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 Dvojvrstvá membrána m]že existovat (1) v rovinné neboli lamelární, (2) v zakUivené formE. 

okud je zakUivena do uzavUené plochy, nazývá se vesikl, pUípadnE liposom. 

 Biologické membrány s uvrstvých me oupených molekulami protei-

n]. Ty kromE jiného usna ezi vrstvami. BunE7ná 

membrána oddEluje od seb ty), a mu a cytoplasmu, v nichž probíhají 

naprosto odlišné procesy. e vnE E7né membrány je složena 

z jiných fosfolipid] než vrs

existují i vesikly multilamelární s více soustUednými dvoj-

vrstvami, uspoUádanými jako vrstvy cibule. Vesikly tvo-

Uené pUírodními i syntetickými fosfolipidy se nazývají 

liposomy. 

 

 

 

 

 

ního vesiklu, 

tvoUeného amfifilními molekulami 

Uedí konvexní podobnE jako povrch kulovité mi-

ely, avšak vnitUní vrstva je v]7i interní vodné fázi konkávní a poskytuje ménE prostoru pro hydro-

lní skupiny (viz obr.14.15). Proto nem]že tatáž amfifilní molekula vyhovovat hodnotou úložného 

ktoru sou7asnE k umístEní ve vnitUním i vnEjším povrchu obalové dvojvrstvy. 

PUedpokládejme na pUíklad, že amfifilní molekula má úložný faktor u0 rovný jedné. Potom 

 stabilním útvarem rovinná dvojvrstva a její pUemEna v obal vesiklu pUedstavuje deformaci 

 ohybu, spojenou se vznikem elastické retrak7ní síly. Vesikl tvoUený jedinou amfifilní složkou je 

dy metastabilní; m]že mít dlouhou, ale vždy jen kone7nou životnost a pUejde posléze v lamelární 

vojvrstvu. 

Termodynamicky stabilní vesikly lze pUipravit, zvolíme-li vhodnou smEs dvou amfifilních 

lou7enin lišících se hodnotou úložného faktoru, napU. látek s rozdílným plošným nárokem hydro-

lní skupiny ve styku s vodou. Pak se složka s menší hodnotou plochy A pUednostnE ukládá ve 

vni ch 

skupin v obou sty7ných plo stem a obE 7ásti dvoj-

vrstvy se již „necítí deformovány“.  

P

e skládají z dvo mbrán, prost

dOují pUeklápivý pohyb amfifilních molekul m

e dvE fáze (kompartmen  to plas

NepUekvapuje tedy, ž jší vrstva bun

tva vnEjší. 

 

14.4.3 Vesikly 

 Vesikly sestávají z  jedné nebo více zakUivených dvouvrstvých membrán uspoUádaných do 

tvaru obalu, který obklopuje interní (endovesikulární) vodnou mikrofázi a oddEluje ji tak od vodné-

ho disperzního prostUedí (obr.14.15). VnEjší i vnitUní povrch obalové dvojvrstvé membrány je tvo-

Uen hydrofilními skupinami, jež minimalizují styk hydrofobních UetEzc] s vodou. Vesikly dosahují 

rozmEr] od desítek nanometr] do desítek, výjime7nE až stovek mikrometr]. Vedle unilamelárních 

vesikl], obalených jedinou dvojvrstvou, 

 

Obr.14.15  Schema struktury unilamelár

s jednou hydrofilní skupinou a dvEma hydrofobními UetEzci. 

 

 

 

 

Vesikly je možno pUipravovat metodami pUipomínajícími vznik lyofobního solu (dispergování nebo 

kondenzace), ale pUi vhodném uspoUádání také samovolným rozpouštEním. UspoUádáním vnEjšího 

povrchu se vesikly podobají jiným asociativním micelám. Pokud však byly pUipraveny z jediné amfi-

filní slou7eniny, liší se tím, že nejsou v termodynamické rovnováze. Mají totiž vyšší Helmholtzovu 

energii než odpovídající lamelární dvouvrstvá membrána. Vyplývá to ze zakUivení obalové dvojvrst-

vy vesiklu: Její vnEjší vrstva je v]7i vodnému prost
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tUní 7ásti dvojvrstvy, zatímco druhá složka preferuje vnEjší 7ást. Takto se rozložení polární

chách lipid-voda pUizp]sobí prostorovým možno
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