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Úvod 

 
Fosfolipidy jsou v přírodě nejvíce zastoupené složené 

lipidy.  Jsou  základní  stavební  jednotkou  biologických 
membrán. Vyskytují se např. v myelinových obalech ner-
vových buněk, v semenech nebo vejcích. Tyto molekuly 
mají amfifilní charakter, tzn. obsahují polární (hydrofilní) 
skupinu („hlavu“) a nepolární (hydrofobní) uhlovodíkový 
řetězec („ocas“). Ve vodném prostředí mají tendenci na 
základě hydrofobních interakcí agregovat do útvarů nazý-
vaných micely. Hydrofobní uhlovodíkové řetězce se orien-
tují k sobě a hydrofilní „hlavy“ do vodného prostředí. 
Koncentrace, při níž začne docházet k tomuto seskupová-
ní, se nazývá kritická micelární koncentrace (cmc) (cit.1). 
Při  zvyšování  koncentrace  fosfolipidových molekul  ve 
vodném prostředí dochází ke shlukování těchto látek do 
dvojvrstev, které se pak uzavírají do sférických vesikul, 
tzv. liposomů2. Ty pak mohou nabývat velikostí od 25 nm 
do 150 m. Jako modely biologických membrán se použí-
vají především v lékařství, kosmetice a farmacii3. 

Tato práce je zaměřená na studium agregace fosfolipi-
dových molekul, především na stanovení kritické micelár-
ní koncentrace, jako důležité charakteristiky povrchově 
aktivních látek, a stanovení kritické koncentrace vzniku 
liposomů.  Studovanou  látkou  byl  1,2-distearoyl-sn-            
-glycero-3-fosfatidylcholin (DSPC, lecithin). Jeho agrega-
ce byla sledována cyklickou voltametrií, z níž byly vyhod-
noceny závislosti proudu a potenciálu kapacitního píku na 
koncentraci fosfolipidu. Proces agregace fosfolipidových 
molekul byl současně sledován i nefelometricky. Metoda 
cyklické voltametrie byla dále použita ke sledování kineti-
ky tvorby fosfolipidových micel a liposomů v procesu 
spontánní revesikulace4. 

 
 

Experimentální část 
 
Voltametrické měření probíhalo podle následujícího 

schématu. Ze studované látky, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-
-fosfatidylcholinu  (DSPC,  99% ,  Sigma-Aldrich),  jejíž 
struktura je uvedená na obr. 1,  byl připraven zásobní roz-
tok o koncentraci 0,8 g l1 v redestilované vodě. Ten byl 
postupně dávkován (automatická byreta ABU 80, Radio-

meter, Kodaň, Dánsko) do 10 ml 1 mmol l1 fosfátového 
pufru, pH 7,0 (základní elektrolyt). Po každém přídavku 
byl roztok důkladně promíchán (1 min) a probublán dusí-
kem (1 min) a poté byl změřen cyklický voltamogram na 
přístroji  Eco-Tribo-Polarograf  (Polaro-Sensors,  Praha). 
Měření probíhalo v tříelektrodovém zapojení s pracovní 
rtuťovou kapkovou elektrodou (HMDE),  referentní  ar-
gentchloridovou elektrodou (Ag/AgCl/1M-KCl) a pomoc-
nou platinovou elektrodou. Pracovní elektroda byla polari-
zována v rozsahu +0,2 až 2,0 V, rychlostí 0,5 V s1.  

Stejný postup dávkování  koncentrovaného roztoku 
DSPC do fosfátového pufru byl použit při nefelometric-
kém měření. Po každém přídavku byla změřena intenzita 
rozptýleného světla pod úhlem 90° (turbidimetr TN-100, 
Eutech Instruments, Singapur). 

Pro sledování kinetiky formování micel, resp. liposo-
mů,  byl použit následující pracovní postup: do 10 ml 
1 mmol l1 fosfátového pufru, pH 7,0 byl postupně nadáv-
kován zásobní roztok DSPC (0,8 g l1) do výsledné kon-
centrace DSPC 0,11 g l1, resp. 0,26 g l1. V průběhu 
60 min byly v pravidelných časových intervalech měřeny 
cyklické  voltamogramy  za  experimentálních  podmínek 
uvedených výše. 

Všechna měření byla prováděna při  25 ± 0,5 °C 
(termostat Haake C10-B3, Karlsruhe, Německo). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Metodou cyklické voltametrie byl studován proces 

agregace fosfolipidu 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfatidyl-
cholinu (DSPC) v neutrálním roztoku fosfátového pufru. 
Obr. 2a ukazuje průběh závislosti potenciálu katodického 
kapacitního píku DSPC na jeho koncentraci v roztoku. Na 
této závislosti jsou patrné dva zlomy, první v oblasti nižší 
koncentrace 50–60 mg l1, druhý při vyšší koncentraci 
(150 mg l1). Přibližně při stejných koncentracích DSPC 
byly zaznamenány zřetelné změny také v průběhu závis-
losti proudu kapacitního píku na koncentraci (obr. 2b). 
Sledované zlomy v obou závislostech jsou vyvolány náh-
lou změnou kapacity elektrodové dvojvrstvy HMDE, která 

Obr. 1. Struktura 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfatidylcholinu 
(DSPC) 
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může být způsobena reorientací molekul adsorbovaných 
na povrchu elektrody, např. v důsledku jejich agregace. 
Podobné zlomy na  závislostech  potenciálů  kapacitních 
píků na koncentraci surfaktantů v roztoku byly využity 
k  určení  jejich  kritických  micelárních  koncentrací5. 
V případě DSPC tedy první zlom může odpovídat koncen-
traci, při níž se tvoří micely fosfocholinu (cmc), druhý 
zlom při vyšší koncentraci patrně souvisí s tvorbou fosfoli-
pidových dvojvrstev (liposomů). 

Agregace surfaktantů bývá provázena také změnami 
v rozptylu světla. Závislost intenzity rozptýleného světla 
na koncentraci DSPC (obr. 2c) vykazuje zlomy zhruba při 
stejných hodnotách koncentrace jako závislosti  měřené 
cyklickou voltametrií (obr. 2a, 2b). To potvrzuje, že agre-
gace DSPC sledovaná cyklickou voltametrií jako změny 
v kapacitě  elektrodové dvojvrstvy probíhá při  stejných 
koncentracích i v celém objemu roztoku fosfolipidu. 

Je-li  koncentrovaný  roztok  fosfolipidu  obsahující 
liposomy dostatečně zředěn vodou či vodným roztokem 

elektrolytu, dochází k rozpadu liposomů. Při následném 
postupném zvyšování koncentrace fosfolipidu se formují 
nové agregáty, nejprve micely a následně liposomy4. Cyk-
lickou voltametrií bylo sledováno ustalování rovnováhy 
v popsaném procesu tzv. spontánní revesikulace4. Obr. 3 
ukazuje závislost kapacitního proudu na čase při konstant-
ním potenciálu –231 mV měřenou pro dvě různé koncent-
race DSPC. Koncentrace 110 mg l1 představuje roztok 
obsahující micely fosfolipidu. V tomto roztoku kapacitní 
proud klesal během 35 min. Po této době se pokles zastavil 
v důsledku ustavení rovnováhy a proud se již dále nemě-
nil. V roztoku s koncentrací DSPC 260 mg l1, v němž by 
měly převládat fosfolipidové liposomy, došlo k ustavení 
rovnováhy již po 20 min. Při vyšší koncentraci fosfolipidu 
se tedy rovnováha ustavuje rychleji. 

 
 

Závěr 
 
Metodou cyklické voltametrie  a  nefelometrie  byla 

nalezena kritická micelární koncentrace a kritická koncent-
race tvorby liposomů 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfati-
dylcholinu. Z výsledků vyplývá, že cmc je v oblasti kolem 
50–60 mg l1 (tj. 0,06–0,07 mmol l1) a kritická koncentra-
ce tvorby liposomů  v oblasti  koncentrace 150 mg l1 
(0,19 mmol l1). V procesu tzv. spontánní revesikulace se 
rovnováha ustavuje rychleji v roztoku obsahujícím liposo-
my DSPC než v roztoku micelárním. 

 
Tento  výzkum  byl  finančně  podpořen  MŠMT  ČR 

(projekt MSM 6198959216). 
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Obr. 2. Závislost potenciálu kapacitního píku (a), proudu 
kapacitního píku (b) a turbidity (c) na koncentraci DSPC 
v roztoku fosfátového pufru (pH 7,0) 

Obr. 3. Závislost kapacitního proudu na čase. Koncentrace 
DSPC: 110 mg l1 (▲) a 260 mg l1 (●)  
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