
 ABSTRAKT (in Czech)

Tato práce je věnována lipidovým dvojvrstvám, které do značné míry určují fyzikální vlastnosti 

biologických  membrán.  Jedním  z  klíčových  parametrů  je  mobilita  jednotlivých  složek 

v membráně,  která  je  odpovědná  za  řadu  procesů  probíhajících  v  buňce  (vazba  povrchových 

proteinů,  aktivita  povrchových  enzymů,  agregace  peptidů,  buněčná  adheze).  Protože  buněčné 

membrány jsou komplexní a velmi heterogenní systémy, studium jejich biofyzikálních vlastností 

je  značně  obtížné.  Právě  proto  jsem ve  své  práci  využívala  modelové  membránové  systémy 

se zjednodušeným lipidovým složením. 

Cíle  mé  práce  jsou  zaměřeny  na  následující  základní  otázky,  vztahující  se  k  fosfolipidovým 

dvojvrstvám připraveným na pevném povrchu (ang, supported phospholipid bilayrs SPBs):

Jaký  vliv  má  pevný  povrch  na  laterální  difúzi  fluorescenčně  značených  lipidových  analogů 

v membráně? Jaké je propojení mezi jednotlivými vrstvami v SPBs? (publikace I) 

Jakým  způsobem  je  možné  určit  přechod  fluorescenčních  sond  a  fluorescenčně  značených 

lipidových analogů mezi jednotlivými vrstvami v rámci SPBs ? (publikace II) 

Jak je laterální difúze fluorescenčně značeného koagulačního proteinu prothrombinu, který je jen 

slabě  vázán k SPBs,  propojena  s  laterální  difúzí  fluorescenčně  značených  lipidových analogů 

v membráně? (publikace III)

V  této  disertační  práci  používám  ke  zkoumání  těchto  základních  témat  a  k  zodpovězení 

položených  otázek  moderních  fluorescenčních  technik  jako  je  Z-scan  fluorescenční  korelační 

spektroskopie  spojená  se  střídavou  pulzní  excitací  (ang.  PIE-  pulsed  interleaved  excitation) 

a metoda  založená  na  ladění  doby  života  fluorescence  (ang.  fluorescence  lifetime  tuning 

approach). 

Nejprve jsem se zabývala otázkou vlivu pevného povrchu na laterální mobilitu lipidů v lipidové 

dvojvrstvě. K tomuto učelu byla vytvořena metoda, která umožňuje přímé porovnání difúzních 

koeficientů  značených  lipidů  ve  volně  se  pohybujících  lipidových  dvojvrsvách,  měřeno  na 

obrovských unilamelárních vezikulách (ang. giant unilamellar vesicles GUVs) a ve dvojvrstvách, 

které jsou v interakci se slídovým povrchem SPBs. Výsledek jasně ukazuje dvakrát menší hodnotu 

laterálního difúzního koeficientu pro lipidovou dvojvrstvu v případě SPBs v porovnání s GUVs.

Domnívám  se,  že  kvantitativní  určení  laterální  difúze  lipidů  v  těchto  dvou  modelových 

membránových systémech může být velice užitečné při porovnávání dat uvedených v dostupné 

literatuře. Analýza  laterální  difúze  silně  naznačuje,  že  pozorovaný  jev  odpovídá  neomezené 

dvourozměrné difúzi. Kromě toho získaná data indikují, že jednotlivé vrstvy SPBs se navzájem 

ovlivňují. 
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Je známo, že laterální difúze membránových značek a fosfolipidových analogů závisí na povaze 

a struktuře těchto použitých fluorescenčních značek a sond. Z tohoto důvodu jsem studovala růžné 

fluorescenční  sondy.  Přitom bylo  zjištěno,  že  laterální  difúze  značky  se  strukturou podobnou 

flavonu (F2N12S) je výrazně rychlejší než laterální difúze fluorescenčních lipidových analogů. 

Výsledky  prezentované  v  této  disertační  práci  jsou  první  ukázkou  jak  pomocí  metody 

“fluorescence lifetime tuning”  nepřímo určit pozici chromoforu v SPBs. Při těchto experimentech 

byl využit opticky aktivní povrch obsahující tenkou vrstvu směsi oxidů india a cínu (ang. Indium 

Tin Oxide, ITO). 

Pro studium přechodu fluorescenčně značených lipidových analogů (značeny v hydrofilní části 

lipidů)  mezi jednotlivými vrstvami v SPBs byla navržena nová fluorescenční metoda. Je to první 

metoda  vhodná pro měření  tohoto přechodu v SPBs,  které  byly připraveny splynutím malých 

unilamelarních vezikulů (SUVs). Získané výsledky jasně ukazují,  že flavonová sonda vykazuje 

přibližně o řád rychlejší přechod mezi jednotlivými vrstvami než lipidový analog Atto633-DOPE. 

Z tohoto  můžeme  usuzovat,  že  interakce  F2N12S  sondy  s okolními  lipidy  je  slabší  a  tedy 

že energetická bariéra pro přechod z jedné vrstvy do druhé je ve srovnání s lipidovými analogy 

nižší. Slabší interakce mezi sondou a lipidy je následně pravděpodobnou příčinou pro rychlejší 

laterální difúzi flavonové sondy v SPBs. Slabší interakce a rychlejší difúze sondy F2N12S jsou 

pravděpodobně způsobeny přítomností pouze jednoho hydrofobního řetězce.

Dále je v této disertační práci představeno nové využití metody Z-scan ve fluorescenční korelační 

spektroskopii k určení laterálních difúzních koeficientů slabě vázaného membránového proteinu. 

Laterální  difúze  hovězího  prothrombinu  (ang.  Bovine  prothrombin,  BP)  značeného  pomocí 

fluorescenční  značky  alexa633  (alexa633-BP)  je  spojená  s laterální  difúzí  membrány  značené 

pomocí fluorescenčního analogu atto488-DOPE. Vázaný hovězí prothrombin se pohybuje značně 

pomaleji  než  lipidy  v membráně.  Nebyly  zpozorovany žádné  rozdíly  v laterální  difúzi  lipidů 

v jednotlivých vrstvách SPBs. Tudíž není žádný důvod se domnívat, že laterální difúze lipidové 

vrstvy přiléhající k povrchu je rychlejší než difúze lipidů ve vrstvě interagující s prothrombinem. 

Rozdíly v laterálních difúzních koeficientech mezi prothrombinem a lipidy v membráně mužou 

být  spojeny  s mechanismem  navázání hovězího  prothrombinu.  Navíc  Z-scan  fluorescenční 

korelační  spektroskopie  byla  poprvé  použita  k určení  rovnovážných  disociačních  konstant 

membránového proteinů slabě vázaného  k membránám obsahujícím fosfatidylserin.

Všechny  publikované  experimenty  byly  provedeny  na  Ústavu  fyzikální  chemie  Jaroslava 

Heyrovského Akademie věd České Republiky pod vedením profesora Martina Hofa. 
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