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Wykaz skrótów i oznaczeń 
 
2θxy – horyzontalna składowa kąta rozpraszania 

-CD – -cyklodekstryna 

c – kąt całkowitego zewnętrznego odbicia 

i – kąt pomiędzy powierzchnią, a promieniowaniem padającym  

t – kąt pomiędzy powierzchnią, a promieniowaniem odbitym lub ugiętym 

-CD – -cyklodekstryna 

 - kąt pomiędzy wektorami a i b 

-CD – -cyklodekstryna 

długość fali 

 - ciśnienie powierzchniowe 

gęstość elektronowa 

∞ - uśredniona gęstość elektronowa subfazy 

napięcie powierzchniowe 

0 - napięcie powierzchniowe czystej cieczy 

θ – kąt padania wiązki neutronów 

θB – kąt Brewstera 

a – prymitywny wektor sieci 

a* - wektor sieci odwrotnej 

a = | a |  

A – powierzchnia/cząsteczkę 

AFM – mikroskopia sił atomowych (ang. Atomic Force Microscopy) 

b - prymitywny wektor sieci 

b* - wektor sieci odwrotnej 

b = | b | 

BAM – mikroskopia kąta Brewstera (ang. Brewster Angle Microscopy) 

c - prymitywny wektor sieci 

c* - wektor sieci odwrotnej 

CD - cyklodekstryna 

Chol – cholesterol 

CMC – krytyczne stężenie micelizacji (ang. Critical Micelle Concentration) 

Cs
-1 – moduł ściśliwości monowarstwy 



  

d – odległości pomiędzy liniami w dwuwymiarowej sieci krystalicznej 

DLS – metoda dynamicznego rozpraszania światła (ang. Dynamic Light Scattering) 

DMPC – 1,2-dimirystoilo-sn-glicero-3-fosfocholina 

DMPG –1,2-dimirystoilo-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) 

DOPC - 1,2-dioleilo-sn-glicero-3-fosfocholina 

DPPC – 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina 

DPPE – 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina 

DPPG – 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) 

DRM – błona odporna na działanie detergentów (ang. Detergent Resistant Membrane) 

F – energia swobodna 

FWHM – szerokość połówkowa (ang. Full Width at Half Maximum) 

G – gazowy: stan monowarstwy (ang. Gaseous) 

GID – dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (ang. Grazing Incidence Diffraction) 

HLB – równowaga hydrofilowo – lipofilowa (ang. Hydrophile – Lipophile Balance) 

I – intensywność 

k – liczba falowa 

kf – wektor falowy w przestrzeni odwrotnej 

ki - wektor falowy w przestrzeni odwrotnej 

LB – Langmuir – Blodgett: technika transferu monowarstw na podłoża stałe  

LC – ciekły skondensowany: stan monowarstwy (ang. Liquid Condensed) 

LE – ciekły rozprężony: stan monowarstwy (ang. Liquid Expanded) 

lizo-PC – 1-stearoilo-sn-glycero-3-fosfocholina 

LS - Langmuir – Schaefer: technika transferu monowarstw na podłoża stałe 

Lt – długość hydrofobowych fragmentów w cząsteczkach lipidów 

Lxy – długość koherentna w płaszczyźnie monowarstwy 

Lz – długość koherentna w kierunku prostopadłym do monowarstwy 

m – ilość grup metylenowych w hydrofobowych fragmentach cząsteczek lipidów 

n – współczynnik załamania 

n1 – współczynnik załamania światła ośrodka „1” 

NN – pochylenie cząsteczek w kierunku najbliższego sąsiada (ang. Nearest Neighbour) 

NNN - pochylenie cząsteczek w kierunku następnego najbliższego sąsiada (ang. Next 

Nearest Neighbour) 

NMR – magnetyczny rezonans jądrowy (ang. Nuclear Magnetic Resonance) 

NR – reflektometria neutronowa (ang. Neutron Reflectometry) 



                                                                 

PSD – detektor pozycyjny (ang. Position Sensitive Detector) 

qxy – horyzontalna składowa wektora rozpraszania 

qxy  = | qxy | 

qz – wertykalna składowa wektora rozpraszania 

qz – wartość wertykalnej składowej wektora rozpraszania 

Qz – wektor przenoszenia pędu 

R – stała gazowa 

RF – odbicie Fresnela 

r0 - klasyczny promień elektronu 

SLD – gęstość długości rozpraszania (ang. Scattering Length Density) 

SLS – metoda statycznego rozpraszania światła (ang. Static Light Scattering) 

SM – sfingomielina: N-heksadekanoilo-D-erytro-sfingozylofosforylocholina 

kąt odchylenia łańcuchów węglowodorowych od położenia wertykalnego (ang. tilt 

angle) 

t – czas 

TEM – transmisyjna mikroskopia elektronowa (ang. Transmission Electron Microscopy) 

XChol – ułamek molowy cholesterolu 

XR – odbicie promieniowania rentgenowskiego (ang. X-ray Reflectivity) 

z – liczba elektronów 

 



  

I. Cel pracy 

Już na początku lat osiemdziesiątych XX wieku zaobserwowano, iż erytrocyty krwi 

ludzkiej poddane działaniu cyklodekstryn ulegają hemolizie spowodowanej ekstrakcją 

lipidowych składników błony komórkowej przez cząsteczki tego makrocykla1,2. Odkrycie 

to zapoczątkowało badania wpływu cyklodekstryn na rozmaite rodzaje kultur 

komórkowych3. Niemniej jednak liczne spośród opublikowanych rezultatów prowadzą do 

sprzecznych wniosków na temat natury oddziaływań cyklodekstryn ze składnikami błon 

biologicznych. Mimo, iż w większości doniesień na ten temat autorzy dowodzą, że za 

lityczne działanie cyklodekstryn odpowiada ich zdolność do selektywnego usuwania 

cholesterolu z błon biologicznych poprzez tworzenie kompleksów inkluzyjnych, to jednak 

niektóre badania wskazują na możliwość wiązania i desorpcji przez cyklodekstryny 

również innych składników błony, takich jak fosfolipidy4,5 i białka błonowe6. Badania 

wpływu cyklodekstryn na składniki błon komórkowych przeprowadzone w układach 

modelowych (lipidowe monowarstwy3,7-12, pęcherzyki oraz wielowarstwy na podłożach 

stałych13-17) potwierdziły jednoznacznie zdolność -cyklodekstryny do wiązania i desorpcji 

cząsteczek cholesterolu z modelowych błon biologicznych. Z drugiej jednak strony, 

dotychczas opublikowane rezultaty badań dotyczące oddziaływań cyklodekstryn                

z fosfolipidami błonowymi są jedynie fragmentaryczne i pozostają wzajemnie 

niespójne3,8,11,12. Zagadnienie to jak dotąd nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. 

Analizując dotychczasową literaturę dotyczącą oddziaływania cyklodekstryn ze 

składnikami błon biologicznych nasuwają się kolejne pytania wymagające odpowiedzi.     

A mianowicie, jakiego charakteru oddziaływania występują pomiędzy fosfolipidami 

błonowymi a cyklodekstrynami? Czy istnieje różnica w oddziaływaniach cyklodekstryn     

z dwułańcuchowymi oraz jednołańcuchowymi fosfolipidami? Czy obecność fosfolipidu 

wpływa na efektywność usuwania cholesterolu z błony przez cyklodekstryny?  

Wyjaśnienie powyższych zagadnień stanowiło cel niniejszej pracy. Do jego 

realizacji niezbędne było przeprowadzenie dogłębnych i systematycznych badań. 

Podstawową metodyką badawczą była technika monowarstw Langmuira. Utworzone na 

wodnym roztworze cyklodekstryny (głównie -cyklodekstryny, choć badano także  i  

cyklodekstrynę) monomolekularne warstwy lipidowe badano stosując metodę klasyczną, 

polegająca na rejestracji izoterm ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni 

przypadającej na cząsteczkę ( - A). Dodatkowo przeprowadzono również bezpośrednią 

wizualizację struktur badanych warstw powierzchniowych dzięki zastosowaniu 



                                                                 

mikroskopii kąta Brewstera (BAM). Cenne wnioski na temat wpływu-cyklodekstryny na 

organizację molekularną lipidowych monowarstw na granicy faz roztwór wodny 

cyklodekstryny/powietrze uzyskano ponadto na drodze eksperymentów z użyciem techniki 

dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (GID).  

Jeśli chodzi o dobór lipidowych składników błonowych, to materiałem badawczym 

oprócz cholesterolu (podstawowego sterolu błon komórkowych organizmów wyższych) 

były cztery fosfolipidy, o fragmentach hydrofobowych zbudowanych z dwóch 

szesnastowęglowych łańcuchów acylowych: 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina 

(DPPC), 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) (DPPG), 1,2-dipalmitoilo-sn-

glicero-3-fosfoetanoloamina (DPPE) oraz sfingomielina (SM). Wszystkie spośród 

wymienionych powyżej dwułańcuchowych fosfolipidów dobrano tak, by różniły się 

między sobą strukturą grup polarnych. Dodatkowo, badaniami objęto również 

jednołańcuchowy fosfolipid, będący produktem enzymatycznej hydrolizy 

osiemnastowęglowego fosfolipidu dwułańcuchowego - 1-stearoilo-sn-glicero-3-

fosfocholinę (lizo-PC). Wpływ cyklodekstryny analizowano nie tylko dla 

jednoskładnikowych warstw lipidowych, ale również dla układów mieszanych, 

modelujących błonę komórkową, zawiarajacych cholesterol i DPPC (XChol = 0,7 oraz XChol 

= 0,5) oraz modelujących tzw. tratwy lipidowe (ang. lipid rafts)18,19, składające się             

z cholesterolu oraz sfingomieliny (XChol = 0,7; 0,5 oraz 0,3).  

Układy te zbadano również za pomocą techniki odbicia neutronów (NR), analizując 

wpływ -cyklodekstryny na dwuwarstwę lipidową osadzoną na podłożu stałym przy 

użyciu technik Langmuira – Blodgett (LB) oraz Langmuira – Schaefera (LS). 

Zastosowanie metodyki monowarstw Langmuira uzupełnionej komplementarnymi 

nowoczesnymi technikami badawczymi (GID i NR) pozwoliło na przeprowadzenie 

dogłębnej analizy oddziaływań pomiędzy natywnymi cyklodekstrynami a składnikami 

błon biologicznych w układach modelowych. 

 

 

 

 



  

II.         Część literaturowa 

II.1.  Przegląd istotnych zagadnień z zakresu chemii cyklodekstryn 

II.1.1.      Wstęp 

 
Oligomery glukozy nazywane zwyczajowo dekstrynami to grupa cukrów, których 

uzyskanie możliwe jest na drodze degradacji skrobi, a dokładniej glukozowych polimerów 

– amylozy i amylopektyny z których składa się skrobia. Proces ten przebiegający              

w obecności wody katalizowany jest przez enzymy, sprzyja mu kwaśne środowisko, 

wysoka temperatura, oraz promieniowanie jonizujące. Pośród produktów hydrolizy 

występują oligomery liniowe, a także cukry cykliczne – cyklodekstryny (CD), do których 

uzyskania przyczynia się enzym glukozylotransferaza. Tworzenie produktów cyklicznych 

następuje kiedy proste oligomery, powstałe w pierwszej kolejności z polimerów zawartych 

w skrobi ulegają wewnątrzcząsteczkowej reakcji cyklizacji bez udziału cząsteczek wody20.  

Pierwsze literaturowe doniesienie na temat uzyskania z 1 kg skrobi 3 g 

krystalicznej substancji, którą jak się później okazało była cyklodekstryna, pojawiło się już 

w roku 1891. Odkrycia dokonał Villiers, poddając skrobię trawiącemu działaniu bakterii 

Bacillus amylobacter (ta kultura bakterii zawierała prawdopodobnie również szczep 

Bacillus macerans). Uzyskaną substancję, o przypisanym jej wzorze (C6H10O5)2·3H2O 

ochrzcił mianem celulozyny z uwagi na fakt, iż podobnie jak celuloza przejawiała ona 

odporność na kwaśną hydrolizę oraz brak właściwości redukujących21. Obecnie jednak, to 

austriacki uczony Schardinger uważany jest za badacza, który na początku XX w. 

ustanowił podstawy chemii cyklodekstryn. Wyizolował on mianowicie bakterie 

odpowiedzialne za tworzenie się dekstryn – Bacillus macerans22. Jako pierwszy 

zaobserwował, iż krystaliczne dekstryny poddane działaniu jodyny tworzą 

charakterystyczne barwne addukty z jodem. Co ciekawe, reakcja z jodem pozwalała na 

rozróżnienie pomiędzy  i -dekstryną (jak nazywał je Schardinger), za sprawą 

odmiennych barw powstałych kompleksów. I tak kompleks -dekstryny z jodem po 

dokładnym wysuszeniu posiada zabarwienie szarozielone, natomiast -dekstryny 

brunatne23. 

Systematyczne badania cyklodekstryn zapoczątkowano w latach trzydziestych XX wieku, 

natomiast na początku następnego dziesięciolecia na podstawie badań krystalograficznych 

określono ich strukturę i zaproponowano cykliczną budowę, w której jednostki glukozowe 

łączą się ze sobą wiązaniami -1,4-glikozydowymi. W tym samym czasie wyodrębniono 



                                                                 

po raz pierwszy -cyklodekstrynę. Opracowanie wydajnych metod syntezy na skalę 

laboratoryjną oraz poznanie najważniejszych właściwości fizycznych i chemicznych 

cyklodekstryn zajęło badaczom kolejne 30 lat24. Jednocześnie z upływem czasu 

obserwowano ogromny wzrost zainteresowania chemią cyklodekstryn, którego 

odzwierciedleniem była lawinowo narastająca liczba publikacji i patentów dotyczących 

tego zagadnienia. Początkowo poważną przeszkodę w rozwoju praktycznych zastosowań 

cyklodekstryn na szeroką skalę stanowiły wysokie koszty wytwarzania tych związków25. 

W latach pięćdziesiątych Freudenberg wraz ze współpracownikami jako pierwsi 

skoncentrowali swą uwagę na badaniu możliwości tworzenia kompleksów inkluzyjnych 

przez cyklodekstryny. W opublikowanym w 1953 roku patencie przedstawili podstawy 

praktycznego wykorzystania kompleksów tworzonych przez cyklodekstryny w celu 

zwiększenia rozpuszczalności, ograniczenia lotności oraz ochrony przed utlenianiem 

niektórych substancji o potencjalnym zastosowaniu farmakologicznym26. 

 

 

II.1.2.   Struktura chemiczna cząsteczek cyklodekstryn 

 

Cyklodekstryny stanowią grupę cyklicznych oligosacharydów, pośród których trzy 

najlepiej poznane i posiadające największe znaczenie praktyczne to -, - i -

cyklodekstryna. Cząsteczki tych związków chemicznych zbudowane są odpowiednio z 6, 7 

i 8 jednostek glukozy połączonych ze sobą wiązaniami -1,4-glikozydowymi (rysunek 1). 

Swoją budową molekuły cyklodekstryn przypominają ścięty stożek, którego dwie 

podstawy - górna i dolna charakteryzują się różnymi średnicami, dla -cyklodekstryny jest 

to odpowiednio 6 i 6,5Å20,27. Wnętrze cząsteczki cyklodekstryny, często określane mianem 

wnęki (ang. cavity) posiada charakter hydrofobowy, podczas gdy powierzchnia zewnętrzna 

przejawia właściwości hydrofilowe. Badania rentgenograficzne dowodzą, iż drugorzędowe 

grupy hydroksylowe (związane z atomami węgla C2 i C3) są zlokalizowane przy szerszej 

podstawie stożka, podczas gdy pierwszorzędowe grupy OH (przy atomie węgla C6) 

znajdują się po stronie przeciwnej u węższej podstawy. Atomy wodoru przy węglach C3     

i C5 oraz eterowe atomy tlenu skierowane są ku wnętrzu cząsteczki makrocykla28. Wolne 

pary elektronowe glikozydowych atomów tlenu odpowiadają za wysoką gęstość 

elektronową wewnątrz cząsteczki cyklodekstryny, nadając jej jednocześnie charakter 

słabej zasady Lewisa. Pomiędzy drugorzędowymi grupami hydroksylowymi sąsiadujących 



  

ze sobą jednostek glukozowych tworzą się wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe, 

obecne zarówno w fazie stałej, jak i w roztworze, które powodują dodatkowe usztywnienie 

cząsteczki makrocykla29,30. Ze względu na odpowiednią symetrię cząsteczki                      

-cyklodekstryny obecne jest każde z możliwych siedmiu wiązań wodorowych, co 

sprawia, że pośród trzech najpospolitszych cyklodekstryn, jest ona najsłabiej 

rozpuszczalna w wodzie. W przypadku -cyklodekstryny jedna z jednostek 

glukopiranozowych swym położeniem wprowadza nieznaczne odkształcenie od toroidalnej 

struktury molekuły, co w efekcie uniemożliwia wytworzenie wszystkich sześciu wiązań 

wodorowych. Podobnie -CD charakteryzująca się największą średnicą cząsteczki 

wykazuje odstępstwo od współpłaszczyznowego ułożenia jednostek glukozowych, co 

nadaje molekule zwiększoną elastyczność oraz jest powodem najlepszej rozpuszczalności 

w wodzie. Oprócz trzech najpospolitszych cyklodekstryn uzyskano również pochodne       

o większej liczbie jednostek glukozowych, tzn. 9 – 12. Nie posiadają one jednak 

większego znaczenia praktycznego ze względu na deformację struktury cząsteczek, 

zmniejszenie hydrofobowego charakteru wnętrza molekuły, a co za tym idzie drastyczne 

obniżenie możliwości tworzenia kompleksów inkluzyjnych20. W 1994 roku ukazała się 

publikacja31 opisująca syntezę cyklicznej dekstryny zbudowanej z 5 jednostek 

glukopiranozowych, choć wczesniej sądzono, iż niemożliwe będzie zsyntezowanie takiej 

cząsteczki ze względu na zbyt duże naprężenia steryczne. 

 

 
Rysunek 1. Struktury cząsteczek natywnych -, - i -cyklodekstryny. 

 

 

 



                                                                 

 CD CD CD 

Liczba jednostek glukozowych 

Masa cząsteczkowa [g/mol] 

Rozpuszczalność w wodzie w 25˚C [g/l] 

Wewnętrzna średnica cząsteczki [Å] 

Zewnętrzna średnica cząsteczki [Å] 

Długość wnęki hydrofobowej [Å] 

Przybliżona pojemność wnęki [Å3] 

Zawartość wody krystalizacyjnej [%] 

6 

972 

145 

4,7 – 5,3 

14,6 ± 0,4 

7,9 ± 0,1 

174 

10,2 

7 

1135 

18,5 

6,0 – 6,5 

15,4 ± 0,4 

7,9 ± 0,1 

262 

13,2 – 14,5 

8 

1297 

232 

7,5 – 8,3 

17,5 ± 0,4 

7,9 ± 0,1 

427 

8,13 – 17,7 

 

Tabela 1. Wybrane właściwości natywnych -, - i -cyklodekstryny. 

 

 

II.1.3.      Wybrane właściwości cyklodekstryn w fazie stałej i w roztworze  

II.1.3.1.    Właściwości cyklodekstryn w fazie stałej 

 

Cyklodekstryny krystalizują z roztworów wodnych jako hydraty. Cząsteczki wody 

wypełniają zarówno wnętrze makrocykla, jak i przestrzenie międzycząsteczkowe w sieci 

krystalicznej. W przypadku -cyklodekstryny wyróżnić można dwie izomorficzne formy 

krystaliczne, oznaczane dalej jako I (12 H2O) i II (11 H2O). W hydrofobowej wnęce 

makrocykla znajduje się w przypadku formy I 7,3, a w przypadku formy II 6,3 cząsteczek 

wody. Cząsteczka -CD jest najbardziej symetryczną pośród cyklodekstryn, odległości 

pomiędzy atomami tlenu drugorzędowych grup hydroksylowych sąsiadujących ze sobą 

jednostek cukrowych (O-2····O-3’) wynoszą od 2,7 do 3,0 Å, a tworzące się pomiędzy tymi 

grupami wiązania wodorowe nadają strukturze dodatkową sztywność. Glikozydowe atomy 

tlenu ułożone są w płaszczyźnie niemal regularnego siedmiokąta, o długości krawędzi 4,4 

Å i promieniu równym 5,0 Å 32.  

-CD krystalizuje w postaci trzech form różniących się zawartością wody hydratacyjnej. 

Formy I oraz III są niemal izomorficzne, a zawartość wody wynosi odpowiednio 6 i 7,57 

cząsteczek. Ilość cząsteczek wody zawartej we wnęce makrocykla jest równa 1 dla formy 

II, 2 dla formy I oraz 2,57 w przypadku formy III33,34. Dwie spośród sześciu jednostek 

glukozowych w strukturze form I i III są obrócone wokół wiązania glikozydowego, co 



  

powoduje skierowanie pierwszorzędowych grup hydroksylowych ku wnętrzu cząsteczki 

makrocykla. W następstwie tego, efektywna wielkość hydrofobowej wnęki zostaje 

ograniczona, co stwarza możliwość skutecznego zatrzymania niewielkich cząsteczek 

rozpuszczalnika we wnętrzu. W przeciwieństwie do struktury I i III ułożenie atomów tlenu 

tworzących połączenia glikozydowe w formie II jest bliskie regularnej strukturze 

heksagonalnej35. 

-Cyklodekstryna występuje jako hydrat zawierający 14,1 cząsteczek wody, w tym 7,1 

umiejscowionych jest we wnętrzu makrocykla36. Hydrofobowa wnęka jest na tyle duża by 

pomieścić częściowo dwie jednostki cukrowe drugiej, sąsiedniej cząsteczki, co prowadzi 

do zmniejszenia efektywnej przestrzeni we wnętrzu cyklodekstryny. Cząsteczka -CD 

charakteryzuje się ośmiokątną symetrią o promieniu 5,9 Å oraz o odległościach pomiędzy 

glikozydowymi atomami tlenu wynoszącymi 4,5 Å20. 

 

 

II.1.3.2.    Właściwości cyklodekstryn w roztworze 

 

Rozpuszczalność trzech najpospolitszych natywnych cyklodekstryn w wodzie 

została wyznaczona na podstawie pomiarów refraktometrycznych i jest ona niższa             

w porównaniu z rozpuszczalnością oligosacharydów niecyklicznych, zbudowanych             

z podobnej liczby jednostek cukrowych. Co ciekawe, rozpuszczalność -CD jest najniższa 

i w temperaturze 25º C wynosi zaledwie 18,5 g/dm3, natomiast rozpuszczalności - i -CD 

wynoszą odpowiednio 145 g/dm3 i 232 g/dm3. Wraz ze wzrostem temperatury 

rozpuszczalność wszystkich trzech cyklodekstryn wzrasta wyraźnie i w temp. 50º C jest 

ona ok. trzykrotnie wyższa niż w 20º C. Niska rozpuszczalność -cyklodekstryny              

w porównaniu z pozostałymi natywnymi cyklodekstrynami związana jest z relatywnie 

niekorzystnymi efektami termodynamicznymi towarzyszącymi temu procesowi. Wartości 

entalpii i entropii rozpuszczania wynoszą dla -CD: Hº = 32,1 kJ/mol, Sº = 57,8 

J/Kmol, dla -CD: Hº = 34,8 kJ/mol, Sº = 49,0 J/Kmol i dla -CD: Hº = 32,4 kJ/mol, 

Sº = 61,5 J/Kmol37.  



                                                                 

Obecność w roztworze wodnym cząsteczek innych substancji organicznych 

powoduje zazwyczaj obniżenie rozpuszczalności cyklodekstryny, co jest konsekwencją 

tworzenia słabiej rozpuszczalnych kompleksów. Wyjątek stanowią hydroksykwasy,           

a zwłaszcza kwas cytrynowy i kwas winowy, które powodują znaczący wzrost 

rozpuszczalności cyklodekstryny38,39. Prawdopodobnym powodem tego zjawiska jest 

tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami hydroksykwasu a cząsteczkami 

makrocykla. Z drugiej strony, kwasy dikarboksylowe nieposiadające grup 

hydroksylowych, kwasy monokarboksylowe oraz kwasy nieorganiczne powodują 

nieznaczne obniżenie rozpuszczalności cyklodekstryny, co wynika ze słabszej 

rozpuszczalności ich kompleksów39. Znany jest również wpływ niektórych soli 

nieorganicznych na rozpuszczalność cyklodekstryn, np. w obecności chlorków oraz 

chloranów(VII) metali alkalicznych rozpuszczalność -CD wyraźnie wzrasta40.  

Z praktycznego punktu widzenia konieczna jest znajomość rozpuszczalności cyklodekstryn 

w układach złożonych z wody oraz mieszającego się z wodą rozpuszczalnika 

organicznego. Szereg cennych informacji na ten temat można znaleźć w publikacji 

Chatjigakis, która badała rozpuszczalność -CD w powszechnie stosowanych 

rozpuszczalnikach organicznych, takich jak alkohole, acetonitryl, DMF, THF oraz 

DMSO41. Na rysunku 2 przedstawiono zależność rozpuszczalności -CD od procentowej 

zawartości rozpuszczalnika organicznego w roztworze wodnym w temp. 21º C. Jak widać 

-CD nie rozpuszcza się w większości czystych rozpuszczalników, za wyjątkiem DMSO, 

w którym jej rozpuszczalność jest najwyższa i wynosi ok. 50 g na 100 cm3 roztworu. 

Największa rozpuszczalność -CD w tym układzie obserwowana jest przy zawartości 

wody wynoszącej około 35%. Za wyjątkiem metanolu, roztwory wodne pozostałych 

przedstawionych na rysunku rozpuszczalników w zakresie stężeń 20 – 30% obj., wpływają 

na nieznaczne zwiększenie rozpuszczalności -cyklodekstryny. 
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Rysunek 2. Zależność rozpuszczalności natywnej -cyklodekstryny od procentowej 
zawartości wybranych rozpuszczalników organicznych w roztworze wodnym. 
 

W ostatnich kilkunastu latach w literaturze poświęconej chemii cyklodekstryn 

można napotkać szereg doniesień na temat samoagregacji, czy też w szerszym ujęciu 

samoorganizacji cząsteczek cyklodekstryn w roztworach wodnych. Początkowo 

zagadnienie to było przez autorów monografii i artykułów przeglądowych traktowane dość 

pobieżnie, jednakże wzrastająca z upływem czasu liczba doniesień na ten temat pozwala 

dziś na zgromadzenie i omówienie najważniejszych faktów. Coleman w jednej                    

z pierwszych publikacji dotyczących zagadnienia agregacji cząsteczek cyklodekstryn         

w roztworze prezentuje wyniki pomiarów rozpraszania światła (LS – ang. light scattering) 

w roztworach -, - i -CD o różnych stężeniach i w różnych warunkach pH42.                 

W przypadku -CD zaobserwowano agregaty cząsteczek o średnicy wynoszącej ok. 2000 

Å. W środowisku alkalicznym, powyżej pH= 12,5 następuje jonizacja grup 

hydroksylowych cyklodekstryny, co w konsekwencji prowadzi do dysocjacji agregatów              

i znacznego zwiększenia rozpuszczalności. Na podstawie otrzymanych wyników autor 

postuluje, iż za wyjątkowo niską rozpuszczalność -CD w roztworach wodnych 



                                                                 

odpowiada jej tendencja do agregacji w postaci wydłużonych struktur przypominających 

pręty (ang. rod-like structure), które dodatkowo przejawiają niekorzystne oddziaływania         

z siecią wiązań wodorowych istniejącą pomiędzy cząsteczkami wody w fazie ciekłej.  

Samoorganizacja cząsteczek -CD w roztworze wodnym została również opisana                   

w publikacji Boniniego i współpracowników43. W celu określenia rozmiarów agregatów 

zastosowali oni techniki dynamicznego (DLS – ang. dynamic light scattering), oraz 

statycznego (SLS – ang. static light scattering) rozpraszania światła, natomiast do 

określenia ich struktury, oraz geometrii wykorzystano transmisyjną mikroskopię 

elektronową w temperaturze kriogenicznej (Cryo-TEM). Na podstawie uzyskanych 

wyników stwierdzono, iż roztwór cycklodekstryny o stężeniu poniżej 3·10-3 M pozostaje 

wolny od obecności struktur zagregowanych, natomiast intensywność światła 

rozpraszanego w roztworach o stężeniu wyższym, tj. 6 – 12 mM wskazuje na istnienie 

skupisk cząsteczek o średnicy pomiędzy 250 – 1900 Å, przy czym dominująca populacja 

agregatów charakteryzuje się średnicą wynoszącą ok. 900 Å. Interesujące wnioski 

wypływają również z badań techniką Cryo-TEM, dzięki którym udało się potwierdzić 

rozmiary obecnych w roztworze agregatów, a ponadto uzupełnić wiedzę na temat ich 

struktury. Uzyskane obrazy mikroskopowe wskazują, iż agregaty obecne w roztworze            

o stężeniu 3·10-3 M przyjmują kształt kulisty, o przeciętnej średnicy wynoszącej 60 Å, 

wykazujące tendencję do asocjacji w postaci znacznie większych rozgałęzionych struktur. 

Prócz tego zaobserwowano również obecność zagregowanych tworów o kształcie 

przypominającym dyski. Wraz ze wzrastającym stężeniem cyklodekstryny w roztworze, 

oprócz wspomnianych wyżej struktur pojawiają się również domeny przypominające 

kształtem rozległe tafle. Co ciekawe, zastosowanie ultradźwięków powoduje fałdowanie    

i załamywanie się wspomnianych form, prowadząc do powstania skupisk drobniejszych 

warstewek, współistniejących ze strukturami włóknistymi. 

Poza roztworami wodnymi natywnych cyklodekstryn, istnienie zagregowanych skupisk 

cząsteczek zaobserwowano również w roztworach kompleksów inkluzyjnych 

cyklodekstryn z cząsteczkami organicznymi44,45, a także w roztworach niektórych 

stosowanych w praktyce pochodnych cyklodekstryn46-48.  

 

 



  

II.1.4.       Kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn 

II.1.4.1.    Informacje wstępne 

 

Najważniejszą właściwością cyklodekstryn decydującą o ogromnym 

zainteresowaniu tą grupą związków chemicznych jest ich zdolność do tworzenia 

kompleksów z rozmaitymi cząsteczkami organicznymi, jonami, a nawet rodnikami. 

Tworzenie kompleksów odbywa się na zasadzie częściowego lub całkowitego wypełnienia 

hydrofobowej wnęki makrocykla przez cząsteczkę substancji kompleksowanej. W wyniku 

reakcji pomiędzy molekułą cyklodekstryny, pełniącą rolę „gospodarza” (ang. host),            

a kompleksowaną cząsteczką nazywaną „gościem” (ang. guest) uzyskuje się tzw. 

kompleks inkluzyjny49. To często stosowane w chemii supramolekularnej określenie 

zostało wprowadzone w 1950 roku przez Schlenka i jest ono używane wymiennie              

z określeniami addukt, klatrat, kryptat lub po prostu kompleks25. W zależności od 

rozmiarów cząsteczki gościa oraz rodzaju cyklodekstryny tworzone kompleksy 

charakteryzują się różną stechiometrią. W najprostszym przypadku cząsteczki gościa          

i gospodarza wiążą się ze sobą w stosunku stechiometrycznym 1:1, jednakże znane są 

przykłady kompleksów zbudowanych z jednej cząsteczki cyklodekstryny i dwóch lub 

więcej cząsteczek związanych oraz kompleksy, w których na jedną cząsteczkę gościa 

przypadają dwie lub więcej molekuł makrocykla35. Co więcej stechiometria kompleksów 

przyjmuje często nawet bardziej złożoną postać (np. 1:1:1), gdzie w skład kompleksu, 

prócz cząsteczek gospodarza i gościa, wchodzi dodatkowo cząsteczka rozpuszczalnika50. 

W istocie proces kompleksowania polega na wyparciu cząsteczek wody lub innego 

polarnego rozpuszczalnika obecnego w hydrofobowej wnęce cyklodekstryny przez 

cząsteczkę gościa charakteryzującą się niższą od rozpuszczalnika polarnością. W ten 

sposób niekorzystne energetycznie oddziaływania występujące pomiędzy polarnymi 

cząsteczkami wody a niepolarną wnęką cyklodekstryny, zostają zastąpione korzystnymi         

z energetycznego punktu widzenia oddziaływaniami niepolarnej molekuły gościa               

z hydrofobowym wnętrzem cząsteczki makrocykla. Ponadto przeprowadzenie niepolarnej 

molekuły z roztworu wodnego do wnęki cyklodekstryny pozwala zredukować jej 

niekorzystne energetycznie oddziaływania z cząsteczkami wody20 (rysunek 3).  

 



                                                                 

 
Rysunek 3. Schemat tworzenia kompleksu inkluzyjnego pomiędzy p-ksylenem                  
a cyklodekstryną w roztworze wodnym20. 

 

Tworzenie kompleksów inkluzyjnych przez cyklodekstryny, podobnie jak i przez 

inne związki makrocykliczne, a także liczne procesy określane mianem rozpoznania 

molekularnego (ang. molecular recognition) przebiegają bez tworzenia kowalencyjnych 

wiązań pomiędzy cząsteczkami reagujących ze sobą substancji. We wspomnianych 

przypadkach asocjacja cząsteczek następuje dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym, 

hydrofobowym, oddziaływaniom typu van der Wallsaoraz – , czy też dzięki tworzeniu 

wiązań wodorowych. Przeważnie tworzenie kompleksów następuje na skutek 

jednoczesnego współdziałania kilku wymienionych powyżej czynników, które mają 

ponadto wpływ na trwałość utworzonego kompleksu51. W przypadku cyklodekstryn istotne 

znaczenie, decydujące o możliwości utworzenia kompleksu inkluzyjnego mają 

właściwości steryczne cząsteczki, t.j. rozmiar hydrofobowej wnęki makrocykla. Właściwe 

dopasowanie cząsteczki gościa do wielkości molekularnej wnęki gospodarza wpływa na 

trwałość utworzonego kompleksu. Cząsteczka gościa utrzymywana jest we wnętrzu 

cyklodekstryny dzięki oddziaływaniom van der Waalsa, a w niektórych przypadkach 

dodatkowo za sprawą wytworzonych wiązań wodorowych. Przebieg procesu 

kompleksowania można opisać za pomocą sekwencji następujących po sobie etapów27.    

W pierwszej kolejności obecne we wnętrzu cyklodekstryny cząsteczki wody wydostają się 

na zewnątrz do roztworu, czego konsekwencją jest obniżenie energii konformacyjnej 

molekuły cyklodekstryny. Jednocześnie, obecna w roztworze cząsteczka gościa traci swoją 

powłokę hydratacyjną, by w kolejnym etapie przedostać się do wnętrza makrocykla, gdzie 

zostaje zatrzymana za sprawą wspomnianych wcześniej oddziaływań. W ostatnim etapie 



  

cząsteczka gospodarza wraz z eksponowanym do roztworu fragmentem gościa odzyskuje 

pełną powłokę hydratacyjną. 

W celu uzyskania bliższych informacji na temat dokładnego mechanizmu reakcji wiązania 

cząsteczki gościa przez cyklodekstrynę niezbędne staje się wprowadzenie rozważań 

dotyczących jej kinetyki. Według modelu Yoshidy dla reakcji przebiegającej dwuetapowo 

można zapisać równanie, zgodnie z którym cząsteczki gościa i cyklodekstryny ulegają 

reakcji z utworzeniem kompleksu przejściowego *GCD , który w drugim etapie przeobraża 

się finalny produkt GCD52. 

 
k1

k-1

G + CD GCD*  
k2

k-2

GCD

                                      (1) 

Jeżeli zatem pierwszy etap jest relatywnie powolny, zaś drugi szybki, to o szybkości 

całego procesu decyduje etap pierwszy. Wyrażenie na stałą szybkości, przy założeniu, że 

stężenie CD jest znacznie wyższe od stężenia gościa, można wtedy zapisać w postaci:  

11 k]CD[kk                                                                                                              (2) 

W przeciwnym przypadku, tzn. wtedy, gdy drugi etap decyduje o szybkości całego procesu 

(jest relatywnie powolny), sytuacja ulega komplikacji. Do opisania pierwszego etapu, 

podobnie jak poprzednio stosuje się wzór (2), natomiast wyrażenie na stałą szybkości 

etapu drugiego przyjmuje postać (3), gdzie K1=k1/k-1. 
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                                                                                                      (3) 

Na podstawie licznych przykładów zaczerpniętych z literatury można stwierdzić, iż wiele 

reakcji zachodzących pomiędzy cyklodekstrynami a cząsteczkami gości przebiega według 

dwuetapowego mechanizmu opisanego równaniem (1). Etap pierwszy, w czasie którego 

następuje inkluzja molekuły gościa do hydrofobowej wnęki cyklodekstryny przebiega       

w większości przypadków szybko. W drugim zaś etapie, w którym następuje relaksacja 

utworzonej struktury kompleksu oraz towarzyszące jej zmiany konformacji obu 

cząsteczek, a także odtworzenie powłoki solwatacyjnej, jest etapem wolniejszym, a zatem 

determinującym szybkość całego procesu53,54.  

 

 



                                                                 

II.1.4.2.     Struktura kompleksów inkluzyjnych 

 

W sieci krystalicznej cząsteczki kompleksów cyklodekstryn przyjmują jedną          

z trzech możliwych form ułożenia, w zależności od rodzaju, a przede wszystkim od 

rozmiarów cząsteczki gościa. Zgodnie z powszechnie obowiązującą klasyfikacją wyróżnia 

się trzy podstawowe struktury rozmieszczenia cząsteczek kompleksów w krysztale20,35: 

 struktura typu klatkowego (ang. cage-type structure) 

 struktura typu kanałowego (ang. channel-type structure) 

 struktura typu warstwowego (ang. layer-type structure) 

Schemat rozmieszczenia kompleksów cyklodekstryn według powyższego podziału 

przedstawiono na rysunku 4. Struktura typu klatkowego charakterystyczna dla 

kompleksów cyklodekstryn z niewielkimi, w pełni związanymi we wnęce molekułami 

gościa odznacza się poprzecznym ułożeniem sąsiadujących ze sobą cząsteczek. 

Rozmieszczenie tego typu skutkuje blokowaniem hydrofobowej wnęki jednej z cząsteczek 

przez przylegającą do niej prostopadle drugą molekułę. W ten sposób w strukturze sieci 

krystalicznej wyróżnić można charakterystyczne „klatki”, utworzone przez ugrupowania 

kilku cząsteczek kompleksu.  

W strukturze typu kanałowego możliwe są natomiast dwa rodzaje ułożeń cząsteczek 

kompleksów w zależności od wzajemnej orientacji sąsiadujących ze sobą molekuł: 

ułożenie typu „głowa - głowa”, oraz „głowa - ogon”. W pierwszym z nich cząsteczki 

tworzące dimer skierowane są ku sobie drugorzędowymi grupami hydroksylowymi, 

natomiast w drugim, jedna z cząsteczek zwrócona jest swoją szerszą podstawą w kierunku 

pierwszorzędowych grup OH drugiej cząsteczki. W obu przypadkach cząsteczki 

wchodzące w skład struktury typu kanałowego tworzą długie, zwarte kolumny w sieci 

krystalicznej. W sytuacji, gdy cząsteczki gościa są zbyt duże by zostać w pełni związane 

we wnęce cyklodekstryny, w strukturze krystalicznej kompleksu obserwuje się warstwowe 

ułożenie cząsteczek, które zapewnia odsłonięcie obydwu końców molekularnej wnęki 

makrocykla. Niektóre kompleksy -CD mogą również tworzyć w krysztale strukturę typu 

warstwowego w skład której wchodzą cząsteczkowe dimery w ułożeniu typu „głowa - 

głowa”55,56.  

 



  

 
Rysunek 4. Schemat ułożenia cząsteczek kompleksów cyklodekstryn w krysztale 
(struktura typu klatkowego – a, struktura typu kanałowego z ułożeniem „głowa w kierunku 
głowy” – b, struktura typu kanałowego z ułożeniem „głowa w kierunku ogona” – c, 
struktura typu warstwowego – d).  
 

 

II.1.4.3.     Otrzymywanie kompleksów inkluzyjnych 

 

Większość kompleksów cyklodekstryn otrzymuje się w stosunkowo prosty i szybki 

sposób. Powszechnie stosowanych jest kilka metod, które w istocie różnią się między sobą 

ilością niezbędnej w procesie wody. W skali laboratoryjnej najczęściej wykorzystuje się 

metodę współstrącenia, która polega na rozpuszczeniu cyklodekstryny w wodzie,               

a następnie dodawaniu substancji kompleksowanej („gościa”) przy jednoczesnym 

intensywnym mieszaniu składników. Często reakcję prowadzi się w podwyższonej 

temperaturze, co jest uzasadnione słabą rozpuszczalnością cyklodekstryn w wodzie 

(szczególnie w przypadku -CD). Jeśli proporcje reagentów i wody dobrane są 

prawidłowo, powstały w wyniku reakcji kompleks strąca się z roztworu po jego 

schłodzeniu i może zostać oddzielony na drodze filtracji lub przez odwirowanie28,57. Zaletą 

opisanej procedury jest możliwość obserwacji wytrącającego się kompleksu, co pozwala 

lepiej kontrolować warunki procesu, wadą jest natomiast użycie dużej objętości wody, 

dlatego kompleksy cyklodekstryn uzyskiwane na większą skalę, a zwłaszcza w produkcji 

przemysłowej otrzymywane są za pomocą innych metod. W niektórych sytuacjach 

konieczne jest również zastosowanie prócz wody dodatkowego, najczęściej mieszającego 



                                                                 

się z wodą rozpuszczalnika, jak np. etanol20. Alternatywą dla opisanej procedury jest 

synteza kompleksu w zawiesinie (ang. slurry complexation). W metodzie tej korzysta się        

z faktu, iż rozpuszczenie cyklodekstryny w wodzie nie jest konieczne do efektywnego 

przebiegu procesu. W trakcie reakcji nadmiar cyklodekstryny rozpuszcza się stopniowo 

nasycając roztwór, podczas gdy powstały kompleks ulega wytrąceniu. Reakcję 

przeprowadza się zazwyczaj w temperaturze pokojowej, choć w przypadku niektórych 

wolniejszych procesów uzasadnione jest lekkie podgrzanie mieszaniny reakcyjnej. 

Zastosowanie zbyt wysokiej temperatury może jednak wpłynąć niekorzystnie na stabilność 

otrzymanego kompleksu. Gotowy produkt można następnie wydzielić w sposób opisany w 

metodzie współstrącenia. Modyfikacja opisanej metody polega na zmniejszeniu ilości 

wody dodawanej do mieszaniny reakcyjnej do ok. 20 – 30%. W wyniku tego reagujące ze 

sobą substraty tworzą mieszaninę o konsystencji pasty (ang. paste method)57. Poważną 

wadą takiej metody, wykluczającą ją z powszechnego stosowania w laboratorium, jest 

konieczność zastosowania specjalnych urządzeń mieszających lub przystosowanych do 

tego celu ekstruderów. Uzyskany w tej metodzie produkt reakcji wymaga jedynie 

właściwego wysuszenia.  

Ostatnia metoda otrzymywania kompleksów cyklodekstryn polega na bezpośrednim 

zmieszaniu substratów bez dodatku rozpuszczalnika. Ze względu na swoją niską 

wydajność, która wiąże się przede wszystkim z koniecznością zastosowania długiego 

czasu reakcji oraz podobnie jak w poprzedniej metodzie wydajnego mieszania, procedura 

ta nie jest zbyt powszechnie stosowana w przypadku substancji pozostających                   

w temperaturze reakcji w fazie stałej. Z drugiej strony zastosowanie tejże metody prowadzi 

do uzyskania dobrych rezultatów w sytuacji, gdy substancja kompleksowana znajduje się 

w stanie ciekłym57.  

 

 



  

II.1.4.4.     Przykłady związków kompleksowych cyklodekstryn 

 

Rozmiar molekularnej wnęki -cyklodekstryny umożliwia tworzenie kompleksów 

inkluzyjnych z niewielkimi cząsteczkami zarówno organicznymi, takimi jak metanol,       

1-propanol, octan potasu oraz nieorganicznymi, jak na przykład I2, a także z niektórymi 

związkami aromatycznymi. Znane są liczne przykłady kompleksów -CD z pochodnymi 

benzenu, którymi najczęściej są pochodne podstawione w pozycji 1,4 (p-jodoanilina,        

p-bromofenol, kwas p-hydroksybenzoesowy, a także np. oranż metylowy58). Cząsteczki 

kompleksów -CD z niewielkimi molekułami gości tworzą zazwyczaj w krysztale 

struktury typu klatkowego, natomiast cząsteczki aromatyczne - struktury kanałowe.          

W przypadku pierścieni benzenowych z podstawnikami w pozycji 1 i 4 cząsteczka ulega 

inkluzji wzdłuż kierunku zgodnego z dłuższą osią cząsteczki. Jeżeli molekuła gościa 

posiada podstawnik hydroksylowy to zazwyczaj tworzy on wiązanie wodorowe                  

z drugorzędowymi grupami OH gospodarza, jeśli natomiast w cząsteczce obecna jest grupa 

metylowa, to pojawiają się oddziaływania typu van der Waalsa z pierwszorzędowymi 

grupami hydroksylowymi sąsiedniej cząsteczki makrocykla20.  

-Cyklodekstryna posiada większą wnękę hydrofobową, co w konsekwencji ułatwia 

inkluzję bardziej rozbudowanych molekuł gości, a także stwarza większe możliwości ich 

ułożenia we wnętrzu makrocykla w sposób sprzyjający minimalizacji energii kompleksu59-

61. Kompleksy -CD z niewielkimi cząsteczkami, takimi jak metanol, etanol, alkohol 

benzylowy czy nikotynamid tworzą w krysztale struktury typu klatkowego. W niektórych 

przypadkach struktury krystaliczne kompleksów -CD charakteryzują się warstwowym 

ułożeniem dimerów, których cząsteczki są zwrócone ku sobie drugorzędowymi grupami 

OH. Takie ułożenie powoduje zwiększenie efektywnej przestrzeni hydrofobowej, dzięki 

czemu możliwe jest związanie w formie kompleksu większej cząsteczki gościa,              

np. kompleks-CD/p-jodofenol. W literaturze odnotowano również przykłady 

kompleksów -cyklodekstryny z molekułami o silnie rozbudowanej strukturze 

przestrzennej, takimi jak np. tricykliczne pochodne adamantanu62 oraz 

heksametylenotetraamina63.  

Ciekawych informacji dostarcza analiza trwałości kompleksów - i -CD z szeregiem 

homologicznym alkoholi64. Wraz ze wzrostem długości łańcuchów węglowodorowych 

wartości stałych trwałości kompleksów inkluzyjnych obydwu makrocykli wzrastają, 

podobnie z resztą jak w przypadku alkoholi cyklicznych w szeregu od cyklobutanolu do 



                                                                 

cyklooktanolu. -CD tworzy trwalsze kompleksy z alkoholami alifatycznymi, natomiast  

-CD z alkoholami cyklicznymi oraz z tert-butanolem. W przypadku metanolu oraz 

alkoholu benzylowego stałe trwałości kompleksów przyjmują porównywalne wartości 

zarówno dla - jak i dla -CD. Podobne wnioski można wyciągnąć na temat kompleksów 

cyklodekstryn z przedstawicielami szeregu homologicznego alkanów, jednakże stałe 

trwałości takich adduktów przyjmują wartości niższe w porównaniu z kompleksami 

alkoholi20. 

Cząsteczka -cyklodekstryny, zbudowana z ośmiu jednostek glukozowych charakteryzuje 

się największą średnicą hydrofobowej wnęki wynoszącą ok. 8Å. W przeciwieństwie do    

- i -CD, -cyklodekstryna tworzy kompleksy o najwyższej trwałości z jonami 2
4SO , 

natomiast najniższa stabilność cechuje addukty z solami zawierającymi aniony 
4ClO , 

SCN  oraz I . Badania struktur kryształów kompleksów -CD wskazują w większości 

przypadków na występowanie form typu kanałowego, wyjątek stanowi kompleks               

z cząsteczkami wody, którego molekuły przyjmują ułożenie typu klatkowego.  

Duża średnica wewnętrzna -CD umożliwia utworzenie kompleksu inkluzyjnego               

z cząsteczką fulerenu C60, której średnica wynosi ok. 7 Å. Utworzony addukt posiada 

stechiometrię 2:1 (-CD:C60)65. Wysoka selektywność tej reakcji pozwala na rozdzielenie 

mieszaniny fulerenów C60 i C70 przy zastosowaniu kolumny chromatograficznej 

wypełnionej -CD66. Znane są również przykłady adduktów -CD z kompleksami eterów 

koronowych, np. kompleks 2:1 utworzony z eteru 12-korona-4 oraz jonu metalu 

alkalicznego może zostać związany przez dwie cząsteczki -CD. W tak utworzonym 

addukcie jon metalu zlokalizowany jest w przestrzeni pomiędzy dwoma kompleksami      

-CD/12-korona-467.    

Zarówno -CD jak i -CD są zdolne do tworzenia kompleksów inkluzyjnych                      

z cząsteczkami zawierającymi w swej strukturze układ sprzężonych pierścieni 

węglowodorowych, który jest charakterystyczny dla związków z grupy steroidów.            

W minionych latach prowadzono intensywne badania tego typu kompleksów ze względu 

na możliwość ich zastosowania w farmakologii. Sadlej-Sosnowska badała kompleksy          

- i -cyklodekstryny z serią hormonów steroidowych przy użyciu wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej68-70. Uzyskane wyniki, pozostające w zgodności z rezultatami 

uzyskanymi przez innych autorów71,72 pozwalają na wyciągnięcie szeregu ciekawych 

wniosków. W większości przypadków cyklodekstryny tworzą ze steroidami kompleksy         



  

o stechiometrii 1:1, których stałe trwałości zależą w dużym stopniu od struktury 

pierścienia A układu steroidowego. W przypadku obecności grupy hydroksylowej przy 

pierścieniu A kompleks charakteryzuje się wyższą stałą trwałości w porównaniu                

z sytuacją, gdy ten sam pierścień posiada ugrupowanie ketonowe. Dla identycznych 

steroidów kompleksy z -CD odznaczają się nieco wyższymi wartościami stałych trwałości 

w porównaniu z -CD. Różnica ta jest tym większa, im większe są obecne w cząsteczce 

podstawniki przy pierścieniach B i D. Eksperymentalne dane uzyskane przez Sadlej-

Sosnowską zostały później poparte na drodze obliczeń z zastosowaniem metody flexible 

docking algorithm73,74.  

 

 

II.1.4.5.     Kompleksy cyklodekstryn z substancjami powierzchniowo czynnymi 

 

Mając na uwadze cel niniejszej pracy niezmiernie istotne jest rozważenie 

możliwości tworzenia kompleksów cyklodekstryn z substancjami wykazującymi 

aktywność powierzchniową. Przegląd literatury potwierdza, iż zagadnienie to było szeroko 

opisywane w licznych publikacjach, których autorzy zgłębiali zjawiska towarzyszące 

oddziaływaniom cyklodekstryn z cząsteczkami rozmaitych surfaktantów. Zastosowano 

szereg metod fizykochemicznych, jak np. pomiar napięcia powierzchniowego75,76, siły 

elektromotorycznej77,78, przewodnictwa79-81, a także spektroskopię NMR82-84 oraz         

UV-vis85,86. Badano oddziaływania cyklodekstryn zarówno z surfaktantami jonowymi oraz 

niejonowymi w roztworach wodnych jak i z substancjami amfipatycznymi zdolnymi do 

tworzenia monomolekularnych warstw Langmuira na granicy faz woda/gaz. Ten ostatni 

przypadek zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części niniejszej pracy, natomiast        

w tym miejscu zebrano najważniejsze fakty dotyczące wpływu cyklodekstryn na roztwory 

wodne wybranych surfaktantów.  

Obecność w strukturze cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych łańcuchów 

węglowodorowych zbudowanych z kilku lub kilkunastu grup metylenowych stwarza 

możliwość utworzenia kompleksów typu inkluzyjnego z cząsteczką cyklodekstryny. 

Analogicznie jak w przypadku cząsteczek alifatycznych węglowodorów i alkoholi inkluzji 

ulega hydrofobowy fragment molekuły surfaktantu. Nie dziwi fakt, iż utworzeniu 

kompleksu inkluzyjnego towarzyszy najczęściej istotna zmiana fizykochemicznych 

właściwości roztworu substancji powierzchniowo czynnej. Dla przykładu, interesujących 

informacji dostarcza pomiar napięcia powierzchniowego roztworu surfaktantu po 



                                                                 

wprowadzeniu do niego cząsteczek - lub -cyklodekstryny. Przeważnie obserwowanym 

następstwem utworzenia kompleksu inkluzyjnego jest zwiększenie napięcia 

powierzchniowego roztworu surfaktantu, które wraz ze wzrostem stężenia cyklodekstryny 

w roztworze osiąga wartość charakterystyczną dla czystej wody. Zjawisko takie 

obserwowano w przypadku soli heksadecylotrimetyloamoniowych76, które tworzą 

kompleksy inkluzyjne z jedną lub dwoma cząsteczkami -cyklodekstryny82,87,88.  

Przy stężeniu soli poniżej krytycznego stężenia micelizacji (CMC) dodatek -CD 

powodował zwiększenie napięcia powierzchniowego roztworu do wartości ~ 72 mN/m, 

jednocześnie obserwowano również liniowy wzrost CMC wraz ze zwiększaniem stężenia 

makrocykla w roztworze. Należy podkreślić, iż wzrost napięcia powierzchniowego 

roztworu jest następstwem utworzenia kompleksu inkluzyjnego z cyklodekstryną, który 

podobnie jak wolna cyklodekstryna nie wykazuje aktywności powierzchniowej. Wzrost 

krytycznego stężenia micelizacji w roztworach substancji powierzchniowo czynnych         

w obecności cyklodekstryn jest zjawiskiem obserwowanym w przypadku szerokiego 

spektrum surfaktantów89-92. Największy wpływ odnotowano dla -CD, której kompleksy  

z węglowodorowymi fragmentami molekuł gości wykazują najwyższą trwałość. Podobnie 

jak w przypadku alifatycznych węglowodorów oraz alkoholi stałe trwałości kompleksów 

cyklodekstryn z cząsteczkami surfaktantów wzrastają wraz z rosnącą ilością grup 

metylenowych w hydrofobowym „ogonie” cząsteczki93. Stechiometria kompleksu 

CD/surfaktant uzależniona jest przede wszystkim od długości łańcuchów 

węglowodorowych i od wielkości cyklodekstryny (lub jej pochodnej) i w większości 

przypadków wynosi 1/1, lub 2/120. 

Zdolność cyklodekstryn do tworzenia kompleksów inkluzyjnych z rozmaitymi 

cząsteczkami organicznymi jest bezsprzecznie najważniejszą właściwością tych 

cyklicznych oligosacharydów. Decyduje ona o ogromnym zainteresowaniu tą grupą 

związków makrocyklicznych, zwłaszcza w perspektywie ich licznych potencjalnych 

zastosowań. Należy jednak podkreślić, iż w świetle licznych publikacji, rozpatrywanie 

oddziaływań pomiędzy cyklodekstryną, a cząsteczkami reagujących z nią substancji 

jedynie na zasadzie tworzenia kompleksów inkluzyjnych stanowi znaczne uproszczenie. 

Znane są bowiem przykłady tworzenia przez cyklodekstryny adduktów o charakterze 

nieinkluzyjnym. Na przykład kwasy ,ω-dikarboksylowe ulegają asocjacji                          

z -cyklodekstryną z utworzeniem zarówno kompleksów inkluzyjnych, jak                         

i nieinkluzyjnych, które mogą występować jednocześnie w roztworze94,95.                              



  

W tym przypadku kompleks kwas ,ω-dikarboksylowy / -CD o stechiometrii 1:1 to 

głównie addukt typu inkluzyjnego, podczas gdy w skład kompleksu 2:1 wchodzi 

wspomniany kompleks 1:1, oraz dodatkowa cząsteczka kwasu niezwiązana we wnętrzu 

makrocykla.  

 

 

II.1.4.6.    Najważniejsze zastosowania cyklodekstryn i ich kompleksów 

 

Znakomita większość praktycznych zastosować cyklodekstryn, zarówno 

natywnych, jak i zmodyfikowanych chemicznie wypływa z możliwości tworzenia przez te 

związki makrocykliczne kompleksów inkluzyjnych. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat 

obserwuje się lawinowo narastającą liczbę monografii, publikacji i patentów opisujących 

ogromną liczbę praktycznych zastosowań kompleksów tworzonych przez te związki. 

Pośród nich najliczniejszą grupę stanowią zastosowania leżące w obszarze farmacji            

i pokrewnych jej dziedzin związanych z projektowaniem, formulacją i badaniem 

mechanizmów działania leków. W roku 2004 w sprzedaży znajdowało się 21 preparatów 

leczniczych, które w swoim składzie zawierały cyklodekstryny, a ponadto kolejne 

oczekiwały na wprowadzenie do handlu96. Cyklodekstryny dzięki możliwości tworzenia 

kompleksów inkluzyjnych z substancjami aktywnymi mogą wpływać na ich właściwości 

fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Z tego powodu związki te stosowane są w celu 

zwiększenia rozpuszczalności niektórych trudno rozpuszczalnych substancji aktywnych96-

98, a także jako związki stabilizujące nietrwałe formy leków99,57. Cyklodekstryny służą jako 

nośniki ułatwiające dystrybucję substancji biologicznie czynnych w organizmie100, 

sprzyjając ponadto redukcji niepożądanych właściwości stosowanych substancji oraz 

łagodzeniu skutków ubocznych związanych z terapią. Prócz tego, znane są przykłady 

zastosowania kompleksów leków z cyklodekstrynami w celu kontroli szybkości i czasu 

uwalniania substancji aktywnej z preparatów stosowanych doustnie101.  

Ograniczona rozpuszczalność wielu naturalnych i syntetycznych substancji aktywnych           

w środowisku wodnym jest często powodem poważnych ograniczeń w ich stosowalności. 

Jednym ze sposobów jej zwiększenia jest związanie leku w postaci rozpuszczalnego              

w wodzie kompleksu inkluzyjnego z cyklodekstryną, której molekularna wnęka stwarza 

odpowiednie dla hydrofobowej cząsteczki, lub jej fragmentu mikrośrodowisko102. Skutkuje 

to zazwyczaj zwiększeniem rozpuszczalności w zakresie 104 do 105 razy96. Przykładami 

pospolicie stosowanych leków tworzących z cyklodekstrynami rozpuszczalne kompleksy 



                                                                 

inkluzyjne są Piroxicam103, Ibuprofen104 oraz Lorazepam105. Cykliczne oligosacharydy 

stosowane są również jako stabilizatory nietrwałych substancji, chroniąc je przed 

destrukcyjnym działaniem czynników zewnętrznych57 lub ograniczając ich 

reaktywność100,106. Jako przykład można w tym miejscu wymienić kompleks 

hydroksypropylowej pochodnej -cyklodekstryny z Penicyliną G, który jest                      

ok. dziewięciokrotnie trwalszy w porównaniu z lekiem w wolnej postaci57. Nikardypina, 

lek stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego i w chorobie niedokrwiennej serca, ulega 

szybkiemu rozkładowi w wyniku promieniowania UV, tymczasem w formie kompleksu    

z cyklodekstryną substancja ta jest znacznie bardziej stabilna107. W przypadku niektórych 

leków, wprowadzenie ich do organizmu w postaci kompleksu zapobiega niepożądanym 

oddziaływaniom z tkankami, niebędącymi celem działania preparatu. W ten sposób 

możliwe jest uniknięcie miejscowych podrażnień i złagodzenie niektórych efektów 

ubocznych. Przykład stanowi grupa leków aplikowanych w formie domięśniowych 

iniekcji108 oraz w postaci kropli do oczu109. Zgodnie z ogólnie przyjętym mechanizmem 

cząsteczki leku wprowadzane do organizmu w formie kompleksu z cyklodekstryną 

transportowane są w środowisku wodnym do błon biologicznych, gdzie zostają uwolnione, 

dla cyklodekstryn natomiast biomembrany ze względu na swój hydrofobowy charakter 

stanowią nieprzepuszczalną barierę25,100. Wpływ cyklodekstryn na błony biologiczne oraz 

oddziaływania z ich komponentami zostały szczegółowo opisane w dalszej części 

niniejszej pracy, jednak w tym miejscu warto zaznaczyć, iż prowadzono próby 

zastosowania cyklodekstryn w charakterze środków obniżających poziom cholesterolu 

frakcji LDL w organizmie110,111. 

Podobnie jak w przypadku leków, kompleksy cyklodekstryn stosowane są również              

w produkcji kosmetyków, środków czyszczących i artykułów higieny osobistej20. W tym 

przypadku cyklodekstryny pełnią rolę stabilizatorów oraz regulatorów szybkości 

uwalniania substancji zapachowych, np. w perfumach, dezodorantach oraz odświeżaczach 

powietrza112. Wykorzystywane są również jako konserwanty, środki zwiększające 

rozpuszczalność113, a także jako substancje maskujące nieprzyjemne zapachy28.  

Cyklodekstryny ze względu na swoje niepowtarzalne właściwości znajdują również 

szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym114. Wiele spośród stosowanych               

w produkcji artykułów żywnościowych dodatków polepszających walory smakowe, 

zapachowe, a także barwników to substancje stosunkowo nietrwałe, mogące ulegać 

rozkładowi pod wpływem światła, lub podwyższonej temperatury, a także utlenianiu           

i innym niekorzystnym przemianom chemicznym. Cyklodekstryny stosuje się w celu 



  

stabilizacji, konserwacji, zwiększenia rozpuszczalności i redukcji lotności takich 

składników114,115. Cykliczne dekstryny w skuteczny sposób eliminują, lub maskują gorzki 

smak potraw, napojów oraz syntetycznych środków słodzących116,117. Dodatek 

cyklodekstryny zapobiega ponadto brązowieniu świeżych jarzyn i owoców, a także soków 

z nich uzyskanych, poprzez neutralizację enzymu - oksydazy fenolowej, odpowiedzialnego 

za ten proces118. Niektóre witaminy, aminokwasy, tłuszcze i inne cenne dla wartościowej 

diety substancje mogą być stabilizowane w formie kompleksów, by przetrwać                   

w niezmienionej formie procesy obróbki termicznej119. Inne ważne zastosowanie 

cyklodekstryn w przemyśle spożywczym wiąże się z możliwością redukcji zawartości 

cholesterolu w produktach pochodzenia zwierzęcego. W związku z rosnącym 

zainteresowaniem konsumentów tzw. zdrową żywnością proces ten jest obecnie coraz 

szerzej stosowany i sukcesywnie udoskonalany. Cholesterol w postaci kompleksu z -CD, 

lub jej pochodną usuwany jest najczęściej z produktów mlecznych i nabiału120-126 oraz ze 

zwierzęcego tłuszczu127,128.  

Cyklodekstryny ze względu na swoje właściwości znajdują również szereg zastosowań           

w syntezie, gdzie pełnią min. rolę katalizatorów reakcji chemicznych49,129-131. Dzięki 

unikalnej strukturze cząsteczek wykorzystywane są jako czynniki rozdzielające izomery           

i enancjomery, charakteryzujące się specyficznością względem grup funkcyjnych               

i homologów. Stosowane są często w analityce jako wypełnienia kolumn 

chromatograficznych HPLC132,133 oraz GC134. Ponadto na potrzeby biomimetyki 

syntetyzuje się liczne sfunkcjonalizowane pochodne cyklodekstryn, które służą jako 

specyficzne ligandy dla rozmaitych substancji w procesach rozpoznania 

molekularnego135,136.  

 

 



                                                                 

II.1.5.       Właściwości biologiczne i toksyczność cyklodekstryn 

 

Jak wspomniano w poprzednim paragrafie większość praktycznych zastosowań 

cyklodekstryn oraz tworzonych przez nie kompleksów dotyczy obszaru farmacji                 

i pokrewnych jej dziedzin, co nieodzownie związane jest z koniecznością wprowadzenia 

cząsteczek tych cyklicznych cukrów do organizmu. Z tego względu konieczne jest 

usystematyzowanie istniejącej wiedzy na temat własności biologicznych oraz toksycznych 

efektów towarzyszących zastosowaniu cyklodekstryn.  

Jedną z charakterystycznych cech natywnych cyklodekstryn jest ich stosunkowo wysoka 

odporność na enzymy hydrolizujące skrobię. Jedynie -amylazy są zdolne do zerwania 

wiązań glikozydowych w cząsteczkach tych cyklicznych sacharydów, jednak proces ten 

zachodzi znacznie wolniej, niż w przypadku cukrów o budowie liniowej. Podatność 

cyklodekstryn na hydrolityczne działanie amylaz wytwarzanych przez trzustkę i zawartych 

w ludzkiej ślinie wzrasta w szeregu: -CD<-CD<<-CD137. Inaczej niż w przypadku 

skrobi, która metabolizowana jest przede wszystkim w jelicie cienkim, rozkład 

cyklodekstryn w organizmie następuje dzięki aktywności obecnych w okrężnicy szczepów 

bakteroidów, produkujących enzym cyklodekstrynazę. W pierwszej kolejności 

cyklodekstryny rozkładane są do acyklicznych maltodekstryn, maltozy oraz glukozy, które 

z kolei ulęgają dalszemu metabolizmowi do dwutlenku węgla i wody. Ten specyficzny 

przebieg metabolizmu cyklicznych oligosacharydów stanowi źródło ich 

farmakologicznych zastosowań jako nośników substancji aktywnych uwalnianych w jelicie 

grubym137. 

Rezultaty pierwszych badań dotyczących biologicznych właściwości cyklodekstryn nie 

napawały ówczesnych badaczy optymizmem. W 1957 roku French opublikował rezultaty 

swoich badań, z których wynikało, iż -cyklodekstryna znajdująca się w pożywieniu 

podawanym grupie szczurów spowodowała w przeciągu tygodnia ich zatrucie i zgon. 

Przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała jednak jednoznacznego powodu śmierci 

zwierząt. Co więcej w publikacji opisującej to zdarzenie próżno doszukać się szczegółów 

przeprowadzonego eksperymentu, nie jasne jest jaka dawka została zaaplikowana, ani 

jakiej czystości był podany preparat138. W późniejszych latach podobne doświadczenia na 

szczurach oraz psach były kilkukrotnie powtarzane, przy czym testowano również - i -

CD, jednak tym razem uzyskane rezultaty nie potwierdziły obserwacji Frencha139-142. 

Nawet ekstremalnie duże dawki cyklodekstryn (do 78% masy pokarmu) podawane 



  

gryzoniom przez dłuższy czas powodowały co najwyżej niegroźne objawy ze strony 

układu pokarmowego. W świetle tych badań można obecnie stwierdzić, iż to obecne 

zanieczyszczenia, np. rozpuszczalniki organiczne w formie kompleksu z cyklodekstryną 

mogły być przyczyną fatalnego w skutkach eksperymentu Frencha. Niepożądane objawy 

związane z użyciem cyklodekstryn zaobserwowano u zwierząt w następstwie dożylnego 

wprowadzenia tych substancji do organizmu. Spowodowane w ten sposób zatrucie 

przejawiało się objawami typowymi dla uszkodzenia nerek, które było bezpośrednim 

powodem zgonów wśród badanej populacji szczurów, dla której LD50 w przypadku -CD 

wynosiła 788 mg/kg. Nefrotoksyczne działanie cyklodekstryn związane jest z kumulacją 

trwałego kompleksu -CD/cholesterol w nerkach. Z drugiej zaś strony jego obecność         

w organizmie jest następstwem innego niekorzystnego działania cyklodekstryn,                  

a mianowicie możliwości wywoływania lizy komórek, która następuje w wyniku 

oddziaływań makrocykla ze składnikami błon komórkowych. 

  

 

II.1.6.        Oddziaływanie cyklodekstryn z komponentami błon biologicznych 

II.1.6.1.     Budowa, skład lipidowy i funkcje błony komórkowej 

 

W związku z postawionym celem badawczym niniejszej pracy niezbędne jest 

wprowadzenie i usystematyzowanie fundamentalnej wiedzy dotyczącej budowy, składu, 

właściwości oraz niektórych funkcji biomembran.  

Błona komórkowa stanowi naturalną barierę odgraniczającą wnętrze komórki od 

otaczającego ją środowiska zewnętrznego. Nadaje ona indywidualne cechy komórce, 

kontrolując jej wewnętrzną przestrzeń życiową, a jednocześnie pośrednicząc                     

w komunikacji z otoczeniem. Błona nie jest szczelnym murem okalającym cytoplazmę, 

lecz wyspecjalizowaną, wysoce selektywną barierą przepuszczalności, regulującą 

przepływem materii do i z komórki oraz ułatwiającą przekazywanie sygnałów 

elektrycznych pomiędzy komórkami143,144. W skład błon biologicznych wchodzą rozmaite 

lipidy i białka, które zorganizowane są w postaci podwójnej warstwy o grubości ok. 5 nm. 

Warstwa ta stanowi szkielet struktury komórki, a dzięki swoim lipofilowym składnikom 

jest nieprzepuszczalna dla większości hydrofilowych cząsteczek, w tym jonów. Grupy 

polarne lipidowych komponentów błony skierowane są ku środowisku wodnemu, którym  

z jednej strony jest cytozol we wnętrzu komórki, zaś z drugiej strony roztwór wypełniający 



                                                                 

przestrzenie międzykomórkowe. Hydrofobowe fragmenty molekuł lipidów są natomiast 

zwrócone do środka dwuwarstwy, co zapobiega niekorzystnym oddziaływaniom                

z polarnymi cząsteczkami wody145. Charakterystyczna dla lipidów błonowych 

amfipatyczna budowa cząsteczek odgrywa zatem kluczową rolę w procesie organizowania 

się molekuł tych związków w formie dwuwarstwy. Skład lipidowy błony biologicznej 

uzależniony jest przede wszystkim od jej rodzaju, od typu organizmu oraz od rodzaju              

i funkcji komórki. Podobne zróżnicowanie dotyczy zresztą obecnych w dwuwarstwie 

białek.  

W 1972 roku narodził się model płynnej mozaiki opisujący budowę i funkcje błon 

komórkowych, który przez kolejne trzydzieści lat pełnił rolę fundamentalnej teorii w tej 

dziedzinie biologii146. Jego twórcy: Singer i Nicolson oparli swój koncept na założeniu,    

że dwuwarstwa lipidowa tworząca błonę komórkową reprezentuje strukturę dynamiczną, 

znajdującą się w stanie ciekłym. Jej składniki, które nie tworzą między sobą wiązań 

kowalencyjnych, posiadają swobodę ruchu translacyjnego w obrębie pojedynczej warstwy 

molekularnej. Wobec tego, w typowej błonie komórkowej cząsteczki lipidów są w ciągłym 

ruchu, zmieniając nieustannie swoje położenie, a oprócz tego wykazują swobodę rotacji 

wokół swojej długiej osi147. Dyfuzja poprzeczna, czyli przemieszczanie lipidów między 

dwoma warstwami (tzw. „flip-flop”) jest natomiast procesem długotrwałym, 

wymagającym pokonania znacznej bariery energetycznej, jako że polarna głowa lipidu 

musi przebyć drogę poprzez hydrofobowe wnętrze dwuwarstwy. W modelu płynnej 

mozaiki białka błonowe są niejako „zanurzone” w otaczających je cząsteczkach lipidów        

i podobnie jak one charakteryzują się swobodą przemieszczania w płaszczyźnie 

dwuwarstwy oraz możliwością rotacji wokół osi prostopadłej do powierzchni błony.  

Zgodnie z powszechnie stosowaną klasyfikacją wyróżniamy trzy podstawowe klasy 

lipidów błonowych: fosfoglicerydy, sfingolipidy oraz sterole148. Do pierwszej grupy należą 

związki, w cząsteczkach których ugrupowanie fosforanowe oraz dwa łańcuchy acylowe 

przyłączone są do szkieletu glicerolu, stanowiącego trzon molekuły. Prócz tego w ich 

cząsteczkach obecna jest również niewielka grupa polarna połączoną z resztą fosforanową. 

Wśród najbardziej rozpowszechnionych fosfolipidów grupami tymi są cholina, 

etanoloamina, seryna, a także inozytol. Stanowią one wraz z ujemnie naładowaną resztą 

fosforanową hydrofilowy fragment cząsteczki lipidu, nazywany potocznie „głową”. 

Amfipatyczne cząsteczki fosfoglicerydów zawierają w swej budowie również fragmenty 

hydrofobowe („ogony”), którymi są wspomniane wcześniej łańcuchy kwasów 

tłuszczowych, zawierające przeważnie od 16 do 20 atomów węgla. Jeden z nich cechuje 



  

się zazwyczaj obecnością podwójnego wiązania o konfiguracji trans, które nadaje mu 

charakterystyczne wygięcie, podczas gdy drugi jest łańcuchem w pełni nasyconym149. 

Drugą z kolei klasą lipidów błonowych, o zasadniczo mniejszym rozpowszechnieniu są 

sfingolipidy, będące pochodnymi sfingozyny – osiemnastowęglowego aminoalkoholu. 

Liczną grupę stanowią tu ceramidy, czyli cząsteczki w których grupa aminowa sfingozyny 

została podstawiona łańcuchem kwasu tłuszczowego. Szczególne miejsce wśród 

sfingolipidów należy jednak do sfingomieliny, która jako jedyny fosfolipid błon 

komórkowych nie jest zbudowana na bazie glicerolu. Mimo to, jej cząsteczka przypomina 

budową fosfatydylocholinę, jako że ceramidowy szkielet posiada podstawnik 

fosforylocholinowy.  

Kolejną ważną grupę lipidów błonowych stanowią sterole, wśród których szczególne 

znaczenie posiada cholesterol – steroid obecny niemal wyłącznie w błonach komórkowych 

zwierząt. Cząsteczka cholesterolu posiada w swej budowie płaski, stosunkowo sztywny 

czteropierścieniowy układ cykliczny, charakterystyczny dla wszystkich związków z grupy 

steroidów. Dodatkowo układ ten jest podstawiony w pozycji 17 przez ośmiowęglowy 

łańcuch alifatyczny. O amfipatycznych właściwościach cholesterolu decyduje również 

obecność grupy hydroksylowej, zlokalizowanej przy atomie węgla C3 sześcioczłonowego 

pierścienia A150. Cząsteczki sterolu są mniejsze od molekuł pozostałych lipidów dlatego    

w dwuwarstwie steroidowy układ pierścieni zajmuje przestrzeń pomiędzy łańcuchami 

kwasów tłuszczowych cząsteczek fosfolipidów, natomiast polarna grupa hydroksylowa 

zorientowana jest podobnie jak głowy pozostałych lipidów w kierunku środowiska 

wodnego. 

Różnice w budowie cząsteczek lipidów, ich zróżnicowane rozpowszechnienie oraz 

wzajemne proporcje w dwuwarstwach mają ogromny wpływ na właściwości błon 

biologicznych. Czynniki te decydują o stanie fizycznym błony, który jest często opisywany 

poprzez parametr płynności, bądź lepkości. Zależy on w bezpośredni sposób od długości 

łańcuchów acylowych, od liczby podwójnych wiązań w nich występujących oraz od ilości 

cholesterolu zawartego w błonie. Dwuwarstwa jest tym sztywniejsza (mniej płynna), im 

ogony lipidów są dłuższe i bardziej nasycone, czego konsekwencją jest ściślejsze 

upakowanie składników błony. Główną funkcję regulującą płynność spełniają jednak 

cząsteczki cholesterolu, których obecność w dwuwarstwie powoduje jej dodatkowe 

usztywnienie, a także zmniejszenie płynności skutkujące uszczelnieniem błony 

komórkowej148.  



                                                                 

Za dogodny model w badaniach błon biologicznych przyjmuje się często błonę ludzkich 

krwinek czerwonych (erytrocytów). Do jej głównych komponentów zaliczamy fosfolipidy: 

fosfatydylocholinę (19%), fosfatydyloetanoloaminę (18%), sfingomielinę (17,5%), 

fosfatydyloserynę (8,5%) oraz kwas fosfatydowy (1,5%), a także glikolipidy (10%)            

i cholesterol (25%)151. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wymienione fosfolipidy to 

głównie pochodne szesnastowęglowego kwasu palmitynowego (16:0), a także kwasów 

tłuszczowych 18:0, 18:1, 18:2 i 20:4152,153. Przykład erytrocytów doskonale obrazuje 

również asymetrię budowy błony komórkowej, tzn. różnice w składzie lipidowym obydwu 

warstw, która jest powodem odmienności właściwości fizyko-chemicznych154. Zewnętrzna 

warstwa błony charakteryzuje się relatywnie wysoką zawartością fosfatydylocholiny oraz 

sfingomieliny, natomiast fosfatydyloetanoloamina i fosfatydyloseryna występują przede 

wszystkim w warstwie cytoplazmatycznej148,155.  

Charakterystyka błon biologicznych zaproponowana przez Singera i Nicolsona w należyty 

sposób oddaje główne aspekty budowy, funkcjonowania i dynamiki dwuwarstw 

lipidowych. Jednakże w oparciu o obecne spostrzeżenia, poparte szeregiem wnikliwych 

badań słaby punkt przedstawionego modelu należy upatrywać w założeniu                         

o homogeniczności rozmieszczenia składników błon. Współcześnie wiadomo, że lipidy nie 

są rozlokowane w obrębie dwuwarstw w sposób jednorodny, a raczej tworzą rodzaje 

cząsteczkowych skupisk, charakteryzujących się dosyć precyzyjnie zdefiniowanym 

składem. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku rozwinęła się teoria tzw. tratw 

lipidowych (ang. lipid rafts), która zakłada istnienie w błonie komórkowej molekularnych 

domen, wyróżniających się na tle otaczających je obszarów odmiennym składem, 

wyższym stopniem uporządkowania oraz ściślejszym upakowaniem cząsteczek. Według 

klasycznej definicji podanej przez Simons i Ikonen, tratwy lipidowe to mikrodomeny        

o rozmiarach ok. 10 – 200 nm, których głównymi składnikami są sfingolipidy, cholesterol, 

a także niektóre białka18. Wielkość tratw lipidowych była przedmiotem ożywionej dyskusji 

w kręgach naukowców badających to zagadnienie. Przyczyną tego faktu są problemy             

z obserwacją domen lipidowych in vivo, a także jedna z właściwości tratw – zdolność do 

łączenia w postaci większych klasterów19. Pierwsze przesłanki na temat istnienia tratw 

lipidowych pojawiły się już w latach osiemdziesiątych, kiedy to zaobserwowano, że 

ekstrakcja kultur komórkowych przy pomocy niejonowego surfaktantu (np. Triton X-100) 

pozostawia w nienaruszonej formie część frakcji lipidowej błony. Obserwacja ta 

przyczyniła się do zdefiniowania obszarów dwuwarstwy wykazujących odporność na 

działanie detergentów – DRM (ang. detergent resistant membrane)156-158. Stwierdzono że 



  

zaobserwowane zjawisko jest następstwem występowania w błonie komórkowej 

mikrodomen, w których silnie oddziałujące ze sobą lipidy są tak ściśle upakowane, że 

dezintegracja tych obszarów przy pomocy detergentów jest utrudniona. Segregacja lipidów 

tworzących w obrębie błony biologicznej tratwy następuje w wyniku uprzywilejowanych 

oddziaływań pomiędzy cholesterolem, a niektórymi długołańcuchowymi sfingolipidami        

i fosfolipidami oraz dzięki oddziaływaniom lipidów z obecnymi w tratwach białkami159-163.  

Wspomniane oddziaływania były przedmiotem licznych badań prowadzonych w układach 

modelowych, zarówno z wykorzystaniem lipidowych dwuwarstw, jak i w monowarstwach 

Langmuira164-169. Ich celem było określenie roli jaką pełni cholesterol w organizacji             

i dynamice błon komórkowych, przy czym kluczem do zgłębienia tego zagadnienia jest 

zbadanie oddziaływań sterolu z pozostałymi komponentami warstw lipidowych. Uzyskane 

wyniki wskazują, iż najkorzystniejsze oddziaływania występują między cholesterolem       

a fosfolipidami posiadającymi w swej budowie w pełni nasycone łańcuchy acylowe. 

Istotne znaczenie ma również rodzaj polarnej głowy lipidu, przy czym wzrost korzystnych 

oddziaływań obserwuje się w szeregu fosfatydyloetanoloamina (PE) <fosfatydylocholina 

(PC) <fosfatydyloseryna (PS) <sfingomielina (SM)170. Opisując naturę oddziaływań 

międzycząsteczkowych w błonie autorzy często odwołują się do dwóch efektów, jakie 

cholesterol wywiera na cząsteczki lipidów, a mianowicie efektu kondensującego (ang. 

condensing effect)170,171 i efektu organizującego (ang. ordering effect)172. Pierwszy z nich, 

wyłaniający się bezpośrednio z badań monowarstw Langmuira, dotyczy zmniejszenia 

powierzchni przypadającej na cząsteczkę fosfolipidu w monowarstwie mieszanej 

zawierającej cholesterol w porównaniu z monowarstwą zawierającą wyłącznie cząsteczki 

fosfolipidu. Drugi zaś opisuje efekt wzrostu uporządkowania hydrofobowych ogonów 

fosfolipidów w obecności cholesterolu w błonie. 

 

 



                                                                 

II.1.6.2.     Lityczne działanie cyklodekstryn  

 

Już na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku uwagę badaczy zwrócił 

wpływ cyklodekstryn na komórki erytrocytów krwi ludzkiej. Na podstawie obserwacji 

mikroskopowych stwierdzono, iż krwinki czerwone poddane działaniu cyklodekstryn 

zmieniają kształt z dwuwklęsłego dyskoidalnego na jednowklęsły, czy też sferoidalny1,2. 

Zjawisko to występuje w następstwie hemolitycznego działania cyklodekstryn, 

prowadzącego do ekstrakcji lipidowych składników z błony komórkowej erytrocytów.     

W cytowanych pracach autorzy porównują aktywność cyklodekstryn z mechanizmem 

działania detergentów. Te ostatnie, ze względu na swój amfifilowy charakter, są zdolne do 

wbudowywania się w strukturę dwuwarstwy lipidowej lub - w przypadku wyższych stężeń 

- do związania składników błony we wnętrzu miceli. Tymczasem cyklodekstryny, 

nieprzejawiające aktywności powierzchniowej, powodują desorpcję składników 

biomembrany w następstwie utworzenia rozpuszczalnych w środowisku wodnym 

kompleksów inkluzyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy postulują, iż 

ekstrakcji z dwuwarstwy ulegają zarówno fosfolipidy, jak i cholesterol, przy czym             

w pierwszym przypadku najwyższą efektywność działania przejawia -CD, natomiast 

wobec cholesterolu -CD. W kontekście hemolitycznego działania oprócz cyklodekstryn 

natywnych badano również ich pochodne. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, iż podstawienie pierwszorzędowych grup hydroksylowych cząsteczki -CD 

w większości przypadków skutkuje obniżeniem jej hemolitycznych właściwości. Wyjątek 

stanowią pochodne zawierające w swej strukturze podstawniki metylowe oraz 

ugrupowania występujące w postaci jonów obojnaczych173,174.  

Wpływ zarówno cyklodekstryn natywnych, jak i ich pochodnych na rozmaite rodzaje 

kultur komórkowych był przedmiotem licznych badań prowadzonych w ostatnich 

kilkunastu latach3. Wiele spośród opublikowanych rezultatów prowadzi do sprzecznych 

konkluzji na temat natury oddziaływań cyklodekstryn z komponentami błon 

biologicznych. Większość autorów zgadza się z opinią, iż za hemolityczne działanie 

cyklodekstryn odpowiada ich zdolność do ekstrakcji cholesterolu z biomembran175-179, 

choć niektóre doniesienia wskazują ponadto na możliwość wiązania i desorpcji przez 

cyklodekstryny fosfolipidów4, a w szczególności sfingolipidów4,5, a nawet białek 

błonowych6.   



  

Nietrudno zauważyć, iż za rozbieżnością niektórych wyników kryją się subtelne różnice 

dotyczące warunków eksperymentalnych, metodologii badawczej oraz użytego do badań 

materiału. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na różnorodność składu lipidowych 

błon w zależności od typu komórek, a także na rodzaj zastosowanej cyklodekstryny, jej 

stężenie, oraz czas ekspozycji komórek na jej działanie.  

Jak wspomniano wcześniej, wśród cyklodekstryn natywnych największe powinowactwo 

do cząsteczki cholesterolu wykazuje -CD, jako że hydrofobowa wnęka tego makrocykla 

posiada średnicę optymalną do utworzenia stabilnego kompleksu inkluzyjnego                   

z cząsteczką sterolu. Z tego powodu -CD oraz jej pochodne odznaczają się zdecydowanie 

najwyższą aktywnością jeśli chodzi o możliwość ekstrakcji cholesterolu z błon 

biologicznych. Należy jednak w tym miejscu wspomnieć o możliwości zastosowania 

cyklodekstryny w odmiennej roli, a mianowicie jako nośnika cholesterolu. Przykłady tego 

typu badań są znane w literaturze, gdzie opisano użycie kompleksu inkluzyjnego              

-CD/cholesterol w celu wzbogacenia dwuwarstw lipidowych w sterol88,180-183.          

 

 

II.1.6.3. Oddziaływanie cyklodekstryn z lipidami w modelowych błonach 

biologicznych 

 

Zainteresowanie naukowców zagadnieniem wpływu cyklodekstryn na błony 

komórkowe bardzo szybko znalazło odzwierciedlenie w próbach zgłębienia wiedzy o tym 

zjawisku przy zastosowaniu układów modelowych, takich jak lipidowe monowarstwy 

Langmuira, pęcherzyki oraz wielowarstwy na podłożach stałych. Badano zarówno 

oddziaływania cyklodekstryn z cholesterolem, fosfolipidami i sfingolipidami, jako 

głównymi komponentami zwierzęcych błon komórkowych, lecz także z innymi 

surfaktantami, jak choćby kwasy tłuszczowe184, trójglicerydy185, czy rozmaite steroidy8.  

W jednej z pierwszych publikacji poświęconych temu zagadnieniu Asgharian wraz ze 

współpracownikami opisują desorpcję surfaktantów z monowarstw Langmuira 

utworzonych przez te związki na granicy faz powietrze/roztwór wodny cyklodekstryny7. 

Badanymi związkami powierzchniowo czynnymi były kwasy: mirystynowy, palmitynowy 

oraz stearynowy, a także DPPC i cholesterol. W przypadku kwasów tłuszczowych 

obserwowano ich desorpcję z monowarstw pod działaniem roztworów - i -

cyklodekstryny, przy czym szybkość tego procesu malała wraz ze wzrostem długości 



                                                                 

łańcucha węglowodorowego w cząsteczce kwasu oraz w przypadku wyższych wartości 

ciśnienia powierzchniowego. Z drugiej zaś strony, na podstawie uzyskanych wyników, 

autorzy wskazują na brak możliwości desorpcji cholesterolu i fosfolipidów z monowarstw. 

Wnioski te pozostają w sprzeczności z rezultatami badań Ohvo i Slotte, którzy 

obserwowali zjawisko ekstrakcji cząsteczek steroli z monowarstw przez -CD8.               

Na podstawie uzyskanych wyników należy sądzić, iż cholesterol jest wyciągany przez 

cyklodekstrynę z monowarstw przy stałym ciśnieniu powierzchniowym, a szybkość tego 

procesu wzrasta wraz ze wzrostem uporządkowania cząsteczek sterolu w warstwie 

monomolekularnej. Co więcej, wyższa efektywność ekstrakcji steroli jest obserwowana          

w przypadku wyższych stężeń -CD w subfazie. Zdaniem autorów również struktura 

cząsteczki sterolu ma niebagatelny wpływ na szybkość desorpcji z monowarstw, tzn. im 

większa jest polarność cząsteczki, tym ekstrakcja przebiega z wyraźnie większą 

szybkością. Interesujących wniosków dostarczają również eksperymenty polegające na 

badaniu desorpcji cholesterolu z monowarstw mieszanych cholesterol/fosfolipid. Okazuje 

się, iż w tym przypadku proces wyciągania sterolu z monowarstw zachodzi znacznie 

wolniej, w porównaniu z jednoskładnikowymi filmami Langmuira. Autorzy dowodzą, że 

w szczególności obecność sfingomieliny ma istotny wpływ na spowolnienie procesu 

desorpcji cholesterolu przez cząsteczki cyklodekstryny. Jednocześnie na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż w przeciwieństwie do cholesterolu, nie obserwowano desorpcji 

cząsteczek fosfolipidów z utworzonych przez nie monowarstw na granicy faz 

powietrze/roztwór wodny. Ponieważ zatem na szybkość desorpcji cholesterolu                    

z monowarstw mieszanych istotny wpływ ma rodzaj obecnego w nich fosfolipidu, 

zaproponowano zastosowanie cyklodekstryn w celu porównania wzajemnych oddziaływań 

pomiędzy cholesterolem, a różnymi fosfolipidami w modelowych błonach lipidowych.      

W tym celu mierzono i porównywano szybkość ekstrakcji sterolu z dwuskładnikowej 

monowarstwy przy stałym ciśnieniu powierzchniowym do roztworu -cyklodekstryny9,10. 

W 2008 roku opublikowano wyniki badań oddziaływani -cyklodekstryny                          

z monowarstwami Langmuira utworzonymi przez cząsteczki fosfolipidów, różniących się 

między sobą stopniem nasycenia łańcuchów acylowych oraz rodzajem hydrofilowej 

głowy11. Eksperymenty polegały na wstrzyknięciu roztworu -CD o stężeniu 0,7 mM pod 

monowarstwy lipidowe utrzymywane na wadze Langmuira przy stałym ciśnieniu 

powierzchniowym wynoszącym ok. 30mN/m. Co ciekawe, uzyskane wyniki różnią się od 

rezultatów uzyskanych przez Ohvo i Slotte, ponieważ tym razem badacze zaobserwowali 



  

ekstrakcję cząsteczek fosfolipidów. Autorzy postulują, iż efekt ten jest wyraźny zwłaszcza 

w przypadku fosfolipidów posiadających w swej strukturze nienasycone ogony 

hydrofobowe (np. POPC). W tej samej publikacji opisano również desorpcję sfingomieliny 

z monowarstwy tego lipidu naniesionej na powierzchnię roztworu -CD. Dodatkowo              

w celu zobrazowania zmian struktury monomolekularnej warstwy w efekcie ekstrakcji jej 

składników zastosowano mikroskopię fluorescencyjną. Zdaniem autorów, nie można 

jednak jednoznacznie rozstrzygnąć czy obserwowane rozrzedzenie monowarstwy 

następuje wskutek wyciągania cząsteczek sfingolipidu przez -CD, czy jest raczej efektem 

samoczynnej desorpcji molekuł w wyniku relaksacji monowarstwy.   

Podobne wyniki, mogące świadczyć o ekstrakcji przez cyklodekstrynę cząsteczek 

fosfolipidów posiadających w swej strukturze dwa łańcuch acylowe z monowarstw 

Langmuira pojawiły się w publikacji Bernat i współpracowników, tym razem jednak 

rezultaty dotyczą zastosowania -CD186. Przeprowadzone badania wskazują na istnienie 

oddziaływań pomiędzy cyklodekstryną, a polarnymi fragmentami molekuł lipidów 

tworzących monowarstwy, czego następstwem jest tworzenie kompleksów inkluzyjnych           

i ich desorpcja do wnętrza subfazy wodnej. Autorzy podkreślają istotne znaczenie 

organizacji cząsteczek lipidów, a zwłaszcza ich hydrofilowych fragmentów, zarówno w 

monowarstwach, jak i dwuwarstwach, jako czynnik mający istotny wpływ na charakter 

oddziaływań z molekułami makrocykla obecnego w środowisku wodnym.  

W kolejnej publikacji dotyczącej dyskutowanego zagadnienia, autorzy badają wpływ-CD 

na monowarstwy cholesterolu oraz fosfolipidów DMPC i DMPG12. W tym celu stosują 

metodę monowarstw Langmuira, uzupełnioną o mikroskopię kąta Brewstera oraz 

spektroskopię w podczerwieni (PMIRRAS – ang. Polarization Modulation Infrared 

Reflection Absorption Spectroscopy). Uzyskane rezultaty, pozwalają wyciągnąć 

interesujące wnioski na temat organizacji cząsteczek cyklodekstryn pod monowarstwami 

lipidowymi. Autorzy postulują istnienie charakterystycznych form organizacji cząsteczek 

przypominających ułożenie typu kanałowego występujące w przypadku niektórych 

kompleksów cyklodekstryn w ciele stałym. W strukturze tej molekuły mogą być 

zorientowane względem siebie na jeden z dwóch możliwych sposobów: głowa w kierunku 

głowy, lub głowa w kierunku ogona. Niestety nie jest jasne, jaki wpływ na występowanie 

wspomnianych struktur ma stężenie użytego roztworu cyklodekstryny. Zdaniem autorów 

tworzenie opisanych struktur jest pierwszym etapem w procesie desorpcji cholesterolu             

z monowarstwy. Z drugiej strony, w przypadku monowarstw badanych fosfolipidów 



                                                                 

obserwowano występowanie mniej trwałych i słabiej zorganizowanych struktur złożonych 

z molekuł -CD, tym samym zarówno cząsteczki DMPC, jak i DMPG były desorbowane  

z powierzchni jedynie w niewielkim stopniu. 

Na uwagę zasługuje także seria publikacji Ivanovej i współpracowników185,187-190, którzy 

prowadzili badania oddziaływań cyklodekstryn z monowarstwami rozmaitych 

surfaktantów, również fosfolipidów takich jak DPPC, czy DOPC. W przypadku 

dwułańcuchowych fosfoglicerydów nie zaobserwowano jednak ekstrakcji ich cząsteczek       

z monowarstw. Głównym powodem zastosowania cyklodekstryn była natomiast chęć 

zbadania ich wpływu na szybkość enzymatycznej hydrolizy fosfolipidów. W wyniku tego 

procesu powstają bowiem produkty zawierające w swych cząsteczkach pojedyncze 

łańcuch acylowe, a zatem mogące zostać związane w postaci kompleksu inkluzyjnego             

z cząsteczkami makrocykla. 

Wpływ metylowanej pochodnej -cyklodekstryny na modelową błonę złożoną                   

z cząsteczek sfingomieliny i POPC był analizowany przez Giocondiego                               

i współpracowników przy zastosowaniu mikroskopii sił atomowych (AFM)191. W tym celu 

warstwa lipidowa naniesiona na podłoże stałe metodą fuzji pęcherzyków został poddana 

działaniu roztworu cyklodekstryny. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji 

mikroskopowych stwierdzono ubytek cząsteczek sfingomieliny z analizowanego układu.  

Charakter oddziaływań cyklodekstryn ze składnikami błon biologicznych był również 

badany z wykorzystaniem pęcherzyków lipidowych, jako modelowych dwuwarstw13-17. 

Większość opublikowanych wyników potwierdza zdolność -cyklodekstryny do 

selektywnego wiązania i ekstrakcji cząsteczek cholesterolu z warstw lipidowych192. 

Zaobserwowano również wpływ rodzaju fosfolipidu w dwuwarstwach mieszanych na 

szybkość desorpcji steroli13.   



  

II.2.      Monowarstwy Langmuira 

II.2.1.      Związki powierzchniowo czynne – definicja i właściwości surfaktantów 

 

Znana jest liczna grupa substancji chemicznych, których cząsteczki charakteryzują 

się tendencją do adsorpcji na granicach międzyfazowych. Substancje te nazywane 

surfaktantami swoją nazwę zawdzięczają przejawianej aktywności powierzchniowej (ang. 

surfactant – surface active agent)193. Cechą charakterystyczną cząsteczek surfaktantów jest 

ich budowa blokowa, w której wyróżnić można dwa, różniące się od siebie strukturą 

chemiczną i posiadające odmienne właściwości fragmenty. Jeden z nich stanowiący część 

liofilową, określany jest zwyczajowo mianem „głowy”, natomiast drugi, liofobowy to tzw. 

„ogon”194,195. Uwzględniając powinowactwo fragmentów struktury surfaktantu do 

roztworu wodnego używane są pojęcia części hydrofilowej („głowa”) i części 

hydrofobowej („ogon”). Wspomniana cecha związków powierzchniowo czynnych, 

wskazująca na dualistyczny charakter budowy ich cząsteczek, określana jest często w.g. 

klasycznej definicji Hartleya mianem amfifilowości lub amfipatyczności196. Zarówno 

struktura, jak i relatywna wielkość obydwu fragmentów molekuły surfaktantu, tzw. 

równowaga hydrofilowo – lipofilowa (HLB - ang. hydrophile – lipophile balance)194 mają 

decydujący wpływ na jego właściwości, w tym na aktywność powierzchniową. 

Hydrofilowa głowa może posiadać strukturę niejonową lub być fragmentem 

zjonizowanym (kationowym lub anionowym), a w niektórych przypadkach może również 

przyjmować postać jonu obojnaczego. Z drugiej zaś strony, fragment hydrofobowy to 

zazwyczaj łańcuch węglowodorowy, układ pierścieni aromatycznych, lub podstawnik 

alkilo - arylowy. Cząsteczka surfaktantu może zawierać w swej strukturze dwa (np. 

fosfoglicerydy) lub nawet trzy (trójglicerydy) ogony niepolarne. Również niektóre związki 

powierzchniowo czynne mogą posiadać w obrębie szkieletu cząsteczki więcej niż jeden 

fragment hydrofilowy193, np. kwasy dikarboksylowe.  

Struktura cząsteczki surfaktantu ma istotny wpływ na jego rozpuszczalność                 

w wodzie, przy czym ważny jest zarówno rodzaj polarnej głowy, jak i długość 

hydrofobowych ogonów. Związki posiadające całkowicie zjonizowane w wodzie grupy 

polarne (np. sole alkiloamonowe lub pirydynowe, karboksylany) są rozpuszczalne                

w wodzie, niezależnie od długości łańcucha węglowodorowego. Natomiast cząsteczki 

posiadające w swoim składzie niedysocjujące lub słabo dysocjujące w wodzie grupy 

polarne rozpuszczają się w wodzie, gdy długość łańcucha apolarnego nie przekracza 12 



                                                                 

atomów węgla. W przypadku obecności dłuższych łańcuchów węglowodorowych, są one 

praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Oczywiście stwierdzenie to stanowi pewne 

uproszczenie, gdyż na przykład, dla kwasu mirystynowego, jego rozpuszczalność                   

w wodzie w temperaturze pokojowej wynosi ok. 0,02 g/dm3, natomiast dla kwasu 

stearynowego przyjmuje wartosć 0,003 g/dm3 197. Przytoczony w tym miejscu przykład 

długołańcuchowych kwasów karboksylowych może posłużyć jako punkt wyjścia              

w dyskusji na temat monomolekularnych warstw powierzchniowych (tzw. monowarstw 

Langmuira) z uwagi na fakt, iż substancje te stanowią klasyczny przykład surfaktantów            

z których takie warstwy mogą zostać utworzone. Cząsteczki wspomnianych substancji na 

granicy faz woda/powietrze orientują się w sposób, który umożliwia zakotwiczenie ich 

polarnych fragmentów w fazie wodnej, natomiast hydrofobowe ogony, unikające kontaktu 

z wodą, skierowane są ku powietrzu. Uzyskanie monowarstwy Langmuira możliwe jest 

poprzez naniesienie roztworu surfaktantu w lotnym, niemieszającym się z wodą 

rozpuszczalniku organicznym (tzw. spreading solvent) na powierzchnię wody197. 

Najczęściej używanym w tym celu rozpuszczalnikiem jest chloroform. 

Z drugiej strony, surfaktanty rozpuszczalne w wodzie wykazują tendencję do 

gromadzenia się na powierzchni roztworów wodnych poprzez adsorpcję z wnętrza 

roztworu tworząc tzw. warstwy adsorpcyjne, nazywane również warstwami Gibbsa198,199. 

W tym przypadku cząsteczki obecne na powierzchni pozostają jednak w równowadze              

z cząsteczkami znajdującymi się we wnętrzu roztworu. Fakt ten odróżnia warstwy 

adsorpcyjne od monowarstw Langmuira, jako że te ostatnie z założenia tworzone są przez 

cząsteczki nierozpuszczalne w wodzie. Różnice pomiędzy wspomnianymi rodzajami 

warstw powierzchniowych, oprócz różnic w sposobie ich tworzenia, odzwierciedlają się         

w stosowanej metodologii badawczej200. 

Jak wspomniano powyżej, w przypadku surfaktantów rozpuszczalnych w wodzie 

obserwuje się ich adsorpcję z wnętrza roztworu na powierzchnię swobodną w postaci 

tworzonych monowarstw Gibbsa, jednak wraz ze wzrostem stężenia cząsteczek w fazie 

wodnej warstwa powierzchniowa zostaje wysycona, a wówczas rozpoczyna się proces 

organizacji molekuł w roztworze. Agregacja w postaci miceli oraz pęcherzyków następuje 

po przekroczeniu granicznej wartości stężenia surfaktantu w wodzie, nazywanego 

powszechnie krytycznym stężeniem micelizacji (CMC – ang. critical micelle 

concentration). Powyżej CMC stężenie wolnych molekuł surfaktantu utrzymuje się na 

stałym poziomie, a w konsekwencji aktywność powierzchniowa nie podlega dalszym 

zmianom194. Tworzenie się miceli pozwala na zminimalizowanie niekorzystnych 



  

energetycznie oddziaływań związanych z kontaktem hydrofobowych fragmentów 

surfaktantu z cząsteczkami wody w roztworze. Wartość CMC jest charakterystyczna dla 

rodzaju surfaktantu i zależy przede wszystkim od jego struktury193.  

 

 

II.2.2.      Napięcie powierzchniowe i ciśnienie powierzchniowe – definicje 

 

Wprowadzenie definicji napięcia powierzchniowego fazy ciekłej jest niezbędne do 

przeprowadzenia dalszych rozważań na temat metodologii badań monowarstw Langmuira 

tworzonych przez cząsteczki nierozpuszczalnych w wodzie surfaktantów na granicy faz 

roztwór wodny/gaz. Podobnie pojęcie ciśnienia powierzchniowego, będące podstawową 

wielkością uzyskiwaną wprost z pomiarów z użyciem wagi Langmuira wymaga w tym 

miejscu zdefiniowania. 

Inaczej niż w przypadku cząsteczki we wnętrzu fazy ciekłej, która znajduje się           

w polu potencjalnym o energii wykazującej symetrię kulistą, cząsteczka znajdująca się na 

granicy faz podlega oddziaływaniom niesymetrycznym pochodzącym z wnętrza fazy 

skondensowanej. Z tego powodu oddziaływania międzycząsteczkowe na granicy faz 

ciecz/gaz rozrzedzony pozostają nieskompensowane201. Ze względu na ujemny znak 

energii potencjalnej cząsteczek w fazie ciekłej (dominujące oddziaływania przyciągające), 

molekuły w warstwie powierzchniowej są wciągane do wnętrza fazy skondensowanej.         

Z tego powodu ich przeniesienie na powierzchnię wymaga nakładu energii – można zatem 

mówić o energii powierzchniowej fazy ciekłej202. Wielkość tą oznaczoną dalej przez          

 określa się mianem napięcia powierzchniowego i można ją zdefiniować jako pochodną 

energii swobodnej względem wielkości powierzchni fazy skondensowanej.   

V,Ts
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                                                                                                                        (4) 

Ciśnienie powierzchniowe zdefiniowane jest natomiast jako różnica pomiędzy napięciem 

powierzchniowym czystej cieczy, a napięciem powierzchniowym tej samej cieczy, której 

powierzchnię pokrywa monowarstwa197:  

 0                                                                                                                           (5) 

Wyrażone w ten sposób zmniejszenie napięcia powierzchniowego czystej cieczy przez 

warstwę surfaktantu jest wielkością mierzoną bezpośrednio w trakcie eksperymentów        

z użyciem wagi Langmuira. Rejestrowane izotermy ciśnienia powierzchniowego ()           



                                                                 

w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę w warstwie monomolekularnej (A) 

stanowią podstawową charakterystykę badanych monowarstw.  

 

 

II.2.3.       Monowarstwy Langmuira – zarys historyczny i rozwój badań 

 

Jako historyczną ciekawostkę można dziś potraktować pierwsze doniesienia na 

temat zainteresowania antycznych kultur zjawiskiem tworzenia się i rozprzestrzeniania 

nierozpuszczalnych filmów oleju na powierzchni wody. W starożytnej Babilonii (XVIII w. 

p.n.e.), a później również w Grecji, kształty i barwy wzorów powstających po rozlaniu 

oliwy na powierzchni wody służyły do celów związanych z wróżbiarstwem                         

i przepowiedniami203. W antycznej sztuce Japońskiej grafiki – suminagashi na 

powierzchnię wody nanoszono krople tuszu, który dyfundując tworzył rozmaite „wirujące” 

wzory. Powstałe obrazy nanoszono następnie na papier, poprzez jego delikatne przyłożenie 

do powierzchni wody pokrytej warstwą tuszu204. Na podstawie innych przekazów 

wiadomo również, że w starożytności marynarze wylewali oliwę na powierzchnię 

wzburzonego morza w celu uspokojenia fal205. Mimo, iż szereg obserwacji towarzyszących 

zjawisku powstawania warstw substancji oleistych na powierzchni wody było znanych od 

zamierzchłych czasów, to jednak dopiero Benjamin Franklin jako pierwszy opisał 

eksperyment poświęcony temu zjawisku. Skłonił go do tego wynik obserwacji, jaką 

poczynił w 1774 roku, wylewając niewielką ilość oleju na powierzchnię stawu206. 

Zaobserwował on natychmiastowe rozprzestrzeniania się warstwy oleju, któremu 

towarzyszyło ustanie falowania („wygładzenie”) powierzchni wody. Niestety, ówczesny 

stan wiedzy na temat zjawisk powierzchniowych nie pozwalał na ścisłe zinterpretowanie 

obserwacji Franklina. Dopiero pod koniec XIX wieku Lord Rayleigh opisał w sposób 

ilościowy wpływ oleju z oliwek na obniżenie napięcia powierzchniowego wody oraz 

oszacował, iż film powierzchniowy utworzony przez oliwę posiada grubość ok. 16 Å, co 

odpowiada warstwie monomolekularnej207. Mniej więcej w tym samym czasie Agnes 

Pockels zaprojektowała proste urządzenie złożone z wypełnionej wodą wanienki 

zaopatrzonej w prymitywną „barierkę” służącą do sprężania warstw naniesionych na 

powierzchnię cieczy208. W ten sposób został przeprowadzony pierwszy w historii pomiar 

ciśnienia powierzchniowego cieczy w zależności od wielkości powierzchni pokrytej 

filmem monomolekularnym. W 1917 roku Irving Langmuir zainspirowany badaniami 

swych poprzedników rozwinął i uzupełnił technikę eksperymentalną, której podstawowym 



  

narzędziem badawczym stała się waga filmów powierzchniowych, nazwana później na 

cześć uczonego wagą Langmuira209,210. Prototyp tego urządzenia, przypominający przyrząd 

skonstruowany przez Pockels, składał się z cynowej wanienki na brzegach której 

zainstalowana była przesuwna barierka. Jej zadaniem było odgraniczenie powierzchni 

cieczy pokrytej monowarstwą od powierzchni czystej cieczy, a ponadto umożliwiała 

kompresję naniesionej warstwy monomolekularnej. Langmuir był niekwestionowanym 

pionierem systematycznych badań w zakresie monowarstw. Jako pierwszy skoncentrował 

swą uwagę na badaniu właściwości wybranych czystych surfaktantów, a nie jak jego 

poprzednicy olejów naturalnych. Langmuir udowodnił, że cząsteczki substancji 

amfipatycznych po naniesieniu na powierzchnię wody przyjmują orientację zgodnie           

z którą polarne głowy zanurzone są w fazie wodnej, natomiast hydrofobowe łańcuchy 

skierowane są ku powietrzu. Prowadzone przez niego badania kwasów tłuszczowych 

dowiodły, że bez względu na długość niepolarnych fragmentów, cząsteczki tych kwasów 

zajmują w upakowanej monowarstwie identyczną powierzchnię (ok. 20 Å).  

Oprócz Langmuira w okresie międzywojennym istotny wkład w badania monowarstw 

wnieśli również Adam oraz Blodgett. Adam wprowadzając szereg modyfikacji w budowie 

i działaniu wagi filmów powierzchniowych przyczynił się do znacznego udoskonalenia tej 

techniki badawczej211,212. Natomiast Blodgett, współpracująca z Langmuirem w General 

Electric, opracowała metodę wynoszenia monowarstw z powierzchni cieczy na podłoża 

stałe, dzięki której możliwe stało się precyzyjne „budowanie” molekularnych wielowarstw 

na powierzchni ciał stałych przy zastosowaniu wagi Langmuira213-215. Procedura ta jest 

dziś powszechnie znana jako metoda Langmuira– Blodgett (LB).  

Po II wojnie światowej badania dotyczące tematyki monowarstw prowadzone były 

w kilku ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Swoją uwagę 

naukowcy koncentrowali na poszukiwaniu potencjalnych praktycznych zastosowań 

techniki monowarstw Langmuira i LB. Z drugiej strony, zapoczątkowano badania 

właściwości monowarstw tworzonych przez cząsteczki substancji ważnych                          

z biologicznego punktu widzenia, takich jak fosfolipidy, steroidy, czy kwasy tłuszczowe.  

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku ukazało się wiele cennych pozycji 

literaturowych dotyczących fizykochemii powierzchni, w tym prace Harkinsa216, Daviesa         

i Rideala217 oraz monografia Gainesa197, stanowiąca po dziś dzień podstawową lekturę        

w zakresie omawianej tematyki. 

Początkowo poważne ograniczenie w badaniach monowarstw Langmuira stanowił 

brak technik komplementarnych wobec klasycznej metody opartej na pomiarze izoterm 



                                                                 

ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę                

w monowarstwie (izotermy  - A). Z upływem lat, wraz z ogólnym postępem w technice, 

zaczęły jednak pojawiać się coraz to nowe narzędzia badawcze, których dostosowanie do 

użytku w technice monowarstw Langmuira stało się możliwe. Na początku należy 

wspomnieć o metodach mikroskopowych, takich jak mikroskopia fluorescencyjna218-220, 

czy mikroskopia kąta Brewstera (BAM)221,222, które odmieniły oblicze metodologii 

Langmuira, umożliwiając bezpośredni wgląd w dwuwymiarową organizację monowarstw 

oraz pozwalając na śledzenia dynamiki przemian strukturalnych w ich obrębie. Prócz 

technik mikroskopowych, w latach osiemdziesiątych XX wieku, rozwinęły się również 

metody spektroskopowe. Należy tu wspomnieć przede wszystkim o spektroskopii              

w podczerwieni, która umożliwiając detekcję charakterystycznych grup funkcyjnych            

w obrębie cząsteczki, dostarcza szeregu cennych informacji na temat orientacji 

hydrofilowych i hydrofobowych fragmentów molekuł obecnych na granicy faz223-228.  

Wśród nowoczesnych technik badawczych umożliwiających charakterystykę 

molekularnych warstw Langmuira i LB nie może zabraknąć metod wykorzystujących 

promieniowanie synchrotronowe. W ostatnich kilkunastu latach techniki wykorzystujące 

zjawisko rozpraszania promieniowania X oraz neutronów zyskują coraz większe uznanie 

ze względu na bogactwo informacji jakich dostarczają. 

Szczegółowa charakterystyka kilku nowoczesnych technik badania monowarstw 

Langmuira zostanie przedstawiona w dalszej części niniejszej pracy. 

 

 



  

II.2.4.       Charakterystyka monowarstw Langmuira - od klasycznego opisu do 

aktualnych koncepcji 

  

Pierwszą i zarazem podstawową charakterystyką badanej monowarstwy, dostępną 

bezpośrednio z pomiarów z użyciem wagi Langmuira jest izoterma ciśnienia 

powierzchniowego () w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę                         

w monowarstwie (A). Izotermę  – A otrzymuje się prowadząc ciągły pomiar ciśnienia 

powierzchniowego monowarstwy w trakcie jej kompresji prowadzonej ze stałą szybkością. 

Przebieg rejestrowanej izotermy oraz jej kształt jest charakterystyczny dla cząsteczek 

substancji obecnej w badanej monowarstwie, a dodatkowo zależy od warunków 

eksperymentalnych, takich jak temperatura, szybkość kompresji oraz skład subfazy 

wodnej. Klasycznym przykładem amfifilowych substancji badanych w monowarstwach od 

czasów Langmuira są długołańcuchowe kwasy tłuszczowe197. Dla omawianej techniki 

stanowią one przykład substancji modelowych, których cząsteczki posiadają w swej 

budowie silnie hydrofilową głowę i wyraźnie hydrofobowy, nasycony łańcuch 

węglowodorowy. Najkrótszym kwasem karboksylowym zdolnym do utworzenia 

monowarstwy Langmuira na granicy faz woda/powietrze jest dwunastowęglowy kwas 

laurynowy, jednak z powodu rozpuszczalności w wodzie wynoszącej 0,055 g/dm3 

cząsteczki mogą ulegać desorpcji do subfazy wodnej, przez co monowarstwa wykazuje 

umiarkowaną stabilność229. Znacznie lepsze właściwości pod kątem tworzenia stabilnych 

warstw monomolekularnych wykazują dłuższe kwasy tłuszczowe, wśród których 

sztandarowym przykładem jest kwas stearynowy (oktadekanowy)230.  

Na rysunku 5 zaprezentowano schemat przykładowej izotermy  – A, która posłuży jako 

model dla celów dalszej dyskusji.  



                                                                 

 
Rysunek 5. Przykładowa izoterma – A wraz z zaznaczonymi schematami ułożenia 
cząsteczek surfaktantu, odpowiadającymi różnym stanom monowarstwy: a – faza gazowa, 
b – ciecz rozprężona (LE), c – obszar plateau odpowiadający współistnieniu fazy LE i fazy 
skondensowanej (C), d – faza skondensowana (C). Jak wykazały badania z użyciem 
metody dyfrakcji promieniowania X (GID), w stanie tym cząsteczki pozostające względem 
siebie w położeniu równoległym są nachylone w kierunku subfazy. Stan ten definiowany 
jest przez niektórych autorów jako LC – ciecz skondensowana. e – Faza skondensowana. 
Długie osie cząsteczek zorientowane prostopadle do powierzchni subfazy (brak nachylenia 
molekuł). f – Punkt załamania monowarstwy (ang. collapse). 
 

W przebiegu krzywej można zasadniczo wyróżnić kilka fragmentów, różniących 

się od siebie kątem nachylenia. W zakresie dużych powierzchni (rzędu kilkuset 

Å2/molekułę) cząsteczki surfaktantu znajdują się w znacznej odległości od siebie, co 

uniemożliwia ich wzajemne oddziaływania. W powyższej sytuacji stan monowarstwy 

określa się według klasycznej definicji mianem stanu gazowego (G – ang. gaseous state). 

Stosując bezpośrednią analogię do opisu gazu doskonałego w trzech wymiarach, dla 

cząsteczek monowarstwy w stanie gazowym możemy zapisać następujące równanie stanu 

gazu doskonałego w dwóch wymiarach197.  

nRTA                                                                                                                            (6) 

Stan gazowy monowarstwy obserwuje się, gdy średnia powierzchnia przypadająca na 

cząsteczkę znacznie przewyższa fizyczne rozmiary cząsteczki, czyli gdy monowarstwa 

znajduje się w stanie rozprężonym (ciśnienie powierzchniowe przyjmuje wartość bliską 

zeru).  



  

Zainicjowanie kompresji monowarstwy powoduje, że odległości międzycząsteczkowe 

ulegają stopniowemu zmniejszaniu, jednocześnie ciśnienie powierzchniowe zaczyna 

wzrastać, pomiędzy hydrofobowymi fragmentami molekuł pojawiają się oddziaływania,       

a monowarstwa przechodzi w stan tzw. cieczy rozprężonej (LE – ang. liquid expanded), 

gdzie tworzące ją cząsteczki zachowują się jak dwuwymiarowa ciecz231. Podczas gdy 

polarne fragmenty surfaktantu pozostają w kontakcie z fazą wodną, będąc punktem 

„zakotwiczenia” cząsteczki w subfazie, hydrofobowe ogony zorientowane w kierunku 

powietrza charakteryzują się niskim stanem uporządkowania. Organizacja molekularna 

zmienia się jednak wyraźnie w trakcie dalszej kompresji, kiedy to cząsteczki zbliżają się 

maksymalnie ku sobie, tworząc ściśle upakowaną strukturę232. W tym etapie na wykresie 

izotermy obserwuje się często charakterystyczne plateau, czyli obszar krzywej o płaskim 

przebiegu. Jest on charakterystyczny dla przejścia fazowego pierwszego rodzaju pomiędzy 

cieczą rozprężoną, a fazą skondensowaną. Im niższa jest temperatura pomiaru, tym 

przejście fazowe obserwowane jest przy niższym ciśnieniu powierzchniowym, natomiast 

jego obszar (plateau) rozciąga się w szerszym zakresie powierzchni. Przeciwnie, wraz ze 

wzrostem temperatury powyżej pewną charakterystyczną dla danej substancji wartość 

temperatury krytycznej, na wykresie izotermy nie obserwuje się przejścia fazowego,           

a jedynie ciągły wzrost ciśnienia powierzchniowego rejestrowany wraz ze zmniejszaniem 

powierzchni. W tej sytuacji nie obserwuje się tworzenia fazy skondensowanej239.  

Fragmenty izotermy oznaczone jako d i e (rysunek 5), obserwowane tuż po obszarze 

plateau, odznaczają się stromym nachyleniem (niską ściśliwością), co świadczy o istnieniu 

wysokiego uporządkowania cząsteczek w monowarstwie. Według powszechnie 

stosowanych definicji stany te określane są jako ciecz skondensowana (ang. liquid 

condensed) oraz faza stała (ang. solid phase). Obydwa terminy, których genezę należy 

upatrywać w pracach Adama234,235, a następnie Harkinsa236-238 w świetle obecnej wiedzy na 

temat struktury monowarstwy zdają się nie odzwierciedlać w należyty sposób jej stanu.      

W rzeczywistości obydwu wspomnianym stanom monowarstwy odpowiada podobny 

stopień uporządkowania cząsteczek w płaszczyźnie, który w zależności od temperatury jest 

uporządkowaniem dalekiego zasięgu, charakterystycznym dla fazy stałej, lub krótkiego 

zasięgu obecnym w mezofazie239. Badania z zastosowaniem techniki dyfrakcji 

promieniowania rentgenowskiego prowadzone w latach dziewięćdziesiątych XX w. 

pozwoliły na sformułowanie cennych wniosków dotyczących organizacji molekularnej 

monowarstw219,240-247. Na ich podstawie stwierdzono, iż zarówno w stanie definiowanym 

jako „ciecz skondensowana”, jak i w stanie „stałym”, hydrofobowe fragmenty cząsteczek 



                                                                 

surfaktantu wykazują podobny, wysoki stopień uporządkowania – są względem siebie 

ułożone równolegle. Różnica leży w orientacji „ogonów” względem powierzchni fazy 

wodnej248. W pierwszym przypadku obserwuje się nachylenie (ang. tilt) cząsteczek (w tym 

samym kierunku) do powierzchni subfazy, natomiast w drugim molekuły zorientowane są 

względem niej prostopadle239,249 (rysunek 5). Kompresja monowarstwy znajdującej się         

w stanie, w którym tworzące je cząsteczki są nachylone, prowadzi do ich prostopadłego 

zorientowania, wtedy w przebiegu izotermy  – A obserwuje się zazwyczaj niemal 

pionowy odcinek, którego ekstrapolacja do osi odciętych pozwala na wyznaczenie 

powierzchni zajmowanej przez pojedynczą cząsteczkę w monowarstwie (w przypadku 

kwasów tłuszczowych jest to powierzchnia wynosząca ~ 20 Å2)197. Dalsze sprężanie 

skondensowanej monowarstwy prowadzi do jej załamania, tzw. kolapsu (ang. collapse),         

w wyniku którego tworzą się struktury wielowarstwowe. Zjawisko kolapsu samo w sobie 

stanowi odrębne, złożone zagadnienie, które stało się przedmiotem licznych badań na 

przestrzeni minionych lat. W literaturze funkcjonuje szereg teorii podejmujących ten 

temat, począwszy od klasycznego modelu Riesa i Kimballa250, a skończywszy na 

współczesnych rozważaniach251-257, wśród których na szczególną uwagę zasługują prace 

Yberta i współpracowników258,259. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż zaprezentowana powyżej klasyfikacja stanów 

monowarstwy nie wyczerpuje w pełni złożoności dyskutowanego zagadnienia.                

Na przestrzeni lat rozwijano sukcesywnie szereg teorii, których potwierdzenie stało się 

możliwe dopiero po zastosowaniu technik mikroskopowych (BAM, PFM) oraz metod 

wykorzystujących zjawisko dyfrakcji promieniowania synchrotronowego (GID).               

Z początku stany monowarstwy porównywano przez analogię do podstawowych stanów 

skupienia materii – stan gazowy, ciekły i stały. Założenie to leżało u podstaw 

charakterystyki monowarstw podanej przez Adama234,235, Harkinsa216, a z pewnymi 

modyfikacjami również Dervichiana260, który jako pierwszy wprowadził pojęcie fazy 

mezomorficznej w celu opisania stanu pośredniego pomiędzy dwuwymiarową fazą ciekłą  

i stałą w monowarstwach Langmuira. Na zacytowanie zasługują badania prowadzone 

przez Stenhagena261, a następnie Lundquista262,263, które doprowadziły do rozwinięcia 

poglądu na temat istnienia złożonego polimorfizmu w obrębie monowarstw badanych 

surfaktantów. W interpretacji wyników badań posługiwali się oni uzyskanymi 

bezpośrednio z izoterm  – A tzw. diagramami fazowymi, które obrazują zależność 

ciśnienia powierzchniowego w funkcji temperatury. Uogólniony przykład takiego 

diagramu dla monowarstw kwasów tłuszczowych zaprezentowano na rysunku 6 a.    



  

 
Rysunek 6. a) Uogólniony diagram fazowy dla kwasów tłuszczowych: L1 – ciecz 
rozprężona, L2, L2’, L2’’ – „ciecz skondensowana”, LS – „superciecz”, CS, S – faza stała; 
b) Diagram fazowy dla kwasu behenowego. Zaznaczono orientację cząsteczek                   
w monowarstwie w zależności od jej stanu (dane pochodzą z pomiarów GID).  
 

Na diagramie fazowym (a) widnieje siedem pól oznaczających zaobserwowane stany 

monowarstw długołańcuchowych kwasów karboksylowych. W tym przypadku 

poszczególnym fazom przypisano symbole zgodne ze stosowaną powszechnie 

nomenklaturą Harkinsa – Stenhagena (objaśnienie w opisie rysunku 6).  

Mimo, iż wyniki badań Lunquista zostały opublikowane w latach siedemdziesiątych XX 

w., to z niewielkimi modyfikacjami pozostają one aktualne do dzisiaj, co zostało 

potwierdzone we współczesnej literaturze239. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił 

rozkwit nowych teorii dotyczących struktury oraz przejść fazowych obserwowanych              

w monowarstwach. Na uwagę zasługuje koncepcja rozwijana przez Bibo                             

i współpracowników, którzy prezentowany przez siebie podział stanów monowarstw oparli 

na analogii do klasyfikacji faz smektycznych264,265.   

W 1999 roku ukazał się obszerny artykuł przeglądowy Kaganera i współpracowników, 

który w wyczerpujący sposób przedstawia najważniejsze spośród współczesnych teorii 

dotyczących dyskutowanego zagadnienia239. Opis stanów monowarstw proponowany przez 

autora wspomnianej publikacji bazuje na teorii Landaua, która pozwala na 

scharakteryzowanie zmian strukturalnych zachodzących w monowarstwie w trakcie 

przejść fazowych. Bez zagłębiania się w szczegóły skomplikowanego formalizmu 

matematycznego wnioski płynące ze wspomnianej teorii dotyczą obserwowanych różnic 

uporządkowania cząsteczek w obrębie fazy heksatycznej. W swoich pracach Kaganer 

stosuje teorię Landaua w celu wzbogacenia konkluzji wynikających z badań monowarstw 

z zastosowaniem dyfrakcji promieniowania X239,242,266,267.  



                                                                 

II.2.5.         Stabilność monowarstwy 

 

Jak wspomniano powyżej na przykładzie kwasów tłuszczowych, za pomocą 

techniki Langmuira możliwe jest przeprowadzenie charakterystyki monowarstw 

surfaktantów nierozpuszczalnych w wodzie. Należy jednak pamiętać, że nawet wzorcowy 

dla tej techniki surfaktant, jakim jest kwas stearynowy wykazuje rozpuszczalność                

w wodzie rzędu 0,003 g/dm3. To właśnie rozpuszczalność, obok lotności, jest jednym              

z głównych powodów obniżenia stabilności warstw monomolekularnych na granicy faz 

woda/powietrze. Zgodnie ze stosowaną powszechnie metodologią, monowarstwy 

Langmuira otrzymuje się poprzez naniesienie na powierzchnię wody badanej substancji           

w lotnym, niemieszającym się z wodą rozpuszczalniku197. Następnie, przed rozpoczęciem 

kompresji odczekuje się zazwyczaj ok. 10 min. w celu odparowania rozpuszczalnika 

organicznego. Uzyskana w ten sposób monowarstwa, wbrew przyjętemu założeniu nie 

pozostaje w stanie stabilnej równowagi termodynamicznej, lecz podlega w czasie zjawisku 

relaksacji. Jest ono zazwyczaj następstwem desorpcji cząsteczek do fazy wodnej lub 

skutkiem tworzenia na powierzchni struktur zagregowanych268-273.  

Korzystając ze standardowej wagi Langmuira istnieje możliwość pomiaru stabilności 

monowarstwy na dowolnym etapie jej kompresji. Dokonuje się tego rejestrując izotermę 

ciśnienia powierzchniowego w funkcji czasu  - t (utrzymując stałą powierzchnię) lub             

w odwrotny sposób, mierząc zależność A – t przy stałym ciśnieniu 

powierzchniowym268,274. Na obserwowaną stabilność monowarstwy ma wpływ szereg 

czynników, pośród których najważniejsze to struktura cząsteczek surfaktantu (długość 

hydrofobowych ogonów i stopień ich nasycenia oraz struktura polarnej głowy), a także 

warunki eksperymentalne (ciśnienie powierzchniowe, temperatura, pH, siła jonowa)275,276. 

Pomiary stabilności wykonuje się również w celu zbadania wpływu rozpuszczonej                    

w subfazie wodnej substancji na monowarstwę surfaktantu. Z tego względu metoda                

ta znalazła zastosowanie w opisanych w niniejszej pracy badaniach, których celem była 

charakterystyka oddziaływań pomiędzy rozpuszczalnymi w wodzie cyklodekstrynami,            

a lipidami tworzącymi na powierzchni wody stabilne monowarstwy Langmuira. 

Bez wątpienia liczne sukcesy w zakresie badań monomolekularnych warstw 

Langmuira obserwowane w ostatnich kilkunastu latach nie byłyby możliwe bez 

zastosowania nowoczesnych metodologii badawczych, wśród których na szczególne 

miejsce zasługują techniki wykorzystujące zjawisko rozpraszania promieniowania 

synchrotronowego. W dalszej części niniejszej pracy opisano niezbędne podstawy 



  

teoretyczne, techniki interpretacyjne oraz możliwe do uzyskania informacje wypływające   

z eksperymentów odbicia i dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.   

 

 

II.2.6.        Zastosowanie promieniowania synchrotronowego w badaniu monowarstw 

Langmuira na granicy faz woda/gaz. Metody rozpraszania promieniowania 

rentgenowskiego. 

 

 W połowie lat osiemdziesiątych XX w. pojawiły się pionierskie prace Als – 

Nielsena dotyczące zastosowania techniki rozpraszania promieniowania rentgenowskiego 

w badaniu monomolekularnych warstw surfaktantów na granicy faz roztwór wodny/gaz277-

281. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu niedostępnych wcześniej, intensywnych, 

dobrze skolimowanych wiązek promieniowania X pochodzących z źródeł 

synchrotronowych. Konieczność zastosowania promieniowania o dużej intensywności 

wynika z niewielkiej grubości warstw na granicy faz woda/powietrze, a co za tym idzie 

niewielkiej ilości cząsteczek rozpraszających promieniowanie rentgenowskie.  

Na samym początku należy rozróżnić dwa możliwe do przeprowadzenia eksperymenty 

wykorzystujące zjawisko rozpraszania promieniowania X przez cząsteczki obecne                

w monowarstwie Langmuira: odbicie promieniowania rentgenowskiego (XR – ang. X-ray 

reflectivity) oraz dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego (GID – ang. grazing – 

incidence diffraction). Obydwie metody, charakteryzujące się wysoką czułością, 

dostarczają bezpośredniej, precyzyjnej informacji (w skali molekularnej) co do struktury 

monowarstw na granicy faz woda/gaz. Zastosowanie metody XR pozwala na uzyskanie 

informacji na temat rozkładu gęstości elektronowej wzdłuż normalnej do granicy 

międzyfazowej, natomiast na podstawie eksperymentu GID uzyskuje się obraz dyfrakcyjny 

pochodzący od powierzchni pokrytej warstwą monomolekularną282. Poniżej opisano 

podstawy teoretyczne oraz założenia obydwu metod eksperymentalnych. 



                                                                 

II.2.6.1.     Odbicie promieniowania rentgenowskiego – metoda XR 

 

  W celu unaocznienia zjawiska fizycznego zachodzącego w trakcie eksperymentu 

XR wystarczy odwołać się do codziennej obserwacji. Jako właściwy przykład może 

posłużyć zjawisko odbicia światła od pokrytej olejem mokrej powierzchni (np. szosy),           

w rezultacie którego obserwuje się barwy tęczy pojawiające się w wyniku rozpraszania 

światła na granicach faz powietrze/olej oraz olej/woda. Należy zaznaczyć, że grubość 

warstwy oleju (~ 500 nm) jest zbliżona do długości fal światła w zakresie widzialnym. 

Aby zatem uzyskać informacje na temat organizacji monomolekularnej warstwy 

znajdującej się na granicy faz, konieczne staje się zastosowanie promieniowania                 

o odpowiedniej długości fali (w przypadku promieniowania rentgenowskiego λ ≈ 0,1 

nm)282,283. Dla promieniowania X o takiej długości fali współczynnik załamania (n) dla 

granicy faz ciecz/gaz opisany jest wzorem284. 
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W powyższym wzorze ρ oznacza gęstość elektronową, natomiast r0 to tzw. klasyczny 

promień elektronu wynoszący 2,82·10-5 Å. W powyższych równaniach zaniedbano efekty 

związane z absorpcją promieniowania, co jest w pełni uzasadnione w przypadku 

rozważania układów zbudowanych z pierwiastków lekkich (H, C, O). W innym przypadku 

należałoby uwzględnić człon urojony równania.  

Na rysunku 7 przedstawiono schemat obrazujący geometrię eksperymentu XR277.                  

W płaszczyźnie warstwy monomolekularnej część wiązki promieniowania X padającego 

pod kątem i zostaje odbita, natomiast część ulega załamaniu pod kątem t . Zatem, 

zgodnie z prawem Snella współczynnik załamania określa równanie (9). 
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Jeżeli wiązka pada pod kątem mniejszym od krytycznego kąta całkowitego zewnętrznego 

odbicia c, to promieniowanie przechodzące (nieulegające odbiciu) przeobraża się w falę 

wygasającą, poruszającą się równolegle do powierzchni, a jej intensywność maleje 

eksponencjalnie z przebytą drogą. Możemy więc zapisać, że t = 0, a zatem n = cos(c) 



  

(dla sytuacji gdy i = c). Ponieważ  2c , można dowieść że dla odpowiednio 

małych kątów i przy zaniedbaniu absorpcji, prawo Snella obrazuje poniższy wzór: 
2
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Jeżeli granicę rozdziału faz potraktujemy jako idealnie ostrą, odbicie może zostać opisane 

za pomocą prawa Fresnela, które w zakresie małych kątów przyjmuje postać:  
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Przy założeniu, że i >> c, 
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Rysunek 7. Geometria eksperymentu odbicia promieniowania rentgenowskiego (XR).  
 

Jak wspomniano powyżej, metoda odbicia promieniowania X dostarcza informacji na 

temat struktury monowarstwy wzdłuż kierunku do niej prostopadłego. W eksperymencie 

XR kąt padania wiązki promieniowania i kąt promieniowania odbitego są sobie równe:        

i = f = (rysunek 7). Wektor rozpraszania (ang. scattering vector) opisany jest wzorem: 

).sin()/4()sin(k2q z   Odbicie R(qz) można natomiast wyliczyć stosując dwie 

metody - tzw. „podejście kinematyczne” lub „dynamiczne”282,285. W pierwszym z nich 

korzysta się z tzw. „wzoru mistrza” (ang. „master formula”) (12), drugie natomiast 

wykorzystuje formalizm zaproponowany przez Parratta286. 
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Wzór (12) przedstawia zależność pomiędzy odbiciem zmierzonym, a odbiciem Fresnela 

RF(qz), natomiast wyrażenie ujęte w kwadrat modułu jest transformatą Fouriera 

znormalizowanego gradientu gęstości elektronowej, gdzie  jest uśrednioną gęstością 

elektronową subfazy niepokrytej monowarstwą. Wartość RF(qz) przy założeniu ostrej 

granicy faz woda/gaz można obliczyć stosując równanie (11). Przy okazji należy 

wspomnieć o jeszcze jednym ważnym parametrze charakteryzującym powierzchnię 

subfazy, a mianowicie o szorstkości (). Jest ona związana bezpośrednio ze zjawiskiem 

wzbudzanej termicznie mikroskopowej fali kapilarnej. Jak wskazują badania, wartość 

szorstkości dla czystej powierzchni wody wynosi  ~ 3,2 Å279.  

Równanie wyrażone wzorem (12) w postaci )q(R/)q(R zFz  pozwala na uzyskanie 

poprzecznie uśrednionej gęstości elektronowej badanej struktury w funkcji wertykalnej 

współrzędnej: (z).  

W wielu przypadkach dogodniejszym sposobem obróbki danych uzyskanych z pomiarów 

XR jest zastosowanie wspomnianej metody „dynamicznej”, korzystającej z algorytmu 

Parratta. Bez zagłębiania się w formalizm matematyczny, założenie tej metody można 

streścić w następujący sposób. Jak wiadomo rzeczywiste granice międzyfazowe,                  

a w szczególności granica faz woda/gaz nie są ostre (oczywiście w skali pojedynczych 

atomów). Z tego względu obserwuje się ciągłe zmiany własności fizycznych, w tym                

i gęstości elektronowej, przy przejściu z jednej fazy do drugiej. Należy zatem oczekiwać, 

że odbicie promieniowania od rzeczywistej granicy międzyfazowej nie spełnia prawa 

Fresnella. Skoro tak, rejestrowaną w eksperymencie XR falę odbitą można potraktować 

jako superpozycję fal odbitych przez nieskończoną liczbę nieskończenie cienkich warstw, 

o różnych gęstościach elektronowych, ułożonych jedna na drugiej. Opracowany przez 

Parratta algorytm rekursyjny pozwala na obliczenie odbicia w tak zdefiniowanym 

modelu286. 

W praktyce często korzysta się z metody opracowania wyników polegającej na stworzeniu 

modelu gęstości elektronowej (wzdłuż współrzędnej „z”) poprzez wprowadzenie podziału 

struktury cząsteczki na niezależne warstwy, lub jak jest to często określane na tzw. „pudła” 

(ang. „boxes” lub „slabs”), przy czym zakłada się jednorodność gęstości elektronowej           

w obrębie każdego z pudeł. W przypadku gdy monowarstwa utworzona jest przez 

cząsteczki o stosunkowo nieskomplikowanej strukturze (np. długołańcuchowe alkohole, 

kwasy tłuszczowe, fosfolipidy) wystarczające jest zazwyczaj wprowadzenie modelu                

z dwoma pudłami285,287. W powyższym przypadku jedno z nich obejmuje polarne głowy 



  

cząsteczki zanurzone w fazie wodnej, natomiast drugie hydrofobowe ogony zwrócone            

w stronę powietrza. Parametrami opisującymi każde z pudeł są gęstość elektronowa, 

długość oraz dodatkowo również współczynnik szorstkości powierzchni (σ) 

odgraniczających kolejne pudła. Przystępując do tworzenia modelu należy wykonać kilka 

prostych obliczeń niezbędnych parametrów wejściowych. Po pierwsze należy przyjąć 

założenie co do długości poszczególnych pudeł, np. dla nasyconego kwasu tłuszczowego 

długość pudła odpowiadającego hydrofobowemu ogonowi można obliczyć posługując się 

następującym wzorem: 

Lt = (m + 9/8)·1,265Å                                                                                                       (13) 

gdzie m oznacza ilość grup metylenowych, wartość 9/8 stanowi poprawkę uwzględniającą 

terminalną grupę CH3, natomiast 1,265Å to współczynnik Tanforda151, pozostający                

w zgodzie z danymi uzyskanymi z pomiarów rentgenowskich dla monokryształów 

alkanów. Następnie, korzystając ze wzoru (14) można również oszacować gęstość 

elektronową ρ(z) w obrębie poszczególnych pudeł. 
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W powyższym wzorze z oznacza liczbę elektronów, A powierzchnię zajmowaną przez 

cząsteczkę w monowarstwie przy ciśnieniu w jakim wykonywano pomiar, Lz to długość 

pudła (w kierunku osi prostopadłej do powierzchni), natomiast r0 oznacza klasyczny 

promień elektronu (2,82·10-5 Å). Dodatkowo do budowanego modelu można wprowadzić 

wartość współczynnika rozmycia (szorstkości), który wynosi zazwyczaj ~ 3 Å. 

W celu zweryfikowania poprawności przyjętego modelu stosuje się procedurę 

optymalizacji, która polega na dopasowaniu krzywej do punktów eksperymentalnych na 

wykresie zależności R(qz), metodą najmniejszych kwadratów (ang. least-squares fitting 

procedure). Parametrami podlegającymi dopasowaniu są gęstość elektronowa                     

w poszczególnych pudłach, długość pudeł, a dodatkowo parametry szorstkości 

powierzchni odgraniczających pudła. Znaczne ułatwienie opisywanej procedury oraz 

skrócenie czasu obliczeń można uzyskać stosując dedykowane do tego celu aplikacje 

komputerowe, takie jak Parratt288, StochFit289, czy Motofit290. Na podstawie uzyskanych 

wyników dopasowania przeprowadza się weryfikację poprawności skonstruowanego 

modelu. W najprostszy sposób dokonuje się tego porównując liczbę elektronów 

uzyskanych w wyniku optymalizacji modelu z liczbą elektronów przyporządkowanych 

poszczególnym pudłom na początku budowy modelu.  



                                                                 

Najistotniejszą informacją uzyskiwaną na drodze optymalizacji jest długość pudła, 

która w przypadku hydrofobowych ogonów, odpowiada projekcji łańcucha alkilowego na 

oś prostopadłą do powierzchni subfazy. Relacja ta uwzględnia fakt odchylenia 

hydrofobowych fragmentów molekuł od normalnej do granicy międzyfazowej, przy czym 

kąt odchylenia ( - ang. tilt angle) powiązany jest z długością pudła Lz i długością „ogona” 

Lt prostą zależnością geometryczną: cos() = Lz/Lt. Opisane powyżej nachylenie 

cząsteczek jest jedną z przyczyn „skrócenia” długości pudła (którą de facto łatwo 

zweryfikować na podstawie informacji płynących z techniki GID), natomiast innym 

powodem obserwowanego zjawiska może być realne przesunięcie fragmentu części 

hydrofobowej cząsteczki w głąb roztworu, wywołane np. obecnością w subfazie 

dodatkowych substancji reagujących z cząsteczkami tworzącymi monowarstwę.   

Na komentarz zasługuje jeszcze gęstość elektronowa fragmentu hydrofilowego, która             

w trakcie optymalizacji bardzo często ulega zwiększeniu. Jest to spowodowane hydratacją 

polarnego fragmentu, co pociąga za sobą konieczność uwzględnienia w modelu gęstości 

elektronowej pochodzącej od cząsteczek wody.  

Na rysunku 8 przedstawiono rozkład gęstości elektronowej ρ(z) monowarstwy Langmuira 

złożonej z cząsteczek kwasu arachidowego, uzyskany w wyniku optymalizacji modelu 

zbudowanego z dwóch pudeł285. 

 
Rysunek 8. Rozkład gęstości elektronowej monowarstwy kwasu arachidowego, uzyskany 
w wyniku optymalizacji modelu złożonego z dwóch pudeł („ogon” i „głowa”). Linią 
przerywaną zaznaczono profil gęstości elektronowej dla idealnie ostrych granic warstw          
(σ = 0), natomiast linia ciągła obrazuje gęstość elektronową z uwzględnieniem rozmycia 
(szorstkości).  
 



  

Opracowanie danych pomiarowych uzyskanych dla monowarstwy kwasu arachidowego na 

granicy faz woda/powietrze za pomocą techniki XR nie nastręcza poważniejszych 

trudności, co wynika przede wszystkim z prostoty stosowanego modelu (dwa pudła).            

W bardziej skomplikowanych przypadkach (monowarstwy cząsteczek surfaktantów           

o złożonej budowie291, monowarstwy mieszane292,293, obecność dodatkowych substancji         

w subfazie294,295) uzyskanie istotnych informacji staje się trudniejsze. Koniecznością staje 

się niekiedy zastosowanie bardziej złożonych (wielowarstwowych) modeli oraz 

wielokrotne powtarzanie procedury iteracyjnej przy jednoczesnej zmianie parametrów 

wejściowych.  

Ogromną zaletą metody XR jest możliwość uzyskania informacji na temat struktury               

i orientacji polarnych fragmentów cząsteczek surfaktantów znajdujących się we wnętrzu 

subfazy wodnej. Co więcej możliwe jest określenie długości i orientacji hydrofobowych 

ogonów, jednak w tym ostatnim przypadku weryfikacja i istotne uzupełnienie wniosków 

wypływa z porównania wyników z rezultatami otrzymanymi dzięki zastosowaniu metody 

dyfrakcji promieniowania X. 

 

 

II.2.6.2.     Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego – metoda GID 

 

Zastosowanie opisanej powyżej metody odbicia promieniowania rentgenowskiego 

(XR) umożliwia uzyskanie informacji na temat rozkładu gęstości elektronowej wzdłuż 

współrzędnej prostopadłej do powierzchni monomolekularnej warstwy. Tymczasem, 

metoda dyfrakcji promieniowania X (GID) umożliwia scharakteryzowanie struktury 

monowarstwy w płaszczyźnie powierzchni. Wiązka promieniowania rentgenowskiego 

padająca na znajdującą się na granicy faz zorganizowaną strukturę cząsteczkową zostaje 

ugięta w podobny sposób jak światło widzialne na odbiciowej siatce dyfrakcyjnej (np. na 

płycie CD)282.  

W eksperymencie GID wiązka promieniowania rentgenowskiego kierowana jest na badaną 

monowarstwę pod stałym kątem i (ang. glancing angle), mniejszym od krytycznego kąta 

całkowitego zewnętrznego odbicia c
302. Intensywność promieniowania ugiętego jest 

natomiast rejestrowana w funkcji dwóch kątów – kąta pomiędzy kierunkiem 

promieniowania padającego i rozproszonego w płaszczyźnie powierzchni ( 02 xy  ) oraz 



                                                                 

kąta pomiędzy kierunkiem promieniowania rozproszonego i powierzchnią subfazy 

( 0f  ) (rysunek 9)277.  

 
Rysunek 9. Geometria eksperymentu dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (GID).  

 

Kierunki promieniowania padającego i rozproszonego zostały opisane poprzez wektory 

falowe ki i kf, między którymi zachodzi relacja: | ki | = | kf | = k = 2π/λ, natomiast proces 

rozpraszania promieniowania X charakteryzuje wektor rozpraszania q = kf  -  ki, który 

można rozłożyć na dwie składowe: w płaszczyźnie qxy oraz wertykalną qz. Wektor 

rozpraszania q wraz z wektorami falowymi ki i kf tworzą tzw. przestrzeń odwrotną (ang. 

reciprocal space).  

Z krystalografii trójwymiarowej wynika, że do zaobserwowania dyfrakcji konieczne jest 

jednoczesne spełnienie trzech warunków Lauego: 

q·a = 2πh,  q·b = 2πk,  q·c = 2πl,                                                                                     (15) 

gdzie a, b, c są prymitywnymi wektorami sieci, natomiast h, k, l są liczbami całkowitymi 

(wskaźniki Millera). W sieci odwrotnej: 

q ≡ qhkl = ha* + kb* + lc*,                                                                                                 (16) 

gdzie a*, b*, c* to wektory sieci odwrotnej288. 

Z równań (15) i (16) wynika, że a*·a = 2π, a*·b = 0, a*·c = 0 i podobnie dla b* oraz c*.  

W przypadku monowarstwy rozpatrujemy krystaliczny stan jedynie w dwóch wymiarach, 

zatem powyższe wzory ulegają uproszczeniu. Dla dwóch wektorów prymitywnych a i b 

leżących w płaszczyźnie monomolekularnej warstwy, naturalnie jedynie dwa spośród 

trzech równań (15) pozostają konieczne do spełnienia. W przestrzeni odwrotnej, dyfrakcja 

jest obserwowana, gdy składowa qxy wektora rozpraszania jest zbieżna z wektorem sieci 



  

odwrotnej qhk spełniającym warunki Lauego. Należy pamiętać, iż ograniczenie to nie 

dotyczy składowej qz, zatem obserwowana intensywność dyfrakcji nie jest ograniczona 

jedynie do punktów Bragga, jak ma to miejsce w przypadku kryształu w trzech wymiarach, 

lecz jest ciągła w kierunku współrzędnej z. To ostatnie stwierdzenie byłoby w pełni 

słuszne, gdyby rozpatrywać rozpraszanie promieniowania w dwuwymiarowym układzie 

zbudowanym z obiektów punktowych. W przypadku rzeczywistych układów o skończonej 

grubości, jak np. monowarstwa Langmuira, zakres obserwowanej intensywności 

rozpraszania w kierunku z jest ograniczony do tzw. prętów Bragga (ang. Bragg rods), 

które posiadają ograniczoną długość. Co więcej, intensywność rozpraszania wzdłuż pręta 

nie jest jednakowa w każdym jego punkcie, lecz zmienia się w zależności od tzw. czynnika 

struktury cząsteczek (ang. structure factor, lub form factor)285. Czynnik ten jest 

transformatą Fouriera gęstości elektronowej cząsteczek w komórce elementarnej: 

  rde)()q,k,h(F 3)zqrq(i
z

zhkr                                                                                      (17) 

W praktyce nie jest możliwe uzyskanie monowarstwy na granicy faz woda/gaz w postaci 

pojedynczego dwuwymiarowego kryształu, za to obserwuje się istnienie krystalicznych 

domen surfaktantu, które charakteryzują się różnorodną orientacją względem normalnej do 

granicy faz (dwuwymiarowy proszek). Z tego względu, horyzontalnych składowych 

wektora rozpraszania qx i qy nie można zmierzyć oddzielnie, a jedynie jako ich 

kombinację: qxy = | qxy | = (qx
2 + qy

2)1/2, dlatego mierzona intensywność jest sumą po 

prętach Bragga (h, k) posiadających tą samą wartość | qxy |.  

Zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 9, składowe wektora rozpraszanie 

można zilustrować za pomocą poniższych wzorów285: 
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Przed przystąpieniem do dalszych rozważań należy rozróżnić pomiędzy dwoma istotnymi 

z punktu widzenia interpretacji wyników pojęciami: piki Bragga i pręty Bragga. Pik 

Bragga obrazuje zależność mierzonej intensywności dyfrakcji w funkcji składowej qxy. 

Zależność tę otrzymuje się poprzez całkowanie zmierzonej intensywności rozpraszania po 

wszystkich kanałach detektora pozycyjnego (szczegóły działania detektora PSD opisano        

w części poświęconej aparaturze badawczej), zorientowanego w kierunku prostopadłym do  



                                                                 

granicy faz (kierunek qz wektora rozpraszania). Odwrotnie, pręt Bragga dotyczy 

intensywności składowej qz, którą uzyskuje się przez całkowanie intensywności 

rozpraszania w kierunku pokrywającym się z płaszczyzną monowarstwy (qxy). 

Analizując uzyskane wyniki pomiarowe, w pierwszej kolejności na podstawie położenia 

maksimum piku Bragga można określić odległości pomiędzy liniami w sieci 

dwuwymiarowej (odpowiednik odległości międzypłaszczyznowych w krystalografii 

trójwymiarowej): 

  sin]cos)ab/hk(2b/ka/h[q/2d 2/12222
xy                                               (20) 

gdzie a, b są parametrami sieci, a jest kątem pomiędzy wektorami a i b. Po obliczeniu 

tych wielkości można z łatwością wyznaczyć powierzchnię komórki elementarnej, daną 

wzorem: A = absin(

Dodatkowe informacje, takie jak kąt nachylenia cząsteczek w monowarstwie oraz jego 

orientacja, stają się dostępne na podstawie analizy prętów Bragga, a konkretnie rozkładu 

intensywności wzdłuż nich.  

Poniżej zaprezentowano przykłady form organizacji cząsteczek w obrębie monowarstw 

Langmuira oraz informacje o nich dostępne z pomiarów GID277,285 (rysunki 10-13). 

Szczegóły dotyczące prezentowanych na rysunkach schematów zostały zamieszczone       

w opisach, natomiast poniżej przedstawiono ogólną koncepcję dotyczącą orientacji 

cząsteczek względem powierzchni oraz wynikający z niej typ komórki elementarnej.         

Na rysunku 10 zaprezentowano w sposób schematyczny cząsteczki surfaktantu tworzące 

na powierzchni subfazy wodnej sieć heksagonalną (a = b,  = 120°). W tym przypadku 

molekuły zorientowane są prostopadle do granicy międzyfazowej (brak odchylenia osi 

cząsteczek od normalnej do powierzchni). Druga możliwość, zobrazowana na rysunku 11 

dotyczy sytuacji, w której każda z cząsteczek jest odchylona od położenia wertykalnego    

w kierunku swojego najbliższego sąsiada (NN – ang. nearest neighbor). Orientacja tego 

typu odpowiada komórce heksagonalnej zniekształconej (prostokątnej centrowanej: a ≠ b, 

 = 90°). Podobny przypadek zilustrowano na rysunku 12, z tą jednak różnicą, że 

cząsteczki przyjmują orientację w kierunku następnego najbliższego sąsiada (NNN – ang. 

next nearest neighbor), co odpowiada nachyleniu wzdłuż dłuższego boku prostokątnej 

komórki elementarnej. Ostatni zaprezentowany na rysunku 13 przykład dotyczy 

elementarnej komórki jednoskośnej (a ≠ b,  ≠ 120°), która opisuje ułożenie cząsteczek 

odchylonych w dowolnym kierunku. 



  

 
Rysunek 10. a) Rozmieszczenie cząsteczek w monowarstwie (widok z góry) wraz             
z zaznaczonym konturem komórki elementarnej heksagonalnej. b) Widok boczny – 
orientacja cząsteczek na granicy faz woda/gaz w przestrzeni rzeczywistej. c) Sieć 
krystaliczna widziana z góry w przestrzeni odwrotnej - czarne punkty oznaczają pręty 
Bragga. d) Widok boczny sieci odwrotnej. Pręty Bragga zaznaczono jako pogrubione linie, 
przecinające czynnik struktury cząsteczki w punktach o maksymalnej intensywności 
dyfrakcji. e) Położenie prętów Bragga na wykresie zależności qz(qxy) (ang. two – 
dimensional powder pattern).   
 

 

 
Rysunek 11. a) Rozmieszczenie cząsteczek w monowarstwie (widok z góry) wraz              
z zaznaczonym konturem komórki elementarnej prostokątnej centrowanej. Cząsteczki 
odchylone od położenia wertykalnego w kierunku swojego najbliższego sąsiada - NN 
(wzdłuż krótszej ściany prostokątnej komórki elementarnej ). b), c), d) – jak na rysunku 1 
e) W tym przypadku maksimum intensywności prętów Bragga dla {1,1} i {2,0}obserwuje 
się dla qz>0. 



                                                                 

 
Rysunek  12. a) Rozmieszczenie cząsteczek w monowarstwie (widok z góry) wraz                 
z zaznaczonym konturem komórki elementarnej prostokątnej centrowanej. Cząsteczki 
odchylone od położenia wertykalnego w kierunku następnego najbliższego sąsiada - NNN 
(wzdłuż dłuższej ściany prostokątnej komórki elementarnej ). b), c), d) – jak na rysunku 1. 
e) W tym przypadku maksimum intensywności prętów Bragga dla {1,1} i {0,2}obserwuje 
się dla qz>0. 
 

 

 
Rysunek 13. Rozmieszczenie cząsteczek w monowarstwie (widok z góry) wraz                  
z zaznaczonym konturem komórki elementarnej jednoskośnej. b), c), d) – jak na rysunku 1. 
e) W tym przypadku intensywności wszystkich prętów Bragga obserwuje się dla qz>0.  
 

 



  

Poniżej zaprezentowano sposób interpretacji wyników uzyskanych na drodze 

eksperymentów z zastosowaniem techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego 

(GID). Analizowanym przykładem, zaczerpniętym z literatury294 jest monowarstwa kwasu 

palmitynowego utworzona na granicy faz woda/powietrze. Na rysunku 14 przedstawiono 

zarejestrowane piki Bragga dla monowarstwy wspomnianego kwasu na dwóch różnych 

etapach kompresji monowarstwy, tj. przy ciśnieniu powierzchniowym 15 i 30 mN/m.           

W drugim ze wspomnianych przypadków obserwuje się pojedynczy, charakterystyczny dla 

sieci heksagonalnej sygnał, o maksimum intensywności qxy = 1,52 Å-1.   

 

 
Rysunek 14. Piki Bragga zarejestrowane dla monowarstwy kwasu palmitynowego przy 
ciśnieniu powierzchniowym 15 i 30 mN/m. Pojedynczy pik oznaczony jako {1,0} 
odpowiada ułożeniu cząsteczek w sieci heksagonalnej, natomiast piki {1,1} i {0,2} 
odpowiadają strukturze opisanej siecią prostokątną centrowaną (zdeformowaną 
heksagonalną). 
 

Analizę wyników należy rozpocząć od obliczenia odległości pomiędzy liniami w sieci 

dwuwymiarowej. Korzystając z zależności xyq/2d   otrzymujemy d = 4,13Å. Jak 

wspomniano powyżej w przypadku sieci heksagonalnej rozważamy następujące parametry 

komórki elementarnej: a = b, γ = 120°. Korzystając ze wzoru (20) można wyznaczyć teraz 

parametr a, należy jednak zauważyć, że w przypadku sieci heksagonalnej wzór ulega 

znacznemu uproszczeniu: 

2/122 )hkkh(a
2
3d                                                                                               (21) 



                                                                 

Co więcej, w przypadku heksagonalnej komórki elementarnej rozpatruje się następujący 

zbiór prostych: {h,k} = {(1,0), (0,1), (-1,1), (-1,0), (0,-1), (1,-1)}, zatem na podstawie 

wzoru (20) uzyskujemy ostatecznie: 
2

3ad hk  , stąd w dyskutowanym przypadku            

a = 4,77 Å. Kolejno można obliczyć powierzchnię przypadającą na cząsteczkę kwasu 

palmitynowego w monowarstwie Langmuira. Wzór na pole powierzchni komórki 

elementarnej (w tym przypadku sześciokąta foremnego): 
2

3a3P
2

 , zatem dla 

rozpatrywanego przykładu P = 59,1 Å2. Jak wiadomo w obrębie jednej heksagonalnej 

komórki elementarnej znajdują się trzy, ściśle upakowane cząsteczki (o przekroju 

przybliżonym kołem), dlatego pojedyncza molekuła zajmuje powierzchnię równą 19,7  Å2.  

Poszerzenia piku Bragga, które można zaobserwować zwłaszcza w dolnym jego 

fragmencie (rysunek 14), związane jest ze skończoną wielkością dwuwymiarowych domen 

surfaktantu na powierzchni subfazy. Uśrednione rozmiary tychże domen, czyli tzw. 

długość koherentna Lxy (ang. coherence length) może zostać oszacowana na podstawie 

wzoru Scherrera: 
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29,0L                                                                                                (22) 

FWHM (ang. Full Width at Half Maximum) oznacza szerokość połówkową piku Bragga. 

W analizowanym przypadku Lxy wynosi ~ 470Å.  

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku monowarstwy kwasu palmitynowego sprężonej do 

ciśnienia powierzchniowego równego 15 mN/m, na rysunku 14 można zaobserwować dwa 

piki Bragga. W tym przypadku rozmieszczenie cząsteczek w monowarstwie opisuje się za 

pomocą sieci prostokątnej centrowanej (a ≠ b, γ = 90°), w obrębie której cząsteczki są 

odchylone od normalnej do powierzchni subfazy. Podobnie jak w poprzednim przypadku, 

interpretację wyników należy rozpocząć od obliczenia odległości pomiędzy liniami               

w dwuwymiarowej sieci krystalicznej. I tak, d11 = 4,33 Å (qxy = 1,45 Å-1), natomiast            

d02 = 4,19 Å (qxy = 1,50 Å-1).  



  

Następnie należy znaleźć parametry prostokątnej komórki elementarnej. Jak łatwo 

zauważyć w tym przypadku wzór (20) przyjmuje postać: 
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stąd b = 8,38Å (b = 2 d02), natomiast a = 5,06Å ( 22
11

2 b
1

d
1

a
1

 ). Powierzchnia 

prostokątnej komórki elementarnej wynosi 42,4 Å2, zatem na pojedyncza cząsteczkę 

przypada powierzchnia równa 21,2 Å2. Długość koherentna obliczona z wzoru Scherrera 

(22) wynosi w przypadku piku {1,1} 160 Å, natomiast {0,2} 450 Å.  

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat struktury monowarstwy konieczna jest 

interpretacja uzyskanych prętów Bragga (rysunek 15). 

 

 
Rysunek 15. Pręty Bragga zarejestrowane dla monowarstwy kwasu palmitynowego, 
sprężonej do ciśnienia powierzchniowego 15 mN/m (sieć prostokątna). 
 

Na rysunku widoczne są dwa pręty Bragga oznaczone podobnie jak poprzednio piki 

Bragga zbiorami prostych {0,2} i {1,1}, charakterystycznymi dla prostokątnej komórki 

elementarnej. Pierwszy z prętów posiada maksimum intensywności dla qz = 0 Å-1, 

natomiast drugi dla qz = 0,48 Å-1. Niezerowa wartość qz w przypadku pręta {1,1} świadczy 

o odchyleniu cząsteczek tworzących monowarstwę od położenia prostopadłego.  

Przywołując rysunek 11, należy pamiętać, że w przypadku pręta {1,1} czynnik struktury 

cząsteczki pokrywa się z prętem Bragga (wskazując maksymalną intensywność) właśnie 

dla qz>0 (czyli powyżej horyzontu monowarstwy). Z drugiej strony, oś cząsteczki 

pozostaje w każdym przypadku prostopadła do czynnika struktury cząsteczki, zatem             



                                                                 

w dyskutowanym przypadku obserwuje się odchylenie molekuł od położenia 

wertykalnego. Jak wspomniano powyżej, przy okazji interpretacji wyników eksperymentu 

XR, orientację cząsteczki na granicy faz można opisać za pomocą kąta nachylenia . 

Niezbędne w tym miejscu staje się wprowadzenie następującej ogólnej zależności277: 

 cos)(tgqq xyhk,z                                                                                                        (24) 

gdzie, qz,hk jest maksimum zarejestrowanego pręta Bragga, opisanego współczynnikami 

{h,k}, qxy to składowa wektora rozpraszania w płaszczyźnie horyzontalnej, przy czym qxy 

≡ qhk, natomiast ψ oznacza kąt pomiędzy kierunkiem nachylenia cząsteczek, a wektorem 

qxy.  

W rozpatrywanym przykładzie długie osie cząsteczek są odchylone od normalnej do 

granicy faz wzdłuż kierunku pokrywającego się z osią „a” prostokątnej komórki 

elementarnej (nachylenie w kierunku najbliższego sąsiada - NN). Wniosek ten wypływa          

z położenia drugiego pręta Bragga {0,2}, którego maksimum obserwowane jest dla qz = 0, 

a zatem cząsteczki wykazują orientację ortogonalną względem osi „b” komórki 

elementarnej. Skoro cząsteczkom przypisano taki kierunek nachylenia (dla NN, cosψ = 1), 

kąt  można obliczyć w następujący sposób: 





2
qa

)(tg )11(,z , ponieważ q·a = 2πh (wzór 

15). Ostatecznie po podstawieniu wartości liczbowych uzyskuje się ~ 21°.     

Na podstawie interpretacji prętów Bragga, można dodatkowo obliczyć grubość 

monomolekularnej warstwy wzdłuż osi „z”, czyli projekcję długości nachylonych 

cząsteczek na oś normalną do granicy fazowej. Stosuje się w tym przypadku wzór 

analogiczny do zależności (22):  
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29,0L                                                                                                  (25) 

Tak w skrócie można przedstawić interpretację wyników eksperymentów GID dla 

monowarstwy kwasu palmitynowego. W opisie pominięto analizę pręta Bragga 

uzyskanego w trakcie pomiarów dyfrakcji promieniowania X dla monowarstwy sprężonej 

do wyższego ciśnienia powierzchniowego (30 mN/m). W tym przypadku ułożenie 

cząsteczek na powierzchni wody opisuje się za pomocą heksagonalnej komórki 

elementarnej, a zatem cząsteczki są zorientowane prostopadle do płaszczyzny 

pokrywającej się z granicą faz ( = 0°). 



  

II.2.7.        Odbicie nautronów – metoda NR 

 

Technika oparta na zjawisku rozpraszania neutronów, podobnie jak opisane 

powyżej metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie stanowi bogate źródło 

informacji na temat struktury molekularnych warstw surfaktantów296. Znajduje ona 

zastosowanie zarówno w badaniu monowarstw Langmuira na powierzchni roztworów 

wodnych, jak również wielowarstw na granicy faz ciało stałe/roztwór. Technika NR 

dostarcza informacji o molekularnym składzie badanej warstwy, jej grubości, a także             

o wzajemnym ułożeniu cząsteczek wzdłuż kierunku prostopadłego do granicy 

międzyfazowej277,297-299. Podobnie jak XR, technika NR należy do metod odbiciowych, 

zatem z fizycznego punktu widzenia zjawiska leżące u podstaw obydwu technik są 

podobne283.  

Zgodnie ze wzorem de Broglie’a, każdy poruszający się neutron może zostać opisany jako 

fala materii o długości λ = h/p, gdzie p oznacza pęd neutronu, a h jest stałą Plancka.  

 

 
Rysunek 16. Odbicie wiązki neutronów od warstwy cząsteczek wyniesionych na podłoże 
stałe. Promieniowanie odbite w dwóch różnych punktach dwuwarstwy ulega wzmocnieniu, 
jeżeli spełnione jest prawo Bragga.  
 

 

Na rysunku 16 przedstawiono wiązkę neutronów odbijającą się zarówno w dolnym, 

jak i w górnym punkcie warstwy cząsteczek o grubości d. Podobnie jak fala świetlna 

odbite neutrony ulegają konstruktywnej interferencji (wzmocnieniu), jeśli spełnione jest 

prawo Bragga:  sind2n 277. Na podstawie tego równania można łatwo wyznaczyć 

grubość warstwy cząsteczek surfaktantu (d), wiedząc że θ to kąt padania wiązki neutronów 

o długości fali λ, natomiast n jest liczbą całkowitą. W trakcie eksperymentu NR neutrony 

kierowane są na badaną próbkę pod małym kątem θ, po czym mierzy się stosunek ilości 



                                                                 

neutronów rozproszonych do neutronów padających. Wielkość ta nazywana jest 

współczynnikiem odbicia (R) i wyrażana jest w funkcji wektora przenoszenia pędu 

Qz
300,301. 

irz kksin4Q 



                                                                                                   (26) 

Wektor Qz, określany również mianem wektorem rozpraszania, definiowany jest jako 

różnica wektorów falowych: odbitego i padającego (rysunek 17). 

 

 
Rysunek  17. Geometria eksperymentu odbicia neutronów (NR). 

 

Analiza uzyskanych danych pomiarowych dostarcza informacji na temat tzw. gęstości 

długości rozpraszania ρ(z) (ang. SLD – scattering length density) w kierunku 

prostopadłym do powierzchni badanej warstwy cząsteczek. Wartość ta jest bezpośrednio 

zależna od składu chemicznego próbki, jako że jest sumą długości rozpraszania 

poszczególnych składników dzieloną przez objętość zajmowaną przez cząsteczki   

warstwie296: 


j

jjnb)z(                                                                                                                  (27) 

gdzie bj oznacza długość rozpraszania jądra j, natomiast nj to ilość jąder.  

Podobnie jak w opisanej powyżej metodzie XR, interpretacja wyników eksperymentu 

polega na zastosowaniu modelu pudeł, pośród których każde zgodnie z przyjętym 

założeniem charakteryzuje się stałą wartością ρ(z) (analogicznie do stałej gęstości 

elektronowej w technice XR).  



  

Weryfikacja poprawności przyjętego modelu odbywa się na drodze optymalizacji, 

polegającej na dopasowywaniu krzywej do punktów eksperymentalnych na wykresie 

zależności R(Qz). Również w tym przypadku korzysta się najczęściej z algorytmu 

rekursyjnego opracowanego przez Parratta286.  

 

Porównując dwie opisane powyżej techniki odbiciowe: XR i NR należy pamiętać        

o istotnej różnicy pomiędzy nimi, która warunkuje zastosowania tych metod badawczych. 

Podczas gdy promieniowanie rentgenowskie jest rozpraszane przez obecne w badanych 

cząsteczkach elektrony, wiązka neutronów ulega rozproszeniu przez jądra atomowe, 

dlatego technika NR jest czuła na różnice izotopowe pierwiastków, co często wykorzystuje 

się w praktyce299. Jądra różnych izotopów tego samego pierwiastka rozpraszają neutrony       

z różną amplitudą, a w niektórych przypadkach (wodór i deuter) również z przeciwną 

fazą283. Z tego względu ciężka woda stosowana jest w celu zapewnienia kontrastu dla 

badanej, bogatej w wodór próbki organicznej. 

Opisana powyżej technika oparta na zjawisku rozpraszania neutronów posiada szereg 

istotnych zalet, dzięki którym stała się cennym narzędziem w badaniu molekularnych 

warstw substancji biologicznych. NR umożliwia badanie zarówno układów relatywnie 

prostych (monowarstwy na granicy faz roztwór/gaz)300,302-304, jak i bardziej złożonych 

(dwu- i wielowarstwy na podłożach stałych)301,305-308. Z tego względu przy jej pomocy, 

możliwe staje się badanie dwuwarstw lipidowych, które służą jako doskonały model 

naturalnych błon komórkowych, a także ich oddziaływań z rozmaitymi substancjami 

aktywnymi biologicznie. Korzystając ze wspomnianej różnicy w rozpraszaniu neutronów 

przez różne izotopy tego samego pierwiastka, istnieje możliwość modyfikacji struktury 

badanych cząsteczek poprzez zastosowanie podstawienia izotopowego, co w konsekwencji 

prowadzi do wyraźnych zmian długości rozpraszania ρ(z)296. Innym przykładem jest tzw. 

metoda zmiany kontrastu (ang. contrast variation), która polega na wykonaniu kilku 

pomiarów NR tego samego układu, zastępując za każdym razem inny jego składnik 

pochodną podstawioną deuterem299.  



                                                                 

Mimo, iż stosowana w eksperymencie NR wiązka neutronów ulega silnemu rozpraszaniu 

na atomach lekkich pierwiastków (H, C, O, N), to jednak w porównaniu                               

z promieniowaniem rentgenowskim, neutrony nie wywołują destrukcji materiału 

organicznego, nawet w przypadku długiego czasu ekspozycji296.  

Podsumowując należy podkreślić, iż zarówno metody wykorzystujące zjawisko 

rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (XR i GID), jak i technika NR, posiadają 

liczne zalety, ale i pewne ograniczenia. Z tego względu najlepsze rezultaty osiąga się 

stosując opisane techniki na zasadzie komplementarności.  

 



  

II.3.           Aparatura badawcza 

II.3.1.        Pomiar ciśnienia powierzchniowego – technika Langmuira 

 

Podstawowym przyrządem służącym do charakterystyki monowarstw 

nierozpuszczalnych surfaktantów na granicy faz woda/powietrze jest tzw. waga 

Langmuira197. Współcześnie stosowane urządzenia tego typu zbudowane są z głębokiej na 

kilka mm wanny wykonanej z hydrofobowego materiału (najczęściej z teflonowego 

bloku), która przed pomiarem wypełniana jest wodą, lub w zależności od potrzeby innym 

roztworem wodnym. Górna część wanny zaopatrzona jest (w zależności od modelu)         

w jedną lub dwie, wykonane z teflonu (bądź niekiedy z tworzywa hydrofilowego - Delrin), 

ruchome barierki służące do sprężania badanej monowarstwy. Płynny dobór szybkości 

sprężania jest możliwy dzięki zastosowaniu precyzyjnego silnika elektrycznego, który 

napędza barierki dzięki zastosowaniu paska zębatego.  

 

a b b

c

d

 
 

Rysunek 18. Zdjęcie wagi Langmuira firmy NIMA model 611. a – teflonowa wanna, b – 
teflonowe ruchome barierki, c – metalowa obudowa, d – precyzyjny tensiometr z płytką 
Wilhelmiego. 
 

 

 



                                                                 

Wykonane z dużą dokładnością elementy teflonowe, a także najwyższej jakości materiały 

gwarantują możliwość swobodnego manipulowania dostępną dla cząsteczek powierzchnią, 

bez obaw o adsorpcję cząsteczek na powierzchni barierek. Ponadto, dzięki precyzyjnej 

budowie nowoczesnych wag, możliwość przeciekania cząsteczek tworzących 

monowarstwę pod barierkami została ograniczona do minimum. 

Teflonowa wanna stanowiąca zasadniczą część przyrządu osadzona jest w wykonanej             

z metalu obudowie, w której znajdują są elementy grzewcze w postaci metalowych rurek 

połączonych z zewnętrznym termostatem, umożliwiającym precyzyjne kontrolowanie 

temperatury w trakcie pomiarów. Niektóre modele wag, w których teflonowa wanienka 

posiada w swym dnie specjalne wgłębienie (określane często mianem „studni”), 

umożliwiają transfer monowarstw surfaktantów na podłoża stałe metodą Langmuir – 

Blodgett (LB). 

W nowoczesnych wagach Langmuira do pomiaru ciśnienia powierzchniowego służy 

tensiometr, którego częścią pomiarową jest zanurzona w wodzie płytka Wilhelmiego 

wykonana z platyny lub wysokiej czystości bibuły filtracyjnej.  

 

 

II.3.2.        Odbicie i dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego – metody XR i GID 

 

Zastosowanie synchrotronów jako intensywnych źródeł promieniowania 

rentgenowskiego na początku lat osiemdziesiątych XX w. przyczyniło się do rozwoju 

nowych metod opartych na zjawisku rozpraszania promieniowania X przez substancje 

tworzące monomolekularne warstwy na granicy faz woda/gaz. W kilku centrach 

synchrotronowych powstały stanowiska umożliwiające badanie struktury monowarstw 

surfaktantów z zastosowaniem metod odbicia i dyfrakcji promieniowania 

rentgenowskiego. Zaprezentowana poniżej zasada działania dyfraktometru 

przystosowanego do pomiarów z użyciem wagi Langmuira została opisana na przykładzie 

tego typu stanowiska działającego w laboratorium HASYLAB w ośrodku 

synchrotronowym DESY (Deutsche Elektron/Synchrotron) w Hamburgu309.                     

W eksperymentach XR i GID stosuje się dobrze skolimowaną, monochromatyczną wiązkę 

promieniowania o długości fali ~ 1,3 Å i mocy 0,3 mW, padającą na niewielki fragment 

powierzchni badanej monowarstwy (5 mm×50 mm).  



  

 
Rysunek 19. Schemat zestawu do pomiarów rozpraszania promieniowania X stanowiący 
fragment dyfraktometru rentgenowskiego. a) waga Langmuira w szczelnej komorze 
wypełnionej helem – widok boczny. Zaznaczono wiązkę rozpraszanego promieniowania X 
padającego w kierunku detektora pozycyjnego (PSD). b) Schemat obrazujący geometrię 
eksperymentów XR i GID – widok z góry. 

 

Podstawowym elementem zestawu pomiarowego jest umieszczona na goniometrze 

dyfraktometru, termostatowana waga Langmuira, znajdująca się w szczelnej komorze 

wypełnionej helem, zaopatrzonej w przepuszczalne dla promieniowania X okienka 

wykonane z Kaptonu. W teflonowej wanience wagi, pod fragmentem monowarstwy 

eksponowanym na promieniowanie X umieszcza się płytę szklaną w celu zmniejszenia 

głębokości subfazy do ok. 0,3 mm (rysunek 19 a). Zabieg ten ma na celu stłumienie 

wzbudzanej mechanicznie fali na powierzchni fazy wodnej. Przed rozpoczęciem 

eksperymentu komora wypełniana jest helem, w celu usunięcia tlenu, którego obecność     

w zjonizowanej wiązką promieniowania X atmosferze mogłaby przyczynić się do 

degradacji badanej próbki. Ponadto zabieg ten ma na celu zmniejszenie tła 

spowodowanego rozpraszaniem promieniowania X przez cięższe atomy, takie jak tlen, 

azot, czy argon. Optymalne warunki do prowadzenia eksperymentu zostają osiągnięte, gdy 

zawartość tlenu w komorze zmniejsza się do 1%. 



                                                                 

Pochodząca bezpośrednio z synchrotronu (lub z pierścienia akumulacyjnego) wiązka 

promieniowania rentgenowskiego przed ostatecznym jej skierowaniem na badaną próbkę 

podlega monochromatyzacji. W tym celu stosuje się kryształ berylu (200), który pozwala 

na uzyskanie promieniowania o długości fali ~ 1,303 Å. Dzięki regulacji położenia 

monochromatora w trakcie eksperymentu GID, wiązka promieniowania X kierowana jest 

na powierzchnię badanej próbki pod niemal równoległym do płaszczyzny kątem i = 0,11° 

= 0,85 c, gdzie c jest kątem całkowitego zewnętrznego odbicia. Tak dobrany kąt 

zapewnia całkowite odbicie fali padającej, podczas gdy załamana fala wygasająca 

rozchodzi się wzdłuż powierzchni fazy wodnej. Wiązka promieniowania rentgenowskiego 

podczas eksperymentu oświetla obszar monowarstwy o powierzchni 5 mm × 50 mm294,310. 

W celu zapobieżenia destrukcji badanej próbki przez długotrwałą ekspozycję na 

intensywne promieniowanie X, waga Langmuira jest przesuwana o 0,025 mm                   

w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku padania wiązki promieniowania po 

zarejestrowaniu każdego kolejnego punktu eksperymentalnego.  

Wiązka promieniowania ugiętego uzyskuje zbieżność przechodząc przez kolimator 

Sollera, po czym trafia do położonego wertykalnie detektora pozycyjnego (PSD – ang. 

Position Sensitive Detector), który mierzy składową qz wektora rozpraszania w zakresie 

0,0 do 1,0 A-1. Zarówno kolimator, jak i detektor zainstalowane są w sposób 

umożliwiający ich obrót wokół osi prostopadłej do powierzchni subfazy pokrytej 

monowarstwą311. 

W eksperymencie XR rejestrowana jest intensywność promieniowania odbitego w funkcji 

kąta promieniowania padającego do płaszczyzny powierzchni i (i = f = , rysunek 7). 

Pomiaru dokonuje się za pomocą detektora scyntylacyjnego NaI. Tło rozpraszania 

pochodzące przede wszystkim od subfazy wodnej zostaje zarejestrowane dla niewielkiego 

kąta 2θxy (0,7°), a następnie odjęte od właściwego sygnału dla badanej monowarstwy, 

uzyskanego dla 2θxy = 0. 

  

 



  

II.3.3.        Reflektometria neutronowa – metoda NR 

 

Jednym z przykładów zastosowania techniki odbicia neutronów (NR) jest badanie 

właściwości dwuwarstwy lipidowej osadzonej na podłożu stałym (np. monokryształ 

kwarcu), dzięki zastosowaniu technik Langmuira – Blodgett (LB) oraz Langmuira - 

Schaefera (LS). Schemat urządzenia służącego do pomiarów rozpraszania wiązki 

neutronów na granicy faz ciało stałe/ciecz przedstawiono na poniższym rysunku: 

 

 

 
Rysunek 20. Schemat zestawu służącego do badania dwuwarstw lipidowych na podłożu 
stałym (kwarc) za pomocą techniki NR w reflektometrze SPEAR. 
 

Wszystkie opisane w niniejszej pracy eksperymenty z zastosowaniem techniki NR 

zostały przeprowadzone w Narodowym Laboratorium w Los Alamos (Los Alamos 

National Laboratory Lujan Neutron Scattering Center), przy użyciu reflektometru SPEAR 

(Surface Profile Analysis Reflectometer), który działa na zasadzie pomiaru czasu przelotu 

neutronów (TOF – ang. time of flight)312. Poniżej przedstawiono główne założenia 

metodologii badawczej oraz zasadę działania stosowanego reflektometru.  

W celu uzyskania dwuwarstwy lipidowej o odpowiedniej organizacji cząsteczek, tzn. 

takiej, w której pojedyncze warstwy molekularne są zwrócone ku sobie fragmentami 

hydrofobowymi, zastosowano następującą procedurę. Cząsteczki lipidów naniesiono na 

swobodną powierzchnię wody na wadze Langmuira w lotnym rozpuszczalniku 

organicznym, po czym, po jego odparowaniu monowarstwę sprężono do zadanego 

ciśnienia powierzchniowego (20, 30, lub 40 mN/m). Pierwszą warstwę monomolekularną 



                                                                 

naniesiono techniką LB (prostopadle do powierzchni subfazy) na dokładnie oczyszczoną 

powierzchnię monokryształu kwarcu o średnicy ~ 7,5 cm (alfa – kwarc o gęstości 2,64-

2,65 g-cm-3). Następnie po zmianie pozycji kryształu z prostopadłej na horyzontalną 

względem powierzchni subfazy, naniesiono drugą monowarstwę, tym razem metodą LS. 

Tak przeprowadzona procedura zapewnia uzyskanie dwuwarstwy lipidowej o ściśle 

zdefiniowanym składzie i strukturze, co ma ogromne znaczenie w badaniach mających na 

celu jak najwierniejsze odtworzenie budowy naturalnej błony biologicznej.  

Przygotowany w ten sposób kryształ kwarcu, pokryty dwuwarstwą lipidową umieszcza się 

w aluminiowych zaciskach zainstalowanej na goniometrze celi pomiarowej w ten sposób, 

by naniesiona na niego warstwa zwrócona była w kierunku ceramicznego dysku (Macor). 

Pomiędzy stałymi elementami pozostawia się odstęp wynoszący 0,2 – 0,3 mm, który 

wypełniany jest subfazą (w przypadku metody NR jest nią ciężka woda)308.  

Reflektometr SPEAR korzysta z polichromatycznego, impulsowego (20 Hz) źródła 

neutronów, które przepuszczane są przez ciekły wodór w temperaturze 20 K, spełniający 

rolę moderatora. Następnie na swej drodze neutrony natrafiają na selektory prędkości (ang. 

choppers), których zadaniem jest zredukowanie długości fali cząstek do zakresu 2 – 16 

Å312.  

Zaznaczona na rysunku 20 wiązka neutronów padająca pod małym kątem θ, ulega 

rozproszeniu na powierzchni kontaktu kwarcu z dwuwarstwą lipidową. Dzięki 

zastosowaniu serii wąskich szczelin kolimujących, wiązka pada na niewielki fragment 

badanej próbki (20 mm × 50 mm). Mierząc czas, jaki jest potrzebny wiązce na przebycie 

znanej długości drogi w urządzeniu pomiarowym, można wyliczyć pęd neutronów, a 

zatem i dokładną długość fali.  

W wyniku przeprowadzonego pomiaru otrzymuje się wartość współczynnika odbicia              

R (będącego stosunkiem ilości neutronów rozproszonych do ilości neutronów padających)          

w funkcji wektora przenoszenia pędu Qz. W reflektometrze SPEAR rozproszone neutrony 

rejestrowane są za pomocą liniowego detektora pozycyjnego (3He)312. 

 



  

II.3.4.       Mikroskopia kąta Brewstera 

 

Pierwsze doniesienia na temat zastosowania mikroskopii kąta Brewstera (BAM - 

ang. Brewster Angle Microscopy) w badaniu monowarstw surfaktantów na granicy faz 

woda/powietrze pochodzą z początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia221,222.        

Od tamtej pory metoda ta znajduje powszechne zastosowanie, będąc obecnie 

najużyteczniejszą spośród metod mikroskopowych wykorzystywanych w celu 

bezpośredniej wizualizacji monomolekularnych warstw Langmuira. BAM dostarcza 

niezwykle cennych informacji na temat organizacji cząsteczek tworzących monowarstwę 

(wielkość oraz kształt obserwowanych domen)233,313-316, stopnia uporządkowania molekuł 

w poszczególnych etapach kompresji (stany monowarstwy, przejścia fazowe, obszary 

współistnienia faz)317-319, obecności agregatów, czy też istnienia struktur 

wielowarstwowych271,320. Technika ta stosowana jest również w celu obserwacji wpływu 

czynników zewnętrznych, takich jak np. temperatura oraz skład subfazy wodnej na 

strukturę monowarstwy. Niewątpliwą zaletą metody BAM w porównaniu z mikroskopią 

fluorescencyjną jest brak konieczności stosowania dodatku barwników kontrastujących. 

 

 
Rysunek 21. a - Światło padające na granicę faz woda/powietrze pod kątem Brewstera θB. 
Odbicie następuje, gdy na granicy faz obecna jest monowarstwa. b – ideowy schemat 
mikroskopu BAM.  

 



                                                                 

Odbicie światła od płaszczyzny oddzielającej dwa ośrodki o współczynnikach załamania 

n1 i n2 zależy od polaryzacji promieniowania padającego oraz od kąta padania θ.                

W sytuacji gdy światło posiadające polaryzację p (w płaszczyźnie padania), pada pod 

kątem Brewstera (θB) na ostrą granicę faz, intensywność światła odbitego jest równa zeru. 

Przez ostrą, pozbawioną rozmycia (tzw. „fresnelowską”) granicę faz rozumie się granicę, 

której przekroczenie powoduje nieciągłą zmianę współczynnika załamania światła277.  

Wartość kąta Brewstera dla dwóch ośrodków o współczynnikach załamania n1 i n2 

przedstawia poniższa zależność: 

1

2
B n

ntg                                                                                                                          (28) 

W praktyce, w przypadku rzeczywistych granic międzyfazowych intensywność światła 

odbitego osiąga dla kąta Brewstera minimum, np. dla granicy faz woda/powietrze wynosi 

1,2·10-8 321. Obecność monowarstwy surfaktantu, której współczynnik załamania światła 

jest zasadniczo różny od współczynników obydwu ośrodków – wody i powietrza, 

powoduje zmianę natężenia światła odbitego. Dla przykładu, monowarstwa substancji 

powierzchniowo czynnej o grubości 10 Å i współczynniku załamania 1,4 powoduje 

zwiększenie intensywności światła odbitego ok. 35 – krotnie321. Pomimo tego, wartość ta 

pozostaje nadal bardzo niewielka i aby zarejestrować obraz tak cienkich warstw, konieczne 

jest zastosowanie intensywnego źródła światła padającego (laser) oraz bardzo czułej 

kamery CCD. Schemat ideowy mikroskopu BAM zaprezentowano na rysunku 21b.  

Stosując BAM do bezpośredniej obserwacji monowarstwy Langmuira w trakcie jej 

kompresji, łatwo zauważyć, iż intensywność światła odbitego wzrasta wyraźnie wraz ze 

wzrostem grubości warstwy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pojawienia się na 

powierzchni tworów trójwymiarowych, np. w wyniku kolapsu monowarstwy.  



  

W opisanych w części doświadczalnej badaniach stosowano mikroskop BAM 2 

plus niemieckiej firmy NFT zainstalowany nad wagą Langmuira o powierzchni 500 cm2 

(NIMA 601) (rysunek 22). Całość umieszczono na stole antywibracyjnym. W opisywanym 

mikroskopie źródłem światła jest laser o mocy 50 mW, emitujący światło posiadające 

polaryzację p, o długości fali 532 nm (światło zielone). Obiektyw umieszczono wzdłuż 

kierunku odbicia światła, pod kątem Brewstera wynoszącym dla granicy faz 

woda/powietrze 53,1°. Rozdzielczość mikroskopu wynosiła 2 μm. Zarejestrowane obrazy 

odpowiadające fragmentowi monowarstwy o rozmiarach 770 μm × 570 μm, poddano 

obróbce cyfrowej, polegającej na zastosowaniu kompensacji tła oraz na wyostrzeniu 

wybranych fragmentów obrazu.  

 

 

 
 

Rysunek 22. Zdjęcie mikroskopu BAM 2 plus firmy NFT, zainstalowanego nad wagą 
Langmuira (NIMA 601).  



                                                                 

III.          Część eksperymentalna 
III.1.          Stosowane odczynniki 

 

Lipidy 

Cholesterol syntetyczny o czystości ≥ 99% zakupiono w firmie Aldrich. Syntetyczne 

fosfolipidy: 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DPPC) (TLC, ≥ 99%),                     

1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) (DPPG) w postaci soli sodowej (TLC, 

≥ 99%), 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina (DPPE) (TLC, ≥99%) oraz         

1-stearoilo-sn-glycero-3-fosfocholina (lizo-PC) (~ 99%) zostały zakupione w firmie 

Sigma. Sfingomielina -  N-heksadekanoilo-D-erytro-sfingozylofosforylocholina (SM)             

o czystości ≥ 98%, uzyskana z jaja kurzego została zakupiona w firmie BioChemica. 
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Rysunek 23.  Struktury chemiczne badanych lipidów. 



  

Cyklodekstryny 

Natywna -cyklodekstryna (-CD) o czystości 99% została zakupiona w firmie Cyclolab 

(Węgry), natomiast - i -cyklodekstryna (-CD i -CD) o czystości ≥ 98% (HPLC) 

zakupiono w firmie Fluka.  

 

Wszystkie stosowane w badaniach substancje ze względu na ich wysoką czystość były 

używane bez dodatkowego oczyszczania.  

 

Rozpuszczalniki 

Rozpuszczalnikami stosowanymi w badaniach związków powierzchniowo czynnych były 

chloroform (cz.d.a.) produkowany prze firmę Lach – Ner (Czechy) oraz metanol (cz.d.a.) 

zakupiony w firmie POCh (Gliwice). 

 

Woda 

W badaniach prowadzonych z użyciem wagi Langmuira jako subfazę stosowano wodę 

podwójnie destylowaną. Podobnie, wodę o tej samej czystości używano również do 

sporządzania roztworów cyklodekstryny.   

 

 



                                                                 

III.2.         Metodologia badań lipidowych monowarstw Langmuira 

 

 Badania monowarstw lipidów za pomocą techniki Langmuira zostały 

przeprowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Podstawowym przyrządem zastosowanym do tego celu był waga Langmuira firmy NIMA 

(Coventry, Wielka Brytania), model 601, wyposażona w dwie ruchome barierki teflonowe, 

umożliwiające symetryczną kompresję badanej monowarstwy. W standardowym 

eksperymencie mającym na celu zarejestrowanie izotermy ciśnienia powierzchniowego ( 

w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę w monowarstwie (A), zastosowano 

prędkość sprężania równą 20 cm2/min. Pomiar ciśnienia powierzchniowego z dokładnością 

do 0,1 mN/m był prowadzony przez stanowiący integralną część wagi Langmuira 

precyzyjny tensiometr, zaopatrzony w wykonaną z bibuły filtracyjnej (Whatman Chr1) 

płytkę Wilhelmiego o wymiarach 1 cm × 0,5 cm. Sterowanie barierkami wagi, odczyt 

wskazań tensiometru, a także rejestrację izoterm prowadzono za pośrednictwem interfejsu 

dzięki zastosowaniu dostarczonego przez firmę NIMA oprogramowania komputerowego.  

W trakcie eksperymentu stałą temperaturę subfazy wodnej utrzymywano dzięki 

zastosowaniu zewnętrznego termostatu cyrkulacyjnego firmy Julabo. W przypadku 

większości rutynowych pomiarów temperatura wynosiła 20 ± 0,5 °C.    

Przed wypełnieniem wanienki wagi Langmuira odpowiednim roztworem (wodą lub 

roztworem -CD) wszystkie elementy teflonowe były dokładnie czyszczone watą 

nasączoną chloroformem, a następnie kilkukrotnie dokładnie przemywane wodą 

redestylowaną. Kolejno wanienkę wypełniano w zależności od rodzaju pomiaru wodą, lub 

roztworem wodnym, po czym wartość ciśnienia powierzchniowego była zerowana. Tuż 

przed naniesieniem badanej monowarstwy, powierzchnię subfazy sprężano, obserwując 

jednocześnie wskazania tensiometru. Jeżeli w wyniku tak przeprowadzonej próby, 

ciśnienie powierzchniowe wynosiło 0 ± 0,1 mN/m powierzchnię subfazy traktowano jako 

czystą (wolną od zanieczyszczeń powierzchniowych). W przeciwnym wypadku 

powtarzano procedurę czyszczenia. Co pewien czas, tj. zazwyczaj po wykonaniu kilku 

pomiarów, bibułkę tensiometru wymieniano na nową celem wyeliminowania błędów 

związanych z ewentualnym jej zanieczyszczeniem przez adsorpcję cząsteczek surfaktantu, 

lub substancji obecnej w subfazie.  

Roztwory badanych lipidów sporządzano w kolbkach miarowych o pojemności 10 cm3 

(klasa A, ± 0,025 cm3), wykonanych ze szkła borokrzemowego SIMAX. W tym celu 

naważki substancji o masie ~ 2 mg przygotowane na wadze analityczne z dokładnością do 



  

± 0,1 mg rozpuszczano we wspomnianych kolbkach w mieszaninie rozpuszczalników 

chloroform/metanol (9:1). Za każdym razem jako pierwszy dozowano rozpuszczalnik 

bardziej polarny (metanol), a po rozpuszczeniu całości naważki uzupełniano chloroformem 

do kreski miarowej. Mieszaniny cholesterol/fosfolipid o ściśle określonych ułamkach 

molowych składników sporządzano w szczelnie zamykanych fiolkach szklanych, poprzez 

zmieszanie odpowiednich objętości wyjściowych roztworów lipidów.  

Monowarstwę badanej substancji nanoszono na powierzchnię subfazy za pomocą 

precyzyjnej mikrostrzykawki szklanej (Hamilton, Szwajcaria), zaopatrzonej w tłok                 

o teflonowej końcówce. Objętość cieczy odmierzano w ten sposób z dokładnością do 2 μl. 

W trakcie standardowych pomiarów izoterm  - A, przed rozpoczęciem sprężania 

monowarstwy odczekiwano 10 minut w celu odparowania mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych. Kompresję warstw monomolekularnych na wadze Langmuira o powierzchni 

600 cm2 prowadzono z szybkością 20 cm2/min. Monowarstwy mieszane 

cholesterol/fosfolipid otrzymywano w podobny sposób, nanosząc na powierzchnię subfazy 

roztwór mieszaniny o znanych ułamkach molowych składników.  

Roztwory cyklodekstryny sporządzane były poprzez rozpuszczenie naważek cyklodekstryn 

w wodzie redestylowanej. W tym przypadku stosowanymi naczyniami miarowymi były 

kolby o pojemności 2000 cm3, wykonane ze szkła borokrzemowego SIMAX. W badaniach 

stosowano roztwory natywnych cyklodekstryn o trzech różnych stężeniach, a mianowicie 

0,1 mM, 0,5 mM oraz 1 mM.  

 

 

III.3.   Badania rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (GID) przez 

cząsteczki lipidów w monowarstwach Langmuira   

 

 Badania monowarstw Langmuira z zastosowaniem promieniowania X zostały 

przeprowadzone w laboratorium HASYLAB w ośrodku synchrotronowym DESY 

(Deutsche Elektron/Synchrotron) w Hamburgu. Eksperymenty przeprowadzono na 

stanowisku BW1, gdzie znajduje się dyfraktometr rentgenowski przystosowany do badania 

cząsteczek w monowarstwach Langmuira. Aby taki pomiar był możliwy na goniometrze 

dyfraktometru znajduje się szczelna komora, wewnątrz której umieszczono wagę 

Langmuira o powierzchni ~ 500 cm2 zaopatrzoną w barierkę do sprężania monowarstwy. 

Wszelkie czynności związane z obsługą wagi, tj. jej czyszczenie, termostatowanie, 

kalibracja tensiometru, a także przygotowanie roztworów i nanoszenie badanej substancji 



                                                                 

na powierzchnię subfazy wykonywano w sposób analogiczny do opisanego uprzednio. 

Dodatkowo w celu stłumienia wywołanych mechanicznie fal na powierzchni fazy wodnej 

w teflonowej wanience wagi umieszczano płytkę szklaną, której obecność miała na celu 

zmniejszenie głębokości subfazy w obszarze eksponowanym na działanie promieniowania 

X. Każdorazowo po przeprowadzeniu pomiaru wspomniana płytka był dokładnie 

czyszczona i przemywana wodą redestylowaną.  

Po naniesieniu monowarstwy na powierzchnię subfazy (w zależności od eksperymentu 

woda lub roztwór cyklodekstryny), komora w której umieszczono wagę Langmuira była 

szczelnie zamykana, a jej wnętrze wypełniane helem. Kiedy zawartość tlenu w komorze 

osiągała poziom ~ 1%, tj. zazwyczaj po ok. 40 min rozpoczynano kompresję 

monowarstwy do zadanej wartości ciśnienia powierzchniowego (30 mN/m). Stała wartość 

ciśnienia powierzchniowego była utrzymywana w trakcie całego pomiaru rozpraszania 

promieniowania rentgenowskiego. 

W eksperymencie GID promieniowanie X kierowane jest na monowarstwę pod stałym 

kątem padania i = 0,11° = 0,85 c, gdzie c jest kątem całkowitego zewnętrznego 

odbicia. Promieniowanie ugięte przechodzi przez kolimator Sollera, którego szczeliny 

nadają zbieżności wiązce, zanim ta trafi do jednowymiarowego detektora pozycyjnego 

(PSD). Zastosowanie tego typu kolimatora umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości     

w płaszczyźnie monowarstwy (Δqxy = 0,0075 Å-1). Natomiast detektor PSD, posiadający 

243 kanały rejestruje składową qz wektora rozpraszania w zakresie 0 – 0,9 Å-1. 

Intensywność promieniowania ugiętego mierzono w funkcji kąta 2θxy (rysunek 9), 

zmieniając położenie detektora w zakresie 5 - 20°.  

Pracą dyfraktometru sterowano za pomocą komputera wyposażonego w działający                

w środowisku Linux program TASCOM (Risø, Dania), umożliwiający kontrolę 

parametrów pomiarowych, ustawienia geometrii eksperymentu oraz zapis 

zarejestrowanych rezultatów. 

 

 



  

III.4.       Badanie odbicia neutronów (NR) przez dwuwarstwy lipidowe na podłożu 

stałym 

 

 Badania odbicia neutronów (metoda NR) zostały przeprowadzone w Narodowym 

Laboratorium w Los Alamos (Nowy Meksyk, USA). Doświadczenia wykonano                  

z zastosowaniem reflektometru SPEAR, przeznaczonego do badań warstw cząsteczkowych 

o grubości 5 – 3000 Å wyniesionych na podłoża stałe. SPEAR jest reflektometrem czasu 

przelotu (TOF), zaopatrzonym w dwa selektory prędkości, umożliwiające uzyskanie 

wiązki neutronów o długości fali w zakresie 2-16 Å.  

W celu uzyskania dwuwarstwy lipidowej o odpowiedniej organizacji cząsteczek, tzn. 

takiej, w której pojedyncze warstwy molekularne są zwrócone ku sobie fragmentami 

hydrofobowymi, zastosowano następującą procedurę. Cząsteczki lipidów naniesiono na 

swobodną powierzchnię wody na wadze Langmuira w lotnym rozpuszczalniku 

organicznym, po czym, po jego odparowaniu monowarstwę sprężono do zadanego 

ciśnienia powierzchniowego (30 mN/m). Pierwszą warstwę monomolekularną naniesiono 

techniką LB (prostopadle do powierzchni subfazy) na dokładnie oczyszczoną 

powierzchnię monokryształu kwarcu (koło o średnicy ~ 7,5 cm, alfa – kwarc o gęstości 

2,64 – 2,65 g/cm3). Następnie po zmianie pozycji kryształu z prostopadłej na horyzontalną 

względem powierzchni subfazy, naniesiono drugą monowarstwę, tym razem metodą 

Langmuira - Schaefera (LS). Tak przeprowadzona procedura zapewnia uzyskanie 

dwuwarstwy lipidowej o ściśle zdefiniowanym składzie i strukturze, co ma ogromne 

znaczenie w badaniach mających na celu jak najwierniejsze odtworzenie budowy 

naturalnej błony biologicznej.   

Przygotowany w ten sposób kryształ kwarcu, pokryty dwuwarstwą lipidową umieszcza się 

w aluminiowych zaciskach zainstalowanej na goniometrze celi pomiarowej w ten sposób, 

by naniesiona na niego warstwa zwrócona była w kierunku ceramicznego dysku (Macor). 

Pomiędzy stałymi elementami pozostawia się odstęp wynoszący 0,2 – 0,3 mm, który 

wypełniany jest subfazą (w przypadku metody NR jest nią ciężka woda).                              

W eksperymencie badającym oddziaływania -cyklodekstryny z cząsteczkami lipidów            

w dwuwarstwie, jako subfazę stosowano roztwór -CD o stężeniu 1 mM sporządzony            

w D2O. 

W opisanym eksperymencie neutrony odbite rejestrowano za pomocą liniowego detektora 

pozycyjnego (3He).  

 



                                                                 

III. 5.         Zastosowanie mikroskopii kąta Brewstera (BAM) 

 

Badania z zastosowaniem mikroskopii kąta Brewstera zostały przeprowadzone               

w Laboratorium Chemii Fizycznej na Uniwersytecie w Vigo (Kampus w Ourense, 

Hiszpania). W eksperymentach wykorzystano mikroskop BAM 2 plus wyprodukowany 

przez niemiecką firmę NFT (Göttingen, Niemcy). W urządzeniu tym źródło światła               

(o polaryzacji p i długości fali 532 nm oraz mocy 50 mW) stanowił laser neodymowy           

(Nd – YAG). Mikroskop emitował promieniowanie padające na granicę faz 

woda/powietrze pod kątem Brewstera wynoszącym 53,1°.  

Obserwowane za pomocą BAM monowarstwy lipidowe nanoszono na powierzchnię wody, 

lub roztworów wodnych na wadze Langmuira firmy NIMA (model 601). Przed 

rozpoczęciem eksperymentu na dnie wagi w miejscu padania światła laserowego 

umieszczano czarną płytkę szklaną zapobiegającą rozproszeniu promieniowania przez 

teflonowe dno wanny. Każdorazowo po naniesieniu badanej monowarstwy na 

powierzchnię subfazy, przeprowadzano kalibrację urządzenia, która polegała na ustawieniu 

kąta Brewstera oraz na wyregulowaniu kontrastu i ostrości obserwowanego obrazu. 

Ustawienie ostrości było możliwa poprzez zmianę położenia obiektywu wzdłuż osi 

prostopadłej do powierzchni monowarstwy.  



  

III.6.          Prezentacja wyników badań  

III.6.1.       Oddziaływania cyklodekstryn z cząsteczkami cholesterolu  

w monowarstwie Langmuira 

 

Badania oddziaływań natywnych cyklodekstryn z monowarstwami lipidowymi 

rozpoczęto od przeanalizowania wpływu tych cyklicznych oligosacharydów na 

monomolekularne warstwy utworzone na granicy faz roztwór wodny/powietrze przez 

cząsteczki cholesterolu. Izoterma  – A dla cholesterolu jest doskonale znana i figuruje w 

wielu publikacjach z zakresu dyskutowanej tematyki322-327. Dla zachowania właściwego 

porządku oraz dla celów porównawczych została ona zaprezentowana na rysunku 24 a.         

Na tym samym rysunku widnieją izotermy kompresji monowarstwy cholesterolu 

zarejestrowane w temperaturze 20° C na roztworach wodnych trzech natywnych 

cyklodekstryn: CD, CDoraz CD o stężeniach równych 1 mM. 
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Rysunek 24. a) Izotermy  – A monowarstwy cholesterolu naniesionej na powierzchnię 
wody oraz na roztwory natywnych cyklodekstryno stężeniach 1 mM. b) Moduły 
ściśliwości odpowiadające poszczególnym izotermom z rysunku a (zależność Cs

-1 ()).  
 



                                                                 

W przypadku izotermy cholesterolu zarejestrowanej na wodzie ciśnienie powierzchniowe 

zaczyna rosnąć przy powierzchni 40 Å2/cząsteczkę, po czym następuje dalszy gwałtowny 

jego wzrost aż do wartości 44 mN/m, kiedy to warstwa monomolekularna ulega załamaniu 

(kolaps). Charakterystyczny stromy przebieg izotermy - A świadczy o skondensowanym 

stanie monowarstwy cholesterolu. Potwierdzeniem tego jest krzywa zależności Cs
-1 () 

(rysunek 24 b), której maksimum obserwuje się przy ok. 840 mN/m.    

Izotermy uzyskane dla monowarstw cholesterolu kompresowanych na roztworach - i  – 

CD o stężeniu 1 mM charakteryzują się podobnym przebiegiem. W przypadku                   

 – cyklodekstryny izoterma zaczyna wzrastać przy powierzchni 42 Å2 w przeliczeniu na 

molekułę, natomiast dla  – CD powierzchnia ta jest o 1 Å2/cząsteczkę większa. 

Nieznaczna ekspansja powierzchni, jak również lekki wzrost ciśnienia kolapsu odróżniają 

izotermy monowarstw cholesterolu zarejestrowane na subfazach zawierających  – i  – 

CD od izotermy tego sterolu na czystej wodzie. Ponadto dyskutowane monowarstwy 

przybierają mniej skondensowany charakter, co uwidacznia się w przebiegu zależności Cs
-1 

() (rysunek 24 b). Maksima obydwu krzywych osiągają wartość przy ok. 410 mN/m. 

Przebieg izotermy  – A dla monowarstwy cholesterolu zmienia się diametralnie               

w sytuacji, gdy subfazą jest wodny roztwór -cyklodekstryny o stężeniu 1 mM. W tym 

przypadku tuż po naniesieniu monowarstwy ciśnienie powierzchniowe zaczyna wzrastać 

do wartości ~ 5 mN/m, zanim jeszcze sprężanie monowarstwy zostanie rozpoczęte 

(zazwyczaj po ok. 3 – 4 min.). Po rozpoczęciu kompresji ciśnienie powierzchniowe 

początkowo zmienia się nieznacznie, tzn. w zakresie powierzchni 86 – 43 Å2/cząsteczkę, 

wzrasta od 5,5 mN/m do 10 mN/m. Na wykresie izotermy obserwuje się w tym miejscu 

rozległy obszar pseudo-plateau, po którym ma miejsce wzrost ciśnienia 

powierzchniowego. Mimo, iż kolaps monowarstwy komprymowanej na roztworze -CD 

następuje przy podobnym ciśnieniu powierzchniowym jak w przypadku monowarstwy na 

wodzie (44 mN/m), to jednak kształt izotermy oraz jej nachylenie jest wyraźnie odmienne. 

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wartościach modułu ściśliwości, którego analiza 

prowadzi do wniosku, iż monowarstwa cholesterolu na 1 mM roztworze -CD znajduje się 

w stanie ciekłym skondensowanym LC, a nie stałym (~ 140 mN/m). 

Na podstawie izoterm zamieszczonych na rysunku 24 łatwo zauważyć, iż to przede 

wszystkim -cyklodekstryna przejawia istotny wpływ na monowarstwy cholesterolu.             

Z tego powodu w dalszej części opisywanych doświadczeń skoncentrowano się w głównej 

mierze na badaniach wpływu właśnie tej cyklodekstryny na monowarstwy zwierzęcego 



  

sterolu. Na początku przeanalizowano wpływ stężenia -cyklodekstryny w subfazie 

wodnej oraz czas ekspozycji, tzn. czas pomiędzy naniesieniem monowarstwy sterolu na 

powierzchnię roztworu makrocykla, a chwilą rozpoczęcia jej kompresji. Na rysunku 24 

przedstawiono uzyskane rezultaty dla trzech różnych stężeń -CD: 0,1 mM, 0,5 mM; oraz 

1 mM, a także dla czterech czasów ekspozycji, a mianowicie 5 min, 30 min, 45 min i 60 

min.  

40 80
0

20

40

40 80
0

20

40

40 80
0

20

40

 

 


 [m

N
/m

]

A [Å2/cząsteczkę]

 5 min
 30 min
 45 min
 60 min

ba

 

 


 [m
N

/m
]

A [Å2/cząsteczkę]


 [m

N
/m

]

A [Å2/cząsteczkę]
 

 

c

Rysunek 25. Wpływ stężenia -CD w subfazie wodnej na izotermy  – A cholesterolu:        
a) 0,1 mM; b) 0,5 mM; c) 1 mM, a także wpływ czasu ekspozycji dla poszczególnych 
stężeń roztworu makrocykla. 
 

Izotermy dla monowarstwy cholesterolu sprężanej na 0,1 mM roztworze -CD 

zamieszczono na rysunku 25 a. Jak można zauważyć, nie zaobserwowano wpływu czasu 

ekspozycji, a ponadto izotermy  – A są identyczne dla 0,1 mM roztworu oraz dla czystej 

wody. Pięciokrotne zwiększenie stężenia makrocykla zaowocowało pojawieniem się 

zauważalnego wpływu cząsteczek -CD na monowarstwy sterolu (rysunek 25 b). W tym 

przypadku istotne znaczenie ma również czas ekspozycji, i tak wraz z jego wydłużeniem 

obserwuje się zwiększenie powierzchni, przy której następuje wzrost ciśnienia 

powierzchniowego, a tym samym również poszerzenie obszaru pseudo-plateau. Dla czasu 

równego 30 min. ciśnienie wzrasta po osiągnięciu powierzchni równej 78 Å2/cząsteczkę, 

natomiast po upływie 45 min. lub 1 godziny wzrost ciśnienia powierzchniowego obserwuje 

się przy ok. 93 Å2/molekułę. W przypadku izoterm rejestrowanych dla monowarstw 



                                                                 

badanego sterolu na roztworze-CD o stężeniu 1 mM (rysunek 25 c), długość czasu 

oczekiwania po naniesieniu monowarstwy nie odgrywa znaczącej roli. Analizując izotermę 

zarejestrowaną dla najkrótszego czasu ekspozycji (5 min) można zauważyć jedynie jej 

nieznaczne przesunięcie w kierunku wyższych powierzchni. Kierując się tym 

spostrzeżeniem, w trakcie dalszych badań z użyciem 1 mM roztworu -CD stosowano 

przeważnie krótkie czasy ekspozycji. 

 

 
Rysunek 26. Obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy cholesterolu na wodzie         
w trakcie kolejnych etapów kompresji: a)  = 0 mN/m, b)  = 25 mN/m, c) kolaps.  
 

W celu wizualizacji monowarstw w trakcie ich kompresji, zarejestrowano obrazy 

korzystając z mikroskopu kąta Brewstera (BAM). Na rysunku 26 a widoczna jest 

monowarstwa cholesterolu przed zainicjowaniem sprężania (ciśnienie powierzchniowe 

równe zeru). Widoczne jaśniejsze struktury przypominające pianę są charakterystyczne dla 

obszaru równowagi pomiędzy stanem gazowym a ciekłym rozprężonym. W trakcie 

kompresji monowarstwa staje się homogeniczna (obraz b), po czym po osiągnięciu 

ciśnienia kolapsu uwidaczniają się bardzo jasne struktury, charakterystyczne dla powstania 

fazy trójwymiarowej (obraz c).  

 

 

a b c 



  

 
Rysunek 27. Obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy cholesterolu na 1 mM 
roztworze -CD w trakcie kolejnych etapów kompresji: a)  = 0 mN/m, b)  = 7,5 mN/m, 
c) = 25 mN/m, d) kolaps.  
 

Rysunek 27 przedstawia obrazy BAM uzyskane dla monowarstwy cholesterolu 

komprymowanej na roztworze -CD o stężeniu 1 mM. Na zdjęciu a można zaobserwować 

struktury charakterystyczne dla obszaru współistnienia fazy gazowej i cieczy rozprężonej. 

Obraz b ukazuje stan monowarstwy komprymowanej na roztworze cyklodekstryny                

o stężeniu 1 mM, odpowiadający charakterystycznemu pseudo-plateau w przebiegu 

izotermy. Struktury charakterystyczne dla stanu cieczy rozprężonej mimo wyższego 

ciśnienia powierzchniowego (7,5 mN/m) są mniejszych rozmiarów. W trakcie dalszej 

kompresji monowarstwa staje się homogeniczna, a obserwowany obraz nie zmienia się aż 

do kolapsu, kiedy to pojawiają się struktury trójwymiarowe. 
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Rysunek 28. Wpływ temperatury (a) oraz pH (c) na monowarstwę cholesterolu 
komprymowaną na roztworze -CD o stężeniu 1 mM, a także moduły ściśliwości 
obliczone dla prezentowanych izoterm  – A.  
 
 

Kontynuując badania wpływu warunków eksperymentalnych na oddziaływania 

cząsteczek -cyklodekstryny z monowarstwą cholesterolu zarejestrowano izotermy  – A 

w trzech różnych temperaturach oraz w środowisku alkalicznym (pH 12,5). Dobór tak 

wysokiego pH był podyktowany chęcią przeanalizowania wpływu jonizacji grup 

hydroksylowych -CD na badane oddziaływania z cząsteczkami cholesterolu                    

w monowarstwie. Uzyskane wyniki zamieszczono na rysunku 28. W temperaturze 10° C 

wzrost ciśnienia powierzchniowego następuje niemal liniowo wraz ze zmniejszającą się        

w trakcie kompresji powierzchnią. Z drugiej strony w przypadku temperatury wyższej  

(30° C) ciśnienie powierzchniowe zaczyna wzrastać przy powierzchni wynoszącej około 

70 Å2/cząsteczkę. Wyniki te wskazują na znaczący wpływ temperatury na oddziaływania 

-CD z cząsteczkami cholesterolu w monowarstwie Langmuira. Podobnie, istotne 

znaczenie ma również pH subfazy wodnej, które decyduje o różnicach w przebiegu 

zarejestrowanych izoterm. Obserwowana zależność spowodowana jest jonizacją grup 



  

hydroksylowych cząsteczek cyklodekstryny w środowisku silnie zasadowym (pH >12).  

Na rysunku 28 c przedstawiono dwie izotermy zarejestrowane dla monowarstwy 

cholesterolu na subfazie zalkalizowanej do pH równego 12,5 (w jednym przypadku 

roztwór zawierał dodatkowo -CD) oraz dla porównania izotermę cholesterolu                       

na roztworze cyklodekstryny w wodzie redestylowanej (pH ~ 7). Należy zauważyć, iż            

w przypadku środowiska silnie zasadowego wpływ -CD na cząsteczki sterolu obecne            

w monowarstwie nie jest tak wyraźny jak dla pH neutralnego.  

Wnioski płynące wprost z zależności  – A uzupełniono obliczając dla badanych układów 

moduły ściśliwości. W przypadku najniższej z analizowanych temperatur (10° C) izotermy 

kompresji oraz zależność Cs
-1 () wskazuje na występowanie na powierzchni roztworu 

struktur zagregowanych, bądź też molekularnych wielowarstw. Z drugiej strony, w 20° C 

oraz 30° C uporządkowanie cząsteczek w obrębie monowarstwy wzrasta wyraźnie, o czym 

świadczą wyższe wartości obliczonego modułu ściśliwości (rysunek 28 b). Maksimum 

zależności Cs
-1 () zmienia się również wraz ze zmianą pH subfazy wodnej. 
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Rysunek 29. Zależność ciśnienia powierzchniowego od czasu dla monowarstw 
cholesterolu na wodzie oraz na roztworach natywnych -, - i -cyklodekstryny o stężeniu 
1 mM. 
 

Prowadząc dalsze badania oddziaływań pomiędzy cząsteczkami cyklodekstryny obecnej  

w subfazie wodnej, a molekułami cholesterolu w monowarstwie przeprowadzono 

doświadczenia polegające na pomiarze stabilności warstw monomolekularnych na 



                                                                 

roztworach makrocykla. W tym celu naniesione monowarstwy kompresowano do zadanej 

wartości ciśnienia powierzchniowego, po czym utrzymując stałą powierzchnię 

rejestrowano ewolucję ciśnienia powierzchniowego () w funkcji czasu (t). Pomiary 

rozpoczęto od zbadania stabilności monowarstw sterolu na roztworach wodnych trzech 

natywnych cyklodekstryn o identycznych stężeniach równych 1 mM. Uzyskane wyniki 

zaprezentowano w formie graficznej na rysunku 29. Jak łatwo zauważyć, monowarstwa 

wykazywała najmniejszą stabilność po skomprymowaniu na roztworze -CD. W tym 

przypadku obserwowano wyraźny spadek ciśnienia powierzchniowego od początkowej 

wartości 30 mN/m do ~ 4 mN/m w czasie 4 godzin. Znacznie słabszy efekt destabilizujący 

obserwuje się w obecności CD w subfazie. Tym razem monowarstwa ulega szybkiej 

stabilizacji przy ciśnieniu powierzchniowym równym 14,5 mN/m. Podobne ciśnienie 

powierzchniowe osiąga monowarstwa pozostawiona na roztworze -cyklodekstryny,         

w tym przypadku jednak spadek ciśnienia nie jest tak gwałtowny, a pełna stabilizacja 

następuje dopiero po ok. 6 godzinach rozpoczęcia pomiaru. Warto zauważyć, iż                

w przypadku wszystkich trzech eksperymentów największy spadek ciśnienia 

powierzchniowego następował w trakcie pierwszej godziny pomiaru, zaś ostateczna 

stabilizacja (za wyjątkiem monowarstwy na CD) była osiągana po relatywnie długim 

czasie (ponad 4 godziny). 
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Rysunek 30. Wpływ stężenia -cyklodekstryny w roztworze wodnym na stabilność 
monowarstwy cholesterolu. 
 
 



  

Ponieważ największy wpływ na monowarstwę cholesterolu obserwowano w przypadku   

-CD, dalsze eksperymenty prowadzono z jej udziałem. Poniżej opisano badania 

dotyczące wpływu czynników eksperymentalnych na stabilności monomolekularnych 

warstw cholesterolu. Doświadczenia rozpoczęto od sprawdzenia, w jakim stopniu stężenie 

makrocykla ma wpływ na przebieg zależności  – t. Na rysunku 30 zestawiono rezultaty 

uzyskane dla trzech różnych stężeń -CD, porównując je z krzywą relaksacji 

monowarstwy cholesterolu na czystej wodzie. W tym przypadku spadek ciśnienia 

powierzchniowego następuje od początkowej wartości 30 mN/m do ok. 20 mN/m po 

upływie jednej godziny. Wprowadzenie cyklodekstryny do subfazy powoduje wyraźną 

destabilizację monowarstwy, przy czym obserwowany efekt jest tym większy, im wyższe 

jest stężenie -CD. W przypadku roztworu o stężeniu 0,1 mM początkowe ciśnienie 

monowarstwy obniża się niemal o połowę już w pierwszej godzinie eksperymentu.          

W wyniku zastosowania pięciokrotnie wyższego stężenie -CD, monowarstwa ulega 

stabilizacji dopiero przy ciśnienie powierzchniowym wynoszącym ~ 8mN/m. Największy 

efekt destabilizujący zaobserwowano dla najwyższego spośród zastosowanych stężeń 

cyklodekstryny (1 mM). W tym przypadku odnotowano spadek ciśnienia 

powierzchniowego o ponad 85% w stosunku do wartości początkowej.  

Warto zauważyć, iż w przypadku wszystkich czterech krzywych na rysunku 30, 

największa destabilizacja monowarstwy ma miejsce w czasie pierwszej godziny pomiaru.  
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Rysunek 31. Wpływ początkowego ciśnienia powierzchniowego na stabilność 
monowarstwy cholesterolu na roztworze -CD o stężeniu 1 mM. 
 



                                                                 

 
Na rysunku 31 przedstawiono krzywe zależności  – t, zarejestrowane dla monowarstwy 

cholesterolu komprymowanej na roztworze -CD o stężeniu 1 mM do trzech różnych 

wartości ciśnienia powierzchniowego (20 mN/m, 30 mN/m oraz 40 mN/m). W każdym      

z przedstawionych przypadków monowarstwa sterolu ulega silnej destabilizacji w czasie 

pierwszej godziny od momentu rozpoczęcia pomiaru. Co ciekawe, niezależnie od ciśnienia 

początkowego stabilizacja warstwy monomolekularnej następuje przy ciśnieniu około       

4 – 5 mN/m. 
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Rysunek 32. Wpływ temperatury (a) oraz pH (b) roztworu -CD o stężeniu 1 mM na 
stabilność monowarstw cholesterolu. 
 
 

Kolejnym zagadnieniem było zbadanie wpływ temperatury oraz podwyższonego 

pH na przebieg stabilności monowarstw cholesterolu na roztworze -CD o stężeniu 1 mM. 

Zaobserwowano, iż wraz ze wzrostem temperatury krzywe zależności  – t osiągały 

stabilizację przy wyższych wartościach ciśnienia powierzchniowego. I tak, w temperaturze 

10° C monowarstwa ulegała stabilizacji przy ok. 2,5 mN/m, podczas gdy w 30° C spadek 

ciśnienia powierzchniowego następował do wartości ~ 7 mN/m. Można również zauważyć, 

iż w początkowej fazie pomiaru (~ 40 min.) stabilność monowarstwy maleje szybciej       

w wyższej temperaturze (rysunek 32 a). Na rysunku 32 b przedstawiono porównanie 



  

zależności  – t dla monowarstwy cholesterolu na roztworze -CD w środowisku 

obojętnym oraz zasadowym. Jak widać, stabilizacja na roztworze alkalicznym następuje 

dopiero po ok. 5 godzinach, podczas gdy w środowisku obojętnym ciśnienie ustala się 

znacznie szybciej. Mimo to w obydwu przypadkach osiąga podobną wartość (3 – 4 

mN/m). 

 

III.6.2.  Oddziaływania cyklodekstryn z monowarstwami dwułańcuchowych 

fosfolipidów 

 

Badania wpływu cyklodekstryn obecnych w subfazie wodnej na monowarstwy 

dwułańcuchowych fosfolipidów rozpoczęto od zbadania warstw monomolekularnych 

tworzonych przez cząsteczki sfingomieliny.   
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Rysunek 33. Wpływ stężenia -CD na przebieg izoterm  – A dla monowarstw 
sfingomieliny oraz moduły ściśliwości obliczone na podstawie izoterm. 
 
 

Na rysunku 33 przedstawiono izotermy  – A zarejestrowane dla monowarstwy 

sfingomieliny naniesionej na powierzchnię wody oraz na powierzchnie wodnych 

roztworów -CD o stężeniu 0,1 mM, 0,5 mM i 1 mM. W przypadku monowarstwy 

sprężanej na wodzie wzrost ciśnienia powierzchniowego następuje przy powierzchni 

równej ~ 78 Å2/cząsteczkę, natomiast załamanie monowarstwy ma miejsce przy ciśnieniu 

powierzchniowym wynoszącym ~ 61 mN/m. W przebiegu izotermy dla  ≈ 16 mN/m 



                                                                 

można zaobserwować przejście fazowe pomiędzy stanem cieczy rozprężonej (LE), a fazą 

skondensowaną (C), które jest wyraźnie widoczne jako minimum na wykresie zależności 

Cs
-1 (). Uzyskane wyniki są identyczne z danymi literaturowymi opisującymi 

charakterystykę monowarstw sfingomieliny na swobodnej powierzchni wody328,329.  

Izotermy monowarstw sprężanych na roztworach -CD o stężeniu 0,1 mM oraz 0,5 mM 

pokrywają się z izotermą sfingomieliny na wodzie, wykazując jedynie nieznaczne 

podwyższenie ciśnienia kolapsu (o około 3 mN/m). Nieco większą różnicę można 

zaobserwować w przypadku roztworu cyklodekstryny o stężeniu 1 mM. Izoterma w tych 

warunkach zaczyna wzrastać przy powierzchni równej 77 Å2/cząsteczkę, natomiast 

załamanie monowarstwy następuje przy ciśnieniu powierzchniowym ~ 66 mN/m. 
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Rysunek 34. Wpływ czasu ekspozycji na przebieg izoterm  – A dla monowarstwy 
sfingomieliny. 
 
 
Na rysunku 34 zaprezentowano izotermy sfingomieliny zarejestrowane na roztworze-CD 

o stężeniu 1 mM dla dwóch różnych czasów ekspozycji (5 min oraz 60 min Jak widać, 

parametr ten nie wywołuje większego wpływu na przebieg badanych zależności  – A. 

 



  

 
Rysunek 35. Obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy sfingomieliny 
komprymowanej na wodzie (a:  = 4 mN/m, b:  = 14 mN/m) oraz na roztworze 
cyklodekstryny o stężeniu 1 mM (c: = 4 mN/m, d:  = 14 mN/m).   
 
 
W celu uzupełnienia charakterystyki monowarstw sfingomieliny, w trakcie pomiarów 

izoterm  - A zarejestrowano obrazy BAM (rysunek 35), zarówno dla monomolekularnych 

warstw na wodzie (a, b), jak i na roztworze -CD o stężeniu 1 mM (c, d). Na rysunku 35 a 

widać niewielkie jasne punkty fazy skondensowanej współistniejące z cieczą rozprężoną, 

które podczas dalszej kompresji zwiększają swoje rozmiary tworząc charakterystyczne 

rozgałęzione struktury. Prezentowane obrazy ukazują struktury typowe dla rejonu przejścia 

fazowego widocznego w przebiegu izotermy  – A. Badając wpływ -cyklodekstryny na 

monowarstwę sfingomieliny zarejestrowano obrazy w trakcie kompresji warstwy 

monomolekularnej na roztworze -CD o stężeniu 1 mM. W tym przypadku 

zaobserwowane struktury są bardzo podobne do tych na powierzchni wody. 
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Rysunek 36. Wpływ stężenia -cyklodekstryny na stabilności monowarstw sfingomieliny. 
 
 

Kolejnym przeprowadzonym eksperymentem był pomiar stabilności monowarstwy 

sfingomieliny na wodzie oraz na powierzchni wodnych roztworów -CD o trzech różnych 

stężeniach (rysunek 36). W przypadku subfazy wodnej monowarstwa ulega relaksacji od 

początkowego ciśnienia powierzchniowego wynoszącego 30 mN/m do około 25 mN/m, 

przy czym największy spadek ciśnienia obserwowano w pierwszej godzinie pomiaru. 

Podobny przebieg zależności  – t zarejestrowano w trakcie pomiaru na roztworach -CD 

o stężeniu 0,1 mM oraz 0,5 mM. Niewielki wpływ obecności makrocykla na stabilność 

monowarstwy sfingomieliny zaobserwowano dopiero w przypadku stężenia wynoszącego 

1 mM. W tych warunkach ciśnienie powierzchniowe stopniowo maleje do ~ 22 mN/m po 

około siedmiu godzinach od momentu rozpoczęcia pomiaru, po czym ulega stabilizacji. 

 

 
Kolejnym dwułańcuchowym fosfolipidem, którego monowarstwy zostały 

przebadane była 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DPPC). W pierwszej 

kolejności zarejestrowano izotermy  – A dla monowarstw wspomnianego lipidu na 

wodzie oraz na wodnych roztworach -CD o stężeniu 0,1 mM, 0,5 mM i 1 mM (rysunek 

37). Kompresja warstwy monomolekularnej DPPC na swobodnej powierzchni wody 

zaowocowała uzyskaniem izotermy zgodnej z danymi literaturowymi315,330,331. Podczas 

kompresji ciśnienie powierzchniowe zaczyna wzrastać przy powierzchni równej 89 

Å2/cząsteczkę. Następnie w przebiegu krzywej obserwuje się obszar plateau 



  

charakterystyczny dla współistnienia dwóch faz: cieczy rozprężonej oraz skondensowanej. 

W temperaturze prowadzenia pomiaru (20° C) plateau jest widoczne przy ciśnieniu 

powierzchniowym w zakresie 4 – 6 mN/m. Dalsze sprężanie monowarstwy prowadzi do 

jej załamania, które w przypadku DPPC obserwuje się na wykresie zależności – A przy 

około 65 mN/m. Kolejne trzy izotermy na rysunku 37 uzyskano komprymując 

monowarstwę DPPC na roztworze -CD. Zarówno w przypadku stężenia wynoszącego 0,1 

mM, 0,5 mM nie zaobserwowano istotnych różnic mogących świadczyć                             

o oddziaływaniach makrocykla z polarnymi fragmentami cząsteczek fosfolipidu                    

w monowarstwie. Analizując wykres zależności Cs
-1 – , można jedynie zauważyć,                

iż położenia maksimów w przypadku obydwu roztworów cyklodekstryny są wyższe               

o około 40 mN/m. Najwyższe spośród badanych stężeń -CD (1 mM) spowodowało 

obniżenie ciśnienia kolapsu monowarstwy DPPC do 59 mN/m.   
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Rysunek 37. Wpływ stężenia -CD na przebieg izoterm  – A dla monowarstw DPPC 
oraz moduły ściśliwości obliczone na podstawie izoterm. 
 
 
 

 



                                                                 

 
 

Rysunek 38. Obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy DPPC komprymowanej na 
wodzie (a:  = 6 mN/m, b: kolaps) oraz na roztworze -cyklodekstryny o stężeniu 1 mM 
(c: = 6 mN/m, d:  = 30 mN/m, e: kolaps).   
 
 
Na rysunku 38 widnieją obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy DPPC w trakcie 

jej kompresji na powierzchni wody (a i b) oraz na powierzchni roztworu-CD o stężeniu 1 

mM (c – e). W pierwszym przypadku w rejonie przejścia fazowego dla  = 6 mN/m 

(obszar plateau na izotermie  – A) obserwowano struktury charakterystyczne dla 

współistnienia stanu cieczy rozprężonej i skondensowanej (rysunek 38 a). W trakcie 

dalszej kompresji monowarstwa staje się homogeniczna (rysunek 38 b) i aż do ciśnienia 

kolapsu nie obserwuje się nowych struktur. Widoczne różnice odnotowano                        

w doświadczeniu, w którym subfazę stanowił roztwór -cyklodekstryny o stężeniu 1 mM. 

Przy ciśnieniu powierzchniowym wynoszącym 6 mN/m obserwowano podobnie jak 

poprzednio niewielkie, jasne struktury fazy skondensowanej, a prócz nich widoczne były 

również agregaty o wydłużonych kształtach. W zakresie wyższych ciśnień 

powierzchniowych (np.  = 30 mN/m) obserwowany pod mikroskopem obraz 

monowarstwy nie wskazywał na jej homogeniczność (rysunek 38 d). Pomiędzy 

jaśniejszymi obszarami powstałymi w wyniku łączenia się domen fazy skondensowanej 

można było zaobserwować ciemne przestrzenie fazy ciekłej. W dyskutowanym przypadku 

zaobserwowano również pojawienie się struktur trójwymiarowych powstałych podczas 

kolapsu monowarstwy (rysunek 38 e).  
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Rysunek 39. Wpływ stężenia -cyklodekstryny na stabilności monowarstw DPPC. 
 
 
 
Podobnie jak w przypadku cholesterolu i sfingomieliny przebadano stabilność 

monowarstw utworzonych przez cząsteczki DPPC zarówno na wodzie, jak i na roztworach 

-CD (rysunek 39). Na wodzie warstwa monomolekularna ulega relaksacji od 

początkowego ciśnienia powierzchniowego wynoszącego 30 mN/m do około 26 mN/m po 

upływie 1 godziny, przy czym największy spadek ciśnienia obserwuje się w pierwszych  

30 min. eksperymentu. Podobnym przebiegiem charakteryzuje się krzywa stabilności 

zarejestrowana na roztworze -CD o stężeniu 0,1 mM. Tymczasem w przypadku 

wyższych stężeń makrocykla: 0,5 mM i 1 mM, po początkowym spadku ciśnienia 

powierzchniowego zaobserwowano jego wzrost odpowiednio do wartości 29 mN/m                

i 31 mN/m.  
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Rysunek 40. Wpływ stężenia -CD na przebieg izoterm  – A dla monowarstw DPPG 
oraz moduły ściśliwości obliczone na podstawie izoterm. 
 
 
Kontynuując badania wpływu -cyklodekstryny na monowarstwy fosfolipidów, kolejnym 

badanym związkiem był 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) (DPPG).     

Na rysunku 40 przedstawiono zarejestrowane izotermy  – A oraz obliczone na ich 

podstawie moduły ściśliwości. W przypadku monowarstwy DPPG komprymowanej na 

powierzchni wody wzrost ciśnienia powierzchniowego następuje przy powierzchni 

wynoszącej około 58 Å2/cząsteczkę, natomiast załamanie monowarstwy obserwowane jest 

dla  = 52 mN/m. Na podstawie zależności Cs
-1 - można zauważyć, iż w trakcie 

kompresji monowarstwa zmienia stan z ciekłego na stały o czym świadczy maksimum 

pojawiające się przy ciśnieniu powierzchniowym wynoszącym około 45 mN/m. Obecność 

-cyklodekstryny w subfazie wodnej nie powoduje istotnych zmian w przebiegu izoterm    

 – A, można jednak zauważyć, iż sprzyja obniżeniu wartości modułu ściśliwości 

monowarstwy DPPG. Efekt ten jest najbardziej wyraźny w przypadku najwyższego 

spośród badanych stężeń makrocykla (1 mM). Podczas gdy wartość Cs
-1 dla monowarstwy 

komprymowanej na wodzie wynosi ~ 500 mN/m, w przypadku roztworu -CD o stężeniu 

1 mM osiąga wartość około 260 mN/m. 

 



  

 
Rysunek 41. Obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy DPPG komprymowanej na 
wodzie (a:  = 3,5 mN/m, b: kolaps) oraz na roztworze -cyklodekstryny o stężeniu 1 mM 
(c: = 3,5 mN/m, d: kolaps).   
 
 
Na rysunku 41 przedstawiono zdjęcia BAM zarejestrowane podczas kompresji 

monowarstwy DPPG na powierzchni wody (a, b) oraz na powierzchni wodnego roztworu 

-CD o stężeniu 1 mM (c, d). Przy ciśnieniu powierzchniowym wynoszącym około         

3,5 mN/m na obrazie BAM monowarstwy DPPG widoczne są niewielkie, jasne punkty 

fazy skondensowanej pozostającej w równowadze z cieczą rozprężoną. W trakcie dalszej 

kompresji monowarstwa staje się homogeniczna, aż do kolapsu, kiedy to można 

zaobserwować jasne struktury fazy trójwymiarowej. W opisywanym przypadku obecność 

-cyklodekstryny w subfazie wodnej nie wykazuje wpływu na obserwowane na obrazach 

BAM struktury. 
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Rysunek 42. Wpływ stężenia -cyklodekstryny na stabilności monowarstw DPPG. 
 
 
Powyżej zaprezentowano krzywe stabilności  – t zarejestrowane dla monowarstwy DPPG 

komprymowanej na wodzie oraz na roztworach -CD o trzech różnych stężeniach 

(rysunek 42). W przypadku monowarstwy na powierzchni wody spadek ciśnienia 

powierzchniowego następuje od początkowej wartości 30 mN/m do ~ 22 mN/m po             

6 godzinach trwania eksperymentu, przy czym jest on największy w trakcie pierwszych        

2 godzin. W obecności roztworu -CD o stężeniu 0,1 mM, ciśnienie powierzchniowe             

w pierwszej godzinie pomiaru maleje do ~ 25 mN/m, po czym ulega stabilizacji w trakcie 

kolejnych godzin eksperymentu ( = 26,5 mN/m). Przy nieco wyższym ciśnieniu 

powierzchniowym ( ≈ 28 mN/m) stabilizacji ulega monowarstwa DPPG na roztworach        

o stężeniu -CD 0,5 mM oraz 1 mM. 
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Rysunek 43. Wpływ stężenia -CD na przebieg izoterm  – A dla monowarstw DPPE 
oraz moduły ściśliwości obliczone na podstawie izoterm. 
 
 
Kolejnym dwułańcuchowym fosfolipidem, który został przebadany pod kątem 

oddziaływań z cząsteczkami -cyklodekstryny była 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-

fosfoetanoloamina (DPPE). Izotermy dla monowarstw tego lipidu, a także obliczone na ich 

podstawie moduły ściśliwości zaprezentowano na rysunku 43. Uzyskana izoterma  – A 

dla monomolekularnej warstwy DPPE na powierzchni wody pozostaje w zgodności           

z wynikami zamieszczonymi w literaturze332. Wzrost ciśnienia powierzchniowego             

w trakcie kompresji następuje przy powierzchni równej 46 Å2/cząsteczkę, natomiast 

załamanie monowarstwy ma miejsce przy ciśnieniu powierzchniowym wynoszącym           

~ 52 mN/m. Podczas kompresji, dla  ≈ 38 mN/m można zauważyć zmianę nachylenia 

izotermy, co spowodowane jest przejściem fazowym pomiędzy stanem ciekłym, a fazą 

stałą W przypadku monowarstwy DPPE komprymowanej na roztworach -CD 

obserwowano obniżenie wartości modułu ściśliwości wraz ze wzrostem stężenia 

makrocykla w subfazie. Dla najwyższego spośród badanych stężeń -CD (1 mM) 

maksimum na wykresie zależności Cs
-1() przyjmowało wartość 500 mN/m.    

 
 
 
 



                                                                 

 
 
Rysunek 44. Obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy DPPE komprymowanej na 
wodzie (a:  = 10 mN/m, b: kolaps) oraz na roztworze cyklodekstryny o stężeniu 1 mM 
(c: = 10 mN/m, d: kolaps).   
 
Na rysunku 44 przedstawiono obrazy zarejestrowane metodą mikroskopii kąta Brewstera 

dla monowarstwy DPPE komprymowanej na powierzchni subfazy wodnej (a, b), a także 

na powierzchni roztworu -CD o stężeniu 1 mM (c, d). W obydwu przypadkach 

monowarstwa pozostawała homogeniczna aż do ciśnienia powierzchniowego 

odpowiadającego jej załamaniu, kiedy to na zdjęciach dało się zaobserwować pojawiające 

się struktury trójwymiarowe.  
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Rysunek 45. Wpływ stężenia -cyklodekstryny na stabilności monowarstw DPPE. 

b 

c d 
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Podobnie jak w przypadku opisanych powyżej lipidów, również dla DPPE zarejestrowano 

krzywe stabilności monowarstw komprymowanych na powierzchni wody oraz na 

roztworach-CD. Na podstawie wyników zamieszczonych na rysunku 45 widać, iż 

monowarstwa DPPE wykazuje wysoką stabilność na powierzchni subfazy wodnej. Spadek 

ciśnienia powierzchniowego następuje od początkowej wartości 30 mN/m do około         

29 mN/m już w początkowych 30 minutach pomiaru, po czym ciśnienie powierzchniowe 

utrzymuje się do końca eksperymentu na stałym poziomie ~ 28,8 mN/m. Sytuacja ulega 

zmianie w obecności -CD, w przypadku stężenia wynoszącego 0,1 mM odnotowano 

najwyższy spadek ciśnienia powierzchniowego do około 25 mN/m po pierwszych dwóch 

godzinach eksperymentu. Monitorując dalej wartość ciśnienia powierzchniowego w czasie 

można zauważyć, że monowarstwa ulegała stabilizacji przy ciśnieniu powierzchniowym 

równym 27 mN/m.W przypadku wyższych stężeń -CD (0,5 mM oraz 1 mM) po 

początkowym spadku ciśnienia powierzchniowego, odpowiednio do ~ 26,5 mN/m oraz         

28 mN/m, obserwowano stabilizację monowarstwy przy  = 30 mN/m po sześciu 

godzinach pomiaru. 

 
 
 
III.6.3.      Oddziaływania cyklodekstryn z monowarstwą lizo-PC 

 
Oprócz przeprowadzenia badań z udziałem dwułańcuchowych fosfolipidów, 

interesującym wydało się również przebadanie wpływu -cyklodekstryny na monowarstwy 

fosfolipidu lizo-PC, zawierającego w strukturze cząsteczki pojedynczy, 

osiemnastowęglowy łańcuch acylowy. 
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Rysunek 46. Wpływ stężenia -CD oraz czasu ekspozycji na przebieg izoterm  – A dla 
monowarstw lizo – PC, a także moduły ściśliwości obliczone na podstawie izoterm. 
 
 
Na rysunku 46 zamieszczono izotermy – A zarejestrowane podczas kompresji 

monowarstwy lizo-PC na powierzchni wody oraz na powierzchni roztworów -CD             

o trzech różnych stężeniach. Dodatkowo na rysunku 46 uwzględniono wpływ czasu 

ekspozycji na przebieg zmierzonych krzywych. W przypadku monowarstwy 

komprymowanej na powierzchni wody wzrost ciśnienia powierzchniowego obserwuje się 

przy stosunkowo dużej powierzchni – około 110 Å2/cząsteczkę. Przebieg izotermy oraz 

wartości modułu ściśliwości wskazują, iż monowarstwa w trakcie kompresji pozostaje            

w stanie ciekłym (Cs
-1 w maksimum osiąga wartość równą 65 mN/m). Kolaps warstwy 

monomolekularnej lizo-PC następuje przy ciśnieniu powierzchniowym wynoszącym            

44 mN/m, co odpowiada powierzchni równej 34 Å2/cząsteczkę.  

 

W obecności roztworu -CD o stężeniu 0,1 mM wzrost ciśnienia powierzchniowego 

obserwuje się przy podobnej jak poprzednio powierzchni, jednakże przebieg izotermy            

w trakcie dalszej kompresji wykazuje widoczne różnice. Mianowicie, załamanie 

monowarstwy w tym przypadku obserwuje się przy = 43 mN/m, co odpowiada 

powierzchni w przeliczeniu na jedną cząsteczkę równej 27 Å2. Różnica w nachyleniu 

izotermy znajduje swoje odzwierciedlenie w wartości Cs
-1, która w opisywanym przypadku 

wynosi około 54 mN/m. Dla stężenia -CD równego 0,1 mM nie zaobserwowano wpływu 



  

czasu ekspozycji na przebieg zależności  – A dla monowarstwy lizo-PC. Wpływ tego 

czynnika eksperymentalnego odnotowano dla wyższych stężeń -cyklodekstryny, 

począwszy od 0,5 mM. W tym przypadku przebieg zarejestrowanych izoterm wskazuje na 

ubytek cząsteczek tworzących monowarstwę w trakcie kompresji. Jednocześnie na 

podstawie zależności Cs
-1 () można wyciągnąć wniosek, iż monowarstwa znajduje się           

w stanie cieczy rozprężonej, jako że Cs
-1 ≈ 34 mN/m. Wraz ze wzrostem czasu ekspozycji        

z 5 min do 1 godziny zaobserwowano w analizowanym przypadku przesunięcie izotermy 

w kierunku mniejszych powierzchni/cząsteczkę o około 8 Å2.  

Największy wpływ -CD na monowarstwę lizo-PC zaobserwowano dla najwyższego 

badanego stężeń makrocykla, wynoszącego 1 mM. W tym przypadku wzrost ciśnienia 

powierzchniowego w trakcie kompresji monowarstwy następuje przy powierzchni 

wynoszącej ~ 90 Å2/cząsteczkę oraz około 70 Å2/cząsteczkę odpowiednio dla czasu 

ekspozycji wynoszącego 5 min i 60 min. Maksymalne wartości modułu ściśliwości 

wynoszą w obydwu przypadkach około 25 mN/m, co wskazuje, że monowarstwa ma 

charakter cieczy rozprężonej.  

 
 

 
Rysunek 47. Obrazy BAM zarejestrowane dla monowarstwy lizo-PC komprymowanej na 
wodzie (a:  = 4 mN/m, b: kolaps) oraz na roztworze -cyklodekstryny o stężeniu 1 mM 
(c: = 4 mN/m, d:  = 20 mN/m).   
 
 

b 
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Na rysunku 47 zaprezentowano obrazy BAM zarejestrowane podczas kompresji 

monowarstwy lizo-PC na wodzie (a, b) oraz na wodnym roztworze -CD o stężeniu 1 mM 

(c, d). W pierwszym przypadku obserwowana monowarstwa wykazuje homogeniczność od 

momentu rozpoczęcia sprężania, aż do ciśnienia kolapsu, kiedy to pojawiają się jasne 

struktury tworzącej się fazy trójwymiarowej. Podobny obraz uzyskuje się dla niskiego 

ciśnienia powierzchniowego ( = 4 mN/m) w monowarstwie komprymowanej na 

roztworze cyklodekstryny. Dopiero przy ciśnieniu powierzchniowym wynoszącym           

20 mN/m, które osiągane jest przy powierzchni ~ 22 Å2/molekułę widoczne stają się 

zaczątki formowania fazy trójwymiarowej (d).    
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Rysunek 48. Wpływ stężenia -cyklodekstryny na stabilności monowarstw lizo - PC. 
 
 
Na rysunku 48 zaprezentowano krzywe stabilności zarejestrowane dla monowarstwy    

lizo-PC sprężonej na wodzie oraz na roztworach -CD o trzech różnych stężeniach do 

ciśnienia powierzchniowego 30 mN/m. Można zauważyć, że w przypadku roztworów 

cyklodekstryny, gwałtowne obniżenie ciśnienia powierzchniowego (którego wartość jest 

zależna od stężenia -CD) następuje w pierwszej godzinie trwania pomiaru (podobnie jak 

w przypadku wcześniej omawianych lipidów), po czym jego wartość ulega stabilizacji.         

W przypadku trzech analizowanych stężeń, a mianowicie 0,1 mM, 0,5 mM oraz 1 mM, 

monowarstwa lizo-PC ulega stabilizacji odpowiednio przy ciśnieniu powierzchniowym 

wynoszącym ~ 9 mN/m, ~ 6 mN/m oraz ~ 2,5 mN/m. W przypadku pomiarów 

prowadzonych na czystej wodzie, pomimo iż początkowy spadek ciśnienia 



  

powierzchniowego nie jest tak znaczny jak w przypadku roztworów CD, jednakże              

w trakcie trwania eksperymentu  nie ulega stabilizacji i ciągle spada, nawet po                 

8 godzinach prowadzenia doświadczenia. 

 

 

III.6.4. Oddziaływania-cyklodekstryny z monowarstwami mieszanymi 

cholesterol/fosfolipid 

 
W kolejnym etapie części doświadczalnej zaprezentowano badania dotyczące 

wpływu -cyklodekstryny na monowarstwy mieszane składające się z cholesterolu oraz 

dwułańcuchowych fosfolipidów, których charakterystykę w układach jednoskładnikowych 

przedstawiono powyżej. Celem ujednolicenia warunków eksperymentalnych 

monowarstwy badano w temperaturze 20° C, stosując jako subfazę wodę, lub roztwór 

wodny -cyklodekstryny o stężeniu 1 mM. Po naniesieniu monowarstwy odczekiwano        

5 min. przed rozpoczęciem symetrycznej kompresji prowadzonej ze stałą szybkością. 

W pierwszej kolejności przebadano dwuskładnikowe monowarstwy mieszane 

cholesterol/DPPC w szerokim zakresie ułamków molowych.  

 

20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

 

 

A [Å2/cząsteczkę]


 [m

N
/m

]

 Cholesterol
 XChol =0,9 
 XChol =0,7
 XChol =0,5
 XChol =0,3
 XChol =0,1
 DPPC

a

 

 

A [Å2/cząsteczkę]


 [m

N
/m

]

b

Rysunek 49. Izotermy  – A dla mieszaniny cholesterol/DPPC zarejestrowane na wodzie 
(a) oraz na roztworze -CD o stężeniu 1 mM (b). 
 
 



                                                                 

Na rysunku 49 przedstawiono izotermy  – A uzyskane w wyniku kompresji warstw 

monomolekularnych na wodzie (a) oraz na roztworze -CD (b). W pierwszym przypadku 

otrzymane wyniki pozostają w zgodzie z danymi literaturowymi326,327,333. Izotermy 

zarejestrowane dla wszystkich pięciu ułamków molowych cholesterolu leżą pomiędzy 

izotermami uzyskanymi dla monowarstw jednoskładnikowych. Można jednocześnie 

zaobserwować, iż krzywe – A otrzymane dla mieszanin są wyraźnie przesunięte                   

w kierunku izotermy cholesterolu, co spowodowane jest wynikiem występowania efektu 

kondensującego sterolu względem cząsteczek fosfolipidu322. Na rysunku 49 b widnieją 

izotermy  – A mieszaniny cholesterol/DPPC zarejestrowane na powierzchni wodnego 

roztworu -CD o stężeniu 1 mM. Różnią się one wyraźnie od krzywych  – A uzyskanych 

dla tej samej mieszaniny na subfazie wodnej. Różnice są tym bardziej widoczne, im 

stężenie sterolu w mieszaninie jest wyższe. Dla ułamka molowego cholesterolu równego 

0,5 wzrost ciśnienia powierzchniowego w przypadku wody obserwuje się przy około 48 

Å2/cząsteczkę, tymczasem na roztworze -CD powierzchnia ta jest równa                           

~ 67 Å2/molekułę. Co więcej w drugim przypadku inny jest również kształt izotermy,            

w przebiegu której można zauważyć obszar pseudo-plateau uwidaczniający się przy 

ciśnieniu powierzchniowym ~ 28 mN/m. Diametralnie różny jest także przebieg izotermy 

dla ułamka molowego cholesterolu równego 0,7, dla którego wzrost wartości  na wodzie 

rozpoczyna się przy powierzchni w przeliczeniu na cząsteczkę równej ~ 44 Å2, natomiast 

w przypadku roztworu cyklodekstryny ciśnienie powierzchniowe rośnie od powierzchni 

około 113 Å2/cząsteczkę. Na izotermie dla mieszaniny cholesterol/DPPC (XChol = 0,7) 

widoczne jest długie pseudo-plateau, rozpoczynające się przy ciśnieniu powierzchniowym 

równym około 13 mN/m. Izoterma dla ułamka molowego cholesterolu 0,9 zarejestrowana 

na roztworze -CD przypomina kształtem krzywą uzyskaną w tych samych warunkach dla 

czystego sterolu, w przypadku którego wzrost  do wartości ~ 5 mN/m następuje przed 

rozpoczęciem sprężania monowarstwy.  
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Rysunek 50. Stabilność monowarstw mieszanych cholesterol/DPPC na powierzchni 
roztworu -CD o stężeniu 1 mM. 
 
 
Na rysunku 50 zaprezentowano przebieg wykresów stabilności dla monowarstw 

mieszanych cholesterol/DPPC o trzech ułamkach molowych cholesterolu (0,3; 0,5 oraz 

0,7). Zależności  – t zarejestrowano na roztworze -CD o stężeniu 1 mM dla dwóch 

różnych ciśnień powierzchniowych: 20 mN/m (a) oraz 40 mN/m (b). W pierwszym 

przypadku obserwuje się wyraźną zależność spadku ciśnienia powierzchniowego od 

zawartości cholesterolu w monowarstwie mieszanej. Dla ułamka molowego cholesterolu 

wynoszącego 0,3 monowarstwa ulega stabilizacji przy  = 13,5 mN/m, natomiast dla 

ułamków molowych cholesterolu równych 0,5 i 0,7, ciśnienie powierzchniowe po około 

1,5 godz. pomiaru osiąga odpowiednio wartości ~ 9 mN/m i ~ 7 mN/m. W przypadku 

ciśnienia powierzchniowego wynoszącego 40 mN/m (rysunek 50 b), podobnie jak dla 

badanego niższego ciśnienia, stabilność monowarstw jest uzależniona od zawartości 

cholesterolu w mieszaninie. Monowarstwy dla mieszanin cholesterol/DPPC, w których 

XChol = 0,5 oraz 0,7 ulegają stabilizacji dopiero przy ciśnieniu powierzchniowym 

wynoszącym ~ 12 mN/m. W przypadku ułamka molowego cholesterolu równego 0,3 

monowarstwa wykazywała najwyższą stabilność. 
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 Rysunek 51. Izotermy  – A dla mieszaniny cholesterol/SM zarejestrowane na wodzie (a) 
oraz na roztworze -CD o stężeniu 1 mM (b). 
 
 
Kolejnym badanym układem była mieszanina cholesterol/sfingomielina. Podobnie jak                   

w poprzednim przypadku, izotermy  – A dla dwuskładnikowych monowarstw 

zarejestrowano na subfazie wodnej (rysunek 51 a) oraz na roztworze -CD o stężeniu              

1 mM (rysunek 51 b). Wyniki otrzymane dla warstw monomolekularnych 

komprymowanych na wodzie charakteryzują się zgodnością z danymi literaturowymi328. 

Wszystkie izotermy uzyskane dla mieszanin cholesterol/SM leżą pomiędzy krzywymi          

 – A zarejestrowanymi dla jednoskładnikowych monowarstw badanych lipidów. Nawet 

niewielka zawartość cholesterolu w monowarstwie sfingomieliny w widoczny sposób 

wpływa na położenie i kształt izoterm. Podobnie jak DPPC, również monowarstwa 

sfingomieliny podlega kondensującemu efektowi sterolu, czego następstwem jest 

przesunięcie izoterm monowarstw mieszanych w kierunku krzywej  – A cholesterolu.           

W analizowanym układzie ciśnienie załamania monowarstwy jest najwyższe dla ułamka 

molowego cholesterolu równego 0,1, po czym maleje systematycznie wraz ze wzrostem 

zawartości sterolu w mieszaninie. Położenie izoterm  – A, a także ich kształt zmienia się 

wyraźnie w obecności -CD (rysunek 51 b). Różnice te są szczególnie zauważalne dla 

mieszanin bogatych w cholesterol. Dla ułamka molowego 0,5 krzywe kompresji na wodzie 

i na roztworze cyklodekstryny różnią się powierzchnią przy której obserwuje się wzrost 



  

ciśnienia powierzchniowego. W pierwszym przypadku powierzchnia przypadająca na 

cząsteczkę w monowarstwie jest równa 50 Å2, natomiast w drugim ~ 57 Å2.  

Dla ułamka molowego sterolu równego 0,7 ciśnienie powierzchniowe monowarstwy 

komprymowanej na wodzie wzrasta przy powierzchni wynoszącej ~ 46 Å2/cząsteczkę, 

podczas gdy na roztworze -CD wzrost  następuje przy około 112 Å2 w przeliczeniu na 

molekułę. W przebiegu izotermy komprymowanej na roztworze -CD widoczne jest 

długie, lekko wzrastające pseudo-plateau, które poprzedza dalszy znacznie bardziej stromy 

odcinek krzywej  – A, kończący się przy ciśnieniu powierzchniowym ~ 49 mN/m 

odpowiadającym załamaniu monowarstwy. Krzywa  - A dla mieszaniny cholesterol/SM 

(XChol = 0,9) przypomina swoim przebiegiem izotermę cholesterolu uzyskaną na roztworze 

-CD, w przypadku której wzrost ciśnienia powierzchniowego następuje przed 

rozpoczęciem sprężania monowarstwy.    
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Rysunek 52. Stabilność monowarstw mieszanych cholesterol/SM na powierzchni 
roztworu -CD o stężeniu 1 mM. 
 
 
Na rysunku 52 przedstawiono krzywe zależności  – t uzyskane dla trzech ułamków 

molowych cholesterolu w dwuskładnikowych monowarstwach cholesterol/SM. Stabilności 

rejestrowano po skompresowaniu warstw monomolekularnych do ciśnienia 

powierzchniowego 20 mN/m (rysunek 52 a) oraz do 40 mN/m (rysunek 52 b). W obydwu 



                                                                 

przypadkach zaobserwowano wyraźną zależność pomiędzy stabilnością monowarstwy,            

a stężeniem cholesterolu w mieszaninie. Dla początkowego ciśnienia powierzchniowego 

20 mN/m i ułamka molowego cholesterolu 0,3 wartość  spada po 30 min. pomiaru do          

 ≈ 13,5 mN/m, po czym lekko wzrasta i stabilizuje się przy wartości ~ 15,5 mN/m. 

Podobny przebieg krzywej  – t obserwuje się dla ułamka molowego cholesterolu 0,5, 

jednak ciśnienie powierzchniowe maleje początkowo do wartości ~ 8,8 mN/m, a następnie 

po około 3 godz. pomiaru ulega stabilizacji przy ~ 11,5 mN/m. W przypadku mieszaniny 

cholesterol/SM (XChol = 0,7) zarejestrowano największy spadek ciśnienia 

powierzchniowego – od początkowej wartości 20 mN/m do około 6,3 mN/m w trakcie 

pierwszej godziny eksperymentu.  

Dla analogicznych składów monowarstw mieszanych zmierzono spadek ciśnienia 

powierzchniowego po kompresji do 40 mN/m.  
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Rysunek 53. Izotermy  – A dla mieszaniny cholesterol/DPPG zarejestrowane na wodzie 
(a) oraz na roztworze -CD o stężeniu 1 mM (b). 
 
 
Trzecim z kolei fosfolipidem, którego mieszaniny z cholesterolem zostały przebadane przy 

użyciu metody Langmuira był 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) (DPPG). 

Na rysunku 53 zestawiono izotermy – A zarejestrowane na powierzchni wodnego 

roztworu -CD o stężeniu 1 mM oraz dla porównania na powierzchni wody. W przypadku 

monowarstw komprymowanych na powierzchni subfazy wodnej, izotermy zarejestrowane 



  

dla mieszanin znajdują się pomiędzy krzywymi  – A dla czystych składników. Wraz ze 

zwiększającą się zawartością cholesterolu w monowarstwach mieszanych izotermy 

zmieniają swój kształt, a wzrost ciśnienia powierzchniowego obserwowany jest przy 

mniejszych powierzchniach w przeliczeniu na cząsteczkę. Rysunek 53 b przedstawia 

zależności  – A dla mieszanych monowarstw cholesterol/DPPG komprymowanych na 

powierzchni roztworu -cyklodekstryny. Różnice w przebiegu uzyskanych krzywych 

kompresji są widoczne w całym analizowanym zakresie ułamków molowych.                   

W przypadku mieszaniny cholesterol/DPPG (XChol = 0,3) wzrost ciśnienia 

powierzchniowego dla izotermy zarejestrowanej na roztworze -CD następuje przy 

powierzchni ~ 70 Å2/cząsteczkę, natomiast załamanie monowarstwy obserwowane jest 

przy ciśnieniu powierzchniowym równym 51 mN/m. Natomiast wielkości te wyznaczone z 

izotermy dla podobnego składu monowarstwy komprymowanej na wodzie wynoszą 

odpowiednio: ~ 55 Å2/cząsteczkę i ~ 54 mN/m. Obecność cyklodekstryny wywiera 

również wpływ na kształt izoterm  – A, który jest szczególnie zauważalny w przypadku 

ułamków molowych cholesterolu 0,5 i 0,7. W przebiegu izotermy dla pierwszego z nich 

obserwuje się przy  ≈ 6,8 mN/m punkt, w którym krzywa przyjmuje bardziej strome 

nachylenie, po czym przy ciśnieniu powierzchniowym ~ 19 mN/m przechodzi w obszar 

pseudo-plateau rozciągający się w zakresie powierzchni 67 - 45 Å2/cząsteczkę. W dalszym 

etapie ciśnienie powierzchniowe wzrasta stromo aż do kolapsu przy  = 50 mN/m.            

Dla mieszaniny cholesterol/DPPG, w przypadku ułamka molowego XChol = 0,7 widoczna 

jest ogromna różnica w powierzchni, przy której obserwuje się wzrost ciśnienia 

powierzchniowego. Dla monowarstwy na wodzie powierzchnia ta wynosi                           

~ 45 Å2/cząsteczkę, podczas gdy na roztworze -CD ~ 113 Å2/cząsteczkę. Dodatkowo            

w drugim przypadku na izotermie widoczny jest szeroki obszar pseudo-plateau w zakresie 

powierzchni od ~ 104 do ~ 44 Å2/cząsteczkę, po którym ciśnienie powierzchniowe wzrasta 

stromo do momentu załamania monowarstwy. 
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Rysunek 54. Stabilność monowarstw mieszanych cholesterol/DPPG na powierzchni 
roztworu -CD o stężeniu 1 mM. 
 
 
Dla dwuskładnikowej monowarstwy cholesterol/DPPG zarejestrowano krzywe stabilności 

 – t, przedstawione na rysunku 54. Podobnie jak w przypadku pozostałych mieszanin, 

spadek ciśnienia powierzchniowego uzależniony jest przede wszystkim od zawartości 

cholesterolu w badanej monowarstwie. I tak, po kompresji monowarstw do ciśnienia 

powierzchniowego 20 mN/m, po godzinie pomiaru następuje jego spadek do wartości        

~ 8,5 mN/m, ~ 4,4 mN/m oraz ~ 3 mN/m, odpowiednio dla ułamków molowych 

cholesterolu wynoszących 0,3, 0,5 i 0,7. Nieco mniej wyraźny wpływ stężenia cholesterolu 

na stabilność monowarstw cholesterol/DPPG odnotowano w przypadku wyższego 

ciśnienia powierzchniowego (40 mN/m). W tym eksperymencie monowarstwy                   

o wzrastającym stężeniu cholesterolu ulegały stabilizacji przy wartości ciśnień 

powierzchniowych wynoszących ~ 17,8 mN/m, 15,3 mN/m i 14,5 mN/m. 
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Rysunek 55. Izotermy  – A dla mieszaniny cholesterol/DPPE zarejestrowane na wodzie 
(a) oraz na roztworze -CD o stężeniu 1 mM (b). 
 
 

Ostatnim spośród analizowanych układów była mieszanina cholesterolu                  

z 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminą (DPPE). Na rysunku 55 zaprezentowano 

izotermy  – A zarejestrowane na wodzie oraz na roztworze -cyklodekstryny o stężeniu  

1 mM. Krzywe kompresji uzyskane dla monowarstw naniesionych na subfazę wodną 

pozostają w zgodności z wynikami opublikowanymi w literaturze333. Wszystkie izotermy 

zarejestrowane dla monowarstw mieszanych znajdują się pomiędzy krzywymi  – A 

czystych składników. Wraz ze wzrostem zawartości cholesterolu w mieszaninie obserwuje 

się obniżenie ciśnienia kolapsu, a zmniejszające się nachylenie izoterm wskazuje na 

bardziej skondensowany charakter monowarstw. Podobnie jak dla pozostałych spośród 

opisanych powyżej układów cholesterol/fosfolipid, obecność -cyklodekstryny w subfazie 

wodnej powoduje zmianę przebiegu rejestrowanych izoterm. W rozważanym w tym 

miejscu przypadku, począwszy od najniższego ułamka molowego cholesterolu (XChol = 

0,1) obserwuje się wyraźną różnicę w otrzymanych zależnościach  - A. Dla monowarstwy 

sprężanej na wodzie ciśnienie powierzchniowe wzrasta przy powierzchni wynoszącej           

48 Å2/cząsteczkę, natomiast na roztworze -CD przy 66 Å2/cząsteczkę. Kolaps warstwy 

monomolekularnej obserwuje się w obydwu przypadkach odpowiednio dla  równego 

odpowiednio 53,5 mN/m i 58 mN/m. Dodatkowo kształt izotermy dla monowarstwy 



                                                                 

komprymowanej na roztworze -CD różni się w istotny sposób od krzywej  – A 

zarejestrowanej na subfazie wodnej. Znaczna różnica w kształcie izotermy  – A widoczna 

jest dla ułamka molowego cholesterolu wynoszącego 0,3. Podczas gdy w trakcie kompresji 

monowarstwy na wodzie ciśnienie powierzchniowe zaczyna rosnąć przy powierzchni             

46 Å2/molekułę, to w przypadku roztworu-CD powierzchnia ta jest równa 88 Å2                 

w przeliczeniu na cząsteczkę. Kolejną różnicą jest pojawienie się szerokiego obszaru 

pseudo-plateau, które rozciąga się w zakresie powierzchni od około 76 - 45 Å2/cząsteczkę. 

Ten charakterystyczny odcinek obserwowany jest również w przebiegu izoterm 

zarejestrowanych na roztworze -CD dla ułamków molowych cholesterolu 0,5 i 0,7.         

W pierwszym przypadku uwidacznia się on w przedziale powierzchni 82 – 43 

Å2/cząsteczkę, natomiast w drugim w zakresie 104 – 44 Å2/molekułę.  
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Rysunek 56. Stabilność monowarstw mieszanych cholesterol/DPPE na powierzchni 
roztworu -CD o stężeniu 1 mM. 
 
 
Prócz izoterm  – A, dla monowarstw mieszanych cholesterol/DPPE przeprowadzono 

pomiary stabilności dla dwóch wartości ciśnienia powierzchniowego (20 mN/m i 40 

mN/m). Uzyskane wyniki dla trzech wybranych ułamków molowych cholesterolu (0,3; 0,5 

i 0,7) przedstawiono na rysunku 56. Podstawowy wniosek, jaki można wyciągnąć po 

analizie zarejestrowanych krzywych  – t dotyczy niewielkiego (w porównaniu                   



  

z wynikami dla innych fosfolipidów) wpływu stężenia cholesterolu w mieszaninie na 

stabilność badanych monowarstw. W przypadku monowarstw skompresowanych do          

 = 20 mN/m, spadek ciśnienia powierzchniowego następuje po dwóch godzinach trwania 

eksperymentu do wartości 6,6 mN/m, 6,3 mN/m oraz 5,6 mN/m, odpowiednio dla 

ułamków molowych cholesterolu 0,3, 0,5 i 0,7. Na rysunku 55 b przedstawiono krzywe     

 – t zarejestrowane dla monowarstw mieszanych cholesterol/DPPE sprężonych do 

ciśnienia powierzchniowego równego 40 mN/m. Wraz ze wzrastającym stężeniem 

cholesterolu monowarstwy wykazują niższą stabilność, spadek wartości  następuje po 

dwóch godzinach pomiaru odpowiednio do 13,8 mN/, 12,2 mN/m oraz 10,1 mN/m. 

 

 

 

III.6.5.  Charakterystyka monowarstw Langmuira z zastosowaniem metody dyfrakcji 

promieniowania rentgenowskiego (GID) 

 
Zastosowanie techniki GID umożliwiło uzupełnienie badań opisanych                    

w poprzednim rozdziale, w którym zastosowana metodologia badawcza opierała się na 

pomiarach izoterm  – A, rejestracji krzywych stabilności (zależność  – t) oraz 

wizualizacji powierzchni badanych monowarstw przy użyciu mikroskopii kąta Brewstera 

(BAM).  

Metoda GID została użyta w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat struktury 

analizowanych monowarstw lipidowych na powierzchni wody oraz na powierzchni 

subfazy zawierającej -cyklodekstrynę. Otrzymane wyniki pozwalają na określenie różnic 

powstałych w strukturze monowarstw w następstwie oddziaływań cząsteczek lipidów            

w nich zawartych z molekułami makrocykla obecnymi w roztworze wodnym.  

 

 



                                                                 

 
Rysunek 57. Piki Bragga (a i b) oraz pręty Bragga (c, d) zarejestrowane przy użyciu 
techniki GID dla monowarstwy cholesterolu skomprymowanej do ciśnienia 
powierzchniowego 30 mN/m na powierzchni wody (b, d) oraz na powierzchni wodnego 
roztworu -CD o stężeniu 1 mM (a, c). Linią ciągłą zaznaczono krzywe dopasowane do 
uzyskanych punktów eksperymentalnych. Dla zachowania przejrzystości rysunku 
prezentowane piki i pręty Bragga zostały przesunięte względem siebie wzdłuż osi 
intensywności.  
 
 
Na rysunku 57 przedstawiono wyniki eksperymentu dyfrakcji promieniowania 

rentgenowskiego przeprowadzonego dla monowarstwy cholesterolu skomprymowanej do 

ciśnienia powierzchniowego wynoszącego 30 mN/m. Dla porównania zestawiono piki             

i pręty Bragga zarejestrowane dla warstwy monomolekularnej na powierzchni wody (b, d) 

oraz na powierzchni roztworu -cyklodekstryny o stężeniu 1 mM (a, c). W wyniku 

pomiaru uzyskano dla cholesterolu pojedynczy pik Bragga charakteryzujący się 

maksimum dla monowarstwy komprymowanej na wodzie przy qxy równym 1,106 Å-1              

i 1,103 Å-1 w przypadku monowarstwy na roztworze -CD. Opierając się na znajomości 

położenia maksimum piku Bragga obliczono odległości pomiędzy liniami                          

w dwuwymiarowej sieci krystalicznej (d), po czym na ich podstawie wyznaczono 

parametry komórki elementarnej (długości a i b oraz kąt ), a także powierzchnię 

przypadającą na cząsteczkę cholesterolu w monowarstwie. Dodatkowo dysponując 

wartością szerokości połówkowej piku możliwe stało się obliczenie długości koherentnej 

w płaszczyźnie monowarstwy (Lxy). Wszelkie obliczenia przeprowadzono w sposób 

analogiczny jak w przedstawionym w części literaturowej przykładzie (strona 58 - 61). 

Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 2. 

Na rysunku 57 zaprezentowano również pręty Bragga uzyskane na drodze eksperymentu 

dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dla monowarstwy cholesterolu na wodzie oraz 

na roztworze -CD o stężeniu 1 mM. W obydwu przypadkach zarejestrowano pojedynczy 



  

pręt Bragga z maksimum zlokalizowanym w horyzoncie (qz ≈ 0 Å-1). Szerokości sygnałów 

w połowie ich wysokości posłużyły do obliczenia długości koherentnej w kierunku osi 

prostopadłej do granicy faz (parametr Lz w tabeli 2). 

 

 

 
Rysunek 58. Piki Bragga zarejestrowane przy użyciu techniki GID dla monowarstwy  
lizo-PC skomprymowanej do ciśnienia powierzchniowego 30 mN/m na powierzchni wody 
(b) oraz na powierzchni wodnego roztworu -CD o stężeniu 1 mM (a). Linią ciągłą 
zaznaczono krzywą dopasowaną do uzyskanych punktów eksperymentalnych. Z powodu 
słabej intensywności sygnałów dyfrakcyjnych pręty Bragga w przypadku lizo-PC nie 
zostały umieszczone na rysunku. Dla zachowania przejrzystości rysunku prezentowane 
piki Bragga przesunięto względem siebie wzdłuż osi intensywności.  
  
Rysunek 58 przedstawia piki Bragga uzyskane z pomiarów dyfrakcji promieniowania X 

przeprowadzonych dla monowarstwy lizo-PC utrzymywanej przy stałej wartości ciśnienia 

powierzchniowego (30 mN/m) na powierzchni wody (b) oraz na powierzchni roztworu           

-CD o stężeniu 1 mM (a). W drugim z wymienionych przypadków zmierzono sygnał            

o bardzo niewielkiej intensywności, co uniemożliwia przeprowadzenie ilościowej analizy 

uzyskanych danych. Z drugiej strony, pojedynczy, szeroki pik Bragga uzyskany dla lizo-

PC na wodzie, który charakteryzuje się maksimum widocznym przy qxy = 1,378 Å-1, 

wskazuje na niewielkie rozmiary domen krystalicznych w strukturze monowarstwy tego 

fosfolipidu. Obliczone parametry struktury dla dwuwymiarowej heksagonalnej komórki 

elementarnej lizo-PC zamieszczono w tabeli 2. Z powodu słabej intensywności sygnałów 

dyfrakcyjnych pręty Bragga dla monowarstwy lizo-PC nie zostały poddane analizie. 

 

 



                                                                 

 
 
Rysunek 59. Piki Bragga (a i b) oraz pręty Bragga (c, d) zarejestrowane przy użyciu 
techniki GID dla monowarstwy DPPC skomprymowanej do ciśnienia powierzchniowego 
30 mN/m na powierzchni wody (b, d) oraz na powierzchni wodnego roztworu -CD           
o stężeniu 1 mM (a, c). Linią ciągłą zaznaczono krzywe dopasowane do uzyskanych 
punktów eksperymentalnych. Dla zachowania przejrzystości rysunku prezentowane piki           
i pręty Bragga zostały przesunięte względem siebie wzdłuż osi intensywności. 
 
 
Na rysunku 59 widnieją sygnały dyfrakcyjne zarejestrowane dla monowarstwy DPPC 

utrzymywanej w czasie całego eksperymentu GID przy stałej wartości ciśnienia 

powierzchniowego wynoszącej 30 mN/m. Wyniki uzyskano dla warstwy 

monomolekularnej naniesionej na powierzchnię wody (b, d), jak również na roztwór -CD 

o stężeniu 1 mM (a, c). W obydwu przypadkach na wykresie zależności I (qxy) widoczne są 

dwa piki Bragga, które dla monowarstwy na wodzie charakteryzują się maksimum przy qxy 

= 1,365 Å-1oraz qxy = 1,464 Å-1, natomiast w obecności -CD, qxy = 1,366 Å-1i qxy = 1,465 

Å-1. Obecność dwóch pików Bragga wskazuje, na występowanie w analizowanym 

przypadku zdeformowanej heksagonalnej komórki elementarnej ( ≠ 120°). Szerszy                  

z pików można oznaczyć za pomocą wskaźników Millera odpowiadających zbiorowi 

prostych {(1,0), (-1,0), (0,1), (0,-1)}, natomiast węższy {(1,-1), (-1,1)}. Na rysunku 59 c          

i d umieszczono pręty Bragga, z których każdy posiada dwa maksima, jedno 

zlokalizowane w horyzoncie (qz ≈ 0 Å-1), natomiast drugie przy qz ≈ 0,7 Å-1. Zawarta              

w nich informacja dotyczy kąta odchylenia hydrofobowych fragmentów molekuły DPPC 

od położenia wertykalnego. W obydwu przypadkach  ≈ 30°, co pozostaje w zgodzie              

z wynikami uzyskanymi przez innych autorów303,334.  

   

   



  

 
Rysunek 60. Piki Bragga (a i b) oraz pręty Bragga (c, d) zarejestrowane przy użyciu 
techniki GID dla monowarstwy sfingomieliny skomprymowanej do ciśnienia 
powierzchniowego 30 mN/m na powierzchni wody (b, d) oraz na powierzchni wodnego 
roztworu -CD o stężeniu 1 mM (a, c). Linią ciągłą zaznaczono krzywe dopasowane do 
uzyskanych punktów eksperymentalnych. Dla zachowania przejrzystości rysunku 
prezentowane piki i pręty Bragga zostały przesunięte względem siebie wzdłuż osi 
intensywności. 
 

W przypadku monowarstwy sfingomieliny sprężonej na powierzchni wody do ciśnienia 

powierzchniowego równego 30 mN/m obserwuje się pojedynczy, szeroki pik Bragga              

z maksimum intensywności przy qxy = 1,462 Å-1 (rysunek 60 b). Pojedynczy sygnał na 

wykresie zależności I (qxy) wskazuje na rozmieszczenie molekuł SM w dwuwymiarowej 

sieci heksagonalnej. Sytuacja ulega zmianie w obecności -CD, kiedy to obserwuje się 

znaczne poszerzenie piku Bragga (rysunek 60 a), wskazujące na deformację sieci 

heksagonalnej. Ponadto, wspomniana szerokość sygnału odzwierciedla wielkość 

dwuwymiarowych domen krystalicznych w obrębie monowarstwy (parametr Lxy).                 

W analizowanym przypadku jego wartość wzrasta w obecności cyklodekstryny z 50 do 74 

Å.  

Również w przebiegu zależności I (qz) (rysunek 60 c), można wyróżnić pojawienie się 

dodatkowego maksimum o niewielkiej intensywności przy wartości qz wynoszącej około 

0,49 Å-1, które pozwala na obliczenia nachylenia hydrofobowych fragmentów cząsteczki 

SM (tabela 2). Co więcej, analizując pręty Bragga zarejestrowane dla monowarstwy SM na 

wodzie, a także na roztworze cyklodekstryny należy zwrócić uwagę na szerokości 

połówkowe obydwu sygnałów. Wyraźne poszerzenie pręta w obecności -CD, związane 

jest ze znacznym skróceniem fragmentu cząsteczki rozpraszającego promieniowanie X, co 

znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w wartościach Lz. Parametr ten wynosi 18,2 Å       



                                                                 

i 15,3 Å, odpowiednio dla monowarstwy skomprymowanej na wodzie oraz na roztworze 

-CD.  

Różnice obserwowane w zarejestrowanych sygnałach dyfrakcyjnych dla monowarstwy SM 

skompresowanej na wodzie oraz na roztworze -CD, wskazują na wyraźny wpływ 

obecności makrocykla na parametry struktury dwuwymiarowej komórki elementarnej 

fosfolipidu oraz na orientację cząsteczek na granicy faz. 

         

 
Rysunek 61. Piki oraz pręty Bragga zarejestrowane przy użyciu techniki GID dla 
monowarstwy mieszanej cholesterol/sfingomielina (a – d: XChol = 0,3; e – h: XChol = 0,5; i – 
l: XChol = 0,7) skomprymowanej do ciśnienia powierzchniowego 30 mN/m na powierzchni 
wody (b, d; f, h; j, l) oraz na powierzchni wodnego roztworu -CD o stężeniu 1 mM (a, c; 
e, g; i, k). Linią ciągłą zaznaczono krzywe dopasowane do uzyskanych punktów 
eksperymentalnych. Dla zachowania przejrzystości rysunku prezentowane piki i pręty 
Bragga zostały przesunięte względem siebie wzdłuż osi intensywności. 



  

 
Rysunek 61 obrazuje wyniki uzyskane na drodze eksperymentu GID dla monowarstw 

mieszanych cholesterol/sfingomielina na powierzchni wody oraz na wodnym roztworze    

-CD o stężeniu 1 mM. W każdym z analizowanych przypadków uzyskano pojedyncze 

piki Bragga, co dowodzi, iż organizacja cząsteczek na granicy faz może zostać opisana za 

pomocą sieci heksagonalnej. Dla ułamka molowego cholesterolu równego 0,3, uzyskano 

podobne rezultaty dla monowarstwy utrzymywanej pod stałym ciśnieniem 

powierzchniowym na wodzie i na roztworze -CD. W pierwszym przypadku pojedynczy 

pik Bragga osiąga maksymalną intensywność dla qxy równego 1,465 Å-1, natomiast              

w drugim qxy = 1,423 Å-1. Zbieżność wyników jest powodem uzyskania podobnych 

parametrów sieci krystalicznej (tabela 2). Analizując pręty Bragga, odnotowano niewielkie 

różnice w wartościach Lz. Pod wpływem cyklodekstryny widoczne staje się skrócenie 

fragmentów cząsteczki sfingomieliny rozpraszających promieniowanie rentgenowskie             

z 14,9 do 14,1 Å. Efekt ten świadczy o niewielkim zaburzeniu uporządkowania 

monowarstwy spowodowanym obecnością cząsteczek makrocykla w subfazie.                   

W przypadku monowarstwy Chol/SM dla XChol = 0,5 nie obserwuje się istotnych różnic          

w sygnałach dyfrakcyjnych uzyskanych dla monowarstwy na wodzie i na roztworze-CD. 

Stąd, obliczone parametry komórki elementarnej charakteryzują się zbliżonymi 

wartościami (tabela 2).  

Widoczne przesunięcie położenia maksimów pików Bragga (rysunek 61 i, j) odnotowano 

dla monowarstwy mieszanej Chol/SM, w której składzie przeważa zawartość cholesterolu 

(XChol = 0,7). W przypadku monowarstwy na wodzie qxy = 1,319 Å-1, zaś dla monowarstwy 

na roztworze -CD qxy = 1,375 Å-1. Na tej podstawie, po obliczeniu uzyskano długość 

parametru a heksagonalnej komórki elementarnej, która wynosi odpowiednio 5,501 Å oraz 

5,277 Å. 



                                                                 

 
Rysunek 62. Piki oraz pręty Bragga zarejestrowane przy użyciu techniki GID dla 
monowarstwy mieszanej cholesterol/DPPC (a – d: XChol = 0,5; e – h: XChol = 0,7) 
skomprymowanej do ciśnienia powierzchniowego 30 mN/m na powierzchni wody (b, d; f, 
h) oraz na powierzchni wodnego roztworu -CD o stężeniu 1 mM (a, c; e, g). Linią ciągłą 
zaznaczono krzywe dopasowane do uzyskanych punktów eksperymentalnych. Dla 
zachowania przejrzystości rysunku prezentowane piki i pręty Bragga zostały przesunięte 
względem siebie wzdłuż osi intensywności. 
 
 
Na rysunku 62 zaprezentowano wyniki doświadczenia dyfrakcji promieniowania 

rentgenowskiego przeprowadzonego dla monowarstw mieszanych cholesterol/DPPC (XChol 

= 0,5 i 0,7). W obydwu przypadkach obserwowane są pojedyncze piki Bragga, co 

wskazuje na heksagonalne rozmieszczenie cząsteczek w dwuwymiarowej sieci 

krystalicznej. Dla ułamka molowego cholesterolu równego 0,5 maksima na wykresie 

zależności I (qxy) obserwowane są przy qxy = 1,460 Å-1 dla monowarstwy komprymowanej 

na wodzie oraz qxy = 1,475 Å-1 w przypadku roztworu -CD. Ta różnica znajduje 

odzwierciedlenie w długości odcinka a, która maleje z 4,970 Å do 4,919 Å. Podobną 



  

zależność zaobserwowano również analizując piki Bragga zarejestrowane dla mieszaniny 

Chol/DPPC o ułamku molowym cholesterolu wynoszącym 0,7. Pozostałe parametry 

uzyskane na drodze obliczeń, nie wskazywały na wystąpienie istotnych różnic                   

w przypadku obecności -cyklodekstryny w roztworze wodnym. 

 
 
 

Odległość 
pomiędzy liniami 

 d  (Å)  0,002   
Skład 

d(10, 01) d(1-1) 

Parametry 
komórki 

elementarnej 
a, b,  

(Å, Å, °) 
 0,003; 0,003;  

0,4 

Długość 
koherentna 

Lz (Å) 
±0,5 

Długość 
koherentna 

Lxy (Å) 
±5 

Kąt 
nachy- 
lenia, 
  (º) 
 0,5   

Powierzchnia 
(Å2/cząst.) 

 0,2   

DPPC na 
wodzie 4,604 4,291 a = b= 5,085, 

γ=115,1o 17,8 L(10 ,01)=52 
L(1-1)=237 30,9 23,41 

DPPC na β-
CD 4,600 4,290 a=b=5,082, 

γ=115,1o 16,1 L(10 ,01)=60 
L(1-1)=256 30,3 23,38 

Cholesterol 
na wodzie 5,682 5,682 a=b=6,561 Å, 

γ= 120 o 13,4 30 0 37,28 

Cholesterol 
na β-CD 5,697 5,697 a=b=6,579 Å, 

γ= 120 o 13,0 48 0 37,46 

Chol/DPPC 
(XChol = 
0,5) na 
wodzie 

4,304 4,304 a=b=4.970 Å, 
γ= 120 o 

17,1 30 0 21,38 

Chol/DPPC 
(XChol = 

0,5) na β-
CD 

4,260 4,260 a=b=4.919 Å, 
γ= 120 o 

17,5 33 0 20,96 

Chol/DPPC
(XChol = 
0,7) na 
wodzie 

4,587 4,587 a=b=5.297 Å, 
γ= 120 o 

15,3 19 0 24,28 

Chol/DPPC
(XChol = 

0,7) na β-
CD 

4,537 4,537 a=b=5,239 Å, 
γ= 120 o 

14,3 20 0 23,17 

SM na 
wodzie 4,298 4,298 a=b=4,963 Å, 

γ= 120 o 18,2 51 0 21,32 

SM na β-
CD 4,470 4,470 a=b=5,005 Å, 

γ= 116,7o 15,3 74 21,5 22,37 

Chol/SM 
(XChol = 
0,3) na 
wodzie 

4,289 4,289 a=b=4,952 Å, 
γ= 120 o 

14,9 33 0 21,25 



                                                                 

Chol/SM 
(XChol = 

0,3) na β-
CD 

4,310 4,310 a=b=4,977 Å, 
γ= 120 o 

14,1 30 0 21,45 

Chol/SM 
(XChol = 
0,5)  na 
wodzie 

4,410 4,410 a=b=5,092 Å, 
γ= 120 o 

16,2 23 0 22,45 

Chol/SM 
(XChol = 

0,5) na β-
CD 

4,416 4,416 a=b=5,099 Å, 
γ= 120 o 

15,4 22 0 22,50 

Chol/SM 
(XChol = 
0,7) na 
wodzie 

4,764 4,764 a=b=5,501 Å, 
γ= 120 o 

14,9 21 0 26,19 

Chol/SM 
(XChol = 

0,7) na β-
CD 

4,570 4,570 a=b=5,277 Å, 
γ= 120 o 

16,8 21 0 24,11 

lizo-PC na 
wodzie 4,560 4,560 a= b= 5,265, 

γ=120o -- 29 -- 24,00 

lizo-PC na 
β-CD -- -- -- -- -- -- -- 

 
Tabela 2. Parametry struktury obliczone na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów 
dyfrakcji promieniowania X. 
 
 
 



  

III.6.6.      Charakterystyka dwuwarstw lipidowych z zastosowaniem techniki odbicia 

neutronów (NR) 

 
W ostatniej części rozdziału prezentującego uzyskane wyniki eksperymentalne, 

zamieszczono rezultaty badań wpływu -cyklodekstryny na dwuwarstwy lipidowe 

osadzone na podłożu stałym. Analizie poddano dwuwarstwy mieszane 

cholesterol/sfingomielina wyniesione na powierzchnię kwarcu za pomocą techniki 

Langmuira – Blodgett (LB) oraz Langmuira - Schaefera (LS). Zastosowaną metodą 

eksperymentalną była technika rozpraszania neutronów (NR) przez cienkie warstwy 

cząsteczek na stałym podłożu, pozostające w kontakcie z ciężką wodą, zapewniającą 

uzyskanie niezbędnego kontrastu. Spośród wielu przebadanych wnikliwie układów, dla 

których wyniki zostały opisane powyżej, do dalszych badań wybrano dwa lipidy: 

cholesterol i sfingomielinę.  

Zgodnie z istniejącą od ponad dwudziestu lat hipotezą, substancje te stanowią główny 

składnik występujących w błonach komórkowych mikrodomen, czyli tzw. tratw 

lipidowych, które charakteryzują się wysokim stopniem uporządkowania oraz ścisłym 

upakowaniem tworzących je cząsteczek. Celem podjętych badań było określenie wpływu 

-CD na dwuwarstwę lipidową, służącą w przeprowadzonych doświadczeniach jako model 

błony biologicznej.  



                                                                 

 

 
Rysunek 63. Wyniki eksperymentu rozpraszania neutronów na dwuwarstwie 
sfingomieliny osadzonej na powierzchni kwarcu. a) Punkty eksperymentalne 
zarejestrowane przed (◊) i po (○) wprowadzeniu -CD. Słupki błędów obrazują odchylenie 
standardowe. Linią ciągłą zaznaczono krzywą dopasowaną do punktów 
eksperymentalnych. b) Schemat rozmieszczenia cząsteczek SM w obrębie dwuwarstwy 
oraz profil tzw. gęstości długości rozpraszania (ang. SLD - scattering length density) – 
linia ciągła.  
 
 
Powyżej zaprezentowano wyniki pomiarów NR dla dwuwarstwy składającej się wyłącznie 

z cząsteczek sfingomieliny. Na rysunku 63 a widoczne są punkty eksperymentalne 

zarejestrowane dla warstwy cząsteczek na powierzchni kwarcu przed (◊) i po (○) 

wprowadzeniu roztworu -CD w ciężkiej wodzie. W pierwszym przypadku do uzyskanych 

punktów dopasowano krzywą (linia czarna), stosując metodę najmniejszych kwadratów. 

Jak widać, niewielkie różnice zaobserwowano jedynie w zakresie Qz:  0,15 – 0,24 Å-1,           

w którym zarejestrowane punkty pomiarowe obciążone są największym błędem.               

Na rysunku 63 b przedstawiono schemat ułożenia cząsteczek SM w dwuwarstwie na 

granicy faz kwarc/D2O, a także przebieg zależności SLD (z). Ciągła funkcja SLD (z)             

w opisywanym przypadku została przybliżona, zgodnie z koncepcją Parratta modelem 

dwóch pudeł. W pierwszym z nich uwzględniono polarne głowy cząsteczek SM otoczone 

przez D2O w warstwie wewnętrznej (w kontakcie z powierzchnią kwarcu), natomiast              

w drugim hydrofobowe ogony cząsteczek SM w obydwu warstwach. Należy zaznaczyć, że 

przeprowadzono próby skonstruowania modelu złożonego z większej ilości pudeł (3, 4), 

jednak uzyskano wyniki podobne jak w przypadku opisywanego modelu prostszego.   

 



  

 
 
Rysunek 64. Wyniki eksperymentu rozpraszania neutronów na dwuwarstwie lipidowej 
Chol/SM (XChol = 0,1) osadzonej na powierzchni kwarcu. a) Punkty eksperymentalne 
zarejestrowane przed (◊) i po (○) wprowadzeniu -CD. Słupki błędów obrazują odchylenie 
standardowe. Linią ciągłą zaznaczono krzywą dopasowaną do punktów 
eksperymentalnych. b) Schemat rozmieszczenia cząsteczek lipidów w obrębie 
dwuwarstwy oraz profil tzw. gęstości długości rozpraszania (ang. SLD - scattering length 
density) – linia ciągła.   
 
 

 
 
Rysunek 65. Wyniki eksperymentu rozpraszania neutronów na dwuwarstwie lipidowej  
Chol/SM (XChol = 0,3) osadzonej na powierzchni kwarcu. a) Punkty eksperymentalne 
zarejestrowane przed (◊) i po (○) wprowadzeniu -CD. Słupki błędów obrazują odchylenie 
standardowe. Linią ciągłą zaznaczono krzywą dopasowaną do punktów 
eksperymentalnych. b) Schemat rozmieszczenia cząsteczek lipidów w obrębie 
dwuwarstwy oraz profil tzw. gęstości długości rozpraszania (ang. SLD - scattering length 
density) – linia ciągła.   
 



                                                                 

 
Na rysunkach 64 i 65 zamieszczono wyniki uzyskane z przeprowadzonych pomiarów 

rozpraszania neutronów przez dwuwarstwy lipidowe Chol/SM dla ułamków molowych 

cholesterolu równych 0,1 oraz 0,3. Podobnie jak w poprzednim przypadku, gdzie 

analizowano układ złożony wyłącznie z cząsteczek sfingomieliny, nie zaobserwowano 

istotnych zmian w przebiegu rejestrowanej zależności R (Qz). Fakt ten świadczy o braku 

wpływu -cyklodekstryny na organizację molekularną dwuwarstwy. 

 

 
 
Rysunek 66. Wyniki eksperymentu rozpraszania neutronów na dwuwarstwie lipidowej 
Chol/SM (XChol = 0,5) osadzonej na powierzchni kwarcu. a) Punkty eksperymentalne 
zarejestrowane przed (◊) i po (○) wprowadzeniu -CD. Słupki błędów obrazują odchylenie 
standardowe. Linią ciągłą zaznaczono krzywe dopasowane do punktów 
eksperymentalnych (linia czarna – przed wprowadzeniem -CD, linia szara – po 
wprowadzeniu -CD). b) Dwuwarstwa lipidowa oraz profil tzw. gęstości długości 
rozpraszania (ang. SLD - scattering length density) – linia ciągła (czarna – przed 
wprowadzeniem -CD, szara – po wprowadzeniu -CD).   
 
 
Kolejny analizowany przypadek dotyczy dwuwarstwy lipidowej Chol/SM (XChol = 0,5).   

Na rysunku 66 zaprezentowano wyniki eksperymentu NR dla wspomnianego układu przed 

i po wprowadzeniu -CD. Z zestawionych na schemacie punktów eksperymentalnych 

wynika, iż współczynnik odbicia (R) zmienia się w wyniku oddziaływań zawartych             

w dwuwarstwie cząsteczek lipidów z molekułami cyklodekstryny. Wyraźne różnice 

obserwuje się w całym zakresie wartości Qz.  



  

Widoczne obniżenie intensywności rozpraszania (szara linia na rysunku 66 a) oraz 

podwyższenie wartości SLD w rejonie dwuwarstwy sugeruje zmniejszenie powierzchni 

kwarcu pokrytej przez warstwę molekularną. Opisywany efekt został przedstawiony               

w sposób schematyczny na rysunku 68.   

 
 

 
 
Rysunek 67. Wyniki eksperymentu rozpraszania neutronów na dwuwarstwie lipidowej 
Chol/SM (XChol = 0,7)osadzonej na powierzchni kwarcu. a) Punkty eksperymentalne 
zarejestrowane przed (◊) i po (○) wprowadzeniu -CD. Słupki błędów obrazują odchylenie 
standardowe. Linią ciągłą zaznaczono krzywe dopasowane do punktów 
eksperymentalnych (linia czarna – przed wprowadzeniem -CD, linia szara – po 
wprowadzeniu -CD). b) Dwuwarstwa lipidowa oraz profil tzw. gęstości długości 
rozpraszania (ang. SLD - scattering length density) – linia ciągła (czarna – przed 
wprowadzeniem -CD, szara – po wprowadzeniu -CD). 
 

Na rysunku 67 przedstawiono rezultaty eksperymentu rozpraszania neutronów dla 

dwuwarstwy lipidowej o ułamku molowym cholesterolu wynoszącym 0,7. Spośród 

wszystkich przeanalizowanych układów, w przypadku tym odnotowano największe 

różnice w zarejestrowanych wynikach przed i po wprowadzeniu -CD. Zaobserwowano 

znaczne obniżenie intensywności rozpraszania neutronów oraz podwyższenie wartości 

SLD dla badanej dwuwarstwy.  

Próby uzyskania stabilnych dwuwarstw złożonych wyłącznie z cząsteczek cholesterolu 

oraz dwuwarstw Chol/SM o ułamku molowym cholesterolu wynoszącym 0,7 zakończyły 

się niepowodzeniem, z tego względu uzyskane dla tych układów wyniki z uwagi na ich 

niską powtarzalność, nie zostały zaprezentowane w niniejszej pracy. 



                                                                 

  

 
 
Rysunek 68. Schemat dwuskładnikowej dwuwarstwy Chol/SM osadzonej na powierzchni 
kwarcu – a) przed wprowadzeniem -CD, b) po wprowadzeniu -CD.  
 

 

Powyżej przedstawiono schemat obrazujący oddziaływanie -CD z dwuwarstwą lipidową 

złożoną z cholesterolu i sfingomieliny. Na rysunku 68 a widoczna jest dwuwarstwa na 

granicy faz kwarc/D2O do której wprowadza się roztwór makrocykla w ciężkiej wodzie.  

W wyniku zachodzącego procesu kompleksowania cząsteczek cholesterolu, zmianie ulega 

organizacja modelowej błony. Przerwana zostaje ciągłość dwuwarstwy, a niekorzystne 

oddziaływania pomiędzy hydrofobowymi łańcuchami lipidu a subfazą wodną zostają 

zminimalizowane poprzez utworzenie mniejszych, zamkniętych struktur 

przypominających wydłużone micele (rysunek 68 b). Wolne przestrzenie powstałe                

w wyniku opisanego procesu zostają wypełnione ciężką wodą. Wraz ze wspomnianymi 

modyfikacjami struktury dwuwarstwy, zmianie ulega długość rozpraszania (SLD), którą 

uzyskuje się w wyniku eksperymentu NR.     

 
 
 

 
 



  

IV. Dyskusja uzyskanych wyników i wnioski  

 
 Podstawowym celem niniejszej pracy było przeprowadzenie szczegółowej 

charakterystyki oddziaływań natywnych cyklodekstryn (zwłaszcza -cyklodekstryny) ze 

składnikami naturalnych błon biologicznych. W rozdziale III przedstawiono wyniki badań, 

zgrupowane w trzy mniejsze podrozdziały, omawiające zastosowanie trzech różnych 

metodologii badawczych. Opis badań rozpoczyna prezentacja wyników uzyskanych dzięki 

zastosowaniu techniki monowarstw Langmuira, utworzonych na granicy faz roztwór 

wodny/powietrze przez amfipatyczne cząsteczki badanych lipidów błonowych. 

Podstawową metodą charakterystyki warstw monomolekularnych był pomiar izoterm 

ciśnienia powierzchniowego () w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę (A),        

a także pomiar stabilności monowarstw (zależność  – t). Dodatkowo, w celu wzbogacenia 

wyników wspomnianych eksperymentów, przeprowadzono bezpośrednią wizualizację 

struktury warstw powierzchniowych przy zastosowaniu mikroskopii kąta Brewstera 

(BAM).  

W drugiej części zamieszczono rezultaty przeprowadzonej charakterystyki monowarstw 

Langmuira przy użyciu techniki rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. 

Przedstawiono w niej wyniki eksperymentu dyfrakcji promieniowania X (GID), które 

pozwalają na sformułowanie cennych wniosków dotyczących struktury analizowanych 

warstw monomolekularnych. 

Z kolei ostatnia część prezentuje wyniki badań dwuwarstw lipidowych osadzonych na 

powierzchni podłoża stałego (kwarc). Struktura uzyskanych w ten sposób modelowych 

błon została przebadana z zastosowaniem techniki rozpraszania neutronów (NR).   

Na podkreślenie zasługuje fakt, że obydwie niezwykle użyteczne nowoczesne metody 

badania cienkich warstw cząsteczek (GID oraz NR) zostały zastosowane po raz pierwszy 

w celu scharakteryzowania oddziaływań -CD z modelowymi błonami biologicznymi. 

 



                                                                 

IV.1.    Oddziaływania pomiędzy -cyklodekstryną a cząsteczkami lipidów                       

w monowarstwach Langmuira 

 

W celu zbadania wpływu natywnych cyklodekstryn na monowarstwy lipidowe 

utworzone na granicy faz roztwór wodny/gaz, jako pierwszą metodę badawczą 

zastosowano klasyczną technikę monowarstw Langmuira. W pierwszym etapie badań 

scharakteryzowane zostały warstwy monomolekularne badanych lipidów, a mianowicie 

cholesterolu, czterech dwułańcuchowych fosfolipidów (DPPC, SM, DPPE, DPPG) oraz 

jednego fosfolipidu, którego fragment hydrofobowy stanowił pojedynczy, 

osiemnastowęglowy łańcuch acylowy (lizo-PC). Spośród wymienionych lipidów, cztery 

pierwsze są składnikami naturalnych błon biologicznych, w tym błony komórkowej 

erytrocytów krwi ludzkiej148. W kolejnym etapie przebadano również oddziaływania -CD 

z dwuskładnikowymi monowarstwami mieszanymi cholesterol/fosfolipid.  

Na samym początku badań przeanalizowano wpływ trzech natywnych 

cyklodekstryn (,  i -CD) na jednoskładnikową monowarstwę cholesterolu (rysunek 

24) w celu określenia, który spośród cyklicznych oligosacharydów wywołuje największy 

wpływ na cząsteczki cholesterolu w monowarstwie Langmuira. W większości publikacji 

opisujących oddziaływania cyklodekstryn z monowarstwami steroli badano jedynie -CD 

lub jej sfunkcjonalizowane pochodne, natomiast wpływ - i -CD był zazwyczaj pomijany 

w badaniach. Wyjątek stanowi praca autorstwa Asghariana i współpracowników7, którzy 

zasugerowali, iż istnieje możliwość tworzenia kompleksu inkluzyjnego pomiędzy 

cząsteczką cholesterolu a -cyklodekstryną. 

Na podstawie przeprowadzonych w niniejszej pracy doświadczeń można stwierdzić, że 

spośród trzech badanych cyklodekstryn, jedynie -CD obecna w subfazie wywiera 

widoczny wpływ na izotermę  – A zarejestrowaną dla cholesterolu, a mianowicie w jej 

przebiegu uwidacznia się długi odcinek pseudo-plateau przy ciśnieniu powierzchniowym 

wzrastającym w zakresie 5,5 mN/m do 10 mN/m (rysunek 24). Jego obecność może 

wskazywać na pojawienie się cząsteczek cyklodekstryny w fazie przypowierzchniowej. 

Jak wiadomo, natywne cyklodekstryny nie są substancjami aktywnymi powierzchniowo7, 

dlatego ich obecność na granicy faz roztwór wodny/powietrze może być spowodowana 

jedynie oddziaływaniami z cząsteczkami sterolu w monowarstwie. Prawdopodobnie 

pomiędzy cząsteczkami -CD i cholesterolu dochodzi do wytworzenia kompleksu 

inkluzyjnego na zasadzie częściowego związania molekuły sterolu w hydrofobowej wnęce 



  

makrocykla. Addukt ten pozostając na powierzchni subfazy powoduje zwiększenie 

średniej powierzchni zajmowanej przez cząsteczki w monowarstwie. Z drugiej strony, nie 

sposób także wykluczyć możliwości utworzenia kompleksu o charakterze nieinkluzyjnym, 

posiadającego bliżej niesprecyzowaną stechiometrię. Przykłady tego typu adduktów 

zostały opisane w przeglądowym artykule Loftssona i współpracowników44.  

Na uwagę zasługuje również analiza obrazów BAM zarejestrowanych dla monowarstwy 

cholesterolu komprymowanej na roztworze makrocykla. Przy ciśnieniu powierzchniowym 

odpowiadającym plateau na izotermie  – A, na powierzchni subfazy widoczne są jasne 

struktury, których obecność nie jest zauważalna w przypadku monowarstwy cholesterolu 

na wodzie. Obserwacja ta potwierdza pojawienie się na powierzchni roztworu fazy 

skondensowanej w następstwie utworzenia kompleksu pomiędzy cząsteczkami sterolu i -

CD. Inaczej jednak niż w przypadku wyników opublikowanych przez Mascettiego              

i współpracowników, nie obserwuje się utworzenia tworów wielowarstwowych12.                  

W zacytowanej pracy autorzy badali wpływ nasyconego roztworu-CD na monowarstwy 

lipidów, w tym cholesterolu. Należy jednak wspomnieć, iż jak wskazują rezultaty badań 

Boniniego43, a także Colemana42, w roztworze makrocykla o stężeniu powyżej 3 mM 

obecne są struktury zagregowane o przeciętnej średnicy wynoszącej ~ 900 Å. Z tego 

względu ich wiązanie w warstwie powierzchniowej w następstwie oddziaływań                      

z cząsteczkami cholesterolu spowodowało pojawienie się na obrazie BAM 

charakterystycznych bardzo jasnych struktur, odpowiadających utworzonym na 

powierzchni agregatom. 

Analizując dalszy przebieg izotermy zarejestrowanej na powierzchni roztworu -CD              

o stężeniu 1 mM zauważyć można bardziej wyraźny wzrost ciśnienia powierzchniowego 

przy powierzchni ~ 43 Å2/cząsteczkę (rysunek 25 c). Wartość ta jest porównywalna                

z wartością powierzchni, przy jakiej następuje wzrost dla monowarstwy cholesterolu 

sprężanej na wodzie. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na dynamiczny charakter 

oddziaływań występujących pomiędzy cyklodekstryną a cząsteczkami sterolu. 

Najprawdopodobniej wraz ze wzrostem ciśnienia powierzchniowego następuje częściowa 

desorpcja utworzonego na granicy faz kompleksu lub/i wolnych cząsteczek makrocykla. 

Za taką interpretacją przemawia obserwacja, iż ciśnienie powierzchniowe w trakcie dalszej 

kompresji monowarstwy wzrasta, aż do momentu jej załamania, jednakże kolaps 

obserwowany jest przy niższej wartości powierzchni w porównaniu z monowarstwą 

sprężaną na wodzie. Fakt ten świadczy o ubytku cholesterolu z warstwy powierzchniowej.  



                                                                 

W przypadku, gdy kompresję monowarstwy sterolu prowadzono na powierzchni 

roztworów -CD lub -CD, przebieg izoterm nie różnił się znacząco od przebiegu 

zależności  – A rejestrowanej na czystej wody. Obserwacja ta potwierdza, że utworzenie 

stabilnego kompleksu cholesterolu możliwe jest jedynie z -cyklodekstryną, której 

hydrofobowa wnęka posiada rozmiary optymalne dla związania cząsteczki sterolu                  

w postaci kompleksu inkluzyjnego335,336. Dodatkowe potwierdzenie tego przypuszczenia 

odnaleźć można w wynikach uzyskanych na drodze pomiarów stabilności (zależność  – 

t). Przeprowadzone pomiary wskazują, iż najniższą stabilnością charakteryzuje się 

monowarstwa cholesterolu utrzymywana przy stałej powierzchni na roztworze -CD.            

W tym przypadku zaobserwowano obniżenie wartości ciśnienia powierzchniowego o 87%, 

natomiast w obecności -CD i -CD, odpowiednio o 52% i 53%. Utworzenie kompleksu 

inkluzyjnego -CD z cholesterolem wydaje się mało prawdopodobne, ze względu na zbyt 

małą średnicę wewnętrzną zbudowanej z sześciu jednostek glukozowych cząsteczki 

makrocykla. Z drugiej zaś strony molekularna wnęka-CD, z powodu swojej wielkości, 

jest zdecydowanie mniej hydrofobowa, przez co nie stanowi odpowiedniego 

mikrośrodowiska dla cząsteczki sterolu. Mimo to, obserwowany w eksperymencie – t 

spadek wartości  jest wyraźny. Prawdopodobnym powodem tego zjawiska są 

oddziaływania o charakterze nieinkluzyjnym, w wyniku których w obecności - i -CD, 

monowarstwa cholesterolu ulega destabilizacji.  

Mając na uwadze przedstawione powyżej wnioski do dalszych badań, spośród trzech 

natywnych cyklodekstryn, wybrano -CD. W kolejnym etapie doświadczeń istotnym 

zagadnieniem był dobór właściwego stężenia roztworu makrocykla. Analizie poddano 

roztwory o stężeniu 0,1 mM, 0,5 mM oraz 1 mM. Stężenia powyżej 1 mM nie były badane 

ze względu na niską rozpuszczalność -CD w wodzie w temp. 20°C (około 18 g/dm3) oraz 

wspomnianą powyżej tendencję do agregacji. W opublikowanych do tej pory artykułach 

dotyczących dyskutowanego zagadnienia, autorzy stosowali rozmaite stężenia -CD, 

począwszy od 0,5 mM164, poprzez 0,7 – 1,7 mM8,11, a skończywszy na roztworach 

nasyconych12. 

Na podstawie przeprowadzonych w niniejszej pracy badań można stwierdzić, iż widoczny 

wpływ na przebieg izoterm dla monowarstwy cholesterolu mają jedynie roztwory              

o stężeniach 0,5 i 1 mM. Najniższe spośród badanych stężeń (0,1 mM) nie powodowało 

różnic w zarejestrowanych krzywych  - A. Nieco inne wnioski wypływają natomiast             

z analizy przebiegu stabilności monowarstw sterolu (zależność  – t). W przypadku 



  

monowarstwy utworzonej na powierzchni wody, ciśnienie powierzchniowe po około 

jednej godzinie maleje o około 30% od początkowej wartości 30 mN/m. Za obserwowany 

efekt moga odpowiadać rozmaite zjawiska, jak choćby zmiana organizacji molekularnej         

w obrębie monowarstwy, nukleacja i wzrost trójwymiarowych krystalitów na granicy 

międzyfazowej, czy też desorpcja cząsteczek lipidu do wnętrza fazy wodnej. Należy 

bowiem pamiętać, iż sprężana monowarstwa nie znajduje się w stanie równowagi                   

z otoczeniem, zatem dopiero w momencie zatrzymania kompresji procesy relaksacji 

powodują ustalenie stanu równowagi.  

Znacznie większy spadek ciśnienia powierzchniowego odnotowano w przypadku pomiaru 

przeprowadzonego dla monowarstwy znajdującej się na powierzchni roztworów -CD. 

Eksperyment ten potwierdza proces tworzenia się kompleksów inkluzyjnych                     

-CD/cholesterol, które ulegają desorpcji z powierzchni subfazy do wnętrza roztworu. 

Efekt ten jest w dużej mierze zależny od zastosowanego stężenia -CD – wraz z jego 

wzrostem obserwowany spadek ciśnienia powierzchniowego jest wyraźnie większy. 

Uzyskany wniosek dotyczący wpływu stężenia cyklodekstryny na zjawisko desorpcji 

cholesterolu z monowarstwy pozostaje w zgodzie z wynikami przedstawionymi                

w publikacji Ohvo i współpracowników, którzy badali stężenia roztworów -CD równe 

0,7; 0,9 i 1,4 mM8.   

Do interesujących wniosków prowadzi interpretacja wyników pomiarów stabilności 

przeprowadzonych dla monowarstw cholesterolu skomprymowanych na roztworze -CD  

o stężeniu 1 mM do trzech różnych początkowych wartości ciśnienia powierzchniowego 

(20, 30 i 40 mN/m). Można zauważyć, iż w przypadku, gdy monowarstwa znajduje się            

w stanie większego uporządkowania (wyższe wartości ), desorpcja cząsteczek sterolu do 

wnętrza subfazy wodnej przebiega wolniej niż w sytuacji, gdy początkowe ciśnienie 

powierzchniowe jest niższe. Co ciekawe, wyjściowa wartość  nie wpływa ostatecznie na 

wyciąganie molekuł cholesterolu z monowarstwy przez -CD (rysunek 31).  

Kolejnym zagadnieniem zasługującym na dyskusję jest wpływ czasu ekspozycji, tzn. czasu 

pomiędzy naniesieniem monowarstwy sterolu na powierzchnię roztworu cyklodekstryny,     

a momentem rozpoczęcia kompresji. Największy wpływ tego czynnika eksperymentalnego 

zaobserwowano dla monowarstwy sprężanej na roztworze -CD o stężeniu 0,5 mM 

(rysunek 25 b). Wynik ten można wytłumaczyć posługując się następującym modelem 

zachodzącego w badanym układzie procesu (rysunek 69).  



                                                                 

 
Rysunek 69. Schemat tworzenia się i desorpcji kompleksów inkluzyjnych -CD                     
z cholesterolem. 
 
 
W pierwszym etapie następuje dyfuzja cząsteczek -CD z wnętrza roztworu w kierunku 

warstwy powierzchniowej. Kolejno, w następstwie oddziaływań z molekułami 

cholesterolu, cząsteczki makrocykla zostają związane w obrębie monowarstwy w postaci 

kompleksów inkluzyjnych lub/i dzięki wytworzeniu sieci wiązań wodorowych. W ostatnim 

etapie opisywanego procesu utworzone kompleksy cholesterol/-CD ulegają desorpcji             

z powierzchni do wnętrza subfazy. Należy zatem oczekiwać, że jeśli stężenie -CD jest 

wystarczająco wysokie by zaobserwować wpływ obecności makrocykla na rejestrowaną 

izotermę  – A (w analizowanym przypadku 0,5 mM), lecz z drugiej strony wielkość 

efektu zależy od czasu ekspozycji, to najprawdopodobniej całkowita szybkość procesu jest 

kontrolowana przez dyfuzję cząsteczek -CD w kierunku pokrytej monowarstwą 

powierzchni roztworu. Przeciwnie, w przypadku wyższego stężenia makrocykla (1 mM), 

czas ekspozycji nie odgrywa istotnej roli, gdyż ilość cząsteczek makrocykla w warstwie 

przypowierzchniowej jest wystarczająco wysoka, by dyfuzja -CD w kierunku 

powierzchni nie stanowiła etapu limitującego szybkość procesu.  

Do kolejnych czynników eksperymentalnych wykazujących wpływ na badane 

oddziaływania pomiędzy -CD a cząsteczkami cholesterolu należą temperatura oraz pH 

subfazy wodnej. Zaobserwowano, iż w przypadku obniżenia temperatury do 10º C, 

mierzony w eksperymencie stabilności spadek ciśnienia powierzchniowego jest większy 



  

niż w wyższej temperaturze. Jednocześnie następstwem obniżenia temperatury jest 

agregacja cząsteczek cyklodekstryny oraz kompleksu -CD/cholesterol w obrębie warstwy 

powierzchniowej. O istnieniu takich rozbudowanych tworów trójwymiarowych, lub wręcz 

utworzeniu na powierzchni molekularnej wielowarstwy może świadczyć niemal 

prostoliniowy przebieg izotermy  – A w przypadku monowarstwy cholesterolu 

komprymowanej na roztworze -CD w temperaturze 10º C (rysunek 28 a).  

Kierując się hipotezą, zgodnie z którą agregacja cząsteczek cyklodekstryny następuje            

w wyniku wytworzenia sieci międzycząsteczkowych wiązań wodorowych40, 

przeprowadzono eksperyment polegający na zarejestrowaniu izoterm  – A w trakcie 

kompresji monowarstwy cholesterolu na roztworze -CD sporządzonym w środowisku 

alkalicznym. W roztworze zasadowym o pH = 12,5 grupy hydroksylowe cząsteczek          

-cyklodekstryny ulegają jonizacji, co wyklucza możliwość utworzenia agregatów.               

Co ciekawe, w tych warunkach w przebiegu izotermy kompresji dla monowarstwy sterolu 

na roztworze makrocykla o stężeniu 1 mM nie obserwuje się charakterystycznego obszaru 

pseudo-plateau. Jego brak wiąże się prawdopodobnie z niemożliwością utworzenia wiązań 

wodorowych pomiędzy cząsteczkami cholesterolu a cyklodekstryną, co w efekcie 

prowadzi do osłabienia oddziaływań i zmniejszenia trwałości utworzonych na granicy faz 

kompleksów. Najwyraźniej jednak efekt ten ma znaczenie tylko w przypadku 

monowarstwy w stanie rozprężonym (dla niewielkich wartości ), ponieważ wpływu pH 

nie zaobserwowano w trakcie pomiarów stabilności monowarstwy. W tym przypadku 

zarejestrowany spadek ciśnienia powierzchniowego po sprężeniu warstwy 

monomolekularnej do  = 30 mN/m przebiegał podobnie jak na roztworze w środowisku 

obojętnym. Uzyskane wyniki wskazują na istotne znaczenie oddziaływań typu 

nieinkluzyjnego, których następstwem jest obserwowana deformacja izotermy  – A 

cholesterolu (szeroki obszar pseudo-plateau). W roztworze o wysokim pH nie obserwuje 

się wzajemnej agregacji cząsteczek cyklodekstryny, a co za tym idzie agregaty nie mogą 

łączyć się z monowarstwą cholesterolu. Z kolei spadek ciśnienia powierzchniowego               

w czasie w trakcie eksperymentu stabilności - t związany jest głównie z tworzeniem 

kompleksów inkluzyjnych i ich desorpcją do wnętrza roztworu.  

W celu pogłębienia wiedzy na temat oddziaływania cząsteczek -CD z monowarstwą 

cholesterolu na granicy faz roztwór wodny/gaz przeprowadzono po raz pierwszy badania    

z zastosowaniem techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (GID). Sygnały 

dyfrakcyjne zarejestrowano zarówno dla warstwy monomolekularnej na wodzie, jak i na 



                                                                 

roztworze -CD o stężeniu 1 mM. W obydwu przypadkach zarejestrowano pojedynczy pik 

Bragga wskazujący na heksagonalne ułożenie molekuł sterolu w dwuwymiarowej sieci 

krystalicznej (rysunek 57). Wynik uzyskany dla monowarstwy cholesterolu na wodzie jest 

zgodny ze wcześniejszymi doniesieniami innych autorów337.  

Porównując położenie, kształt i intensywność pików Bragga zarejestrowanych na wodzie        

i na roztworze -CD nie zaobserwowano istotnych różnic. Należy podkreślić, iż wyniki te 

nie świadczą o braku oddziaływań pomiędzy -CD a cholesterolem, ani też nie zaprzeczają 

zjawisku desorpcji sterolu z monowarstwy. Powód należy upatrywać w sposobie 

prowadzenia eksperymentu. Mianowicie, w trakcie całego pomiaru, ciśnienie 

powierzchniowe utrzymywane jest za pomocą ruchomej barierki przy stałej wartości ( = 

30 mN/m). Z tego względu nie obserwuje się ani zmian rozkładu gęstości elektronowej, 

ani też różnic w ułożeniu cząsteczek na granicy międzyfazowej. Co więcej, eksperyment 

GID jest źródłem informacji na temat periodycznego uporządkowania łańcuchów 

węglowodorowych w płaszczyźnie monowarstwy, ale nie dostarcza informacji na temat 

uporządkowania fragmentów polarnych. 

Kolejnym zagadnieniem dyskutowanym w niniejszej pracy jest wpływ                  

-cyklodekstryny na monowarstwy utworzone na granicy faz roztwór wodny/powietrze 

przez dwułańcuchowe fosfolipidy. Mimo, iż problematyka ta była przedmiotem badań 

opisanych w kilku publikacjach7,11,12, to jednak uzyskane wyniki w wielu kwestiach 

pozostają wzajemnie niespójne. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim możliwości 

desorpcji cząsteczek dwułańcuchowych fosfolpidów z monowarstw Langmuira                 

w następstwie tworzenia kompleksów inkluzyjnych z -CD. Na przykład, zdaniem 

większości badaczy7,8, -cyklodekstryna nie powoduje wyciągania cząsteczek DPPC i SM 

z warstw powierzchniowych. Z drugiej jednak strony, sprzeczne wyniki pojawiają się             

w pracach Grauby – Heywang11 oraz Giocondi191, gdzie obserwowano wywołaną                 

-cyklodekstryną desorpcję molekuł sfingomieliny oraz w przypadku pierwszej                       

z zacytowanych prac również DPPC. 

W celu zweryfikowania istniejących poglądów na temat omawianego zjawiska oraz 

wzbogacenia dyskusji o wyniki uzyskane dla kolejnych, nie analizowanych dotychczas           

w tym aspekcie lipidów, w niniejszej pracy przebadano jeden sfingolipid (SM), a także 

trzy fosfoglicerydy (DPPC, DPPG oraz DPPE). Podobnie jak w przypadku cholesterolu 

badano wpływ podstawowych czynników eksperymentalnych (stężenie cyklodekstryny 

oraz czas ekspozycji) na oddziaływania pomiędzy makrocyklem a cząsteczkami 



  

fosfolipidu w monowarstwie. W pierwszym etapie badań skoncentrowano się na analizie 

wpływu obecności -cyklodekstryny w subfazie wodnej na izotermy  – A zarejestrowane 

dla wymienionych powyżej fosfolipidów. Krzywe kompresji uzyskane dla monowarstw na 

wodzie wykazywały zgodność z danymi literaturowymi i posłużyły dla celów 

porównawczych w analizie wyników otrzymanych w obecności -CD.  

W przeciwieństwie do wyników uzyskanych dla cholesterolu, w przypadku 

dwułańcuchowych fosfolipidów nie odnotowano istotnych zmian w przebiegu 

rejestrowanych izoterm  - A bez względu na zastosowane stężenie makrocykla, czy też 

długość czasu ekspozycji. Niewielkie różnice zaobserwowano jedynie w wartościach 

ciśnień załamania monowarstw, zwłaszcza w przypadku DPPC i SM. Natomiast na 

podstawie obliczonych modułów ściśliwości dla DPPG oraz DPPE odnotowano, iż 

wartości Cs
-1 (), są w obecności -CD nieco niższe, niż dla monowarstw sprężanych na 

wodzie. Obserwacje te nie pozwalają jednak na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków 

dotyczących badanego zagadnienia. Znacznie więcej informacji można uzyskać analizując 

przebieg krzywych stabilności dla monowarstw badanych fosfolipidów oraz posługując się 

wynikami eksperymentu dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (GID). W przypadku 

wody, najwyższą stabilnością charakteryzuje się monomolekularna warstwa DPPE (spadek 

ciśnienia powierzchniowego wynosi zaledwie 3,5%). Niższe stabilności zarejestrowano dla 

monowarstw DPPC i SM (zmniejszenie  o odpowiednio 13% i 15%), zaś największej 

relaksacji ulega monowarstwa DPPG (spadek ciśnienia powierzchniowego o 28%). 

Pomiar zależności  – t przeprowadzono również sprężając monowarstwy badanych 

fosfolipidów na powierzchni roztworu -CD. Zaobserwowano, iż w wyniku wprowadzenia 

cyklodekstryny do subfazy wodnej wyraźnej destabilizacji podlega monomolekularna 

warstwa sfingomieliny (rysunek 36). W pozostałych przypadkach odnotowano efekt 

przeciwny, a mianowicie nieznaczne podwyższenie ciśnienia powierzchniowego 

spowodowane obecnością makrocykla. W przebiegu zależności  – t dla DPPC i DPPE          

w trakcie pierwszej godziny pomiaru widoczny jest spadek ciśnienia powierzchniowego, 

po czym monowarstwa ulega stabilizacji.  

W przeciwieństwie do fosfoglicerydów, spadek ciśnienia powierzchniowego, 

obserwowany w przypadku monowarstwy SM na roztworze -CD, świadczy                           

o destabilizującym wpływie obecności cząsteczek makrocykla. Różnice                                  

w oddziaływaniach wynikają z odmiennej budowy molekuł sfingomieliny, zawierających 

w swej strukturze grupę amidową zdolną do tworzenia wiązań wodorowych z grupami 



                                                                 

hydroksylowymi -CD. Oddziaływania te są przyczyną zmian struktury monowarstwy 

SM, które uwidaczniają się w wynikach uzyskanych na drodze eksperymentu dyfrakcji 

promieniowania X. W przypadku monowarstwy sfingomieliny na wodzie zarejestrowano 

pojedynczy pik Bragga, świadczący o heksagonalnym ułożeniu cząsteczek                              

w dwuwymiarowej sieci krystalicznej, przy czym długość fragmentu rozpraszającego (Lz) 

wynosiła ~ 18,2 Å. W obecności -cyklodekstryny, parametry dwuwymiarowej komórki 

elementarnej ulegają widocznym zmianom, co manifestuje się deformacją struktury 

heksagonalnej (≠120°) oraz skróceniem długości koherentnej o około 2,9 Å. Ponadto, 

następuje wzrost wartości parametru Lxy o ~ 23 Å, który świadczy o wywołanym 

obecnością cząsteczek makrocykla powiększeniu dwuwymiarowych domen fosfolipidu na 

powierzchni subfazy. Jak wspomniano powyżej molekuły -CD mogą tworzyć wiązania 

wodorowe z grupą amidową obecną w polarnych fragmentach SM, w wyniku czego 

następuje zmiana orientacji cząsteczek lipidu na granicy faz roztwór/gaz.                          

W eksperymencie GID efekt ten obserwuje się jako deformację heksagonalnej sieci 

krystalicznej, spowodowaną odchyleniem hydrofobowych łańcuchów cząsteczek SM od 

położenia prostopadłego do powierzchni subfazy ( = 21,5°).  

Za pomocą techniki GID przebadano również monowarstwy DPPC, jednakże w tym 

przypadku różnice pomiędzy wynikami zarejestrowanymi na wodzie, a rezultatami 

uzyskanami w obecności -CD, zawierają się w granicy błędu pomiarowego.  

Podsumowując należy stwierdzić, iż spośród czterech przebadanych dwułańcuchowych 

fosfolipidów jedynie sfingomielina wykazuje wyraźne oddziaływanie z cząsteczkami             

-CD. Jednakże wbrew opinii prezentowanej przez niektórych autorów11,191, obserwowany 

efekt nie jest związany ze zjawiskiem tworzenia kompleksów inkluzyjnych i ich desorpcji 

do wnętrza subfazy. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wynikach badań rozpraszania 

neutronów na dwuwarstwie utworzonej przez cząsteczki sfingomieliny na podłożu stałym. 

W eksperymencie NR nie odnotowano bowiem ubytku molekuł SM spowodowanego 

wprowadzeniem -cyklodekstryny (rysunek 63).  



  

Ostatnim fosfolipidem przebadanym pod kątem oddziaływań z -cyklodekstryną 

była lizo-PC. Cząsteczki tego lipidu zbudowane są z pojedynczego, osiemnastowęglowego 

łańcucha acylowego, połączonego poprzez szkielet glicerolu z polarną grupą 

fosfocholinową.  

Dla monowarstw lizo-PC, podobnie jak dla pozostałych lipidów opisanych powyżej, 

zarejestrowano izotermy  – A oraz krzywe stabilności  – t, zarówno na powierzchni 

wody, jak i na roztworach -CD. Charakterystykę uzupełniono eksperymentami                    

z zastosowaniem techniki GID. 

Analizując przebieg izoterm kompresji, można zauważyć bardzo silny wpływ -CD na 

badane monowarstwy lizo-PC. Obecność makrocykla w subfazie wodnej powoduje 

obniżenie wartości powierzchni/cząsteczkę, przy jakiej następuje wzrost ciśnienia 

powierzchniowego oraz zmniejszenie modułu ściśliwości warstwy monomolekularnej.         

Co więcej, obserwowana różnica zależy w znacznym stopniu od stężenia -CD, a także od 

czasu ekspozycji. Wspomniane zmniejszenie powierzchni może być efektem 

towarzyszącym desorpcji cząsteczek z powierzchni do wnętrza fazy wodnej.                     

W odróżnieniu od wyników uzyskanych dla cholesterolu, proces ten zachodzi wolniej 

(wyraźny wpływ czasu ekspozycji) oraz przy wyższych wartościach ciśnienia 

powierzchniowego (brak charakterystycznego plateau w przebiegu izotermy). 

Potwierdzeniem desorpcji cząsteczek lizo-PC z monowarstwy przez -cyklodekstrynę jest 

przebieg zależności  – t. W przypadku roztworu o najwyższym stężeniu spadek ciśnienia 

powierzchniowego względem początkowej wartości wynosi aż 92%.  

W przypadku monowarstwy lizo-PC utrzymywanej na powierzchni wody przy 

ciśnieniu powierzchniowym równym 30 mN/m obserwuje się za pomocą metody GID 

obecność słabego sygnału dyfrakcyjnego (rysunek 58). Należy podkreślić, że                          

o uporządkowaniu warstwy monomolekularnej w tym przypadku w znacznej mierze 

decydują duże w stosunku do wielkości całej cząsteczki rozmiary polarnej głowy 

fosfolipidu. Z jednej strony rozbudowany fragment hydrofilowy ogranicza możliwość 

kompresji monowarstwy poniżej powierzchni równej ~ 43 Å2/cząsteczkę (powierzchnia 

odpowiadająca załamaniu monowarstwy), z drugiej zaś, przy wspomnianej powierzchni 

hydrofobowe ogony nie są ściśle upakowane. Stąd uporządkowanie cząsteczek w obrębie 

monowarstwy lizo-PC, jest niższe w porównaniu z fosfolipidami zawierającymi w swej 

strukturze dwa łańcuch węglowodorowe jak np. DPPC.  



                                                                 

Bezpośrednią przyczyną zaniku sygnału dyfrakcyjnego w obecności -CD nie jest ubytek 

cząsteczek z powierzchni, gdyż wartość  w trakcie całego eksperymentu utrzymywana 

jest za pomocą ruchomej barierki na stałym poziomie. Jednakże, jak wspomniano powyżej, 

proces tworzenia kompleksu pomiędzy -CD a lizo-PC przebiega wolniej, niż                         

w przypadku, gdy rolę gościa pełni cząsteczka cholesterolu. Z tego względu, zanim nastąpi 

desorpcja kompleksu do wnętrza subfazy, molekuły makrocykla pozostają w warstwie 

przypowierzchniowej, wprowadzając zaburzenie dwuwymiarowej sieci krystalicznej 

fosfolipidu, co prowadzi do utraty periodyczności, a w rezultacie zaniku sygnału 

dyfrakcyjnego.  

Ważny wniosek wypływa z porównania wyników przeprowadzonych 

eksperymentów dla dwóch fosfolipidów: DPPC oraz lizo-PC. W przypadku pierwszego            

z nich nie zaobserwowano wpływu -cyklodekstryny świadczącego o możliwości 

tworzenia kompleksów inkluzyjnych (brak różnic w przebiegu izoterm kompresji, niemal 

niezauważalne zmiany parametrów dwuwymiarowej sieci krystalicznej, brak wpływu na 

stabilności monowarstwy). Z kolei silne oddziaływania odnotowano pomiędzy 

cząsteczkami lizo-PC a -cyklodekstryną, co manifestowało się w wyraźnych różnicach 

pomiędzy zależnościami rejestrowanymi dla monowarstw na wodzie i na roztworze -CD. 

Na tej podstawie można stwierdzić, iż powodem różnic w oddziaływaniach obydwu 

fosfolipidów z cyklodekstryną jest odmienna budowa ich cząsteczek. Co więcej, 

zasadnicze znaczenie ma struktura fragmentów hydrofobowych, którymi są w przypadku 

DPPC dwa szesnastowęglowe łańcuchy węglowodorowe, natomiast w cząsteczkach           

lizo-PC pojedynczy łańcuch złożony z osiemnastu atomów węgla. Aby możliwe było 

utworzenie kompleksu inkluzyjnego, a następnie jego desorpcja do wnętrza roztworu, 

cząsteczka gościa lub jej fragment musi charakteryzować się rozmiarami umożliwiającymi 

związanie go we wnętrzu hydrofobowej wnęki gospodarza. W przypadku -CD pole 

szerszej podstawy cząsteczki, która swą budową przypominającej ścięty stożek, wynosi         

~ 33 Å2, zaś pole przekroju poprzecznego nasyconego łańcucha węglowodorowego jest 

równe ~ 20 Å2. Z tego względu cząsteczka DPPC, w przypadku której pole przekroju 

hydrofobowych ogonów wynosi co najmniej 40 Å2, jest zbyt duża by mogła zostać 

związana w postaci kompleksu inkluzyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań 

można ponadto stwierdzić, iż rodzaj polarnej głowy nie jest czynnikiem decydującym             

o możliwości związania lipidu w postaci kompleksu inkluzyjnego. Wniosek ten wynika           



  

z faktu, iż zarówno w przypadku DPPC, jak i lizo-PC, polarne fragmenty cząsteczek 

posiadają podobną strukturę. 

 

Kolejnym przeanalizowanym zagadnieniem był wpływ -cyklodekstryny na 

mieszane monowarstwy cholesterol/fosfolipid. W mieszaninach z cholesterolem 

przebadano cztery dwułańcuchowe fosfolipidy (DPPC, SM, DPPG oraz DPPE). 

Zarejestrowano izotermy kompresji warstw monomolekularnych na roztworze -CD               

o stężeniu 1 mM oraz dla porównania na powierzchni wody. Ponadto przeanalizowano 

krzywe zależności  – t dla dwóch różnych, początkowych wartości ciśnienia 

powierzchniowego: 20 mN/m i 40 mN/m. Wpływ składu mieszanin cholesterol/fosfolipid 

na zmniejszenie wartości ciśnienia powierzchniowego w trakcie eksperymentów 

stabilności ( – t) przedstawiono w tabeli 3. Analizując uzyskane wyniki można zauważyć, 

iż największy spadek ciśnienia powierzchniowego, bez względu na jego początkową 

wartość i niezależnie od rodzaju fosfolipidu w mieszaninie, ma miejsce w przypadku 

najwyższej zawartości cholesterolu (ułamek molowy XChol = 0,7). Efekt ten świadczy                

o selektywnej desorpcji cząsteczek sterolu z monowarstwy mieszanej przez                            

-cyklodekstrynę. Z drugiej strony, w przypadku mieszanin o ułamku molowym XChol = 

0,3 odnotowany spadek wartości  jest najmniejszy. 

 

 

  = 20 mN/m  = 40 mN/m 

XChol 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

Chol/DPPC 32% 54% 64% 17% 70% 70% 

Chol/SM 22% 43% 68% 2,5% 50% 67% 

Chol/DPPG 61% 78% 85% 56% 62% 64% 

Chol/DPPE 67% 68% 72% 66% 70% 75% 

 
Tabela 3. Wpływ składu mieszanin cholesterol/fosfolipid oraz wartości początkowego 
ciśnienia powierzchniowego na stabilność monowarstw na powierzchni wodnego roztworu 
-CD o stężeniu 1 mM. Zebrane wartości obrazują procentowy spadek ciśnienia 
powierzchniowego obliczony na podstawie krzywych  - t. 
 
 



                                                                 

Aby wyjaśnić obserwowane zjawisko, niezbędna staje się dyskusja na temat wzajemnych 

oddziaływań pomiędzy cząsteczkami fosfolipidów i cholesterolu w dwuskładnikowych 

monowarstwach komprymowanych na powierzchni subfazy wodnej. W tego typu układach 

uwidacznia się tzw. „efekt kondensujący” cholesterolu, przez który rozumie się 

zmniejszenie powierzchni przypadającej na cząsteczkę fosfolipidu w monowarstwie 

mieszanej zawierającej cholesterol, w porównaniu z warstwą monomolekularną 

zawierającą wyłącznie fosfolipid. Efekt ten przypisuje się tworzeniu kompleksów 

pomiędzy silnie oddziałującymi ze sobą cząsteczkami cholesterolu i molekułami 

fosfolipidu150,329. Wielkość tych oddziaływań uzależniona jest przede wszystkim od 

rodzaju fosfolipidu oraz od składu mieszaniny cholesterol/fosfolipid.  

W celu ilościowego oszacowania oddziaływań pomiędzy składnikami w monowarstwach 

mieszanych, korzysta się często z obliczonych wprost z izoterm  – A wartości 

nadmiarowej energii swobodnej mieszania (ΔGexc)338.  

   


dAXAXAG
0

221112
exc                                                                                  (29) 

gdzie A12 oznacza powierzchnię przypadającą na cząsteczkę w dwuskładnikowej 

monowarstwie mieszanej, natomiast A1 i A2 to powierzchnie/cząsteczkę                                  

w monowarstwach jednoskładnikowych. X1 i X2 oznaczają ułamki molowe składnika 1 i 2 

w mieszaninie. Wartości ΔGexc są miarą oddziaływań pomiędzy składnikami 

monowarstwy mieszanej, przy uwzględnieniu oddziaływań w monowarstwach 

jednoskładnikowych. Ujemne wartości nadmiarowej energii swobodnej wskazują, że 

oddziaływania pomiędzy komponentami mieszaniny są bardziej przyciągające (lub mniej 

odpychające) w porównaniu z oddziaływaniami w monowarstwach jednoskładnikowych. 

Na rysunku 70 przedstawiono zależności ΔGexc w funkcji składu badanych monowarstw 

mieszanych cholesterol/fosfolipid, obliczone dla ciśnień powierzchniowych 2,5; 10; 15; 

20; 25 oraz 30 mN/m.  
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Rysunek 70. Nadmiarowa energia swobodna mieszania (ΔGexc) w funkcji składu 
monowarstwy mieszanej. Wykresy odpowiadają dwuskładnikowym warstwom 
monomolekularnym o składzie a) Chol/DPPC, b) Chol/SM, c) Chol/DPPG oraz                
d) Chol/DPPE.  
 
Na podstawie przedstawionych wyników można zauważyć, iż przebieg zależności ΔGexc 

(XChol) zależy w znacznym stopniu od rodzaju fosfolipidu w monowarstwie mieszanej             

z cholesterolem. W przypadku DPPC i SM wartości ΔGexc są ujemne w całym zakresie 

ułamków molowych oraz dla wszystkich analizowanych wartości ciśnienia 

powierzchniowego. Dla  = 30 mN/m wynoszą odpowiednio -1306 i -1120 J/mol. 

Znacznie słabsze oddziaływania obserwuje się pomiędzy cholesterolem a DPPG             

(ΔGexc = -310 J/mol). W przypadku DPPE, nadmiarowa energia swobodna mieszania 

przyjmuje wartości ujemne jedynie dla ułamków molowych cholesterolu 0,1 i 0,3          

(ΔGexc = -195 J/mol), natomiast wraz ze wzrastającą zawartością sterolu zależność zmienia 



                                                                 

znak na dodatni, co świadczy o pojawieniu się oddziaływań termodynamicznie 

niekorzystnych.  

Przeprowadzona powyżej analiza różnic w oddziaływaniach cholesterolu z czterema 

różniącymi się strukturą polarnych fragmentów fosfolipidami znajduje potwierdzenie              

w wynikach badań wpływu -CD na monowarstwy mieszane. Mianowicie, na podstawie 

pomiarów stabilności (wyniki zebrane w tabeli 3) można stwierdzić, iż cząsteczki 

cholesterolu desorbowane są przez -CD najłatwiej z monowarstw mieszanych                       

z fosfolipidami najsłabiej z nim oddziałującymi (DPPG i DPPE). W tym przypadku 

odnotowano najwyższe spadki wartości ciśnienia powierzchniowego. Z drugiej strony, 

najwyższą stabilnością charakteryzowały się dwuskładnikowe monowarstwy Chol/DPPC 

oraz Chol/SM. W układach tych wzajemne oddziaływania składników były najsilniejsze 

(najniższe wartości ΔGexc).  

Ciekawe wnioski wypływają z analizy wyników uzyskanych dla dwuskładnikowej 

monowarstwy cholesterol/sfingomielina. Związki te są głównymi składnikami tzw. tratw 

lipidowych – domen w obrębie błon komórkowych, które w porównaniu ze swym 

lipidowym otoczeniem, charakteryzują się odpornością na działanie rozmaitych czynników 

chemicznych, w tym detergentów. Zjawisko to spowodowane jest silnymi 

oddziaływaniami pomiędzy cząsteczkami sfingomieliny i cholesterolu, w wyniku których 

tworzą się stabilne kompleksy o stechiometrii 2:1168,10. Czynnikiem decydującym o ich 

trwałości jest możliwość utworzenia wiązania wodorowego pomiędzy grupą amidową 

obecną w cząsteczce sfingomieliny, a grupą hydroksylową cholesterolu9. Fakt ten został 

dowiedziony przez Bittmana i współpracowników, którzy porównywali oddziaływania 

pomiędzy cholesterolem a SM oraz pomiędzy cholesterolem a analogiem SM, 

zawierającym w miejscu grupy amidowej ugrupowanie estrowe339.  

Wspomnianym proporcjom kompleksu odpowiada w przybliżeniu mieszanina Chol/SM          

o ułamku molowym cholesterolu XChol = 0,3. Wyniki pomiarów stabilności 

przeprowadzone dla monowarstwy o takim składzie na powierzchni roztworu -CD                 

o stężeniu 1 mM zaznaczono w tabeli 3 czerwonym kolorem czcionki. Jak łatwo 

zauważyć, w przypadku tym wywołana obecnością cyklodekstryny destabilizacja 

monowarstwy była najmniejsza spośród wszystkich analizowanych przypadków. Wraz ze 

wzrostem zawartości cholesterolu w dwuskładnikowej monowarstwie Chol/SM 

obserwowano większy spadek wartości ciśnienia powierzchniowego, który wiąże się              



  

z obecnością dodatkowych, nieskompleksowanych cząsteczek sterolu. Schemat desorpcji 

cząsteczek cholesterolu z monowarstwy mieszanej Chol/SM przedstawiono na rysunku 71. 

 

 
Rysunek 71. Schemat desorpcji cząsteczek cholesterolu niezwiązanych w postaci 
kompleksu ze sfingomieliną. 
 

Uzyskane wyniki badań dotyczących wpływu -CD na monowarstwy mieszane 

potwierdzają wcześniejsze doniesienia Ohvo i współpracowników8 oraz Radhakrishnana            

i McConnella10. Obydwie grupy badaczy w swych publikacjach dowodzą, że obecność 

DPPC oraz SM w mieszanych monowarstwach z cholesterolem powoduje spowolnienie 

procesu desorpcji cząsteczek sterolu przez -cyklodekstrynę. Co więcej, zgodnie                     

z przytoczonymi rezultatami badań, efekt ten uwidacznia się zwłaszcza w przypadku 

obecności sfingomieliny. 

 

W niniejszej pracy, wpływ -cyklodekstryny na mieszane monowarstwy Chol/SM 

oraz Chol/DPPC został również przeanalizowany przy zastosowaniu techniki dyfrakcji 

promieniowania X. W przypadku obydwu mieszanin odnotowano niewielkie różnice              

w obliczonych na podstawie sygnałów dyfrakcyjnych parametrach dla monowarstw na 

wodzie oraz na roztworze -CD. Można między innymi zauważyć, iż obecność 

cyklodekstryny powoduje w większości przypadków nieznaczne skrócenie długości 

fragmentów koherentnie rozpraszających promieniowanie rentgenowskie. Największe 

różnice zarejestrowano natomiast dla mieszaniny Chol/SM (XChol = 0,7), gdzie obecność 

cząsteczek makrocykla prowadzi do poszerzenia piku Bragga, co skutkuje skróceniem 



                                                                 

długości periodu (parametr a) dwuwymiarowej sieci heksagonalnej. Wynik ten potwierdza 

desorpcję cholesterolu z monowarstw mieszanych w przypadku wysokiej jego zawartości. 

Zaobserwowane różnice w wartościach powierzchni przypadających na pojedynczy 

łańcuch hydrofobowy lipidów przedstawiono w sposób graficzny na rysunku 72. Zebrane 

wyniki potwierdzają fakt wyciągania cząsteczek cholesterolu przez -CD z monowarstw 

mieszanych w przypadku układów o dużej zawartości sterolu. Dla mieszanych warstw 

monomolekularnych Chol/SM o ułamkach molowych cholesterolu XChol = 0,5 oraz 0,3 

(skład odpowiadający stechiometrii stabilnych kompleksów), różnice                                     

w powierzchniach/łańcuch, uzyskane z pomiarów GID są bardzo niewielkie. Sytuacja 

zmienia się wyraźnie, gdy w składzie monowarstwy obecny jest nadmiar niezwiązanego           

w postaci kompleksów ze sfingomieliną cholesterolu. W tym przypadku następuje 

zmniejszenie powierzchni przypadającej na pojedynczy łańcuch hydrofobowy                        

w następstwie wyciągania z monowarstwy cząsteczek sterolu przez -CD.  
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Rysunek 72. Powierzchnia przypadająca na pojedynczy łańcuch hydrofobowy                        
w zależności od składu mieszaniny cholesterol/fosfolipid.  

 

 

 



  

IV.2.   Oddziaływania pomiędzy -cyklodekstryną a cząsteczkami lipidów                        

w dwuwarstwach na podłożu stałym 

 

Ostatnim przeanalizowanym zagadnieniem był wpływ -cyklodekstryny na 

dwuwarstwy lipidowe wyniesione na podłoże stałe z zastosowaniem technik LB i LS.     

Do badań wybrano układ złożony z cholesterolu i sfingomieliny, będących głównymi 

komponentami tratw lipidowych. Zastosowaną techniką pomiarową była reflektometria 

neutronowa (NR) stanowiąca doskonałe narzędzie w badaniach struktur modelowych błon 

biologicznych na granicy faz ciało stałe/roztwór. Za pomocą wspomnianej metody analizie 

poddano proces desorpcji cząsteczek cholesterolu z mieszanej dwuwarstw Chol/SM. 

Wyniki eksperymentu obrazujące procentowy ubytek powierzchni zajmowanej przez 

dwuwarstwę lipidową osadzoną na kwarcu zamieszczono w tabeli 4. 

 

Badany 
układ SM Chol/SM 

(XChol = 0,1) 
Chol/SM 

(XChol = 0,3) 
Chol/SM 

(XChol = 0,5) 
Chol/SM 

(XChol = 0,7) 

ΔA [%] 0 0 0 11 ± 3 22 ± 3 

 
Tabela 4. Wpływ składu lipidowego na wywołany -cyklodekstryną ubytek powierzchni 
zajmowanej przez dwuwarstwę na podłożu stałym. 
 
 

W przypadku dwóch pierwszych układów o najniższej zawartości cholesterolu, nie 

stwierdzono zmian organizacji molekularnej w obrębie modelowych dwuwarstw, co 

wyklucza możliwość desorpcji cząsteczek przez cyklodekstrynę. Podobny wniosek 

dotyczy także dwuwarstwy składającej się wyłącznie z cząsteczek sfingomieliny. Wpływ 

makrocykla zaobserwowano dopiero dla mieszanin Chol/SM dla których ułamki molowe 

cholesterolu były równe 0,5 i 0,7, co potwierdza, iż -CD wyciąga z modelowej 

dwuwarstwy jedynie cząsteczki cholesterolu niezwiązane w postaci kompleksu ze 

sfingomieliną. Wyniki te stanowią doskonałe dopełnienie badań z zastosowaniem 

klasycznej metody Langmuira, potwierdzając obserwowany wpływ składu mieszaniny 

Chol/SM na wyciąganie cząsteczek sterolu przez -CD.  



                                                                 

V.           Podsumowanie 

 
W ramach niniejszej rozprawy przeprowadzono szczegółową charakterystykę 

oddziaływań pomiędzy natywnymi cyklodekstrynami (zwłaszcza -cyklodekstryną)            

i lipidami występującymi w naturalnych błonach biologicznych.  Realizacja zamierzonego 

celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody monowarstw Langmuira uzupełnionej              

o technikę mikroskopową (BAM), umożliwiającą bezpośrednią wizualizację struktur 

badanych monowarstw. Podstawowym eksperymentem wykorzystywanym w badaniach 

był pomiar izoterm ciśnienie powierzchniowego () w funkcji powierzchni przypadającej 

na cząsteczkę w monowarstwie (A). Prócz tego stosowano również pomiary stabilności 

warstw monomolekularnych na powierzchni roztworów cyklodekstryny (zależnośc  – t). 

W celu pogłębienia wiedzy na temat oddziaływania cząsteczek -CD z monowarstwami 

lipidów przeprowadzono po raz pierwszy w tym celu badania z zastosowaniem techniki 

dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (GID).  

Charakterystykę badanego zagadnienia uzupełniają wyniki pomiarów odbicia neutronów 

(NR) przeprowadzone dla wyniesionych na powierzchnię kwarcu dwuwarstw lipidowych         

o składzie cholesterol/sfingomielina. 

   

 

Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań: 

 

1. Spośród przebadanych natywnych cyklodekstryn (,  i ), jedynie -CD wywiera 

wyraźny wpływ na przebieg izotermy  – A zarejestrowanej dla monowarstwy 

cholesterolu. Obecność w przebiegu izoterm długiego obszaru pseudo-plateau 

wskazuje na pojawienie się cząsteczek -CD w rejonie przypowierzchniowym.         

Ich obecność spowodowana jest utworzeniem kompleksu inkluzyjnego                    

z molekułami cholesterolu i/lub adduktu o charakterze nieinkluzyjnym. Wniosek 

ten potwierdza analiza obrazów BAM zarejestrowanych przy ciśnieniu 

powierzchniowym odpowiadającym obserwowanemu na izotermie rejonie pseudo-

plateau. Na zdjęciach widoczne są jasne struktury fazy skondensowanej, powstałej 

w następstwie wiązania się cyklodekstryny z cząsteczkami cholesterolu                       

w monowarstwie.  



  

Wraz ze wzrostem ciśnienia powierzchniowego obserwowano częściową desorpcję 

utworzonego na granicy faz kompleksu i/lub wolnych cząsteczek makrocykla.  

 

2. W przypadku cholesterolu odnotowano wyraźny wpływ stężenia roztworu -CD na 

przebieg rejestrowanych izoterm  – A. W przeprowadzonych doświadczeniach 

stosowano stężenia równe 0,1 mM; 0,5 mM oraz 1 mM.  

Dla stężenia -CD równego 0,5 mM odnotowano wpływ czasu ekspozycji na 

przebieg izotermy dla monowarstwy cholesterolu. Efekt ten wiąże się 

najprawdopodobniej z faktem, iż całkowita szybkość procesu jest kontrolowana 

przez dyfuzję cząsteczek -CD w kierunku pokrytej monowarstwą powierzchni 

roztworu. 

 

3. Przebieg izotermy  – A dla monowarstwy cholesterolu komprymowanej na 

roztworze -CD zależy również od innych czynników eksperymentalnych, takich 

jak temperatura i pH. 

 

4. Zarejestrowane stabilności ( - t) potwierdzają, że spośród badanych natywnych 

cyklodekstryn, -CD wywiera największy wpływ na monowarstwę cholesterolu, co 

przejawia się największym spadkiem ciśnienia powierzchniowego w trakcie 

prowadzenia eksperymentu. Bezpośrednim powodem spadku wartości  jest 

utworzenie i desorpcja kompleksu inkluzyjnego -CD/cholesterol. Stabilność 

monowarstwy w wyraźny sposób zależy od stężenia roztworu cyklodekstryny, 

natomiast nie zależy od początkowej wartości ciśnienia powierzchniowego                

(w zakresie 20 – 40 mN/m). 

 

5. Analizując położenie, kształt oraz intensywność sygnałów dyfrakcyjnych 

zarejestrowanych dla monowarstwy cholesterolu na wodzie i na roztworze -CD 

nie odnotowano wyraźnych różnic. Powodem jest sposób prowadzenia 

eksperymentu, w trakcie którego ciśnienie powierzchniowe utrzymywane jest przy 

stałej wartości ( = 30 mN/m). Z tego względu nie obserwuje się zmian rozkładu 

gęstości elektronowej, ani też różnic w ułożeniu cząsteczek na granicy 

międzyfazowej. 

 



                                                                 

6. W przypadku dwułańcuchowych fosfoglicerydów (DPPC, DPPG oraz DPPE) nie 

zaobserwowano istotnych różnic w przebiegu izoterm  - A oraz krzywych  - t 

zarejestrowanych na powierzchni wody i na powierzchni wodnych roztworów             

-CD, bez względu na zastosowane stężenie roztworu cyklodekstryny, czy też 

długość czasu ekspozycji. 

 

7. Wpływ obecności -CD w subfazie odnotowano w przypadku monowarstwy 

sfingomieliny. W odróżnieniu bowiem od pozostałych badanych fosfolipidów, 

sfingomielina charakteryzuje się odmienną budową cząsteczki, w której strukturze 

obecna jest grupa amidowa zdolna do tworzenia wiązań wodorowych z grupami 

hydroksylowymi -CD. Oddziaływania te uwidaczniają się w wynikach 

uzyskanych na drodze eksperymentu dyfrakcji promieniowania X. W obecności 

cyklodekstryny istotnym zmianom ulegają parametry dwuwymiarowej komórki 

elementarnej. Następuje deformacja heksagonalnej komórki elementarnej 

(≠120°), skrócenie długości koherentnej w kierunku „z” oraz powiększenie 

dwuwymiarowych domen fosfolipidu na powierzchni subfazy. 

Zaobserwowany efekt nie jest jednak spowodowany zjawiskiem tworzenia 

kompleksów inkluzyjnych i ich desorpcji do wnętrza subfazy. Wniosek ten został 

potwierdzony za pomocą techniki NR w eksperymencie badającym dwuwarstwę 

SM po wyniesieniu na podłoże stałe. 

 

8. Obecność -cyklodekstryny w subfazie wywiera bardzo silny wpływ na 

monowarstwę lizo-PC. Uzyskane rezultaty wskazują jednoznacznie na możliwość 

ekstrakcji przez -CD cząsteczek tego jednołańcuchowego fosfolipidu. Wnioski 

takie wypływają z pomiarów izoterm  – A, stabilności ( – t) oraz z eksperymentu 

GID. Za pomocą tej ostatniej metody, w obecności -cyklodekstryny obserwuje się 

całkowity zanik sygnału dyfrakcyjnego spowodowany utratą periodyczności                

w obrębie monowarstwy lizo-PC. 

 

9. Przeprowadzone badania wykazały, że ekstrakcja przez -CD cząsteczek 

cholesterolu z monowarstw mieszanych z fosfolipidami zależy zarówno od rodzaju 

fosfolipidu, jak również od składu mieszanej monowarstwy. 

 



  

a)    Cząsteczki cholesterolu wyciągane są najłatwiej z monowarstw mieszanych                       

z fosfolipidami najsłabiej z nim oddziałującymi (DPPG i DPPE). W tym przypadku 

w trakcie eksperymentu stabilności prowadzonego na roztworze -CD obserwuje 

się największy spadek ciśnienia powierzchniowego. Przeciwnie, najwyższą 

stabilnością charakteryzowały się dwuskładnikowe monowarstwy Chol/DPPC oraz 

Chol/SM. W monowarstwach mieszanych o takim składzie wzajemne 

oddziaływania składników są najsilniejsze (najniższe wartości ΔGexc). 

 

b) Na podstawie pomiarów stabilności przeprowadzonych dla monowarstw 

mieszanych cholesterol/fosfolipid można zauważyć, iż największy spadek ciśnienia 

powierzchniowego, bez względu na jego początkową wartość (20 mN/m lub              

40 mN/m) oraz niezależnie od rodzaju fosfolipidu w mieszaninie, obserwuje się                

w przypadku najwyższej zawartości cholesterolu (ułamek molowy XChol = 0,7). 

Obserwacja ta potwierdza wysoką selektywność desorpcji cholesterolu                    

z monowarstw mieszanych. 

 

c) Wyniki pomiarów stabilności przeprowadzonych na roztworze -CD dla 

monowarstwy mieszanej Chol/SM o ułamku molowym cholesterolu równym 0,3 

(proporcje lipidów odpowiadające stabilnym kompleksom Chol/SM) wskazują, iż 

w tym przypadku spadek wartości ciśnienia powierzchniowego jest najmniejszy 

spośród wszystkich analizowanych mieszanin.  

 

10. Układ złożony z cholesterolu i sfingomieliny, substancji będących głównymi 

składnikami tratw lipidowych, badano również w postaci dwuwarstwy po 

wyniesieniu na podłoże stałe. Wyniki uzyskane za pomocą techniki NR 

potwierdzają, iż ekstrakcja cholesterolu za pomocą -CD możliwa jest jedynie             

z dwuwarstw mieszanych o wysokiej zawartości sterolu (XChol = 0,5 i 0,7).                  

W przypadku takich mieszanin, prócz cholesterolu związanego w postaci 

kompleksu ze sfingomieliną, występują również nieskompleksowane cząsteczki 

sterolu.  
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