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Seznam použitých zkratek 

AFM atomová silová mikroskopie (z anglického atomic forces microscopy) 

ADP  adenosindifosfát 

ATP  adenosintrifosfát 

BLM černá lipidová membrána (z anglického Black lipid membrane) 

CA kyselina citronová (z anglického citric acid) 

CPPs buňkou pronikající peptidy (z anglického cell-penetrating peptides) 

DCV stejnosměrná voltametrie (z anglického direct current voltammetry) 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DPV diferenční pulsní voltametrie (z anglického differential pulse 

voltammetry) 

EIS elektrochemická impedanční spektroskopie (z anglického 

electrochemical impedance spectroscopy 

GPI  glykosylfosfatidylinositol 

HMDE  visící rtuťová kapková elektroda (z anglického hanging mercury drop 

electrode) 

MA  kyselina jablečná (z anglického malic acid) 

OA  kyselina šťavelová (z anglického oxalic acid) 

PNA  peptidová, nukleová kyselina 
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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na přípravu modelových stabilizovaných fosfolipidových membrán 

utvářených na porézním polykarbonátovém nosiči. Pro jejich utváření v pórech 

hydrofilního polykarbonátového nosiče byl použit 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-

fosfocholin. Pro charakterizaci formování fosfolipidových vrstev, jejich změn a studium 

transportních procesů byla využita elektrochemická impedanční spektroskopie a 

voltametrie. Transport kademnatých a měďnatých iontů byl studován v přítomnosti 

ionoforu calcimycinu a při jeho absenci, který byl inkorporován do vytvořené 

fosfolipidové membrány. Protože jsou uvedené ionty často vázány v komplexech s 

různými látkami, jako jsou nízkomolekulární organické kyseliny (low molecular weight 

organic acids, LMWOAs), byla tato práce zaměřena také na přenos měďnatých a 

kademnatých iontů přes modelové fosfolipidové membrány v přítomnosti kyseliny 

jablečné, citronové a šťavelové při různém pH. Kromě použitého ionoforu byly provedeny 

pilotní experimenty přenosu měďnatých iontů za pomoci dvou peptidů, nisinu a 

transportanu 10. Utváření membrány a transportní procesy byly charakterizovány pomocí 

dvou navržených náhradních elektrických obvodů, které odpovídají situaci pokrytého a 

nepokrytého polykarbonátového nosiče. 

Klíčová slova: Fosfolipidy, Membrány, Ionofor, Peptid, Nízkomolekulární organické 

kyseliny, Calcimycin, Transportan 10, Nisin, Těžké kovy, Kadmium, Měď
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Abstract 

This work was focused on the preparation of model stabilized phospholipid membranes 

formed on porous polycarbonate carrier. 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholin was 

used for their formation in hydrophilic pores of polycarbonate carrier. For characterization 

of the formation of phospholipid layers, their changes and a study of transport processes, 

electrochemical impedance spectroscopy and voltammetry were used. Transport of 

cadmium and copper ions was studied in the presence and in the absence of ionophore 

calcimycin which was incorporated into the formed of phospholipid membrane. Because 

these ions are often bound in complexes with various substances, such as low molecular 

weight organic acids (LMWOAs), this work was also focused on the transport of copper 

and cadmium ions across the model phospholipid membranes in the presence of malic acid, 

citric acid and oxalic acid at different pH. Besides the use of ionophore, some pilot 

experiments were performed to realize the transfer of copper ions using two peptides, nisin 

and transportan 10. Formation of phospholipid membranes and the transport processes 

were characterized by two proposed electric equivalent circuits which correspond to the 

covered and to the uncovered polycarbobate carrier. 

Keywords: Phospholipids, Membranes, Ionophore, Peptid. Low molecular weight organic 

acid, Calcimycin, Transportan 10, Nisin, Heavy metals, Cadmium, Copper 



 
 
 

9 
 

1. ÚVOD 

Těžké kovy představují stále závažnější problém v životním a pracovním prostředí. 

S rozvojem společnosti, průmyslu a dalšími pokroky neustále stoupá spotřeba kovů a 

polokovů, organických a anorganických sloučenin. Těžké kovy se dostávají do půdy nejen 

přirozenou cestou z hornin, nerostů či ložisek, jako produkty různých přírodních pochodů 

(sopečná činnost, atmosférické srážky a spady, prachové bouře), ale také v důsledku 

nejrůznější lidské činnosti, kdy je jejich zdrojem aplikace různých hnojiv, pesticidů, 

popílků, kalů, závlahových vod apod. Rychlá a intenzivní industrializace způsobuje 

kontaminaci půdy, vody a vzduchu látkami, které nelze biologicky rozložit. V některých 

případech se jedná o látky toxické a karcinogenní. Do této skupiny látek patří zejména 

ionty kadmia, mědi, olova, zinku, niklu a jejich sloučenin, s nimiž se pracuje například 

při povrchové úpravě kovů, v těžebním a hutnickém průmyslu, zemědělství či chemickém 

a elektronickém průmyslu, a které představují významnou hrozbu pro životní prostředí a 

zdraví člověka. 

Uvedené látky mohou přecházet do živých organismů, přesněji do buněk, ve kterých 

se částečně akumulují a při vyšších koncentracích mohou vést k tvorbě nespecifických 

komplexních sloučenin. Příkladem silně toxických komplexů pro fyziologické funkce 

organismů jsou komplexy vzniklé díky iontům Hg
2+

, Cd
2+

 a Ag
2+

, které nejsou součástí 

žádné biologicky aktivní látky [1]. 

Pro normální životní funkce buňky je nezbytný transport různých anorganických a 

organických látek do a ven z buňky nebo do různých intracelulárních buněčných struktur, 

realizovaný transportem přes biologickou membránu. Touto cestou získává buňka nejen 

potřebné živiny a jiné pro ni potřebné látky, ale bohužel jsou takto transportovány i 

nežádoucí ionty těžký kovů a jiné toxické látky. Základní procesy a mechanismy 

transportu, na nichž je založen přenos mnoha různorodých látek, jsou zajišťovány různými 

systémy například iontovými kanály pro transport Ca
2+

, K
+
 a Na

+
 a dalších iontů, 

transportéry umožňující aktivní a pasivní transport, pasivní a usnadněnou difusí či 

endocytosou a exocytosou. Pro studium transportních procesů lze použít různé techniky 

jako je fluorescenční mikroskopie, fluorescenční korelační spektroskopie, atomová silová 

mikroskopie (atomic forces microscopy, AFM) a elektrochemické metody [2]. Posledně 

uvedené techniky, mezi něž patří voltametrie, elektrochemická impedanční spektroskopie 
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(EIS), konduktometrie a potenciometrie, se kterými byla prováděna příslušná měření, jsou 

vysoce citlivé a poskytují velmi přesná a reprodukovatelná data.  

I přes velký pokrok v této oblasti jsou transportní procesy některých prvků a částic 

stále neobjasněny a stávají se tak předmětem studií mnoha laboratoří po celém světě. Do 

této skupiny látek patří také těžké (někdy též zvané rizikové) kovy [3]. Mezi nejtoxičtější 

patří ionty kovů Cu
2+

 a Cd
2+

. 

Měďnaté ionty jsou nezbytné pro zdraví a život člověka, ale jejich nadměrné 

množství v těle vede k žaludeční a střevní nevolnosti, průjmům a žaludečním křečím. 

Kromě těchto problémů může nadměrné množství měďnatých iontů participovat na 

různých neurodegenerativních chorobách jako je Wilsonova nebo Alzheimerova nemoc. 

Intoxikace kadmiem zase způsobuje závažné onemocnění osteoporózu a inhalační 

expozice vede k poškození plic a plicní fibróze [4]. Objasněním způsobu, jakým se 

transportují tyto látky přes biologické membrány, by mohlo naznačit cestu, jak vhodným 

způsobem ovlivnit tyto procesy a ve výsledku přispět ke snížení obsahu uvedených látek 

v lidském organismu. Proto bude studium transportu iontů těžkých kovů, Cd
2+

 a Cu
2+

, přes 

modelové fosfolipidové membrány, předmětem předkládané diplomové práce. 
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 1.1 Biologické membrány 

Biologické membrány jsou membránové struktury klíčové pro existenci života na 

Zemi. Nejjednodušší bakterie mají pouze jednu membránu – plazmatickou membránu 

ohraničující buňku (plazmatická membrána), která odděluje vnější, entropické prostředí 

buňky od vnitřního prostředí. Eukaryotní buňky navíc obsahují celou řadu vnitřních 

membrán, které separují různé chemické dráhy do organel (obě mitochondriální 

membrány, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, jádro, lyzozomy atd., u rostlin též 

membrány chloroplastů). Tyto dráhy tak mohou probíhat nezávisle na sobě a neovlivňují 

se [5]. 

Plazmatická membrána je velice unikátní struktura s řadou specifických vlastností. 

Jedná se o tenkou vrstvu lipidových molekul o tloušťce asi 7-10 nm, která slouží jako 

semipermeabilní bariéra zajišťující transport živin a odpadních metabolitů do a z buňky. 

Tuto vlastnost jí umožňují vysoce selektivní kanály a transportéry tvořené molekulami 

proteinů, jež jsou v rámci membrány vázány v různém množství. Kromě těchto proteinů se 

v membráně nachází receptorové proteiny informující buňku o změnách v jejím okolí. 

Biologické membrány také zajišťují pohyb buněk a jejich zvětšování a rozdělování 

v průběhu buněčného cyklu. Plazmatická membrána je plastická a mechanicky odolná 

struktura, která se může v jistém rozmezí deformovat, aniž by došlo k jejímu narušení. 

Pokud je membrána v určitém místě protržena je schopna se velice rychle zacelit [5,6]. 

Tyto unikátní vlastnosti jí umožňují mobilní elementy – fosfolipidy, kterými je membrána 

tvořena. Obecná struktura buněčné membrány je znázorněna na Obr. 1. 

 

Obr. 1. Schématická struktura buněčné membrány. [5] 



 
 
 

12 
 

1.1.1 Složení a vlastnosti biologických membrán 

Základ struktury buněčných membrán tvoří amfipatické molekuly fosfolipidů. 

Hydrofobní oblasti molekul fosfolipidů, tvořené dvěma uhlovodíkovými řetězci mastných 

kyselin esterově vázaných na dvě hydroxylové skupiny glycerolu [7], se k sobě spontánně 

orientují a vytváří strukturu dvojvrstvy. Hydrofilní konce molekul fosfolipidů, orientované 

do vodného prostředí, jsou složené z glycerolu, na který je esterovou vazbou navázán 

fosfátový zbytek spojený s polární skupinou (cholinem, etanolaminem, inositolem či 

serinem) [6].  

Orientace hydrofilních oblastí do vodného prostředí a hydrofobních řetězců do 

fosfolipidové dvojvrstvy představuje termodynamicky nejvýhodnější uspořádání, které má 

nejnižší volnou energii. Je to systém, který je relativně velmi odolný proti mechanickým 

silám [7]. Při porušení povrchu membrány nastává odkrytí hydrofobních oblastí, které se 

dostávají do kontaktu s vodným prostředím, což je pro ně energeticky nevýhodné. Z tohoto 

důvodu má membrána tendenci okamžitě „natékat“ do poškozené oblasti, aby 

minimalizovala kontaktní plochu mezi hydrofobním a vodným prostředím membrány [5]. 

Lipidové molekuly tedy nejsou rigidní strukturou a jejich pohyb je velmi dynamický [7].  

Lipidová dvojvrstva má několik specifických vlastností, které ji udělují její stavební 

složky, a které jsou nezbytné pro fyziologické funkce biologických membrán. Některé 

z těchto vlastností byly již zmíněny výše. K dalším patří flexibilita, tedy schopnost 

membrány ohýbat se a vytvářet záhyby [5]. Velmi významnou vlastností je tekutost 

důležitá pro biologické funkce membrán a proteinů, které jsou v ní vázány. Stupeň 

tekutosti musí být udržován v určitých mezích a je buňkou regulován povahou 

uhlovodíkových řetězců mastných kyselin (množstvím jednoduchých a dvojných vazeb), 

jejich délkou a přítomností cholesterolu. Buňky bakterií a kvasinek tedy musí 

přizpůsobovat tekutost své membrány měnícím se teplotním podmínkám, tak aby byla stále 

konstantní [8,9]. 

1.1.2 Glykolipidy a cholesterol 

Vedle fosfolipidů existují v plazmatických membránách živočišných buněk ještě 

další dva druhy lipidů, glykolipidy a cholesterol. Glykolipidy se nachází pouze ve vnějším 

listu membrány a vznikají spojením sacharidového řetězce s fosfolipidem. Jejich hydrofilní 

konec je tvořen různými kratšími cukernými řetězci (oligosacharidy) vyčnívající 



 
 
 

13 
 

z membrány do okolního prostředí, kde fungují jako receptory pro specifické látky. Jejich 

další funkcí je také zakotvit buňku do okolní tkáně [7,10]. 

Další významnou částí membrány je cholesterol, který je zastoupen v poměrně 

velkém množství. Cholesterol je amfipatická molekula mající na jednom konci -OH 

skupinu, která interaguje s polárními částmi fosfolipidů a představuje hydrofilní část 

směřující do vodného prostředí. Zbytek molekuly je vysoce hydrofobní a zakotvuje 

cholesterol do hydrofobní části dvojvrstvy. Cholesterol snižuje tekutost membrán tak, že 

vyplňuje mezery mezi sousedními fosfolipidovými molekulami způsobené 

nepravidelnostmi v jejich nenasycených uhlovodíkových řetězcích. Tímto způsobem 

zpevňuje dvojnou vrstvu a činí ji méně tekutou a propustnou [6,11]. Struktura cholesterolu 

je ukázána na Obr. 2. 

 

Obr. 2. Struktura cholesterolu [11]. 

 

1.1.3 Membránové proteiny 

Membránové proteiny plní většinu specifických funkcí membrány. V živočišných 

organismech představují asi 50 % hmotnosti většiny plazmatických membrán, přičemž 

zbytek tvoří lipidy a malý podíl uhlovodíků. Kromě transportu živin, metabolitů či iontů 

přes lipidovou dvojvrstvu mají proteiny v membránách celou řadu dalších funkcí. Některé 

propojují extracelulární matrix s cytoskeletem na jedné či druhé straně. Jiné se uplatňují při 

signalizaci a fungují jako receptory, které zachycují chemické signály v okolí buňky a 

předávají je dovnitř do buňky. Další skupinu tvoří enzymy, které katalyzují řadu 

specifických reakcí. Každý typ buněčných membrán obsahuje jinou sadu proteinů [5,6]. 

Membránové proteiny asociují s lipidovou dvojvrstvou různými způsoby: 
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 Velké množství membránových proteinů je tvořeno doménou, která prochází přes 

fosfolipidovou dvojvrstu a na každé její straně z ní vyčnívá. Tyto transmembránové 

proteiny mají, tedy podobně jako fosfolipidy, hydrofilní oblasti směřující do vodného 

prostředí na obou stranách membrány, a hydrofobní oblasti, které se nachází 

v nepolární části membrány a interagují s nepolárními řetězci fosfolipidů. 

 Další skupinu membránových proteinů tvoří proteiny vázané na vnějším povrchu 

buňky, ke kterému jsou připojeny svou C-koncovou aminokyselinou, jednou nebo 

několika kovalentními vazbami k lipidovým skupinám, tedy pomocí tzv. 

glykolipidové kotvy [5]. Struktura glykolipidové kotvy je složena z etanolaminu, 

oligosacharidové části s různou strukturou, cyklického alkoholu inositolu 

a fosfolipidu (kyseliny fosfatidové). Celá tato struktura se nazývá 

glykosylfosfatidylinositol (GPI). Příkladem velmi důležitých molekul patřících do 

skupiny proteinů GPI savců jsou molekuly CD55 a CD59, které ochraňují téměř 

všechny buňky organizmu před poškozením komplementovým systémem. Pacienti, 

s nedostatečným množstvím těchto ochranných molekul na povrchu červených 

krvinek, trpí chudokrevností způsobenou jejich snadným poškozováním [12]. 

 Poslední skupinou membránových proteinů jsou periferní proteiny, které jsou 

vázány zprostředkovaně na jedné či druhé straně membrány, pomocí interakcí 

s jinými membránovými proteiny. 

 

Membránově vázané proteiny mohou stejně jako lipidy rotovat a pohybovat se v rovině 

membrány, ale jejich pohyblivost je omezená [9]. Výše popsané typy membránových 

proteinů jsou znázorněny na Obr. 3. 

 

Obr. 3. Znázorněné typy membránových proteinů; Transmembránové proteiny (1), (2), 

(6); Periferní proteiny (5); Proteiny s lipidovou kotvou (3) [5]. 
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1.2 Přenos látek přes membrány 

Život buněk je založen na výměně látek s okolím. Protože plazmatická membrána je 

semipermeabilní, propouští pouze nepolární látky a malé molekuly, které jsou schopné 

projít hydrofobním vnitřkem membrány prostou difuzí. Molekuly rozpustné ve vodě se 

přes lipidovou dvojvrstvu nejsou schopny dostat. Proto je zajištěn transport živin, jako jsou 

cukry a aminokyseliny, odvádění metabolitů a látek, které buňka již nepotřebuje a také 

úprava koncentrace různých iontů (H
+
, Na

+
, K

+
 a Ca

2+
) pomocí membránových 

transportních proteinů „protínajících“ membránu [5]. Mezi membránové transportní 

proteiny patří přenašečové proteiny a kanálové proteiny, které jsou znázorněné na Obr. 4. 

Kromě těchto typů transportních proteinů jsou v membránách buněk přítomné póry tvořené 

trans-membránovými proteiny, které umožňují průchod přes membránu ve vodě 

rozpustným molekulám. 

Přenašečové proteiny prochází v průběhu přenosu látky konformačními změnami a 

jsou vysoce selektivní pro různé typy přenášených molekul. Přenašeče transportují malé 

organické molekuly nebo anorganické ionty přes buněčné membrány, buď aktivním 

transportem proti koncentračnímu gradientu, kdy musí být přenos látky spřažen s reakcí, 

která energii uvolňuje, nebo po směru koncentračního gradientu pasivním transportem [6]. 

Kanálové proteiny vytváří v membráně strukturu hydrofilního póru a zajišťují 

transport mnohem větší rychlostí než přenašečové proteiny. Trans-membránové kanálové 

proteiny umožňují difúzi anorganických iontů přes membránu, ve směru jejich 

elektrochemického gradientu, kdy nedochází ke spotřebě energie a mohou se nacházet 

v otevřené nebo zavřené konformaci [5,13]. Otevírání a zavírání kanálů je ovládáno 

vnějším podnětem nebo vnitřními podmínkami v buňce. Iontové kanály stejně jako 

přenašečové proteiny vykazují iontovou selektivitu, která závisí na tvaru iontového kanálu, 

jeho průměru a na rozdělení nabitých aminokyselin ve stěnách kanálu [5,8]. 
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Obr. 4 Schématický pohled na dvě třídy membránových transportních proteinů [5]. 

 

Přenos látek přes membránu aktivním transportem, pumpami a přenašeči, či 

pasivním transportem, póry a kanály, vede k neustálé změně koncentrace iontů na obou 

stranách membrány. V důsledku této nerovnováhy dochází při otevření kanálu k velmi 

rychlému proudění iontů na vnitřní nebo vnější stranu membrány. Tento nárazový tok 

iontů způsobuje změnu napětí přes membránu – membránového potenciálu, což způsobí 

otevření jiných iontových kanálů, které jsou specificky citlivé na změny membránového 

potenciálu. Kromě takovýchto kanálů řízených napětím, rozlišujeme také kanály řízené 

ligandem, které se otevírají při navázání nějaké molekuly (ligandu), a mechanicky 

aktivované kanály, jejichž otevření je regulováno mechanickou silou působící na kanál 

[5,6]. 

Směr transportu nenabitých molekul přes membránu je určen pouze koncentračním 

gradientem, závisí tedy na koncentraci vně a uvnitř buňky. Transportní proteiny, které 

umožňují tok látek tohoto druhu, ale neovlivňují směr transportu, zajišťují pasivní 

transport [5,6]. U elektricky nabitých molekul je transport ovlivněn, kromě koncentračního 

gradientu, také membránovým potenciálem (rozdíl v elektrických potenciálech na každé 

straně membrány, kdy vnitřní strana membrány je nabita záporně a vnější strana kladně), 

který působí silou na každou molekulu nesoucí elektrický náboj. Tedy celková síla, která 

„žene“ nabitou molekulu přes membránu, je složena ze dvou složek, z koncentračního 

gradientu a z napětí mezi oběma povrchy membrány [8]. 
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1.2.1 Aktivní transport 

Aktivní transport představuje transport látky, přes biologickou membránu, proti 

gradientu jejího elektrochemického potenciálu, kdy dochází ke spotřebě energie. Podle 

způsobu získání energie, lze aktivní transport rozdělit na primární aktivní transport, který 

využívá energii z hydrolýzy ATP. Příkladem tohoto transportu je Na
+
/K

+
 - ATPáza neboli 

sodno-draselná pumpa, která hydrolyzuje ATP na ADP, aby zajistila transport 3 Na
+
 ven 

z buňky a 2 K
+
 dovnitř do buňky (Obr. 5) [9].  

Druhou skupinou je sekundární aktivní transport, který spojuje transport jedné látky 

po směru koncentračního gradientu a s přenosem druhé látky proti směru koncentračního 

gradientu. Obě látky jsou přenášeny přes membránu buď stejným směrem, tento transport 

se označuje jako symport, nebo směrem opačným, kdy se jedná o antiport. Kromě těchto 

dvou typů přenosu existuje také uniport, kdy dochází k transportu jedné látky po směru 

nebo proti směru koncentračního gradientu. Příkladem je glukoso-sodný symport 

v apikální části membrány epiteliálních buněk, s jehož pomocí mohou vychytávat glukosu 

a transportovat ji spolu se Na
+
 ze střevního lumen do buněk, i když je koncentrace glukózy 

uvnitř buněk mnohem vyšší než ve střevě (Obr. 5) [5]. 

 

Obr. 5. Primární (Na
+
/K

+
 ATPáza) a sekundární aktivní transport (glukoso-sodný symport) 

přes biologickou membránu [14]. 

 

1.2.2 Pasivní transport 

Tento typ transportu umožňuje přenos látek ve směru jejich elektrochemického 

gradientu bez spotřeby energie. Pasivní transport může být zajištěn prostou nebo 

usnadněnou difúzí.  Prostá difúze (nespecifická permeace) zahrnuje transport látek, jako 
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jsou plyny (O2, CO2, N2) a malé nenabité polární molekuly (ethanol), přímo přes 

membránu. Voda prochází difúzí přes plazmatickou membránu pouze v malém množství. 

Zřejmě se jedná o molekuly, které jsou propouštěny mezerami mezi molekulami lipidů při 

jejich tepelném pohybu [15]. Usnadněná difúze je umožněna transmembránovými 

proteinovými přenašeči a iontovými kanály, které přenáší polární a nabité látky po směru 

jejich elektrochemického gradientu. Rychlost tohoto transportu je mnohem větší než u 

prosté difúze, a proto mluvíme o usnadněné difúzi [8]. 

Pasivní transport látek je také zajišťován nespecifickými póry vázanými 

v plazmatické membráně, které umožňují ve vodě rozpustným molekulám průchod 

membránou. Tyto póry jsou tvořeny transmembránovými proteiny, jejichž polypeptidový 

řetězec „protíná“ membránu několikrát jako β-skládaný list [9]. Typickým příkladem jsou 

porinové proteiny - akvaporiny, které tvoří v membráně specifické póry umožňující 

průchod pouze molekulám vody. Odvozené ionty (H
+ 

resp. H3O
+
, OH

–
), ani jiné malé 

polární molekuly (např. močovina) tímto pórem nemohou procházet [15]. Akvaporiny se 

nachází v místech, jako jsou kanálky uvnitř nefronu ledvin či na membránách červených 

krvinek, kde nestačí pouze difuze, ale voda musí být přiváděna ve větším množství [16]. 

Voda tedy vytváří nepřetržitý proud a nepřenáší se "po kapkách". Přenos je možno vratně 

zastavit přidáním rtuťnatých iontů, které se vážou na aminokyselinu cystein, jejíž čtyři 

zbytky se nacházejí právě u vstupu do vodného kanálu. U rostlin se akvaporiny podílejí na 

vedení vody od kořenů k listům, zvětšování objemu buněk při růstu a reakci na stres z 

nedostatku vody [15].  

Exocytóza a endocytóza jsou dalšími mechanismy transportu látek přes biologické 

membrány. Endocytóza slouží eukaryotickým buňkám k příjmu živin a signálů, recyklaci 

membránových komponent, udržení homeostáze, sekreci extracelulární matrix, obraně 

před patogeny i k regulaci vývoje [17,18]. Podle velikosti vzniklých endocytotických 

váčků se lze endocytózu rozdělit na pinocytózu, která představuje pohlcování kapaliny a 

molekul ve formě malých váčků (<150 nm v průměru) [5] a fagocytózu, která zahrnuje 

trávení velkých částic, například mikroorganicmů a zbytků buněk, pomocí fagosomů 

(>250 nm v průměru) [5]. Tato forma endocytózy má velký význam v imunitním systému, 

kde fagocytotické buňky – makrofágy a některé bílé krvinky, pohlcují patogenní 

mikroorganismy a chrání nás proti infekci [19]. Fagocytotické buňky také hrají důležitou 

roli při odklízení mrtvých a poškozených buněk a jejich zbytků. Endocytické mechanismy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nefron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_krvinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_krvinka
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jsou také velmi důležité pro udržení určité hladiny proteinů a lipidů v plazmatické 

membráně, a tedy i regulaci komunikace buňky s jejím prostředím [20]. 

Opačným dějem endocytózy je exocytóza, u které jsou makromolekuly, jako 

solubilní náklad váčků, transportovány ven z buňky nebo, jako transmembránové 

komponenty spolu s lipidy, internalizovány do cílové membrány [17]. Sekrece látek v 

eukaryotických buňkách je velmi složitý děj, kdy každá molekula cestující po této dráze, 

prochází pevně daným pořadím membránových buněčných oddílů [6]. Exocytóza je složitý 

děj vyžadující ATP a závislý na vazbě specifických proteinů z cytosolu na membrány, 

které spolu mají splynout [9]. 

1.3 Modelové membrány 

Lipidové dvojvrstvy jsou hlavními složkami buněčných membrán, které zajišťují 

celou řadu funkcí důležitých pro život buněk. Membrány, jako jedny z nejdůležitějších 

podmínek existence života, jsou tedy neustále intenzivně studovány. Pro studium 

biologických membrán s cílem objasnit jejich strukturu, vlastnosti a funkce bylo již 

vyvinuto mnoho modelových systémů. Protože práce s přirozenými buňkami, a tedy 

skutečnými biologickými membránami, je velmi komplikovaná, je pro studium zejména 

transportu látek do buňky, mechanismu tohoto pronikání a dalších dějů spojených 

s buňkou využíváno modelových membrán [21,22]. Tyto stabilizované fosfolipidové 

membrány představují užitečné modelové systémy pro studium interakcí v biologických 

membránách. Z tohoto důvodu stále vzrůstá velký zájmem o tyto systémy s cílem jejich 

využití pro technologické aplikace, jako jsou biosenzory a molekulární elektronická 

zařízení [23]. Modelové membrány lze připravit několika různými způsoby, jednou z často 

používaných technik je metoda vyvinuta M. Montalem a P. Muellerem [24], která 

umožňuje přístup a vkládání elektrického napětí na obě strany dvojvrstvy. Tímto 

uspořádáním napodobuje fyziologické podmínky skutečných biologických membrán. Další 

možností je metoda podle I. Langmuira a K. Blodgettové [25,26], jež umožňuje přípravu 

lipidové monovrstvy, nebo technika modifikované elektrody, kdy dochází k vytvoření 

lipidové dvojvrstvy či monovrstvy na povrchu měrné elektrody. V současné době se jako 

modely biomembrán využívají také liposomy nebo obyčejné micely. Do připravených 

lipidových dvojvrstev lze zabudovat různé peptidy, proteiny, enzymy a další molekuly, 

které mohou lépe přiblížit studium transportních, enzymových či jiných metabolických 

dějů probíhajících v rámci plazmatické membrány. 
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1.3.1 Metoda přípravy fosfolipidové dvojvrstvy podle Montala a Muellera [24] 

Tato technika přípravy modelové membrány (z angl. Black lipid membranes) 

využívá spojení dvou monovrstev v dvojvrstvu. Metoda využívá k přípravě dvojvrstvy 

tenké přepážky z hydrofobního materiálu (např. teflon), která má ve svém středu malý 

otvor. Během zasouvaní této přepážky do vody, na jejíž hladině je lipidová monovrstva 

(Obr. 6) [22], pokrývají lipidy její stěny a v otvoru vytváří dvojvrstvu. Monovrstvy jsou 

vytvářeny na povrchu roztoku elektrolytu a svou hydrofobní částí směřují ven z tohoto 

roztoku. Membrány utvořené v otvoru bariéry, vytváří černé pozadí ve viditelném světle 

díky destruktivní interferenci světla odraženého od povrchů obou dvojvsrstev. Ty jsou 

označovány jako černá lipidová dvojvrstva (z angl. Black lipid membranes), protože jejich 

vznik může být pozorován pomocí vizuální kontroly pod mikroskopem. Typický průměr 

otvoru v Montal-Muellerově [24] experimentu je 50 až 250 μm. Nevýhodou této techniky 

je přítomnost nečistot z rozpouštědel a velké napětí lipidové dvojvrstvy na okrajích otvoru 

bariéry (teflonové clony). Také kvůli poměrně velkému otvoru přepážky jsou utvořené 

lipidové dvojvrstvy často nestabilní, ale i přesto je tato technika velmi používaná pro 

studium propustnosti membrán a vodivosti přes kanálové proteiny a peptidové póry [27]. 

   

 

Obr. 6. Montal-Muellerova technika přípravy modelové fosfolipidové dvojvrstvy. A) 

dvě monovrstvy vytvářející dvojvrstvu v otvoru teflonové přepážky B) mikroskopický 

snímek ukazující otvor v teflonové bariéře [27]. 

 

Na podobném principu funguje technika přípravy modelové membrány vyvinuta 

v naší laboratoři. V tomto případě je stabilizovaná fosfolipidová membrána utvořena 
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v mikrometrových pórech (2 – 8 μm) hydrofilní polykarbonátové membrány o tloušťce 7-

22 µm [28] (Obr. 7a), která je vložena mezi dva teflonové nástavce propojené malým 

otvorem. Teflonové nástavce slouží pro uchycení dvou skleněných částí cely obsahující 

základní roztok elektrolytu 0,1 M KCl. V jedné ze skleněných částí cely je umístěna 

pracovní argentochloridová elektroda. V druhé části cely se nachází argentochloridová 

elektroda sloužící jako referentní elektroda a pomocná platinová elektroda. Na obě strany 

porézní polykarbonátové membrány se nanese roztok příslušného fosfolipidu a obě části 

cely se poté zaplní roztokem elektrolytu 0,1 M KCl [21,29]. Fotografie cely, která byla 

využívána pro charakterizaci tvorby fosfolipidové dvojvrstvy a studium transportu iontů 

těžkých kovů přes membránu, je znázorněna na Obr. 7b, kdy jsou do jedné části cely, 

obsahující 0,1 M KCl, pipetovány studované ionty a organická kyselina, v případě, že je 

tento transport studován také v přítomnosti zvolené kyseliny. Tento roztok nacházející se 

v jedné z částí měřící cely je označen jako elektrolyt 1. Jako elektrolyt 2 je označován 

roztok obsahující 0,1 M KCl, transportované ionty přes membránu, a pokud dochází 

k transportu zvolené kyseliny, i organickou kyselinu. V důsledku hydrofobního efektu 

dochází k uspořádání molekul fosfolipidů a utvoření lipidové dvojvrstvy, kdy jsou 

hydrofobní části orientovány směrem k sobě a hydrofilní části směrem do roztoku 

elektrolytu. Polykarbonátová membrána tedy v tomto případě slouží jako nosič roztoku 

použitého fosfolipidu.  

 

a)  b)  

Obr. 7. a) Mikroskopický snímek polykarbonátové membrány Millipore, pórovitost 30 – 

50%, velikost pórů 8 μm; b) Fotofrafie cely, ve které byly prováděny experimenty sledující 

utváření modelové membrány a transport iontů těžkých kovů přes fosfolipidovou 

dvojvrstvu [30]. 
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1.3.2 Metoda přípravy fosfolipidové monovrstvy podle Langmuira a 

Blodgettové [25,26] 

Technika I. Langmuira a K. Blodgettové [25,26] představuje způsob utvoření ultratenkého 

organického filmu, kdy jsou molekuly fosfolipidů zabudovány do tenké vrstvy mající 

jednotnou tloušťku a specifickou vnitřní strukturu. V první fázi dochází na vodní hladině 

k utvoření Langmuirovy monovrstvy, která vzniká nanesením roztoku vhodného 

fosfolipidu na rozhraní dvou fází voda/vzduch [22,31]. Silná interakce hydrofilních částí 

fosfolipidů s molekulami vody zajišťuje jejich navázání na povrchu vodní hladiny a díky 

tomu nemají tendenci vytvářet vrstvu o tloušťce větší než je jedna molekula fosfolipidu. 

Poté dochází ke stlačení vzniklé monovrstvy pomocí pohyblivé bariéry nacházející se po 

straně nádoby obsahující vodný roztok elektrolytu. Tímto způsobem se eliminují mezery 

mezi molekulami fosfolipidů a jsou nuceny mezi sebou interagovat. V druhém kroku 

dochází k vytvoření samotného filmu vsunutím substrátu mezi rozhraní voda/vzduch a 

navázáním monovrstvy fosfolipidů na tento substrát. Tento postup lze několikrát opakovat 

a s každým průchodem substrátu rozhraním tak navázat další monovrstvu na jeho povrch. 

Jednotlivé kroky techniky Langmuira a Blodgettové [25,26] jsou znázorněny na Obr. 8. 

Tato technika tedy umožňuje vytvořit film o přesně definované tloušťce [31,32]. Protože 

molekuly (mastné kyseliny, fosfolipidy a proteiny) utvářející filmy jsou také součástí 

živých buněk, lze této skutečnosti využít pro vývoj vzájemné kompatibility běžných 

materiálů s biomateriály k vytvoření biosenzorů a biochemických sond. Tenké organické 

filmy mohou také sloužit jako templáty pro orientovaný růst krystalů proteinů nebo 

anorganických materiálů a často mění krystalické návyky nebo kinetiku růstu 

v biomineralizaci nebo vzniku zeolitů [32]. 
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Obr. 8. Jednotlivé kroky přípravy tenkého organického filmu metodou podle I. 

Langmuira a K. Blodgettové. A) nanesení roztoku fosfolipidu na rozhraní dvou fází a 

stlačení, B) přenesení první monovrstvy na substrát, C) D) opakovaný průchod substrátu 

rozhraním a vytvoření LB filmu s definovanou tloušťkou [32]. 

1.3.3 Upevněné modely biomembrán 

Jedná se o „uchycení“ lipidové dvojvrstvy nebo monovrstvy  na měrnou elektrodu za 

vzniku tzv. modifikované elektrody. Tímto způsobem lze připravit dvojvrstvu [33, 34, 35] i 

monovrstvu [36]. Protože existuje celá řada metod jak připravit různé typy 

modifikovaných elektrod [37-41] je zde popsán pouze obecný způsob přípravy 

fosfolipidové dvojvrstvy a monovrstvy. K přípravě dvojvrstvy se použitá elektroda 

nejdříve vyleští, poté se polarizuje v roztoku elektrolytu při konstantním napětí po dobu 

několika minut a usuší v inertní atmosféře. Na povrch takto připravené elektrody se nanese 

roztok lipidu v organickém rozpouštědle a elektroda je ihned ponořena do roztoku 

elektrolytu, kde dochází k pokrytí elektrody lipidovou dvojvrstvou. Tento způsob přípravy 

fosfolipidové dvojvrstvy tedy využívá interakce mezi polarizovaným povrchem elektrody a 

amfipatickými lipidy [22,23]. V případě přípravy monovrstvy se elektroda vyleští pastou 
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např. z Al2O3 o zrnitosti 0,01 μm, následně omyje v deionizované vodě a poté sonifikuje 

v absolutním ethanolu a vodě po dobu 10 minut. Poté je elektroda aktivována v roztoku 

kyseliny sírové, dokud není získán konstantní cyklický voltamogram. Nakonec se 

elektroda ponoří do ethanolového roztoku lipidu na několik hodin a po vyjmutí je na 

povrchu elektrody vytvořena monovrstva lipidů, kterou lze charakterizovat pomocí 

cyklické voltametrie a elektrochemické impedanční spektrometrie [22,42]. 

 

1.3.4 Liposomy 

Mikroenkapsulace je rychle se rozvíjející technika, která je využívána v mnoha 

specifických oblastech, jako je farmaceutický, ropný či potravinářský průmysl. Touto 

technikou jsou kapky, pevné částice nebo plynné materiály s fyziologickou aktivitou 

uzavřeny do permanentního váčku, který chrání a reguluje jejich uvolnění do cílového 

místa za požadovaných podmínek. Liposomy (lipidové váčky) představují typ 

mikroenkapsulace, tedy uzavření kapalných nebo plynných částí pomocí multilamelární 

struktury liposomů složené z lipidových dvojvrstev [43]. 

Liposomy jsou mikroskopické váčky kulovitého tvaru složené z amfifilních molekul, 

které jsou orientovány svou hydrofilní částí vně vesikuly, do vodného prostředí, a 

hydrofobní částí dovnitř vesikuly a vytváří tak strukturu fosfolipidové dvojvrstvy. 

Liposomy si tedy můžeme představit jako extrémně zakroucenou plasmatickou membránu, 

uvnitř které mohou být přenášeny látky polární, jenž by nebyly schopné sami projít přes 

fosfolipidovou dvojvrstvu cílové buňky [44]. Tyto duté mikroskopické váčky, v závislosti 

na metodě přípravy, mohou být složeny z jedné nebo více lipidových dvojvrstev 

obklopujících vodnou fázi a lze je tak rozdělit do čtyř velkých skupin. Nejběžněji se 

používají malé unilamelární liposomy, velké unilamelární liposomy, obří unilamelární 

liposomy a multilamelární liposomy, které obsahují několik koncentrických dvojvrstev. 

Jednotlivé typy liposomů jsou znázorněny na Obr 9. Liposomy lze charakterizovat 

agregačním číslem, které představuje počet molekul fosfolipidů tvořících liposom. 

Hodnota agregačního čísla je pro různé liposomy odlišná a je výslednicí souhrnu mnoha 

faktorů (koncentrace fosfolipidů, iontová síla, teplota a přítomnost dalších látek). Těmito 

podmínkami a jejich změnou dochází k tvorbě tvarově a velikostně odlišných liposomů 

[22]. 
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Obr. 9. Modely typů liposomálnich vesikulů [22]. 

Liposomy lze připravit velkým množstvím různých metod. Mezi nejstarší způsob 

přípravy syntetických liposomů patří metoda odpaření roztoku fosfolipidu v organickém 

rozpouštědle, kdy vznikne na stěně baňky tenký film [45]. Po dokonalém odstranění 

zbytku rozpouštědla ve vakuu a převrstvení filmu vodou vznikají spontánně při jeho 

bobtnání multilamelární liposomy různého typu. Z takto získané směsi liposomů lze získat 

liposomy s nižší polydisperzitou protlačením přes polykarbonátové membrány 

(ultrafiltrace) [46]. Multilamelární liposomy se mohou také připravit přidáním vodného 

roztoku pufru k roztoku fosfolipidu v organickém rozpouštědle. Po odpaření rozpouštědla a 

přidáním vodné fáze vznikají nejprve reverzní micely, ale postupně dochází k jejich 

kolapsu za vzniku dvojvrstev, liposomů [47]. Z takto připravených velkých multilamelární 

vesikul lze opakovaným ochlazením v kapalném dusíku a ohřátím získat menší 

unilamelární vesikuly [48], k jejichž přípravě se využívá také tzv. injekční metoda, při 

které se dávkuje injekční stříkačkou velmi pomalu alkoholický roztok lipidu do intenzivně 

míchané vodné fáze [49,50]. Jak je již výše zmíněno, liposomy jsou schopné přenášet 
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pouze hydrofilní látky. Látky nerozpustné ve vodě jsou transportovány k cílovým buňkám 

pomocí micel, jejichž struktura je tvořena pouze z jedné vrstvy amfifilních molekul 

utvářejících monovrstvu. Micely a liposomy jsou klíčové nejen pro studium biologických 

membrán, ale také představují důležité transportní systémy umožňující směřování a 

dopravení daného léčiva k cílové buňce, kterou chceme ovlivnit. 

1.4 Ionty těžkých kovů 

Těžké kovy jsou stopové chemické prvky s hustotou vyšší než 5 g/cm
3
. Mezi těžké 

kovy lze řadit přechodné kovy, některé polokovy, lanthanoidy a aktinoidy. Patří mezi ně 

zejména železo, měď, zinek, nikl, kadmium, olovo, beryllium a rtuť. Některé z nich jsou 

pro živé organismy nezbytné (železo, měď, zinek), ovšem při vyšších koncentracích mají 

toxické účinky. Jiné jsou jedovaté při jakékoli koncentraci (olovo, rtuť, kadmium). Značný 

podíl těžkých kovů přechází do prostředí z různých zdrojů a dříve či později se dostává do 

ekosystému povrchových vod. Ve vodách se těžké kovy mohou vyskytovat ve formě 

jednoduchých kationtů nebo aniontů, komplexních sloučenin nebo neutrálních molekul. 

Toxicita je tedy závislá na množství a formách výskytu příslušného kovu. Vyšší toxicita 

odpovídá iontové formě kovu než formě komplexní [51]. Protože jsem se v této práci 

zabývala studiem transportu iontů těžkých kovů, konkrétně kademnatých, Cd
2+

, a 

měďnatých, Cu
2+

, následující kapitola pojednává pouze o těchto iontech. 

1.4.1 Měďnaté ionty 

Měď patří mezi prvky, které jsou pro člověka esenciální, ale při vyšších 

koncentrácích potenciálně toxické. Měď má hustotu 8,9 g/cm
3
 a v přírodě se vyskytuje 

v jednomocném a dvojmocném stavu v různých metaloenzymech, například cytochrom-c-

oxidáza, hemokuprein, ceruloplazmin, tyrozináza, histamináza a mnoho dalších. Ve 

dvojmocném stavu je izomorfní se Zn
2+

, Mg
2+

 a Fe
2+

 a v krystalické formě je 

načervenalým kovem [51]. 

V lidském organismu má měď významnou úlohu především v hemopoezi 

(krvetvorbě), vyzrávání pojivové tkáně, tvorbě příčných vazeb kolagenních bílkovin a ve 

funkci a struktuře centrálního nervového systému. K významným enzymovým systémům, 

které obsahují měď, patří také již zmíněná cytochrom-c-oxidáza. Tento enzym je konečnou 

oxidázou mitochondriálního elektronového transportního systému, který katalyzuje přenos 

elektronů z cytochromu-c na kyslík [52]. Vstřebávání mědi je za fyziologických podmínek 
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regulováno obsahem mědi v organismu. Vstřebaná měď je distribuována v organismu a 

hromadí se především v játrech, srdci, mozku, ledvinách a svalech. V plazmě je měď 

vázána ve třech formách, 95 % mědi je vázáno na ceruloplazmin, a zbylé množství mědi je 

vázáno na albumin a aminokyseliny. Měď vázaná na aminokyseliny je snadno 

transportována přes membrány. Z organismu je měď vylučována především žlučí, močí a 

potem [51]. 

Při poruše metabolismu mědi dochází k vrozené Wilsonově chorobě [53], která se 

projevuje postižením jater a centrálního nervového systému. Onemocnění způsobuje 

zejména geneticky způsobený defekt enzymu transportujícího měď, která kvůli této poruše 

není vylučována a hromadí se v tkáních lidského těla, především v játrech a mozku [54]. 

Další nemocí, která je způsobena nízkou koncentrací mědi a ceruloplazminu v krevním 

séru, je Menkesova choroba [55] vyskytující se u dětí. Tato nemoc způsobuje fyzickou i 

duševní retardaci, degeneraci mozku, snížení tělesné teploty a končí smrtí během prvních 

několika let života. 

Měď vytváří lehce komplexy s mnoha látkami, mezi něž patří proteiny i porfyriny. I 

v této komplexní formě může měnit mocenství a může tvořit komplexy i s jednoduchými 

molekulami jako je kyslík. Na přenosu Cu
2+

 do buněk a jejich uvolnění na specifických 

buněčných místech se podílí sérová bílkovina ceruloplazmin, která vykazuje 

ferroxidasovou aktivitu a váže 6-8 atomů Cu
2+

 na mol. Mechanismus inkorporace Cu
2+

 

z ceruloplazminu do vnitrobuněčných Cu-bílkovin a Cu-enzymů je již vyřešen, ale o 

vlastnostech transportních systémů pro Cu
2+

 u různých druhů membrán je stále známo 

velmi málo [56]. 

1.4.2 Kademnaté ionty 

Kadmium je typický kovový prvek bílo-stříbrné barvy. Ve sloučeninách se vyskytuje 

téměř pouze jako dvojmocný kation; sloučeniny obsahující kadmium v jednomocné formě 

jsou silně nestálé. Kadmium a jeho soli z toxikologického hlediska velmi nebezpečné [57]. 

V krevní plazmě je kadmium vázáno na proteiny, převážně na α-2-makroglobulin, částečně 

i na albumin. Do organismu se kadmium může dostávat perorální nebo parenterální cestou 

a při dlouhodobé expozici je tento kov kumulován převážně v ledvinách [51]. Ionty kadmia 

především blokují sulfhydrylové skupiny enzymů a biologických makromolekul, zasahují 

do metabolismu cukrů a inhibují sekreci insulinu. Jsou však přirozenou složkou 
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metalothioneinů (peptidy s nízkou molekulovou hmotností, obsahující až 30 % zbytků 

cysteinu) hlavně v játrech [57]. 

Sloučeniny kadmia jsou nebezpečné hlavně svou chronickou expozicí, některé jsou 

karcinogenní. Hlavní symptomy akutní otravy kadmiem jsou nevolnost, křeče trávicího 

ústrojí, bolesti hlavy, vomitus (psychogenní zvracení jako neurotický symptom úzkosti) a 

intenzivní salivace (slinění). V případě vysoké expozice jsou uvedené příznaky 

následovány akutním selháním ledvin, srdce, plic a smrtí v průběhu 24 hod. až 14 dnů [51]. 

V těžkých případech intoxikace kadmiem je zjišťována u postižených osob nefrolitiáza 

způsobená poruchou metabolismu vápníku. V Japonsku je tato nemoc, způsobená 

kontaminací rýže sloučeninami kadmia, nazývána Itai-itai (bolí-bolí), neboť při ní dochází 

ke zborcení kostí a poškození jater a plic [58]. 

Zvyšující se hladina kadmia v životním prostředí a riziko této situace pro populaci 

vyvolává rostoucí zájem o studium metabolických a transportních procesů tohoto prvku 

v organismu, které nejsou stále zcela objasněny. 

1.5 Látky ovlivňující transport Cu
2+

 a Cd
2+

 iontů 

Jak již bylo výše zmíněno lipidová dvojvrstva, tvořící biologické membrány, 

umožňuje difúzi malých molekul, jako jsou plyny (kyslík, dusík, CO2) a snadný průchod 

steroidních hormonů a dalších lipidových molekul. Oproti tomu látky nerozpustné v tucích 

jako jsou ionty, objemnější molekuly a větší částice se přes lipidovou dvojvrstvu nejsou 

schopny přenést a vyžadují pro tento transport pomoc amfifilních transportních proteinů. 

[59]. Aby tedy bylo možné studovat mechanismus přenosu iontů těžkých kovů, které 

nejsou schopny transportovat se přes membránu pouhou difúzí, je potřeba nejdříve zvolit 

vhodné přenašečové molekuly, které se snadno zabudují do fosfolipidové membrány a 

které budou účinně interagovat s daným typem iontů. 

V této práci byl proto transport kademnatých a mědnatých iontů studován 

v přítomnosti ionoforu, calcimycinu [60] a dvou typů peptidů, nisinu a transportanu (TP10) 

[61,62]. Těžké kovy v podstatě neexistují v životním prostředí ve formě iontů, protože jsou 

často vázány v komplexech s různými nízkomolekulárními ligandy [63], jako jsou 

nízkomolekulární organické kyseliny [21]. Proto je velice důležité objasnit transport těchto 

komplexů (tedy transport kadmia a mědi v přítomnosti organických kyselin) přes 

biologické membrány. Z tohoto důvodu byl transport mědnatých a kademnatých iontů 
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prováděn současně v přítomnosti kyseliny šťavelové, citronové a jablečné, a to při různém 

pH prostředí. 

1.5.1 Calcimycin a jeho vlastnosti 

Calcimycin, označovaný také jako ionofor vápníku, ionofor A23187 nebo 

antibiotikum A23187 [2], je přírodní ionofor vysoce selektivní pro transport dvojmocných 

kationtů přes umělé a biologické membrány, se kterými vytváří stabilní neutrální 

komplexy. Transport iontu, složený z několika dílčích reakcí, je zprostředkován molekulou 

ionoforu v dimerní formě, která je vázána v komplexu s kationtem kovu [64]. Struktura 

komplexu mezi calcimycinem a dvojmocným kationtem kovu je znázorněna na Obr. 10. 

Selektivita calcimycinu klesá v pořadí Mn
2+ 

> Ca
2+

 = Mg
2+ 

> Sr
2+ 

> Ba
2+ 

[64]. 

Dále bylo také prokázáno, že se ionofor A23187 účastní a napomáhá transportu Cd
2+

 

a Cu
2+ 

kationtů, přes modelové membrány, s nimiž vytváří komplexy v přítomnosti i 

nepřítomnosti použitých organických kyselin [65]. Calcimycin tedy může fungovat i jako 

ionofor kadmia a mědi. Přesný mechanismus transportu Cu
2+

 a Cd
2+

 iontů, přes modelové 

membrány, a utváření komplexu ionofor-Cu
2+

/Cd
2+

 není zcela znám, ale princip přenosu 

těchto iontů bude pravděpodobně shodný např. s transportem Ca
2+ 

[66]. Bylo zjištěno, že 

právě kanály pro transport Ca
2+

 se uplatňují při vychytávání Cd
2+

 a snižují tak jejich 

kumulaci v některých buňkách. Při průchodu kademnatých iontů kanály pro vápenaté ionty 

tedy dochází k soutěživé interakci mezi dvěma různými ionty [63]. Ačkoli ionofor A23187 

je obvykle popisován jako ionofor pro dvojmocné kationty, utváří stabilní jedna ku jedné 

komplexy i s jednomocnými kationty jako jsou K
+
, Na

+
 a Li

+
 [61]. 

Calcimycin patří do třídy antibiotik polyetheru karboxylové kyseliny, má 

antibiotické účinky proti gram-pozitivním bakteriím a plísním [65] a je využíván 

v laboratořích pro zvýšení intracelulární hladiny Ca
2+

 v intaktních buňkách. Také inhibuje 

činnost mitochondriální ATPázy a indukuje apoptózu v některých buňkách [65]. 
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Obr. 10. Struktura calcimycinu a komplexu ionoforu s dvojmocnými kationty [67]. 

 

1.5.2 Nisin 

Jak je již výše zmíněno transport polárních molekul přes fosfolipidovou dvojvrstvu 

vyžaduje pomoc některých specifických proteinů či peptidů, které v rámci membrány 

mohou vytvářet póry či iontové kanály. V případě, že není transport iontů zprostředkován 

pomocí ionoforu, který je schopen selektivně komplexovat kationt či aniont a přenést ho 

přes fosfolipidovou dvojvrstvu, může být přenos iontu zajištěn různými typy specifických 

proteinových molekul. V této práci byl tedy také studován transport Cd
2+

 a Cu
2+

 

v přítomnosti dvou peptidů nisinu a transportanu 10, z nichž každý má specifické vlastnosti 

a strukturu. 

Lipidové membrány buněk jsou místem biologické aktivity mnoha přirozených a 

syntetických cytolytických peptidů [68]. Zvláštní třídu peptidů představují pozitivně nabité 

amfipatické molekuly, které se vážou na negativně nabité lipidové membrány 

nespecifickou cestou. Tato třída zahrnuje celou řadu toxinů a antibakteriálních peptidů, 

které provádí lyzi plasmatické membrány a vytvářejí v ní neselektivní trans-membránové 

póry. Příkladem takovýchto peptidů jsou melittin či magainin, které byly intenzivně 

studovány a staly se modely pro navržení velkého počtu pozitivně nabitých, syntetických 

analogů se zvýšenou cytolytickou nebo bakteriální aktivitou [68]. Ze všech známých 

antimikrobiálních peptidů mohou být použity jen některé, buď jako konzervační přísady 

v potravinářském průmyslu nebo jako antibiotika ve zdravotnictví [60]. Příkladem je nisin, 
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peptid složený z 34 aminokyselinových zbytků, který může být použit jako konzervační 

prostředek potravin na velmi dlouhou dobu [60,69]. Existují dvě přirozeně se vyskytující 

jeho formy: nisin A a nisin Z, lišící se pouze jedním aminokyselinovým zbytkem 

(histidinem u A formy nebo asparaginem u Z formy, na pozici 27), a proto mají velmi 

podobnou baktericidní aktivitu [69]. Molekula nisinu nese celkový kladný náboj díky 

přítomnosti tří zbytků lysinu, jednoho u Z formy a dvou u A formy nisinu, a absenci 

aspartátu a glutamátu., Díky přítomnosti postranních řetězců zbytkům aminokyselin 

histidinu a lysinu je celkový náboj nisinu také závislý na pH. Dále má nisin amfipatický 

charakter, protože jeho N-terminální část obsahuje relativně velký počet hydrofobních 

aminokyselin, zatímco C-terminální část je hydrofilní [70]. Obecně mají antimikrobiální 

peptidy velmi podobné charakteristiky, tedy jejich celkový náboj je kladný a struktura má 

amfipatické vlastnosti, ale nisin se svými strukturními vlastnostmi trochu od této skupiny 

peptidů odlišuje. Nisin, produkovaný bakterií Lactococcus lactis, je syntetizován 

ribozomálně a jeho prekurzor podléhá posttrasnslačním modifikacím, při kterých jsou 

serinové a threoninové zbytky dehydrované za vzniku dehydroalaninu a dehydrobutyrinu 

[71]. Dále je pět dehydrovaných zbytků připojených k cysteinům za vzniku thioetherových 

vazeb vytvářejících charakteristické lanthioninové kruhy, které jsou na Obr. 11 označeny 

písmeny A-E [71,72]. Obecná struktura molekuly nisinu je znázorněna na Obr. 11. 

Funkce nisinu spočívá ve vytvoření lytického póru v cílové membráně příslušného 

mikroorganismu [60]. Tyto póry jsou plně propustné pro veškeré látky a vedou ke ztrátě 

membránového potenciálu a dalších životě důležitých látek. Nisin tedy tímto způsobem 

inhibuje růst velkého množství různých grampozitivních bakterií a také potlačuje klíčení 

a/nebo přerůstání spor druhů Bacillus a Clostridium [60]. 

Obr. 11. Primární struktura nisinu Z. Dha, dehydroalanin; Dhb, dehydrobutirin; Ala-S-

Ala, lanthionin; Abu-S-Ala, β-methyllanthionin [71]. 
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Kladný náboj nisinu způsobuje, že je jeho aktivita vysoce závislá, na přítomnosti 

negativně nabitých lipidů v modelových membránách a bakteriálních membránových 

systémech, a tedy na složení plazmatické membrány [71]. Vazba nisinu na membránu je 

zprostředkována primárně C-terminální oblastí a nevyžaduje přítomnost specifického 

membránového receptoru. I přesto, že bylo utváření póru nisinem publikováno v mnoha 

studiích [73,74], není molekulární mechanismus utváření lytického póru zcela objasněn a 

je stále diskutován [60]. Předpokládá se, že N-terminální konec molekuly nisinu může 

sloužit jako twist (záhyb), který umožňuje jeho zavěšení na povrch membrány a ohnutí 

lipidové dvojvrstvy [75]. ABC lanthioninové kruhy molekuly nisinu znázorněné na Obr. 

11, se mohou vázat na membránu a zůstat na jejím povrchu navázány, změna pH poté vede 

k vložení karboxylové terminální domény nisinu obsahující DE lanthioninové kruhy a 

vazbě fosfolipidů [76]. Model vzniku póru nisinem je ukázán na Obr. 12. 

Obr. 12. Model tvorby póru nisinem. Nisin se váže na záporně nabitý povrch membrány, 

což vede k poruše dynamiky lipidů. Inkomporace nisinu do membrány a jeho vazba na 

molekuly fosfolipidů vede k ohýbání povrchu membrány a vzniku póru [76]. 

Utváření póru nisinem ve fosfolipidové dvojvrstvě membrány bylo již popsáno s použitím 

černé lipidové dvojvrstvy připravené Montal-Mullerovou metodou [24]. Ta je velmi citlivá 

ke změnám elektrických vlastností jako je vodivost, dielektrická konstanta membrány nebo 

povrchový náboj, ale měření s těmito modelovými membránami lze provádět pouze při 

malém napětí. Příliš velké napětí způsobuje kolísání a může vést k prasknutí lipidové 

dvojvrstvy [60]. Z tohoto důvodu byla fosfolipidová membrána při studiu transportu 
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kademnatých a mědnatých iontů, vytvářena na polykarbonátovém nosiči, který vzniklou 

membránu stabilizuje. Takto vytvořená membránová dvojvrstva má velmi podobné 

chování jako Langmuirův-Blodgettův film [25,26,33] a černá lipidová dvojvrstva [24], je 

relativně dlouhodobě stabilní a její příprava je snadno reprodukovatelná. 

1.5.3 Transportan 10  

V posledních letech získaly značnou pozornost skupiny peptidů, které jsou schopné 

interagovat s plasmatickou membránou a transportovat různé typy molekul do vnitřní části 

buněk [77]. Tyto heterogenní peptidy, označovaných také jako buňkou-pronikající peptidy 

(„cell-penetrating peptides“, CPPs), jsou tvořeny z méně než 30 aminokyselinových zbytků 

a mohou být rozděleny do dvou kategorií na vysoce kationtové a amfipatické [62]. Do 

první skupiny lze zařadit například penetratin, složený z 16 aminokyselinových zbytků, 

odvozený od Homeodomain antennapedia představující 68 aminokyselinových zbytků 

dlouhou, specifickou sekvenci transkripčního faktoru z Drosophily melanogaster, nebo Tat 

peptidy odvozené z HIV-1 Tat proteinu a jednoduché polyargininové peptidy jako je 

(Arg)6-8 [78,79]. Do druhé skupiny patří peptidy, které se svými vlastnostmi podobají 

antimikrobiálním a cytolityckým nebo cytotoxickým, amfipatickým peptidům [62,80]. 

Jedním z těchto peptidů je transportan 10, 21 aminokyselin dlouhý, peptid, obsahující 

prvních 14 aminokyselin z mastoparanu, vosího jedu Vespula lewisii, a zbylých 6 

aminokyselin z neuropetidu galaninu spojených přes lysinové zbytky [62,77]. Transportan 

10, který je kratší verzí transportanu, rychle vstupuje do buněk pomocí na receptoru 

nezávislém mechanismu, neváže se tedy na galaninový receptor, což nasvědčuje přímé 

interakci transportan 10 s lipidovou dvojvrstvou [77]. Transportan a mastoparan X, které 

jsou velmi podobné Vespula lewisii mastoparanu, který se používá při tvorbě transportanu 

10, vytváří amfipatické α-helixy, jež se váží na povrch membrány. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že i TP10 bude vytvářet α-helix za stejných podmínek [81,82]. Helikální 

projekce transportanu 10 je znázorněna na Obr. 13 [32]. Bylo prokázáno, že transportní 

peptidy jsou schopné přenést peptidy, malé proteiny, DNA, oligomery a peptidovou 

nukleovou kyselinu (PNA) přes plasmatickou membránu pomocí neendocytotického 

mechanismu [77]. 

Podle navrženého modelu se transportan 10 hromadí na membránovém povrchu a 

vytváří na něm nerovnoměrnou vrstvu, která membránu namáhá [80]. Tato nerovnováha 

způsobuje rozrušení membrány a umožňuje monomerům transportanu 10 přemístit se na 
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vnitřní stranu membrány. Přítomnost peptidu v dvojvrstvě vede k transportu látek přes 

membránu. Je-li koncentrace transportanu 10 na obou stranách membrány stejná, je 

rozložení transportanu 10 v rovnováze a struktura membrány se vrací do původního stavu 

[62,80]. 

 

Obr. 13. Helikální projekce tranportanu 10. Každý aminokyselinový zbytek nisinu je 

rozlišen podle barvy: modrá (Lys), šedá (hydrofobní), bílá (hydrofilní a neutrální), fialová 

(aromatická) [62]. 

Model tvorby přechodného póru a přesun peptidu přes lipidovou dvojvrstvu je 

znázorněn na Obr 14. Proces inserce peptidu transportanu 10 do hydrofobního jádra 

dvojvrstvy lze shrnout do třech kroků, 1) přenos transportanu 10 z vodného prostředí na 

rozhraní dvojvrstvy, 2) složení transportanu 10 do helikální struktury, 3) přenos 

transportanu 10 do jádra dvojvrstvy [80]. Orientace transportanu 10 v rámci membrány je 

energeticky výhodná a je totožná s uspořádáním mobilních složek membrány. Hydrofilní 

část transportanu 10, obsahující 5 pozitivně nabitých lysinových zbytků s dlouhými a 

flexibilními postranními řetězci, směřuje do vodného prostředí a interaguje s polárními 
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skupinami fosfolipidů. Hydrofobní část je orientována do nepolárního prostředí membrány 

[62]. 

 

 

Obr. 14. Model utvoření póru transportanu 10 v lipidové dvojvrstvě. Struktura α-

šroubovice je znázorněna ve formě válce, ve kterém tmavší část představuje hydrofobní 

oblast a světlejší část hydrofilní oblast transportanu 10. Vazba peptidů vytváří 

nerovnoměrnou vrstvu přes lipidovou dvojvrstvu, která způsobuje rozrušení membrány, 

pravděpodobně v důsledku jejího zakřivení. Toto porušení membrány umožňuje peptidu 

průchod hydrofobním jádrem dvojvrstvy a tvorbu póru, kterým mohou procházet látky. 

Jakmile je translokace peptidu dokončena, je obnovena rovnováha a struktura membrány a 

Transportan 10 je vázán na opačné straně dvojvrstvy (kins - rychlostní konstanta inserce 

peptidu; kdins  konstanta pro vratnou inserci) [80]. 

1.5.4 Nízkomolekulární organické kyseliny  

Podle současných poznatků je výskyt kovů v životním prostředí ve formě iontů méně 

častý a spíše jsou vázány v komplexech, např. s nízkomolekulárními organickými 

kyselinami [21]. Nejčastějším zdrojem těchto organických kyselin v půdě je kořenová 

exsudace rostlinami spolu s mikrobiální aktivitou. Nejběžněji je do půdy vylučována 

kyselina citronová, jablečná, jantarová, fumarová, dalšími jsou kyseliny mravenčí, octová, 

propionová a šťavelová. V relativně vysokých koncentracích byly v půdním roztoku řady 
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rostlinných druhů nalezeny zejména kyselina šťavelová a citronová [3]. Nízkomolekulární 

karboxylové kyseliny jsou důležité v mnoha chemických reakcích a procesech 

probíhajících v půdě a půdních roztocích, kde fungují jako ligandy zvyšující celkové 

množství rozpuštěných kationtů za vzniku komplexů kationtů kovů [83]. Organické 

kyseliny mohou také fungovat jako přenašeče kovů při jejich transportu přes tonoplast do 

vakuoly, která slouží k imobilizaci různých xenobiotik. Bylo zjištěno, že malát zinečnatý je 

transportován do vakuoly, kde se zinek po uvolnění váže na kyselinu šťavelovou. Volná 

kyselina jablečná, která slouží jako ionofor, je poté transportována zpět do cytoplasmy 

[84]. Podobná zjištění byla zaznamenána také u kadmia a mědi ve spojení s fytochelatiny. 

Komplex Cd-fytochelatin vstupuje do vakuoly, kde se kadmium uvolní a fytochelatin se 

vrací zpět do cytoplasmy. Kadmium se následně ve vakuole váže na organickou kyselinu 

za tvorby solí Cd ((R-COO)2Cd) [85]. 

Ionty organických kyselin ovlivňují mnoho procesů ve rhizosféře, zahrnujících 

získávání živin, detoxikaci kovů, zmírnění anaerobního stresu kořenů a minerální 

zvětrávání. Disociované karboxylové kyseliny nesoucí alespoň jeden záporný náboj mohou 

vytvářet s rozpuštěnými kationty kovů jak soli, tak komplexy a ovlivňovat tak mobilizaci, 

rozpustnost a příjem kovů rostlinou [3]. Karboxylové kyseliny vytváří v půdě a půdních 

roztocích dobře definované a rozpoznatelné alifatické a aromatické karboxylové kyseliny 

s různou molekulovou hmotností (přibližně kolem 300 g/mol) [86]. Alifatické organické 

kyseliny nalezené v půdních roztocích jsou mono-, di- a trikarboxylové kyseliny, včetně 

sloučenin obsahující nenasycené vazby a hydroxy skupiny [83]. 

Ve většině půdních roztoků je nejméně jedna karboxylová skupina každé sloučeniny 

částečně disociována. Hodnoty disociačních konstant různých nízkomolekulárních 

organických kyselin jsou uvedeny v příslušné literatuře [83]. Organické kyseliny jsou 

obecně považovány za slabé či středně silné kyseliny a jejich stupeň disociace 

(charakterizovaný pro každou kyselinu jejími disociačními konstantami, pKa) bude tedy 

velmi záviset na pH prostředí. V kyselém prostředí (pH je nižší než je pKa) se bude 

kyselina vyskytovat spíše v nedisociované neutrální formě, někdy při extrémně nízkém pH 

i jako kladně nabitá. Z toho vyplývá, že komplexy s prvky přechodných kovů mohou 

organické kyseliny tvořit i v neutrální formě, tedy i při nízkém pH [3]. 
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 V předkládané diplomové práci byl předmětem studie transport Cu
2+

 nebo Cd
2+

 

v přítomnosti kyseliny šťavelové, jablečné a citronové. Kyselina šťavelová nebo také 

kyselina ethandiová představuje nejjednodušší dikarboxylovou kyselinu. Je obsažena 

prakticky ve veškerém ovoci a zelenině, ale vyskytuje se také v houbách a zvířatech [87]. 

V poslední době je kyselina šťavelová velmi využívána pro dlouhodobé uchovávání 

potravin, kdy působí jako přírodní antioxidant [88]. Kyselina šťavelová disociuje ve dvou 

stupních a je významným organickým ligandem pro většinu přechodných kovů, se kterými 

tvoří poměrně stabilní komplexy [83]. Kyselina citronová je slabá trikarboxylová kyselina, 

která se nachází v citrusových plodech, ale také v různých druzích ovoce a zeleniny a 

způsobuje jejich kyselost [89]. Kyselina jablečná je trpce chutnající dikarboxylová 

kyselina, která se vyskytuje v mnoha trpkých a kyselých plodech. Její aniont, malát, se 

účastní citrátového (Krebsova) cyklu, vzniká z fumarátu pomocí fumarázy [11]. Strukturní 

vzorce těchto kyselin jsou uvedeny na Obr. 15. 

 

Obr. 15 Strukturní vzorce organických kyselin používaných při studiu trasnportu 

iontů těžkých kovů přes utvořenou fosfolipidovou membránu; a) kyselina jablečná b) 

kyselina citronová c) kyselina šťavelová [3]. 

Studium transportu těchto komplexů přes modelové membrány může poskytnout nové 

poznatky, které mohou být využity v charakterizaci interakce komplexů s buněčnou 

membránou a jejich transportu do buňky. 
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 2. CÍLE PRÁCE 

 Vypracovat metodu tvorby fosfolipidových modelových dvojvrstev na 

stabilizovaných fázových rozhraních (na polykarbonátovém nosiči); 

 Sledovat inkorporaci zvolených ionoforů a peptidů do vytvořených fosfolipidových 

membrán; 

 Charakterizovat utváření fosfolipidových membrán, jejich změn a transportních 

procesů; 

 Aplikovat elektrochemické metody (elektrochemickou impedanční spektroskopii, 

voltametrii) k uvedeným účelům; 

 Navrhnout náhradní elektrické obvody pro charakterizaci fosfolipidových membrán a 

transportních procesů; 
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3. MATERIÁL A METODY 

3.1 Použitý materiál a chemikálie 

Jako základní elektrolyt pro studium transportu iontů těžkých kovů přes 

fosfolipidovou membránu, její charakterizaci a voltametrické stanovení prošlých iontů přes 

membránu byl používán 0,1M KCl, který byl připraven rozpuštěním alikvótního množství 

KCl, p.a. (Merck, Praha, ČR) v deionizované vodě (vodivost<0.5 μS). Dále byly 

využívány roztoky Cu
2+ 

iontů o koncentracích 16 mM a 0,16 mM a roztoky Cd
2+

 iontů o 

koncentracích 10mM a 0,1mM, které byly připravené z komerčních vodných kalibračních 

roztoků mědi a kadmia
 
o původní koncentraci 1 mg/ml (Analytica, Praha, ČR). Roztoky 

Cu
2+ 

nebo Cd
2+

 o koncentracích 16 mM a 10 mM byly přidávány do jedné části 

experimentální cely, která byla použita pro studium přenosu iontů přes membránu. Při 

voltametrickém stanovení koncentrace prošlých iontů kovů přes utvořenou modelovou 

membránu byly využity roztoky Cu
2+ 

nebo Cd
2+

 o koncentracích 0,16 mM a 0,1 mM. 

Zásobní roztoky kyseliny šťavelové, citronové a jablečné byly připraveny o koncentracích 

0,01 M rozpuštěním alikvotního množství kyseliny citronové p.a., (Penta-Švec, Praha, ČR) 

kyseliny jablečné, p.a. (Sigma-Aldrich, Praha, ČR) a kyseliny šťavelové, p.a. (Sigma-

Aldrich, Praha, ČR) v destilované vodě. Hodnota pH byla upravována pomocí roztoku 

0,1M NaOH připraveného rozpuštěním alikvótního množství NaOH, p.a. (Sigma-Aldrich, 

Praha, ČR) v deionizované vodě (vodivost<0.5 μS). Při voltametrickém stanovení iontů 

kovů byl roztok (elektrolyt 2), odebraný ze skleněné části cely obsahující prošlé ionty, ve 

voltametrické nádobce, okyselen 100 µl 63% kyseliny dusičné, p.a. (Penta-Švec, Praha, 

ČR). Tato kyselina byla také používána pro promytí měřicí cely.  

Pro přípravu fosfolipidové membrány byl použit 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-

fosfocholin (DPPC, CAS No. 63-89-8) (Avanti Polar Lipids, Alabaster, USA). Roztok 

DPPC byl připraven rozpuštěním 2 mg DPPC ve 100 µl n-heptanu (p.a., Penta-Švec, 

Praha, ČR) a 10 µl ethanolu, 96 % p.a. (Penta-Švec, Praha, ČR). Pro přenos iontů kovů 

přes fosfolipidovou membránu byl použit zásobní roztok calcimycinu o koncentraci 

1,91 mM  (Sigma-Aldrich, Praha, ČR) rozpuštěný v ethanolu. Pokud byl součástí roztoku 

fosfolipidu ionofor calcimycin, ethanol se při přípravě roztoku DPPC nepřidal. 

 Pro studium přenosu měďnatých iontů v přítomnosti peptidů, byl použit zásobní 

roztok nisinu (Sigma-Aldrich, Praha, ČR) o koncentraci 0,3 mM a zásobní roztok 

transportanu 10 (syntetizován v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.) o 
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koncentraci 0,5 mM. Alikvotní množství obou peptidů bylo rozpuštěno v ethanolu, 96 % 

p.a. 

3.2  Použité přístroje 

Pro voltametrické stanovení koncentrace prošlých měďnatých a kademnatých iontů, 

metodou diferenční pulsní voltametrie, byl využit počítačem řízený Eco-Tribo Polarograf 

(Polaro-Sensors, Praha, ČR) se softwarem MultiElchem v. 2.1. (Ústav fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, ČR). Voltametrická stanovení, metodou diferenční 

pulzní voltametrie, byla vždy prováděna v tříelektrodovém zapojení při laboratorní teplotě. 

Jako měrná elektroda byla použita visící rtuťová kapková elektroda (HMDE). Jako 

referentní elektroda sloužila nasycená argentochloridová a jako pomocná platinová 

elektroda (obě od firmy Elektrochemické detektory s.r.o., Turnov, ČR). Pro měření 

elektrochemickou impedanční spektrometrií, která charakterizuje změny studované 

fosfolipidové membrány během její tvroby, ustáleného stavu a v průběhu transportních 

dějů, byl použit CHI 650C Electrochemical Analyzer/Workstation se softwarem CHI v. 8.1 

(Cambrija Scientific, Carms, UK). Při měření elektrochemických impedancí systému, ve 

kterém docházelo k tvorbě membrány a přenosu iontů přes ní, byly použity jako pracovní 

elektroda a referentní elektroda dvě argentochloridové elektrody (stříbrný drát, průměr 1 

mm, potažený chloridem stříbrným) a jako pomocná elektroda sloužila platinová elektroda 

(platinový drát, průměr 1 mm). Před každým měřením impedancí byly argentochloridové 

elektrody potaženy chloridem stříbrným a omyty destilovanou vodou. Pro měření pH byl 

použit stolní digitální pH-metr MPH 61 (Monokrystaly s.r.o., Turnov, ČR) s 

kombinovanou měrnou elektrodou TYPE 01-29 (Monokrystaly s.r.o., Turnov, ČR) a pH-

metr Jenway 3505 (Jenway, UK). 

 3.3.  Metody 

 3.3.1 Příprava fosfolipidové membrány 

Před každým měřením zahrnujícím utváření fosfolipidové membrány v pórech 

polykarbonátového nosiče umístěného mezi dvěma teflonovými částmi skleněné cely, 

charakterizaci změny modelové membrány a studium transportu měďnatých a 

kademnatých iontů přes vytvořenou dvojvrstvu pomocí elektrochemické impedanční 

spektrometrie byla měřicí cela několikrát řádně promývána v koncentrované HNO3 a 

následně ve 150 ml destilované vody. Čistota cely byla poté stanovena ze získaného 
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„výluhu“ pomocí voltametrického měření metodou standardního přídavku. Čistá měřící 

cela byla sestavena ze dvou teflonových nástavců, mezi které byl vložen polykarbonátový 

nosič, a dvou skleněných částí. Obecný popis měřicí cely a její přípravy je uveden 

v kapitole 1.3.1. Na obě strany polykarbonátové membrány bylo naneseno 20 µl roztoku 

fosfolipidu (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin), který byl ponechán 30 minut na 

vzduchu pro dosažení ustáleného stavu. Po uplynulé době byly obě skleněné části cely 

zaplněny základním elektrolytem 0,1 M KCl (v každé části byly 2 ml elektrolytu), vsunuty 

elektrody a pomocí elektrochemické impedanční spektrometrie byla zjištěna impedanční 

závislost kapacit C1 a C2 na čase. Tato závislost popisuje utváření fosfolipidové membrány 

v pórech nosiče. Tvorba a charakterizace modelové membrány je popsána v kapitole 4.1.   

V uvedených měřeních byla stabilizovaná fosfolipidová membrána utvářena v pórech 

membránového filtru Isopore
TM

 (Milipore, USA) (Obr. 9a). Po 80 minutách utvoření 

membrány bylo do jedné ze skleněných částí cely obsahující roztok základního elektrolytu 

0,1 M KCl (elektrolyt 1) pipetováno 20 µl zásobního roztoku studovaného iontu kovu Cu
2+ 

o koncentraci 16 mM nebo Cd
2+ 

o koncentraci 10 mM. Pokud byl studován transport 

měďnatých a kademnatých iontů v přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin, 

bylo do této části cely, kromě roztoku měďnatých nebo kademnatých iontů, přidáno také 

400 µl 0,01 M organické kyseliny (kyseliny jablečné, citronové nebo šťavelové) a 0,1 M 

NaOH, jehož množství záviselo na příslušném pH. Pro jednoduchost je roztok v této části 

cely označován jako elektrolyt 1. Po dalších 60 minutách bylo měření zastaveno a z druhé 

skleněné části cely byl odebrán roztok obsahující základní elektrolyt 0,1 M KCl a 

studované transportované ionty přes modelovou membránu. Pro jednoduchost je tento 

roztok označen jako elektrolyt 2, který byl následně analyzován pomocí diferenční pulzní 

(DP) a stejnosměrné (DC) voltametrie.  

3.3.2. Stanovení množství transportovaných iontů v elektrolytu 2 

Množství transportovaných iontů bylo stanoveno diferenční pulzní voltametrií, 

metodou standardního přídavku, kdy byly ke 2 ml vzorku přidány 4 ml 0,1 M KCl, 100 µl 

HNO3 a 50 µl 0,16 mM Cu
2+

 nebo 50 µl 0,1 mM Cd
2+

. Před každým voltametrickým 

stanovením, koncentrace přenesených Cu
2+

 nebo Cd
2+ 

iontů obsažené v elektrolytu 2, byl 

roztok v nádobce promíchán a probublán 2 minuty plynným dusíkem (Messer, Technogas 

s.r.o, dusík 4.6) pro odstranění kyslíku. Parametry pro diferenční pulzní a stejnosměrnou 
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voltametrii jsou uvedeny v Tab. II a III, kde Ein a Efin značí počáteční a konečný potenciál, 

v je rychlost polarizace, Eak je potenciál akumulace a tak její doba. 

Tabulka II Parametry diferenční pulzní voltametrie použité pro stanovení 

koncentrace transportovaných iontů kovů v elektrolytu 2 

Ein [mV] -800 

Efin [mV] 150 

v [mV.s
-1

] 20 

Eak [mV] -800 

tak [s] 120 

klidová doba [s] 15 

výška pulsu [mV] 50 

šířka pulsu [ms] 80 

 

Tabulka III. Parametry stejnosměrné voltametrie použité pro stanovení organických 

kyselin v elektrolytu 2 

Ein [mV] -750/1000 

Efin [mV] -100 

v [mV.s
-1

] 50/100 

Eak [mV] -100 

tak [s] 60/120 
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3.3.3 Stanovení přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin 

v elektrolytu 2 

Přenos studovaných iontů byl také sledován v přítomnosti organických kyselin, které 

byly voltametricky stanoveny v elektrolytu 2 pomocí stejnosměrné a diferenční pulzní 

voltametrie. Ve všech případech stanovení byl k získanému elektrolytu 2, v polarografické 

nádobce, přidán 0,1 M KCl, roztok byl probublán plynným dusíkem a následně 

voltametricky měřen. Další postupy stanovení organických kyselin v elektrolytu 2 jsou 

odlišné pro konkrétní kyseliny. Kyselina šťavelová byla stanovena v elektrolytu 2 pomocí 

stanovení tvorby směsného komplexu Cd-kyselina šťavelová-Pb. Do voltametrické 

nádobky bylo k již změřenému elektrolytu 2 pipetováno 30 µl 0,1 mM Cd
2+

, 30 µl 0,1 mM 

Pb
2+

 a 0,1 M NaOH pro úpravu pH, roztok byl ve voltametrické nádobce probublán 

dusíkem a měřen. Úprava pH a přídavek kademnatých a olovnatých iontů vedl k tvorbě 

směsného komplexu, jehož přítomnost se projevila vznikem píku, který byl detekován při 

potenciálu -600 mV. Tvorba tohoto komplexu tedy dokazuje přítomnost kyseliny 

šťavelové v elektrolytu 2. Stanovení množství kyseliny citronové a jablečné bylo 

prováděno stejným způsobem. K  elektrolytu 2 ve voltametrické nádobce bylo přidáno 20 

µl 0,01 mM kyseliny citronové nebo 0,01 mM jablečné a 0,1 M NaOH pro úpravu pH. 

Pokud nedošlo k transportu kyselin přes fosfolipidovou membránu, vznikl v elektrolytu 2 

komplex příslušné kyseliny s daným iontem, který byl detekován pomocí píku. Poloha 

tohoto píku je v případě obou kyselin při -300 mV. Konkrétní voltametrická měření pro 

všechny použité organické kyseliny jsou podrobněji popsána v následujících kapitolách. 
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 3.3.4 Elektrochemická impedanční spektroskopie 

Utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech polykarbonátového nosiče, 

charakterizace jejích změn během jejího utváření, ustáleného stavu a přenosu iontů těžkých 

kovů přes vytvořenou fosfolipidovou membránu bylo sledováno pomocí elektrochemické 

impedanční spektroskopie. Elektrochemická impedanční spektroskopie je stále častěji 

využívána jako analytický nástroj pro výzkum a vývoj materiálů, protože spočívá v 

poměrně jednoduchém měření, jehož výsledky poskytují informace o základních 

elektrochemických procesech, jako je přenos částic, rychlost chemických reakcí nebo 

koroze [90]. Studovaný systém lze v této metodě popsat náhradními elektrickými obvody, 

které byly navrženy s cílem co nejlépe charakterizovat modelovou fosfolipidovou 

membránu utvořenou v pórech porézního polykarbonátového nosiče pomocí jednotlivých 

komponent, tj. odporů a kondenzátorů, a jejich odpovídajícím uspořádáním. Jednotlivé 

náhradní elektrické obvody simulují elektrické vlastnosti soustavy v situaci, kdy je nosič 

nepokrytý a kdy pokrytý membránou. Počet těchto komponent v daných obvodech se liší a 

je samozřejmé, že složitější obvody lépe charakterizují vlastnosti studované membrány i 

studované transportní procesy. V našich experimentech byly využity dva elektrické 

obvody, které jsou znázorněny na Obr. 16. Obvod A popisuje chování nepokryté 

polykarbonátové membrány (nosiče), kde kondenzátor představuje kapacitu C nepokryté 

polykarbonátové membrány, odpor R1 je odpor elektrolytu nacházející se v měřicí cele a 

odpor R2 představuje odpor polykarbonátového nosiče. Obvod B je vhodný pro 

charakterizaci utvářené fosfolipidové membrány v pórech polykarbonátového nosiče, kde 

kondenzátory představují kapacitu C1 pokrytého polykarbonátového nosiče a kapacitu C2 

utvořené fosfolipidové membrány v pórech nosiče. Odpor R1 a R2 charakterizují stejné 

podmínky jako v případě obvodu A, odpor R3 představuje odpor fosfolipidové membrány. 
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Obr. 16. Náhradní elektrické obvody používané pro charakterizaci fosfolipidové 

dvojvrstvy. Obvod A charakterizuje nepokrytý polykarbonátový nosič; obvod B utvořenou 

fosfolipidovu membránu v pórech nosiče; C - kapacita nepokrytého polykarbonátového 

nosiče; C1 - kapacita pokrytého polykarbonátového nosiče; C2 - kapacita utvořené 

fosfolipidové membrány v pórech nosiče; R1 - odpor elektrolytu nacházející se v měřicí 

cele; R2 - odpor polykarbonátového nosiče; R3 - odpor fosfolipidové membrány. 

 3.3.5. Stejnosměrná voltametrie (DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV) 

Pro stanovení koncentrace prošlých měďnatých nebo kademnatých iontů, přes 

utvořenou modelovou membránu, nacházející se v roztoku (elektrolytu 2) v jedné z částí 

měřicí cely byla využita diferenční pulzní voltametrie. Pokud byl přenos iontů sledován 

v přítomnosti organických kyselin při různém pH, byla zvolena pro stanovení obsahu 

použitých organických kyselin v elektrolytu 2 stejnosměrná (DC) voltametrie. V některých 

případech byly organické kyseliny stanoveny v elektrolytu 2 také pomocí diferenční pulzní 

voltametrie. 

 K určení koncentrace elektroaktivní látky, tedy přenesených iontů kovů, byla použita 

metoda standardního přídavku [91]. 

 

Přesné principy výše uvedených metod jsou uvedeny ve skriptech [91] a mnoha učebnicích 

[92-94], není tedy nutné je zde důkladně popisovat. 
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4. VÝSLEDKY  

4.1 Tvorba a charakterizace modelové fosfolipidové membrány 

Aby bylo možné studovat transport iontů přes modelové membrány, je potřeba 

nejdříve zvolit vhodnou metodu, která by vedla k úspěšné a reprodukovatelné přípravě 

příslušné modelové membrány. Pro tento případ se ukázal být velmi vhodný 

polykarbonátový porézní nosič, který umožňuje utváření fosfolipidové membrány v jeho 

pórech, a který současně stabilizuje vzniklou membránu. Dále je potřeba vytvořenou 

membránu a její změny, ke kterým dochází v průběhu transportních procesů, 

charakterizovat. Pro tyto účely je velmi vhodná metoda elektrochemické impedanční 

spektroskopie (EIS) charakterizující změny během utváření membrány v pórech nosiče, v 

ustáleném stavu a při transportních procesech. 

Po sestavení měřicí cely (popsané v kapitole 1.3.1), nanesení roztoku fosfolipidu na 

nosič a zaplnění obou částí skleněné cely roztokem základního elektrolytu 0,1 M KCl byla 

započata impedanční měření elektrochemickou impedanční spektroskopií. Touto metodou 

byly získány závislosti imaginární složky na reálné složce impedance v případě pokryté a 

nepokryté polykarbonátové membrány roztokem fosfolipidu při vloženém potenciálu -

0,1 V. Ze získaných impedančních závislostí byly, pomocí softwaru CHI v. 8.1 a 

navržených náhradních elektrických obvodů uvedených na Obr. 16, vypočteny hodnoty 

kapacit C, C1 a C2, jejichž význam je popsán v kapitole 3.3.4. Získané hodnoty těchto 

kapacit byly poté vyneseny do grafů v závislosti na čase, po který docházelo k utváření 

membrány v pórech nosiče a jejímu ustanovení. Impedanční závislost kapacity C na čase, 

uvedená na Obr. 17, představuje situaci, kdy polykarbonátový nosič není pokrytý roztokem 

fosfolipidu. Pokud je nosič roztokem fosfolipidu pokryt a membrána se v pórech nosiče 

utváří má impedanční závislost kapacit C1 a C2 na čase průběh znázorněný na Obr. 18. Ze 

získaných závislostí uvedených kapacit na čase vyplývá, že kapacity fosfolipidové 

membrány postupně vzrůstají poté, co je membrána vystavena roztoku základního 

elektrolytu 0,1 M KCl. To je způsobeno postupným „zkompaktňováním“ fosfolipidové 

membrány.  

Největší změny byly registrovány u kapacity C2, u které docházelo k výraznému 

nárůstu hodnot. Vzrůstající hodnoty této kapacity v závislosti na čase odpovídají tvorbě 

fosfolipidové membrány v pórech nosiče. Hodnoty kapacit C a C1 jsou řádově nižší, což je 

způsobené parazitní kapacitou, která zahrnuje vlivy ostatních částí cely (odpor 
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polykarbonátového nosiče, elektrod, přístroje) a pokrytím obou stran polykarbonátového 

nosiče, kdy se molekuly fosfolipidu nacházejí také na povrchu nosiče mimo jeho póry. 

Tvorba (ustálení) fosfolipidové membrány činila 60 – 80 minut. 

 

Obr. 17. Závislost kapacity C na čase, po který bylo sledováno chování 

polykarbonátového nosiče. Polykarbonátový nosič nepokrytý roztokem fosfolipidu. 

Hodnoty kapacity byly vypočteny z obvodu dle Obr. 16 A; osa y - kapacita nepokrytého 

polykarbonátového  nosiče; osa x - čas. 

 

Obr. 18. Závislost kapacit C1 a C2 na čase, po který docházelo k utváření 

fosfolipidové membrány v pórech nosiče. Polykarbonátový nosič pokrytý roztokem 

fosfolipidu a utváření membrány v pórech nosiče. Hodnoty kapacity byly vypočteny z obvodu 

dle Obr. 16 B. Pozvolný nárůst závislosti kapacity C2 na čase představuje formování 

fosfolipidové membrány v pórech nosiče; osa y - kapacita C1 pokrytého 
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polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

Závislosti imaginární složky impedance na reálné složce impedance při frekvenčním 

rozmezí 0,1-1000 Hz představovaly tvar půlkruhu, jak je znázorněno na Obr. 19. 

Samozřejmě nelze přesně říci, zda v pórech nosiče vzniká ideální fosfolipidová dvojvrstva, 

protože existuje mnoho různých faktorů, které ovlivňují vznikající membránu. Jedním 

z faktorů může být špatné uspořádání molekul fosfolipidů v rámci membrány a vznik 

micel. Dále může docházet k destrukci části vytvořených membrán, což způsobuje průchod 

molekul vody do pórů nosiče a velký vzrůst hodnot kapacit. V některých případech lze 

předpokládat vznik nejen dvojvrstev, ale i polyvrstev. 

 

Obr. 19. Závislosti imaginární (Z’’) složky na reálné (Z’) složce impedance při 

frekvenčním rozmezí od 0,1-1000 Hz měřené elektrochemickou impedanční 

spektroskopií. Tyto závislosti byly registrovány pro různé časové intervaly od nanesení 

fosfolipidu na nosič a charakterizují formování membrány v pórech polykarbonátového 

nosiče (E = -0,1 V) [21]. 

 

Hrubý odhad tloušťky fosfolipidové membrány byl proveden pomocí výpočtu 

celkové kapacity fosfolipidové membrány, zahrnující kapacitu vody v pórech nosiče 

v sériové kombinaci s kapacitou fosfolipidové membrány. Ze znalosti obsahu plochy 
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nosiče, jeho tloušťky a relativní permitivity vody a fosfolipidu je možné konstatovat, že se 

tloušťka fosfolipidové membrány v pórech nosiče pohybuje v rozmezí od 10 – 20 nm. 

Vyšší tloušťka membrány, oproti tloušťce reálné membrány (7 - 10 nm) [95], je způsobena 

právě výše uvedenými faktory, které nelze úplně odstranit. Stále se, ale pohybujeme 

řádově v hodnotách, které jsou typické pro skutečné biologické membrány. Mikroskopický 

povrch pokrytého polykarbonátového nosiče byl také zjišťován, jiným výzkumným týmem 

laboratoře, pomocí metody mikroskopie atomárních sil umožňující trojrozměrné 

zobrazování povrchů. Touto metodou byly poskytnuty informace o rozložení fosfolipidové 

membrány na povrchu nosiče a vrstvě pokrytí, kdy bylo prokázáno, že v řadě případů 

nedochází k tvorbě micel a liposomů, ale vytváří se spojitá vrstva pokrývající 

polykarbonátový filtr.  

Protože se podařilo vytvořit stabilní a snadno reprodukovatelnou modelovou 

membránu, bylo možné dále studovat transport iontů v různých podmínkách a 

v přítomnosti různých látek. Jednotlivé pokusy prováděné v přítomnosti a nepřítomnosti 

ionoforu calcimycinu a současně také nízkomolekulárních organických kyselin při různém 

pH jsou popisovány v následujících kapitolách diplomové práce. Kromě těchto látek byl 

okrajově sledován transport měďnatých iontů také v přítomnosti dvou peptidů, nisinu a  

transportanu 10. 

Vzhledem k tomu, že chování měďnatých a kademnatých iontů je za určitých 

podmínek velmi podobné, budou u konkrétních případů v následujících kapitolách 

uvedeny impedanční závislosti a některé voltametrické záznamy pouze pro případ, kdy byl 

studován transport Cu
2+

. Určité studie, zabývající se přenosem Cd
2+

 byly již v minulosti 

prováděny [2,67,96]. Proto tyto pokusy nebyly znovu opakovány a odkazujeme se na 

příslušnou literaturu. 

4.2  Studium transportu iontů těžkých kovů přes modelovou 

fosfolipidovou membránu v nepřítomnosti ionoforu 

4.2.1 Transport měďnatých a kademnatých iontů přes membránu v kyselém pH 

prostředí 

Pokud nebyl k roztoku přidáván calcimycin fosfolipidu, který se nanášel na 

polykarbonátový nosič, množství iontů prošlých membránou a také transport 

nízkomolekulárních organických kyselin přes modelovou membránu závisely na pH 
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základního elektrolytu 0,1 M KCl nacházející se v obou částech měřící cely. V případě, že 

byl studován transport pouze Cu
2+

  nebo Cd
2+

 iontů v nepřítomnosti ionoforu calcimycinu, 

bylo množství prošlých iontů velmi malé. Cu
2+

 iontů bylo přes membránu transportováno 

0,06 % a Cd
2+

 iontů 0,08 %. Tuto skutečnost potvrdila voltametrická analýza roztoku 

(elektrolytu 2), který byl odebrán z jedné části měřicí cely, obsahující transportované ionty 

přes membránu. Záznamy voltametrického stanovení koncentrace přenesených iontů mědi 

přes membránu jsou znázorněny na Obr. 20 a pro prošlé ionty kadmia na Obr. 21. Na 

základě stanovení procentuálního zastoupení studovaných iontů v elektrolytu 2, lze 

považovat množství transportovaných iontů přes membránu za zanedbatelné. Nicméně i 

přesto, že calcimycin nebyl přítomen ve fosfolipidové membráně, došlo k přenosu velmi 

malého množství iontů přes membránu. Tato skutečnost mohla být způsobena 

nedokonalým pokrytím polykarbonátového filtru roztokem fosfolipidu, částečnou destrukcí 

vytvořených membrán, absencí membrány v některých pórech nosiče nebo znečištěním 

měřicí cely, ve které byly tyto experimenty studovány. 

 

 

Obr. 20. Voltametrické stanovení obsahu Cu
2+

 iontů v roztoku elektrolytu 2 

přenesených přes membránu v nepřítomnosti ionoforu calcimycinu při kyselém pH 

(2.4-2.6);  

(osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející elektrochemickým 

článkem); oranžová křivka -voltametrický záznam základního roztoku elektrolytu 0,1M 

KCl; černá křivka - voltametrický záznam elektrolytu 2 obsahující transportované ionty 
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přes membránu; modrá křivka - první přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM; zelená křivka - druhý přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM. 

Obr. 21. Voltametrické stanovení obsahu Cd
2+

 iontů v roztoku elektrolytu 2 

přenesených přes membránu v nepřítomnosti ionoforu calcimycinu při kyselém pH 

(2.4-2.6);  

(osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející elektrochemickým 

článkem); oranžová křivka -voltametrický záznam základního roztoku elektrolytu 0,1M 

KCl; černá křivka - voltametrický záznam elektrolytu 2 obsahující transportované ionty 

přes membránu; modrá křivka - první přídavek 50 µl Cd
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,1 mM; zelená křivka - druhý přídavek 50 µl Cd
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,1 mM. 

 Impedanční závislosti kapacit C1 a C2 na čase získané při studiu transportu iontů Cu
2+

 

přes membránu jsou znázorněny na Obr. 22. Z této závislosti je patrné, že měďnaté ionty 

nejsou přes membránu přenášeny, neboť dochází k pozvolnému nárůstu hodnot kapacit C1 

a C2 jako v případě, kdy bylo sledováno pouze formování fosfolipidové membrány 

v pórech nosiče znázorněné na Obr. 18. Obdobná impedanční závislost kapacit C1 a C2 na 

čase byla získána i při studiu transportu kademnatých iontů přes membránu v kyselém pH.  
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 Stejných výsledků bylo dosaženo také za přítomnosti organických kyselin 

v elektrolytu 1, nacházející se v jedné z částí skleněné cely, kdy bylo množství prošlých 

iontů, stanovené voltametricky jako v předchozím případě (Obr. 20, 21). Tedy velmi nízké. 

V přítomnosti kyseliny citronové (CA) prošlo membránou 0,05 % Cu
2+

, v přítomnosti 

kyseliny jablečné (MA) 0,81 % Cu
2+

 a kyseliny šťavelové (OA) 0,93 % Cu
2+

. Závislosti 

kapacit C1 a C2 na čase v přítomnosti jednotlivých nízkomolekulárních organických kyselin 

bylo velmi podobné se závislostí znázorněnou na Obr. 22.  

Transport Cd
2+

 v přítomnosti těchto kyselin v kyselém pH přes membránu byl 

stanovován již dříve [29,97,98], a proto nebyla příslušná měření za těchto podmínek 

prováděna. V tomto případě byly výsledky velmi podobné měření, při kterém byl studován 

transport měďnatých iontů přes membránu v kyselém pH v přítomnosti i nepřítomnosti 

organických kyselin. Opět nebyl zjištěn žádný významný vliv organických kyselin na 

transport Cd
2+

 při kyselém pH přes membránu a množství transportovaných Cd
2+

 bylo 

minimální. [21,97].  

 

Obr. 22. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při kyselém pH (2.4-2.6) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý fosfolipidem, který neobsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 0,16 mM; Elektrolyt 

2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého polykarbonátového nosiče a kapacita C2 

utvořené fosfolipidové membrány v pórech nosiče; osa x – čas. 
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Pokud nebyl ionofor calcimycin součástí lipidové membrány, nedocházelo při 

nízkých hodnotách pH (2.4-2.6) k transportu organických kyselin přes membránu. Z těchto 

výsledků tedy vyplývá, že použité organické kyseliny nejsou schopny se bez pomoci 

ionoforu a v  kyselém pH transportovat přes membránu. Za těchto podmínek také 

nedochází k disociaci kyseliny citronové a jablečné a nevytváří se komplexy s měďnatými 

ani kademnatými ionty. Naopak, nízká disociační konstanta kyseliny šťavelové způsobuje, 

že v roztoku disociuje a vytváří komplexy Cu-kyselina šťavelová nebo Cd-kyselina 

šťavelová i v takto kyselém prostředí. Avšak tyto komplexy a ani samotná kyselina 

šťavelová nemohou být bez pomoci ionoforu přes membránu přeneseny.  

Nepřítomnost kyseliny šťavelové v elektrolytu 2 byla prokázána za přítomnosti Cd
2+

 

iontů diferenční pulzní voltametrií (Obr. 23). Po přidání 100 µl Pb
2+

 a 0,1 M NaOH pro 

úpravu pH elektrolytu 2 na hodnotu pH 5,8 ve voltametrické nádobce není pozorován pík 

směsného komplexu Cd-kyselina šťavelová-Pb a je tedy zřejmé, že se kyselina šťavelová 

ve vzorku nenachází. Stejným způsobem byl prováděn důkaz přítomnosti kyseliny 

šťavelové v elektrolytu 2 s měďnatými ionty, kdy pík komplexu Cu-kyselina šťavelová a 

Cd-kyselina šťavelová-Pb nebyl pozorován. 

 Absence kyseliny jablečné a citronové v elektrolytu 2 byla prokázána pomocí 

stejnosměrné voltametrie. Protože voltametrické záznamy, které dokazují nepřítomnost 

těchto kyselin v elektrolytu 2, jsou stejné pro situaci, kdy je ionofor calcimycin přítomen 

ve fosfolipidové membráně a kdy není, jsou tyto závislosti uvedeny až v kapitole 3.3.1. 

Obr. 23. Voltametrické stanovení kyseliny šťavelové dokazující její nepřítomnost v 

elektrolytu 2 obsahujícím kademnaté ionty. (osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y 
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- proud procházející elektrochemickým článkem); ionofor nebyl zabudován ve 

fosfolipidové membráně a transport kademnatých iontů byl sledován při kyselém pH (2.4-

2.6); červená křivka - základní elektrolyt 0,1M KCl obsahující transportované Cd
2+

 ionty 

(elektrolyt 2); modrá křivka – přídavek Pb
2+

 iontů a úprava pH 0,1 M NaOH na 5,8, vzniku 

pouze píku olova. 

4.2.2. Transport měďnatých a kademnatých iontů přes membránu při pH 7.5 

Velice zajímavé výsledky byly pozorovány v případě, že transport iontů těžkých 

kovů přes membránu byl prováděn v přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin, 

konkrétně kyseliny šťavelové. Jak již je výše uvedeno k transportu iontů ani organických 

kyselin přes fosfolipidovou membránu nedochází v případě, že ionofor není součástí 

fosfolipidové membrány. Pokud ale pH elektrolytu 1, obsahující základní elektrolyt 0,1 M 

KCl, studované ionty a příslušnou kyselinu, bylo upraveno pomocí 0,1 M NaOH na 

hodnotu pH 7.5, ionty byly přes modelovou membránu transportovány. Množství prošlých 

iontů bylo srovnatelné s množstvím, které projde v případě, že je ve fosfolipidové 

membráně zabudován calcimycin. Tento transport je umožněn CO2, který vzniká 

dekarboxylcí nízkomolekulárních organických kyselin v elektrolytu 1 úpravou pH. 

Uvolňovaný CO2 způsobuje destrukci membrány v pórech nosiče [97]. Částečně 

nekompaktní fosfolipidová membrána umožňuje pronikání Cu
2+

 a Cd
2+

 iontů přes 

membránu, a to ve stoupající míře pro kyselinu citronovou< jablečnou< šťavelovou. 

Protože kyselina jablečná a citronová mají složitější strukturu než kyselina šťavelová, 

nejsou schopné vytvořenými póry v membráně procházet. Voltametrické stanovení 

absence kyseliny jablečné a citronové v elektrolytu 2 je uvedeno v kapitole 3.3.1. 

Přítomnost kyseliny šťavelové v elektrolytu 2 byla prokázána pomocí detekce směsného 

komplexu Cd-kyselina šťavelová-Pb, který je patrný na voltametrickém záznamu z 

diferenční pulzní voltametrie uvedený na Obr. 24. Při voltametrickém stanovení kyseliny 

šťavelové bylo k elektrolytu 2, ve kterém se kromě této kyseliny nacházely také ionty Cu
2+

 

(pík u -100 mV) nebo Cd
2+

 prošlé membránou, (pík u -550 mV), pipetováno 30 µl 0,1 mM 

Cd
2+

, 30 µl 0,1 mM Pb
2+

 a 0,1 M NaOH pro úpravu pH na 7,5. Přídavek kademnatých a 

olovnatých iontů spolu s úpravou pH na hodnotu 7,5 vede ke vzniku směsného komplexu 

Cd-kyselina šťavelová-Pb (pík při potenciálu -600 mV) a komplexu Cu-kyselina šťavelová 

(pík v okolí potenciálu -300 mV). Dalším přídavkem Pb
2+

 vzrůstá pouze směsný komplex 

Cd-kyselina šťavelová-Pb (Obr. 24).  
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Obr. 24. Důkaz přítomnosti kyseliny šťavelové v elektrolytu 2 pomocí tvorby 

směsného komplexu Cd-kyselina šťavelová-Pb; (osa x - potenciál pracovní elektrody, 

osa y - proud procházející elektrochemickým článkem). Ionofor nebyl zabudován ve 

fosfolipidové membráně; červená křivka - roztok základního elektrolytu 0,1 M KCl 

obsahující transportované ionty a kyselinu šťavelovou; zelená křivka - přídavek iontů Cd
2+

 

a Pb
2+

 a úprava pH 0,1 M NaOH na hodnotu 7,5 a vznik píku směsného komplexu Cd-

kyselina šťavelová-Pb a píku komplexu Cu-kyselina šťavelová; modrá křivka – přídavek 

pouze Pb
2+

 iontů, vzrůst pouze píku směsného komplexu Cd-kyselina šťavelová-Pb. 

Transport Cu
2+

 iontů a kyseliny šťavelové přes fosfolipidovou membránu potvrzuje 

závislost kapacit C1 a C2 na čase (Obr. 25). Po přidání Cu
2+

, kyseliny šťavelové a následné 

úpravě pH na 7.5 elektrolytu 1, dochází k pozvolnému snížení (nebo alespoň zastavení 

nárůstu) kapacity. Tento pokles kapacity C2 je způsoben přenosem iontů v důsledku 

poškození membrány způsobené CO2. Pokud se v elektrolytu 1 nacházela kyselina 

šťavelová množství prošlých měďnatých iontů přes membránu bylo 3,0 %,. Protože byla 

největší množství Cd
2+ 

iontů transportovaná přes membránu při tomto pH v přítomnosti 

kyseliny šťavelové pozorována již dříve výzkumným týmem laboratoře, kde byla 

diplomová práce prováděna [29,97,98] byly studie přenosu Cu
2+ 

iontů prováděny pouze 

v přítomnosti této kyseliny.  
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Obr. 25. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při úpravě pH elektrolytu 1 na hodnotu 7.5. 

Polykarbonátový nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který neobsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 

0,1 M KCl, šipka označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny šťavelové, jejichž koncentrace 

v elektrolytu 1 byla 0,16 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 

pokrytého polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány 

v pórech nosiče; osa x – čas. 

 

Transport Cd
2+

 iontů v přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin při pH 

7.5 byl předmětem studie členů laboratoře, kde byla diplomová práce vypracována, již 

dříve a ze získaných výsledků vyplývá, že chování organických kyselin za těchto 

podmínek v přítomnosti Cd
2+

 je obdobné jako v případě Cu
2+

 [29,97,98]. 

 

¨ 
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4.3 Studium transportu iontů těžkých kovů přes modelovou 

fosfolipidovou membránu v přítomnosti ionoforu 

4.3.1 Transport měďnatých a kademnatých iontů přes membránu v prostředí 

kyselém pH  

Pokud byl do fosfolipidové membrány úspěšně inkorporován calcimycin bylo 

stanovené množství iontů prošlých membránou v elektrolytu 2 výrazně větší než v případě 

absence tohoto ionoforu. Měďnatých iontů bylo za těchto podmínek transportováno 3,8 % 

a kademnatých 1,9 %. Nižší množství Cd
2+

 iontů prošlých membránou v porovnání 

s množstvím prošlých Cu
2+

 iontů může být způsobeno odlišnou interakcí ionoforu s iontem 

kovu v dimerním komplexu a jeho uspořádáním. Kademnaté ionty mají větší iontový 

poloměr (0,103 nm), relativní molekulovou hmotnost 112,4 a elektronegativitu 1,69 oproti 

měďnatým iontům, u kterých je iontový poloměr 0,073 nm, relativní molekulová hmotnost 

63,5 a elektronegativitu 1,90 [58]. Na základě těchto parametrů lze předpokládat, že 

dimerní komplex ionoforu s Cd
2+

 ionty vytváří strukturu větších rozměrů a v některých 

případech může docházet ke snížení množství transportovaných Cd
2+

 iontů přes membránu 

vlivem sterických efektů v pórech polykarbonátového nosiče. Omezení pohyblivosti 

komplexu přes fosfolipidovou membránu, tak může vést k méně účinnému přenosu Cd
2+

 

iontů pomocí ionoforu calcimycinu. Snížená schopnost přenosu Cd
2+

 iontů calcimycinem 

může být také způsobena horší interakcí mezi iontem Cd
2+

 a atomy molekuly ionoforu, 

které v případě kademnatých iontů nemusí tak dobře nahradit solvatační obal na povrchu 

tohoto iontu. V případě Cu
2+

 iontů je struktura dimerní formy calcimycinu v komplexu 

s měďnatými ionty mnohem menších rozměrů a díky menšímu působení sterických efektů 

v pórech nosiče je umožněna větší flexibilita komplexu. Tím také účinnější transport Cu
2+

 

přes membránu.  

Množství prošlých měďnatých a kademnatých iontů bylo stanoveno metodou 

standardního přídavku pomocí diferenční pulzní voltametrie. Voltametrická analýza 

elektrolytu 2 je zobrazena na Obr. 26 pro Cu
2+

 ionty a na Obr. 27 pro Cd
2+

 ionty.  
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Obr. 26. Voltametrické stanovení obsahu Cu
2+

 iontů v roztoku elektrolytu 2 

přenesených přes membránu v přítomnosti ionoforu calcimycinu při kyselém pH 

(2.4-2.6); 

(osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející elektrochemickým 

článkem); oranžová křivka -voltametrický záznam základního roztoku elektrolytu 0,1 M 

KCl; černá křivka - voltametrický záznam elektrolytu 2 obsahující transportované ionty 

přes membránu; modrá křivka - první přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM; zelená křivka – druhý přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM. 
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Obr. 27. Voltametrické stanovení obsahu Cd
2+

 iontů v roztoku elektrolytu 2 

přenesených přes membránu v přítomnosti ionoforu calcimycinu při kyselém pH 

(2.4-2.6); (osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející 

elektrochemickým článkem); oranžová křivka -voltametrický záznam základního roztoku 

elektrolytu 0,1 M KCl; černá křivka - voltametrický záznam elektrolytu 2 obsahující 

transportované ionty přes membránu; modrá křivka - první přídavek 50 µl Cd
2+

 ze 

zásobního roztoku o koncentraci 0,1 mM; zelená křivka – druhý přídavek 50 µl Cd
2+

 ze 

zásobního roztoku o koncentraci 0,1 mM. 

 

Pokud byl ve fosfolipidové membráně zabudován ionofor calcimycin dochází po 

přidání Cu
2+

 nebo Cd
2+

 iontů do elektrolytu 1, ve kterém byla jejich koncentrace 0,16 mM 

a 0,1 mM, ke snížení hodnot kapacit (Obr. 28). Tento pokles lze opět vysvětlit přenosem 

nabitých částic přes membránu. Dvě molekuly calcimicynu obklopí příslušný iont kovu, 

který se tak nachází uvnitř hydrofilní části dimerní formy ionoforu. Hydrofobní část 

calcimycinu se inkorporuje do hydrofobní části fosfolipidové membrány a umožňuje 

transportovat tyto nabité molekuly přes nepolární část membrány. 

 

Obr. 28. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+

/Cd
2+  

iontů přes ni při kyselém pH (2.4-2.6) elektrolytu 1. 

Polykarbonátový nosič pokrytý fosfolipidem, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1M 

KCl, šipka označuje přídavek Cu
2+

/Cd
2+ 

 iontů, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,16 mM/0,1 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 
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polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

 

Studován byl také vliv nízkomolekulárních organických kyselin na transport 

měďnatých iontů přes membránu při kyselém pH elektrolytu 1. Protože chování 

kademnatých iontů v přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin je za těchto 

podmínek velmi podobné s chováním měďnatých iontů jsou zde uváděny pouze výsledky 

získané s ionty měďnatými. 

Jak bylo uvedeno již výše, při nízkých hodnotách pH (2,4-2,6) elektrolytu 1 netvoří 

kyselina citronová (pKa1 - 3,13) a kyselina jablečná (pKa1 – 3,46) komplexy s Cu
2+

/Cd
2+

 

ionty. Pomocí stejnosměrné voltametrie byla dokázána nepřítomnost kyseliny citronové 

(Obr. 29) a kyseliny jablečné (Obr. 31.) v elektrolytu 2. Na základě tohoto měření lze říci, 

že ani v přítomnosti ionoforu calcimycinu nejsou obě karboxylové kyseliny transportovány 

přes membránu ze sterických důvodů, stejně jako tomu bylo i v případě, kdy bylo pH 

elektrolytu 1 upraveno na 7.5. 

V případě stanovení kyseliny citronové v elektrolytu 2 bylo do tohoto roztoku o pH 

2,6 pipetováno 20 µl zásobního roztoku kyseliny citronové o koncentraci 0,1 M a množství 

0,1 M NaOH potřebné pro úpravu pH na 5,1. Ze získané voltametrické závislosti uvedené 

na Obr. 29 je patrné, že v  elektrolytu 2 nebyla kyselina citronová přítomná. Teprve 

přídavek 0,01 M kyseliny citronové a úprava pH elektrolytu 2 na 5,1 ve voltametrické 

nádobce vedla ke vzniku komplexu Cu-kyselina citronová (pík kolem oblasti -300 mV). V 

okolí potenciálu -600 mV byl pozorován pík Pb
2+

 a PbOH
+
. Tento pík lze zaznamenat i 

v elektrolytu 2 při potenciálu okolo -500 mV. Jeho přítomnost je pravděpodobně 

způsobena nečistotami obsaženými v chemikáliích, látkami, které se „louhují“ ze skleněné 

cely, se kterou byla prováděna měření přenosu iontů těžkých kovů přes membránu a 

pravděpodobně též z polykarbonátové membrány. 
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Obr. 29. Důkaz absence kyseliny citronové v elektrolytu 2 pomocí tvorby komplexu 

Cu-kyselina citronová; (osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející 

elektrochemickým článkem). Ionofor byl zabudován ve fosfolipidové membráně; modrá 

křivka - roztok základního elektrolytu 0,1 M KCl obsahující pouze transportované ionty; 

červená křivka - přídavek kyseliny citronové a úprava pH 0,1 M NaOH na 5,1; pík 

komplexu Cu-kyselina citronová pozorován v okolí potenciálu -300 mV. 

Množství Cu
2+

 iontů transportovaných přes membránu v přítomnosti kyseliny citronové, 

stanovené stejnosměrnou voltametrií, bylo 4,0 %. Kyselina citronová tedy nemá, za těchto 

podmínek, příliš velký vliv na transport měďnatých iontů a množství těchto iontů 

v elektrolytu 2 je srovnatelné s množstvím jak tomu bylo v případě, kdy kyselina citronová 

nebyla do elektrolytu 1 přidávána (3,8 %). Tato skutečnost byla potvrzena i pomocí 

elektrochemické impedanční spektroskopie uvedené na Obr. 30. Z poklesu závislosti 

hodnot kapacit C1 a C2 na čase je patrné, že dochází k přenosu Cu
2+

 iontů přes 

fosfolipidovou membránu poté, co byly Cu
2+

 a kyselina citronová přidány k elektrolytu 1. 

Malé zvýšení koncentrace měďnatých iontů v elektrolytu 2 by mohlo být též vysvětleno 

„vylouhováním“ malého množství iontů ze skleněné cely během měření, se kterou byla 

prováděna studie transportu iontů těžkých kovů přes membránu. 
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Obr. 30. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při kyselém pH (2,4-2,6) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny citronové, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,16 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

 

Absence kyseliny jablečné v elektrolytu 2, odebraného z jedné části měřicí cely, byla 

dokázána podobným způsobem jako v případě kyseliny citronové. K elektrolytu 2 o pH 2,5 

byl přidán zásobní roztok kyseliny jablečné o koncentraci 0,1 M a množství 0,1 M NaOH 

pro úpravu pH na 5,1. Ze získané závislosti je patrné, že kyselina jablečná nebyla přes 

fosfolipidovu membránu transportována. Teprve přídavek kyseliny jablečné a úprava pH 

vedla ke vzniku komplexu Cu-kyselina jablečná (pík kolem oblasti -300 mV). 
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Obr. 31. Důkaz absence kyseliny jablečné v elektrolytu 2 pomocí tvorby komplexu 

Cu-kyselina jablečná; (osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející 

elektrochemickým článkem). Ionofor calcimycin byl zabudován ve fosfolipidové 

membráně; modrá křivka - roztok základního elektrolytu 0,1 M KCl (elektrolyt 2) 

obsahující pouze transportované ionty; fialová křivka - přídavek kyseliny jablečné a úprava 

pH 0,1 M NaOH na hodnotu 5,1; vznik komplexu Cu-kyselina jablečná (pík v okolí 

potenciálu -300 mV). 

Pokud byla kyselina jablečná přidána k elektrolytu 1 bylo množství transportovaných iontů 

při kyselém pH elektrolytu 1 stanovené stejnosměrnou voltametrií 8,3 %. Výrazné zvýšení 

koncentrace měďnatých iontů v elektrolytu 2 v porovnání s množstvím transportovaných 

iontů v přítomnosti kyseliny citronové (4,0 %), mohlo být způsobeno několika faktory: Jak 

je již popsáno v kapitole 1.5.4., některé nízkomolekulární organické kyseliny mohou 

sloužit jako přenašeče kovů do cílového místa. Lze tedy předpokládat, že i kyselina 

jablečná patří do této skupiny látek a může určitým způsobem napomoci transportu Cu
2+

 

iontů přes fosfolipidovou membránu. I přesto, že při daném pH netvoří kyselina jablečná 

komplexy s ionty kovů, může dojít k tvorbě vodíkových můstků mezi karboxylovou 

skupinou kyseliny a molekulami vody solvatačního obalu iontu a jeho následnému 

„navedení“ k membráně, kde už je transport přes membránu zprostředkován molekulami 

ionoforu. Vzhledem k tomu, že měření byla několikrát opakována a čistota cely byla vždy 

před měřením stanovena diferenční pulzní voltametrií, lze tyto příčiny vzrůstu koncentrace 

Cu
2+

 iontů vyloučit. Protože je stále velmi málo známo o molekulárním mechanismu 

přenosu kovů přes buněčnou membránu, mohly by tyto poznatky přispět k objasnění 
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procesů spojených s transportem těžkých kovů do buněk a tedy ke snížení jejich 

nežádoucího působení na organismus. 

Transport Cu
2+ 

iontů přes membránu ve větším množství je také patrný z výsledků 

získaných elektrochemickou impedanční spektroskopií (Obr. 32). V tomto případě dochází 

k značnému poklesu kapacity C2, což odpovídá většímu množství transportovaných Cu
2+

 

iontů přes membránu, které bylo stanoveno diferenční pulzní voltametrií. 

Obr. 32. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při kyselém pH (2,4-2,6) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny jablečné, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,16 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

 

V dalších experimentech byl studován transport Cu
2+ 

iontů v přítomnosti kyseliny 

šťavelové, která disociuje (pKa1 – 1,25) již při nízkém pH (2,4). V elektrolytu 1 tedy může 

docházet ke vzniku nestabilního komplexu Cu-kyselina šťavelová. Tento komplex má 

jednodušší strukturu, a může být tedy transportován přes membránu za pomoci vhodného 

ionoforu. Protože komplex Cu-kyselina šťavelová není dostatečně stabilní, dochází po jeho 

přenesení přes membránu k jeho rozpadu. Komplex Cu-kyselina šťavelová je stabilnější až 

při vyšších hodnotách pH, a aby bylo možné tento komplex voltametricky detekovat je 

tedy potřeba upravit pH elektrolytu 2. Komplex Cu-kyselina šťavelová v elektrolytu 2 byl 



 
 
 

65 
 

stanoven pomocí diferenční pulzní voltametrie (Obr. 33.), kdy k elektrolytu 2 byl přidán 

0,1 M NaOH pro úpravu pH na 9.0. Tato změna pH vedla k tvorbě stabilního komplexu 

Cu-kyselina šťavelová (pík v okolí potenciálu -250 mV, Obr. 33) a dokázala tak 

přítomnost kyseliny šťavelové ve vzorku. Pro přesnější detekci polohy píku komplexu Cu-

kyselina šťavelová byl současně připraven roztok obsahující 10 ml 0,1 M KCl, 100 µl Cu
2+

 

(0,16 mM) a 40 µl 0,01 M kyseliny šťavelové. K tomuto roztoku byl ještě přidán 0,1 M 

NaOH pro úpravu pH na 9,0 za vzniku komplexu Cu-kyselina šťavelová. Takto připravený 

roztok byl následně voltametriky změřen za stejných podmínek jako elektrolyt 2, jehož pH 

bylo následně upraveno. Poloha píku komplexu Cu-kyselina šťavelová připraveného 

vzorku „ležela“ přibližně při -250 mV, nacházela se tedy ve stejné oblasti jako pík 

představující komplex Cu-kyselina šťavelová v elektrolytu 2. 

Obr. 33. Důkaz přítomnosti měďnatých iontů a kyseliny šťavelové v elektrolytu 2 

pomocí tvorby komplexu Cu-kyselina šťavelová. Ionofor byl zabudován ve 

fosfolipidové membráně; černá křivka - roztok základního elektrolytu 0,1 M KCl; zelená 

křivka - roztok základního elektrolytu 0,1 M KCl (elektrolyt 2) o pH 2,4 obsahující 

transportované ionty; červená křivka - připravený roztok obsahující komplex Cu-kyselina 

šťavelová; modrá křivka - elektrolyt 2 o pH 9; vznik komplexu Cu-kyselina šťavelová (pík 

v okolí potenciálu -250 mV). 

V přítomnosti kyseliny šťavelové bylo transportováno 4,5 % měďnatých iontů. Nárůst 

množství prošlých iontů oproti roztoku neobsahujícím kyselinu šťavelovou (3,8 %), je 
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způsoben tvorbou komplexu Cu-kyselina šťavelová, který je transportován membránou. 

Měďnaté ionty jsou tedy ve volné nebo vázané formě transportovány přes modelovou 

membránu a intenzita přenosu měďnatých iontů přes membránu je tak zvyšována. 

Transport měďnatých iontů v přítomnosti kyseliny šťavelové nacházející se v elektrolytu 1 

je také potvrzen změnou kapacity utvořené fosfolipidové membrány v pórech nosiče C2 na 

čase (Obr. 34), po který dochází k formování membrány a přenosu iontů přes ní. Po přidání 

20 µl měďnatých iontů (0,16 mM) a 400 µl 0,01M kyseliny šťavelové dochází k poklesu 

hodnot kapacity C2, což představuje transport měďnatých iontů ve volné a vázané formě. 

 

Obr. 34. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při kyselém pH (2,4-2,6) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny šťavelové (OA), jejichž koncentrace v elektrolytu 

1 byla 0,16 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

4.3.2  Transport měďnatých a kademnatých iontů přes membránu v neutrálním 

pH prostředí 

Transport iontů těžkých kovů přes modelovou membránu byl studován také v téměř 

neutrálním prostředí pH, kdy pH elektrolytu 1, nacházející se v jedné části měřící cely, 

bylo upraveno 0,1 M NaOH na hodnotu 5,8 – 6,5, podle toho, jaká organická kyselina byla 

do elektrolytu 1 přidávána. Pokud se v elektrolytu 1 nacházela kyselina jablečná pH 
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elektrolytu 1 bylo upraveno na 6,4, u kyseliny citrónové na 6,5 a u kyseliny šťavelové na 

5,8. Jestliže byl transport iontů přes membránu sledován v přítomnosti kyseliny jablečné a 

citronové, bylo množství iontů prošlých přes lipidovou dvojvrstvu v přítomnosti těchto 

dvou kyselin sníženo v porovnání s množstvím iontů, které byly transportovány přes 

membránu při kyselém pH elektrolytu 1. Tento pokles koncentrace přenesených iontů 

v neutrálním pH elektrolytu 1 může být způsoben vznikem komplexů dané kyseliny 

s příslušnými ionty, které nemohou být v důsledku větších rozměrů své struktury 

transportovány přes vytvořenou fosfolipidovou membránu. Molekula ionoforu nedokáže 

s těmito většími komplexy interagovat a transportovat je hydrofobní částí membrány. V 

komplexech je tak vázána většina iontů a množství volných iontů, schopných transportovat 

se přes membránu, se snižuje. Vzniklé komplexy se také mohou vázat na molekuly 

ionoforu zabudované ve fosfolipidové membráně, čímž znemožňují interakce mezi 

molekulou ionoforu a ionty, které tak nemohou být přes membránu přeneseny. 

 Závislosti kapacit C1 a C2 na čase, po který dochází k utváření fosfolipidové 

membrány a transportu iontů přes vytvořenou membránu, jsou pro měďnaté a kademnaté 

ionty odlišné. U závislosti kapacit C1 a C2 na čase (Obr. 35), získané pro měďnaté ionty 

transportované přes membránu v přítomnosti kyseliny jablečné, dochází k výraznému 

zvýšení hodnot kapacity C2. Tento nárůst je pravděpodobně způsoben interakcí vzniklých 

komplexů Cu-kyselina jablečná (pKa2 - 5,1) s molekulami ionoforu calcimycinu 

zabudovaných v membráně, které se nemohou v důsledku těchto vazeb účastnit transportu 

volných iontů přes membránu. Tím dochází k „ucpání“ molekul ionoforu, k poklesu 

množství iontů transportovaných přes membránu a vzrůstu kapacity C2. Procentuální podíl 

transportovaných Cu
2+

 iontů přes membránu v přítomnosti kyseliny jablečné v elektrolytu 

1 bylo stanoveno diferenční pulzní voltametrií na hodnotu 1,9 %.  
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Obr. 35. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při neutrálním pH (6,4) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny jablečné, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,16 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

Pokud byl studován transport Cu
2+

 iontů přes modelovou membránu v přítomnosti 

kyseliny citrónové (pKa2 - 4,76; pKa3 - 6,4) v elektrolytu 1 při pH 6,5 bylo množství iontů 

prošlých membránou, stanovené diferenční pulzní voltametrií, 1,7 %. Závislost kapacit C1 

a C2 na čase zobrazená na Obr. 36 je podobná závislosti uvedené na Obr. 35. Opět dochází 

k nárůstu hodnot kapacity C2 během přenosu iontů přes membránu. Pokles množství 

transportovaných iontů přes membránu, oproti množství iontů přenesených přes membránu 

v přítomnosti kyseliny jablečné (1,88 %) je způsoben vznikem komplexu Cu-kyselina 

citronová, ve kterém je vázáno větší množství měďnatých iontů. Množství iontů ve volné 

formě i jejich transport přes membránu je tak snižován, ale na základě získaných výsledků 

lze říci, že chování obou kyselin v téměř neutrálním pH v přítomnosti měďnatých iontů je 

velmi podobné. V obou případech dochází k disociaci kyseliny jablečné nebo citronové a 

tvorbě komplexů s ionty. Tyto komplexy se pravděpodobně váží na povrch membrány a 

tím znemožňují interakci mezi molekulami ionoforů a ionty, které pak nemohou být 

přeneseny přes membránu. 
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Obr. 36. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při neutrálním pH (6,5) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny citronové, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,16 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

 

Na základě provedených experimentů lze říci, že chování kyseliny jablečné a citronové je 

v kyselém a mírně kyselém (6,5) pH rozdílné. Jejich vliv na transport měďnatých iontů je 

patrný ze získaných výsledků popsaných výše. Kyselina jablečná i citronová v kyselém 

prostředí (2,4 - 2,6) zvyšují množství přenesených iontů přes membránu, pravděpodobně se 

chovají jako ionofor a napomáhají jejich transportu. Pokud je pH prostředí, ve kterém 

dochází k přenosu iontů přes membránu, jen mírně kyselé (6,4 – 6,5), dochází k poklesu 

množství iontů transportovaných přes membránu v důsledku vzniku komplexů, které tyto 

kyseliny s měďnatými ionty tvoří. Změnou pH prostředí tedy můžeme ovlivnit transport 

iontů přes membrány a tím i jejich množství v buňkách. 

 V přítomnosti kyseliny jablečné nebo citronové v elekrolytu 1 byl také studován 

transport Cd
2+

 iontů přes modelovou membránu. Průběh impedanční závislosti zobrazený 

na Obr. 37 popisuje situaci, kdy se transportu kademnatých iontů přes membránu účastnila 

kyselina citronová. Malý pokles závislosti kapacity utvořené fosfolipidové membrány C2 

na čase představuje transport malého množství Cd
2+

 iontů přes membránu, což odpovídá 
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hodnotě zjištěné diferenční pulzní voltametrií, kdy prošlo 1,6 %. Opět dochází ke vzniku 

komplexů Cd-kyselina citronová, které tvořila kyselina citronová také s měďnatými ionty. 

Tyto komplexy opět vedou ke snížení množství iontů transportovaných přes membránu. 

 

Obr. 37. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cd
2+ 

iontů přes ni při neutrálním pH (6,5) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny citronové, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,1 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

 

Pokud byla v elektrolytu 1 přítomna kyselina jablečná, bylo množství 

transportovaných kademnatých iontů přes membránu 3,1 %. Tento nárůst v porovnání 

s množstvím Cu
2+

 iontů (1,9 %), které byly transportovány v přítomnosti této kyseliny, je 

patrný z impedanční závislosti znázorněné na Obr. 38. Zde dochází k poměrně výraznému 

poklesu hodnoty kapacity utvořené fosfolipidové membrány v pórech nosiče C2 po přidání 

Cd
2+

 iontů, kyseliny jablečné a 0,1 M NaOH (tj. úpravě pH) k elektrolytu 1. I přesto, že 

dochází k tvorbě komplexů Cd-kyselina jablečná, pravděpodobně není „ucpání“ molekul 

ionforu v membráně takové, jako v případě přenosu měďnatých iontů přes membránu. 

Chování kademnatých iontů v přítomnosti kyseliny jablečné a citrónové v neutrálním pH 

tedy není tak podobné jako je tomu v případě měďnatých iontů. Nepřítomnost obou kyselin 

v elektrolytu 2 byla prokázána pro měďnaté i kademnaté ionty stejným způsobem jako 
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v kapitole 4.3.1. Zda dochází při příslušných hodnotách pH k dekarboxylaci obou kyselin 

zatím není známo
1
, a proto není možné říci, zda je transport měďnatých a kademnatých 

iontů také ovlivněn CO2. Jeho přítomnost by způsobila částečnou destrukci fosfolipidové 

membrány, a to by umožnilo transport většího množství iontů přes membránu. 

Obr. 38. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cd
2+ 

iontů přes ni při neutrálním pH (6,4) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cd
2+

 iontů a kyseliny jablečné, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,1 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 

 

 Dále byl sledován vliv kyseliny šťavelové na transport měďnatých iontů přes 

membránu, která byla přidávána k elektrolytu 1 po utvoření a ustálení membrány. Po 

úpravě  pH elektrolytu 1 pomocí 0,1 M NaOH na hodnotu 5,8 bylo započato impedanční 

měření. Za těchto podmínek se přes membránu transportovalo 3,1 % Cu
2+

 iontů. Při 

přibližně neutrálním pH elektrolytu 1 také dochází ke vzniku komplexů Cu-kyselina 

šťavelová (pKa2 - 4,26), jako tomu bylo v případě, kdy byla do elektrolytu 1 přidávána 

                                                           
1
 V současnosti se touto tématikou zabývá jiný výzkumný tým pod vedením RNDr. 

Šestákové I., CSc., na oddělení Biofyzikální chemie,  v Ústavu fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR, v.v.i.  
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kyselina jablečná nebo citronová. Komplexy Cu-kyselina šťavelová mají menší strukturu, 

díky které jsou schopni interagovat s molekulami ionoforu a být transportovány s jeho 

pomocí přes fosfolipidovou membránu. Nedochází tedy k „ucpání“ molekul ionoforu v 

membráně a vázané i volné ionty jsou přeneseny za pomoci ionoforu calcimycinu přes 

modelovou membránu. Závislost kapacity pokrytého polykarbonátového nosiče C1 a 

kapacity utvořené fosfolipidové membrány v pórech nosiče C2 na čase, po který dochází 

k formování membrány a přenosu iontů přes lipidovou dvojvrstvu, je znázorněná na Obr. 

39. Tato závislost je velice podobná závislosti kapacit C1 a C2 na čase pro případ, kdy byl 

studován přenos měďnatých iontů v přítomnosti ionoforu zabudovaného v membráně a 

kyseliny šťavelové v  elektrolytu 1 při kyselém pH (2,4-2,6) (Obr. 34). Z těchto výsledků 

vyplývá, že chování kyseliny šťavelové v kyselém a téměř neutrálním pH (6,5) je velmi 

podobné a její vliv na transport měďnatých iontů je při kyselém nebo neutrálním pH 

srovnatelný. 

 

Obr. 39. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při neutrálním pH (5,8) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje ionofor; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

 iontů a kyseliny šťavelové, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 

0,16 mM a 2 mM; Elektrolyt 2: 0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého 

polykarbonátového nosiče a kapacita C2 utvořené fosfolipidové membrány v pórech 

nosiče; osa x – čas. 
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Experiment sledující transport Cd
2+

 iontů v přítomnosti kyseliny šťavelové nebyl 

proveden z důvodu již dříve realizované studie jinými členy naší laboratoře [29,97,98]. 

V tomto případě byl v elektrolytu 2 přítomen komplex Cd-kyseliny šťavelové, který byl 

stanoven voltametricky. Docházelo k transportu Cd
2+

 i kyseliny šťavelové přes 

fosfolipidovou membránu za pomoci ionoforu calcimycinu. Také bylo zjištěno, že při 

tomto pH nedochází k dekarboxylaci kyseliny šťavelové, a tedy ani k tvorbě CO2 [97]. Na 

základě těchto poznatků lze říci, že chování Cu
2+

 a Cd
2+

 iontů v přítomnosti kyseliny 

šťavelové je velmi podobné a nedochází k žádným výrazným změnám v porovnání se 

studiem transportu měďnatých iontů. 

 

4.4 Studium transportu měďnatých iontů přes modelovou 

fosfolipidovou membránu v přítomnosti peptidů nisinu a 

transportanu 10 

V této diplomové práci byl také částečně studován transport Cu
2+

 iontů přes 

membránu v přítomnosti dvou peptidů, nisinu a transportanu 10. Studium přenosu Cd
2+

 

iontů přes fosfolipidovou membránu za účasti těchto dvou peptidů bude předmětem další 

studie. 

 Transport Cu
2+

 iontů přes membránu byl v případě nisinu prováděn, v kyselém pH 

prostředí elektrolytu 1, dvěma různými způsoby. Tento peptid je samovolně transportován 

k povrchu membrány, na kterou se pomocí své N-terminální části „zavěsí“ [76]. Tím 

způsobí „ohnutí“ membrány a vytvoření póru. Na základě mechanismu působení tohoto 

peptidu tedy nebyl nisin zabudován do fosfolipidové membrány, ale byl nejdříve přidán 

k roztoku elektrolytu 1, po utvoření stabilní membrány společně s měďnatými ionty. 

Vloženým napětím -0,1 V na membránu bylo zajištěno, aby kladně nabitý peptid 

„doputoval“ k povrchu membrány. Pomocí diferenční pulzní voltametrie bylo zjištěno 

množství prošlých Cu
2+

 iontů přes membránu na 0,3 % (Obr. 40). Takto malá koncentrace 

Cu
2+

 iontů v elektrolytu 2, nacházející se v jedné z částí měřící cely, mohla být způsobena 

především nedostatečným přenosem nisinu z nitra elektrolytu 1 k membráně a/nebo jeho 

nepostačujícím navázáním na její povrch, čímž nedošlo k vytvoření pórů v membráně. 

Tato skutečnost byla také potvrzena závislostí kapacity pokrytého polykarbonátového 

nosiče C1 a kapacity utvořené fosfolipidové membrány C2 na čase, po který dochází 

k formování membrány v pórech nosiče a přenosu iontů přes membránu. U této závislosti 
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(Obr. 41) dochází pouze k utváření membrány v pórech nosiče a jejímu „zkompaktnění“. 

Závislost kapacit C1 a C2 na čase má téměř lineární průběh, a tedy s rostoucím časem 

vzrůstá. 

 

Obr. 40. Voltametrické stanovení obsahu Cu
2+

 iontů v roztoku elektrolytu 2 

přenesených přes membránu v přítomnosti nisinu při kyselém pH (2.4-2.6);  

(osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející elektrochemickým 

článkem); oranžová křivka -voltametrický záznam základního roztoku elektrolytu 0,1 M 

KCl; černá křivka - voltametrický záznam elektrolytu 2 obsahující transportované ionty 

přes membránu; modrá křivka - první přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM; zelená křivka – druhý přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM. 
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Obr. 41. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při kyselém pH (2,4-2,6) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který neobsahuje nisin; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 0,16 mM; Elektrolyt 2: 

0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého polykarbonátového nosiče a kapacita C2 

utvořené fosfolipidové membrány v pórech nosiče; osa x – čas. 

V druhém případě byl nisin zabudován do fosfolipidové membrány, a tedy problém 

nedostatečné interakce s membránou byl tímto způsobem vyřešen. Úspěšné navázání 

peptidu na povrch membrány vedlo ke zvýšení množství prošlých iontů přes membránu, 

kdy prošlo 3,2 % Cu
2+

 iontů. Voltametrické stanovení diferenční pulzní voltametrií 

prošlých Cu
2+

 iontů je zobrazeno na Obr. 42. Úspěšná inkomporace peptidu do 

fosfolipidové membrány vedla k přenosu množství iontů, které je podobné s množstvím 

Cu
2+

 iontů přenesených přes membránu pomocí ionoforu calcimycinu (3,8 %). Také 

závislost kapacit C1 a C2 na čase, po který dochází k formování membrány a přenosu 

měďnatých iontů (Obr. 43) je velmi podobná závislosti, která byla získána při studiu 

transportu Cu
2+

 za účasti ionoforu calcimycinu  při kyselém pH elektrolytu 1 (Obr. 28). Na 

základě těchto experimentů se dá říci, že účinnost nisinu v kyselém pH je velmi podobná 

s účinností ionoforu calcimycinu. 
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Obr. 42. Voltametrické stanovení obsahu Cu
2+

 iontů v roztoku elektrolytu 2 

přenesených přes membránu v přítomnosti nisinu při kyselém pH (2.4-2.6);  

(osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející elektrochemickým 

článkem);  oranžová křivka -voltametrický záznam základního roztoku elektrolytu 0,1 M 

KCl; černá křivka - voltametrický záznam elektrolytu 2 obsahující transportované ionty 

přes membránu; modrá křivka - první přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM; zelená křivka – druhý přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM;  

Obr. 43. Závislost kapacit C1 a C2 (vypočteny z obvodu dle Obr. 16 B) na čase, po 

který docházelo k utváření modelové fosfolipidové membrány v pórech nosiče a 

transportu Cu
2+ 

iontů přes ni při kyselém pH (2,4-2,6) elektrolytu 1. Polykarbonátový 

nosič pokrytý roztokem fosfolipidu, který obsahuje nisin; Elektrolyt 1: 0,1 M KCl, šipka 

označuje přídavek Cu
2+

, jejichž koncentrace v elektrolytu 1 byla 0,16 mM; Elektrolyt 2: 
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0,1 M KCl; osa y - kapacita C1 pokrytého polykarbonátového nosiče a kapacita C2 

utvořené fosfolipidové membrány v pórech nosiče; osa x – čas. 

Pokud byl transport Cu
2+

 iontů přes modelovou membránu studován v přítomnosti peptidu 

transportanu 10 zabudovaného v membráně, bylo množství přenesených měďnatých iontů 

v elektrolytu 2 stanovenno na 0,5 %. Cílem této studie, bylo zvolit peptid, který by 

umožňil přenos většího množství iontů přes membránu, a bylo by tak dosáhnuto 

markantního nárůstu koncentrace iontů v elektrolytu 2. Pro tyto účely se zdál být vhodný 

transportan 10, s nímž bylo prováděno měření elektrochemickou impedanční 

spektroskopií. Množství měďnatých iontů transportovaných přes membránu z elektrolytu 1 

do elektrolytu 2, bylo stanoveno diferenční pulzní voltametrií znázorněnou na Obr. 44. Jak 

už je výše zmíněno bylo v přítomnosti transportanu 10 transportováno pouze 0,5 %, což je 

vzhledem k předchozímu očekávání překvapující. Pro získání podrobnějších informací o 

způsobu, jakým se tento peptid účastní transportu iontů přes membránu, je potřeba 

realizace dalších experimentů, i za použití jiných měřicích technik, např. fluorescenčního 

značení. Podle mechanismu působení tohoto peptidu popsaného v kapitole 1.5.3., dochází 

k postupnému hromadění transportanu 10 na povrchu membrány za vzniku nerovnoměrné 

vrstvy, která membránu „namáhá“ a narušuje ji. V důsledku této nerovnováhy se může 

transportan 10 přemístit na vnitřní stranu membrány, kdy dochází ke vzniku póru. Tímto 

pórem pak mohou být ionty transportovány. Po rovnoměrném zabudování transportanu 10 

na obě strany membrány se póry uzavřou a struktura membrány se vrátí do původního 

stavu.  
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Obr. 44. Voltametrické stanovení obsahu Cu
2+

 iontů v roztoku elektrolytu 2 

přenesených přes membránu v přítomnosti nisinu při kyselém pH (2.4-2.6);  

(osa x - potenciál pracovní elektrody, osa y - proud procházející elektrochemickým 

článkem); oranžová křivka -voltametrický záznam základního roztoku elektrolytu 0,1 M 

KCl; černá křivka - voltametrický záznam elektrolytu 2 obsahující transportované ionty 

přes membránu; modrá křivka - první přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM; zelená křivka – druhý přídavek 50 µl Cu
2+

 ze zásobního roztoku o 

koncentraci 0,16 mM. 

Podle získané závislosti hodnot kapacit C1 a C2 na čase, po který dochází k formování 

membrány a sledování přenosu iontů přes lipidovou dvojvrstvu v přítomnosti transportanu 

10, nedocházelo během měření k transportu iontů přes membránu. Vysoký nárůst hodnot 

kapacit může být vysvětlen tím, že výše popsaný mechanismus zabudování transportanu 10 

do membrány proběhl v době formování a ustanovování fosfolipidové membrány. Tedy při 

přídavku iontů do elektrolytu 1 byly již póry v membráně vytvořené peptidem uzavřeny a k 

transportu iontů přes membránu nemohlo dojít. Také zabudování tohoto peptidu do 

membrány vedlo ke zvýšení odporu fosfolipidové membrány na polykarbonátovém nosiči, 

což také způsobilo zvýšení hodnot kapacit C1 a C2.  
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 5. DISKUSE 

 Jedním z cílů této diplomové práce byla příprava stabilizované modelové 

fosfolipidové membrány v pórech porézního polykarbonátového nosiče a studium 

transportu měďnatých a kademnatých iontů přes takto vytvořenou modelovou membránu. 

Přenos iontů byl také zkoumán v přítomnosti a nepřítomnosti iontového přenašeče 

calcimycinu, nízkomolekulárních organických kyselin při různém pH a částečně i v 

přítomnosti peptidů nisinu a transportanu 10. Charakterizace utváření a změn fosfolipidové 

membrány během jejího ustálení, ustáleného stavu a v průběhu transportních dějů, stejně 

jako přenos iontů kovů v přítomnosti uvedených látek a různých hodnotách pH, byly 

sledovány pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. Množství prošlých iontů 

kovů přes membránu a také přítomnost kyseliny jablečné, citronové nebo šťavelové bylo 

stanoveno v elektrolytu 2 pomocí diferenční pulzní voltametrie a stacionární voltametrie. 

Obě tyto metody se ukázaly jako vhodné pro studium transportních procesů přes 

fosfolipidové membrány a charakterizaci těchto procesů. 

 Transport měďnatých a kademnatých iontů přes modelovou membránu byl prováděn 

za situace, kdy nebyl ionofor calcimycin zabudován do fosfolipidové membrány a pH 

elektrolytu 1 bylo kyselé (2,4 - 2,6). V tomto případě byla koncentrace iontů, 

transportovaných přes membránu, v elektrolytu 2 velmi nízká, a lze říci, že k transportu 

iontů přes membránu nedocházelo. Toto tvrzení bylo také potvrzeno závislostí kapacity 

pokrytého polykarbonátového nosiče C1 a kapacity utvořené fosfolipidové membrány 

v pórech nosiče C2 na čase, po který docházelo k utváření membrány v pórech nosiče a 

sledováním transportu iontů přes lipidovou dvojvrstvu pomocí elektrochemické 

impedanční spektroskopie (Obr. 22). Pokud byla do elektrolytu 1 kromě iontů, přidána také 

kyselina jablečná, citronová nebo šťavelová, neměla žádná z těchto kyselin, při kyselém 

pH elektrolytu 1, vliv na transport iontů přes membránu. Za těchto podmínek byla 

koncentrace iontů v elektrolytu 2 opět nízká a podle závislosti kapacit C1 a C2 na čase 

k přenosu iontů přes membránu nedochází. Tedy pokud není v membráně zabudován 

ionofor calcimycin a pH elektrolytu 1 je kyselé, probíhá transport iontů přes membránu 

v přítomnosti organických kyselin velmi podobně jako, když tyto kyseliny nejsou do 

elektrolytu 1 přidávány a neúčastní se transportu iontů přes membránu. 
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 Při úpravě  pH elektrolytu 1 na hodnotu 7.5 byly zjištěny překvapivé výsledky, kdy 

za těchto podmínek použité nízkomolekulární organické kyseliny podléhají částečně 

dekarboxylaci vedoucí k tvorbě oxidu uhličitého. Přítomnost toho plynu vede k poškození 

fosfolipidové membrány a jejímu „zprůchodnění“ v pórech polykarbonátového nosiče. 

Vzniklé kanálky vytvořené oxidem uhličitým tak umožňují průchod měďnatých i 

kademnatých iontů i bez pomoci iontového přenašeče calcimycinu a množství těchto iontů, 

transportovaných přes membránu do elektrolytu 2 je srovnatelné s množstvím iontů, které 

projde pokud je ionofor zabudován ve fosfolipidové membráně. Na základě těchto 

výsledků lze říci, že stabilita nízkomolekulárních organických kyselin je ovlivňována 

hodnotou pH. Při kyselém pH nepodléhala kyselina jablečná a citrónová žádným změnám, 

pouze kyselina šťavelová v důsledku nízké disociační konstanty vytváří komplexy s 

danými ionty. Množství transportovaných iontů stoupá v řadě citrónová< jablečná< 

šťavelová kyselina. Pravděpodobně ze sterických důvodů kyselina jablečná a citrónová 

nemohou být vytvořenými póry transportovány, oproti tomu jednodušší struktura kyseliny 

šťavelové umožňuje její přenos přes membránu i ve formě komplexu s měďnatými a 

kademnatými ionty.  

Jestliže byl do fosfolipidové membrány zabudován ionofor calcimycin, docházelo 

k transportu iontů přes membránu při kyselém pH elektrolytu 1, ve srovnání se situací, kdy 

ionofor v membráně chyběl. Koncentrace těchto iontů v elektrolytu 2 byla stanovena 

diferenční pulzní voltametrií. Vyšší koncentrace měďnatých a kademnatých iontů 

v elektrolytu 2 tedy značí, že dochází k interakcím mezi daným iontem a ionoforem. 

Calcimycin tedy s iontem (Cd
2+

, Pb
2+

, Cu
2+

) interaguje ve formě dimeru a vytvoří 

vodíkové vazby mezi příslušnými atomy ionoforu a iontem. Také se ukázalo, že pokud je 

ionofor zabudován v membráně, je množství transportovaných kademnatých iontů přes 

fosfolipidovou membránu mnohem nižší než v případě iontů měďnatých. To může být 

způsobeno rozdílnou interakcí calcimycinu s iontem kovu. Právě kademnaté ionty 

v důsledku většího iontového poloměru a relativní molekulové hmotnosti vytváří větší 

strukturu dimerního komplexu ionoforu s Cd
2+

 ionty a tím dochází k zesílení stérických 

efektů v pórech nosiče a horšímu „zprůchodnění“ přes hydrofobní část membrány za 

pomoci ionoforu. Lze tedy říci, že transport iontů těžkých kovů je také závislý na daném 

typu iontu kovu a jeho geometrických parametrech. V přítomnosti použitých organických 

kyselin v oblasti kyselého pH byla situace pro kyselinu jablečnou a citrónovou stejná jako 

v případě, kdy ionofor calcimycin nebyl v membráně zabudován. Proto bylo v případě 
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kyseliny jablečné překvapivé zjištění, že její přítomností v elektrolytu 1 bylo množství 

prošlých měďnatých iontů v elektrolytu 2 velmi vysoké. Tento značný nárůst mohl být 

způsoben vlastnostmi kyseliny jablečné, která se může chovat jako přenašeč a napomáhat 

tak transportu iontů. Utvoření vodíkových můstků mezi solvatačním obalem iontu a 

karboxylovou skupinou kyseliny jablečné by tedy vedlo k potřebné interakci, která by 

umožňovala navedení iontu kovu kyselinou k ionoforu zabudovaného v membráně, kde je 

další přenos iontu zprostředkován právě calcimycinem. Oproti tomu kyselina šťavelová je 

transportována přes membránu nejen samostatně, ale také v komplexu s měďnatými ionty a 

její přítomnost v elektrolytu 2 byla také dokázána. V důsledku vzniku komplexu a jeho 

schopnosti přenášet se přes membránu dochází k nárůstu koncentrace měďnatých iontů 

v elektrolytu 2, měďnaté ionty jsou tedy transportovány ve vázané i volné formě. 

V dalších experimentech byl sledován přenos měďnatých a kademnatých iontů přes 

membránu v přítomnosti ionoforu calcimycinu, zabudovaného v membráně, a kyseliny 

jablečné a citronové při neutrálním pH elektrolytu 1 (6,4 - 6,5). V důsledku vzniku 

komplexů, které vytváří dané kyseliny s ionty kovů, bylo množství iontů transportovaných 

přes membránu stanovené v elektrolytu 2 snížené. Tyto komplexy mají složitější strukturu, 

nedokáží interagovat s ionoforem v membráně a tak jsou transportovány pouze ionty kovů 

ve volné formě. V této situaci je chování obou typů iontů trochu odlišné a tedy nejen 

hodnota pH prostředí, ve kterém k tranportu iontů dochází, ale také přítomnost kyseliny 

jablečné a citrónové, má vliv na transport iontů těžkých kovů přes fosfolipidovou 

membránu. Zda při tomto téměř neutrálním pH dochází k částečné dekarboxylaci obou 

použitých kyselin zatím není známo. Touto tématikou se v současnosti zabývá jiný 

výzkumný tým na oddělení biofyzikální chemie v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 

AV ČR, v.v.i.  V přítomnosti kyseliny šťavelové je situace srovnatelná s případem, kdy je 

pH elektrolytu 1 kyselé a v membráně je přítomen ionofor. Chování kademnatých a 

měďnatých iontů je za účasti kyseliny šťavelové podobné.  

Ze získaných výsledků lze tedy říci, že hodnota pH prostředí, ve kterém dochází 

k přenosu iontů přes membránu, velice ovlivňuje nejen chování iontů těžkých kovů a 

mechanismus jejich přenosu přes membránu, ale také má vliv na používané organické 

kyseliny, které se kořenovou exudací dostávají do půdy. V půdě mohou s danými ionty 

interagovat a poté se dostávat zpět kořeny rostlin do rostlinných buněk a vytvářet 

komplexy, jejichž vznik a další osud závisí právě na hodnotách pH okolí. Přenos iontů 

kovů přes membránu je také ovlivněn geometrickými parametry daného typu iontu kovu, 



 
 
 

82 
 

strukturou transportního systému a jeho schopností s daným iontem interagovat. Tyto 

poznatky by mohly přispět k objasnění molekulárního mechanismu přenosu iontů těžkých 

kovů přes membránu, ovlivnění procesů spojených s tímto transportem a snížení jejich 

množství a tedy i nežádoucího působení na organismus. 

V této diplomové práci byl také částečně studován přenos měďnatých iontů přes 

modelovou membránu v přítomnosti peptidů, nisinu a transportanu 10. Nisin byl buď 

přítomen v roztoku elektrolytu 1, obsahující základní elektrolyt 0,1 M KCl a studované 

ionty, nebo byl zabudován do fosfolipidové membrány. V prvém případě bylo množství 

prošlých měďnatých iontů přes membránu nevýznamné. Přítomnost nisinu v elektrolytu 1 

nevedla k dostatečné interakci mezi nisinem a povrchem mebrány a k vytvoření kanálů, 

kterými by mohly být ionty přes lipidovou membránu přeneseny. V druhém případě bylo 

množství transportovaných měďnatých iontů přes membránu, ve srovnání s předchozím 

případem, vysoké a lze říci, že účinnost nisinu v přenosu iontů přes membránu je podobné 

s účinností ionoforu calcimycinu při kyselém pH elektrolytu 1.  

Přenos měďnatých iontů byl také sledován elektrochemickou impedanční 

spektroskopií v případě, že byl v membráně zabudován transportan 10. Tento peptid se 

neprokázal jako účinný přenašeč iontů kovu. Na základě zjištěných informací  lze shrnout, 

že dosažené výsledky je možno posuzovat jako úvodní a pro získání podrobnějších 

informací je třeba uskutečnit řadu dalších experimentů i za použití dalších měřicích 

technik. 
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6. ZÁVĚR 

Pro tvorbu stabilizovaných modelových fosfolipidových membrán, jež mohou být 

použity pro simulaci reálných membrán, byl zvolen vhodný porézní polykarbonátový 

nosič. V diplomové práci byl vypracován a „otestován“ způsob reprodukovatelné přípravy 

modelových fosfolipidových membrán, které byly také charakterizovány pomocí 

náhradních elektrických obvodů. V práci bylo zjištěno, že stabilizovaná fosfolipidová 

membrána je kompletně utvořena v pórech nosiče po 60-80 minutách od okamžiku 

nanesení roztoku fosfolipidu na nosič.  

V diplomové práci byl studován transport měďnatých a kademnatých iontů 

v přítomnosti ionoforu calcimycinu, který byl úspěšně inkorporován do fosfolipidové 

membrány, a přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin při různých hodnotách 

pH. Tyto transportní procesy byly srovnávány se stejnými pochody, studovanými 

v nepřítomnosti ionoforu či organických kyselin. Bylo zjištěno, že v nepřítomnosti 

ionoforu nedocházelo k transportu iontů přes fosfolipidovou membránu při kyselém pH, 

ale pokud bylo pH upraveno na hodnotu 7,5, došlo k dekarboxylaci nízkomolekulárních 

organických kyselin a uvolnění CO2. V přítomnosti ionoforu byly ionty úspěšně 

transportovány přes membránu. Pokud se tohoto transportu účastnily organické kyseliny, 

bylo množství přenesených iontů těžkých kovů, závislé na konkrétní přítomné kyselině a 

hodnotě pH, odlišné. Z toho vyplývá, že transport iontů je ovlivněn nejen přítomností 

použitých organických kyselin v elektrolytu 1, ale také pH. V případě, že byl přenos iontů 

přes membránu studován v přítomnosti nisinu, který byl zabudován do membrány, 

množství prošlých iontů bylo srovnatelné jako v případě, kdy byl v membráně zabudován 

ionofor calcimycin. Jejich působení je v přítomnosti měďnatých iontů velmi podobné. 

V případě transportanu 10 k přenosu měďnatých iontů nedocházelo. 

Transportní procesy simulované pomocí modelové membrány a její utváření bylo 

charakterizováno pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. Tato metoda tedy 

představuje vhodnou techniku pro charakterizaci a modelování elektrochemických 

vlastností fosfolipidové membrány jako je např. ustálený stav, změny po přídavku iontů či 

poškození membrány. Množství transportovaných částic přes membránu bylo stanoveno 

v elektrolytu 2 diferenční pulsní voltametrií a přítomnost nízkomolekulárních organických 

kyselin v elektrolytu 2 také pomocí stejnosměrné voltametrie. Obě metody jsou vysoce 

citlivé a poskytují pro dané studie velmi přesná data. 
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