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ANOTACE 

Práce je věnována zhodnocení vlivu mechaniky membrány na zabudování hydrofobní 

nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Kritický poloměr nanočástice zabudované do 

membrány ovlivňují zejména mechanické vlastnosti membrány a jako primární parametr se jeví 

vlastní křivost monovrstvy. Je-li vlastní křivost záporná, je membrána schopna pojmout i 

nanočástice s velkým průměrem. Práce ukazuje menší kritický rozměr cylindrické nanočástice 

v porovnání se sférickou nanočásticí stejného objemu, který může vysvětlit vyšší biologickou 

aktivitu cylindrických nanočástic pozorovanou v buněčných experimentech. Membrána 

v mechanickém popisu není jen pasivní složkou, ale její deformace vede ke vzniku síly působící 

na nanočástice. Tato síla může být jak přitažlivá, tak odpudivá, v závislosti na vzájemné 

vzdálenosti a velikosti nanočástic. Na základě výsledků je v práci vysvětleno experimentální 

pozorování Janusových lipozomů s nanočásticemi na základě existence dvou stavů oddělených 

energetickou bariérou. 
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ANNOTATION 

The work is devoted to the evaluation of the influence of membrane mechanics on the incorporation 

of hydrophobic nanoparticles of various sizes, shapes and numbers. The critical radius of the 

nanoparticle incorporated into the membrane is mainly influenced by the mechanical properties of 

the membrane, and the intrinsic curvature of the monolayer appears to be the primary driving 

parameter. If the intrinsic curvature is negative, the membrane is able to accommodate even 

nanoparticles of a large diameter. The work shows a smaller critical dimension of a cylindrical 

nanoparticle compared to a spherical nanoparticle of the same volume, which may explain the 

higher biological activity of cylindrical nanoparticles observed in cell experiments. The membrane 

in the mechanical description is not only a passive component, but its deformation leads to a force 

acting on the nanoparticles. This force can be either attractive or repulsive, depending on the 

distance and the size of the nanoparticles. Based on the results, the work explains the experimental 

observation of Janus liposomes with nanoparticles based on the existence of two states separated 

by an energy barrier. 
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SEZNAM POUŽITÉ SYMBOLIKY 

  Jm-2 adhezní energie na jednotku plochy 

  nm  tloušťka lipidové monovrstvy 

  Jm-2  povrchové napětí biologické membrány 

  -  počet konfigurací 

  1  úhel 

b  [kBT]  ohybový modul membrány 

c  [kBT]  kompresní modul 

u  kT/nm energie na molekulu 

A  nm2  plocha membrány 

ao  [m2]  plocha jednoho lipidu (resp. nm2)  

b  nm  délka segmentu 

C  [nm-1]  křivost membrány  

C0  nm-1  vlastní křivost 

d  nm  vzdálenost nanočástic 

e  [1]  deformace  

E  [Nm]  energie 

fstretch  pN  síla potřebná pro natažení řetězce 

G  kBT  energie 

GADE  kBT energie nelokální natažení membrány 

Gadhesion  kBT  energie v důsledku van der Walsových sil 

Gbend  kBT  ohybová energie membrány 

Gstretch  kBT  deformační energie uhlovodíkových řetězců 

H  [nm-1]  střední křivost  

H0  nm-1  střední vlastní křivost 

kG  kBT  Gaussův modul 

l  nm  délka válce 

N  -  počet elementů 

r  nm  poloměr nanočástice 

R  nm  poloměr křivosti 

rc  nm  kritický poloměr nanočástice 

ree  nm  délka řetězce  

RNP  nm  poloměr nanočástice 

S  JK-1  entropie 

u  nm  natažení uhlovodíkového řetězce 

Θ  1  úhel  

λ  nm  charakteristická délka 

ψ  1  úhel natočení 
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SEZNAM ZKRATEK 

ADE  – area difference elsasticity 

AFM  – mikroskopie atomárních sil 

CNP  – cylindrická nanočástice 

CNP-L  – lipozomový komplex cylindrické nanočástice 

CNP-M  – micelární komplex cylindrické nanočástice 

DMPC  – fosfolipid dipalmitoylphosphatidylcholin C40H80NO8P 

DOPC  – fosfolipid dipalmitoylphosphatidylcholin C40H80NO8P 

DPPC  – fosfolipid dipalmitoylphosphatidylcholin C40H80NO8P 

GUV – velký unilamelární lipozom, průměr 1-200 m 

Kryo-TEM  – kryoelektronová mikroskopie 

LUV  – velké lipidové vezikuly, průměr větší než 200 nm 

NP  – nanočástice 

NP-L  – lipozomový komplex s nanočásticí 

NP-M  – micelární komplex s nanočásticí 

SEM  – skenovací elektronový mikroskop 

SLB  – lipidová dvojvrstva vázaná na povrchu 

SLSQP  – sekvenční kvadratické programování nejmenších čtverců 

SNP  – křemíkové nanočástice 

SQP  – sekvenční kvadratické programování 

SUV  – malé lipidové vezikuly 

TEM  – transmisní elektronový mikroskop 
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1. ÚVOD 

Velký rozvoj nanomateriálů vedl ke zvýšení počtu a rozmanitosti umělých nanočástic v 

životním prostředí [1 - 4]. Každý den jsme vystaveni produktům obsahujícím umělé 

nanomateriály, jedná se například o baterie, katalyzátory, chemické povlaky, obaly, 

elektronická zařízení a kosmetiku [5]. Rozšíření výroby umělých nanomateriálů vedlo k 

vážným obavám v důsledku jejich dopadu na lidské zdraví a životní prostředí obecně. 

Nanočástice se snadno rozptýlí ve vzduchu a jsou vdechovány vzhledem k jejich malé velikosti 

[6 - 7]. Roste jejich použití v opalovacích krémech, kosmetice a jiných výrobcích pro osobní 

hygienu. Mohou tedy vstoupit do krevního oběhu permeací přes kůži [1]. Nanočástice se také 

nacházejí v pesticidech, potravinářských výrobcích a obalech a mohou se do organismu dostat 

přes trávicí trakt [8 - 9]. Dalším zdrojem nanočástic v lidském těle jsou zdravotnické 

implantáty, ze kterých se uvolňují nanočástice v důsledku jejich opotřebení. Nanočástice 

můžeme do těla vpravit i přímo jako nanomedicínské preparáty nebo jako kontrastní látky pro 

zobrazovací vyšetření magnetickou rezonancí [10 - 13]. I s ohledem na množství nanočástic 

nejsou zatím známé důsledky na životní prostředí a lidské zdraví [14 - 16]. Rozpoznání umělých 

nanomateriálů ohrožujících živé organismy je obtížné, vzhledem k velkému množství různých 

nanočástic, jejich různorodým vlastnostem (např. materiál, velikost, tvar, povrch, náboj) a 

složitosti biologických entit (např. složení membrán a médií, typ buňky, buněčný cyklus) [17]. 

Interakce nanočástic s biologickými systémy může vést k závažným cytotoxickým účinkům 

[16, 18 - 23]. Tato cytotoxicita umělých nanomateriálů je popsána v celé řadě studií, které 

zdůrazňují biologický dopad nanočástic [5, 24 - 27]. Ale cytotoxicita nanočástic může být také 

použita ke zvýšení antibakteriální účinnosti antimikrobiálních povrchů aktivovaných ve světle 

[28]. Sice existuje velké množství literatury o interakcích nanočástic a buněk [29 - 31], ale 

neexistuje podrobný fyzikálně-chemický popis relevantních nepříznivých výsledků týkajících 

se chování in vivo. Většina dosud publikovaných studií nenabízí žádné přesvědčivé 

nanotoxikologické údaje pro modely in vitro, které by mohly umožnit předpovědět chování in 

vivo. Hlavní z problémů experimentů in vitro je náročnost znovu vytvořit přesně stejné 

podmínky prostředí, které jsou přítomny in vivo. Mnoho z koncových bodů, které byly 

stanoveny během in vitro testu, nemají žádný nebo jen malý význam pro fyziologické a 

patologické změny u člověka nebo zvířat. Pro možnost rozlišit neškodné a škodlivé 

nanomateriály, musíme více porozumět relevantním interakcím nebo iniciačním událostem na 

bio-nano rozhraních a určení vlastností nanomateriálů relevantních pro tyto interakce. 
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Jedním ze způsobů, jak předpovídat nano-toxikologické reakce, je přístup in silico, který na 

základě podrobného pochopení drah toxicity a struktury a dynamiky nano-bio molekul koreluje 

popis materiálů (fyzikální vlastnosti, jako je velikost, tvar, elektronická hladina energie, energie 

adsorpce lipidů) s toxikologickými následky. Takový model je možný pouze tehdy, existují-li 

spolehlivá data o fyzikálních vlastnostech buď z experimentu nebo ze simulace na nanoúrovni 

[32 - 37]. Vzhledem k tomu, že jedním z prvních kroků toxikologické odpovědi bude 

nanočástice, která se setkává s buněčnou membránou nebo plicním surfaktantem, je zřejmé, že 

mezi charakterizace materiálů by měla patřit interakce nanomateriálů a lipidické dvojvrstvy. 
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2. STAV PROBLEMATIKY INTERAKCE 

BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY S NANOČÁSTICÍ 

Buňka je oddělena od okolního vodného prostředí fosfolipidovou dvojvrstvou bariérou - 

biologickou membránou. Funkcí buněčné membrány je ochrana vnitřku buněk před vnějším 

prostředím a udržení kontrolovaných podmínek v buněčném cytosolu. Fosfolipidová dvojvrstva 

obsahuje proteiny, cholesterol a lipopolysacharidy, umístěné uvnitř biologické membrány nebo 

na jejím povrchu [39 - 41]. Všechny tyto sloučeniny, které jsou součástí lipidové membrány, 

zajišťují, aby buňka reagovala na vnější prostředí a komunikovala s jinými buňkami. Na 

základě této komunikace mezi buňkami a buněčným prostředím jsou přes fosfolipidovou 

membránu transportovány živiny. Menší a nepolární molekuly, jako je kyslík, procházejí přes 

biologickou membránu prostou difuzí. Větší a polární molekuly (včetně iontů) potřebují pro 

transport přes biologickou membránu proteinový nosič.  

Obecně se velké makromolekuly vyměňují mezi extracelulárním prostředím a buněčným 

cytosolem prostřednictvím endocytózy a exocytózy [42 - 43]. Tyto mechanismy jsou ve většině 

případů řízeny buněčnou membránou prostřednictvím specifických receptorů 

zprostředkovávajících interakci (např. klatrin, kaveolin, endocytóza zprostředkovaná 

flotolinem) [42, 44 - 45]. Ukázalo se, že nanočástice mohou také procházet buněčnou 

membránou prostřednictvím endocytózy (nebo exocytózy), aniž by se účastnily jakékoliv 

specifické receptory zprostředkovávající interakci [46 - 49]. Lipidové membrány jsou flexibilní 

a dvojvrstvy mohou být deformovány díky adhezi nanočástic na svém povrchu, což vede k 

úplnému pohlcení nanočástice a její konečné absorpci. Tento nespecifický příjem nanočástice 

byl také pozorován u vezikul, což vypovídá, že příjem nanočástice do biologické membrány 

může být dosažen pouze obecnými fyzikálně-chemickými interakcemi [38].  

Obr. 2.1 – (A) lipozom s nanočásticemi navázanými na povrchu, (B) lipozom s nanočásticemi uvnitř lipidové 

dvojvrstvy. Vargas a Shon (2019) 50. 

A B 
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Pro účely naší práce jsou stavy lipozomů a nanočástic kategorizovány do dvou typů na základě 

lokalizace nanočástic v lipidové struktuře. Na obrázku 2.1 A je znázorněn lipozom 

s nanočásticemi, které ulpěly na povrchu a na obrázku 2.1 B je vidět stav lipozomu, kde jsou 

nanočástice začleněny uvnitř lipidové dvojvrstvy.  

 

Obr. 2.2 – Tři možné výskyty nanočástic v kontaktu s buněčnou membránou. Pokud není adhezní energie dostatečně 

silná, nanočástice se podrobí Brownovským srážkám s biologickou membránou, ale nebudou ulpívat. Alternativně se 

může nanočástice zachytit na membránovém rozhraní částečně obalená lipidovou dvojvrstvou. Za správných 

podmínek může být nanočástice zcela obalena (pohlcena) biologickou membránou a následně se odděluje od vnitřního 

povrchu biologické membrány a zanechává přechodný membránový pór. Podle Campelo a Malhotra (2012) [51]. 

  

Při použití modelu navrženého Helfrichem [52 - 53] pasivní proces pohlcení nanočástice tvoří tři 

energetické příspěvky: adhezní energie v oblasti kontaktu mezi biologickou membránou a 

nanočásticí (Eadh), modul ohybu biologické membrány (κb) a povrchové napětí biologické 

membrány (). Adhezní energie přispívá k integraci nanočástice s biologickou membránou, 

zatímco odolnost membrány buněk proti deformaci, charakterizovaná tuhostí biologické membrány 

v ohybu, brání procesu pohlcení. Za předpokladu, že biologická membrána je bez předpětí a 

zároveň tento proces pohání nespecifická adhezní interakce, dochází k pohlcení nanočástice, když 

je adhezní energie dostatečná k překonání energetických bariér spojených s ohýbáním biologické 

membrány kolem povrchu částice. Pro tento případ, definují kritický poloměr (rc), představující 

minimální velikost částice, při které dojde k pohlcení nanočástice dva parametry - adhezní energie 

na jednotku plochy () a ohybový modul biologické membrány (b), [47 - 48, 54 - 55]: 

 𝑟𝑐
2 =

2𝜅𝑏

𝛾
. (2.1) 

Volná nanočástice Adheze: částečné začlenění Internalizace: kompletní začlenění 
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Nanočástice s poloměrem stejným nebo větším než je kritický poloměr, bude zcela pohlcena, 

jakmile dojde ke kontaktu. Buňky však vykazují nenulové zbytkové napětí v biologické 

membráně, které se pohybuje v rozmezí od 0,003 do 0,4 mN·m-1 v závislosti na stavu a typu 

buněk [56 - 58]. Při výskytu membránového napětí je s procesem pohlcení spojena dodatečná 

spotřeba energie a je zapotřebí více práce k deformaci biologické membrány tahem proti 

laterálnímu napětí biologické membrány (). V tomto případě budou nanočástice s větším 

poloměrem než je kritický poloměr jen částečně obaleny. Tyto nanočástice zůstávají 

v biologické membráně, kde hloubka průniku závisí na hodnotě napětí povrchu. Budeme-li i 

nadále zvětšovat velikost nanočástice nad druhý kritický poloměr (𝑟𝑐,𝜎), budou procházet 

fázovým přechodem prvního řádu z částečně obaleného do plně obaleného stavu při 𝑟 = 𝑟𝑐,𝜎  

 𝑟𝑐,𝜎
2 =

2𝜅𝑏

−𝜇
. (2.2) 

Charakteristická délka (λ), může být určena pouze na základě vlastností biologické membrány [59]: 

 𝜆 = √
2𝜅𝑏


. (2.3) 

Deformace biologické membrány v měřítku menším než λ jsou určeny primárně ohybovou energií. 

Ty větší než λ jsou převážně určeny energií napětí biologické membrány 38].   Například pro napětí 

buněčné membrány v řádu 0,05 mN·m-1 a hodnoty ohybového modulu 15 kBT je charakteristická 

délka přibližně 50 nm [48]. Simulace [60] a experiment [61] naznačují ohybový modul κb ~ 23kBT. 

Proces se dále komplikuje, je-li přítomno více nanočástic. Postupné pohlcování může zapříčinit 

zvýšení napětí tím, jak je biologická membrána deformována [62 - 63]. Napětí se také zvýší, je-li 

velikost nanočástice srovnatelná s velikostí buňky nebo vezikuly. V těchto případech nárůst adheze 

zvýší poměr povrchu k objemu buněk a tím i membránové napětí [59]. 

Klíčové prvky řídící pasivní (nespecifické) pohlcování nanočástic jsou: velikost nanočástice a 

buňky, adhezní energie nanočástice – biologická membrána, elastický modul biologické 

membrány a napětí. Zásadním požadavkem je tedy přesně určená velikost částic [64 - 66]. 

Kromě velikosti existují také další důležité charakteristiky nanočástic, které lze experimentálně 

určit a které mohou ovlivnit adhezi nanočástice – biologická membrána. Například kladně 

nabité nanočástice jsou často cytotoxické v důsledku jejich interakcí s negativně nabitými 

biologickými membránami, což vede k jejich rychlému začlenění [67 - 68]. Naopak záporně 

nabité nanočástice jsou obecně méně cytotoxické, ale mohou být snadno vystaveny znečištění 

proteinem, jsou-li vystaveny biologickým médiím. Rychlá tvorba proteinového povlaku kolem 
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nanočástice mění povrchový náboj a velikost nanočástice (také vzniká tendence hromadění 

částic), které mohou ovlivnit buněčnou absorpci [63, 69 - 71]. Dalším zásadním faktorem 

ovlivňujícím rychlost absorpce a pohlcení je tvar nanočástic. To souvisí se zvýšením poměru 

plochy povrchu k objemu nanočástice u válcových nebo vláknových tvarů s návazností na 

zvětšení povrchu pro absorpci biologickou membránou [23, 72]. Nedávno bylo zjištěno, že 

detaily topologie povrchu nanočástice mají značný vliv na buněčné pohlcování [20]. Studium 

virů ukazuje, že přítomnost povlaku nebo domén na povrchu nanočástice usnadňuje buněčnou 

endocytózu přizpůsobením se specifickým požadavkům povrchu buňky [73 - 74].  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 – Schématickém znázornění zabudovaných hydrofobních zlatých nanočástic v lipidové membráně. 

Slavkova a kol. (2020) 75. 

 

Na rozdíl od nanočástic, které ulpívají na povrchu a jsou relativně velké a nabité, jsou 

nanočástice vložené ve dvojvrstvě malé a hydrofobní. Bylo zjištěno, že velikost a koncentrace 

vložených nanočástic ovlivňuje ohyb, tekutost, teplotu fázového přechodu gel-tekutina a 

tloušťku fosfolipidových dvojvrstev. Tekutost lipozomových dvojvrstev jako funkce 

koncentrace obsažených nanočástic byla zkoumána Parkem a kol. (2005) pomocí 3 - 4 nm 

stearylaminem zakončených stříbrných nanočástic zabudovaných do dvojvrstev lipidů DPPC 

76. Nad přechodovou teplotou DPPC, při které by systém existoval v kapalné fázi, vede 

zvýšení koncentrace nanočástic ke zvýšení tekutosti dvojvrstvy. Zvýšení tekutosti však není 

pozorováno pod teplotou přechodu. Stejné výsledky jsou pozorovány také pro ekvivalentní 

zlaté nanočástice, což potvrzuje nevýznamný vliv zlatých nanočástic na tekutost dvojvrstev 

DPPC pod přechodovou teplotou 77. Stříbrné nanočástice s dodekanthiolem (5,7 ± 1,8 nm) 

zabudované do dvojvrstev lipidů DPPC, však zvyšují tekutost jak nad, tak pod teplotou 

fázového přechodu 78. Tato nesrovnalost objasňuje, že větší částice narušují stav gelové fáze 

dvojvrsty ve větší míře než menší částice. Také se ukázalo, že dodekanthiolem potažené stříbrné 
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nanočástice snižují přechodovou teplotu DPPC se zvyšujícími se koncentracemi nanočástic. 

Schopnost zapouzdřit částice větší než je tloušťka dvojvrstvy se také projevila v případě 

dodekanethiolem limitovaných stříbrných nanočástic. Naopak nárůst lipidového řádu 

dvojvrstvy DPPC je pozorován u lipidových magmatitů SPION s obalem kyseliny olejové, což 

je příkladem stabilizačního účinku se zabudováním nanočástic 79.  

Preiss a kol. (2017) zkoumali účinky velikosti nanočástic na propustnost lipozomů DPPC za 

použití 2 a 4 nm zlatých nanočástic s dodekanthiolovým povrchem, přičemž 2 nm nanočástice 

byly menší než tloušťka dvojvrstvy a 4 nm nanočástice byly blízké tloušťce dvojvrstev 80. 

Výsledky ukázaly, že menší nanočástice snižují tepelně indukovanou permeabilitu dvojvrstvy 

ve větší míře než větší nanočástice. Taktéž bylo zkoumáno oddalování nebo kondenzování 

nanočástic uvnitř dvojvrstvy. Prostřednictvím koextruze fosfolipidů EPC a dodekanthiolem 

obalených zlatých nanočástic menších než 2 nm nebo metodou dialýzy zahrnující smíchání 

předem vytvořených lipozomů s nanočásticemi dispergovanými v detergentu je pozorována 

hustá monovrstva zlatých nanočástic nebo Janusův klastr ve dvojvrstvě 81. V tomto případě 

lze předpokládat, že kondenzování je pravděpodobně způsobeno kombinací malých velikostí 

nanočástic, kapalné fáze dvojvrstvy a vysokých koncentrací nanočástic. U stearylaminem 

obalených zlatých nanočástic zabudovaných do DPPC dvojvrstev bylo pozorováno, že jsou 

nanočástice rozptýleny v gelové fázi, ale kondenzovány ve fázi kapalné 82. To je dáno větším 

hydrofobním nesouladem v kapalné fázi, což je vlastnost, která řídí agregaci 

transmembránových proteinů. 

POZOROVÁNÍ INTERAKCE NANOČÁSTICE - LIPIDOVÉ DVOJVRSTVY 

Během posledních několika desetiletí byly vyvinuty a zdokonaleny zobrazovací metody a 

techniky, které umožňují přímou vizualizaci interakce nanočástice – buněčná membrána na 

mikroskopické i nanoskopické úrovni a jejího účinku na integritu biologických membrán. 

Zejména jsou užívány transmisní, snímací a kryogenní přenosové elektronové mikroskopy 

(TEM, SEM a Kryo-TEM), mikroskopy atomárních sil (AFM) a fluorescenční mikroskopy [83  

- 86]. V závislosti na materiálu, velikosti a náboji nanočástice, nám tyto techniky umožňují 

přímo zkoumat různé mechanismy interakce (např. absorpce nebo permeace) vzhledem 

k umístění polohy nanočástice k biologické membráně a také sledovat vlivy na biologickou 

membránu, jako jsou změny permeability nebo její úplné narušení [87]. Kryogenní přenosové 

elektronové mikroskopy umožňují pozorování interakce nanočástic se suspendovanými 

sférickými lipidovými vezikuly.  
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Le Bihan a kol. (2009) zachytili kryogenním mikroskopem snímky LUV (velkých lipidových 

vezikul, tj. více než 200 nm v průměru) složené z lipidů DOPC po inkubaci se SNP (křemíkové 

nanočástice) [88]. SNP byly vytvořeny s užitím magnetických nanokrystalů o průměru 7 nm 

jako zárodků pro růstový proces za účelem zlepšení kontrastu nanočástice v obrazech TEM 

(transmisní elektronové mikroskopie). LUV byly připraveny extruzí. Jejich práce dokazuje, že 

částice skutečně procházejí biologickou membránou pomocí mechanismu pohlcování. Autoři 

prezentují zobrazení vnitřních SNP, které vykazují monovrstvu fosfolipidů na svém povrchu. 

Dále ukazují, že vnitřní SNP jsou obaleny výhradně vnější monovrstvou dvojvrstevných 

vezikul, protože fosfolipidický obal nanočástice průběhu adheze na povrch buňky zabraňuje 

kontaktu mezi částicí a vnitřní dvojvrstvou, což ve skutečnosti snižuje adhezní energii. Ze všech 

SNP vystavených vezikulám, s průměry v rozmezí 15 – 190 nm, byly zcela pohlceny pouze 

částice větší než 20 nm, zatímco částice o velikostech 15 – 20 nm ulpěly na povrchu. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že kritický poloměr pro jejich konkrétní SNP je menší než 15 nm, což 

s pomocí výpočtu rovnice (2.1) a κb = 10-19 J, stanoví dolní mez adhezní energie na jednotku 

plochy přibližně 0,8 mNm-1.  

Michel a kol. (2014) studovali podobná řešení obsahující unilamelární DOPC vezikuly a SNP, 

kde vezikuly měly hydrodynamický poloměr 58 nm a SNP měly 16 nm v průměru 89. 

Použitím SNP blízkých velikosti kritického poloměru se pokusili o zpomalení rychlosti procesu 

pohlcování a díky tomu studovat dynamiku procesu. Monitorovali systém pomocí dynamického 

rozptylu světla a kryo-TEM (Obr. 2.2). 

Obr. 2.4 – Kryo-TEM obrazy SNP internalizované uvnitř vezikuly. Obrazy Kryo-TEM a zvětšené detaily ukazují 

přítomnost úplného pokrytí lipidovou dvojvrstvou na povrchu nanočástic SNP v důsledku procesu pohlcení. 

Michel a kol. (2014) [89]. 
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Zprvu bylo několik SNP zcela pohlceno, což zvýšilo napětí vezikul, protože biologická 

membrána byla spotřebována při tvorbě SLB. Zbývající SNP ulpívaly na vezikulách, ale 

pohlceny nebyly z důvodu následného zvýšení napětí. Fúze SUV, která se vyskytuje při 

mnohem delších časových úsecích, způsobila tvorbu větších vezikul s nižším napětím, což 

umožnilo, aby byly zcela pohlceny i zbývající SNP. Zvýšení koncentrace SNP dále zpomalilo 

proces fúze z důvodu vzájemného odpuzování adsorbovaných SNP.  

V další studii zahrnující SNP použili Roiter a kol. (2008) geometrii, která izolovala rovnováhu 

mezi adhezní a ohybovou energií bez komplikujícího faktoru napětí biologické membrány [90]. 

SNP s průměry v rozmezí od 1 do 140 nm byly umístěny na slídovou destičku a potom byla 

pomocí adsorpce nanesena dvojvrstva DMPC z roztoku. 3D zobrazení na obrázku 2.3 byla 

vytvořena z měření AFM prováděných ve stejných oblastech před a po uložení dvojvrstvy.  

 

Obr. 2.5 – 3D znázornění AFM měření. Schémata tvorby lipidové dvojvrstvy s křemičitou nanočásticí 

s průměrem A - menším než 1,2 nm; B – mezi 1,2 a 5 nm; C – až 22 nm a D – větším než 22 nm. Roiter a kol. 

(2008) [90]. 

 

Pouze nanočástice s průměrem menším než 1,2 nm a větším než 22 nm byly plně pokryty 

adsorbovanou lipidovou dvojvrstvou podle tvaru povrchu. Naopak dvojvrstva vytvořila póry 

kolem SNP s průměry od 1,2 do 22 nm. Formace pórů v okolí nanočástic velikosti 1,2 a 5 nm 

byla sotva detekovatelná pomocí AFM, z důvodu podobnosti mezi tloušťkou dvojvrstvy (~5 

nm) a průměrem nanočástice (3,4 nm). Pro potvrzení přítomnosti pórů byl přidán inzulín, který 

se absorbuje na exponovaném povrchu nanočástice, kde je snadno detekovatelný pomocí AFM. 

Kritický poloměr 11 nm uvedený v této studii naznačuje, že adhezní energie na jednotku plochy 

je přibližně 1,5 mNm-1. 
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Zhang a kol. (2012) studovali účinek koncentrovaných (500 gmL-1) roztoků SNP na DOPC 

GUV (průměr 4-20 m) připravených elektroformací 91. Konfokální mikroskopické snímky 

vezikul po vystavení SNP o průměru 18 nm zobrazují přítomnost mikroskopických pórů, jak je 

znázorněno na levé části obrázku 2.6.  

Obr. 2.6 – Schématické znázornění interakce 18 nm resp. 182 nm velkých nanočástic. Zhang a kol. (2012) 91. 

 

Přítomnost těchto pórů svědčí o velkém napětí biologické membrány, přičemž vysoká hustota 

ulpívajících SNP na povrchu stabilizuje vezikuly. Velké SNP o průměru 182 nm nejsou 

schopny zabránit případnému prasknutí vezikuly. Obrázky jsou doplněny výpočty koeficientů 

difúze lipidů na základě mobility fluorescenčních sond uvnitř membrán vezikul. Při expozici 

18 nm SNP se difúzní koeficient snížil z 3,1 ± 0,34 na 0,25 ± 0,14 m2s-1, zatímco částice 182 

nm zvýšily difúzní koeficient na 7,14 ± 2,4 m2s-1. Původ těchto různých účinků zůstává 

prozatím nejasný. Autoři předpokládají, že menší SNP stabilizují póry tím, že snižují energii 

hrany póru. 

Strobl a kol. (2014) zkoumali vliv termodynamického stavu biologické membrány na absorpci 

vystavením SNP o rozměrech 123 nm a 42 nm DMPC GUV při teplotách nad a pod teplotou 

fázového přechodu lipidů [92].  Na obrázku 2.5 jsou obrazy zachycené fluorescenční mikroskopií 

zobrazující vezikuly v tekutém a gelovém stavu po inkubaci se dvěma populacemi SNP.  

Na obrázku 2.7 jsou lipidy zelené (horní část), kdežto částice jsou fialové (spodní část). Když 

byly vezikuly v jejich tekutém stavu, byly pohlceny pouze 42 nm SNP, zatímco 123 nm SNP 

zůstaly rozptýleny v okolí, nevykazovaly žádné známky adheze. Naopak, když byly GUV 

v gelovém stavu, byla silná adheze a pohlcení pozorována u obou skupin velikosti SNP, i když 

počet menších pohlcených SNP se zdá být výrazně nižší, než když byly vezikuly v tekutém 

stavu. Poslední pozorování lze chápat ve smyslu zvýšení tuhosti biologické membrány spojené 

Zmrazení lipidů na GUV vyvolané malými SiO2 Obalení lipidů na GUV vyvolané velkými SiO2 
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s gelovou fází (zhruba o řád větší než v kapalné fázi), u kterého lze očekávat zvýšení kritického 

poloměru z 1 nm na přibližně 35 nm, čímž se zabrání SNP. Autoři připisují relativně nízký 

výskyt pohltivosti větších částic při nárůstu membránového napětí spojeného se spotřebou 

biologické membrány pro tvorbu SLB. Podle teorie pružnosti by mělo být až 9 krát tolik 

menších částic pohlceno, než napětí zablokuje další internalizační události. To však 

nevysvětluje, proč velké částice nepřilnuly na vezikuly tekuté fáze.  

Obr. 2.7 – Obrázky fluorescenční mikroskopie. Horní řada (zelená) tekutý a gelový stav, spodní řada (fialová) 

interakce s nanočásticemi. Tekutý stav (vlevo): A – po 30 minutách inkubace s částicemi o průměru 123nm, B – po 

10 minutách vystavení částicím o průměru 42 nm. Gelový stav (vpravo): A – po 15 minutách vystavení částicím o 

průměru 123 nm, B – po 10 minutách vystavení nanočásticím o průměru 42 nm. Strobl a kol. (2014) 92. 
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3. CÍLE PRÁCE  

V případě nanočástic adsorbovaných na membránu, které silně interagují s funkčními 

skupinami lipidů, byl vztah mezi vlastnostmi nanočástic, vlastnostmi membrány a agregací 

nanočástic rozsáhle zkoumán za použití experimentálních a simulačních metod. Ukázalo se, že 

interakce membrány s nanočásticí je možné dobře popsat na základě ohybové tuhosti 

membrány, jejího laterálního napětí a povrchové hustoty adhezní energie. V případě nanočástic 

zabudovaných do hydrofobního jádra membrány je situace zcela odlišná. Stav těchto 

membránově zapouzdřených nanočástic byl zatím řešen pomocí metod molekulární simulace a 

experimentů, které většinou zkoumají jenom jednu specifickou nanočástici nebo malý rozsah 

velikostí nanočástic. Tyto simulace často poskytují pouze kvalitativní data a vzhledem k 

náročnosti výpočtů jsou provedeny pro jedno specifické složení membrány. Ve srovnání s 

případy adsorbovaných nanočástic, pro zabudované nanočástice nejsou definovány 

konstitutivní parametry představující sílu interakce s membránou. Proto hlavním cílem práce je 

pochopit mechanismus interakce mezi zabudovanou nanočásticí a membránou s ohledem na 

mechanické vlastnosti membrány a geometrii nanočástice. 

SPECIFICKÉ CÍLE PRÁCE JSOU: 

1. Popsat vliv mechanických parametrů membrány pro stanovení kritické velikosti 

nanočástice zabudované do hydrofobního jádra biomembrány. 

2. Vysvětlit mechanismus interakcí zprostředkovaných membránou při vzájemném působení 

dvou nanočástic. 

3. Vytvořit matematický model a na jeho základě popsat vliv tvaru nanočástic na jejich 

zabudování do biologické membrány. 

Vzhledem k rozměrům biologické membrány ( 10 nm) jsme pro porozumění těmto interakcím 

zvolili teoretický přístup založený na matematickém modelování. Na rozdíl od předcházejících 

studií nevyužíváme metod molekulárních simulací. Interakce nanočástice je popsána na základě 

deformační energie membrány podobně, jak je tomu v případě absorbovaných nanočástic. 

Definici energie systému membrána-nanočástice jsme museli rozšířit o deformační energii 

uhlovodíkových řetězců, díky níž popíšeme narušení jádra membrány nanočásticí. Základním 

předpokladem naší práce je stabilita komplexu nanočástice a biologické membrány určená 

minimem celkové deformační energie.  
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4. METODY 

4.1 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY INTERAKCE NANOČÁSTICE 

A MEMBRÁNY 

Základním předpokladem naší práce je hydrofobicita povrchu nanočástice. Je-li hydrofobní 

nanočástice uvedena do kontaktu s vodou, není schopna zesílit možnost vzniku vodíkových 

můstků. Při styku s vodou tak dochází k energetické penalizaci. V rámci experimentálních studií 

bylo pozorováno, že k zamezení vzniku rozhraní voda-nanočástice může dojít, když se daná 

nanočástice přímo integruje s hydrofobním jádrem lipidické membrány. V rámci naší práce 

jsme na základě studia literatury identifikovali dva základní možné stavy topologie nanočástice 

a biologické membrány. V souladu s prací Wi a kol. (2008) je označujeme následovně 93:  

1)   NP-lipozomový komplex (NP-L), kdy je nanočástice součástí lipidové dvojvrstvy, 

2)   NP-micelární komplex (NP-M), kdy je nanočástice obklopena lipidovou monovrstvou.  

Pro konstrukci výpočtového modelu popisujícího interakci biologické membrány a nanočástice je 

nutno znát jak přesnou geometrii nanočástice, tak vlastnosti a strukturu membrány IX. Přesné 

údaje o struktuře fosfolipidů a konformaci jejich uhlovodíkových řetězců v okolí nanočástice nejsou 

zatím známé z důvodů obtížné analýzy semifluidních struktur v nanometrovém rozlišení. Proto 

uvažovaný model používá základní zjednodušující předpoklady: 

1) Nanočástice je aproximována jako hydrofobní tuhá sférická částice o poloměru RNP.  

2) Lipidová dvojvrstva je uvažována jako rovinná vzhledem k velkému rozdílu ve velikosti 

mezi nanočásticí a buňkou, případně lipozomem.  

3) Laterální napětí membrány je zanedbatelné z důvodu velké plochy volné membrány vůči 

interagující nanočástici.  

4) Z důvodu symetrie problému předpokládáme, že vnitřní a vnější lipidová monovrstva se 

deformují symetricky v blízkosti nanočástice začleněné do lipidové dvojvrstvy.  

5) Zabudováním nanočástice do membrány nevzniknou poruchy (vodní kapsy) v olejovém jádru 

membrány. 

6) Optimální stav a optimální geometrie je určena minimem volné energie. Na základě 

porovnání energií stavů NP-M a NP-L je možné rozhodnout o konfiguraci systému a popsat 

interakci nanočástice s biologickou membránou.  
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Obr. 4.1 – Geometrie NP-L a NP-M uspořádání. Řezníčková a Daniel (2015) V. 

 

ENERGIE INTERAKCE BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY A NANOČÁSTICE 

Analýza interakce mezi nanočásticí a biologickou membránou je založena na popisu membrány 

jako tekutého dvojrozměrného krystalu IX. Nanočástice je brána jako inkluze, která svým 

začleněním mění geometrii membrány a tím také její volnou energii. Dva hlavní typy deformace 

membrány způsobené hydrofobní nanočásticí jsou hydrofobní nesoulad způsobující deformaci 

uhlovodíkových řetězců (𝐺𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ) a ohyb membrány (𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑). Dále můžeme ještě uvažovat 

energii v důsledku přímé interakce rozhraní mezi nanočásticí a lipidy ve formě van der 

Walsových sil (𝐺𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛) a nelokální natažení membrány z důvodu změny v ploše vnitřní a 

vnější fosfolipidické monovrstvy (𝐺𝐴𝐷𝐸). Celková energie spojená s vložením nanočástice do 

membrány je určena jako prostý součet všech uvažovaných energií:  

 𝐺 = 𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑 + 𝐺𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ + 𝐺𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝐺𝐴𝐷𝐸.  (4.1) 

OHYBOVÁ ENERGIE BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY 

V rámci naší práce jsme biologickou membránu považovali za složenou ze dvou monovrstev, 

které se deformují samostatně IV, VIII. Energie deformace vychází ze změny optimálního 

energetického stavu amfifilní molekuly. Při ohybu membrány dochází ke změně plochy 

rozhraní hydrofobního jádra a okolního vodního prostředí. Změna velikosti daného rozhraní 

může být popsána na základě lokální změny křivosti membrány, která tak definuje lokální 

deformaci membrány. Celková deformační energie je pro membránu vyjádřena podle Canham 

(1970) jako součet deformačních energií jednotlivých křivostí 94. 

 𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑 =
1

2
∫ 𝜅𝑏1𝐴

𝐶1
2 + 𝜅𝑏2𝐶2

2𝑑𝐴, (4.2) 
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kde 𝜅𝑏1a 𝜅𝑏2 jsou ohybové moduly membrány související s deformací membrány v prvním a 

druhém hlavním směru křivosti a 𝐶1 a 𝐶2 jsou křivosti membrány v hlavních směrech jako 

dvourozměrné struktury ve třírozměrném prostoru, viz Příloha A. Pro izotropní membránu, kdy 

se moduly membrány rovnají (𝜅𝑏1 = 𝜅𝑏2 = 𝜅𝑏) je možné napsat deformační energii ve tvaru: 

 𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑 =
1

2
𝜅𝑏 ∫ 𝐶1

2
𝐴

+ 𝐶2
2𝑑𝐴, (4.3) 

kde 𝜅𝑏 je ohybový modul membrány.  Dané vyjádření je možné přepsat do tvaru 

 𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑 =
1

2
𝜅𝑏 ∫ (𝐶1 + 𝐶2)2

𝐴
𝑑𝐴 − 𝑘𝐺 ∫ (𝐶1𝐶2)𝑑𝐴

𝐴
, (4.4) 

kde součin hlavních křivostí 𝐶1𝐶2 je tzv. Gaussova křivost 𝐾 a 𝑘𝐺  je Gaussův modul membrány. 

Obdobně 𝐶1 + 𝐶2 je mírou střední křivosti membrány 𝐻 = (𝐶1 + 𝐶2) 2⁄  a může být označeno 

jako 2𝐻. Z uvedeného získáme vztah pro vyjádření ohybové deformační energie membrány jako  

 𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑 =
1

2
𝜅𝑏 ∫ (2𝐻)2

𝐴
𝑑𝐴 − 𝑘𝐺 ∫ (𝐶1𝐶2)𝑑𝐴

𝐴
. (4.5) 

Výhodou daného zápisu je, že pro člen Gaussovy křivosti je možné aplikovat Gauss-Bonnetovu 

větu, podle které je integrál Gaussovy křivosti tělesa s danou topologií po uzavřené ploše 

konstantní. Pro náš případ to znamená, že nemění-li se topologie membrány, je možné zanedbat 

člen Gaussovy křivosti při výpočtu minima deformační energie.  

Uvedený vztah pro energii membrány je platný pouze pro rovinnou membránu, která dosahuje 

minimum energie za předpokladu 𝐶1 = 𝐶2 = 0.  Je známo, že určité lipidy mohou generovat 

spontánní zakřivení membrány svým tvarem nebo asymetrickým vložením do lipidové 

dvojvrstvy. Lipidy s velkým plošným poměrem funkční skupiny hlavice k uhlovodíkovým 

řetězcům vytvářejí pozitivní zakřivení, zatímco lipidy s opačným poměrem, vytvářejí negativní 

zakřivení. Negativní zakřivení může vyvolat také vložení molekuly s velkou hydrofobní částí 

jako je např. cholesterol 95. Podle Helfricha, 1973 51 je možné tento vztah modifikovat 

zahrnutím tzv. vlastní křivosti membrány 𝐶0.  

 𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑 =
1

2
𝜅𝑏 ∫ (2𝐻 − 𝐶0)2

𝐴
𝑑𝐴 − 𝑘𝐺 ∫ (𝐶1𝐶2)𝑑𝐴

𝐴
. (4.6) 

Vlastní křivost membrány je rovna dvojnásobku střední vlastní křivosti 2𝐻0 monovrstvy 

membrány, tj. je křivosti, při které je energie membrány v ohybu nulová 96.    
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DEFORMAČNÍ ENERGIE UHLOVODÍKOVÝCH ŘETĚZCŮ 

Fosfolipidová molekula se skládá z hydrofilní polární hlavové skupiny a hydrofobního konce, 

který obsahuje obvykle dva uhlovodíkové řetězce. Uhlovodíkové řetězce se mohou vyskytovat v 

tekuté nebo krystalické fázi. V krystalické fázi („all-trans“ konformace) se uhlovodíkové řetězce 

chovají jako tuhé tyčovité částice v tekutém krystalu. V rámci naší práce naopak uvažujeme, že 

lipidy jsou nad teplotou teplotního přechodu a tudíž v plně tekuté fázi III, IV. Tekutá fáze 

biologické membrány je klíčovou pro její funkci jako elastické polopropustné bariéry. V tomto 

stavu jsou lipidové molekuly mobilní v membránové rovině a povrchová plocha na lipid je 

významně větší než v krystalické fázi. V důsledku toho jsou uhlovodíkové lipidové řetězce 

flexibilní a neuspořádané. Celkovou orientaci řetězce v membráně je možné určit jako průměrnou 

orientaci koncového vektoru (end-to-end vektoru). V rámci naší práce předpokládáme, že 

průměrný směr daného vektoru se shoduje s normálou 𝑛 na povrch membrány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 – Poloha lipidické molekuly v membráně. 𝑟𝑒𝑒  určuje délku řetězce, 𝑛 je normálou na povrchu 

membrány a 𝑙 je transverzální tloušťka monovrstvy. Podle May a kol. (2004) 97. 

 

V první aproximaci můžeme dostatečně dlouhý uhlovodíkový řetězec modelovat jako ideální 

řetězec s navzájem nekorelovanými segmenty o délce 𝑏. V případě řetězce je možné vyjádřit 

pravděpodobnostdélky řetězce 𝑟𝑒𝑒 jako 98 

 𝑃(𝑁, 𝑟𝑒𝑒) = (
3

2𝜋𝑁𝑏2
)

3 2⁄

𝑒
−3𝑟𝑒𝑒

2

2𝑁𝑏2 , (4.7) 

kde 𝑁 je počet segmentů a 𝑏 je délka jednoho segmentu. Energii deformace řetězce je možné 

vyjádřit na základě znalosti pravděpodobnostního rozložení z konformační entropie. Pro 

vyjádření entropie využijeme Boltzmanovu definici entropie 

 𝑆 = 𝑘𝐵𝑙𝑛(𝛺), (4.8) 
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kde 𝛺 je počet konfigurací, jimiž je možné získat daný stav. Pravděpodobnost je pak počet stavů 

𝛺 k celkovému počtu stavů 𝛺0. Entropii tak můžeme vyjádřit jako  

 𝑆(𝑁, 𝑟𝑒𝑒) =
−3

2
𝑘𝐵

𝑟𝑒𝑒
2

𝑁𝑏2 + 𝑆0. (4.9) 

Energie spojená s deformací řetězce je pak vyjádřena jako 

 𝐺𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ(𝑁, 𝑟𝑒𝑒) =
−3

2
𝑘𝐵𝑇

𝑟𝑒𝑒
2

𝑁𝑏2 + 𝐹0. (4.10) 

Dané vyjádření můžeme chápat jako změnu energie při natažení, které nám změní střední hodnotu 

velikosti koncového vektoru nad |𝑟𝑒𝑒|. Síla, kterou musíme působit pro natažení řetězce je  

 𝑓𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ =
𝜕𝐺𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ

𝜕𝑟𝑒𝑒
=

3𝑘𝐵𝑇

𝑁𝑏2 𝑟𝑒𝑒. (4.11) 

Z vyjádření pro sílu vidíme, že síla je přímo úměrná deformaci a tuhost řetězce roste s rostoucí 

teplotou. Pro složitější řetězce, které lze modelovat jako pružné vlákno, můžeme využít 

aproximaci podle Marko a Siggia (1995) 99. 

 𝑓 =
𝑘𝐵𝑇

𝑏
[

2𝑟𝑒𝑒

𝑟𝑚𝑎𝑥
+

1

2
(

𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑚𝑎𝑥−𝑟𝑒𝑒
)

2

−
1

2
], (4.12) 

kde 𝑟𝑚𝑎𝑥 je maximální deformace. Dané odvození je platné pro ideální volný řetězec. Na 

fosfolipidy v membráně působí také laterální interakce, které vedou k tomu, že střední koncový 

vektor uhlovodíkových řetězců má nenulovou délku ξ0.  Nicméně můžeme předpokládat, že pro 

malé deformace 𝑟𝑒𝑒 ≪ 𝑟𝑚𝑎𝑥 se s uvážením principů entropické elasticity řetězec chová lineárně. 

Proto můžeme vyjádřit deformační energii natažení nebo stlačení řetězců jako 100 

 𝐺𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ =
1

2
𝜅𝑐 ∫ (

𝜉−𝜉0

𝜉0
)

2

𝐴
𝑑𝐴, (4.13) 

kde ξ je deformovaná délka řetězce, ξ0 je délka lipidových řetězců nerušené monovrstvy, 𝜅𝑐 je 

kompresní modul lipidové monovrstvy, která je úměrná energii nutné pro deformaci jednotkové plochy. 

ENERGIE HYDROFOBNÍ INTERAKCE 

Při inkorporaci nanočástice do hydrofobní části membrány dochází ke styku mezi 

uhlovodíkovými řetězci a povrchem nanočástice. V důsledku jejich přiblížení může vzniknout 

slabá disperzní adheze v důsledku van der Waalsových sil. Tyto síly jsou nekovalentní 

přitažlivé síly, které jsou důsledkem vzniku okamžitého elektrického dipólu, a jejich vznik 

ovlivní celkovou energii systému. Protože počet těchto vazeb je funkcí adhezní plochy 

nanočástice, můžeme je vyjádřit jako 
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 𝐺𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝛾4𝜋𝑅𝑁𝑃
2 , (4.14) 

kde 𝛾odpovídá energii jednotky plochy a 4𝜋𝑅𝑁𝑃
2 je plocha povrchu nanočástice o poloměru 

𝑅𝑁𝑃. Hodnotu povrchové energie na jednotku plochy bychom teoreticky mohli určit z Duprého 

rovnice, kdybychom dokázali určit povrchovou energii volné nanočástice a volné hydrofobní 

části lipidické dvojvrstvy. 101 Daná energie je ale těžce měřitelná. Obdobně není možné 

použít pro zjištění hodnoty povrchové energie ani Youngovu rovnici, která předpokládá adhezi 

kapky na rovný povrch. Rovného povrchu u nanočástice není možné dosáhnout a obdobný 

povrch stejného materiálu může mít jiné vlastnosti z důvodu jiné nanotopografie.  

Proto v naší práci předpokládáme, že počet molekul fosfolipidů potřebných k pokrytí 

hydrofobního povrchu nanočástice daného poloměru 𝑅𝑁𝑃 v NP-L a NP-M stavu je téměř stejný 

VIII, X. S uvažováním tohoto předpokladu, můžeme považovat míru hydrofobní interakční 

energie mezi nanočásticí a lipidy za konstantní v obou stavech. Při určování relativního minima 

můžeme tuto energii zanedbat.  

NELOKÁLNÍ ENERGIE DEFORMACE MEMBRÁNY 

Nanočástice jako inkluze představuje narušení původní konfigurace membrány a změnu jejího 

tvaru. Tím může změnit laterální napětí membrány a ovlivnit tak celou membránu buňky nebo 

lipozom. Dané působení se označuje nelokální a je možné ho zohlednit na základě změny 

plochy membrány. Popis nelokální změny plochy membrány se označuje jako ADE model (area 

difference elasticity) 102. Deformační energie daného modelu je určena jako 

 𝐺𝐴𝐷𝐸 =
𝛼𝜅𝑏𝜋

2𝐴(2𝜉)2
(𝛥𝐴 − 𝛥𝐴0)2, (4.15) 

kde 𝛥𝐴 je rozdíl plochy vnitřní a vnější membrány po inkorporaci nanočástice a 𝛥𝐴0 je rozdíl plochy 

mezi vnitřní a vnější membránou v původním stavu, 2𝜉 je tloušťka membrány 103. Bezrozměrná 

konstanta 𝛼 závisí na vlastnostech membrány a její hodnota se udává kolem jedné 96.   

Pro nelokální efekt je nutno uvážit celkovou geometrii membrány, což přidává další variabilitu 

do modelu. V rámci našeho modelu předpokládáme, že celková plocha membrány je mnohem 

větší než je plocha ovlivněná inkluzí nanočástice. Dále předpokládáme symetrické vložení 

nanočástice do membrány a tudíž stejné ovlivnění vnější a vnitřní monovrstvy. Vložením 

nanočástice do membrány tak nedochází ke změně, (𝛥𝐴 = 𝛥𝐴0). Proto můžeme předpokládat, 

že nelokální deformační energie je zanedbatelná.  
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4.2 VLIV VELIKOSTI NANOČÁSTICE A MECHANICKÝCH 

VLASTNOSTÍ MEMBRÁNY 

Nejprve jsme studovali vliv velikosti nanočástice a mechanických vlastností membrány na 

zabudování do membrány. Byl implementován analytický model interakce nanočástice a biologické 

membrány, který následně sloužil pro ověření vlastní metody optimalizace tvaru membrány. 

ANALYTICKÝ MODEL ZJEDNODUŠENÉ GEOMETRIE 

Tento model vychází z práce Wi a kol. (2008) 93. V následujícím textu uvedeme základní 

předpoklady modelu. Je nutno podotknout, že rovnice původního modelu uveřejněné v 

předmětném článku obsahovaly velké množství nepřesností a překlepů. Proto je tady uvádíme 

v jejich správné formě. Správnost uvedených vztahů byla také ověřena přepočítáním původních 

uveřejněných výsledků, které souhlasí s námi odvozenými vztahy I, VII.  

Obr. 4.3 – Znázornění  axisymetrického problému - průřez vnější monovrstvy obklopující nanočástici. Daniel a 

Řezníčková (2014) VII. 

 

Pro popis geometrie membrány zavedeme souřadnicový systém se středem ve středu nanočástice. 

Souřadnicový systém zároveň definuje rotační osu symetrie z kolmo na rovinu membrány. Tvar 

membrány je možné získat rotací profilu membrány kolem osy symetrie. Vzdálenost od osy 

symetrie se v daném sférickém souřadnicovém systému označuje jako r.  

 

  

r               r1        rmax              r2 

R1 
 

z 

[a , b] 

RNP 

 

0 

 

I 

II1 
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NP-L – NANOČÁSTICE V LIPIDICKÉ DVOJVRSTVĚ 

Základním předpokladem řešení analytického modelu NP-L je, že tvar profilu deformace 

lipidové monovrstvy obklopující nanočástici se skládá ze dvou kruhových oblouků s 

různými poloměry (Obr. 4.3) I, VII. První část kopíruje povrch nanočástice, zatímco v 

druhé části je střed křivosti určen souřadnicemi [a, b] vycházejícími z podmínky kontinuity 

a hladkosti profilu. Hranice oddělující tyto dva oblouky je určena úhlem θ (Obr. 4.3).  

Deformační energie se skládá z příspěvku ohybové energie membrány 𝐺𝑏𝑒𝑛𝑑 a energie 

natažení uhlovodíkových řetězců 𝐺𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ.   

Ohybová deformace membrány je určena na základě lokální změny křivosti membrány (4.6). 

Vzhledem ke křivosti membrány můžeme rozlišit dvě části deformované monovrstvy (označeny 

jako I, II (Obr. 4.3)). V části I povrch membrány kopíruje povrch nanočástice a oba hlavní poloměry 

křivosti mají hodnotu 𝑅𝑁𝑃 + 𝜉, kde  je tloušťka lipidické monovrstvy. Část II znázorňuje 

přechod mezi kulovým vrchlíkem (část I) a rovinnou membránou. Poloměr křivosti v části II je 

možné vyjádřit prvním poloměrem křivosti jako 

 𝑅1 =
(𝑅𝑁𝑃+𝜉)𝑐𝑜𝑠𝜃−𝜉

1−𝑐𝑜𝑠𝜃
 . (4.16) 

Protože problém je axisymetrický, druhý poloměr křivosti je funkcí vzdálenosti od středu 

nanočástice a je možné jej vyjádřit jako  

 𝐶2(𝑟) =
1

𝑅2(𝑟)
=

𝑎−𝑟

𝑅1𝑟
 . (4.17) 

Celková ohybová energie může být učena jako  

 ∆𝐸𝑏𝑒𝑛𝑑 =
𝜅

2
∫ (

2

𝑅𝑁𝑃+
− 𝐶0)

2

d𝐴
I

+
𝜅

2
∫ (−

1

𝑅1
+

1

𝑅2
− 𝐶0)

2

d𝐴
II

. (4.18) 

Pro daný poloměr RNP a tloušťku monovrstvy , můžeme deformační energii vyjádřit jako 

funkci jednoho parametru – úhlu θ, který může nabývat hodnot od 0 do arc sin[ξ /(RNP + ξ)]. 

První část vzorce ohybové energie odpovídající režimu I může být upravena: 

∆𝐸𝑏𝑒𝑛𝑑 𝐼 =
𝜅𝑏

2
∫ (

2

𝑅𝑁𝑃 + 
− 𝐶0)

2

d𝐴 =
I

 

= 2𝜋𝜅( + 𝑅𝑁𝑃)2 (𝐶0 −
1

+𝑅𝑁𝑃
)

2

+ (−2𝜋𝜅) (𝐶0 −
1

+𝑅𝑁𝑃
)

2
( + 𝑅𝑁𝑃)2 cos 𝜃. (4.19) 
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Po integraci získáme pro první segment ohybovou energii 

 ∆𝐸𝑏𝑒𝑛𝑑 𝐼 = 2𝜋𝜅 (
2

𝑅𝑁𝑃+
− 𝐶0)

2

( + 𝑅𝑁𝑃)2 − 2𝜋𝜅 (
2

𝑅𝑁𝑃+
− 𝐶0)

2

( + 𝑅𝑁𝑃)2 cos 𝜃. (4.20) 

Druhou část integrujeme v mezích souřadnice r od r1 do r2 a tím ji vyjádříme pouze jako funkci úhlu θ. 

K celkové deformační energii přispívá také deformace uhlovodíkových řetězců fosfolipidů. Z 

modelu ideálního řetězce plyne, že deformační energii těchto řetězců můžeme popsat jako 

 ∆𝐸𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ =
𝜅𝑐

2
∫ (

𝑢

𝜉0
)

2
𝑑𝐴

𝐼𝐼
, (4.21) 

kde u je natažení uhlovodíkového řetězce z tloušťky monovrstvy lipidů ξ0.  Výpočet deformační 

energie uhlovodíkových řetězců v části II je rozdělen do dvou oblastí: kontaktu s nanočásticí 

II1 a kontaktu s druhou monovrstvou II2, jak je vyznačeno na obrázku 4.3: 

 ∆𝐸𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ =
𝐾

22 (∫ (𝑢1(𝑟))
2

𝑑𝐴
𝐼𝐼1

+ ∫ (𝑢2(𝑟))
2

𝑑𝐴
𝐼𝐼2

). (4.22) 

Hranice mezi první a druhou částí určuje přímka procházející body [0, RNP] a bodem [a, b] na 

obrázku 4.3. V daném bodě je maximální deformace řetězců u. Tento bod označíme jako rmax a 

je možné ho určit jako 

 𝑟 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 −
𝑅1(𝑎−𝑅𝑁𝑃)

√(𝑎−𝑅𝑁𝑃)2+𝑏2
. (4.23) 

Deformaci uhlovodíkových řetězců v části II1 je možné učit z geometrie problému jako 

𝑢1(𝑟) =
1

𝑅1
{𝑎𝜆 + 𝑏√𝑅1

2 − 𝜆2 − [𝑅1
2 + ((𝑎2 − 𝑏2)𝜆2 + 2𝑎𝑏𝜆√𝑅1

2 − 𝜆2 + +𝑅1
2(𝑅𝑁𝑃

2 − 𝑎2))

1

2
]}

1

2

− , (4.24) 

kde 𝜆 = 𝑎 − 𝑟.  Deformaci řetězců části II2 můžeme určit jako 

 𝑢2(𝑟) = √
𝑅1

2𝑏2

𝑅1
2−𝜆2 −  − 𝑅1. (4.25) 

Při výpočtech integrálů přes deformovanou plochu můžeme element plochy dA vyjádřit jako  

 𝑑𝐴 = 2𝜋𝑟
𝑅1

√𝑅1
2−𝜆2

𝑑𝑟. (4.26) 

Tento vztah odpovídá rotační symetrii problému. Deformovanou plochu v případě systému NP-

L můžeme vyjádřit jako součet deformovaných ploch v režimu I a II. Výsledný vztah je tedy: 

 ∆𝐴𝑁𝑃−𝐿 = 4𝜋 [( + 𝑅𝑁𝑃)2 − 𝑅1
2 +

𝑏𝑅1
2−𝑏(+𝑅𝑁𝑃)2

√𝑎2+𝑏2
+ 𝑎𝑅1𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑎

𝑏
)]. (4.27) 
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Nyní můžeme určit úhel θmin., který odpovídá minimální pružné deformační energii, jako 

podmínku minima funkce energie. 

 
𝑑∆𝐸𝑁𝑃−𝐿

𝑑𝜃
|

𝜃=𝜃𝑚𝑖𝑛

= 0. (4.28) 

NP-M – NANOČÁSTICE V LIPIDICKÉ MONOVRSTVĚ 

Obr. 4.4 – NP-M model. Řezníčková a Daniel (2015) V. 

 

V tomto modelu se předpokládá, že pružná deformační energie NP-M je definována jako součet 

ohybové energie monovrstvy potřebné k obklopení hydrofobního povrchu nanočástice a energie 

potřebné ke konformačním změnám natažení nebo stlačení uhlovodíkových řetězců V.  

 ∆𝐸𝑁𝑃−𝑀 =
𝜅

2
∫(𝐶1 + 𝐶2 − 𝐶0)2𝑑𝐴 =

𝜅

2
(𝐶1 + 𝐶2 − 𝐶0)24𝜋(𝑅𝑁𝑃 + )2. (4.29) 

Energii natažení řetězců je možné vyjádřit jako 

 𝛥𝐺𝑁𝑃−𝑀,𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ =
𝜅𝑐

2
∫ (

𝑢

𝑑
)

2

𝐴
𝑑𝐴 =

𝜅𝑐

2
(

𝑢

𝑑
)

2

4𝜋(𝑅𝑁𝑃 +  + 𝑢)2. (4.30) 

Deformace řetězce, která vede k minimální energii, se určí jako 

 
𝑑∆𝐺𝑁𝑃−𝑀

𝑑𝑢
|

𝑢=𝑢𝑚𝑖𝑛

= 0. (4.31) 

  

RNP 

 + u 
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4.3 VLIV TVARU NANOČÁSTICE 

Původní model interakce nanočástice a membrány předpokládá sférický tvar nanočástice. 

Nanočástice ale mohou být připravovány v široké škále tvarů: od sférických tvarů až po 

komplexní struktury s výběžky 104. Do dnešní doby byly studovány zejména interakce mezi 

sférickou nanočásticí a membránou [93, 38]. V naší práci jsme dosavadní studie rozšířili o 

studium cylindrických nanočástic.   

Obr. 4.5 – Geometrie válcové nanočástice obklopené lipidovou membránou. CNP-M a CNP-L označuje 

micelární a lamelární komplex fosfolipidů a nanočástic. Otáhal a kol. (2019) II. 

Analýza interakce mezi válcovou nanočásticí a biologickou membránou je založena na modelu 

Wi a kol. (2008) [93]. Obdobně jako v případě kulové nanočástice předpokládáme pro válcovou 

nanočástici (CNP) existenci dvou stavů II: 

1. CNP-lipozomový komplex (CNP-L), kdy je nanočástice součástí lipidové dvojvrstvy, 

2. CNP-micelární komplex (CNP-M), kdy je nanočástice obklopena lipidovou monovrstvou.  

Předpokládá se, že válcová nanočástice má geometrii tyčinky sestávající z válce se dvěma 

polokulovými uzávěry. Geometrie válcové nanočástice je definována dvěma parametry: délkou 

válce l a poloměrem r (Obr. 4.5). Předpokládáme, že energie protažení hydroxykarbonového 

řetězce je pro fázi CNP-M zanedbatelná [93] a volná energie lipidové dvojvrstvy je vyjádřena 

na základě deformační energie membrány: 

 ∆𝐸 = 𝜅𝑏 [2𝜋𝑟2 (
2

𝑟
− 𝐶0)

2

+ 𝜋𝑟𝑙 (
1

𝑟
− 𝐶0)

2

− 𝜋𝑟(2𝑟 + 𝑙)𝐶0
2]. (4.32) 

Kvůli jednoduchosti je energie CNP-L fáze vyjádřena samostatně pro kulové vrchlíky a válec. 

Vliv sférických vrchlíků se bere jako energie sférické nanočástice o poloměru r začleněné do 

lipidové dvojvrstvy, tj. uvažuje se sférická symetrie. Válcový segment má válcovou symetrii 

CNP-M CNP-L 
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s nulovou druhou hlavní křivostí. Předpokládá se, že válcová nanočástice je umístěna uprostřed 

lipidové dvojvrstvy, tj. obě monovrstvy jsou symetricky deformovány. 

 

Obr. 4.6 – (A) Micelární fáze a (B) lamelární fáze válcové nanočástice (CNP) a fosfolipidů. Průřez je kolmý k 

podélné ose v oblasti válce válcové nanočástice. Otáhal a kol. (2019) II. 

 

Wi a kol. (2008) 93 navrhli analytický model popisující deformaci lipidové dvojvrstvy v 

přítomnosti hydrofobní nanočástice za předpokladu jednoduché parametrické geometrie. Pro 

centrální část cylindrické nanočástice můžeme tento vztah upravit, když dáme druhou hlavní 

křivost rovnou nule.  

 𝐸𝑏𝑒𝑛𝑑 =
𝜅

2
∫ (

1

𝑅𝑁𝑃+
− 𝐶0)

2

𝑑𝐴
𝐼

+
𝜅

2
∫ (−

1

𝑅1
− 𝐶0)

2

𝑑𝐴
𝐼𝐼

 (4.33) 

Optimální tvar θ, který minimalizuje celkovou energii, se odhaduje minimalizací celkové 

energie. Aby se zabránilo diskontinuitě tvaru, předpokládá se stejný úhel ϑ v celém válcovém 

a kulovém řezu válcové nanočástice CNP.  
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4.4 VLIV INTERAKCE NANOČÁSTIC V BIOLOGICKÉ MEMBRÁNĚ 

V rámci naší studie jsme se zaměřili na specifické jevy, které ukazují, že způsob přípravy 

lipidových vezikul v roztoku 2 nm velkých nanočástic zlata, ovlivňuje distribuci nanočástic v 

biologické membráně. Jsou-li fosfatidylcholinové lipidové vezikuly připraveny extruzí, tvoří 

nanočástice v hydrofobním jádru lipidové dvojvrstvy hustou monovrstvu (Obr. 4.7A). Vezikuly 

připravené dialýzou obsahují membránovou oblast s nanočásticemi a membránovou oblast bez 

nanočástic (Obr. 4.7B). V těchto vezikulech, tak zvaných Janusových vezikulech, se 

nanočástice přitahují a tvoří shluky v membránových oblastech, které jsou bohaté na 

nanočástice. Dva stabilní stavy nanočástic ve vezikulární membráně lze vysvětlit existencí 

energetické bariéry mezi kondenzovanými a oddělenými nanočásticemi zprostředkovanými 

biomembránou [81]. Cílem naší studie je ověřit tuto hypotézu na základě odhadu energie 

biomembrány vyvolané redistribucí nanočástic I, III. 

Obr. 4.7 – (A) Vezikuly připravené vytlačováním v přítomnosti nanočástic; nanočástice v membráně jsou oddělené 

(separované). (B) Janusův typ nanočásticových-vezikulárních hybridů připravený dialýzou suspenze vezikul a 

nanočástic-dispergovaných detergentem; nanočástice v membráně jsou kondenzované. Rasch a kol. (2010) 81. 

V minulosti bylo zjištěno, že uvažováním membrány jako elastického média kontinua může být 

dobře vysvětlena interakce mezi membránovými inkluzemi, jako jsou transmembránové proteiny 

[97, 105 - 106]. Dva klíčové režimy membránové deformace způsobené hydrofobní inkluzí jsou 

hydrofobní nesoulad způsobující deformaci hydroxykarbonových řetězců (natahování / 

komprese) a ohyb membrány obou membránových lipidových monovrstev (Obr. 4.7). 
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Obr. 4.8 – Geometrický model lipidové dvojvrstvy se dvěma vloženými nanočásticemi o poloměru r ve 

vzdálenosti d. Tloušťka fosfolipidového hydroxykarbonového řetězce v nenarušené rovinné lipidové dvojvrstvě 

je označena ξ0. Nanočástice vyvolávají změny lokálních zakřiveních dvojvrstvy C a změnu tloušťky membrány v 

důsledku deformace hydroxykarbonových řetězců 𝜆 =
𝜉

𝜉0
. I, III. 

 

Lokální deformace membrány z důvodů inkluzí je pak analyzována změnou elastické energie 

membrány, která je zvýšena vložením nanočástice do hydrofobní části membrány [107]. 

Lokální rovnovážný tvar membrány je určen jako tvar s minimální elastickou energií membrány 

v deformovaném stavu. Zabýváme se účinkem částice vnořené do membrány na lokální 

rovnovážný tvar membrány a její pružnou energii IV, VIII. 

Nanočástice zabudovaná do hydrofobní oblasti lipidové dvojvrstvy indukuje poruchu v tloušťce 

dvojvrstvy a ohýbá obě části dvojvrstvy (Obr. 4.8). Lokální tvar lipidového dvojvrstvého 

obklopení kolem nanočástice je řízen současným účinkem mezi energií natažení lipidových 

řetězců Gc a ohybovou energií obou monovrstev Gb. Podobně jako v případě izolované 

nanočástice může být lokální ohybová energie vyjádřena jako odchylka lokálního zakřivení C 

membrány od zakřivení membrány C0 [52], zatímco energie příčné deformace je považována 

za deformaci hydrofobního jádra [106, 108]. V rámci této studie III je problém interakce 

nanočástic redukován na dvojrozměrný, jak je znázorněno na obrázku 4.8. Jsou uvažovány dvě 

rigidní nanočástice o poloměru r oddělené vzdáleností d. Průměrná energie na molekulu lipidu 

může být vyjádřena jako 

 𝑔 =
1

2

𝑎0

𝑙
∫ 𝜅𝑏(𝐶 − 𝐶0)2

𝐴
+ 𝜅𝑐 (

𝜉−𝜉0

𝜉0
)

2

𝑑𝑙, (4.34) 

kde b a c jsou ohybové a kompresně-expanzní konstanty lipidových vrstev, ξ je tloušťka 

deformované monovrstvy v blízkosti nanočástice, ξ0 je délka lipidových řetězců nerušené 

monovrstvy a a0 je plocha na molekulu lipidu VIII, X.  
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Integrace se provádí přes délku monovrstev na hydrofobně-vodném rozhraní. Optimální tvar je 

určen minimem průměrné elastické energie na lipid v přítomnosti nanočástic g vzhledem k 

energii rovinné lipidové dvojvrstvy gplanar (Δg = g − gplanar). Energii na molekulu lipidu v 

rovinné dvojvrstvě lze vyjádřit pomocí C = 0 a ξ = ξ0 v rovnici (4.34) IV, VIII. 
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4.5 VÝPOČET TVARU MEMBRÁNY ODPOVÍDAJÍCÍ MINIMÁLNÍ 

ENERGII 

Pro analýzu interakce sférické nanočástice a rovinné membrány je možné problém považovat 

za axisymetrický.  

KŘIVOST MEMBRÁNY V AXISYMETRICKÝCH SOUŘADNICÍCH  

Osa symetrie probíhá středem nanočástice kolmo na rovinu membrány. Zároveň se vnější a 

vnitřní vrstva membrány deformují stejně, tj. biologická membrána je symetrická vzhledem k 

rovině procházející středem membrány.  Z hlediska odvození je vhodné zvolit souřadnicový 

systém tak, že střed membrány se nachází v průsečíku osy a roviny symetrie. Osu symetrie 

označíme jako osu z a osu, která leží v rovině symetrie jako osu r.  

Obr. 4.9 – Geometrie membrány. 

Povrch jedné vrstvy membrány je možné získat rotací křivky popisující tvar membrány kolem 

osy symetrie a povrch druhé vrstvy zrcadlením vzhledem k rovině membrány. V každém bodě 

křivky můžeme definovat dvojici vektorů: vektor t tečný ke křivce a na něho kolmý vektor n. 

Úhel mezi vektorem t a rovinou membrány označíme ψ. Uvažujme nyní element křivky o délce 

ds, který má křivost R. V každém bodě křivky můžeme přiložit oskulační kružnici, přičemž 

platí, že poloměr oskulační kružnice je zároveň křivostí křivky v daném bodě. Za předpokladu, 

že element ds má stálou křivost, můžeme pro změnu úhlu dψ napsat [109] 

 
𝑑𝑠

𝑅1
= 𝑑𝜓 (4.35) 

a první křivost C1 vyjádřit  

 𝐶1 =
1

𝑅1
=

𝑑𝜓

𝑑𝑠
. (4.36) 
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Obr. 4.10 – Geometrie zakřivení membrány. 

Pro druhou hlavní křivost platí, že rovina oskulační kružnice je kolmá na rovinu určenou 

křivkou a osou z. Vzhledem k osové symetrii můžeme druhou křivost C2 vyjádřit  

 sin 𝜓 =
𝑟

𝑅2
 (4.37) 

 𝐶2 =
1

𝑅2
=

sin 𝜓

𝑟
. (4.38) 

DISKRETIZACE MEMBRÁNY 

V rámci naší práce jsme zvolili numerickou metodu optimalizace tvaru na rozdíl od 

dosavadních prací, které počítaly s analytickou křivkou. Pro popis tvaru membrány jsme tvar 

membrány popsali pomocí N diskrétních bodů, které dělí křivku na N−1 segmentů. Každý z 

bodů je určen prostřednictvím souřadnic [ri, zi] kde i = 1, …, N.  

Obr. 4.11 – Určení souřadnic a sklonu křivky. 
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Pro určení diskrétní křivosti je nutno určit sklon křivky v daném bodě a změnu sklonu křivky 

v jeho okolí. Sklon křivky v bodě i je určen jako aritmetický průměr sklonu elementu i−1 až i 

a i až i+1.  

 𝜓𝑖 =
1

2
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑧𝑖+1−𝑧𝑖

𝑟𝑖−1−𝑟𝑖
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑧𝑖−𝑧𝑖−1

𝑟𝑖−𝑟𝑖−1
) (4.39) 

Změnu sklonu křivky v daném bodě Δ𝜓𝑖 určíme jako rozdíl sklonu přilehlých elementů křivky.  

 Δ𝜓𝑖 =
1

2
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑧𝑖+1−𝑧𝑖

𝑟𝑖−1−𝑟𝑖
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑧𝑖−𝑧𝑖−1

𝑟𝑖−𝑟𝑖−1
) (4.40) 

Křivost křivky C1 v bodě i je možné aproximovat jako  

 𝐶1𝑖 =
Δ𝜓𝑖

Δ𝑠𝑖
, (4.41) 

kde Δsi je délka elementu přináležící bodu i  

 Δ𝑠𝑖 =
1

2
(√(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1)2 + (𝑟𝑖 − 𝑟𝑖+1)2 + √(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1)2 + (𝑟𝑖 − 𝑟𝑖−1)2). (4.42) 

Křivost křivky C2 v bodě i aproximujeme podle vztahu 

 𝐶2𝑖 =
𝑟𝑖

sin 𝜓𝑖
. (4.43) 

Plochu membrány odpovídající danému elementu v osové symetrii určíme  

 𝐴𝑖 = 2𝜋𝑟𝑖Δ𝑠𝑖. (4.44) 

Následně je možné vyjádřit celkovou deformační energii (4.1) pomocí numerické integrace přes 

délku křivky. V rámci naší práce jsme pro numerickou integraci využili lichoběžníkovou 

metodu [110]. Při této metodě nahradíme každou část plochy integrovaného intervalu 

lichoběžníkem. Aproximace lichoběžníkem nevyžaduje tak velký počet dělení integračního 

intervalu jako obdélníková metoda integrace. Při aproximaci více lichoběžníky se funkční 

hodnoty vnitřních uzlových bodů objevují vždy dvakrát. Jednou figurují jako pravá mez 

jednoho lichoběžníku, podruhé jako levá mez sousedního lichoběžníku.  
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MINIMALIZACE CELKOVÉ DEFORMAČNÍ ENERGIE 

Obr. 4.12 – Schéma řešení s okrajovými podmínkami. Daniel a Řezníčková (2014) VII. 

 

Okrajové podmínky dle obrázku 4.12 jsou VII: 

1. úhel natočení prvního elementu ψ1 = 0,      

2. úhel natočení posledního elementu ψend = 0 

Dále jsme předpokládali, že délka jednotlivých elementů je konstantní, tj. vzdálenost mezi 

bodem i a i+1 je vždy konstantní. Jednotlivé elementy se liší úhlem natočení ψi, i = 1, …, N−1. 

Celková deformační energie je tak vyjádřena pomocí souboru hodnot ψi a fixní délky 

jednotlivých elementů. Zároveň jsme předpokládali, že všechny elementy směřují v kladném 

směru osy r, tj. ri+1− ri > 0. Pro zabezpečení kontinuity membrány musí být souřadnice z 

posledního bodu shodná s tloušťkou membrány. 

Problém nalezení minima deformační energie můžeme formálně zapsat: 

  minimalizuj G(ψ) 

  za podmínek   

 ψ1 = 0 a ψN = 0 (4.45) 

 zN = d 

 ψi < π/2, ψi > −π/2, 

kde G je objektivní funkce, v našem případě energie.  

  

 

 

RNP 
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METODA SEKVENČNÍHO KVADRATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ 

Pro řešení problému uvedeného v předcházející části jsme využili metodu sekvenčního 

kvadratického programování, která je implementována v numerické knihovně jazyka Python 

scipy.optimize.  

Metoda SQP 111 je uznávána jako jedna z nejúčinnějších optimalizačních metod pro řešení 

nelineárních optimalizačních problémů 112. Jak je znázorněno na obrázku 4.13, SQP řeší 

nelineární problémy lineární aproximací. Použitím Newtonovy metody je generován 

kvadratický dílčí problém, který se snáze řeší.  

 

Obr. 4.13 – Postup výpočtu metody sekvenčního kvadratického programování (SQP) 113 - 115. 

 

Problémy nelineární optimalizace jsou obvykle vyjádřeny rovnicemi (4.46 až 4.48), určující 

hodnotu matice X, která minimalizuje funkci objektu f(X), s podmínkou omezení rovnosti a 

nerovnosti.  

  

KONEC  
𝑑𝑘 ≤ 𝛿 

nebo KKT  
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Nastavení , 
aktualizování 𝑘 = 𝑘 + 1 
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NE 

Najít velikost kroku 𝛼𝑘, 
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 Najděte X, které minimalizuje f(X), (4.46) 

za následujících podmínek:  

 ℎ𝑖(𝑋) = 0, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚, (4.47) 

 𝑔𝑗(𝑋) ≤ 0, 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛. (4.48) 

Lagrangeovou funkci tohoto problému, L(X, λ, ) lze vyjádřit jako  

 𝐿(𝑋, 𝜆, 𝜇) = 𝑓(𝑋) + 𝜆ℎ(𝑋)𝑇 + 𝜇𝑔(𝑋)𝑇, (4.49) 

kde λ a  jsou vektory multiplikátorů pro omezení rovnosti a nerovnosti.  

Kvadratický dílčí problém je řešen linearizací a lze jej zapsat jako  

 𝑀𝑖𝑛∇𝑓(𝑋𝑘)𝑇𝑑 +
1

2
𝑑𝑇𝐻𝑓(𝑋𝑘)𝑑, (4.50) 

za následujících podmínek:  

 ℎ𝑖(𝑋𝑘) + ∇ℎ𝑖(𝑋𝑘)𝑇𝑑 = 0,     𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚, (4.51) 

 𝑔𝑗(𝑋𝑘) + ∇𝑔𝑗(𝑋𝑘)𝑇𝑑 ≤ 0,     𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛. (4.52) 

Výsledkem řešení rovnic (4.50 až 4.52) je vektor řešení d s multiplikačními vektory λ a  

definovanými jako d = X – Xk, λ = λ – λk a  =  − k. Tento kvadratický výsledek vytvoří 

směr hledání pro X a vypočítá přijatelné odhady pro multiplikátory Karush-Kuhn-Tucker 

(KKT) a H. Veličina H v rovnici (4.50) je pozitivně definovaná Hessiánská matice Lagrangeovy 

funkce, kterou aktualizuje metoda Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno, jenž počítá druhé 

derivace objektivní funkce a omezující funkce. Řešení konverguje, když je vektor d menší než 

relativní tolerance (δ) 0,0001 a za předpokladu jsou-li splněny podmínky KKT 114 - 116. 

Velikost kroku α je zvolena tak, aby se zajistilo snížení objektivní funkce 117. Výše popsaný 

postup se opakuje, dokud se nezíská řešení X*.  

V rámci naší práce jsme zjistili, že metoda kvadratického programování není pro nalezení 

minima funkce dostatečná. Výsledné minimum energie a tvar odpovídající minimu ve velké 

míře závisel na volbě počátečního odhadu tvaru membrány. Problém jsme původně řešili 

automatickým generováním vstupných tvarů a následnou volbou nejlepšího řešení. Tento 

přístup se ukázal jako výpočtově náročný.  
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METODA POSTUPNÝCH FLUKTUACÍ 

Pro řešení problému jsme vytvořili původní metodu optimalizace, která vychází z principů 

metody Monte Carlo simulované žíhání 118 a algoritmu Basin Hopping 119 pro určení 

lokálního minima. Tato metoda je inspirována principem tepelných fluktuací membrány, které 

zabezpečí, že tvar biologické membrány není konstantní, ale osciluje kolem rovnovážného 

stavu V. Zároveň fluktuace umožňují membráně zaujmout nejefektivnější polohu z pohledu 

energie. Naším základním předpokladem je, že při snižování celkové energie fluktuací dochází 

postupně k dosažení tvaru membrány s globálně minimální energií podobně, jak je tomu v 

případě metody simulovaného žíhání. 

Objektivní funkcí je v našem případě celková energie membrány, která je v kontaktu s 

nanočásticí - vztah (4.1). Zásadní nevýhoda stávajících metod je, že při každé změně pozice 

jednotlivých úhlů segmentů nebo pozice jednotlivých uzlů dochází ke změně globálních 

charakteristik membrány, jako je její délka nebo v případě uzavřené buňky její objem. 

Zásadním bodem našeho algoritmu je zavedení fluktuace membrány. Pod fluktuací membrány 

chápeme lokálně omezenou deformaci, která nemění celkovou charakteristiku membrány. 

Například v případě, že dojde v daném uzlu ke zvýšení úhlu segmentu, musí v jiném bodě 

membrány dojít k recipročnímu snížení úhlu tak, aby z-tová souřadnice prvního a posledního 

bodu (okrajové podmínky) zůstala stejná. Algoritmus byl původně vyvinut pro uzavřenou 

membránu, kde kromě zachování spojitosti a plochy membrány bylo nutno zahrnout také objem 

buňky jako globální okrajovou podmínku. Kvůli názornosti ukážeme příklad algoritmu na 

nejjednodušším případě uzavřené rotačně symetrické membrány s deformací jednoho segmentu. 

Vstupem do výpočtu je tvar, který splňuje okrajové podmínky. V případě uzavřené membrány 

to může být rotační elipsoid s určeným poměrem mezi plochou a objemem. Pro axisymetrickou 

úlohu tak optimalizujeme jenom tvar křivky v prvním kvadrantu. 

Následně do daného systému zavedeme fluktuaci, v našem případě se jedná o změnu úhlu 

segmentu i o hodnotu Δψi. Tato fluktuace ale zároveň změní tvar křivky, která nekončí na ose 

x a tím nesplňuje podmínku pro rotačně symetrickou úlohu.   

Následně zavedeme korekci, natočení segmentu j o odpovídající úhel tak, aby byla dodržena 

okrajová podmínka. Zároveň ale dojde k fluktuaci, která změní celkový objem membrány.  
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V dalším kroku musíme korigovat změnu objemu membrány tak, že zavedeme fluktuaci dalších 

segmentů k a l. Celkový objem tak zůstane zachován. 

Tímto postupem získáme variaci původního tvaru, který vždy splňuje globální okrajové 

podmínky. Následně určíme energii nové geometrie a srovnáme s původní energií. Pro nalezení 

globálního minima využíváme Metropolisovo kritérium. To uvádí, že nový tvar membrány je 

přijat s určitou pravděpodobností, která závisí na rozdílu energie původního tvaru a změněného 

tvaru a parametru popisujícího teplotu. Je nutno zdůraznit, že v daném kritériu je teplota řídící 

parametr optimalizačního algoritmu a neodpovídá reálné teplotě biologického systému. 

Metropolisovo kritérium můžeme vyjádřit jako 

 𝑝 = 𝑒
(

𝐸𝑜𝑙𝑑−𝐸𝑛𝑒𝑤
𝑇

)
, (4.53) 

kde Eold je energie původního tvaru a Enew je energie nového tvaru, T je parametr teploty. 

Uvedená hodnota p se srovná s náhodně generovaným přirozeným číslem λ z intervalu <0, 1>. 

Je-li p větší než λ, přijmeme dané řešení. V případě, že není nalezeno řešení v průběhu určeného 

počtu iterací, dochází ke snížení jak úhlu Δψ, tak parametru teploty.  

V první verzi algoritmu jsme pro změnu úhlu volili vždy vedlejší segment, jak je znázorněno 

na obrázku 4.14 a dopočítali tvar tak, aby analyticky splnil okrajové podmínky. V průběhu 

vývoje a implementaci algoritmu jsme zjistili, že algoritmus konverguje rychleji, je-li bod i a j 

volen nezávisle na sobě.  

V současné verzi algoritmu zároveň volíme X segmentů, kde dochází k náhodné změně a Y 

segmentů, u kterých se změna dopočítá pro splnění okrajových podmínek. Jak je patrno z 

obrázku 4.14, musí být Y větší než X, např. X = 5 a Y = 10. Zároveň hodnoty natočení segmentů 

Y určujeme také optimalizací pomocí metody SLSQP, kde minimalizujeme celkovou energii 

jako funkci natočení segmentů - vztah (4.45), a podmínka rotační symetrie je zohledněna ve 

vztahu (4.47). Vývojový diagram nového algoritmu je znázorněn na obrázku 4.15 V. 

Obr. 4.14 - Schematické znázornění změny tvaru membrány při využití algoritmu postupných fluktuací. 

z 

x 
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Obr. 4.15 - Vývojový diagram algoritmu postupných fluktuací.  
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODY OPTIMALIZACE 

Pro citlivostní analýzu nového numerického modelu jsme zvolili problematiku separace dvou 

nanočástic v biologické membráně VI. Tento problém je tvarově variabilnější než popis 

izolované nanočástice. 

Proměnné modelu lze rozdělit do dvou skupin: 

• Fyzikální proměnné jsou proměnné, které souvisejí se samotným matematickým modelem a 

můžeme je označit jako řídicí proměnné. Jedná se o modul ohybu a protažení membrány, 

poloměr vložené nanočástice a vnitřní zakřivení membrány. Jakákoli změna v těchto 

proměnných musí změnit samotný model podmíněný rovnicemi modelu, např. navýšení 

tuhosti v ohybu musí zvýšit energii ohybu podle Helfrichova vzorce. 

• Implementované proměnné souvisí s implementací modelu do počítačového kódu. Tyto 

proměnné souvisejí s kvalitou sítě a jejich změna by neměla být v modelu významná. 

Vyhodnotili jsme účinky změn vlastností sítě na výsledky. Lze očekávat, že jemná síť 

poskytne lepší výsledky s ohledem na energii, tj. nižší energii. Simulace ukázala, že rostoucí 

hustota sítě vede k optimálnímu řešení.  

Uvažované parametry sítě: 

1. Velikost elementu 

2. Délka membrány 

3. Pásmo oddělení 
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4.6 PARAMETRY MODELU 

Všechny naše výpočty jsou založené na vhodné volbě jednotlivých parametrů použitelných 

v našich výpočtových modelech. Při výpočtech využíváme jak parametry zvolené autory 

předchozích publikací, ale také rozšířené parametry použivané pro naše modely III, IV. 

Tab. 4.1 – Základní parametry modelu podle Wi a kol. (2008) 93 

Parametr Označení Hodnota 

Ohybový modul κb  kBT 9 

Tloušťka monovrstvy d  nm 1,3 

Kompresní modul c kBTnm-2 23 

Spontánní křivost monovrstvy C0 nm-1 −1/16 

 

Tab. 4.2 – Parametry použité pro citlivostní analýzu, Řezníčková a Daniel (2015) IV 

Parametr Označení Hodnota 

Poloměr nanočástice  r nm 2 

Vnitřní křivost C0 1/nm 0 

Kompresní modul c kBT/nm2 23 

Ohybový modul b kBT 9 

Plocha lipidu a0 nm2 0,724 

Tloušťka monovrstvy 0 nm 1,45 

Délka lipidové membrány  nm 30 

Velikost elementu  nm 0,2 

Rozsah  nm 0-10 

Krok  nm 0,25 

Počet elementů  - 150 
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Tab. 4.3 – Rozsah geometrických a mechanických parametrů monovrstvy membrány NP a fosfatidylcholinu, 

Řezníčková a Daniel (2017) III 

Parametr Označení Hodnota 

Velikost nanočástice r nm 1; 2; 3; 4 

Vnitřní křivost C0 1/nm −0,1; −0,2; −0,3 

Ohybový modul b kBT 5, 10, 15 

Kompresní modul c kBT/nm2 30; 45; 60 

Tloušťka monovrstvy 0 nm 1,47 

Plocha lipidu a0 nm2 0,724 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 SROVNÁNÍ ŘEŠENÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO 

MODELU 

Pro ověření metody výpočtu pomocí diskrétního modelu jsme využili popis geometrie podle 

Wi a kol. (2008) v konfiguraci NP-L 93. Z publikovaného článku jsme získali hodnoty energie 

pro lamelární fázi s nanočásticí, a následně je ověřili pomocí námi odvozených vztahů. Tvar 

membrány definovaný pomocí jednoduché geometrie na obrázku 4.3 jsme využili pro výpočet 

energie v našem diskrétním modelu. Jak je patrno z obrázku 5.1, numerický model predikuje 

stejné hodnoty energie jako v případě analytického popisu. 

Následně jsme využili naši původní metodu optimalizace odvozenou z metody Monte Carlo, 

metodu postupných fluktuací, pro určení tvaru membrány s minimální energií. Je vidět, že v 

daném případě náš přístup dává výrazně nižší hodnoty energie a tím lépe popisuje tvar 

membrány (Obr. 5.1). Relativní rozdíl v predikované energii systému je větší pro nanočástice 

menšího poloměru. 

Rozdíl je jasný při uvážení vlivu velikosti nanočástice na umístnění v membráně. Je-li energie 

lamelárního komplexu membrána-nanočástice nižší než energie micelárního komplexu, 

nanočástice zůstává v membráně. V opačném případě je nanočástice volná ve formě micely. 

Z obrázku 5.1, vidíme, že ke změně mezi lamelární a micelární fází nanočástice dochází při 

dosažení kritického poloměru rcrit. Pro analytický model je hodnota kritického poloměru 

přibližně 3,2 nm, zatímco náš model ukazuje, že pro stejné parametry membrány je hodnota 

kritického poloměru až 4 nm. 

Obrázek 5.2 znázorňuje předpovědi tvaru membrány podle analytického modelu Wi a kol. 

(2008) a našeho numerického modelu 93. Hlavní rozdíl můžeme pozorovat v centrální části 

nanočástice, kde numerický model umožňuje deformaci fosfolipidů, která na jedné straně 

zvyšuje deformační energii, ale na straně druhé snižuje křivost v části II podle Wi a kol. (2008) 

93 (Obr. 4.3). 
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Obr. 5.1 – Srovnání energie membrány při použití analytického a numerického modelu se stejnou geometrií. 

Řezníčková a Daniel (2015) V. 

Obr. 5.2 – Srovnání tvarů membrány při použití analytického a numerického modelu.  

Řezníčková a Daniel (2015) V. 

 

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODY OPTIMALIZACE 

Pro ověření diskrétního modelu a nastavení parametrů sítě jsme uskutečnili analýzu vlivu změn 

vlastností sítě na výslednou energii. Těmito vlivy jsme studovali problém separace dvou 

nanočástic v membráně. Hodnotili jsme následující parametry: - energii kondenzované fáze, tj. 

fáze kdy se obě nanočástice dotýkají; - energii separované fáze, tj. fáze kdy jsou nanočástice 
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natolik vzdálené, že se navzájem neovlivňují; - výši energetické bariéry mezi kondenzovanou 

a separovanou fází; - vzdálenost nanočástic při dosažení energetické bariéry. 

Podle očekávání jemná síť poskytla lepší výsledky s ohledem na energii, tj. nižší energii. 

Simulace ukázala, že rostoucí hustota sítě konverguje k optimálnímu řešení.  Studie citlivosti 

dokazuje vynikající konvergenci ve všech sledovaných parametrech. S uvážením časové 

náročnosti a přesnosti jsme pro další výpočty zvolili následující parametry: délka membrány 30 

nm a počet prvků 100. 

Tab. 5.1 – Citlivostní analýza pro celkovou délku membrány 30 nm 

 

Tab. 5.2 – Citlivostní analýza při stálé délce elementu 0,2 nm 

Délka membrány nm 10 20 30 40 50 

Čas výpočtu 1min 14s 2min 43s 5min 21s 8min 20s 12min 51s 

Místo vrcholu nm 6,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Energie vrcholu 

kT/nm 
5,145 5,089 5,089 5,089 5,089 

Energie zhuštění 

kT/nm 
2,257 2,256 2,256 2,256 2,256 

Energie oddělení 

kT/nm 
3,213 3,781 3,781 3,781 3,781 

Na obrázku 5.3 je znázorněna závislost energie na jednu molekulu na vzdálenosti nanočástic. 

Je vidět, že s větším počtem elementů získáváme nižší hodnoty energie. Větší počet elementů, 

než je 150, však již nepřináší zásadní změnu výsledných hodnot.  

Počet elementů 10 25 50 75 100 150 200 300 500 

Velikost elementu nm 3 1,2 0,6 0,404 0,3 0,2 0,15 0,1 0,06 

Čas výpočtu 44s 52s 
1min 

13s 

1min 

46s 

2min 

38s 

5min 

21s 

9min 

43s 

24min 

55s 

3h 

50min 

29s 

Místo vrcholu nm 9,25 4,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,5 3,5 3,5 

Hodnota energie vrcholu 

kT na molekulu 
0,850 0,239 0,154 0,137 0,129 0,123 0,119 0,116 0,114 

Energie kondenzované 

fáze kT na molekulu 
0,676 0,062 0,056 0,055 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Energie oddělení  

kT na molekulu 
0,820 0,089 0,089 0,090 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 



Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Studijní program: Strojní inženýrství, obor: Biomechanika 

48 

Obr. 5.3 – Energie na jednu molekulu v závislosti na vzdálenosti nanočástic, vliv počtu elementů. Řezníčková a 

Daniel (2015) V. 

Obrázek 5.4 ukazuje konvergenci řešení s rostoucím počtem uvažovaných elementů. U více jak 

300 elementů jsou výsledky prakticky totožné.  

Obr. 5.4 – Konvergence řešení se zvyšujícím se počtem elementů. Řezníčková a Daniel (2015) V. 

25 elementů 
50 elementů 
75 elementů 
100 elementů 
150 elementů 
200 elementů 
300 elementů 
500 elementů 
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Z obrázku 5.5 je patrné, že závislost energie na jednotku délky vzhledem k celkové délce 

membrány vychází stejně pro všechny uvažované délky elementů. 

Obr. 5.5 – Energie na jednotku délky v závislosti na celkové délce membrány. Jednotlivé křivky se navzájem překrývají. 

Řezníčková a Daniel (2015) V. 

POROVNÁNÍ SLSQP S VLASTNÍM ALGORITMEM POUSTUPNÝCH FLUKTUACÍ 

Standardní metoda SLSQP implementována v jazyku Python byla porovnána s vlastním 

algoritmem metody postupných fluktuací. Vlastní algoritmus se ukázal být přesnější v 

minimalizaci energie než metoda SLSQP. Nevýhodou naší metody postupných fluktuací jsou 

velké nároky na výpočetní čas.  

Tab. 5.3 – Srovnání výsledků metody SLSQP a algoritmu Monte Carlo 

Velikost nanočástice 1 nm 2 nm 3 nm 4 nm 

Metoda SLSQP MC SLSQP MC SLSQP MC SLSQP MC 

Místo vrcholu nm 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Energie vrcholu 

kT/nm 
0,0590 0,052 0,128 0,104 0,167 0,132 0,194 0,157 

Energie zhuštění 

kT/nm 
0,0233 0,0233 0,066 0,063 0,095 0,087 0,116 0,103 

Energie oddělení 

kT/nm 
0,047 0,047 0,090 0,090 0,110 0,110 0,123 0,123 

 

20 nm délka 
30 nm  délka 
40 nm délka 
50 nm délka 
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Sledovali jsme konvergenci uvažovaných parametrů v závislosti na délce membrány, což je 

znázorněno na obrázku 5.6.  

Obr. 5.6 – Konvergence sledovaných parametrů v závislosti na délce membrány.  

Řezníčková a Daniel (2015) V. 

Graf na obrázku 5.7 znázorňuje závislost energie na molekulu na vzdálenosti nanočástic při 

délce parametru 40 nm. Nanočástice vzdálené více jak 7 nm se již energeticky neovlivňují.  

Obr. 5.7 – Energie na molekulu v závislosti na vzdálenosti nanočástic. Řezníčková a Daniel (2015) V. 

40 nm délka 
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Porovnali jsme metody výpočtu postupných fluktuací založené na metodě Monte Carlo a 

SLSQP, jak je vidět na obrázku 5.8, kde je uvažována energie dvou nanočástic ve vzdálenosti 

l od sebe. Metodou postupných fluktuací jsme získali nižší hodnoty energie.  

Obr. 5.8 – Energie na molekulu dvou nanočástic v membráně ve vzdálenosti l. Porovnání metody SLSQP a 

metody postupných fluktuací založené na metodě Monte Carlo. Řezníčková a Daniel (2015) V. 
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5.2 VLIV MECHANICKÝCH PARAMETRŮ MEMBRÁNY NA 

KRITICKOU VELIKOST NANOČÁSTIC 

Dosavadní studie se zaměřují zejména na popis interakce různě velké nanočástice s 

membránou. Jak ukázal Wi a kol. (2008) je možné na základě matematického modelu vysvětlit 

a predikovat velikost kritického poloměru nanočástice, který umožní udržení nanočástice v 

lamelární membráně 93. Vlastnosti membrány jsou ale v tomto modelu považovány za 

konstanty. V naší práci jsme se věnovali systematickému studiu vlivu vlastností membrány na 

velikost kritického poloměru nanočástice. 

Obrázek 5.9 znázorňuje energii lamelárního a micelárního komplexu v závislosti na poloměru 

nanočástice (Obr. 5.9A). Výrazný vliv na energii NP-M komplexu má především vnitřní křivost 

membrány. Velká kladná vnitřní křivost výrazně preferuje micelární fázi. Na rozdíl od toho, je-

li vlastní křivost membrány záporná, je směrnice křivky energie v NP-M vyšší než NP-L. 

Prakticky to značí, že při hodnotě vnitřní křivosti -0,3 nm-1 nedochází ke vzniku micelární fáze 

bez ohledu na velikost nanočástice. Je zajímavé, že vlastní křivost výrazně neovlivňuje energii 

NP-L fáze (Obr. 5.9A). S rostoucí ohybovou tuhostí membrány roste také energie potřebná pro 

vložení nanočástice (Obr. 5.9B). Tato energie roste výrazněji při micelární fázi, což se projevuje 

nárůstem kritického poloměru nanočástice s růstem ohybové tuhosti membrány. Kompresní 

modul membrány má nejnižší vliv na velikost kritického poloměru (Obr. 5.9C). Zároveň tento 

parametr minimálně ovlivňuje energii micelární fáze nanočástice. 
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Obr. 5.9 – Energie komplexu membrána nanočástice v závislosti na poloměru nanočástice pro (A) různé vnitřní 

křivosti membrány, (B) hodnoty modulu tuhosti membrány v ohybu (C) rozsah kompresních modulů membrány. 

Řezníčková a Daniel (2015) VI. 

Obrázek 5.10 shrnuje výsledky simulací. Primárním parametrem, který určuje velikost kritického 

poloměru je vlastní křivost membrány. Zároveň vidíme, že s rostoucí ohybovou tuhostí 

membrány a zároveň klesajícím kompresním modulem roste kritický poloměr membrány. 
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Obr. 5.10 – Vliv parametrů membrány na kritický poloměr. Řezníčková a Daniel (2015) VI. 

 

Membrána s kladnou vlastní křivosti (C0 > 0) je schopna v lamelární fázi zabudovat nanočástice 

s poloměrem menším než 5 nm (Obr. 5.10). S klesající vlastní křivostí do záporných hodnot 

prudce roste kritický poloměr nanočástice. V oblasti se zápornou křivostí je také patrnější vliv 

dalších parametrů, jako je ohybová tuhost membrány a kompresní modul. 

Velikost kritického poloměru jako funkce vlastní křivosti a ohybového modulu membrány je 

znázorněna na obrázku 5.11 vlevo. Pro kladnou vlastní křivost 0,2 nm-1 je kritický poloměr 

přibližně 2 nm (Obr. 5.11B), ale v případě záporné křivosti −0,2 nm-1 je kritický poloměr až 50 

nm (Obr. 5.11A). Podobné výsledky získáváme při uvažování funkce vlastní křivosti a 

kompresního modulu (Obr. 5.11 vpravo). Je tedy vidět zásadní vliv vlastní křivosti membrány 

na velikost kritického poloměru.  
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Obr. 5.11 – Kritický poloměr jako funkce vlastní křivosti membrány a (vlevo) ohybové tuhosti membrány, 

(vpravo) kompresního modulu membrány. Řezníčková a Daniel (2015) VI. 

Z našich výsledků plyne, že na základě znalosti vlastní křivosti a poloměru nanočástice můžeme 

předpovědět, jakým způsobem bude nanočástice interagovat s membránou. Obrázek 5.12 

znázorňuje fázový diagram, kde oblast NP-L značí oblast, ve které nanočástice zůstává 

zabudována v lamelární membráně, zatímco oblast NP-M je rozsah parametrů, při kterých se 

nanočástice uvolní z biomembrány a nese lipidovou obálku ve formě micely. Šedá zóna značí 

oblast, ve které můžou koexistovat fáze NP-L a NP-M v závislosti na dalších parametrech 

membrány. Fázový diagram na obrázku 5.12 je znázorněn pro membránu s kladnou křivostí. V 

případě záporné křivosti kritický poloměr výrazně roste (Obr. 5.10). 

 

Obr. 5.12 – Fázový diagram nanočástice v membráně. Znázorněné křivky jsou určeny aproximací exponenciální 

funkcí pro uvedenou kombinaci parametrů. Řezníčková a Daniel (2015) VI. 
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5.3 VLIV VZDÁLENOSTI DVOU NANOČÁSTIC 

Obrázek 5.13 ukazuje závislost vypočtené membránové elastické energie na vzdálenost mezi 

dvěma nanočásticemi a odpovídající membránové deformační energie pro různé hodnoty 

průměru nanočástic. 

Obr. 5.13 – Energie membrány na molekulu lipidu g v přítomnosti nanočástic s ohledem na referenční energii 

rovinné lipidové dvojvrstvy gplanar (Δg = g - gplanar) v závislosti na vzdálenosti d mezi nanočásticemi pro různé 

velikosti nanočástic VIII, X. 

Na obrázku 5.13 je vidět, že kondenzovaný stav dvou nanočástic je energeticky příznivější než, 

když jsou nanočástice odděleny. Malé nanočástice vyžadují méně energie pro začlenění do 

lipidové membrány, ve shodě s Wi a kol. (2008) 93. 

Naše simulace I, IV dále potvrzují hypotézu Rasch a kol. (2010), že mezi disperzním a 

kondenzovaným stavem nanočástic zabudovaných v biologické membráně existuje energetická 

bariéra (Obr. 5.13) 81. 

Příspěvek ohybové energie na lipidovou molekulu je vyšší než podíl natažení 

hydroxykarbonových řetězců III, VIII (Obr. 5.14). 
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Obr. 5.14 – Graf příspěvku protažení (Δgc) a energie ohybu (Δgb) vztažené k relativní elastické energii na 

molekulu lipidu (g) v přítomnosti nanočástic (r = 2 nm) jako funkce vzdálenosti mezi nanočásticemi. Energie se 

vyjadřují tak, že se jako referenční vezme energie rovinné lipidové dvojvrstvy VIII, X. 

Obr. 5.15 – Vliv změny (A) vnitřní křivosti C0, (B) kompresního modulu c a (C) modulu ohybu b na energii na molekulu 

lipidu v přítomnosti nanočástic o poloměru 2 nm, d značíme vzdálenost mezi nanočásticemi III, IV. 
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Je patrné, že vnitřní křivost C0 membrány významně neovlivňuje deformační energii membrány 

(Obr. 5.15A). Vložení nanočástice do rovinné membránové dvojvrstvy indukuje oblasti 

pozitivního zakřivení a oblasti negativního zakřivení. Pro C0 < 0 je lokální pokles ohybové 

energie vztahující se k oblasti se záporným zakřivením většinou vyrušen lokálním nárůstem 

ohybové energie vztahující se k oblasti s kladným zakřivením. Zvýšení kompresního modulu 

způsobuje zvýšení elastické energie membrány potřebné pro vložení nanočástice do membrány 

(Obr. 5.15B), ale ne tolik jako zvýšení modulu ohybu (Obr. 5.15C) I, VIII. 

Obrázek 5.16 ukazuje výšku energetické bariéry ve stavu kondenzovaných (Obr. 5.16A) a 

oddělených (Obr. 5.16B) nanočástic, vypočtené pro různé hodnoty membránových parametrů 

C0, b a c. Je vidět, že ohybová tuhost membrány b má největší vliv na velikost energetické 

bariéry.  Čím vyšší jsou hodnoty vnitřní křivosti C0, ohybu membrány b a kompresního modulu 

c, tím vyšší je energetická bariéra, kterou musí nanočástice překonat, aby se samy oddělily 

(Obr. 5.16A) nebo aby se samy seskupily (Obr. 5.16B). Výška elastické energetické bariéry je 

obecně nižší pro přechod ze separované na kondenzovanou fázi než v opačném směru – ze 

spojených nanočástic do odděleného stavu. 

Obr. 5.16 – Výška energetické bariéry s ohledem na (A) seskupenou fázi a (B) separovanou fázi nanočástic 

vypočtenou pro různé hodnoty membránových parametrů C0, b a c VIII, X. 
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5.4 VLIV TVARU NANOČÁSTIC 

V naší práci jsme kromě klasické sférické nanočástice uvažovali i jiný tvar nanočástic, a to 

složenou nanočástici tvořenou válcovou částí s kulovými vrchlíky II.  

Obr. 5.17 – Závislost deformační energie lipidové vrstvy na poloměru válcové nanočástice s různou délkou. Plná 

čára představuje situaci, kdy je nanočástice uvnitř lipidové dvojvrstvy, a přerušovaná čára představuje situaci, že 

nanočástice je zcela pokryta lipidovou monovrstvou (micelou). Otáhal a kol. (2019) II. 

 

Energie začlenění válcové nanočástice do membránové dvojvrstvy CNP-L se zvyšuje s 

velikostí válcové nanočástice. Vliv velikosti válcové nanočástice na ohybovou energii je méně 

výrazný v micelární fázi CNP-M (Obr. 5.17). Nižší citlivost energie komplexu CNP-M na 

změnu poloměru může být vysvětlena rovnicí (4.19). Tento vztah ukazuje, že energie je závislá 

na křivosti a ploše. Křivost se zmenšuje se zvyšujícím se poloměrem válcové nanočástice, 

zatímco plocha se zvětšuje ve fázi CNP-M v rovnici (4.19) a tyto dva účinky se navzájem ruší. 

Interakce mezi fosfolipidovou dvojvrstvou a válcovou nanočásticí je složitější, protože je třeba 

vzít v úvahu intersticiální energii deformace řetězce uhlovodíků. Můžeme identifikovat 

kritickou velikost válcové nanočástice, která indukuje přechod z micelární na lamelární fázi. 

Pod kritickou velikostí je energie CNP-L nižší než energie CNP-M a nanočástice je 

pravděpodobně v lamelární fázi (Tab. 5.4). Pokud je velikost částice vyšší než kritická, částice 

se oddělí od membrány a může proniknout membránou do buňky. 

CNP-L 

CNP-L 

CNP-L 

CNP-M 

CNP-M 

CNP-M 
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Obr. 5.18 – Závislost deformační energie lipidové vrstvy na délce válcové nanočástice s různým poloměrem. 

Plná čára představuje situaci, kdy je nanočástice uvnitř lipidové dvojvrstvy, a přerušovaná čára představuje 

situaci, že nanočástice je zcela pokryta lipidovou monovrstvou (micelou). Otáhal a kol. (2019) II. 

 

Tab. 5.4 – Odhadované hodnoty kritických poloměrů a délek 

délka kritický poloměr poloměr kritická délka 

l nm rcrit nm r nm lcrit nm 

0 3,2   

1 2,3 2 1,6 

2 1,9 2,5 0,6 

3 1,6 3 0,2 
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6. DISKUZE 

V současné době pozorujeme zvyšující se trend používání nanočástic a nanostrukturovaných 

povrchů v různých průmyslových, kosmetických a medicínských aplikacích. S tím souvisí zvyšující 

se podíl uměle vytvořených nanočástic v životním prostředí. Pro pochopení jejich potencionálního 

zdravotního rizika je nutno porozumět základním mechanismům interakce nanočástic s živým 

organismem. V naší práci se věnujeme popisu interakce nanočástice s biologickou membránou jako 

základní bariérou živočišné a rostlinné buňky. Pro pochopení mechanismů interakce jsme si v naší 

práci zvolili metodu matematického modelování. Předpokládáme, že soustava nanočástice a 

membrána bude mít takovou konfiguraci, která minimalizuje celkovou energii daného systému. Z 

matematického hlediska se tak jedná o problém minimalizace potenciální energie, kterou 

popisujeme především ve formě deformační energie membrány. V naší práci jsme proto odvodili 

vztahy pro popis deformační energie a vyvinuli vlastní algoritmus její minimalizace za podmínek 

udržení kontinuity biologické membrány. Po ověření funkčnosti námi navrženého a 

implementovaného algoritmu výpočtu jsme tento výpočet využili pro zkoumání vlivu velikosti 

nanočástice, tvaru nanočástice a vlivu vzájemné existence dvou nanočástic v biologické membráně. 

OVĚŘENÍ NOVÉHO ALGORITMU OPTIMALIZACE 

Námi navržený algoritmus optimalizace celkové deformační energie vychází z modelu 

tepelných fluktuací membrány. Termální fluktuace membrány se v mechanice membrán 

standardně využívají pro měření ohybové tuhosti membrány [120]. V rámci našeho přístupu se 

předpokládá, že fluktuace membrány jsou zásadním mechanismem, který umožňuje membráně 

prozkoumat fázový prostor a zaujmout konfiguraci s minimální energií. Naše metoda je 

inspirována principem simulovaného žíhání Monte Carlo. Původně jsme v rámci našeho 

modelu implementovali právě tuto metodu, kdy se během každého cyklu konstantní teploty 

simulovaného žíhání Monte Carlo prováděly náhodné změny v aktuální poloze jednotlivých 

uzlů sítě membrány. Nový stav byl poté porovnán s předcházejícím. Pokud je jeho nová energie 

nižší než předchozí, je tento nový stav okamžitě přijat. Pokud je však energie nového stavu 

vyšší než ta předchozí, je to pravděpodobnostně přijato s využitím Metropolisova kritéria [121]. 

Tato implementace ale vedla ke vzniku lokálně velkých křivostí, které následně zvyšovaly 

celkovou deformační energii. Pro překonání těchto lokálních extrémů bylo potřeba vykonat 

velký počet simulací a metoda byla celkově výpočetně náročná, např. výpočet minima energie 

pro jednu nanočástici trval na běžném počítači několik týdnů. Alternativou bylo využití metody 

kvadratického programování. V rámci simulací jsme zjistili, že daná metoda je závislá na 
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počáteční volbě tvaru membrány a je spíš vhodná pro nalezení lokálního maxima (Tab. 5.3 a 

Obr. 5.8). Proto jsme navrhli samostatný algoritmus, který překonává limity obou uvedených 

metod. Podstatou je změna křivosti v lokálně ohraničené oblasti membrány (fluktuace), která 

ale nemění tvar zbytku membrány. Vliv dané fluktuace se podobně jako v metodě simulovaného 

žíhání hodnotí na základě energie a přijme se na základě pravděpodobnostního kritéria. Při 

nalezení extrému se následně pro daný tvar využije metoda kvadratického programování pro 

nalezení lokálního minima. Naše metoda je tím podobná metodě basin-hopping popsané 

Walesem a Doyem (1997) 119. 

V naší práci jsme pro ověření algoritmu a jeho implementace vykonali sérii testů. Nejprve jsme 

zkoušeli vliv diskretizace problému na odhad energie. Analytický model zjednodušené geometrie 

jsme přebrali z práce Wi, a kol. (2008) [93]. Jak je vidět z obrázku 5.3, velká délka elementu 

nadhodnocuje celkovou energii, což může být způsobeno nepřesností v numerickém odhadu 

křivosti - rovnice (4.40). Při zvýšení počtu elementů dochází ke konvergenci energie a zároveň 

můžeme konstatovat, že při dodržení identické geometrie předpovídá diskrétní model stejné 

hodnoty jako model analytický (Obr. 5.1). Základním nedostatkem původního modelu Wi a kol. 

(2008) je předpoklad jednoduché geometrie [93]. Model Wi a kol. (2008) tak neumožňuje zahrnutí 

deformace řetězců v centrální části nanočástice, což jak ukazují naše simulace je klíčové pro snížení 

celkové deformační energie (Obr. 5.2) [93].  

KRITICKÁ VELIKOST NANOČÁSTIC 

Kritická velikost nanočástice byla nejprve odhadnuta na základě práce Wi a kol. (2008) na přibližně 

3,25 nm [93]. Tento předpoklad byl v souladu s prací Gopalakrishnan a kol. (2006), který ukázal 

úspěšnou inkorporaci kvantových teček do membrány lipozomů v případě, že tyto nanočástice mají 

velikost ∼ 2,5 nm 122. Zároveň nebyla experimentálně pozorována fluorescenční emise z lipidové 

dvojvrstvy při použití nanočástic o velikosti 4 nm (větší než kritický poloměr). Bothun (2008) 78  

pozoroval zabudování hydrofobních nanočástic do DPPC v případě nanočástic o poloměru 2,3 nm. 

Park a kol. (2005 a 2006) 76 - 77 pozorovali, že zlaté nanočástice s povlakem sterylaminu o 

velikosti 1,5 – 2 nm byly schopné integrace do DPPC membrány. Chen a kol. (2010) připravili 

kompozitní DPPC lipozomy s 2,5 nm maghemitovými (Fe2O3) nanočásticemi s povlakem olejové 

kyseliny v membráně lipozomů 79. Von White II a kol. (2012) pozorovali zlaté nanočástice o 

poloměru 2 nm v hydrofobní části membrány 82. Jang a kol. (2003) získali obdobné výsledky pro 
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křemíkové nanočástice 123. Na rozdíl od těchto studií Lee a kol. (2013) pozorovali, že nanočástice 

mohou být součástí membrány 124, i když několikanásobně převyšují její rozměr 125.  

Původně odhadovaný kritický poloměr v původní studii je ale ovlivněn volbou parametrů 

membrány a samotnou konstrukcí modelu. Jak je patrno z obrázku 5.1, jenom změnou modelu 

při zachování parametrů membrány se kritický poloměr posouvá nad hodnotu stanovenou 

experimentálně. I když Wi a kol. (2008) uvádí zdroje pro hodnoty ohybového modulu, 

kompresního modulu, tloušťky membrány a vlastní křivosti (Tab. 4.1 pro DOPC ve Wi a kol. 

(2008) 93), v uvedených článcích nejsou tyto informace dostupné 93. Proto se můžeme 

domnívat, že autoři zvolili hodnoty parametrů membrány tak, aby výsledek byl v ideální shodě 

s experimentem. V naší práci jsme použili jiný princip zahrnutí mechanických parametrů. 

Protože mechanické parametry membrány se liší mezi jednotlivými buňkami a zároveň jsou 

ovlivněny metodou jejich stanovení, určili jsme na základě studia literatury rozsah těchto 

parametrů (Tab. 4.3). V naší studii jsme zjistili, že malé nanočástice jsou schopny se zabudovat 

do jádra membrány bez ohledu na vlastnosti membrány (Obr. 5.10). Tento závěr je v souladu s 

dalšími numerickými studiemi 126 - 127 a také s experimentálním měřením (Rasch a kol. 

(2010) 81 a Contini a kol. (2020) 38). Zásadním parametrem určujícím zabudování do 

membrány je vlastní křivost fosfolipidů. Převážná většina studií uváděných výše využívá pro 

tvorbu lipidů DPPC. Experimentálně bylo stanoveno, že křivost DPPC je přibližně 0,068 nm-1 

128. Z obrázku 5.11 vychází kritický poloměr kolem 4 nm, což je více než experimentálně 

pozorovaná velikost nanočástic v membráně, která je kolem 2 nm. V experimentální studii s 

využitím surfaktantů bylo pozorováno, že rozměr nanočástice může být mnohem větší než 

tloušťka membrány. Náš model předpovídá tyto interakce, je-li vlastní křivost monovrstvy 

záporná. Zápornou křivost monovrstvy je možné indukovat například zvýšením teploty nebo 

přidáním cholesterolu. 

Implicitní Monte Carlo simulace podle Lehn a kol. (2013) ukazuje, že pro komplex nanočástice-

membrána existuje minimum energie, přibližně pro poloměr nanočástice 2 nm 129. Naše 

simulace na druhé straně ukazují, že zabudování nanočástice do membrány je vždy spojeno s 

navýšením energie. Tento rozdíl je způsoben rozdílnými předpoklady nanočástice ve volném 

roztoku. Zatímco naše studie předpokládá existenci micelární fáze, model Lehna a kol. (2013) 

uvažuje vznik hydrofobních interakcí mezi molekulami vody a nanočásticí 130. Uvážíme-li 

hodnotu povrchového napětí pro rozhraní volné nanočástice a vody 42 mJm-2 33, dostaneme 

pro interakci 2 nm nanočástice a vody energii 521 kBT. Zároveň naše analýza ukazuje, že 2 nm 
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nanočástice v membráně má energii přibližně 100 kBT (Obr. 5.9). Tedy zabudováním volné 

nanočástice do membrány dojde ke snížení energie o přibližně 400 kBT, což je v souladu s 

numerickým modelem Lehn a kol. (2013) 129.  

MEMBRÁNOU ZPOSTŘEDKOVANÉ INTERAKCE MEZI NANOČÁSTICEMI 

V důsledku interakcí zprostředkovaných membránou mohou být síly mezi nanočásticemi 

zabudovanými v biologické membráně buď přitažlivé, nebo odpudivé. V současné studii je 

ukázáno, že oba případy jsou možné, a to pro malé hydrofobní nanočástice začleněné do 

hydrofobního jádra membrány v závislosti na vzájemné vzdálenosti mezi nimi. 

Tyto výsledky by mohly vysvětlit kondenzování nanočástic v lipidové dvojvrstvě připravené 

dialýzou pozorované Bonnaud a kol. (2014) 130 a Rasch a kol. (2010) 81. Vložení první 

nanočástice, lokálně naruší membránu. Je pak energeticky výhodnější pro další vkládané částice 

být v kondenzovaném stavu s dalšími částicemi vloženými do membrány (Obr. 5.16A), než aby 

byly rozptýleny samostatně. Pokud je však membrána samostatně sestavena společně s 

nanočásticemi, jsou nanočástice vloženy do membrány ve větší vzdálenosti, než je vzdálenost 

odpovídající vrcholu deformační energie membrány (Obr. 5.15). V tomto případě interakce 

zprostředkované membránou způsobují odpudivé síly mezi nanočásticemi (Obr. 5.13) a 

nanočástice zůstávají oddělené.  

V souladu s naším modelem předpověděla nedávno publikovaná studie molekulární dynamiky 

membrány 131 také existenci energetické bariéry mezi nanočásticemi potaženými dvěma 

aniontovými ligandy zabudovanými do lipidové membrány neobsahující cholesterol. Špička 

energetické bariéry byla pozorována při vzdálenosti nanočástic zhruba 8 nm od sebe, 

nanočástice měly průměr 3 nm. (Odpovídá vzdálenosti d = 5 nm, jak je definováno na obrázku 

5.13). Naše simulace předpovídají vrchol energetické bariéry ve vzdálenosti d = 4 nm. Studie  

131 se však zaměřila na nanočástice potažené amfifilními ligandy, a proto nejsou plně 

začleněny do hydrofobního jádra lipidové dvojvrstvy. Částice v této studii 131 byly proto 

záporně nabité (amonné), elektrostaticky se odpuzovaly. 

Rasch a kol. (2010) předpokládali, že energetická bariéra se objevuje hlavně v důsledku 

deformace protahování fosfolipidového řetězce 81. Naše simulace ukazují, že namísto 

deformace membránového hydrofobního jádra je ohyb monovrstvy rozhodujícím faktorem při 

ovlivňování membránové elastické energetické bariéry mezi dvěma sousedními 

membránovými částicemi (Obr. 5.14). Zvýšení ohybové tuhosti fosfolipidových monovrstev 
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výrazně zvyšuje energii spojených dvojvrstev s vloženými nanočásticemi do membrány (Obr. 

5.15C) a výšku energetické bariéry mezi stavy kondenzovaných nanočástic (Obr. 5.15A) a s 

rozptýlenými nanočásticemi (Obr. 5.15B).  

VLIV TVARU NANOČÁSTICE 

Podobně jako pro jednotlivou sférickou nanočástici můžeme určit také kritický poloměr pro 

nanočástici cylindrického tvaru. Pro cylindrickou nanočástici představuje koule limitní tvar, 

kdy délka centrální části je nulová (Obr. 4.5).  Sférická hydrofobní částice (l = 0 nm) má kritický 

poloměr kolem 3,2 nm, jak také uvádí model Wi a kol. (2008) 93. Válcové nanočástice mají 

výrazně nižší kritický poloměr než kulové. Například malá válcová nanočástice o délce 1 nm 

má kritický poloměr pod 2,3 nm. Stejným způsobem lze pro válcové nanočástice daného 

poloměru odhadnout kritickou délku. Kritická délka poskytuje podobné informace jako kritický 

poloměr. Nanočástice kratší než lcrit budou stabilní uvnitř lipidové dvojvrstvy, zatímco delší 

nanočástice budou tvořit micelární struktury. 

Kritická velikost válcových nanočástic by mohla vysvětlit odlišné biologické chování 

válcových a sférických nanočástic [132].  Například Zhang a kol. (2017) zjistil, že počet 

internalizovaných zlatých cylindrických nanočástic ((průměr) 12 nm, (délka) 50 nm) byl téměř 

1,5 krát vyšší než zlaté sférické nanočástice (22 nm) v buňkách HepG2 (lidská buněčná linie 

rakoviny jater) 133. Podobně Meng a kol. (2011) prokázal, že pro tři druhy cylindrických 

nanočástic oxidu křemičitého ((průměr) 70 nm a (délka) 120 nm; (průměr) 75 nm a (délka) 175 

nm; (průměr) 60 nm a (délka) 280 nm), bylo množství cylindrických nanočástic v buňce 

signifikantně vyšší než množství sférických nanočástic 134. Biologická aktivita nanočástic 

závisí na tvaru jejich povrchu. Je ukázáno, že pokud vezmeme kulovitou nanočástici o 

poloměru 3 nm, nepronikne do membrány a zůstane uvězněná uvnitř. Válcová nanočástice o 

délce l = 1 nm a stejné ploše jako sférická nanočástice má poloměr 2,76 nm. Je nad kritickým 

poloměrem a náš model ukazuje, že válcová nanočástice proniká do buněčné membrány častěji 

než sférické nanočástice což je v souladu s experimenty popsanými výše. 

LIMITY MODELU 

Naše studie využívá mnoho předpokladů k záměrnému udržení jednoduchosti modelu. Naším 

hlavním cílem bylo kvalitativně ilustrovat interakce mezi nanočásticemi a biomembránou, které jsou 

řízeny pružností membrány. Přijali jsme přístup kontinua, i když studované objekty jsou v 

molekulárních dimenzích. Popis biomembrány jako elastického kontinua je tak možné považovat za 
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první aproximaci. Studie proteinových kanálů 135 však ukazují, že hydrofobní párování a interakce 

zprostředkované membránou lze dobře pochopit také v rámci jednoduché teorie pružnosti. Model by 

mohl být dále vylepšen uvažováním naklonění lipidů 97, 105, 136 - 137. May a kol. (2004) ukázal, 

že modul naklonění lipidů má dva energetické příspěvky 97. První z nich je zahrnut v tomto modelu 

jako natažení uhlovodíkových řetězců a odráží ztrátu konformační svobody řetězce. Druhým 

příspěvkem, který nebyl v této práci zohledněn, je entropický příspěvek vyplývající z omezení 

vyvolaných deformací náklonu na fluktuace hydroxykarbonového řetězce. Můžeme předpokládat, že 

entropický příspěvek je méně výrazný v případě plně začleněné nanočástice než v případě 

konformačních omezení, která se vyskytují u exibilních hydroxykarbonových řetězců v blízkosti 

rigidní transmembránové inkluze 105.  

Náš model také explicitně nezohledňuje nárůst poruchy lipidů v blízkosti nanočástice 138. Tento 

efekt může být důležitý v lipidové dvojvrstvě obsahující cholesterol, kde se ukázalo, že obsah 

cholesterolu se snižuje v blízkosti nanočástice 138. Bylo navrženo, že čistě hydrofobní nanočástice 

se akumulují na rozhraní mezi cholesterolovými doménami a cholesterol-slabými, tekutými 

doménami, aby se snížila celková energie mezifázového rozhraní 131. Minimalizace mezifázové 

energie byla také navržena pro proteinové komplexy zprostředkované poruchami domén kolem 

proteinových inkluzí v uspořádaných lipidových dvojvrstvách 139. Přítomnost cholesterolu může 

také přispívat k deplečním silám 105 mezi nanočásticemi. Tyto další přitažlivé síly mohou být 

zodpovědné za kondenzování nanočástic pozorované v přítomnosti cholesterolu v membráně 131. 

Naše simulace interakce částic byly provedeny primárně pro lipidy fosfatidylcholinu se zápornou 

vnitřní křivostí C0 (Tab. 4.3). Vliv variace vnitřní křivosti na membránovou energii je malý (Obr. 5.9 

a 5.15), protože zapojení částice do membrány obsahuje jak oblasti kladné, tak záporné křivosti. Proto 

můžeme očekávat existenci energetické bariéry mezi kondenzovaným stavem a disperzním stavem 

nanočástic také pro membrány složené z lipidů s kladnou vnitřní křivostí. V rámci této studie byla 

uvažována membrána složená z jednoho druhu lipidů. Lipidová směs s různými vnitřními křivostmi 

140 mohla ovlivnit interakci nanočástice-biomembrána. Lze očekávat také třídění lipidů na vysoce 

zakřiveném povrchu NP 141. V tomto případě by měl být Gaussův energetický stav zahrnut do 

rovnice (4.35) a měl by se zvážit entropický příspěvek 142 - 144 kvůli nehomogenní laterální 

distribuci lipidů. Gaussova ohybová energie by také mohla být považována za konstantní, pokud je 

zkoumaná oblast membrány součástí uzavřené oblasti vezikuly a přítomnost nanočástic nebude mít 

vliv na tvar membrány mimo zkoumanou oblast.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo pomocí matematického modelu zhodnotit vliv mechaniky membrány na 

zabudování hydrofobní nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Pro určení vlivu 

mechanických parametrů jsme zvolili metodu optimalizace tvaru membrány, kde jako 

optimalizační funkce vystupuje deformační energie vnitřní a vnější monovrstvy [IV, VIII, IX]. 

Zásadním požadavkem pro naši studii bylo zvolení metody, která by v přiměřeném výpočetním 

čase dokázala minimalizovat celkovou energii. Dosud užívané metody se ukázaly jako 

nedostatečné, protože jsou schopny zachytit jenom lokální minima a závisí výrazně na volbě 

vstupných parametrů. Proto jsme v rámci naší práce vytvořili novou metodu vázané 

optimalizace, která je navržena unikátně pro studium membrán a vychází z principů tepelné 

fluktuace membrány. Principiálně naše metoda vychází z metody Monte Carlo a zohledňuje 

globální okrajové podmínky. Tato metoda se ukázala jako vhodná pro popis námi studovaného 

problému. Ukázali jsme, že daná metoda je schopna pro stejné parametry membrány 

předpovědět tvar s nižší energií v porovnání s analytickým modelem a metodou kvadratického 

programování [III, VII, VIII]. Parametry sítě jsme zvolili na základě studie citlivosti [V]. 

Ukázali jsme, že kritický poloměr nanočástice zabudované do membrány ve velké míře 

ovlivňuje mechanické vlastnosti membrány. Jako primární parametr, který určuje interakci 

nanočástice s membránou jsme identifikovali vlastní křivost monovrstvy. Zároveň jsme 

ukázali, že membrána je schopna pojmout nanočástice s velkým průměrem, je-li její vlastní 

křivost záporná [VI]. Uvedené výsledky jsou v souladu s experimentálními studiemi. 

Na základě studia interakce sférické a cylindrické nanočástice a biologické membrány jsme 

ukázali, že kritický poloměr cylindrické nanočástice je větší než v případě sférické nanočástice 

stejného objemu. To vysvětluje vyšší biologickou aktivitu cylindrických nanočástic, která byla 

pozorována v experimentech. [II] 

Vysvětlili jsme princip, jakým biologická membrána zprostředkuje interakci více nanočástic. 

Můžeme konstatovat, že není možné považovat membránu za pasivní složku, ale její deformace 

vede ke vzniku síly působící na nanočástice. Ukázali jsme, že tato působící síla může být jak 

přitažlivá, tak odpudivá, v závislosti na vzájemné vzdálenosti a velikosti nanočástic. Vysvětlili 

jsme tak experimentální pozorování Janusových lipozomů s nanočásticemi na základě existence 

dvou energetických minim oddělených energetickou bariérou [I, VIII, X].  
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ZAKŘIVENÍ MEMBRÁNY V PROSTORU 

Analytický popis povrchu zahrnuje výběr souřadnic. Konvence souřadnic používá množinu 

základních vektorů vložených do samotného povrchu, podobně jako délka podél křivky, jak je 

naznačeno dvojicí u, v. Poloha libovolného bodu na membráně může být určena jako 

 𝐫 = 𝐫(𝑢, 𝑣), (9.1) 

kde (u, v) jsou dva nezávislé parametry, které definují polohu v kartézských souřadnicích 

 𝐫 = (𝑥(𝑢, 𝑣), 𝑦(𝑢, 𝑣), 𝑧(𝑢, 𝑣)). (9.2) 

Vektorové funkce ru a rv lze definovat jako 

 𝐫𝑢 =
𝜕𝐫

𝜕𝑢
= (

𝜕𝑥

𝜕𝑢
,

𝜕𝑦

𝜕𝑢
,

𝜕𝑧

𝜕𝑢
) (9.3) 

 𝐫𝑣 =
𝜕𝐫

𝜕𝑣
= (

𝜕𝑥

𝜕𝑣
,

𝜕𝑦

𝜕𝑣
,

𝜕𝑧

𝜕𝑣
). (9.4) 

Obecně platí, že vektory ru a rv nejsou ani jednotkovými vektory, ani ortogonálními vektory. 

Vektory ru a rv definují tečnou rovinu v bodě P, tj. rovinu, která je tangenciální k povrchu v 

bodě P na povrchu. 

Obr. 9.1 - Příklad parametrického znázornění povrchu. Vektor poloměru k bodu P na povrchu je dán polohou 

bodu v rovině x-y a výškou nad rovinou. 

ELEMENT OBLOUKU NA POVRCHU 

 d𝐫 = r(𝑢 + d𝑢, 𝑣 + d𝑣) − r(𝑢, 𝑣) =
𝜕𝐫

𝜕𝑢
d𝑢 +

𝜕𝐫

𝜕𝑣
d𝑣 (9.5) 

 d𝐫 = 𝑟𝑢d𝑢 + 𝑟𝑣d𝑣 (9.6) 

z 

x 

y 

𝒓ሬԦ 

P 
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Obr. 9.2 - Vzdálenost dr mezi dvěma body na povrchu T1 a T2. 

 (d𝑠)2 = d𝐫 ∙ d𝐫 = (𝐫𝑢d𝑢 + 𝐫𝑣d𝑣) ∙ (𝐫𝑢d𝑢 + 𝐫𝑣d𝑣) (9.7) 

 (d𝑠)2 = (𝐫𝑢 ∙ 𝐫𝑢)(d𝑢)2 + 2𝐫𝑢 ∙ 𝐫𝑣d𝑢d𝑣 + (𝐫𝑣 ∙ 𝐫𝑣)(d𝑣)2  (9.8) 

 (d𝑠)2 = 𝐸(d𝑢)2 + 2𝐹d𝑢d𝑣 + 𝐺(d𝑣)2, (9.9) 

kde E, F, G jsou definovány vztahy (9.10 – 9.12) 

 𝐸 = 𝐫𝑢 ∙ 𝐫𝑢 (9.10) 

 𝐹 = 𝐫𝑢 ∙ 𝐫𝑣 (9.11) 

 𝐺 = 𝐫𝑣 ∙ 𝐫𝑣 (9.12) 

Infinitisimální oblast plochy definované pomocí r (u, v) 

Obr. 9.3 - Nekonečně malá plocha na povrchu. 

Poloměrové vektory bodů na povrchu r (u, v): 

 𝑇0: 𝐫(𝑢, 𝑣), (9.13) 

T1 

T2 

0 

dr 

r (u, v) 

r (u + du, v + dv) 

T2 

T1 

T0 

dr0,3 

dr0,3 
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 𝑇1: 𝐫(𝑢 + d𝑢, 𝑣), (9.14) 

 𝑇2: 𝐫(𝑢, 𝑣 + d𝑣). (9.15) 

Infinitesimální vektory spojující body T0 a T1 a body T0 a T3: 

 d𝐫0,1 = 𝐫(𝑢 + d𝑢, 𝑣) − 𝐫(𝑢, 𝑣) =
𝜕𝐫

𝜕𝑢
d𝑢 = 𝐫𝑢d𝑢, (9.16) 

 d𝐫0,3 = 𝐫(𝑢, 𝑣 + d𝑣) − 𝐫(𝑢, 𝑣) =
𝜕𝐫

𝜕𝑣
d𝑣 = 𝐫𝑣d𝑣. (9.17) 

Infinitesimální plocha (šrafovaná plocha na obr.) 

 d𝐀 = d𝐫0,1 × d𝐫0,3 = (𝐫𝑢d𝑢) × (𝐫𝑣d𝑣) = (𝐫𝑢 × 𝐫𝑣)d𝑢d𝑣, (9.18) 

 d𝐴 = |d𝐀| = |𝐫𝑢 × 𝐫𝑣|d𝑢d𝑣. (9.19) 

Dále použijeme Lagrangeův vztah 

 (𝐚 × 𝐛) ∙ (𝐜 × 𝐝) = (𝐚 ∙ 𝐜)(𝐛 ∙ 𝐝) − (𝐛 ∙ 𝐜)(𝐚 ∙ 𝐝), (9.20) 

proto 

 (𝐫𝑢 × 𝐫𝑣) ∙ (𝐫𝑢 × 𝐫𝑣) = (𝐫𝑢 ∙ 𝐫𝑢)(𝐫𝑣 ∙ 𝐫𝑣) − (𝐫𝑢 ∙ 𝐫𝑣)2 = 𝐸𝐺 − 𝐹2 (9.21) 

odkud 

 |𝐫𝑢 × 𝐫𝑣| = √(𝐫𝑢 × 𝐫𝑣) ∙ (𝐫𝑢 × 𝐫𝑣) = √𝐸𝐺 − 𝐹2 (9.22) 

a na konec 

 𝑑𝐴 = √𝐸𝐺 − 𝐹2d𝑢d𝑣 (9.23) 

velikost/hodnota EG-F2 se nazývá determinant metriky g povrchu. 

NORMÁLA K POVRCHU  

Vektorový součin vektorů ru a rv: (ru x rv) je kolmý k rovině tečny. Jednotkový normálový 

vektor n v bodě P může být definován jako 

 𝐧 =
𝐫𝑢×𝐫𝑣

|𝐫𝑢×𝐫𝑣|
. (9.24) 

Vezmeme-li v úvahu rovinu, která prochází bodem P na povrchu, obsahuje normálový vektor 

n, lze vytvořit nekonečný počet takových rovin. Tyto roviny nazýváme normálové roviny.  
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Obr. 9.4 - Normálová rovina 

ZAKŘIVENÍ POVRCHU 

Průřez normálové roviny a povrchu definuje speciální křivku na povrchu. Křivost 1/R, kde R je 

poloměr křivosti této křivky, se nazývá normálový průřez křivosti.  

 𝐶 = 𝐧
d2𝐫

d𝑠2. (9.25) 

S ohledem na vztah (9.6), d2r může být vyjádřen podobným způsobem jako 

 d2𝐫 = 𝐫𝑢𝑢d𝑢2 + 𝐫𝑢𝑢d𝑢2 + 2𝐫𝑢𝑣d𝑢d𝑣 + 𝐫𝑣d2𝑣 + 𝐫𝑢d2𝑢, (9.26) 

kde rαβ = ∂2r/∂α∂β a (α, β) jsou (u, u), (v, v) a (u, v). Naším cílem je vyhodnotit nd2r (vztah 

9.25), ke kterému poslední dva termíny nepřispívají vzhledem k ortogonalitě rx a ry. Tím pádem 

 𝐧d2𝐫 = 𝐿d𝑢2 + 2𝑀d𝑢d𝑣 + 𝑁d𝑣2, (9.26) 

kde 

 𝐿 = 𝐧 ∙ 𝐫𝑢𝑢, (9.27) 

 𝑀 = 𝐧 ∙ 𝐫𝑢𝑣, (9.28) 

 𝑁 = 𝐧 ∙ 𝐫𝑣𝑣. (9.29) 

Zápis L, M, N byl představen Gaussem. Nahrazením vztahů (9.26) a (9.9), lze křivost povrchu 

určit jako 

 𝐶 =
𝐿d𝑢2+2𝑀d𝑢d𝑣+𝑁d𝑣2

𝐸d𝑢2+2𝐹d𝑢d𝑣+𝐺d𝑣2 . (9.30) 

 

RC 

n 

normálová rovina 

P 
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HLAVNÍ KŘIVOSTI 

Obecně lze nalézt dvě normálové roviny, jejichž křivosti (C1 a C2) jsou extrémy. Tyto dvě 

normálové roviny jsou ortogonální. Křivosti dvou normálových rovin s extrémním zakřivením 

se nazývají hlavní křivosti (C1 = l / R1, C2 = l / R2). Níže je analyticky ukázáno pomocí metody 

Lagrangeových multiplikátorů, že dvě hlavní křivosti jsou extrémy všech základních křivostí. 

Při odvozování budou použity následující rovnosti: 

 
(d𝑠)2

(d𝑠)2 = 𝐸 (
d𝑢

d𝑣
)

2

+ 2𝐹 (
d𝑢

d𝑠
) (

d𝑣

d𝑠
) + 𝐺 (

d𝑣

d𝑠
)

2

, (9.31) 

 1 = 𝐸𝛼2 + 2𝐹𝛼𝛽 + 𝐺𝛽2,  (9.32) 

kde  

 𝛼 =
d𝑢

d𝑠
, (9.33) 

 𝛽 =
d𝑣

d𝑠
. (9.34) 

Pomocí definice α a β lze výraz 9.30 přepsat jako: 

 𝐶 = 𝐿𝛼2 + 2𝑀𝛼𝛽 + 𝑁𝛽2, (9.35) 

kde byla použita rovnost ze vztahu (9.31). 

S ohledem na omezení Mongeova zobrazení bychom chtěli najít hodnoty α a β, které odpovídají 

extrémním hodnotám C, použijeme metodu Lagrangeových multiplikátorů. Tato metoda slouží 

k nalezení extrémů funkce několika proměnných, které podléhají jednomu nebo více 

omezením. Lagrangián Λ je konstruován: 

 Ʌ = 𝐶 − 𝜆(𝐸𝛼2 + 2𝐹𝛼𝛽 + 𝐺𝛽2 − 1), (9.36) 

kde λ je Lagrangeův multiplikátor. Substitucí vztahu (9.35) do (9.36) dostaneme 

 Ʌ = 𝐿𝛼2 + 2𝑀𝛼𝛽 + 𝑁𝛽2 − 𝜆(𝐸𝛼2 + 2𝐹𝛼𝛽 + 𝐺𝛽2 − 1). (9.37) 

Variace se provádí řešením dvou rovnic: 

 
𝜕Ʌ

𝜕𝛼
= 0, (9.38) 

 
𝜕Ʌ

𝜕𝛽
= 0. (9.39) 
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Ze vztahů (9.37), (9.38) a (9.39) získáme: 

 
𝜕Ʌ

𝜕𝛼
= 2𝐿𝛼 + 2𝑀𝛽 − 2𝜆𝐹𝛽 − 2𝜆𝐸𝛼 = 0, (9.40) 

 
𝜕Ʌ

𝜕𝛽
= 2𝑀𝛼 + 2𝑁𝛽 − 2𝜆𝐺𝛽 − 2𝜆𝐹𝛼 = 0. (9.41) 

Systém dvou homogenních lineárních rovnic (9.40) a (9.41) má netriviální řešení, pouze pokud 

je determinant systému roven nule. Tato podmínka pro systém rovnic (9.40) a (9.41) udává 

hodnoty λ jako 

 𝜆1 + 𝜆2 =
𝐿𝑁−𝑀2

𝐸𝐺−𝐹2 , (9.42) 

 𝜆1𝜆2 =
𝐿𝑁−𝑀2

𝐸𝐺−𝐹2 . (9.43) 

Vynásobíme 9.40 pomocí α a 9.41 pomocí β a součtem obou rovnic získáme 

 𝐿𝛼2 + 2𝑀𝛼𝛽 + 𝑁𝛽2 − 𝜆(𝐸𝛼2 + 2𝐹𝛼𝛽 + 𝐺𝛽2) = 0 (9.44) 

První člen vztahu (9.44) se rovná C (viz. rovnice 9.35), zatímco druhý člen se rovná 1. Proto 

 𝐶 − 𝜆 = 0, (9.45) 

 𝐶 = 𝜆. (9.46) 

Parametr λ má fyzikální definici křivosti. Hodnoty λ1 a λ2 se rovnají extrémním hodnotám 

křivosti normálové roviny C, která se také nazývá hlavní křivost. 

V každém bodě P na tomto povrchu se dá najít vektor kolmý k povrchu a odpovídající 

normálové rovině. Existuje nekonečný počet takových běžných ploch, ale pouze dvě 

ortogonální normálové roviny zahrnují křivky průsečíků s maximálním a minimálním 

zakřivením. Tato dvě zakřivení se nazývají hlavní křivosti povrchu C1 a C2 v daném bodě P a 

jsou definována jako 

 𝐶1 =
1

𝑟1
          a         𝐶2 =

1

𝑟2
 (9.47) 

Pro další výpočty, jsou hlavní křivosti zapsány v tensorovém zápisu jako diagonální tenzor 

křivosti C:  

𝐶 = [
𝐶1 0
0 𝐶2

] 
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Obr. 9.5 – Schéma hlavních křivostí membrány 

V rámci teorie pružnosti, je membránové zakřivení v daném okamžiku obvykle popsáno střední a 

Gaussovou křivostí, které jsou invarianty tenzoru křivosti C. Střední křivost H se vztahuje ke stopě 

tenzoru křivosti C a Gaussovo zakřivení K je determinant C. 

 𝐻 =
𝐶1+𝐶2

2
         a         𝐾 = 𝐶1 ∙ 𝐶2 (9.48) 

Pro lipidovou monovrstvu konečné tloušťky, byla přijata následující konvence: 

1) Hlavní rovina se ohýbá směrem k oblasti řetězců, definujeme kladnou křivost (C > 0). 

2) Hlavní rovina se ohýbá směrem k vodní oblasti, definujeme zápornou křivost (C < 0).  

Obr. 9.6 – Orientace kladné a záporné křivosti v rovině 

Podle této úmluvy střední křivost H může být kladná nebo záporná. To znamená, že monovrstva 

může být regulární nebo invertovaná. Pro kladné hodnoty K jsou plochy přirozeně konvexní 

nebo konkávní, ohýbají se a tvoří uzavřené struktury (micely nebo obrácené micely). Na druhou 

stranu, pokud je K záporné – hlavní křivosti mají opačná znaménka – znamená to, že rovina má 

tvar sedlové plochy. 

C > 0 C < 0 
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PŘÍLOHA B – PROGRAM PRO VÝPOČET MINIMA ENERGIE 

MEMBRÁNY 
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Main.py – hlavní soubor výpočtu  
  
import numpy as np  
import scipy as sp  
import scipy.constants as const  
import ipdb  
import copy  
import multiprocessing  
import pickle  
  
import membrane  
import energy  
import parameters  
 
import monteCarlo3  
import variables  
  
var = variables.Variables()  
var.bend_mod = 9  # kbT  
var.lipid_area = 60 * 1e-2  # angstrom2  
var.stretch_mod = 23  # kbTnm-2  
var.c0 = -1 / 16 # nm-1  
var.hc0 = 1.3  
nano_r = 2  
var.r1 = nano_r  
var.r2 = nano_r  
nano_dist = 0  
var.x1 = nano_dist / 2 + var.r1  
var.x2 = -nano_dist / 2 - var.r1  
  
startZ = var.hc0 + var.r1  
endZ = 0  
elementNum = int(100)  # numbers of elements  
membraneLength = 10.0  # membrane length  
elementPsi = np.zeros(elementNum)  
elementPsi[0] = 0  
elementPsi[-1] = 0  
  
i = 0  
  
num_rnd = 2  
num_rnd1 = 3  
i = 0  
tempSA = 1  
piChange = 3 * const.pi / 180  
numProcessors = 3  
  
noChange = 1  
  
eTotal = np.zeros(50)  
eMin = np.zeros(50)  
step = 0  
noChange = 0  
steps = np.zeros(50)  
  
stopIteration = False  
  
for nano_r in np.arange(12, 20, 2):  
    for var.c0 in [-0.1]: #np.linspace(-0.3, 0.3, num=7):  # ([-0.1, -0.2, -0.3]):  
        for var.stretch_mod in [30]: #np.linspace(30, 60, num=7):  # ([30.0, 45.0, 60.0]):  
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            for var.bend_mod in [10]: #np.arange(5,15,1):  # ([5.0, 10.0, 15.0]):  
  
                membraneLength = np.max([nano_r* np.pi,4*var.hc0])  
                elementLength = membraneLength / elementNum  
  
                elementNum = int(np.round(membraneLength / elementLength))  
  
                var.r = nano_r  
                 
                elementPsi = np.zeros(elementNum)  
                elementPsi[0] = 0  
                elementPsi[-1] = 0  # const.pi / 2  
                var.x = 0  
  
                wuTheta = np.radians(45)  
                R1 = ((nano_r + var.hc0) * np.cos(wuTheta) -  
                      var.hc0) / (1 - np.cos(wuTheta))  
  
                 
                startZ = (var.hc0 + nano_r)  
                endZ = var.hc0  
                elementPsi = np.zeros(elementNum)  
                elementPsi[0] = 0  
                elementPsi[-1] = 0  # const.pi / 2  
                i = 0  
                dCirclePsi = elementLength / startZ  # definition of radian  
  
                th1 = np.arange(0, wuTheta, np.pi / 1000000)  
                th2 = np.arange(0, wuTheta, np.pi / 1000000)  
                th2 = np.delete(th2, 0)  # remove redundant numbers  
  
                xWu = np.append(startZ * np.sin(th1), startZ *  
                                np.sin(wuTheta) + R1 * np.sin(wuTheta) - R1 * np.sin(wuTheta - th2))  
                zWu = np.append(startZ * np.cos(th1), R1 + var.hc0 - R1 *  
                                np.cos(wuTheta - th2))  
  
                xWu = np.append(xWu, xWu[-1] + np.linspace(0, 20, 1000000))  
                zWu = np.append(zWu, var.hc0 + 0 * np.linspace(0, 20, 1000000))  
  
                xWuDiff = xWu[1:] - xWu[:-1]  
                zWuDiff = zWu[1:] - zWu[:-1]  
  
                dstWu = np.append([0], np.cumsum(  
                    np.sqrt(np.power(xWuDiff, 2),  
                            np.power(zWuDiff, 2))))  
                distanceMembrane = np.append([0], np.cumsum(  
                    np.ones(elementNum) * elementLength))  
  
                xM = np.interp(distanceMembrane, dstWu, xWu)  
                zM = np.interp(distanceMembrane, dstWu, zWu)  
  
                diffxM = xM[1:] - xM[:-1]  
                diffzM = zM[1:] - zM[:-1]  
  
                elementPsi = np.arctan2(-diffzM, diffxM)  
                elementLength = np.sqrt(  
                    np.power(diffxM, 2) + np.power(diffzM, 2))  
  
  
                m = membrane.Membrane(elementPsi, elementLength, startZ, endZ)  
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                 res = []  
                resE = []  
                nano_dist = 0  
                stopIteration = False  
                step = 0  
                noChange = 0  
                steps = np.zeros(50)  
                e0 = energy.energy(m, var)  
                m1 = copy.deepcopy(m)  
                e1 = e0  
                eTotal = np.zeros(50)  
                eMinField = np.zeros(50)  
                eMin = e0  
  
                while (not stopIteration):  
                    step = step + 1  
  
                    energyMC = []  
                    membraneMC = []  
                    tasksMC = []  
  
                    pool = multiprocessing.Pool(numProcessors)  
  
                    for i in range(numProcessors):  
                        membraneMC.append(copy.deepcopy(m1))  
                        energyMC.append(e0)  
                        tasksMC.append((membraneMC[i], num_rnd, num_rnd1,  
                                        tempSA, piChange, energyMC[i], var, i))  
  
                    resultsMC = [pool.apply_async(  
                        monteCarlo3.iterMonteCarlo, t) for t in tasksMC]  
  
                    pool.close()  
                    pool.join()  
  
                    processNum = 0  
                    for result in resultsMC:  
                        energyMC[processNum] = result.get()[0]  
                        membraneMC[processNum] = result.get()[1]  
                        processNum = processNum + 1  
  
                         
                    emin = min(energyMC)  
                    idxMin = energyMC.index(min(energyMC))  
  
                      
                    if emin < e0:  
                        m = copy.deepcopy(membraneMC[idxMin])  
                        m1 = copy.deepcopy(membraneMC[idxMin])  
                        e0 = emin  
                        noChange = 0  
                    else:  
                        noChange = noChange + 1  
                        paramSA = np.exp((e0 - emin) / tempSA)  
                        # print(e0, e1, e2)  
                        if paramSA > np.random.random():  
                            m1 = copy.deepcopy(membraneMC[idxMin])  
                            e1 = emin  
  
                    if noChange > 3:  
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                        tempSA = tempSA * 0.9  
                        piChange = piChange * 0.9  
                        m1 = copy.deepcopy(m)  
                        noChange = 0  
  
                    print(step, idxMin, noChange,  
                          tempSA, piChange, e0, energyMC)  
                    eTotal = np.append(  
                        np.delete(eTotal, 0), min(energyMC))  
                    eMinField = np.append(np.delete(eMinField, 0), e0)  
                    steps = np.append(np.delete(steps, 0), step)  
  
                    if (step % 100) == 0:  
                        filenamePlot = "R_bend_{0}_stretch_{1}_c0_{2}_nano_r_{3}_dist_{4:05.2f}.png".format(
  
                            var.bend_mod,  var.stretch_mod, var.c0, nano_r, nano_dist)  
  
                    if (np.sum(np.abs(eTotal - eTotal.mean())) / e0 < 1e-3) or (steps[-1] > 5000):  
                        stopIteration = True  
  
                energyDiff = energy.energyPerMolecule(  
                    m, var, energy.energy(m, var) - energy.energyPlanar(m, var))  
  
                result = np.append(  
                    [var.bend_mod, var.stretch_mod, var.c0, nano_r,  nano_dist, steps[-
1], tempSA, m.startZ], m.psi)  
  
                resultE = np.array([var.bend_mod, var.stretch_mod, 
var.c0, nano_r,  nano_dist, energyDiff, energy.energy(  
                    m, var), energy.energyBending(m, var), energy.energyContact(m, 
var), energy.energyPlanar(m, var)])  
  
                filenamePickle = "ResPickle/R_bend_{0}_stretch_{1}_c0_{2}_nano_r_{3}_dist_r_{4:05.2f}.pk
l".format(  
                    var.bend_mod,  var.stretch_mod, var.c0, nano_r, nano_dist)  
  
                pickle.dump(m, open(filenamePickle, 'wb'))  
                pickle.dump(var, open(filenamePickle, 'wb'))  
  
                if np.size(res) == 0:  
                    res = result  
                    resE = resultE  
                else:  
                    res = np.vstack((res, result))  
                    resE = np.vstack((resE, resultE))  
  
                filenamePlot = "R_bend_{0}_stretch_{1}_c0_{2}_nano_r_{3}_dist_{4:05.2f}.png".format(  
                    var.bend_mod,  var.stretch_mod, var.c0, nano_r, nano_dist)  
                print(filenamePlot)  
  
                filename = "R_bend_{0}_stretch_{1}_c0_{2}_nano_r_{3}.gz".format(  
                    var.bend_mod,  var.stretch_mod, var.c0, nano_r)  
                np.savetxt(''.join(('Res/', filename)), res, delimiter=',')  
                np.savetxt(''.join(('ResE/', filename)), resE, delimiter=',')  
  
                del res  
                del resE  
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Membrane.py – definice objektu membrány  

  
import numpy as np  
import scipy.optimize as optim  
  
class Membrane:  
    'generic membrane object containing membrane geometry'  
  
    def __init__(self, psi=np.zeros(10),  
                 elementLength=np.ones(10), startZ=0, endZ=0):  
        self.psi = psi  
        self.elementLength = elementLength * np.ones(self.psi.size)  
        self.length = np.append(0, self.elementLength.cumsum())  
        self.startZ = startZ  
        self.endZ = endZ  
        self.xcoor = self.get_X()  
        self.zcoor = self.get_Z()  
  
    def print_geom(self):  
        print("ElementLength ", self.elementLength)  
        print("ElementPsi ", self.psi)  
        print("startZ ", self.startZ)  
        print("endZ ", self.endZ)  
        print("xCoor", self.get_X())  
        print("zCoor", self.get_Z())  
        print("zEnd", self.get_Zend())  
        print("end of out")  
  
    def get_X(self):  
        dX = self.elementLength * np.cos(self.psi)  
        dX = np.append([0], dX)  
        return dX.cumsum()  
  
    def get_Z(self):  
        dZ = - self.elementLength * np.sin(self.psi)  
        dZ = np.append([0], dZ)  
        return self.startZ + dZ.cumsum()  
  
    def get_Zend(self):  
        return self.get_Z()[-1]  
  
    def get_diffZ(self):  
        return self.endZ - self.get_Zend()  
  
    def funZ_zero(self, psiAngles):  
        psi2 = np.append(np.append(self.psi[0], psiAngles[::]), self.psi[-1])  
        dZ2 = - self.elementLength * np.sin(psi2)  
        dZ = np.append(0, dZ2)  
        Z2 = self.startZ + dZ2.cumsum()  
        return (self.endZ - Z2[-1])**2  
  
    def set_starting_shape(self):  
        x0 = optim.fmin_bfgs(self.funZ_zero, np.zeros(self.psi.size - 2))  
        self.psi = np.append(np.append(self.psi[0], x0[::]), self.psi[-1])  
  
    def get_dPsi(self):  
        return np.append(np.diff(self.psi), 0)  
  
    def get_c1(self):  
        return self.get_dPsi() / self.elementLength  
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     def get_c2(self):  
        x = self.get_X()  
        xMean = (x[1:] + x[:-1]) / 2  
        return np.sin(self.psi) / xMean  
  
    def getLength(self):  
        return self.length[-1]  
  
    def get_areaCum(self):  
        x = self.get_X()  
        xMean = (x[1:] + x[:-1]) / 2  
        return np.cumsum(2 * np.pi * xMean * self.elementLength)  
  
    def get_area(self):  
        return self.get_areaCum()[-1]  
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Energy.py – výpočet energie  

  
import scipy as sp  
import scipy.integrate  
import numpy as np  
import membrane  
import parameters  
import ipdb  
import copy  
  
  
def energyContactDensity(m, var):  
  
    dst_plane = distance_from_plane(m)  
    dst_sphere = distance_from_sphere(m, var.r)  
  
    dst = np.min(np.array([dst_plane, dst_sphere]), axis=0)  
    noAccept = dst < var.hc0 / 4  
    dst[noAccept] = 10 + 1000 * np.power(dst[noAccept], 4)  
    rci2 = m.get_X()**2 + m.get_Z()**2  
    noAccept2 = rci2 < var.r**2  
    dst[noAccept2] = 1e5  
    dst = (dst[1:] + dst[:-1]) / 2  
  
    return 0.5 * var.stretch_mod / np.power(var.hc0, 2) * np.power(dst - var.hc0, 2)  
  
def distance_from_plane(m):  
    return np.abs(m.get_Z() / np.cos(np.append(m.psi, 0)))  
  
def distance_from_sphere(m, rS):  
    psiext = np.append(m.psi, 0)  
    rci2 = m.get_X()**2 + m.get_Z()**2  
    determinant = 4 * ((m.get_X() * np.sin(psiext) + m.get_Z()  
                        * np.cos(psiext))**2 - (rci2 - rS**2))  
    det = determinant  
    det[determinant < 0] = 0  
    dist = (2 * (m.get_X() * np.sin(psiext) + m.get_Z() * np.cos(psiext)  
                 ) - np.sqrt(det)) / 2  
    dist[determinant < 0] = 1000000  
    return dist  # np.sqrt(m.get_X()**2 + m.get_Z()**2) - rS  
  
  
def energyBendingDensity(m, var):  
    k_B = var.bend_mod  
    c1 = m.get_c1()  
    c2 = m.get_c2()  
    return 0.5 * k_B * np.power(c1 + c2 - var.c0, 2)  
  
  
def energyPlanarDensity(m, var):  
    k_B = var.bend_mod  
    c1 = np.zeros_like(m.get_c1())  
    return 0.5 * k_B * np.power(c1 - var.c0, 2)  
  
  
def energyBending(m, var):  
    return sp.integrate.trapz(energyBendingDensity(m, var),  
                              m.get_areaCum())  
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def energyContact(m, var):  
    return sp.integrate.trapz(energyContactDensity(m, var),  
                              m.get_areaCum())  
  
  
def energy(m, var):  
    return sp.integrate.trapz(energyBendingDensity(m, var) +  
                              energyContactDensity(m, var),  
                              m.get_areaCum())   
  
  
def energyPlanar(m, var):  
    return sp.integrate.trapz(energyPlanarDensity(m, var), m.get_areaCum())  
  
  
def energyPerMolecule(m, var, energyT):  
    return energyT / m.get_area() * var.lipid_area  
  
  
def energyPsi(psiT, m, var):  
    m1 = copy.deepcopy(m)  
    m1.psi = np.append(np.append([0, 0], psiT), [0])  
    return sp.integrate.trapz(energyBendingDensity(m1, var) +  
                              energyContactDensity(m1, var), m1.get_areaCum())  
  
  
def energyLocal(psiR, m, idxR, var):  
    m1 = copy.deepcopy(m)  
    m1.startZ = psiR[0]  
    m1.psi[idxR] = psiR[1:]  
    return energy(m1, var)  
  
  
def funZ_zero(psiR, m, idxR):  
    psi = m.psi  
    psi[idxR] = psiR  
    dZ2 = - m.elementLength * np.sin(psi)  
    dZ2 = np.append(0, dZ2)  
    Z2 = m.startZ + dZ2.cumsum()  
    return (m.endZ - Z2[-1])**2  
  
  
def findLocalMin(m, rndIdx2, var):  
     guess = np.append(m.startZ, m.psi[rndIdx2])  
    x0 = sp.optimize.minimize(energyLocal, guess, args=(  
        m, rndIdx2, var), method='SLSQP')  
    m1 = copy.deepcopy(m)  
    m1.startZ = x0.x[0]  
    m1.psi[rndIdx2] = x0.x[1:]  
  
    debug = 0  
    if debug == 1:  
        print(guess)  
        print("DiffEnerg = ", energy(m, var) - energy(m1, var))  
        print("estart = ", energy(m, var), " ",  
              energyLocal(guess, m, rndIdx2, var))  
        print("eend = ", energy(m1, var), " ",  
              energyLocal(x0.x, m, rndIdx2, var))  
  
    return x0.x  
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MonteCarlo3.py – metoda postupných fluktuací  

  
import numpy as np  
import scipy as sp  
import scipy.constants as const  
import ipdb  
import copy  
  
import membrane  
import energy  
  
  
def iterMonteCarlo(m, num_rnd, num_rnd1, tempSA, piChange, e0, var, jobNo=00):  
  
    totalNumIter = 23  
    numIter = 0  
    m1 = copy.deepcopy(m)  
    e1 = e0  
  
  
    while numIter<totalNumIter:  
        numIter = numIter+1  
        result = monteCarlo(m1, num_rnd, num_rnd1, tempSA, piChange, e1, var, jobNo=00)  
        energyMC = result[0]  
        m2 = result[1]  
  
        if energyMC < e0 and not np.isnan(energyMC):  
            m = copy.deepcopy(m2)  
            m1 = copy.deepcopy(m2)  
            e0 = energyMC  
            e1 = e0  
        else:  
            paramSA = np.exp((e0-energyMC) / tempSA)  
  
            if paramSA > np.random.random() and not np.isnan(energyMC):  
                m1 = copy.deepcopy(m2)  
                e1 = energyMC  
  
  
    return (e1, m1)  
  
  
def monteCarlo(m, num_rnd, num_rnd1, tempSA, piChange, e0, var, jobNo=00):  
  
    np.random.seed()  # initialize by random  
  
    m2 = copy.deepcopy(m)  
  
    rndAll = np.arange(1, m.psi.size - 1)  
    np.random.shuffle(rndAll)  
    rndIdx = rndAll[:num_rnd]  
    rndIdx2 = rndAll[num_rnd:num_rnd + num_rnd1]  
    rndIdx = np.int8(rndIdx)  
    rndIdx.sort()  
    rndIdx2 = np.int8(rndIdx2)  
    rndIdx2.sort()  
    m2.psi[rndIdx] = m2.psi[rndIdx] + piChange * \  
        (2 * (np.random.random(num_rnd) - 0.5))  
  
    localVal = energy.findLocalMin(m2, rndIdx2, var)  
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    m2.psi[rndIdx2] = localVal[1:]  
    m2.startZ = localVal[0]  
  
    e2 = energy.energy(m2, var)  
  
    return (e2, m2)  

variables.py – parametry systému  

  
class Variables:  
    'object containing variables'  
  
     
    def __init__(self, bend_mod=11, hc0=1.47, stretch_mod=0.095,  
                 c0=0.0, x1=0.0, x2=0.0, r1=1.0, r2=1.0):  
        self.bend_mod = bend_mod  
        self.hc0 = hc0  
        self.stretch_mod = stretch_mod  
        self.c0 = c0  
        self.x1 = x1  
        self.x2 = x2  
        self.r1 = r1  
        self.r2 = r2  
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PŘÍLOHA C – UKÁZKY ENERGIE NANOČÁSTICE V MEMBRÁNĚ 

PRO RŮZNOU VELIKOST A MECHANICKÉ 

PARAMETRY MEMBRÁNY 
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