ je vhodnou metodou odběru vzorku pro epidermální 

analýzu genů, proteinů a lipidů 

Publikace (Příloha 6) 

Svoboda, M.; Hlobilová, M.; Marešová, M.; Sochorová, M.; Kováčik, A.; Vávrová, K.; 

Dolečková, I. Comparison of suction blistering and tape stripping for analysis of epidermal 

genes, proteins and lipids. Arch Dermatol Res 2017, 309(9): 757-765. [IF2017: 2,148] 

 

Nejrozšířenější metodou získávání vzorků kůže pro analýzu je biopsie. Touto metodou je 

získána kůže v celé její tloušťce (včetně dermis), tudíž se jedná o metodu invazivní, 

individuálně bolestivou, s trvalými následky (jizva). 182 Nicméně často jsou předmětem studia 

pouze epidermis a její vrstvy. V takovém případě by mohly být dostačující jiné metody odběru 

vzorku, které nejsou invazivní a bolestivé, a to stripování páskou (TS, tape stripping) nebo 

tvorba puchýře sáním (SB, suction blistering). Jedná se o metody běžně používané 

v dermatologii, například k analýze vstřebávání modelových léčiv po jejich topickém 

podání 183,184 nebo při tvorbě a studiu poranění kůže a jeho následném hojení. 185,186 Pro účely 

biochemické analýzy však nejsou požívány, částečně i proto, že jejich vhodnost nebyla 

ověřena. V této práci jsme ve spolupráci se společností Contipro studovali vzorky epidermis 

získané pomocí TS a SB a vzájemně je porovnávali. Kolegové z Contipro s.r.o. podrobili vzorky 

běžným biochemickým metodám a mikroskopickému hodnocení, na naší katedře jsme 

sledovali organizaci a složení epidermálních lipidů. Přehled sledovaných parametrů ukazuje 

Tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled porovnávaných charakteristik u dvou metod odběru epidermis.  

 TS (30 stripů) SB 

odběr vzorku: časová náročnost 47 – 55 min 39 – 105 min 

                          bolestivost  žádná nebo malá žádná nebo malá 

          Následky 
hyperpigmentace, < 1 měsíc hyperpigmentace, 

≥ 6 měsíců 

                          trvalé následky  nejsou nejsou 

parametry vzorku: plocha  1,54 cm2 0,2 – 0,5 cm2 

                                   Hmotnost < 3 mg > 5mg 

izolovaný materiál: protein ~ 20 µg/mg ~ 100 µg/mg 

                                    RNA ~ 300 ng/mg ~ 1400 ng/mg 

dosažená vrstvy epidermis:  SC     

                                                    SG   -   

                                                    SS   -   

                                                    SB   -   

Housekeeper     

imunohistochemické barvení 
pohled shora, jen jedna 

vrstva 
příčný řez, zobrazeny 

všechny vrstvy 

IR spektroskopie X 

převážně orthorombické 
uspořádání lipidů, 

doprovázené hexagonální 
fází 187 

HPTLC X 
celé spektrum lipidů – MK, 

Cer, Chol, prekurzory 81 

 

Větší množství vzorku pro celou řadu analýz poskytuje jednoznačně SB. Výhodou je 

intaktní epidermis, která je tak vhodná pro mikroskopické preparáty a specifická barvení. Jak 

ale ukazují dřívější studie, k oddělení epidermis od dermis dochází mezi lamina lucida a lamina 

densa, tudíž ve vzorku odebraném SB není kompletní bazální membrána. 188,189 Naproti tomu, 

pomocí TS je obtížné vůbec dosáhnout živých proliferujících vrstev epidermis. V souladu 

s dříve publikovanými daty 190,191, s využitím 30 TS lze oddělit SC a dosáhnou na úroveň SG, 

nicméně další izolace buněk SG v rámci naší práce potvrzena nebyla.  

HPTLC analýza lipidů izolovaných z epidermis po SB ukázala obsah bariérových lipidů 

shodný s publikovanými daty. 81 V izolované směsi byly přítomné i prekurzory lipidů z nižších 

vrstev epidermis. V tomto případě jsme zvolili extrakci celé epidermis, protože jsme k dispozici 

měli malé množství tkáně (1/4 puchýře). Toto je dostatečné množství pro kvantitativní analýzu 

pomocí HPTLC, nicméně pro izolaci SC je to množství nedostatečné. Během manipulace by 

mohlo dojít k znehodnocení či ztrátě vzorku a i při úspěšné izolaci SC bychom nebyli schopni 

zvážit SC s dostatečnou přesností. V extrahovaných epidermálních lipidech byla překvapivě 

nízká hladiny PL (největší zastoupení PL je v dolních vrstvách epidermis, kde představují až 

45 % všech lipidů 192), což by mohlo být způsobeno jejich zvýšenou sekrecí nebo sekrecí jejich 

produktů (mediátory zánětlivých a imunitních odpovědí) do tekutiny puchýře. 193 Podobnosti 

v lipidovém spektru tekutiny puchýře a epidermis naznačují, že místem tvorby tekutiny je 

právě epidermis. 194 S tím souvisí jedno úskalí, na které je nutno brát zřetel, a to je možná 

iniciace brzké imunitní odpovědi již během odběru vzorku oběma metodami.  
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Obrázek 31 Representativní IR spektrum naměřené na SC straně epidermis. Vyznačeny jsou 
vibrace charakteristické pro uspořádání lipidů.  

Nicméně celkově zhodnoceno, SB je vhodnou neinvazivní metodou odběru epidermis 

určené k biochemickým analýzám a k hodnocení kožní bariéry. Touto metodou by dalo 

relativně lehce porovnat lokální změny kožní bariéry z různých částí těla, či rozdíly v kůži 

vystavené slunečnímu záření v porovnání s kůží před zářením chráněnou. 

 

Podíl na publikaci 

- příprava epidermis na IR spektroskopii a její hodnocení 

- extrakce epidermálních lipidů, HPTLC analýza, kvantifikace a interpretace výsledků 

- grafické zobrazení, sepsání metodiky a našich výsledků, revize manuskriptu 
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6. Závěr 

Tato práce je souborem studií, které spojuje využití kožních modelů různé složitosti jako 

nástrojů studia kůže a kožní bariéry. Každý model v sobě skrývá výhody a nevýhody a tyto je 

potřeba mít na paměti při návrhu pokusu a zvolit tak vhodný systém hodnocení.  

S využitím modelových lipidových membrán extracelulární matrix SC byly studovány 

bariérové vlastnosti lipidové směsi ve zdravé i nemocné pokožce. U lipidových membrán 

s podílem GlcCer místo hCer byl prokázány rozdílné vlastnosti v závislosti na množství GlcCer. 

Záměna malého množství GlcCer způsobila větší propustnost membrán a změny v jejich 

mikrostruktuře. Náhrada většího množství hCer za GlcCer překvapivě vedla k nižší 

propustnosti membrán podpořené tvorbou nové lamelární fáze ve struktuře. Naše výsledky 

naznačují, že zvýšená propustnost kožní bariéry in vivo není pravděpodobně primárně 

způsobena hromaděním GlcCer ve volné extracelulární matrix. Možným vysvětlením je 

přítomnost GlcCer vázaných v korneocytální lipidové obálce na povrchu korneocytů, proto 

budou dále studovány modely obsahující kožní buňky.  

Fyziologické složení lipidové matrix odpovídá ekvimolárnímu množství tří hlavních 

bariérových lipidů. V modelových lipidových membránách bylo postupně snižováno množství 

Chol, který je za fyziologických podmínek ve struktuře částečně vydělen. K vymizení 

separované fáze Chol došlo u lipidové směsi s polovičním množstvím Chol, membrány se 40% 

Chol vykazovaly nejlepší bariérové vlastnosti. Z toho vyplývá, že ekvimolární množství Chol 

není nezbytné pro bariérovou funkci SC a má pravděpodobně jinou funkci. Jeho role bude dále 

studována ve složitějších modelech, případně v rekonstruovaných kožních modelech.  

RHS umožňují sledovat změny v biochemických procesech v kůži a jejich vliv na kožní 

bariéru. Velká pozornost je v posledních letech věnována FLG, neboť změny v jeho expresi jsou 

spojovány s řadou kožních onemocnění. Již dříve charakterizované RHS se sníženou expresí 

FLG byly použity ke studiu vlivu PPAR agonistů jako potencionálních léčiv kožních onemocnění. 

Po aplikaci vybraných agonistů došlo k zvýšení exprese FLG, selektivní PPARα agonista navíc 

normalizoval množství a složení VMK ve FLG-deficitním modelu, což vedlo ke zlepšení 

bariérové funkce RHS.  

Přidáním aktivovaných imunitních buněk k FLG-deficitním RHS byla simulována aktivace 

imunitní reakce u AD. Přídavek imunitních buněk negativně ovlivnil propustnost obou modelů, 

ačkoliv lipidové spektrum nebylo významně ovlivněno. Výhradně ve FLG-deficitních modelech 

byla pozorována migrace aktivovaných T-lymfocytů z místa aplikace, což poukazuje 

na doposud nepopsanou roli TSLP v patogenezi AD. 

Vedle RHS s potlačenou expresí FLG, byly studovány modely rakoviny kůže. Kožní bariéra 

modelů byla propustnější v přímé závislosti na počtu rakovinných buněk kultivovaných s RHS. 

Charakterem odpovídají tyto kožní modely kožním lézím u pacientů s rakovinou a mohou tak 

být využity při designu cílené léčby.  

Lidská kůže ex vivo posloužila k ověření výsledků pokusů s modelovými membránami. Dále 

bylo prokázáno, že SB je vhodnou metodou odběru epidermis pro epidermální analýzy, neboť 

poskytuje dostatek vzorku pro mikroskopické hodnocení, biochemické analýzy a studium 

a hodnocení kožní bariéry.  

Úplným závěrem, modelové lipidové membrány důvěryhodně napodobují vlastnosti 

extracelulární matrix SC a výsledky z pokusů s nimi odhalily zajímavé poznatky. Výsledy pokusů 

s RHS přispěly k pochopení vlivu nedostatku FLG na kožní bariéru a imunitní reakci kůže. Dále, 
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ověření přípravy a charakterizace vlastností modelů rakoviny, stejně jako metody odběru 

epidermis, mohou značně zjednodušit další výzkumné práce v oblasti studia zdravé i nemocné 

kůže.   
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