Badanie i klasyfikacja śladowej wody związanej w rehydratowanych liofilizatach
wielolamelarnych modelowych błon biologicznych DOPC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3phosphocholine)
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Komórki, a także organella komórkowe otoczone są błoną biologiczną o strukturze opartej
na dwuwarstwie lipidowej w fazie ciekłokrystalicznej Lα [1]. Liposomy wielowarstwowe
są modelami naturalnych błon biologicznych. Dobrze nadają się do badania struktury i dynamiki
molekularnej lipidów błonowych [2,3]. Modelowa błona biologiczna DOPC zbudowana jest
z kręgosłupa glicerolowego, do którego przyłączone są dwa 18-węglowe łańcuchy kwasu
oleinowego (każdy z łańcuchów ma jedno wiązanie nienasycone), oraz głowicy hydrofilowej
zawierającej ortofosforan i cholinę. DOPC to przedstawiciel fosfatydylocholin zwierzęcych błon
biologicznych, którego główne przejście fazowe wynosi Tc = ˗150C, więc badana błona modelowa
znajduje się w fazie Lα [4].
Wielowarstwowe liposomy DOPC przygotowano metodą cienkiego filmu lipidowego.
Materiał mrożono w temp. ˗800C przez ok. 2h w ciśnieniu atmosferycznym. Liofilizacja trwała
3 doby i obejmowała sublimację lodu pod ciśnieniem 0,01 mbar i temperaturze ˗600C. Liofilizacja
jest procesem praktycznie wykorzystywanym w przemyśle spożywczym dla konserwowania
żywności.
Widma 1H-NMR użyto do ilościowego opisu dynamiki molekularnej resztkowej wody
związanej dla rehydracji z fazy gazowej liofilizatu wielowarstwowych liposomów z DOPC.
Przebiegi rehydratacji z fazy gazowej liposomów DOPC wykazują dwuetapowy proces kinetyki.
W pierwszym etapie proces opisany jest funkcją jednoeksponencjalą z czasem hydratacji,
t1= (9,62 ± 0,25) h, i amplitudą A1= (0,315 ± 0,002). Drugi etap to powolne pęcznienie
rozpoczynające się w czasie tS= (523 ± 26) h. Widmo 1H-NMR opisane jest superpozycją linii
Gaussa, S, pochodzącej od protonów częściowo unieruchomionych w układzie błonowym i trzech
składników linii, L1, L2 i L3, pochodzących od związanej wody i/lub wody uwięzionej w porach
liofilizatu, a opisanych funkcjami Lorentza. Populacje mobilnych frakcji protonów rosną wraz ze
wzrostem poziomu hydratacji układu.
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