
 
 

 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Štúdium fyzikálnych vlastností DNA aptamérov v komplexe 

s polyamidoamínovými dendrimérmi  

 
 
 
 

Diplomová práca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Martina Števaňáková 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 



 
 

 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štúdium fyzikálnych vlastností DNA aptamérov v komplexe 

s polyamidoamínovými dendrimérmi  

 

 

 

 

Diplomová práca 
 

 

 

 

 

 

 

Študijný program:  Biomedicínska fyzika  

Študijný odbor:  1.1.6.0. Fyzika a 5.1.4.1. Všeobecné lekárstvo  

Pracovisko:   Katedra jadrovej fyziky a biofyziky  

Vedúci:   Mgr. Zuzana Garaiová, PhD. 

Konzultant:   Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.  

 

 

 

Bratislava, 2015                                                      Bc. Martina Števaňáková                                                                       
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prehlásenie  

Čestne prehlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som predkladanú prácu 

vypracovala samostatne pod odborným vedením vedúcej diplomovej práce a uviedla som v 

nej všetky relevantné zdroje, z ktorých som čerpala.  

 

 

V Bratislave  4.5.2015                                                             ........................................... 

                                                                                           Bc. Martina Števaňáková 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na tejto diplomovej práci. Moja vďaka patrí najmä vedúcej diplomovej práce 

Mgr. Zuzane Garaiovej, PhD. za odborné vedenie, ochotu, cenné rady a usmerňovanie pri 

vzniku mojej práce a konzultantovi prof. RNDr. Tiborovi Hianikovi, DrSc. za odborné 

konzultácie a podnety, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu jej obsahu. 

V neposlednom rade vďačím aj RNDr. Gabriele Castillo, PhD. za spoluprácu pri 

vykonávaní experimentov a RNDr. Pavlovi Koišovi, CSc. za poskytnutie možnosti získať 

časť výsledkov vo vlastných laboratórnych priestotoch. Ďakujem aj mojej rodine a 

priateľom za podporu, ktorú mi prejavovali. 



 
 

 
 

Abstrakt 

V našej práci sme sa venovali imobilizácii DNA Fibri aptamérov na povrch 

polyamidoamínových (PAMAM) dendrimérov štvrtej generácie. Konjugáty dendrimérov s 

aptamérmi (Apt-D) sa ukazujú ako perspektívne prostriedky pre cielený prenos liečiv do 

postihnutých buniek. V prvej časti sme komplexy Apt-D vytvorili fyzikálnou adsorpciou. 

S využitím metódy dynamického rozptylu svetla a laserovej Dopplerovej velocimetrie sme 

merali veľkosť a zeta potenciál PAMAM dendrimérov samostatne, resp. v komplexoch s 

aptamérmi. Zaznamenali sme vznik elektrostaticky vytvorených agregátov interakciou 

medzi aminoskupinami dendrimérov (+) a fosfátovými skupinami aptamérov (-) pri 

všetkých aplikovaných nábojových pomeroch (+/-). Veľkosť agregátov sa pohybovala 

približne od 0,2 - 2 µm, v závislosti od disperzantu a od hodnoty nábojového pomeru. Pri 

nábojovom pomere 1/2 a 10/1 sme merali vplyv teploty na veľkosť komplexov. Ukázalo 

sa, že teplota od 55 °C a vyššia spôsobila rozpad veľkých komplexov na agregáty dvoch až 

troch menších veľkostných distribúcií. Pomocou UV-VIS spektroskopie v spojení 

s denaturačnými experimentami sme analyzovali teplotné fázové prechody  kvadruplexov 

pre samotné aptaméry, ako aj pre aptaméry v komplexe s dendrimérmi; určili sme teplotu 

topenia Tm a termodynamické parametre. Stanovili sme teplotu topenia samotného Fibri 

aptaméru v MilliQ+KCl vode (Tm = 43,3 ± 0,4 °C) a v TBB+KCl (Tm = 46,9 ± 0,5 °C). 

Sigmoidálny priebeh závislosti absorbancie od teploty sme zaznamenali aj pre komplex 

10/1 (Tm = 44,7 ± 2,9 °C) a 5/1 (Tm = 42,0 ± 1,8 °C) v TBB+KCl. V prípade nižších 

nábojových pomerov (1/2 a 1/1) sme typický charakter sigmoidy nepozorovali, fázové 

prechody boli preto ťažko interpretovateľné. V druhej časti sme sa venovali karboxylácii 

PAMAM dendrimérov. Karboxylované (PAMAM-SAH) dendriméry sme 

charakterizovovali z hľadiska zeta potenciálu a pohyblivosti dendrimérov v 

polyakrylamidovej gélovej elektroforéze. PAMAM-SAH sme študovali v spojení 

s možnou kovalentnou konjugáciou k Fibri aptamérom hybridizovaným 

s komplementárnym adenínovým linkerom (Fibri-A). Predbežné výsledky poukazujú na 

vyššiu termodynamickú stabilitu aptaméru kovalentne konjugovaného k dendriméru 

v porovnaní s nekovalentnou konjugáciou. Získané výsledky poukazujú na potenciál 

aptamér-dendrimér konjugátov ako transportných systémov pre cielené dodanie 

terapeutika. 

Kľúčové slová: dendriméry, aptaméry, fyzikálna adsorpcia, karboxylácia, kovalentná 

konjugácia 



 
 

 
 

Abstract 

In this work we have focused on the imobilization of DNA Fibri aptamers on the 

surface of polyamidoamine dendrimers (PAMAM) of 4
th

 generation. These complexes 

appear to be potential targeting drug delivery systems having the possibility to improve 

delivery of various therapeutics into the desired site of action. Firstly, the physical 

adsorption of aptamers to dendrimers was studied. Size and zeta potential measurements of 

PAMAM dendrimers alone or complexed with aptamers were performed using dynmic 

light scattering and laser Doppler velocimetry techniques, respectively. Electrostatic 

interaction between positively charged amino groups of dendrimers (+) and negatively 

charged phosphate groups of aptamers has driven the formation of aggregates. The size of 

complexes was in the range of 0,2 – 2 μm and it was depended on the type of dispersant 

and charge ratio (+/-). Effect of temperature on the size of complexes was studied for 

complexes prepared at charge ratios 1/2 and 10/1. Hydrodynamic diameter of complexes 

has started to reduce at temperature 55 °C which was followed by the observation of new 

smaller size distributions. UV spectroscopy in conjuction with thermal denaturations 

experiments on quadruplexes were performed in order to determine melting temperature Tm 

(temperature of mid-transition) and model-dependent thermodynamic parameters. Melting 

temperature for Fibri aptamer (non-complexed) in MilliQ+KCl water was 

Tm = 43,3 ± 0,4 °C and in TBB+KCl Tm = 46,9 ± 0,5 °C. Sigmoidal profile of melting 

curve was observed also for 10/1 (Tm = 44,7 ± 2,9 °C) and 5/1 (Tm = 42,0 ± 1,8 °C) 

complexes in TBB+KCl. In the case of lower charge ratio complexes (1/2 and 1/1), the 

corresponding melting profile was likely to be unusable and therefore difficult to interpret. 

Secondly, we have prepared carboxylated PAMAM dendrimers (PAMAM-SAH). 

PAMAM-SAH dendrimers were characterized by means of zeta potential and 

electrophoretic mobility in polyacrylamide gel electrophoresis. PAMAM-SAH were 

studied for covalent conjugation to sequence-modified Fibri aptamers consisting of a 

complementary adenine linker (Fibri-A). Preliminary results point to higher 

thermodynamical stability of aptamer covalently conjugated to dendrimer comparing to 

uncovalent conjugation. Obtained results suggest potential of aptamer-dendrimer 

conjugates as drug carriers for target delivery. 

Key words: dendrimers, aptamers, physical adsorption, carboxylation, covalent 

conjugation 

 



 
 

 
 

Predhovor 

Hlavným dôvodom, ktorý nás viedol k napísaniu tejto práce je záujem o aktuálnu 

problematiku akou je využitie nanočastíc v cielenom prenose liečiv do  postihnutých, napr. 

rakovinových buniek. Z prehľadu aktuálnej dostupnej literatúry vyplýva, že  nanosystémy 

v podobe dendrimérov modifikovaných aptamérmi sú jednou z perspektívnych možností 

ako zefektívniť zacielenie a eliminovať degradáciu trasportovaného materiálu. 

Teoretický úvod práce ponúka základné definície a poznámky o aptaméroch, 

dendriméroch, ich komplexoch a potenciálnom využití uvedených štruktúr 

v biomedicínskych aplikáciách. 

V experimentálnej časti sme modelový cielaci systém vytvorili z trombín viažuceho 

aptaméru a polyamidoamínového dendriméru. Našou ambíciou bolo preskúmať fyzikálne 

vlastností vytvoreného komplexu  a pokúsiť sa nájsť odpovede na otázky, akým spôsobom 

vplýva konjugácia s dendrimérmi na zeta potenciál, veľkosť, tepelnú stabilitu a zachovanie 

si väzbových vlastností aptamérov. Experimenty boli vykonané na Fakulte matematiky, 

fyziky a informatiky, konkrétne  na prístrojovom zariadení dostupnom na Katedre jadrovej 

fyziky a biofyziky. Merania týkajúce sa elektroforetickej pohyblivosti modifikovaných 

dendrimérov sme vykonávali v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave. 
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Zoznam skratiek 

Apt-D aptamér-dendrimér konjugát 

CpG ONT cytozín-peptid-guanín oligonukleotidy 

DLS dynamický rozptyl svetla (dynamic light scattering) 

DMSO dimetyl sulfoxid 

Dox doxorubicín 

dsDNA dvojvláknová deoxyribonukleová kyselina (double-stranded DNA) 

EDA etyléndiamín 

EDC 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl) karbodiimid 

G guanín 

Gd gadolínium 

G-kvadruplex guanínový kvadruplex 

G4 štvrtá generácia dendriméru  

NHS N-hydroxysukcínimid 

NK nukleová kyselina 

NMR nukleárna magnetická rezonancia 

PAGE elektroforéza v polyakrylamidových géloch 

PAMAM   polyamidoamínový 

PCR polymerázová reťazová reakcia (polymerase chain reaction) 

PDI index polydisperzity 

PEG polyetylénglykol 

PSMA špecifický antigén na povrchu rakovinových buniek prostaty (prostate-

specific membrane antigen) 

RNA ribonukleová kyselina 

RTG röntgen 

SAH anhydrid kyseliny jantárovej (succinic anhydride) 

SDS dodecylsulfát sodný 

SELEX  systematický vývoj ligandov pomocou exponenciálneho obohatenia 

(Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment)  

ssDNA jednovláknová deoxyribonukleová kyselina (single-stranded DNA) 

TBA trombín viažuci aptamér (thrombin binding aptamer) 

ZP zeta potenciál 
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1. Úvod 

Jednovláknové reťazce DNA alebo RNA molekúl s dĺžkou niekoľko desiatok 

nukleotidov, nazývané aptaméry, predstavujú dôležitý terapeutický nástroj budúcnosti. 

V súčasnosti sa aptaméry podrobujú intenzívnemu medicínskemu výskumu, študujú sa ako 

nová alternatíva protilátok, oproti ktorým ponúkajú viacero výhod, ako je tepelná stabilita, 

nízka imunogenicita, malé rozmery, unikátna priestorová štruktúra vytvárajúca väzbové 

miesto špecifické k určitým cieľovým štruktúram, napr. k membránovým markerom 

prítomným na povrchu rakovinových buniek. Vďaka vlastnostiam, ktoré aptaméry 

ponúkajú, sa diskutuje o veľkom potenciáli týchto štruktúr v cielenej terapii nádorových 

ochorení. Jednou z možností využitia je kovalentné pripojenie aptamérov k biologicky 

kompatibilným typom nanočastíc, ktoré by slúžili ako transportný systém pre 

chemoterapeutické liečivá, napr. doxorubicín (Lee a spol. 2011). Existujú aj štúdie 

zamerané na nekovalentú elektrostatickú adsorpciu aptamérov na povrch nanočastíc 

s cieľom vyvinutia optických biosenzorov pre detekciu metastázujúcich rakovinových 

buniek (Cho a spol. 2012).  

 Za posledných 15 rokov prebehla veľká explózia v oblasti výskumu zameraného na 

transport liečiv za účelom získania maximálneho terapeutického účinku s minimálnou 

toxicitou v biologickom prostredí. Perspektívnymi pre tieto účely sa ukázali polymérne 

nanočastice nazývané dendriméry (Jain a spol. 2010). Multivalentný povrch dendrimérov 

poskytuje vynikajúci základ pre upevnenie liečiv, génov, cieliacich skupín (napr. 

aptamérov) či zobrazovacích prostriedkov. Aptaméry v komplexe s dendrimérmi 

rozpoznávajú špecifické molekuly na povrchu buniek, viažu sa s nimi, čím umožnia vstup 

terapeutického komplexu priamo do vnútra rakovinovej bunky, kde sa pôsobením 

enzýmov uvoľní prenášané chemoterapeutikum a to spôsobí bunkovú smrť (Pednekar 

a spol. 2012). Význam takéhoto špecifického cielenia spočíva najmä v znížení toxického 

účinku chemoterapeutickej látky na zdravé bunky a tkanivá. K tomu, aby bolo možné 

aplikovať takúto formu rakovinovej terapie do klinickej praxe, je potrebné dôkladne 

preskúmať vlastnosti aptamér-dendrimér komplexu i jednotlivých jeho častí, možné 

toxické účinky v podmienkach in vitro a in vivo a spôsob interakcie s bunkovými 

membránami.  

V našej práci predkladáme stručný prehľad známych vlastností aptamérov, 

dendrimérov a ich komplexov a možnosti využitia týchto štruktúr v medicíne. V praktickej 

časti sme sa zaoberali optimalizáciu metód nekovalentnej a kovalentnej imobilizácie 
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aptamérov špecifických na trombín s povrchom polyamidoamínových dendrimérov. 

Takéto komplexy dendrimérov s aptamérmi sme vytvorili ako modelový systém 

potenciálne vhodný pre štúdium cieleného transportu terapeutík. Študovali sme fyzikálne 

vlastnosti (veľkosť, zeta potenciál, tepelnú stabilitu a elektroforetickú pohyblivosť) 

dendrimérov, aptamérov i vytvorených komplexov pre posúdenie: a) možných zmien 

týchto vlastností po komplexácii; b) vplyvu imobilizácie aptaméru k dendrimérom na 

afinitu aptaméru k cieľovej molekule, resp. na schopnosť zachovania si väzbových 

vlastností. 
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2. Prehľad súčasného stavu problematiky 

2.1. Aptaméry – základná charakteristika 

Aptaméry sú synteticky vytvorené oligonukleotidy ribonukleovej kyseliny (RNA) 

alebo jednovláknovej deoxyribonukelovej kyseliny (ssDNA) s dĺžkou niekoľko desiatok 

nukleotidov. Užitočnosť týchto pomerne novoobjavených štruktúr, prvýkrát popísaných 

v roku 1990, je skrytá v samotnom pomenovaní aptamér, odvodenom z latinského aptus 

(byť vhodný) a gréckeho meros (časť) (Müller a spol. 2011). Priestorová trojrozmerná 

(3D) štruktúra aptamérov vychádza zo zvinutia jednovláknových nukleových kyselín 

obsahujúcich zvyčajne 20 až 60 báz. Tieto vysoko organizované 3D štruktúry 

obsahujú väzbové miesta, ktoré umožňujú aptamérom vytvárať stabilné a špecifické 

komplexy s rôznymi cieľovými molekulami (napr. proteínmi, nukleovými kyselinami, 

malými organickými a anorganickými molekulami i samotnými bunkami) (Obr.2.1). 

Komplexy vznikajú vďaka pôsobeniu vodíkových väzieb, elektrostatických síl a van der 

Waalsových interakcií medzi aptamérom a cieľovou molekulou (Pednekar a spol. 2012, 

Zhang a spol. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.  Syntéza aptamérov  

Aptaméry sú chemicky syntetizované a izolované v in vitro podmienkach procesom 

nazývaným SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment/ 

systematický vývoj ligandov pomocou exponenciálneho obohatenia) na základe ich 

schopnosti viazať sa s vysokou afinitou a špecificitou k zvolenej cieľovej molekule. 

Východiskovým bodom metódy SELEX je chemická syntéza „knižnice“ nukleových 

kyselín (RNA, ssDNA) s množstvom náhodných sekvencií, čím sa vytvára obrovská 

rozmanitosť konformácií a väzbových vlastností aptamérov. Každá sekvencia je 

Obr.2.1: Zobrazenie špecifickej interakcie medzi aptamérom a cieľovou 

molekulou (Sun a spol. 2014) 



 

14 
 

ohraničená dvoma konštantnými oblasťami, ktoré obsahujú miesta pre väzbu primerov v 

procese PCR (polymerázová reťazová reakcia) amplifikácie. Predpokladá sa, že typická 

knižnica aptamérov s dĺžkou 24 až 25 nukleotidov (n) obsahuje 10
14

 až 10
15

 (t.j. 

4
n
, alebo 4

24
 až 4

25
) rôznych  molekúl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metóda SELEX zahŕňa nasledujúce kroky (Obr.2.2): (a) inkubácia knižnice aptamérov s 

cieľovou molekulou za podmienok, o ktorých sa predpokladá, že sú výhodné pre 

naviazanie, v závislosti od charakteru cieľa; (b) oddelenie (selekcia) nenaviazaných 

nukleových kyselín od tých, ktoré sa špecificky naviazali na zvolenú molekulu; (c) 

rozdelenie (separácia) komplexov DNA/RNA aptamér – cieľová molekula; (d) 

amplifikácia súboru nukleových kyselín so sekvenciami, ktoré sa viažu k cieľu, čím sa 

vytvorí knižnica so zníženou zložitosťou. Táto knižnica môže byť použitá ako 

východiskový súbor pre ďalšie kolo výberu, ktorý zahŕňa rovnaké kroky ako v prvom kole. 

Počet opakovaní takýchto kôl sa určuje s ohľadom na typ použitej knižnice a taktiež na 

informáciu, ako špecifický súbor aptamérov sa získal počas výberového cyklu. (e) Po 

poslednom selekčnom cykle aptaméru sú PCR produkty klonované do vektora a následne 

osekvenované. Týmto spôsobom sa určia sekvencie s najlepšími väzobnými vlastnosťami, 

Obr.2.2: Schematické znázornenie in vitro SELEX (Systematic Evolution of 

Ligands by EXponential enrichment) metódy syntézy DNA/RNA aptamérov 

(Müller a spol. 2011)  



 

15 
 

pričom je tiež možné identifikovať konzervované sekvencie a štrukturálne elementy 

indikujúce potenciálne väzbové miesta (Cerchia a Franciscis 2010).  

2.1.2.  Vlastnosti aptamérov 

Aptaméry vyvinuté za posledných približne 25 rokov disponujú niekoľkými 

vlastnosťami, ktoré z nich robia atraktívnu skupinu terapeutických látok, napr. slúžiacich 

ako inhibítory aktivity mnohých patogénnych proteínov alebo ako perspektívne 

prostriedky pre zabezpečenie cieleného transportu liečiv. Vo svojej podstate sú aptaméry 

obdobami protilátok s potenciálom prekonať ich nedostatky, resp. protilátky úplne naradiť. 

V nasledujúcich bodoch uvedieme niektoré z výhod aptamérov v porovnaní s protilátkami:  

a) Na rozdiel od proteínov sú aptaméry tepelne stabilnejšie, t.j. tolerujú širší rozsah 

hodnôt teploty a pH (4-9) (Blanco a spol. 2012). Aptaméry si zachovávajú pôvodnú 

štruktúru aj po 95 °C denaturácii, pretože tento proces je po náhlom ochladení na izbovú 

teplotu reverzibilný a nastane behom niekoľkých minút. Oproti tomu, protilátky na báze 

bielkovín trvalo strácajú aktivitu pri vysokých teplotách (Sun a spol. 2014). Aptaméry sú 

stabilné aj pri dlhodobom uskladnení (Jayasena 1999). 

b) Aptaméry sú schopné vysokej afinity a špecificity aj k takým cieľovým molekulám, 

ktoré protilátky nedokážu rozpoznať, napr. ióny alebo malé molekuly (Jayasena 1999).  

c) Výhodná malá molekulová hmotnosť aptamérov (~ 8 až 25 kDa
1
 pre aptaméry 

oproti ~150 kDa pre protilátky) umožňuje viazať vysoký počet mólov aptaméru na gram 

cieľovej molekuly, poskytuje zlepšené vlastnosti pre bunkové špecifické cielenie a 

účinnejšiu penetráciu tkanivom (Sun a spol. 2014). 

d) Aptaméry sú prakticky neimunogénne in vivo, nakoľko nukleové kyseliny nie sú 

typicky rozpoznávané ľudským imunitným systémom ako cudzorodé látky. Naopak, 

proteínové protilátky sú výrazne imunogénne najmä pri opakovanom podávaní (Ireson 

a Kelland 2006). 

e) Tvorba aptamérov je oproti peptidom a proteínom jednoduchšia a hospodárnejšia, 

pretože nie je závislá na baktériách, bunkových kultúrach alebo zvieratách. 

Proces chemickej syntézy aptamérov (SELEX) je dobre definovaný, vysoko 

reprodukovateľný a sekvenčne nezávislý (Stoltenburg a spol. 2007). 

f) Post-SELEX modifikácia aptamérov je taktiež možná. Pristupuje sa k nej v snahe 

zlepšiť vlastnosti terapeuticky sľubných aptamérov, ako je zvýšenie termálnej stability, 

                                                           
1
 Dalton (Da) je alternatívny názov pre jednotku molekulovej hmotnosti, resp. jedna dvanástina atómovej 

hmotnosti uhlíka 
12

C, 1 Da = 1,66.10
-27

 kg. Kilodalton (kDa) je 1000 Da. Teda aptamér s hmotnosťou 25 kDa 

má molekulovú hmotnosť 25000 g/mol (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/hesla/da.html). 
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afinity k cieľovým štruktúram a rezistencie voči nukleázam prítomným v biologickom 

prostredí. Nakoľko degradácia nukleových kyselín in vivo je hlavnou nevýhodou 

terapeutického použitia aptamérov, bolo dokázané, že niektoré modifikácie, napr. 5′ konci 

aptaméru (pripojením aminoskupín, fosfátových skupín, polyetyléneglykolu (PEG), 

cholesterolu, mastných kyselín, proteínov, atď.) chránia aptaméry pred pôsobením 

exonukleáz (Esposito a spol. 2014; Stoltenburg a spol. 2007). Modifikácia aptamérov 

rôznymi skupinami sa využíva aj pre ich imobilizáciu na povrchu nanočastíc. Konjugácia 

aptamérov s nanočasticami rovnako slúži k zamedzeniu rýchlej in vivo degradácii týchto 

DNA/RNA štruktúr v krvnom riečisku a môže tak významne zvýšiť farmakokinetické  

vlastnosti aptamérov ako prostriedkov rakovinového cielenia (Beech a spol. 2013).  

Vďaka týmto vlastnostiam môžu byť aptaméry užitočné pri liečení širokého spektra 

ľudských chorôb, vrátane infekčných ochorení, rakoviny a kardiovaskulárnych chorôb. 

2.1.3.  Trombín viažuci apramér (TBA) 

Trombín ako kľúčový enzým v patologických procesoch (napr. leukémia, arteriálna 

trombóza, ochorenia pečene) je klinicky významný marker, preto sa vývoj citlivej metódy 

detekcie trombínu na nanomolárnej úrovni (v biologickom sére alebo v iných 

komplexných vzorkách) pokladá za dôležitý pre základný výskum i klinickú prax (Lv 

a spol. 2012). V procese hemokoagulácie (zrážania krvi) vykonáva trombín dve funkcie. 

Antikoagulačný efekt vykazuje prostredníctvom aktivácie proteínu C (ktorý inhibuje 

niektoré koagulačné faktory) a prokoagulačná funkcia trombínu spočíva v zachovaní 

cievnej integrity a v zástave krvácania (Zhou a spol. 2010). Aktivácia trombínu je 

kľúčovým procesom vo fyziologickej aj patologickej koagulácii. Najdôležitejšou úlohou 

trombínu v koagulačnej kaskáde je štiepiť rozpustný fibrinogén a tým ho zmeniť z tekutej 

formy na nerozpustnú vláknitú formu nazývanú fibrín. Trombín tiež aktivuje koagulačný 

faktor VIII, ktorého úlohou je pospájať vláknitý fibrín do siete zachytávajúcej krvné 

telieska a tým zastaviť krvácanie. Fibrínový gél sa tak podieľa buď na tvorbe fyziologickej 

zátky alebo patologického trombu. Za tento proces je zodpovedná kladne nabitá 

fibrinogén-rozpoznávacia oblasť na trombíne, zatiaľ čo druhá kladne nabitá heparínová 

oblasť má antikoagulačnú funkciu. Tieto väzbové miesta sú priestorovo oddelené a 

lokalizované na opačných póloch trombínu (Obr.2.3) (Poturnayová a spol. 2012).  
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Ako prvý trombín viažuci aptamér (TBA) vyvinuli Bock a spol. v roku 1992 za 

účelom inhibície trombínu pre prevenciu trombózy. TBA je jednovláknová molekula DNA 

s dĺžkou 15 oligonukleotidov. Má antiparalelnú štruktúru so sekvenciou 5′-GGT TGG TGT 

GGT TGG-3′, vďaka ktorej nadobúda stoličkovú konformáciu, tzv. guanínový kvadruplex 

(G-kvadruplex) (Obr.2.4a) v určitom iónovom prostredí (napr. v prítomnosti 

monovalentných iónov draslíka K
+
) alebo v prítomnosti trombínu. Tento kvadruplex 

napomáha špecifickej interakcii TBA s trombínom pri jeho nanomolárnych 

koncentráciách. TBA aptamér vykazuje aktivitu inhibovať tvorbu fibrínových zrazenín 

väzbou na trombín s vysokou selektivitou a afinitou. Ak sú v roztoku prítomné trombín a 

TBA aptamér, vysokoafinitná interakcia medzi nimi spôsobí efektívne obsadenie 

fibrinogénového miesta aptamérom. V dôsledku toho trombín viac nemôže hydrolyzovať 

fibrinogén. Vznik veľmi stabilného komplexu DNA-proteín (TBA-trombín) je výsledkom 

komplementarity medzi oboma makromolekulami podporený sekvenciou a zvinutím 

aptaméru, ako aj elektrostatickými interakciami generovanými nábojovou rovnováhou na 

väzbovom mieste/miestach (Cai a spol. 2014; Marson a spol. 2012; Poturnayová a spol. 

2012). TBA aptamér sa za bežných podmienok nachádza v roztoku v dvoch formách: (i) v 

lineárnej konformácii a (ii) vo forme kvadruplexov, pričom obe formy majú približne 

rovnaké zastúpenie. Dodanie trombínu bude indukovať vznik G-kvadruplexov u aptamérov 

s lineárnou konformáciou (Wei a spol. 2007).  

 

Obr.2.3: RTG štruktúra ľudského trombínu (Marson a spol. 2012) 
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Guanínový kvadruplex 

Oligomérne nukleové kyseliny bohaté na guaníny (G) môžu nadobúdať štruktúru G-

kvadruplexu pozostávajúcu z G-tetrád (štyri guaníny spárované vodíkovými väzbami) 

naskladaných na seba. NMR a röntgenové štruktúrne štúdie ukázali, že aj TBA tvorí 

v prítomnosti trombínu intramolekulárnu G-kvadruplexovú konformáciu, ktorou sa silne 

viaže na trombín. Táto G-kvadruplexová štruktúra TBA je počas väzby s trombínom 

termodynamicky stabilnejšia (Nagatoishi a spol. 2007). Navyše bol opísaný aj vplyv iónov 

draslíka K
+
 na stabilizáciu G-kvadruplexu (Kankia a Marky 2001). G-kvadruplex 

spomínaného aptaméru sa skladá z troch častí: dve G-tetrády, centrálna TGT slučka a dve 

TT slučky (Obr.2.4a). Röntgenová štúdia uviedla, že inhibícia fibrinogénového zrážania je 

výsledkom špecifického blokovania kladne nabitého fibrinogénového miesta na trombíne 

interakciou s centrálnou TGT slučkou aptaméru (Obr.2.4b). Obe TT slučky sú zapojené do 

iónovej interakcie s elektropozitívnym heparínovým väzbovým miestom ďalšej molekuly 

trombínu kvôli kompenzácii zvyškového záporného náboja aptaméru. Naopak, NMR 

štúdie ukázali, že tieto dve TT slučky interagujú s trombínovým anión-viažucim väzbovým 

miestom (Obr.2.4c), pričom TGT slučka je v tesnej blízkosti s heparínovým väzbovým 

miestom susednej trombínovej molekuly. Kvôli týmto nejasnostiam vo väzbovosti medzi 

TBA a trombínom sa preto vykonávajú rozsiahle štúdie o štruktúre TBA a jeho komplexu 

s trombínom (Lv a spol. 2012; Cai a spol. 2014). Z uvedeného však vyplýva, že TBA 

aptaméry budú vďaka prítomným G-kvadruplexom interagovať s fibrinogénovým miestom 

na trombíne a okrem toho prebehne aj interakcia s druhým, kladne nabitým heparín – 

špecifickým väzobným miestom.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.4: (a) Kvadruplexová štruktúra trombín viažuceho aptaméru (TBA) a  jeho 

interakcia s trombínovým väzbovým miestom podľa (b) RTG štúdie a (c) NMR 

štúdie. Trombín je znázornený sivou a TBA červeno-modrou (Cai a spol. 2014) 
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2.1.4.  Využitie aptamérov  

Protilátky zaisťujúce molekulárne rozpoznávanie pre širokú škálu aplikácií za 

posledných niekoľko desiatok rokov významne prispeli smerom k rozvoju diagnostických 

testov, ktoré sa dnes v klinike bežne používajú. Pokrok v tejto oblasti priniesol vývoj 

metódy SELEX, ktorá umožnila izoláciu oligonukleotidových sekvencií so schopnosťou 

rozpoznať prakticky akúkoľvek triedu cieľových molekúl s vysokou afinitou a špecificitou. 

Touto metódou syntetizované aptaméry majú potenciál napodobniť vlastnosti protilátok v 

rôznych diagnostických aj liečebných smeroch. Dopyt po diagnostických testoch, ktoré 

pomôžu pri zlepšení terapie existujúcich a novo vznikajúcich ochorení sa zvyšuje a 

aptaméry by mohli zabezpečiť molekulárne rozpoznávanie v týchto testoch. V porovnaní 

so spoľahlivou protilátkovou technológiou je však výskum aptamérov iba v začiatkoch, ale 

pokračuje rýchlym tempom. Potenciál aptamérov sa môže v blízkej budúcnosti realizovať 

v podobe  diagnostických produktov na trhu, kde môže zohrávať kľúčovú úlohu buď v 

spojení s protilátkami alebo ako ich alternatíva. Je tiež pravdepodobné, že súčasné 

diagnostické formy sa môžu meniť v závislosti na potrebe lepšie využívať jedinečné 

vlastnosti aptamérov (Jayasena 1999).  

Vďaka špecifickým väzbám aptamérov s biologicky aktívnymi molekulami alebo 

receptormi (ktoré sú v prípade chorých buniek či tkanív odlišne exprimované na bunkovom 

povrchu) môže cielenie aptamérov znamenať veľký pokrok v diagnostike a terapii 

ochorení: zlepšením citlivosti a/alebo špecifickosti diagnostických testov slúžiacich na 

zobrazenie molekúl; inhibíciou chorobných procesov alebo pri poskytovaní liečiv do 

tkanív postihnutých určitým ochorením, vrátane infekčných ochorení, rakoviny 

a kardiovaskulárnych chorôb (Nimjee a spol. 2005). Spomenieme napr. TBA aptamér, 

ktorý je dnes široko používaný ako receptor pre detekciu trombínu v biosenzoroch (Hianik 

a spol. 2005). 

O potenciálnom klinickom využití aptamérov svedčí aj skutočnosť, že v súčasnosti už 

existuje oftalmologický liek na báze aptamérov (známy ako pegaptanib alebo Macugen vo 

forme injekčného roztoku), pre liečbu vekom podmienenej makulárnej degenerácie
2
 

(VPMD). Aktualizovaný zoznam terapeutických aptamérov podrobujúcich sa klinickým 

štúdiám je zahrnutý v Tabuľke 2.1. 

                                                           
2
 Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) - ochorenie, ktoré vedie k strate zraku v dôsledku 

poškodenia centrálnej časti sietnice (nazývanej makula) na očnom pozadí. Pri VPMD rastú pod sietnicou a 

makulou abnormálne cievy. Tieto nové cievy môžu krvácať a prepúšťať tekutinu, čo vedie k vydutiu alebo 

vyvýšeniu makuly, čím sa poškodí alebo celkom zanikne centrálne videnie. Macugen zastavuje rast týchto 

abnormálnych ciev, ako aj krvácanie z nich a presakovanie tekutiny (http://www.adcc.sk/web/humanne-

lieky/detail/macugen-0-3-mg-injekcny-roztok-14701.html).  
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Tabuľka 2.1: Zoznam terapeutických aptamérov podrobujúcich sa klinickému výskumu 

(Sun a spol. 2014) 

Aptamér Molekulárny cieľ 
Medicínska oblasť 

pôsobenia 

Súčasný stav 

klinického 

výskumu 

ARC11779 

aktivovaný von 

Willebrandov faktor (vWF) 

(zúčastňujúci sa 

hemokoagulácie) 

Trombotická 

trombocytopenická purpura; 

von Willebrandova choroba 

typ-2b 

2. fáza ukončená  

ARC1905 

komplementový faktor C5 

(súčasť nešpecifickej 

imunity) 

Vekom podmienená 

makulárna degenerácia 

(VPMD) 

1. fáza ukončená  

ARC19499 
inhibítor cesty tkanivového 

faktora (TFPI) 
Hemofília 

1. fáza pred 

ukončením  

AS1411 nukleolín 

Myeloidná leukémia; 

 Metastatický renálny 

karcinóm 

2. fáza ukončená  

2. fáza stav je 

neznámy 

E10030 
doštičkový rastový faktor 

(PDGF) 
VPMD 

3. fáza (nábor 

účastníkov) 

NOX-E36 
monocytový chemotaktický 

proteín-1 (MCP-1) 

Diabetes mellitus typ II; 

Albuminúria 
2. fáza ukončená  

NOX-A12 
faktor-1 odvodený od 

stromálnej bunky 

Mnohonásobný myelóm; 

Chronická lymfocytárna 

leukémia 

2. fáza (nábor 

účastníkov) 

NOX-H94 hepcidín 
Anémia chronických 

ochorení 
2. fáza ukončená  

NU172 trombín srdcové ochorenie 
2. fáza stav je 

neznámy 

REG1 koagulačný faktor IX Koronárna choroba srdca 
3. fáza (nábor 

účastníkov) 

 

V predklinickom vývoji sa stále objavujú nové formy aptamérov v konjugácii s 

nanočasticami aplikovateľné na rozhraní nanotechnológií a medicíny. Aptaméry sú 

pre tento smer vhodné okrem iného aj vďaka možnosti pripojiť počas syntézy na ich 

koncoch také funkčné skupiny, ktoré umožnia kovalentné naviazanie aptamérov na 

nanomateriály (Levy-Nissenbaum a spol. 2008). Konkrétnej konjugácii aptamérov 

s polymérnymi nanočasticami (dendrimérmi) sa budeme bližšie venovať v kapitole 2.3. 
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2.2. Dendriméry – základná charakteristika 

Dendriméry predstavujú pomerne novú triedu makromolekulárnych syntetických 

polymérov s lúčovito vetviacou sa architektúrou. O takomto štruktúrnom usporiadaní 

svedčí aj samotný význam slovného spojenia dendrimér, ktorý má pôvod v dvoch gréckych 

slovách: dendros (strom) a meros (časť). Záznamy o prvých hyperrozvetvených 

molekulách nazvaných dendriméry pochádzajú z minulého storočia, približne zo začiatku 

80. rokov (Tomalia a spol. 1985). Hlavný rozdiel medzi dendrimérmi a väčšinou bežných 

polymérov (t.j. lineárnych a rozvetvených) je ten, že bežné polyméry sa skladajú z dlhých 

alebo krátkych reťazcov molekúl, ktoré sú stočené ako cievka a zapletené medzi sebou. 

Naopak, dendrimérny polymér sa skladá z reťazca molekúl, ktoré sa vetvia, a tak vytvárajú 

tzv. „stromovitú“ štruktúru, ktorá vychádza zo spoločného stredu, pričom nedochádza k 

vzájomnému kríženiu sa molekúl (Tolia a Choi 2008). 

Štruktúra dendrimérov 

Typickú nanorozmernú štruktúru dendriméru tvoria tri hlavné architektonické časti 

Obr.2.5:  1) molekula jadra;  

 2) vnútorné vrstvy rozvetvených molekúl, tzv. generácie (G);  

 3) povrchové molekuly.  

Dendrimér má typické symetrické usporiadanie okolo jadra a nadobúda takmer sférickú 

trojrozmernú formu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generácie a tvar dendrimérov 

Dendriméry sú klasifikované podľa počtu generácií, resp. opakujúcich sa cyklov 

(vetvení), ktoré sa na seba nabaľujú v priebehu syntézy (Obr.2.6). Počet generácií 

dendriméru predurčuje jeho veľkosť, tvar a počet koncových skupín. Každá po sebe idúca 

Obr.2.5: Schematické znázornenie štruktúrnych častí dendriméru štvrtej 

generácie (G4) (Soršak a spol. 2014) 
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generácia v dendrimére má zhruba dvojnásobnú molekulovú hmotnosť oproti 

predchádzajúcej a má vystavených aj viac funkčných skupín na povrchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre nižšie generácie dendrimérov (G0, G1, a G2) je charakteristický vysoko 

asymetrický (eliptický) tvar a otvorenejšia štruktúra, čím nevzniká tesne zhustený povrch, 

preto majú dendriméry nižších generácií poréznu štruktúru a väčšie povrchové plochy 

vzhľadom k objemu. S rastom generácie dendriméru (G4 a viac) sa molekula rozvetvuje a 

dendrimér nadobúda kompaktnejší sférický tvar, podobný globulárnym proteínom 

(Matsushita a spol. 2010). Nárast hustoty vetvenia s generáciou sa prejaví na štruktúre 

dendrimérov vznikom vnútorných prázdnych priestorov a veľkým počtom reaktívnych 

koncových skupín. Keď dendrimér dosiahne kritický rozvetvený stav, nemôže viac rásť z 

dôvodu nedostatočného miesta, tzv. "starburst efekt". Pri syntéze PAMAM dendrimérov je 

tento stav pozorovaný po desiatej generácii (G10) (Tiriveedhi a spol. 2011; Klajnert 

a Bryszewska 2001). 

2.2.1.  Syntéza dendrimérov  

Syntéza dendrimérov spočíva v opakovanom pridávaní rozvetvených monomérov. 

Existujú dve rôzne cesty syntézy (Obr.2.7): divergentná (začína pripájaním monomérov od 

jadra smerom k povrchu) alebo konvergentná (z vonkajšej strany smerom k jadru). Bez 

ohľadu na spôsob syntézy, každá z nich má svoje výhody aj nevýhody. 

Divergentná syntéza   

Prvý divergentný syntetický postup na výrobu dendrimérnych štruktúr publikoval 

nemecký chemik Vögtle a spol. v roku 1978. Syntéza začína od centrálneho jadra smerom 

von, do priestoru. Jadro reaguje s molekulami monomérov, čím vzniká prvá generácia 

dendriméru (G1). Najčastejšie sa pripája monomér s tromi funkčnými skupinami, pričom 

jedna z týchto funkčných skupín je aktivovaná a zvyšné dve sú maskované (t.j. chránené 

Obr.2.6: Generácie dendrimérov (Hermanson 2008) 



 

23 
 

pred reakciou). Každý monomér následne podlieha odstráneniu ochranných skupín z dvoch 

jeho chránených častí, ktoré sú tak aktivované pre opakované reakcie s monomérmi. 

Takýmto spôsobom sa vytvára nová vrstva (generácia) dendriméru. Každá nová generácia 

s rastom dendriméru zdvojnásobuje počet koncových skupín (Obr.2.7A). Divergentná 

syntéza je vhodná na produkciu dendrimérov vo veľkých množstvách. Bolo zistené, že 

polymérne makromolekuly syntetizované divergentnou metódou poskytujú bohatú 

funkcionalizáciu (vysoký počet koncových skupín) na vonkajšom povrchu. Problémy 

nastávajú pri vedľajších alebo neúplných reakciách koncových skupín, ktoré vedú 

k štruktúrnym defektom. Aby sa zabránilo týmto nežiadúcim reakciám, je potrebné použiť 

pri syntéze veľký prebytok reakčných činidiel, čo spôsobuje problémy pri čistení 

konečného produktu. Na prekonanie nedostatkov divergentnej syntézy dendrimérov bola 

vyvinutá konvergentná metóda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvergentná syntéza 

V roku 1990 Fréchet a Hawker predstavili alternatívnu cestu syntézy pre výrobu 

dendrimérov väčšej čistoty, nazývanú "konvergentná" technológia, ktorá spôsobila prevrat 

v oblasti dendrimérnej vedy. V tejto metóde je štruktúra vytváraná v smere od koncových 

vetvení k jadru dendriméru. Spájaním monomérov vznikajú ramená, ktoré sú potom 

kovalentne pripojené k jadru (Obr.2.7B) (Tolia a Choi 2008, Martinho a spol. 2014). 

Obr.2.7:  Schéma dvoch základných metód syntézy dendrimérov: (A) 

divergentná syntéza, (B) konvergentná syntéza (Martinho a spol. 2014) 
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        V závislosti na použitých stavebných prvkoch (vetviacich sa monoméroch) poznáme 

viaceré typy dendrimérov, ako sú napr. PAMAM (polyamidoamínové), PPI 

(polypropylénimínové) dendriméry (Daniel a spol. 2011) a iné (Ionov a spol. 2012).  

2.2.2.  Vlastnosti dendrimérov 

Od prvej syntézy dendrimérov bolo vykonaných mnoho štúdií zameraných na ich 

vlastnosti, vďaka ktorým sa zistil veľký potenciál dendrimérov pre oblasť farmácie 

a medicíny. Základné charakteristiky týchto polymérnych nanočastíc sú: 

a) Dendriméry sú monodisperzné3 makromolekuly charakterizované časticami o 

jednotnej veľkosti, na rozdiel od lineárnych polymérov. Jedinečná architektúra poskytuje 

výzrazné zlepšenie niektorých fyzikálnych a chemických vlastností dendrimérov v 

porovnaní s bežnými lineárnymi polymérmi.  

b) Molekulová hmotnosť a veľkosť bežných lineárnych polymérov nie je konštantná 

a mení sa náhodne, avšak u konkrétneho dendriméru sú tieto charakteristiky konštantné a 

môžu byť riadené v priebehu syntézy. 

c) Lineárne polyméry existujú vo vodnom prostredí ako ohybné cievky, naopak 

dendriméry vo forme pevne zbalených sférických štruktúr, vďaka čomu získavajú zlepšené 

reologické vlastnosti. 

d) Na rozdiel od lineárnych polymérov, vnútorná viskozita roztoku dendrimérov 

nerastie lineárne s hmotnosťou, ale vykazuje maximum pri štvrtej generácii, a potom 

začína klesať. Je to pravdepodobne kvôli spôsobu, akým mení dendrimér tvar s generáciou.  

e) Prítomnosť veľkého množstva koncových skupín zlepšuje interakcie povrchových 

skupín dendriméru s rozpúšťadlom alebo s inými molekulami. Povaha funkčných skupín 

ovplyvňuje povrchový náboj a rozpustnosť dendrimérov. Dendriméry s hydrofilnými 

povrchovými skupinami sú rozpustné v polárnych rozpúšťadlách, zatiaľ čo dendriméry 

nesúce hydrofóbne koncové skupiny sú rozpustné v nepolárnych rozpúšťadlách. Molekula 

dendriméru môže byť modifikovaná tak, aby bola rozpustnejšia vo vode, konkrétne 

pripojením nabitých alebo hydrofilných skupín k vonkajšej vrstve (Klajnert a Bryszewska 

2001). 

f) Pravidelná rozvetvená globulárna štruktúra dendrimérov vedie k vytvoreniu 

vnútorných prázdnych priestorov, vhodných pre uskladnenie hosťovských molekúl, 

vrátane liečiv. Rovnako aj povrch dendrimérov môže slúžiť k pripojeniu rôznych molekúl 

                                                           
3
 monodisperzné polyméry - polyméry zložené z molekúl, ktoré sú jednotné z hľadiska relatívnej 

molekulovej hmotnosti a zloženia (http://www.chemicke-listy.cz/download/chl88-366/88-366.htm) 
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kovalentným naviazaním na koncové skupiny. Vďaka tomu sú dendriméry použiteľné ako 

súčasť liečivo-dodávajúceho systému (Tiriveedhi a spol. 2011). 

g) Hlavným faktorom obmedzujúcim medicínske aplikácie dendrimérov 

v biologickom systéme je ich prirodzená in vivo toxicita vyplývajúca najmä z katiónovej 

povahy dendrimérov. Súčasťou katiónových dendrimérov sú povrchové skupiny nesúce 

kladný náboj, alebo skupiny, ktoré môžu byť protonizované
4
 za fyziologických podmienok 

(napr. aminoskupiny). In vivo interakcie medzi kladne nabitým povrchom dendrimérov a 

negatívne nabitými lipidovými membránami vedú k cytotoxickým a hemolytickým 

účinkom dendrimérov. Táto interakcia môže viesť k vytvoreniu nanorozmerného otvoru v 

lipidovej dvojvrstve s následnou lýzou bunky (Ciolkowski a spol. 2011). Neutrálne a 

záporne nabité dendriméry interagujú s biologickým prostredím s menším sprievodným 

efektom toxicity, preto sú vhodnejšie pre klinické aplikácie (Stasko a spol. 2007). Toxicita 

dendrimérov je okrem náboja závislá aj od veľkosti dendriméru, resp. počtu generácií 

(Wolinsky a Grinstaff 2008) a od koncentrácie dendrimérov (Malik a spol. 2000).  

Pre minimalizáciu toxicity dendrimérov sú možné dve stratégie:  

1) syntéza biokompatibilných dendrimérov použitím biologicky rozložiteľného jadra 

a vetviacich sa monomérov (napr. aminokyseliny, sacharidy, nukleotidy);  

2) zamaskovanie periférneho kladného náboja dendrimérov neutralizáciou náboja, 

napr. PEGyláciou
5
, acetyláciou, karboxyláciou, konjugáciou so sacharidmi, peptidmi či 

DNA (Ciolkowski a spol. 2011) alebo zavedením záporného náboja, pri syntéze PAMAM 

dendrimérov s polovičnými generáciami (Bhadra a spol. 2003). 

2.2.3. PAMAM dendriméry 

Polyamidoamínové (PAMAM) dendriméry patria medzi prvé dobre charakterizované 

a komerčne dostupné dendritické štruktúry. Syntéza PAMAM dendrimérov prebieha 

divergentnou metódou, pri ktorej je východiskovým bodom syntézy jadro etylendiamínu 

(EDA) so štyrmi možnými väzbovými miestami pre pripojenie vetviacich sa monomérov, 

t.j. amidoamínových jednotiek. Existujú však aj PAMAM dendriméry, ktorých jadro tvorí 

molekula amoniaku s tromi väzbovými miestami pre amidoamínové jednotky. PAMAM 

dendriméry obsahujú terciárne
6
 amíny na vetviacich sa bodoch a tiež primárne

7
 amíny na 

povrchu (Obr.2.5) (Peterson a spol. 2001). 

                                                           
4
 protonizácia – reakcia, pri ktorej chemická substancia vo forme slabej zásady (ako je napr. amoniak NH3) 

vo vodnom roztoku prijíma protón (Tomčík a spol. 2009) 
5
 PEGylácia – proces naviazania neutrálnej látky polyetylénglykolu (PEG) na povrch dendriméru 

6
 terciárne amíny – tri atómy vodíka v molekule amoniaku sú nahradené uhľovodíkovými zvyškami  
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7
 primárne amíny – jeden atóm vodíka v molekule amoniaku je nahradený uhľovodíkovými zvyškami 

(http://www.chemguide.co.uk/organicprops/amines/background.html) 

Obr.2.8: Diagram syntézy rôznych generácií polyamidoamínových (PAMAM) 

dendrimérov s etyléndiamínovým jadrom (adaptované od Peterson a spol. 2001) 
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Divergentná syntéza PAMAM dendrimérov s EDA jadrom sa skladá z dvoch 

postupných krokov:  

1) Michaelova adícia primárnych amínov etyléndiamínového jadra s metylakrylátom 

(v prítomnosti metanolu);  

2) následná amidizácia vytvoreného tetraesteru s etyléndiamínom.  

Tetraester sa nazýva PAMAM dendrimér -0,5 generácie (G-0,5) a počiatočné EDA jadro 

môže byť považované za mínus prvú generáciu (G-1). Nasledovná amidizácia tetraesteru s 

EDA poskytuje nultú generáciu (G0) dendriméru so štyrmi koncovými aminoskupinami. 

Zopakovanie tohto dvojstupňového postupu vedie k vzniku vyššej generácie dendriméru. 

Každé vetvenie má na svojich koncoch dve voľné aminoskupiny, ku ktorým je môžné 

pripojiť dve nové vetvy (t.j. metylakryláty s etyléndiamínmi) (Obr.2.8).  

Štvrtá generácia (G4) PAMAM dendrimérov s EDA jadrom nesie na svojom povrchu 

64 aminoskupín, ktoré dodávaju dendrimérom kladný povrchový náboj (typický pre všetky 

plné generácie PAMAM). Polovičné generácie PAMAM dendrimérov (napr. G3,5) 

disponujú na svojom povrchu negatívne nabitými karboxylovými skupinami (Shi, Lesniak 

a spol. 2006; Medina a El-Sayed 2009). 

PAMAM dendrimér s nárastom generácie zdvojnásobuje počet povrchových 

funkčných aminoskupín oproti predchádzajúcej generácii, pričom jeho molekulová 

hmotnosť narastá viac ako dvakrát a priemer sa zväčší približne o 1 nm oproti 

predchádzajúcej generácii (Tabuľka 2.2). Rozmery PAMAM dendrimérov sú porovnateľné 

s rozmermi niektorých dôležitých biologických štruktúr: proteíny (3 – 8 nm), cytochróm c 

(~ 4 nm), hemoglobín (~ 5,5 nm), imunoglobulín (~ 5,5 nm), priemer DNA (~ 2,4 nm) a 

hrúbka lipidovej dvojvrstvy (~ 5,5 nm) (Duncan a Izzo 2005; Tomalia a Fréchet 2002).  

Tabuľka 2.2: Fyzikálnochemické vlastnosti PAMAM-NH2 dendrimérov (G0-G9) 

s etyléndiamínovým jadrom (Medina a El-Sayed 2009) 

generácia 
počet povrchových 

NH2 skupín 

Mw 

(Da) 

priemer 

(nm) 

0 4 517 1,4 

1 8 1 430 1,9 

2 16 3 256 2,6 

3 32 6 909 3,6 

4 64 14 215 4,4 

5 128 28 826 5,7 

6 256 58 048 7,2 

7 512 116 493 8,8 

8 1024 233 383 9,8 

9 2048 467 162 11,4 
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Vplyv pH na vlastnosti PAMAM dendrimérov 

Primárne a terciárne aminoskupiny PAMAM dendrimérov podliehajú protonizačným 

zmenám v závislosti od hodnoty pH roztoku. Pri vysokých hodnotách pH ~ 10 nie sú 

protonizované žiadne amíny, pri fyziologickom pH 7,4 je protonizovaná väčšina 

primárnych amínov (terciárne amíny nie sú protonizované) a pri pH ~ 4 sú protonizované 

všetky primárne aj terciárne amíny dendriméru. Pri nízkom pH (pH < 4) vykazujú 

PAMAM dendriméry rozšírenú a vysoko usporiadanú konformáciu podmienenú 

elektrostatickým odpudzovaním medzi protonizovanými terciárnymi amínmi vo vnútri ako 

aj medzi primárnymi amínmi na povrchu dendriméru. Pri neutrálnom pH dochádza k tzv. 

back-foldingu (prehýbanie vonkajších vetiev do vnútra dendriméru kvôli slabým 

interakciám medzi povrchovými skupinami) v dôsledku vodíkových väzieb medzi 

nenabitými terciárnymi amínmi a pozitívne nabitými povrchovými primárnymi amínmi. 

Pri vyššom pH (pH > 10) sa PAMAM dendrimér v dôsledku neutrálneho náboja zmrští 

a nadobudne sférickejšiu (globulárnu) formu, pretože odpudivé sily medzi ramenami 

dendriméru a vonkajšími povrchovými skupinami dosahujú minimum (Obr.2.9) (Maiti 

a spol. 2005; Boas a Heegaar 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.9: 3D zobrazenie (horný rad) a 2D zobrazenie (spodný rad) 

konformačných zmien PAMAM dendrimérov s koncovými aminoskupinami 

pri rastúcom pH (Boas a Heegaar 2004) 
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2.2.4. Využitie dendrimérov  

V súčasnosti sa vyskytla potreba nájdenia nových liečebných stratégií pre zlepšenie 

terapie rôznych typov ochorení. Intenzívne štúdie na PAMAM dendriméroch hovoria o ich 

veľkom potenciáli pre rôzne aplikácie v biomedicínskych vedách. 

Väčšina štúdií skúmajúcich biomedicínske vlastnosti dendrimérov zatiaľ prebehla 

v podmienkach in vitro, kvôli možnej in vivo toxicite obmedzujúcej klinické použitie 

dendrimérov. Navrhované klinické aplikácie dendrimérov sú však široké a pestré, so 

zameraním na terapeutické a diagnostické účely pre liečbu rakoviny s dodaním 

protirakovinových a kontrastných látok (Duncan a Izzo 2005). Potenciálne aplikácie 

dendrimérov sú ilustrované na Obr.2.10. Niekoľko dendrimérov na báze diagnostiky 

a/alebo in vitro technológií je už na trhu, niektoré sú tesne pred komercializáciou alebo vo 

fáze klinických štúdií na ľuďoch (Menjoge a spol. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendriméry ako prenášače liečiv 

Vo veľkej miere sa objavujú experimenty využívajúce dendriméry ako molekuly 

zlepšujúce rozpustnosť a biologickú dostupnosť zle rozpustných liečiv, alebo ako 

prenášače pre podávanie liečiv rôznymi cestami, vrátane parenterálnej, orálnej, lokálnej, 

Obr.2.10: Potenciálne aplikácie dendrimérov (Menjoge a spol. 2010) 
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transdermálnej a očnej aplikácie (Ciolkowski a spol. 2011; Tolia a Choi 2008). 

Multifunkčná dendrimérová architektúra umožňuje zapuzdrenie liečiv do vnútorných kavít 

alebo konjugáciu liečiv a zároveň cieliacich skupín (ako je kyselina listová, monoklonálne 

protilátky, peptidy alebo aptaméry) na obvode dendriméru. Cielené dodávky 

chemoterapeutík k nádorovým bunkám poukazujú na výrazne nižšie vedľajšie účinky v 

porovnaní so systémovým podaním. Dodanie liečiva prostredníctvom dendrimérneho 

konjugátu a jeho uvoľnenie v tesnej blízkosti cieľového miesta (s minimálnym vplyvom na 

zdravé okolité tkanivo) môže byť dosiahnuté: a) nešpecifickým pasívnym cielením 

(Danhier a spol. 2010); b) receptormi sprostredkovaným špecifickým aktívnym zacielením 

nádorových buniek (Wolinsky a Grinstaff 2008; Menjoge a spol. 2010).  

Možnosti zobrazovania pomocou dendrimérov 

Zobrazovacie metódy slúžia v onkológii na diagnostiku, lokalizáciu, určenie stupňa 

diferencovanosti nádoru, liečebný plán a prípadne nájdenie recidívy. V posledných dvoch 

desaťročiach sú dendriméry v komplexe s gadolíniovými (Gd) paramagnetickými 

kontrastnými látkami intenzívne študované ako sondy pre zobrazovanie magnetickou 

rezonanciou (MRI) určené pre zlepšený klírens
8
, potenciálne cielenie a zvýšenie kontrastu 

v nádorovom tkanive (Wolinsky a Grinstaff 2008). Väčšina z týchto štúdií je vo fáze 

skúmania biodistribúcie na myšacích modeloch (Menjoge a spol. 2010). Kobayashi a spol. 

skúmali Gd značené PAMAM dendriméry použité na kontrolu sentinelových lymfatických 

uzlín, častého indikátora rakoviny prsníka. Výsledky tejto štúdie ukázali, že Gd značené 

PAMAM (G6) dendriméry môžu súčasne zobraziť a liečiť primárne nádory alebo 

mikrometastázy v napadnutých lymfatických uzlinách (Kobayashi a spol. 2006). 

2.2.5.  Povrchová modifikácia PAMAM dendrimérov 

Povrchové aminoskupiny PAMAM dendrimérov môžu byť nahradené rozličnými 

funkčnými skupinami (napr. acetamidovými, hydroxylovými a karboxylovými skupinami) 

(Obr.2.11) pre rôzne aplikácie (Shi, Lesniak a spol. 2006). Povrchová modifikácia 

dendrimérov má  často za následok zmenu celkového povrchového náboja, či zvýšenie 

molekulovej hmotnosti produktu (Shi, Bányai a spol. 2006). 

 

 

 

                                                           
8
 klírens - množstvo krvi, ktorá sa za jednotku času očistí od určitej látky (http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-

pojem/clearance-vysl-klirens-2) 
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PAMAM-SAH dendriméry predstavujú novú triedu polyaniónových dendrimérov 

s karboxylovými skupinami na povrchu (Obr.2.11c). V porovnaní s karboxylovanými 

polovičnými generáciami PAMAM dendrimérov vytvorenými hydrolýzou metylesterov 

(Brothers II a spol. 1998) majú PAMAM-SAH nasledujúce výhody: (i) modifikácia 

PAMAM-SAH dendrimérov je jednoduchšia a viac kontrolovateľná; (ii) syntéza PAMAM-

SAH dendrimérov poskytuje menej polydisperzné vzorky v porovnaní s karboxylovanými 

polovičnými generáciami PAMAM dendrimérov; (iii) počet koncových karboxylových 

skupín PAMAM-SAH je rovnaký ako počet primárnych aminoskupín východiskovej plnej 

generácie PAMAM dendrimérov, čo umožňuje jednoduchšie porovnávania medzi 

materskými PAMAM dendrimérmi a derivátmi (Shi a spol. 2005). 

Multifunkčné dendriméry používané ako nanoprenášače si často vyžadujú 

karboxyláciu reakciou s SAH (anhydrid kyseliny jantárovej/ succinic anhydride) na 

uľahčenie pripojenia molekúl liečiv alebo peptidov pre lekárske aplikácie (Desai a spol. 

2008). Princíp modifikácie amino zakončených PAMAM dendrimérov karboxylovými 

skupinami pomocou SAH je znázornený na Obr.2.12. Po reakcii s aminoskupinou 

PAMAM dendriméru (nukleofilom) sa kruhová štruktúra SAH otvorí a vytvorí tak 

PAMAM-SAH dendrimér s karboxylovou funkčnou skupinu. Teoretická hodnota 

molekulovej hmotnosti pre štvrtú generáciu PAMAM-SAH je 20 615 g/mol (Dendritech, 

Inc. http://dendritech.com/sa.html). 

 

 

Obr.2.11: Schematické znázornenie reakcií syntézy funkcionalizovaných PAMAM 

dendrimérov štvrtej generácie s jadrom etyléndiamínu: a) acetamidovými, b) 

hydroxylovými, c) karboxylovými skupinami (Shi, Lesniak a spol. 2006) 
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Molekula PAMAM-SAH obsahujúca karboxylové skupiny je schopná kovalentnej 

amidovej väzby s molekulou obsahujúcou aminoskupiny (napr. amino-aptamér) až po 

aktivácii karboxylových skupín pomocou EDC (1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl) 

karbodiimidu) a NHS (N-hydroxysukcínimidu). EDC slúži k aktivácii karboxylovej 

skupiny prítomnej na molekule, ktorá bude konjugovaná s molekulou obsahujúcou 

aminoskupiny. Ako medziprodukt aktivácie vzniká nestabilná reaktívna O-

acylizomočovina, ktorá existuje vo vodnom roztoku iba krátko a môže reagovať dvoma 

spôsobmi: 1) hydrolyzuje s molekulou vody za vzniku pôvodnej karboxylovej skupiny; 2) 

reaguje s amino-molekulou za vzniku amidovej väzby (požadovaná reakcia). V dôsledku 

toho, EDC samo o sebe nie je veľmi účinné v konjugácii. Aby v plnej miere prebiehala 

požadovaná reakcia, je potrebné do reakcie pridať NHS, ktorý reaguje s O-

acylizomočovinou za vzniku semi-stabilného amino-reaktívneho NHS esteru. Konečná 

reakcia s amino-molekulami je takýmto spôsobom uprednostnená, čím vzniká konjugát so 

stabilnými amidovými väzbami (Obr.2.13) (Hermanson 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.12: Chemická reakcia modifikácie aminoskupiny pomocou anhydridu 

kyseliny jantárovej za vzniku karboxylovej skupiny (Hermanson 2008) 

Obr.2.13: Princíp EDC/NHS sprostredkovanej konjugácie molekuly obsahujúcej 

karboxylovú skupinu (1) a aminoskupinu (2) (adaptované od Thermo Scientific, NHS/ 

Sulfo-NHS instructions http://www.funakoshi.co.jp/data/datasheet/PCC/24510.pdf) 
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2.3. Komplexy dendrimérov s nukleovými kyselinami 

Nukleové kyseliny (NK) vďaka svojim štruktúrnym prvkom, konkrétne negatívne 

nabitým fosfátovým skupinám, môžu nekovalentným spôsobom interagovať s kladným 

povrchovým nábojom rôznych častíc, napr. dendrimérov. PAMAM dendriméry zakončené 

primárnymi aminoskupinami sú pre oblasť neutrálneho pH pozitívne nabité a sú schopné 

tvoriť komplexy s NK prostredníctvom elektrostatických interakcií. Vlastnosti takýchto 

komplexov závisia na koncentrácii pozitívnych primárnych aminoskupín PAMAM 

dendriméru (+) a negatívnych NK-fosfátových skupín (-), ktoré vytvárajú nábojový pomer 

+/-; a tiež na vlastnostiach disperzantu (pH, koncentácia solí, atď.) (Obr.2.14) (Nomani 

a spol. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väzba NK s povrchom dendrimérov chráni NK pred predčasnou enzymatickou 

degradáciou (Bielinska a spol. 1997). PAMAM dendriméry v nekovalentnom komplexe s 

rôznymi typmi DNA resp. RNA nukleových kyselín ako sú oligonukleotidy (Kang a spol. 

2009; Juliano a spol. 2011), plazmidy (Navarro a spol. 2010) siRNA (Waite a Roth 2009), 

miRNA (Ren a spol. 2010) atď. sa intenzívne študujú ako potenciálne transportné systémy 

v génovej terapii. Konjugáty denrimérov s krátkymi oligonukleotidmi – rakovinovo 

špecifickými aptamérmi, upriamujú pozornosť z hľadiska novej perspektívnej liečby 

rakoviny na princípe cieleného transportu chemoterapeutík. 

Cieliace transportné systémy môžu byť vytvárané kovalentným pripojením aptamérov 

k povrchovým skupinám dendrimérov. Za týmto účelom je v mnohých prípadoch potrebná 

povrchová modifikácia dendriméru, podobne ako sme opisovali v kapitole 2.2.5. 

Vlastnostim a aplikáciám dendrimérov v komplexe s aptamérmi sa budeme venovať 

v nasledujúcej časti. 

Obr.2.14: Elektrostatická interakcia PAMAM dendrimérov štvrtej generácie (G4) 

s jednovláknovou ssDNA molekulou pri rôznych hodnotách pH (Tian a Ma 2013) 
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2.3.1.  Komplexy dendrimérov s aptamérmi (Apt-D) 

Dendriméry funkcionalizované aptamérmi (Apt-D) predstavujú konjugáty schopné 

viazať sa vysoko špecificky na cieľové štruktúry (Obr.2.15). Tieto konjugáty sú študované 

v oblasti biomedicíny najmä ako prostriedky pre transport liečiv v cielenej terapii rakoviny 

alebo ako štruktúry s potenciálom pre zlepšenie zobrazovacích a diagnostických metód 

(Pednekar a spol. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody Apt-D konjugátov pre biomedicínske aplikácie: 

1) Apt-D konjugáty v cielenom dodávaní liečiv pre terapiu nádorových ochorení 

využívajú dendrimérne nanočastice ako prenášače pre zabudované liečivá a aptaméry ako 

štruktúry špecificky rozpoznávajúce cieľové molekuly na povrchu rakovinových buniek. 

Tieto Apt-D konjugáty ponúkajú vysokú kapacitu pre zaťaženie liečivom, cielenú väzbu 

s receptormi exprimovanými na povrchu rakovinových buniek, zníženú toxicitu a vyšší 

terapeutický účinok oproti voľnej forme liečiva používanej v bežnej chemoterapii 

(Pednekar a spol. 2012).  

2) V oblasti diagnostiky vykazujú aptaméry imobilizované na dendriméry zosilnený 

detekčný signál a zároveň sú viac chránené pred konformačnými zmenami v porovnaní so 

samotným aptamérom, alebo aptamérom imobilizovaným na kovovej elektróde. Zhang 

a spol. vytvorili aptamérnu sondu pre detekciu trombínu tým, že imobilizovali amino-

modifikovaný trombín viažuci aptamér (TBA) na vrstvu PAMAM G4 dendrimérov, ktorá 

bola kovalentne pripojená na povrch zlatej elektródy. Ukázalo sa, že dendrimérmi 

modifikovaná elektróda v porovnaní s elektródami bez dendrimérov nielen zlepšuje 

imobilizačnú kapacitu molekúl aptaméru, ale tiež výrazne zvýši detekčný signál trombínu 

(Zhang a spol. 2009). 

Obr.2.15: Schematické znázornenie vzniku aptamér-dendrimér konjugátu po 

imobilizácii aptaméru na povrch dendriméru (adaptované od Zhou a spol. 

2009) 
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3) Apt-D sa ukázali ako lepší kandidáti pre zobrazovanie vzhľadom k svojej 

špecifickosti k cieľovým bunkám a schopnosti združovať vynikajúce fluorescenčné látky s 

nižšou systémovou toxicitou (Li a spol. 2010) 

4) Apt-D konjugát posilňuje vlastnosti jednotlivých zložiek (t.j. aptaméru 

a dendriméru), čím rozširuje spektrum aplikácií týchto štruktúr (Pednekar a spol. 2012). 

2.3.2.  Aplikácie konjugátov Apt-D v terapii rakoviny 

Nádorové ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí vo svete. Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO) odhadovala, že medzi rokmi 2005 až 2015 zomrie na rakovinu 84 

miliónov ľudí. Tieto počty sú alarmujúce, preto sa stále hľadajú nové možnosti pre 

zvýšenie účinnosti terapie nádorových ochorení. Súčasná chemoterapeutická liečba 

rakoviny čelí problému s nedostatočnou selektivitou protinádorových liečiv voči 

rakovinovým bunkám. Chemoterapeutiká účinkujú prostredníctvom anti-proliferačného 

mechanizmu, avšak kvôli zlej selektivite pôsobia cytotoxicky na všetky rýchlo 

proliferujúce a deliace sa bunky, ako sú červené krvinky, vlasové folikuly, črevný epitel, 

bunky kostnej drene a lymfatické bunky. Terapia na báze nádorového zacielenia s využitím 

nanomedicíny sa javí ako jeden z možných prístupov k prekonaniu nedostatočnej 

špecifickosti bežných chemoterapeutík (Blanco a spol. 2012; Kedar a spol. 2010). 

Štúdia z roku 2009 opisuje nádorovo cieliaci Apt-D konjugát, ktorý preukázal 

schopnosť viazať sa k cieľovým bunkám s vysokou afinitou a špecificitou (Zhou a spol. 

2009). Konjugát pozostával z PAMAM G5 dendriméru a aptaméru špecifického k ľudskej 

T bunkovej leukemickej línii.   

Lee a spol. vo svojom článku z roku 2011 ponúkajú konkrétne riešenie problémov s 

bežnou liečbou rakoviny spojením výhod Apt-D konjugátov a chemoimunoterapie. 

Aptamér rozpoznávajúci PSMA
9
 (prostate-specific membrane antigen) bol pripojený 

k PAMAM dendrimérom G4 cez chemickú väzbu aptaméru s komplementárnym reťazcom 

cytozín-peptid-guanín oligonukleotidov (CpG ONT) za vzniku duplexu oligonukleotidov 

(dONT). Chemoimunoterapia v tomto systéme bola zastúpená komplexom plazmid-

doxorubicín (Dox), kde plazmid (CpG ONT) funguje aj ako imunitu stimulujúce činidlo aj 

ako nosič chemoterapeutického liečiva Dox. Vytvorený nanoštruktúrny systém 

(Dox@Apt•dONT-DEN) (Obr.2.16) bol študovaný na in vivo myšacích modeloch 

s podkože vypestovanou ľudskou líniou buniek rakoviny prostaty. Opisovaný systém 

                                                           
9
 PSMA – transmembránový glykoproteín v hojnom počte exprimovaný na povrchu buniek karcinómu 

prostaty vo všetky fázach ochorenia. Dôležitým poznatkom je, že chýba na bunkových membránach 

zdravých tkanív (Pednekar a spol. 2012). 
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preukázal vysokú protinádorovú účinnosť s omnoho nižšou toxicitu (v porovnaní s 

rovnakou dávkou voľnej formy Dox), zvýšenú stabilitu aptaméru a cieľovú špecificitu. 

Meranie objemu nádoru na 36. deň (po troch intravenóznych terapeutických injekciách) 

odhalilo, že terapia komplexom Dox@Apt•dONT-DEN (dávka: 1 mg Dox/kg) preukázala 

zníženie objemu nádoru o 78 % v porovnaní s kontrolnou skupinou myší, ktorým bol 

podávaný fyziologický roztok. Na 44. deň (po štyroch intravenóznych injekciách) bola 

redukcia nádoru vďaka Dox@Apt•dONT-DEN vyššia ako pri aplikácii štyrikrát vyšších 

dávok (4 mg Dox/kg) čistej formy Dox. Výsledky hovoria o novej možnosti zlepšenia 

liečby rakoviny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princíp interakcie rakovinovo špecifického Apt-D konjugátu s nádorovou bunkou je 

ilustrovaný na Obr.2.17. Dendrimér umožňuje použitie rôznych biodegradovateľných 

linkerov pre riadené uvoľnenie liečiva z komplexu. Adenínový linker použitý v komplexe 

(Obr.2.16) je labilný na kyslé nádorové prostredie, odštiepi sa z konjugátu, čím sa uvoľní 

prenášané chemoterapeutikum priamo do vnútorného prostredia rakovinovej bunky (Lee 

a spol. 2011).  

 

 

 

 

Obr.2.16: Schematická konjugácia dendriméru s aptamérom špecifickým 

k membránovým markerom rakoviny prostaty (PSMA) pre cielenú 

chemoimunoterapiu (Lee a spol. 2011) 
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Z uvedeného prehľadu literatúry je zrejmé, že dendriméry predstavujú transportné 

systémy perspektívne na efektívnejší prenos liečiv do miesta svojho terapeutického účinku. 

Efektivita prenosu pomocou dendrimérov spočíva v možnosti redukcie degradácie 

prenášaného materialu (chemoterapeutík, nukleových kyselín pre účely génovej terapie, 

atď.) a v kombinácii s aptamérmi aj jeho špecifického zacielenia do postihnutého tkaniva. 

Výskum v tejto oblasti bol doposiaľ orientovaný na syntézu dendrimérov rôznej generácie, 

zloženia a na modifikáciu povrchových skupín. Pre oblasť biomedicínskych aplikácií sa 

dendriméry konjugujú s rôznymi druhmi nukleových kyselín – plazmidy, siRNA, mRNA, 

dsDNA, ssDNA vrátane aptamérov. Práve konjugácia dendrimérov s aptamérmi si 

v poslednom období získava väčšiu pozornosť. Avšak fyzikálne vlastnosti takýchto 

konjugátov nie sú stále dostatočne preštudované. Vlastnosti ako veľkosť, stabilita  

a zachovnie si väzbových schopností aptaméru môžu byť po fyzikálnej adsorpcii alebo 

kovalentnej konjugácii k povrchu dendriméru pozmenené. Štúdiu uvedených vlastností sa 

venuje predkladaná diplomová práca. 

Obr.2.17: Zacielenie a apoptóza rakovinovej bunky konjugátom Apt-D: 1) Apt-D 

cirkulujúci v krvi rozpozná rakovinovú bunku; 2) Apt-D sa viaže na receptor 

(PSMA) prostredníctvom aktívneho zacielenia PSMA-špecifickým aptamérom; 3. 

internalizácia Apt-D; 4. invaginácia plazmatickej membrány obalí komplex receptor 

s naviazaným Apt-D a vytvorí endozóm; 5. tvorba lyzozómu začne, keď sa pH 

vnútri endozómu stane kyslým; 6. liečivo sa uvoľňuje z konjugátu a vstupuje do 

cytoplazmy; 7. doxorubicín vstupuje do jadra, interaguje s DNA a tým inhibuje 

biosyntézu makromolekúl; 8. nastane bunková smrť (Pednekar a spol. 2012) 
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3. Cieľ práce 

Cieľom diplomovej práce je optimalizovať metódu modifikácie polyamidoamínových 

dendrimérov štvrtej generácie s DNA aptamérmi. Ako modelový aptamér bude použitý 

trombín viažuci aptamér. Pomocou metódy dynamického rozptylu svetla a laserovej 

Dopplerovej velocimetrie budú preštudované rozmery a zeta potenciál dendrimérov 

modifikovaných aptamérmi. S využitím UV VIS spektroskopie budú preštudované teplotné 

fázové prechody aptamérov na povrchu nanočastíc a porovnané s vlastnosťami voľného 

aptaméru. 
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4. Materiál a metódy 

4.1.  Použitý materiál  

Aptaméry 

V experimentoch sme použili 24 oligonukleotidový DNA aptamér (Fibri):                 

5'-GGTTGGTGTGGTTGGTTTTTTTTT-3' (Mw = 7464,7 g/mol), ktorý má vysokú 

afinitu k fibrinogénovému väzbovému miestu na trombíne. Lyofilizovaný aptamér bol 

dodaný firmou Thermo Fisher Scientific (Nemecko). Aptamér sme rozpustili v TE 

tlmivom roztoku na zásobnú koncentráciu 1000 µM.  

Fibri aptamér sme hybridizovali oligonukleotidom pozostávajúcim z 15 adenínov:    

5'-AAAAAAAAAAAAAAA-3' (Mw = 4637,2 g/mol). Oligonukleotid bol dodaný firmou 

Thermo Fisher Scientific (Nemecko) a rozpustili sme ho v TE tlmivom roztoku na zásobnú 

koncentráciu 100 µM.  

Dendriméry 

PAMAM (polyamidoamínové) dendriméry G4 (NH2)64 (etylenediamínové jadro,      

10 wt% v metanole, Mw = 14 214,17 g/mol) boli zakúpené od Sigma Aldrich (USA).  

Na karboxyláciu PAMAM dendrimérov (PAMAM-SAH) boli použité chemikálie od 

Sigma-Aldrich (USA):  

• anhydrid kyseliny jantárovej (SAH) [C4H4O3], MW = 100,07 g/mol  

• dimetyl sulfoxid (DMSO) (MW = 78,13 g/mol)  

Na aktiváciu karboxylových skupín PAMAM-SAH dendriméru pre konjugáciu s amino-

hybridizovaným Fibri aptamérom sme použili chemikálie od Sigma-Aldrich (USA): 

• N-hydroxysulfosukcínimid (sulfo-NHS), Mw = 217,13 g/mol  

• 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl) karbodiimid (EDC), Mw = 191,7 g/mol 

Tlmivé roztoky 

Pri práci s DNA aptamérmi a PAMAM dendrimérmi sme použili tlmivé roztoky 

s nasledovným zložením: 

• TE (pH 7,6): 10 mM Tris (Mw = 121,1 g/mol) + 1 mM EDTA (Mw = 

372,24 g/mol) 

• TBB (trombín viažuci tlmivý roztok) (pH 7,4): 20 mM Tris (Mw = 121,1 g/mol) + 

140 mM NaCl (Mw = 58,44 g/mol) + 1mM CaCl2 (Mw = 110,98 g/mol) + 1 mM 

MgCl2 (Mw = 95,21 g/mol) 
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• TBB+KCl (pH 7,4): 20 mM Tris + 140 mM NaCl + 1mM CaCl2 + 1mM MgCl2 + 

50 mM KCl (Mw = 74,56 g/mol) 

• BB (bikarbonátový tlmivý roztok) (pH 8,8): 10 mM sodium bikarbonát (Mw = 

84,01 g/mol) 

• MES (pH 5,5): 50 mM MES (Mw = 195,2 g/mol) 

Na prípravu tlmivých roztokov boli použité chemikálie čistoty p.a. (Merck, Nemecko) a 

ultra čistá deionizovaná voda (ďalej iba MilliQ) (pH~7,0) pripravená pomocou zariadenia 

ELIX 5 (Millipore, USA). pH tlmivých roztokov sme merali na zariadení pH meter 

(Metler-Toledo, Švajčiarsko), pričom  pre získanie požadovanej hodnoty pH sme do 

roztokov pridávali malé množstvá 1 M HCl alebo 1 M NaOH. Tlmivé roztoky sme pred 

použitím filtrovali cez filtračný papier a cez 0,22 µm membránové filtre Millex (Merck, 

Nemecko).  

Gélová elektroforéza 

Všetky chemikálie potrebné pre prípravu polyakrylamidového gélu, vodiaceho 

elektrolytového roztoku, farbiaceho a odfarbovacích roztokov používaných pri 

elektroforéze boli zakúpené od firiem Thermo Fisher Scientific (Nemecko), Merck 

(Nemecko), Sigma-Aldrich (USA) a Slavus (Slovensko). Na prípravu vodných roztokov 

sme použili deionizovanú vodu (dH2O) získanú pomocou Purelab Classic UV (Elga, 

Anglicko).  

4.2.  Príprava vzoriek 

4.2.1. PAMAM dendriméry 

Do sklenej nádobky s okrúhlym dnom sme odpipetovali 123 µl PAMAM G4 (10 wt% 

v metanole), z roztoku sme dusíkom odparili metanol. Následne sme dendriméry 

resuspendovali v 500 µl MilliQ vody (prípadne TBB tlmivého roztoku), čím sme získali 

zásobný roztok dendrimérov s koncentráciou 1400 µM (20 mg/ml).  

4.2.2. Komplexy PAMAM dendrimérov s Fibri aptamérmi 

PAMAM dendriméry sú vďaka pozitívne nabitým primárnym aminoskupinám na 

povrchu schopné elektrostatickej konjugácie so záporne nabitým DNA aptamérom.  

Komplex PAMAM dendrimérov s Fibri aptamérom sme vytvorili nasledovne: 

• Fibri aptamér sme rozriedili v MilliQ vode na koncentráciu 10 μM  

• pripravili sme si zásobné koncentrácie PAMAM dendrimérov v MilliQ  
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• k aptaméru postupne titrovali malé objemy PAMAM dendrimérov tak, aby sme 

vytvorili rôzne nábojové pomery (+/-) primárnych aminoskupín (NH2) 

dendrimérov (+) k fosfátovým (PO4) skupinám aptamérov (-) (Tabuľka 4.1) 

• po každej titrácii dendrimérov k aptaméru sme vzorku inkubovali 10 min pri 

teplote 25 °C 

Tabuľka 4.1: Nábojové pomery komplexov vznikajúcich titráciou malých objemov 

rôznych koncentácií PAMAM dendrimérov ku Fibri aptamérom (s koncentráciou ~10 µM) 

Nábojový 

pomer 

(+/-) 

cPAMAM 

[µM] 

(+) (-) 

cPAMAM · 64 NH2 

[µM] 

cFibri · 24 PO4 

[µM] 

0 0 0 240 

1/4 0,9 60 240 

1/2,86 1,3 84 240 

1/2 1,9 120 240 

1/1,54 2,4 156 240 

1/1,18 3,2 204 240 

1/1 3,8 240 240 

2,5/1 9,4 600 240 

5/1 18,8 1200 240 

10/1 37,5 2400 240 

 

4.2.3. Karboxylácia PAMAM dendrimérov 

Modifikácia PAMAM dendrimérov karboxylovými skupinami je možná použitím 

SAH v prostredí organického rozpúšťadla DMSO. Približne po 24 hodinovej inkubácii 

PAMAM s molekulami SAH dôjde ku karboxylácii dendrimérov (PAMAM-SAH) (Shi, 

Lesniak a spol. 2006). Karboxylácia PAMAM dendrimérov (aminoskupiny na povrchu) je 

potrebná kvôli konjugácii dendrimérov s amino-aptamérmi. 

 Z 922,5 µl (70 mg) PAMAM (10 wt% v metanole) sme dusíkom odparili rozpúšťadlo 

a dendriméry sme resuspendovali v 500 µl DMSO (c PAMAM = 10,55 mM). 70 mg SAH sme 

rozpustili v 500 µl DMSO a pomaly sme ho pridávali k PAMAM v DMSO (c PAMAM = 

5,27 mM). Použili sme nadbytok 207 mol% SAH voči aminoskupinám na PAMAM 

dendriméri. Roztok PAMAM-SAH sme inkubovali 24 hod pri teplote 20 °C (počas toho 

sme vzorku nechali jemne na trepačke). Po inkubácii PAMAM s SAH sme do sklenej 

nádobky k PAMAM-SAH (s objemom 1 ml) pridali 3 ml MilliQ vody (c PAMAM = 

1,319 mM). Pre odstránenie DMSO zo vzorky sme použili dialýzu oproti MilliQ vode s 

využitím dialyzačných ependorfiek Pur-A-Lyzer
TM

 Midi 6000 (Sigma-Aldrich, USA) 

s veľkosťou pórov 6-8 kDa (s objemom vzorky 50-800 μl). Dialyzačné ependorfky so 

vzorkami sme umiestnili do dialyzačného kúpeľa oproti MilliQ vode (cca 600 μl) a 



 

42 
 

pomocou magnetického miešadielka sme vzorku dialyzovali najskôr 1 hod pri 20 °C, 

vymenili sme MilliQ, pokračovali sme ďalšie 2 hod/ 20 °C. Do tretice sme opäť vymenili 

kúpeľ a nechali sme dialyzovať cez noc pri 4 °C (v chladničke). Na druhý deň sme vzorku 

premiestnili do čistej sklenej nádoby. Zásobný roztok PAMAM-SAH sme skladovali v 

chladničke. 

4.2.4. SDS-PAGE elektroforéza 

Zloženie gélov, ktoré sme použili na separáciu dendrimérov polyakralamidovou 

gélovou elektroforézou v prostredí dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE) je uvedené 

v Tabuľke 4.2. Požadované hodnoty pH pre 1,5 M Tris-HCl a 0,5 M Tris-HCl sme nastavili 

pomocou 1 M HCl. 

Tabuľka 4.2: Recepty pre prípravu gélov pre SDS-PAGE elektroforézu 

 
15 % 

separačný gél 

4 % štartovací 

gél 

chemikálie 
Mw 

[g/mol] 

objem 

 [ml] 

objem 

 [ml] 

30 % akrylamid/        

bisakrylamid (29:1) 

71,08 

154,2 
15 1,7 

1,5 M Tris-HCl (pH 8,8)  
121,14 

7,5 - 

0,5 M Tris-HCl (pH 6,8) - 1,25 

10 % SDS 288,4 0,3 0,1 

dH2O - 6,9 6,8 

10 % persíran amónny  228,2 0,3 0,1 

TEMED 
(N,N,N´,N´-tetrametyléndiamín) 

116,2 0,012 0,01 

SDS elektroforetický tlmivý roztok 

Elektrolytový roztok (pH 8,3), ktorý sme použili pri SDS-PAGE elektroforéze sme 

pripravili rozpustením 14,4 g glycínu (Mw = 75,07 g/mol); 3,03 g Tris (Mw = 

121,14 g/mol) a 1,0 g SDS (Mw = 288,4 g/mol) v 1 l dH2O. 

SDS nanášací vzorkový roztok  

Na vizualizáciu vzorky prechádzajúcej gélom sme použili farbiaci roztok (pH 6,8): 

100 mM Tris–HCl (pH 6,8),  4 % SDS, 20 % glycerol (Mw = 92,09 g/mol); 0,2 % 

brómfenolová modrá (Mw = 691,9 g/mol), 200 mM dithiotreitol (154,25 g/mol). 
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Tabuľka 4.3: Recepty pre prípravu farbiacich a odfarbovacích roztokov pre SDS-PAGE 

elektroforézu 

farbiaci roztok odfarbovací roztok I odfarbovací roztok II 

Coomassie briliantová 

modrá R-250 
0,25 g 40 % metanol 400 ml 5 % metanol 50 ml 

kys. octová 70 ml 7 % kys. octová 70 ml 7 % kys. octová 70 ml 

metanol 400 ml dH2O 530 ml dH2O 880 ml 

dH2O doplniť do 1000 ml   

 

4.2.5.  Komplexy PAMAM-SAH dendrimérov s Fibri aptamérmi 

Karboxylovaný PAMAM-SAH je schopný kovalentnej väzby s aminoskupinami 

konjugovanej molekuly až po aktivácii svojich karboxylových skupín pomocou EDC 

a NHS. Nakoľko adenínové nukleotidy obsahujú aminoskupiny vhodné pre interakciu 

s aktivovanými karboxylovanými skupinami PAMAM-SAH dendriméru, koniec Fibri 

aptaméru obsahujúci tymíny sme hybridizovali s komplementárnym adenínovým 

oligonukleotidom. Pre aktiváciu karboxylových skupín dendriméru sme použili aktivačné 

činidlá EDC/sulfo-NHS. Komplex vznikol nasledovným postupom: 

• pripravili sme si zásobné roztoky Fibri aptaméru (20 μM) a adenínového 

oligonukleotidu (20 μM) vstupujúcich do reakcie. Oba sme rozpstili v TBB+KCl 

tlmivom roztoku a zmiešali sme ich v objemovom pomere 1:1.  

• pre hybridizáciu adenínov s tymínmi Fibri aptaméru sme vzorku zahriali na 

95 °C/3 min a vzorku sme nechali chladnúť pri 20 °C 

• medzitým sme k zásobnému roztoku PAMAM-SAH v MilliQ vode (350 µM) 

pridali vo vode rozpustené aktivačné činidlá so zásobnými koncentráciami EDC 

(375 μM) a sulfo-NHS (937,5 μM) (v objemovom pomere 1:1) 

• inkubácia PAMAM-SAH s EDC/sulfo-NHS cca 20 min/20 °C na trepačke kvôli 

aktivácii karboxylových skupín 

• k 850 μl ochladeného hybridizovaného aptaméru sme pridali 6,2 μl aktivovaného 

PAMAM-SAH 

• inkubácia 3 hod/20 °C pre kovalentnú komplexáciu 

• výsledné koncentrácie zložiek v komplexe boli: ~10 μM Fibri aptamér; 10 μM 

adenínový oligonukleotid; 1,875 μM PAMAM-SAH; 50 mM EDC a 120 mM 

sulfo-NHS 
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4.3.  Metodika experimentu 

UV VIS spektroskopiou sme študovali teplotné fázové prechody Fibri aptaméru na 

povrchu PAMAM dendrimérov v porovnaní s vlastnosťami voľného aptaméru. Tieto 

experimenty prebiehali na prístroji UV-1700 Pharma Spec (Shimadzu, Japonsko) 

s pripojeným Peltierovym termostatom TCC-240A (Shimadzu, Japonsko). 

Meranie veľkosti a zeta potenciálu experimentálnych vzoriek prebiehalo na prístroji 

Zetasizer Nano DLS (Malvern Instruments Ltd.). Pomocou metódy dynamického rozptylu 

svetla a laserovej Dopplerovej velocimetrie sme študovali rozmery a zeta potenciál 

dendrimérov (samotných i modifikovaných aptamérmi). 

Elektroforetickú pohyblivosť PAMAM a PAMAM-SAH dendrimérov na základe 

veľkosti, molekulovej hmotnosti a elektrického náboja vzoriek sme určovali pomocou 

vertikálnej elektroforézy Hoefer SE 400 Series (Amersham Biosciences, USA). 

4.3.1. Princíp absorpčnej UV-VIS spektroskopie 

Spektrálne metódy sa zaoberajú štúdiom interakcie látok s elektromagnetickým 

žiarením, čím umožňujú získať podrobné informácie o štruktúre molekúl (kvalitatívna 

analýza) a množstve látky (kvantitatívna analýza). 

Absorpčná UV-VIS spektroskopia (spektroskopia v ultrafialovej a viditeľnej oblasti) 

umožňuje meranie spektier v oblasti elektromagnetického žiarenia v rozsahu vlnových 

dĺžok 200 až 800 nm. Interakciou s takýmto žiarením sa skúmaná látka nemení, ale 

čiastočne absorbuje dopadajúce elektromagnetické žiarenie. Kvantitatívne absorpciu 

žiarenia určujeme podľa Lambert-Beer-Bouguerovho zákona (1):  

       
                                                                           

kde    je intenzita svetla vstupujúceho do vzorky, I  je intenzita svetla vystupujúceho zo 

vzorky,    [mol
-1

.l.cm
-1

] je mólový absorpčný koeficient, vyjadrujúci schopnosť látky 

absorbovať žiarenie určitej energie (vlnovej dĺžky), c [mol.l
-1

] je mólová koncentrácia 

absorbujúcej látky vo vzorke, l [cm] je hrúbka absorbujúcej vrstvy. 

Absorbancia svetla (A) je bezrozmerná fyzikálna veličina vyjadrujúca množstvo svetla 

pohlteného látkou. Zo vzťahu (1) pre absorbanciu vyplýva (2): 

      
 

  
                                                                    

Grafickým znázornením závislosti absorbancie od vlnovej dĺžky dopadajúceho svetla je 

krivka nazývaná absorpčné spektrum.  
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Nukleové kyseliny vďaka svojim purínovým a pyrimidínovým bázam (prítomným vo 

všetkých nukleotidoch) intenzívne absorbujú UV žiarenie v oblasti 240 až 280 nm. Suma 

absorpčných spektier všetkých nukleotidov v nukleových kyselinách dáva výsledné 

spektrum, v ktorom sa maximálna absorbancia (Amax) vyskytuje v oblasti 255 nm (260 nm) 

(Šikurová 2007). 

4.3.2. Meranie absorpčných spektier  

V experimentoch sme študovali absorpčné spektrá DNA aptamérov, PAMAM 

dendrimérov a ich komplexov. Pre aptaméry bolo možné z hodnoty Amax (pri 260 nm) určiť 

skutočnú koncentráciu aptamérov vo vzorke dosadením príslušných hodnôt do rovnice (2). 

Postup pri meraní 

Na odstránenie vplyvu pozadia na absorpčné spektrum každému meraniu 

predchádzalo zostrojenie bázovej čiary (baseline) pre kyvetu naplnenú samotným 

rozpúšťadlom bez rozpustnej látky (vzorky). Dôležité je, aby bol v kyvete objem 

rozpúšťadla pre baseline i následne meranej vzorky rovnaký. Pri meraní sme používali 

UV-transparentné jednorazové plastové kyvety (Sarstedt, Nemecko)  vhodné  na meranie 

pri vlnovej dĺžke od 220 nm, s minimálnym objemom 600 μl pre UV-VIS spektroskopiu. 

Merania prebiehali v rozsahu vlnových dĺžok 220–800 nm pri teplote 25 °C. 

4.3.3. Meranie teplotných fázových prechodov aptamérov 

Teplotné fázové prechody aptamérov je možné zistiť meraním závislosti absorbancie 

(A) od rastúcej teploty (T) pri monochromatickom svetle (s vlnovou dĺžkou 260 nm alebo 

297 nm). Krivka predstavujúca vývoj absorbancie v závislosti od teploty má sigmoidálny 

tvar a slúži na zistenie teploty topenia (  ) DNA aptaméru, t.j. teploty, pri ktorej je 

polovica aptaméru vo svojej pôvodnej priestorovej štruktúre (napr. vo forme G-

kvadruplexu) a druhá polovica je už denaturovaná (rozpletené vlákno). Teplote topenia 

aptaméru na tejto krivke zodpovedá inflexný bod, podľa ktorého je krivka symetrická. 

Fitovaním krivky pomocou rovnice (3) nájdeme polohu bodu    (Marky a Breslauer 

1987):  

  
      

 
    

 
   

 
 
 

 
  

 

   
 
    

 
   

 
 
 

 
  

 
                                                        

kde θ je normalizovaný koeficient absorpcie, F je konformácia kvadruplexu (folded; 

usporiadaná), U je lineárna štruktúra (unfolded; neusporiadaná),      je zmena van 
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Hoffovej entalpie a R je Boltzmanova konštanta. Z dôvodu, že fázový prechod aptamérov 

je dvojstavový proces, pre zmenu Gibbsovej voľnej energie (   
 ) platí vzťah (4):  

   
                                                                      

DNA štruktúry vďaka dusíkatým bázam maximálne absorbujú svetlo pri vlnovej dĺžke 

260 nm. Pri 260 nm je možné pozorovať tzv. hyperchrómny efekt - so zvyšovaním 

teploty sa sekundárna štruktúra aptaméru postupne rozpadáva, čím sa tieto bázy 

odokrývajú a absorbancia narastá.  

Rozpletanie G-kvadruplexu TBA aptaméru môžeme pozorovať pri 297 nm, kedy je rozdiel 

medzi DNA v stave kvadruplexu a v neusporiadanom stave maximálny (Mergny a Lacroix 

2003). Pri 297 nm nastáva tzv. hypochrómny efekt - s rastúcou teplotou dochádza 

k poklesu meranej absorbancie. TBA aptamér je známy vyššou absorpciou 

monochromatického svetla, keď sa nachádza v usporiadanej priestorovej štruktúre, vo 

forme G-kvadruplexu. Zvyšovanie teploty roztoku s DNA aptamérmi vedie k rozpletaniu 

štruktúry kvadruplexu s následným znížením hodnoty absorbancie (Olsen a spol. 2009; 

Tran a spol. 2011).   

Postup pri meraní 

Na meranie teplotných fázových prechodov Fibri aptamérov samotných 

aj v komplexoch s PAMAM dendrimérmi sme používali jednorazové uzatvárateľné 

plastové kyvety. Spektrofotometer bol spojený s termostatom umožňujúcim zahrievanie 

vzorky manuálnym zvyšovaním teploty. Teplotný interval sme menili v rozsahu 25 °C – 

75 °C. Absorbanciu (A297) sme merali pri vlnovej dĺžke 297 nm. Vzorku umiestnenú v 

kyvete sme vložili do UV spektrometra, nechali sme ju inkubovať 4 min pri teplote 

termostatu 25 °C a následne sme spustili meranie. Meranie pri každej teplote trvalo 4 min, 

na konci časového intervalu sme zaznamenali hodnotu A297. V každom ďalšom kroku sme 

zvýšili teplotu o 5 °C a celý postup sme zopakovali. Meranie skončilo pri 75 °C. V 

priebehu merania sme zaznamenávali krivku absorbancie závislú na čase. Fitovaním 

nameranej závislosti A297 od teploty pomocou rovnice (3) s použitím programu Origin 5.0 

sme získali parametre Tm,      a    
  pre danú vzorku s aptamérmi.  

4.3.4. Princíp merania veľkosti častíc metódou DLS 

Dôležitou fyzikálnou vlastnosťou časticových vzoriek je ich veľkosť. Meranie 

veľkosti častíc na prístroji Zetasizer Nano je uskutočnené pomocou dynamického rozptylu 

svetla (DLS/ Dynamic Light Scattering) monitorovaním Brownovho pohybu v kvapaline. 
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Táto metóda je tiež známa pod pojmom fotónová korelačná spektroskopia. Brownov pohyb 

v kvapalinách vzniká z dôvodu náhodných zrážok častíc s molekulami kvapaliny. DLS 

teda meria Brownov pohyb a uvádza ho do vzťahu s veľkosťou častíc.  

Na meranie veľkosti častíc sa kvapalná vzorka umiestni do prístroja v štandardnej 

priehľadnej kyvete, ktorá je osvetlená laserom pri 633 nm. Svetlo rozptýlené časticami je 

monitorované detektorom, pričom platí, že malá častica osvetlená laserom bude 

rozptyľovať svetlo vo všetkých smeroch. Prístroj meria rýchlosť fluktuácie intenzity I 

v rozptýlenom svetle, a potom ju použije pre výpočet veľkosti časticami rozptýleného 

svetla cez autokorelačnú funkciu signálu G (5). G klesá exponenciálne s charakteristickou 

časovou konštantou τ („korelačný čas“).  

           

 

 

             
                                           

kde B je základná čiara, A je amplitúda, D je translačný difúzny koeficient a q je vektor 

rozptylu (6):   

  
   

  
    

 

 
                                                               

kde    je laserová vlnová dĺžka vo vákuu, n je index lomu rozpúšťadla a θ je uhol rozptylu.  

Pre Brownov pohyb je charakteristické to, že menšie častice sa pohybujú rýchlejšie 

ako veľké. Meraná rýchlosť Brownovho pohybu je definovaná cez translačný difúzny 

koeficient (D). Veľkosť častice je počítaná z koeficientu D použitím Stokes-Einsteinovej 

rovnice (7):  

      
  

    
                                                                 

kde d(H) je hydrodynamický priemer, D je translačný difúzny koeficient, k je Boltzmanova 

konštanta, T je absolútna teplota a η je viskozita rozpúšťadla.  

Hydrodynamický priemer, ktorý je meraný DLS predstavuje hodnotu, ktorá hovorí o tom, 

ako častica difunduje v rámci kvapaliny. Priemer d(H) zároveň predstavuje priemer sféry, 

ktorá má rovnaký D ako častica. Translačný difúzny koeficient nebude závisieť len od 

veľkosti časticového "jadra", ale tiež na akejkoľvek povrchovej štruktúre, ako aj 

koncentrácia a typ iónov v prostredí. Hydrodynamický priemer nesférických častíc 

predstavuje priemer sféry, ktorá má rovnakú translačnú rýchlosť difúzie ako častica 

(http://www.malvern.com/en/).  
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Výsledkom fitovania získanej autokorelačnej funkcie G je spomínaný koeficient D. 

Dôležitým výstupom analýzy merania je intenzitou vážená distribúcia veľkosti častíc,      

Z-average (stredná hodnota hydrodynamického priemeru meraných častíc) a index 

polydisperzity (PDI) (8), ktorý je mierou šírky distribúcie veľkosti častíc: 

     
 

 
 
 

                                                                    

kde PDI predstavuje druhú mocninu podielu štandardnej odchýlky a strednej hodnoty 

veľkosti (priemeru) častíc. PDI udáva mieru úzkosti Gaussovho rozdelenia veľkosti 

v korelácii s DLS výsledkami. Pre analýzu DLS je najlepší PDI s hodnotou 0,0; a najhoršie 

PDI má hodnotu 1,0 (distribúcia, kde priemer je rovnaký ako šírka rozptylu). Vzorky s 

hodnotou PDI menšou ako 0,1 sú zvyčajne označované ako "monodisperzné".  

Merací rozsah Zetasizer-a je medzi 1 nm a 3 μm. Monitorovanie veľkosti častíc môže 

slúžiť na sledovanie vzniku agregátov vo vzorkách (Malvern Instruments Ltd. 2009).  

Postup pri meraní 

Vzorky na meranie veľkosti boli umiestnené v jednorazových polystyrénových 

kyvetách (ZENO118) (Malvern, UK) s minimálnym objemom vzorky 50 μl pre meranie. 

Meranie veľkosti prebiehalo pri teplote 25 °C, s nastaveným ekvilibračným časom 120 s.  

Meranie veľkosti vzoriek v závislosti od narastajúcej teploty prebiehalo na intervale 

25 °C až 75 °C. Vzorka bola umiestnená v sklenenej kyvete (PCS8501) (Malvern, UK), 

v prístroji bola inkubovaná 240 s pri požadovanej teplote merania.  

Každé meranie veľkosti pozostávalo z troch opakovaní (15 priebehov v každom 

opakovaní). 

4.3.5. Princíp merania zeta potenciálu 

Stabilizácia väčšiny koloidných suspenzií je zabezpečená vzájomným 

elektrostatickým odpudzovaním. Takmer všetky častice prichádzajúce do styku s 

kvapalinou získavajú elektrický náboj na svojom povrchu, a preto dochádza k ich 

vzájomnému odpudzovaniu sa. V ideálnom prípade sú odpudivé sily dostatočne silné, aby 

zabránili vzájomnej blízkej difúzii častíc vedúcej k agregácii. V niektorých prípadoch 

koloidné častice nesú na svojom povrchu kovalentne naviazané skupiny, ktoré sú 

ionizovateľné. Nesú čisto pozitívny resp. negatívny náboj, alebo sú neutrálne, v závislosti 

na hodnote pH okolitého vodného rozpúšťadla, pričom táto hodnota pH silne ovplyvňuje 

výsledný náboj koloidných častíc, a tým aj ich odolnosť voči agregácii (Nicomp 380 Zeta 

Potential User Manual 2006). 
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Náboj na povrchu skúmanej častice vplýva na distribúciu iónov v okolitom vodnom 

roztoku, t.j. v povrchovej blízkosti častice je zvýšená koncentrácia iónov s opačným 

nábojom. Okolo každej častice tak vzniká elektrická dvojvrstva. Vrstva kvapaliny 

obklopujúca časticu má 2 časti (Obr.4.1): 

 vnútorná (Sternova vrstva), na ktorej sú ióny viazané silnými väzbami,  

 vonkajšia (difúzna oblasť), kde sú ióny menej viazané.  

Vnútri difúznej vrstvy sa nachádza teoretická hranica, tzv. rovina sklzu, charakterizovaná 

stabilnou koncentráciou iónov (t.j. ak sa bude častica pohybovať, ióny na hranici sa budú 

pohybovať s ňou). Potenciál na rovine sklzu sa nazýva zeta potenciál (ζ). Veľkosť ζ sa 

vyjadruje v milivoltoch (mV) a je mierou stability koloidného systému (schopnosť 

zabrániť agregácii častíc). Napr. čím väčší je ζ, tým väčšia pravdepodobnosť, že je 

suspenzia stabilná, pretože nabité častice sa navzájom odpudzujú a tak prekonávajú 

prirodzenú tendenciu agregovať sa. Častice so ζ viac pozitívnym ako +30 mV alebo viac 

negatívnym než -30 mV sú považované za stabilné. Keď sa vrstva makromolekúl 

adsorbuje na povrch častice, posúva sa rovina sklzu ďalej od povrchu a mení sa hodnota ζ. 

Zeta potenciál je teda funkciou povrchového náboja častice, akejkoľvek adsorbovanej 

vrstvy na rozhraní, a povahy a zloženia okolitého prostredia suspenzie.  

Hodnota zeta potenciálu sa získa pomocou merania rýchlosti častíc v elektrickom poli, 

tzv. elektroforetickej pohyblivosti (UE), ktorá sa určuje podľa Henryho rovnice (9): 

UE = 2 ζ f(ka)/(3η)                                                        (9) 

kde   je dielektrická konštanta, ζ je zeta potenciál, η je koeficient viskozity, f(ka) je 

Henryho funkcia (1,5 pre merania vo vodnom prostredí alebo 1,0 pre „nevodné“ merania).  

Hodnota UE sa získa meraním rýchlosti častíc pohybujúcich sa v kvapaline pri 

elektrofotéze pomocou laserovej Dopplerovej velocimetrie (LDV). Pri meraní ζ sa používa 

kyveta s elektródami na oboch koncoch, na ktorých je aplikovaný potenciál. Meria sa 

rýchlosť častíc pohybujúcich sa smerom k elektróde s opačným nábojom. Táto rýchlosť sa 

vyjadrí v jednotkách intenzity poľa ako ich pohyblivosť (Malvern Instruments Ltd. 2009). 

Postup pri meraní 

Vzorky na meranie zeta potenciálu boli umiestnené v kapilárnych kyvetách 

(DTS1060) (Malvern, UK) s minimálnym objemom 750 μl. Meranie prebiehalo pri teplote 

25 °C s nastaveným ekvilibračným časom 120 s. Každé meranie pozostávalo z troch 

opakovaní (počet priebehov v každom opakovaní bol automatický, menil sa od 10-30). 
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4.3.6. Separácia dendrimérov pomocou PAGE 

Elektroforéza je separačná metóda, ktorá využíva schopnosť pohybu nabitých častíc 

v elektrickom poli. Tieto častice sa po aplikácii napätia pohybujú k elektróde s opačným 

nábojom. Rýchlosť pohybu častíc je závislá na veľkosti náboja, veľkosti a tvare molekuly, 

charaktere nosiča (gélu) a sile elektrického poľa. Ako nosiče pri separácii látok vertikálnou 

elektroforézou sa najčastejšie používajú polyakrylamidové gély. Gély majú charakter 

molekulových sít umožňujúcich separovať aj látky s rovnakým nábojom, ale rozličnou 

veľkosťou molekúl.  

Polyakrylamidovú gélovú elektroforézu (PAGE) je možné využiť na separáciu 

proteínov. Princíp PAGE je znázornený na Obr.4.2A. Polyakrylamidový gél má veľmi 

dobré mechanické vlastnosti, je priesvitný, pri príprave sa dá zabezpečiť požadovaná 

veľkosť pórov (podľa koncentrácie akrylamidu) a má zo všetkých nosičov najväčšiu 

rozlišovaciu schopnosť. Tento gél vzniká polymerizáciou základného akrylamidového 

monoméru a sieťovacieho monoméru bisakrylamidu pri izbovej teplote pomocou voľných 

radikálov poskytovaných persíranom amónnym. K urýchleniu polymerizácie sa používa 

TEMED, ktorý katalyzuje tvorbu voľných radikálov persíranu amónneho (Knoll 

a Vykoukalová 2002). 

Obr.4.1: Znázornenie negatívne nabitej častice v kvapaline 

s okolitými rozptýlenými iónmi (Kopeliovich 2013) 
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SDS-PAGE predstavuje denaturačnú elektroforézu v polyakrylamidovom géle v 

prostredí dodecylsulfátu sodného (SDS). Táto metóda sa špeciálne používa pre separáciu 

proteínov na základe ich veľkosti (molekulovej hmotnosti). Negatívne nabité molekuly 

SDS väzbou na peptidové väzby a zásadité časti bielkovín vyrovnávajú nábojové rozdiely 

medzi bielkovinami (všetky získajú takmer rovnako veľký záporný náboj), pretože 

bielkoviny viažu SDS v konštantnom pomere, asi 1,4 g SDS na 1 g bielkoviny. Vzájomné 

elektrostatické odpudzovanie molekúl SDS spôsobí denaturáciu (rozrušenie 3D štruktúry) 

proteínov. Po nanesení vzorky na gél a umiestnením gélu do elektrického poľa dochádza k 

migrácii proteínov ku kladnej elektróde (anóde) iba na základe veľkosti, resp. molekulovej 

hmotnosti (menšie molekuly sa pohybujú rýchlejšie, veľké pomalšie) (Obr. 4.2B). Po 

ofarbení separovaných proteínov v géle špecifickými farbivami (napr. Coomassie 

briliantová modrá R-250) sa dá určiť ich relatívna molekulová hmotnosť porovnaním dĺžky 

migrácie so štandardom o známej molekulovej hmotnosti. Pre separáciu proteínov 

pomocou SDS-PAGE sa často pripravuje gél s dvoma koncentračne odlišnými časťami: 

koncentrovanejší separačný gél (v spodnej časti) a menej koncentrovaný štartovací gél. 

Tieto gély majú rôzne pH, štartovací gél má pH 6,8, pri ktorom majú ióny obsiahnuté v 

géle nízku mobilitu. Na rozdiel od toho, separačný gél má pH 8,8, kedy je mobilita iónov v 

géle vysoká. Proteíny môžeme deliť aj bez prítomnosti SDS (bez denaturácie), tzv. 

natívnou PAGE, kedy sa proteíny separujú na základe veľkosti náboja, molekulovej 

hmotnosti a tvaru (García-Descalzo a spol. 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.2: Schematické znázornenie: A) zostavy vertikálnej PAGE elektroforézy; B) 

usporiadania molekúl v polyakrylamidovom géle pred a po elektroforéze (Alberts a spol. 

2003) 
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Pretože dendriméry sú považované za proteínové napodobeniny (majú mnoho 

vlastností podobných s bežnými globulárnymi proteínmi) je vhodné využiť pre stanovenie 

molekulovej hmotnosti dendrimérov práve SDS-PAGE. Proteíny aj dendriméry sú 

rozpustné vo vode, sú monodisperzné, majú kompaktnú štruktúru nanometrových 

rozmerov a kostru pozostávajúcu z amidových väzieb. Sú schopné prechádzať 

elektroforéznymi gélmi a zafarbovať a odfarbovať sa činidlami bežne používanými 

v PAGE elektorforéze (Xiao a spol. 2011). 

Postup pri meraní 

Pred meraním sme dôkladne vyčistili a poskladali zostavu elektroforézy Hoefer SE 

400 Series. Na základe Tabuľky 4.2 sme pripravili 15 % SDS-PAGE separačný gél (15 % 

je odporúčaná koncentrácia akrylamidu v separačnom géle pre separáciu molekúl s 

veľkosťou 14-45 kDa) (Križanová 2012). Polymerizačný katalyzátor TEMED a persíran 

amónny sme do gélu pridávali ako posledné, všetko sme poriadne premiešali a gél 

sme naliali medzi pripravené sklá do výšky asi 4 cm (cca 30 ml) od horného okraja skiel. 

Na gél sme opatrne naniesli tenkú vrstvou butanolu (aby sme získali vodorovný okraj). 

Počkali sme, kým gél medzi sklami stuhol. Medzitým sme si pripravili štartovací gél 

(Tabuľky 4.2). Filtračným papierom sme odsali butanol z povrchu stuhnutého separačného 

gélu, na ktorý sme takmer po okraj skiel naliali vrstvu štartovacieho gélu. Medzi sklá sme 

zasunuli 20-zubový hrebeň s hrúbkou 1,5 mm, aby sa vytvorili miesta pre nanášanie 

vzoriek a počkali sme, kým gél stuhol. Po stuhnutí gélov sme hrebeň vytiahli, do hornej aj 

dolnej elektródovej vane sme naliali SDS elektroforetický tlmivý roztok (cca 600 ml) 

a spustili sme elektroforézu najskôr naprázdno (bez vzoriek) cca 60 min (prúd 50 mA), aby 

sme z gélov odstránili možné nečistoty. Následne sme do gélu pipetou naniesli proteínové 

štandardy: cytochróm c (Mw = 12 384 g/mol) a trypsín (Mw = 23 300 g/mol); a vzorky 

dendrimérov (v objeme 3 μl) zmiešané s nanášacím SDS-vzorkovým roztokom (3 μl). 

Následne sme spustili elektroforézu (prúd 25-32 mA, štartovacie napätie 80-90 mV). 

Približne po 5 hod (keď sa brómfenolová modrá nanášacieho roztoku priblížila 

k spodnému okraju gélu) sme elektroforézu zastavili a gél so vzorkami sme ponorili do 

farbiaceho roztoku s Coomassie briliantovou modrou, nechali sme farbenie prebiehať cez 

noc a na druhý deň sme gél odfarbovali v koncentrovanejšom odfarbovacom roztoku 

I a následne v odfarbovacom roztoku II. Zloženie farbiaceho a odfarbovacích roztokov je 

uvedené v Tabuľke 4.3. Výsledkom boli zafarbené pásy na bezfarebnom pozadí. Takýto 

gél sme potom odfotili. Všetky kroky prebiehali pri izbovej teplote (cca 20 °C).  
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5.  Výsledky   

5.1.  Modifikácia PAMAM G4 dendrimérov Fibri aptamérmi fyzikálnou 

adsorpciou 

Prvá časť experimentálnej práce bola zameraná na štúdium fyzikálnych vlastností 

Fibri aptamérov v komplexe s PAMAM dendrimérmi štvrtej generácie (G4). Fibri aptamér 

pozostával z 24 nukleotidov, teda obsahoval 24 negatívne nabitých fosfátových skupín. 

PAMAM G4 dendriméry majú na svojom povrchu 64 primárnych aminoskupín, ktoré sú 

v prostredí s pH v oblasti neutrálnych hodnôt protonizované, resp. kladne nabité. 

V takomto prípade komplexy vznikajú vďaka elektrostatickým väzbám medzi kladným 

nábojom dendrimérov a negatívnym nábojom aptamérov. Elektrostatické komplexy sme 

vytvorili titráciou malých objemov rôzne koncentrovaných PAMAM G4 dendrimérov 

k Fibri aptamérom. Koncentrácia aptaméru bola udržiavaná na úrovni ~10 µM. Takýmto 

spôsobom vznikli komplexy s rôznymi nábojovými pomermi +/- medzi primárnymi 

aminoskupinami (NH2) dendriméru (+) a fosfátovými skupinami (PO4) aptaméru (-) 

(Tabuľka 4.1). Komlexy vytvorené vo vode boli analyzované z hľadiska zeta potenciálu 

a veľkosti. Veľkosť komplexov bola ďalej analyzovaná aj v prostredí TBB tlmivého 

roztoku s alebo bez prítomnosti KCl. Stabilitu komplexu pre dva vybrané nábojové pomery 

sme sledovali z hľadiska vplyvu teploty na hydrodynamický priemer komplexu.  

Schopnosť rozpletania G-kvadruplexu vytváraného Fibri aptamérom pod vplyvom 

konjugácie s dendrimérmi sme sledovali meraním závislosti absorbancie pri vlnovej dĺžke 

297 nm od teploty.  

5.1.1.  Zeta potenciál komplexov v závislosti od nábojového pomeru 

Komplexy sme pre charakterizáciu z hľadiska zeta potenciálu (ZP) vytvorili v MilliQ 

vode (pH~7). ZP vzorky samotných aptamérov bol negatívny s hodnotou -24,4 ± 4,6 mV. 

Titráciou kladne nabitých dendrimérov sa ZP menil. Pokles do negatívnejších hodnôt sme 

pozorovali po komplex s nábojovým pomerom 1/2 (+/-). S ďalším zvyšovaním nábojového 

pomeru (1/1,54) ZP osciloval (-3,5 ± 20,1 mV) (Tabuľka 5.1). Prechod do pozitívnych 

hodnôt sme zaznamenali pri nábojovom pomere 1/1,18. Ďalšou titráciou dendrimérov ZP 

stúpal smerom ku kladným hodnotám, až dosiahol oblasť plateau pri vyšších hodnotách +/- 

(Obr.5.1) 
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Tabuľka 5.1: Namerané hodnoty zeta potenciálu komplexov v MilliQ vode pre rôzne 

nábojové pomery +/- primárnych aminoskupín konjugovaných PAMAM G4 dendrimérov 

(+) s fosfátovými skupinami Fibri aptamérov (-) pri teplote 25 °C* 

Nábojový 

pomer +/- 

Zeta potenciál 

[mV] 

PAMAM G4 10,7 ± 5,6 

Fibri -24,4 ± 4,6 

1/4 -39,3 ± 7,6 

1/2,86 -44,8 ± 1,8 

1/2 -30,6 ± 23,4 

1/1,54 -3,5 ± 20,1 

1/1,18 25,8 ± 15,6 

1/1 35,5 ± 3,8 

2,5/1 39,3 ± 4,0 

5/1 30,9 ± 3,9 

10/1 20,4 ± 3,2 

* Koncentrácia Fibri aptaméru v komplexoch bola ~10 µM. Dáta sú vyjadrené ako priemer 

± SD z troch nezávislých meraní.   

 

 

 

5.1.2.  Veľkosť komplexov v závislosti od nábojového pomeru a disperzantu 

Komplexy dendrimérov a aptamérov pre meranie veľkosti sme vytvorili v MilliQ vode 

(pH~7) a v TBB tlmivom roztoku (pH 7,4) bez KCl a s 50 mM KCl. Hydrodynamický 

priemer samotných dendrimérov v MilliQ vode bol 4,8 ± 0,5 nm, tieto hodnoty súhlasia 

s veľkosťou PAMAM G4 udávanou výrobcom. Veľkosť aptamérov (Fibri) meraná 
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Obr.5.1: Zeta potenciál pre rôzne nábojové pomery (+/-) primárnych aminoskupín 

konjugovaných PAMAM G4 dendrimérov (+) s fosfátovými skupinami Fibri 

aptamérov (-). Meranie prebiehalo v MilliQ vode pri teplote 25 °C. Dáta sú znázornené 

ako priemer ± SD z troch nezávislých meraní. 
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pomocou metódy DLS je limitovaná z hľadiska detekčnej schopnosti prístroja (dolná 

hranica je 1 nm), flexibility ako aj koncentrácie aptaméru (Tabuľka 5.2).  

Veľkosť komplexov vytvorených v MilliQ vode sa pohybovala v prípade nižších aj vyšších 

nábojových pomerov v priemere okolo 237 ± 12 nm. Veľkosť komplexov vytvorených 

v TBB tlmivých roztokoch bola vyššia ako v MilliQ vode, pre nižšie a vyššie +/- bola 

v oblasti 1214 ± 277 nm (TBB bez KCl) a 1199 ± 445 nm (TBB+KCl s obsahom 50 mM 

KCl). V oblasti nábojového pomeru 1/1 boli vo všetkých troch disperzantoch zaznamenané 

väčšie hodnoty veľkostí komplexov (Tabuľka 5.2).   

Tabuľka 5.2: Veľkosť komplexov meraná v MilliQ vode a TBB tlmivých roztokoch (bez 

KCl a v prítomnosti KCl) pre rôzne nábojové pomery +/- primárnych aminoskupín 

konjugovaných PAMAM G4 dendrimérov (+) s fosfátovými skupinami Fibri aptamérov (-) 

pri teplote 25 °C* 

 Veľkosť [nm] 

Nábojový 

pomer (+/-) 
MilliQ TBB bez KCl TBB+KCl 

PAMAM G4 4,5 ± 0,7 4,9 ± 2,0 6,0 ± 0,5 

Fibri 4,0 ± 2,9 4,1 ± 1,8 6,2 ± 4,6 

1/4 225 ± 15 1003 ± 126 832 ± 25 

1/2,86 230 ± 19 1139 ± 123 1242 ± 72 

1/2 228 ± 12 1261 ± 144 1477 ± 190 

1/1,54 249 ± 19 1573 ± 284 1862 ± 328 

1/1,18 474 ± 336 1615 ± 183 2214 ± 359 

1/1 573 ± 419 1724 ± 192 2064 ± 199 

2,5/1 360 ± 122 1839 ± 255 1842 ± 205 

5/1 254 ± 89 1468 ± 478 1163 ± 415 

10/1 235 ± 36 842 ± 345 618 ± 217 

* Koncentrácia Fibri aptaméru v komplexoch bola ~10 µM. Dáta sú vyjadrené ako priemer 

± SD z dvoch nezávislých meraní.   

 

5.1.3.  Veľkosť komplexov v závislosti od teploty 

Závislosť veľkostí komplexov vo vzorke v prostredí TBB+KCl sme merali 

pre nábojové pomery (+/-) 1/2 a 10/1. V pomere 1/2 vytvorený komplex mal tendenciu 

s narastajúcou teplotou zväčšovať svoju veľkosť, pri 25 °C bola 1055 ± 180 nm a pri 50 °C 

bola 1464 ± 277 nm. Ďalším zvyšovaním teploty sa veľkosť komplexu zmenšovala so 

súčasne pozorovaným výskytom ďalších distribúcií o veľkosti 116 ± 62 nm (Obr.5.2).  

Veľkosť komplexu vytvoreného v pomere 10/1 bola pri 25 °C 806 ± 90 nm 

a s narastajúcou teplotou po bod 55 °C sa v porovnaní s komplexom pre +/- rovný 1/2 

výrazne nemenila (840 ± 105 nm). Zvyšovanie teploty malo za následok opäť vznik 

nových distribúcií s veľkosťami 69 ± 20 nm a 2,8 ± 1,4 nm (Obr.5.3).  
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Výskyt nových distribúcií sa v oboch prípadoch odrazil tiež na zvýšených hodnotách 

indexu polydisperzity (PDI) (Obr.5.4). 

 

Obr.5.2: Veľkosť komplexov PAMAM G4 dendrimérov s Fibri aptamérmi v prostredí 

TBB+KCl pri najvyššom nábojovom pomere (+/- = 1/2) v závislosti od narastajúcej 

teploty. Údaje predstavujú priemer ± SD z troch nezávislých meraní.  
 

 

Obr.5.3: Veľkosť komplexov PAMAM G4 dendrimérov s Fibri aptamérmi v prostredí 

TBB+KCl pri najvyššom nábojovom pomere (+/- = 10/1) v závislosti od narastajúcej 

teploty. Údaje predstavujú priemer ± SD z troch nezávislých meraní.  
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Obr.5.4: Hodnoty PDI v závislosti od narastajúcej teploty pre vzorky komplexov 

s nábojovým pomerom 1/2 a 10/1 pripravených v TBB+KCl. Údaje predtavujú priemer ± 

SD z troch nezávislých meraní. 
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5.1.4.  Teplotné fázové prechody aptramérov po konjugácii s PAMAM 

Krivka závislosti absorbancie od teploty pre samotný Fibri aptamér mala 

charakteristický sigmoidálny priebeh, ktorý znázorňuje postupné rozpletanie                    

G-kvadruplexovej štruktúry (Obr.5.5a). Fitovaním kriviek pomocou rovnice (3) sme 

získali teplotu topenia Tm aptamérov v MilliQ vode obsahujúcej KCl s hodnotou 

43,3 ± 0,4 °C a v TBB obsahujúcom KCl 46,9 ± 0,5 °C (Tabuľka 5.3). Sigmoidálny 

priebeh meranej závislosti sme zaznamenali aj pre komplexy s pomermi 10/1 

(Tm = 44,7 ± 2,9 °C) a 5/1 (Tm = 42,0 ± 1,8 °C). Termodynamické parametre zmeny 

Gibbsovej voľnej energie pri 20 °C (   
     sa medzi uvedenými komplexami 

a samotným aptamérom mierne líšia (Tabuľka 5.3). V prípade nižších nábojových pomerov 

(1/2 a 1/1) sme typický charakter sigmoidy nepozorovali; na študovanom rozsahu teplôt 

oblasť úplného rozpletenia kvadruplexu chýbala (Obr.5.6). Pre porovnanie vplyvu 

disperzantu na priebeh krivky topenia kvadruplexu, komplex s nábojovým pomerom 1/2 

vytvorený v MilliQ vode s KCl mal oproti komplexu vytvorenému v TBB+KCl pomalšie 

klesajúci priebeh (Obr.5.5b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabuľka 5.3:  Termodynamické parametre študovaných vzoriek Fibri aptamérov v MilliQ 

vode s 50 mM KCl a v TBB+KCl; komplexov aptamérov s PAMAM dendrimérmi 

v TBB+KCl. Tm - teplota topenia,       – zmena van Hoffovej entalpie,    
   - zmena 

Gibbsovej voľnej energie pri 20 °C. Koncentrácia aptamérov vo vzorkách bola ~10 μM. 

Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SD z troch nezávislých meraní.   

vzorka 
Tm 

[°C] 
     

[kJ/mol.K] 
   

   

[kJ/mol.K] 

Fibri v MilliQ+KCl 43,3 ± 0,4 -189,4 ± 2,1 -14,0 ± 0,4 

Fibri v TBB+KCl 46,9 ± 0,5 -164,9 ± 6,0 -13,9 ± 0,3 

Komplex 10/1 v TBB+KCl 44,7 ± 2,9 -110,1 ± 21,9 -8,7 ± 2,6 

Komplex 5/1 v TBB+KCl 42,0 ± 1,8 -92,7 ± 2,9 -6,5 ± 0,7 

Komplex 1/1 v TBB+KCl - - - 

Komplex 1/2 v TBB+KCl - - - 

Obr.5.5: Príklady závislosti absorbancie pri 297 nm od teploty pre a) samotný Fibri 

aptamér v prostredí MilliQ s 50mM KCl a TBB+KCl a b) aptamér v komplexe s PAMAM 

dendrimérom v nábojovom pomere 1/2 v prostredí MilliQ s 50mM KCl a TBB+KCl 
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Obr.5.6: Príklady závislosti absorbancie od teploty meranej pri 297 nm pre rôzne nábojové 

pomery komplexov Fibri aptamérov a PAMAM dendrimérov; pre samotný Fibri aptamér 

(10 μM) a samotný PAMAM dendrimér (37,5 μM), merané v TBB+KCl  

 

5.2.  Karboxylácia PAMAM G4 dendrimérov pomocou SAH 

Druhá časť experimentálnej práce bola zameraná na karboxyláciu PAMAM 

dendrimérov. Dendriméry s karboxylovanými skupinami, t.j. s negatívnym povrchovým 

nábojom majú nižšiu toxicitu v porovnaní s katiónovými dendrimérmi a taktiež ponúkajú 

možnosť kovalentnej konjugácie s amino-modifikovanými aptamérmi. Za účelom 

karboxylácie dendrimérov sme PAMAM (so 64 aminoskupinami na povrchu) modifikovali 

anhydridom kyseliny jantárovej (SAH), ktorý poskytol vznik karboxylovaných PAMAM-

SAH dendrimérov (so 64 karboxylovými skupinami na povrchu). Úspešnosť karboxylácie 

sme overili analýzou zeta potenciálu a meraniami elektroforetickej pohyblivosti vzoriek 

v polyakrylamidovom géle.  

5.2.1.  Zeta potenciál PAMAM-SAH dendrimérov 

Karboxylované PAMAM-SAH dendriméry pripravené podľa procedúry uvedenej 

v kapitole 4.2.2. sme charakterizovali z hľadiska zeta potenciálu a jeho veľkosti 

v podmienkach vodných roztokov s rôznym pH. Zeta potenciál PAMAM-SAH bol 

negatívny. V prostrediach s definovanými hodnotami pH od nižších po vyššie zeta 
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potenciál PAMAM-SAH stúpal smerom k negatívnejším hodnotám, pre oblasť neutrálneho 

pH mal hodnotu -5 ± 2 mV (Obr.5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.  SDS-PAGE elektroforéza dendrimérov 

Vplyv karboxylácie na zmenu molekulovej hmotnosti PAMAM G4 dendrimérov sme 

sledovali na ich elektroforetickej pohyblivosti v SDS-PAGE géle (Obr.5.8). Ako štandardy 

sme použili cytochróm c (Mw = 12 384 g/mol, línia číslo 1) a trypsín (Mw = 23 300 g/mol, 

línia číslo 2). PAMAM-SAH dendrimér (línia 5, 6 a 7) migroval ku kladnej elektróde 

rýchlejšie v porovnaní s nemodifikovaným PAMAM dendrimérom (línia 3 a 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5.7: Porovnanie hodnôt zeta potenciálu PAMAM G4 dendrimérov s povrchovými 

aminoskupinami a karboxylovými skupinami (PAMAM-SAH) v pri rôznom pH pri 25 °C. 

Dáta sú znázornené ako priemer ± SD z troch nezávislých meraní 
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Obr.5.8: 15% polyakrylamidová gélová elektroforéza v prostredí dodecylsulfátu sodného 

(SDS-PAGE) pre rôzne koncentrácie PAMAM a PAMAM-SAH dendrimérov. Farbenie 

Coomassie briliantovou modrou. 
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5.3.  Modifikácia PAMAM-SAH dendrimérov Fibri aptamérmi 

K štúdiu komplexácie Fibri aptaméru s dendrimérmi sme využili aj karboxylované 

PAMAM dendriméry. Komplexy sme najskôr vytvorili v prostredí TBB+KCl v dvoch 

nábojových pomeroch 10/1 a 1/2 (+COOH/-) medzi povrchovými karboxylovými skupinami 

PAMAM-SAH dendriméru (+COOH) a fosfátovými skupinami Fibri aptaméru (-). Zmerali 

sme vplyv možnej komplexácie Fibri aptaméru s PAMAM-SAH  na teplotné fázové 

prechody aptaméru.  

Následne sme vytvorili aj komplex EDC/NHS aktivovaných PAMAM-SAH s  Fibri 

aptamérom hybridizovaným s komplementárnym adenínovým linkerom (Fibri-A). 

Aktivácia PAMAM-SAH a hybridizácia Fibri aptaméru dáva za predpoklad vznik 

kovalentnej väzby medzi karboxylovými skupinami dendriméru a aminoskupinami adenín-

hybridizovaného aptaméru. Komplex Fibri-A s PAMAM-SAH sme vytvorili v prostredí 

TBB+KCl. Takýto aktivovaný komplex sme skúmali z hľadiska vplyvu možnej 

kovalentnej konjugácie aptaméru na teplotu fázového prechodu Tm.  

5.3.1. Teplotné fázové prechody aptamérov po konjugácii s PAMAM-SAH 

Závislosť absorbancie od teploty pre možné konjugáty PAMAM-SAH a Fibri mala pre 

oba vytvorené nábojové pomery (+COOH/-) sigmoidálny priebeh podobný topeniu 

kvadruplexu samotného Fibri aptaméru (Obr.5.9). Fitovaním meraných závislostí pomocou 

rovnice (3) sme získali Tm aptamérov pre komplex 10/1 s hodnotou 45,6 ± 1,0 °C a pre 

komplex 1/2 rovnú 46,3 ± 0,3 °C. Z fitov vypočítané termodynamické parametre zmeny 

van Hoffovej entalpie        a zmeny Gibbsovej voľnej energie pri 20 °C    
   sa 

medzi uvedenými komplexami a samotným aptamérom podstatne nelíšia (Tabuľka 5.4).  

Závislosť absorbancie od teploty pre EDC/NHS aktivovaný komplex PAMAM-SAH 

s Fibri-A je uvedená na Obr.5.3. Tm aktivovaného komplexu ako aj jeho termodynamické 

parametre získané fitovaním meranej závislosti bola vyššia ako v prípade 

neimobilizovaného Fibri aptaméru (Tm = 49,5 ± 1,0 °C) (Tabuľka 5.4). 
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Tabuľka 5.4: Termodynamické parametre vzoriek Fibri a Fibri-A aptamérov 

v komplexoch s PAMAM-SAH dendrimérmi (+COOH/-) v TBB+KCl. Tm - teplota topenia, 

     - zmena van Hoffovej entalpie,    
   - zmena Gibbsovej voľnej energie pri 20 °C. 

Koncentrácia aptamérov vo vzorkách bola ~10 μM. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± 

SD z dvoch nezávislých meraní.   

vzorka 
Tm 

[°C] 
     

[kJ/mol.K] 
   

   

[kJ/mol.K] 

Fibri  46,9 ± 0,5 -164,9 ± 6,0 -13,9 ± 0,3 

PAMAM-SAH/Fibri_ 10/1 45,6 ± 1,0 -187,9 ± 27,4 -15,2 ± 1,6 

PAMAM-SAH/Fibri_ 1/2  46,3 ± 0,3 -168,0 ± 1,0 -13,8 ± 0,2 

PAMAM-SAH/Fibri-A 49,5 ± 1,0 -238,6 ± 7,1 -21,8 ± 1,3 

 

 

 

Obr.5.9: Príklady závislosti absorbancie od teploty meranej pri vlnovej dĺžke 297 nm pre 

rôzne nábojové pomery komplexov Fibri aptamérov a PAMAM dendrimérov; pre samotný 

Fibri aptamér a samotný PAMAM dendrimér, merané v TBB+KCl  
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6. Diskusia 

V predkladanej práci sa zameriavame na prípravu a štúdium fyzikálnych vlastností 

aptamérov v komplexe s dendrimérmi. Aptaméry - jednovláknové DNA molekuly majú 

schopnosť vyselektovanej špecifickej väzby s rôznymi cieľovými molekulami. Dendriméry 

– vysoko rozvetvené makromolekuly majú potenciál využitia ako efektívne nosiče liečiv. 

Z uvedených vlastností vyplýva možnosť vytvorenia cieliaceho transportného systému – 

komplexu dendrimérov s aptamérmi, schopného zabudovať prenášané liečivo a špecificky 

ho dopraviť na miesto určenia. Fyzikálne vlastnosti komplexov aptamér-dendrimér (Apt-

D) doposiaľ neboli dostatočne preštudované. 

Pre tvorbu modelového systému cieliaceho transportného systému - Apt-D komplexu 

bol použitý polyamidoamínový dendrimér štvrtej generácie (PAMAM G4) a ako aptamér 

sme využili trombín viažuci aptamér (Fibri).  

V prvej časti práce sme Apt-D komplex vytvorili fyzikálnou adsorpciou. PAMAM 

vytvárajú komplexy s DNA elektrostatickou interakciou medzi negatívne nabitými 

fosfátovými skupinami (-) nukleových kyselín a pozitívne nabitými primárnymi skupinami 

(+) na povrchu dendriméru (Nomani a spol. 2010). V štruktúre jednovláknovej DNA 

existuje voľnosť rotácie okolo fosfodiesterovej kostry, ktorá spája priľahlé nukleotidy (24 

nukleotidov pre Fibri aptamér). Každý fosfát vo fosfodiesterovej väzbe má jeden negatívny 

náboj. V oblasti neutrálneho pH (pH ~ 7) má PAMAM G4 protonizovaných 64 primárnych 

aminoskupín (Maiti a Bagchi 2006). Komplexy sme vytvorili v dvoch prostrediach v 

MilliQ vode a v TBB tlmivom roztoku o rôznych nábojových pomeroch (+/-).  

Komplexy sme charakterizovali z hľadiska zeta potenciálu (ZP) a veľkosti. Negatívne 

hodnoty ZP pre komplexy s nábojovými pomermi menšími ako 1/2 svedčia 

o koncentračnom nadbytku negatívne nabitých skupín aptamérov voči pozitívnym 

aminoskupinám dendrimérov. Meraním veľkosti takýchto komplexov v MilliQ vode sme 

zaznamenali podstatný nárast veľkosti komplexov oproti rozmerom samotných PAMAM 

dendrimérov, ktorý poukazuje na tvorbu elektrostatických agregátov vo vzorke. Forma 

agregátov podľa negatívnej hodnoty ZP môže predstavovať povrchovo prítomné aptaméry 

obaľujúce dendriméry (Obr.6.1a). Kladné hodnoty ZP od nábojových pomerov blízkych 

1/1 a vyšších poukazujú na pozitívny náboj na povrchu vzniknutých komplexov, čo môže 

naznačovať umiestnenie aptaméru do vnútra elektrostatických agregátov a rozloženie 

dendrimérov na ich obvode (Obr.6.1b).  
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Obr.6.1: Schematické znázornenie povrchového náboja (zeta potenciálu) pre možné 

usporiadanie PAMAM dendrimérov (čierna) a Fibri aptamérov (modrá) v agregátoch vo 

vode v závislosti od veľkosti nábojového pomeru +/- komplexov 

Podobné možné vysvetlenie zmien v štruktúrnom usporiadaní komplexov vo 

svojej teoretickej štúdii ponúkajú aj autori Yang a spol. 2014, ktorí modelujú rôzne formy 

štruktúrneho usporiadania komplexov DNA-PAMAM v závislosti od stupňa protonácie 

dendrimérov a nábojového pomeru.  

Veľkosť Apt-D komplexov sme okrem MilliQ vody merali aj v TBB tlmivom roztoku 

bez prítomnosti a v prítomnosti iónov KCl. Vo všetkých troch disperzantoch sme v oblasti 

nábojového pomeru 1/1 zaznamenali najväčšie hodnoty veľkostí agregovaných 

komplexov, kedy boli pre elektrostatickú väzbu k dispozícii približne rovnaké koncentrácie 

aminoskupín PAMAM a fosfátových skupín Fibri. Veľké štandardné odchýlky pri týchto 

pomeroch naznačujú nestálosť a rozmerovú nejednotnosť vznikajúcich agregátov. Podobné 

výsledky, čo sa týka veľkosti agregátov, vo svojich prácach uvádzajú aj iní autori, napr. 

Navarro a de ILarduya 2009, ktorí vytvorili komplexy PAMAM G4 dendrimérov s DNA 

plazmidom v HEPES tlmivom roztoku (pH 7,4) pri nábojových pomeroch 1/1 a vyšších, 

pričom najväčšie komplexy s veľkosťou cca 500 nm zaznamenali pri pomere 1/1 

a najmenšie komplexy cca 150 nm pri pomere 10/1; Peng a spol. 2010 zaznamenali pre 

komplexy plazmidovej DNA s PAMAM G4 dendrimérmi vytvorené v nábojovom pomere 

10/1 veľkosti v rozmedzí cca 150 - 160 nm, v závislosti od stupňa protonácie dendrimérov; 

Nomani a spol. 2010 študovali veľkosť PAMAM G5 dendrimérov v komplexe s krátkym 

DNA oligonukleotidom v 5 % dextróze (pH 7) pre nábojové pomery 1/2, 5/1, 10/1 a 20/1. 

Pri pomere 1/2 pozorovali častice väčšie ako 800 nm, pri 10/1 už mali priemer okolo 

300 nm. V prácach Tang a Szoka 1997 a Eichman a spol. 2000 autori diskutujú tvorbu 

stabilnejších a účinnejších komplexov pri vyšších nábojových pomeroch v zmysle potreby 
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kladne nabitého povrchu komplexu pre následnú interakciu so záporne nabitými 

glykoproteínmi a fosfolipidmi prítomnými na povrchu membrány. 

Pre porovnanie vplyvu zloženia vodného rozpúšťadla na proces komplexácie, veľkosti 

Apt-D komplexov vytvorených v MilliQ vode boli pri všetkých nami študovaných 

nábojových pomeroch rozmerovo menšie oproti komplexom v TBB. Vyššie spomínaná 

teoretická štúdia detailne skúma aj interakciu ssDNA (dlhú 38 nukleotidov) s PAMAM 

G3, G4 dendrimérmi vo vodnom prostredí, diskutuje aj vplyv solí na väzbovosť DNA k 

dendriméru. V prípade vyšších koncentrácií solí môže akumulácia negatívnych Cl
-
 iónov 

na povrchu dendriméru viesť k neutralizácii pozitívneho náboja PAMAM, čo môže 

následne vyústiť do redukovanej sily väzby, resp. sklonu DNA viazať sa na dendrimér 

(Yang a spol. 2014). Z toho hľadiska predpokladáme, že agregované komplexy vo vode 

(bez prítomnosti iónov) sú kompaktnejšie, t.j. majú menší hydrodynamický priemer 

(Obr.6.2a). Ďalším možným vysvetlením väčšieho rozmeru komplexov v TBB môže byť 

skutočnosť, že prítomnosť solí, najmä KCl podporuje/stabilizuje formu rigídnej 

kvadruplexovej štruktúry aptaméru (Obr.6.2b) (Kankia a Marky 2001), G-kvadruplex 

disponuje dvojnásobne vyššou nábojovou hustotou v porovnaní s rozvinutou formou 

jednovláknovej DNA (Viglaský a Hianik 2013), čo môže rovnako reflektovať zvýšenú 

schopnosť agregácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkosť komplexov v TBB tlmivom roztoku s iónmi KCl v prípade dvoch nábojových 

pomerov (1/2 a 10/1) sme charakterizovali tiež vzhľadom na teplotné zmeny. V oboch 

študovaných prípadoch sme v okolí teploty 55 °C zaznamenali “rozbíjanie“ agregátov 

spojené pravdepodobne s rozpletaním kvadruplexu (Obr.6.3). 

Obr.6.2: Možné znázornenie spôsobu elektrostatického viazania Fibri aptamérov 

(modrá) na PAMAM dendriméry (čierna) v súvislosti s veľkosťou (hydrodynamickým 

priemerom d) agregovaných komplexov vytvorených a) v čistej MilliQ vode bez 

prítomnosti solí, b) v TBB tlmivom roztoku s obsahom KCl 
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Obr.6.3: Schematické znázornenie možného usporiadania a rozbíjania elektrostaticky 

vytvorených agregátov medzi PAMAM dendrimérmi a Fibri aptamérmi v závislosti od 

teploty, pod alebo nad teplotou topenia aptaméru Tm  

 

V ďalšom  kroku sme Fibri aptamér samotný a v komplexe s dendrimérmi analyzovali 

v teplotných denaturačných experimentoch, kde sme merali závislosť absorbancie vzoriek 

od teploty pri monochromatickom žiarení s vlnovou dĺžkou 297 nm. Túto vlnovú dĺžku 

sme zvolili kvôli veľkému hypochrómnemu efektu, ktorý bol pozorovaný pre 

kvadruplexové štruktúry aptamérov pri 295-297 nm (Olsen a spol. 2009; Tran a spol. 

2011). Prvá séria meraní pozostávala z analýzy vzorky samotného aptaméru vo vodnom 

prostredí s obsahom iónov KCl – v MilliQ vode aj v TBB. Merané závislosti mali v oboch 

prípadoch klesajúci sigmoidálny priebeh, ktorý je typický pre rozpletanie G-

kvadruplexovej štruktúry trombín viažucich aptamérov. V prípade použitého TBB+KCl 

tlmivého roztoku bola Tm posunutá k vyšším hodnotám v porovnaní s MilliQ+KCl, čo 

potvrdzuje stabilizáciu G-kvadruplexu vplyvom iónového zloženia TBB (Kankia a Marky 

2001).  

Pre štúdium termálnej stability aptaméru v Apt-D komplexoch sme použili TBB+KCl. 

Sigmoidálny priebeh teplotnej závislosti sme zo štyroch analyzovaných komplexov 

pozorovali iba v prípade pomeru 10/1 a 5/1. V ostatných prípadoch mali merané závislosti 

narušený charakter a sú z hľadiska interpretácie nejednoznačné a ťažko interpretovateľné 

(Ottaviani a spol. 2000). 

 Druhá časť experimentálnej práce bola zameraná na karboxyláciu PAMAM G4 

dendriméru pomocou anhydridu kyseliny jantárovej (SAH). Karboxylovaný dendrimér je 

menej toxický pre aplikáciu in vivo oproti kladne nabitému PAMAM dendriméru. Zistilo 
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sa, že neutrálne a záporne nabité dendriméry interagujú s biologickým prostredím 

s menším sprievodným efektom toxicity, preto sú vhodnejšie pre klinické aplikácie (Stasko 

a spol. 2007). Úspešnosť karboxylácie dendrimérov sme overili meraním ZP a tiež SDS-

PAGE elektroforézou vzoriek PAMAM a PAMAM-SAH. Veľkosť ZP sa menila 

v závislosti od pH použitých vodných rozpúšťadiel. Hodnota ZP dendrimérov závisí od 

stupňa protonizácie primárnych a terciárnych amínov, pričom v prípade pH ~ 4 sú 

protonizované všetky primárne aj terciárne amíny a pri pH ~ 10 nie sú protonizované 

žiadne amíny (Maiti a spol. 2005). V súhlase s uvedeným sme najvyšší kladný ZP 

PAMAM zaznamenali pri pH 5,5 a smerom k zásaditým hodnotám pH klesal. ZP 

PAMAM-SAH bol v porovnaní s PAMAM pri pH 5,5 negatívny a s rastom pH stále klesal. 

Rozdiely v hodnotách ZP medzi karboxylovanými a amino-dendrimérmi potvrdzujú 

karboxyláciu dendriméru.  

Výsledok z SDS-PAGE elektorforézy ukázal posun hlavných migrujúcich pásov 

PAMAM-SAH dendrimérov, ktoré v géle putovali smerom k anóde (+) rýchlejšie ako 

PAMAM dendriméry. Jedným z možných vysvetlení je, že PAMAM-SAH sú vďaka 

karboxylovým skupinám negatívnejšie, preto idú rýchlejšie k anóde (+), hoci majú väčšiu 

teoretickú molekulovú hmotnosť (Mw = 20 615 g/mol) ako PAMAM dendriméry 

(Mw = 14 214 g/mol) (Dendritech, Inc. http://dendritech.com/sa.html). Ďalšou možnosťou 

je, že SDS sa kvôli zápornému náboju na PAMAM-SAH neviaže a v prípade, že sa 

adsorbuje iba na povrch kladných PAMAM dendrimérov, neutralizuje ich náboj a preto sa 

v géle pohybujú smerom k anóde pomalšie. Mw PAMAM dendrimérov sa vplyvom 

naviazaných SDS molekúl mohla zvýšiť natoľko, že prevýšila Mw PAMAM-SAH (Xiao 

a spol. 2011). 

Ďaľej sme preskúmali možnú interakciu Fibri aptaméru s karboxylovaným PAMAM-

SAH. V prvom kroku sme preskúmali interakciu PAMAM-SAH dendriméru s adenín-

nemodifikovaným Fibri aptamérom. PAMAM-SAH sme pridali do roztoku Fibri aptaméru 

v TBB+KCl v dvoch nábojových pomeroch 10/1 a 1/2 (+COOH/-). V oboch prípadoch sme 

zaznamenali sigmoidálny hypochrómny charakter závislosti absorbancie A297 od teploty, 

s hodnotami veľmi blízkymi teplote topenia a Gibbsovej voľnej energii samotného 

aptaméru. Tieto výsledky poukazujú na elektrostatickú povahu tvorby komplexov 

katiónového PAMAM s Fibri aptamérom, v tomto prípade na nábojovú repulziu Fibri 

a PAMAM-SAH z dôvodu úplnej karboxylácie PAMAM (Obr.6.4.a). Veľkosť meraná 

pomocou DLS taktiež nepreukázala vznik konjugátov (tieto hodnoty neuvádzame), čo 

naznačuje, že komplexácia Fibri s PAMAM-SAH neprebehla.  
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V druhom kroku sme sa pokúsili Fibri aptamér kovalentne pripojiť k povrchu 

PAMAM-SAH. Za týmto účelom sme najskôr PAMAM-SAH aktivovali s EDC/NHS 

a Fibri aptamér sme hybridizovali s adenínovým linkerom. Polyadenínový linker bol tiež 

využitý k DNA hybridizácii a následnej konjugácii so zlatými nanočasticami (Yao a spol. 

2015). Východiskový aptamér nebol amino-modifikovaný, avšak obsahoval na svojom 

konci tymínovú sekvenciu s dĺžkou 9 T. Prítomnosť tymínového konca sme využili 

k hybridizácii s komplementárnym adenínovým oligonukleotidom dlhým 15 A (Fibri-A), 

ktorý má vo svojej štruktúre aminoskupiny. Nadbytok A voči T považujeme za vhodný 

z toho dôvodu, že po hybridizácii bude pravdepodobne vyčnievať do prostredia, čím 

umožní kovalentné pripojenie Fibri-A aptaméru k PAMAM-SAH (Obr.6.4b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota fázového prechodu  Fibri v kovalentnom komplexe bola o niečo vyššia ako v 

prípade komplexov vytvorených fyzikálnou adsorpciou. Výrazne negatívne hodnoty 

zmeny Gibbsovej energie hovoria o stabilizovanej forme G-kvadruplexu, pretože čím je 

kvadruplex stabilnejší, tým je zmena Gibbsovej energie zápornejšia (Viglaský a Hianik 

2013). Tento výsledok je iba predbežný, vyžaduje si ešte ďalšie overenia.  

Komplex kovalentne imobilizovaných aptamérov na povrchu negatívne nabitých 

dendrimérov s využitím hybridizácie s adenínmi považujeme za potenciálny prototyp 

Obr.6.4: Schematické znázornenie možnej interakcie karboxylovaného PAMAM-

SAH s a) Fibri aptamérom, b) Fibri aptamérom hybridizovaným s komplementárnym 

adenínovým linkerom (Fibri-A) v TBB-KCl 
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cieliaceho systému pre možný transport chemoterapeutík k nádorovým bunkám, ktorý 

ponúka niekoľko výhod: i) aminoskupiny na hybridizovanom adenínovom linkeri 

umožňujú použitie amino-nemodifikovaného aptaméru na kovalentnú konjugáciu 

s karboxylovaným dendrimérom, ktorý je finančne menej náročný oproti amino-

modifikovanému aptaméru; ii) karboxylovaný negatívne nabitý dendrimér je prístupnejší 

pre aplikáciu v živých organizmoch oproti katiónovému PAMAM dendriméru; iii) 

hybridizáciou vytvorená dvojzávitnica medzi tymínovým koncom aptaméru a časťou 

adenínového oligonukleotidu umožňuje uskladnenie nízkomolekulových chemoterapeutík 

(napr. doxorubicín, cisplatina) prostredníctvom interkalácie medzi A-T bázami (Lee a spol. 

2011; Baik a spol. 2003). Zabudovanie molekúl chemoterapeutík do týchto báz môže byť 

výhodné pre uvoľnenie liečiva priamo v nádorovej bunke pôsobením endonukleáz 

(Pednekar a spol. 2012). Nakoľko Fibri aptamér je špecifický na trombín a použili sme ho 

ako modelový systém, pre využitie v rakovinovej terapii by bolo potrebné v kovalentnom 

konjugáte použiť aptamér špecifický k určitým konkrétnym rakovinovým markerom.   
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7. Záver 

Súčasná liečba mnohých rakovinových ochorení nie je dostačne efektívna. Nízka 

efektivita terapie spočíva najmä v nešpecifickosti pôsobenia chemoterapeutík so 

sprievodným toxickým vplyvom na zdravé tkanivá. Nedostatky konvenčnej rakovinovej 

terapie môže vyriešiť cielená terapia nádorov. Konjugát vo forme aptamér-dendrimér 

komplexu (Apt-D) sa v tomto kontexte javí ako potenciálne vhodný cieliaci systém. Pre 

možnú aplikáciu Apt-D v živých organizmoch je však potrebné dôkladne preskúmať 

a poznať fyzikálne vlastnosti tohto systému.  

V predloženej práci sme sa venovali experimentálnemu štúdiu komplexov 

polyamidoamínových PAMAM dendrimérov s DNA aptamérmi; ako modelový bol 

zvolený trombín viažuci aptamér. Cieľom bolo optimalizovať metódu imobilizácie 

aptamérov na povrch dendrimérov a charakterizovať vytvorené komplexy z hľadiska ich 

fyzikálnych vlastností (zeta potenciálu, veľkosti, teplotných fázových prechodov). Zvolili 

sme dva spôsoby imobilizácie aptamérov:  

a) fyzikálnu adsorpciu na základe interakcie medzi opačnými nábojmi Fibri 

aptamérov a PAMAM dendrimérov;  

b) kovalentnú väzbu medzi aminoskupinami adenín-hybridizovaného aptaméru 

(Fibri-A) a karboxylovými skupinami modifikovaného PAMAM-SAH dendriméru.  

Hodnoty zeta potenciálu (ZP) komplexov vytvorených fyzikálnou adsorpciou (pri rôznych 

nábojových pomeroch +/-) súviseli s nadbytkom jednej alebo druhej zložky v komplexoch. 

Pri nadbytku fosfátových skupín aptaméru na jednu aminoskupinu dendriméru bol ZP 

negatívny, avšak zvyšovanie nábojového pomeru smerom k nadbytku aminoskupín 

spôsobilo redukciu v negatívnych hodnotách ZP, resp. posun ku kladným hodnotám, až sa 

dosiahla oblasť plateau. Negatívne hodnoty ZP v súvislosti s formou agregátov môžu 

predstavovať povrchovo prítomné aptaméry obaľujúce dendriméry. Naopak kladné 

hodnoty ZP od nábojových pomerov blízkych 1/1 môžu naznačovať umiestnenie aptaméru 

do vnútra elektrostatických agregátov.  

Hydrodynamický priemer elektrostaticky vytvorených agregovaných komplexov bol 

ovplyvnený zložením použitého disperzantu. Agregáty vytvorené vo vode (bez solí) mali 

v priemere približne o 1 μm menšie rozmery oproti tým, ktoré boli vytvorené v trombín 

viažucich tlmivých roztokoch. Tieto výsledky môžu súvisieť s lineárnou formou Fibri 

aptaméru vo vode bez prítomných solí a s G-kvadruplexovou priestorovou konformáciou 

aptaméru v prítomnosti solí. Porovnanie rozmerov Apt-D komplexov v rámci jedného 
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disperzantu tiež poukázalo na efekt vo zvyšovaní veľkosti agregátov v závislosti od 

hodnoty nábojového pomeru (+/-). Najväčšie agregáty sme pozorovali v okolí nábojového 

pomeru 1/1. Ďaľej sme zistili, že v rámci vybraných nábojových pomerov +/- (1/2 a 10/1) 

sa veľkosť Apt-D agregátov menila aj pod vplyvom teploty. Pri teplotách pod 55 °C boli 

rozmery agregovaných komplexov v prítomnosti solí (TBB+KCl) cca 0,8 - 1 μm. Po 

presiahnutí teploty 55 °C sme zaznamenali vznik nových rozmerovo menších veľkostných 

distribúcií Apt-D; pri pomere 10/1 boli niektoré rozmerovo iba cca 3 nm. Pozorovaný jav 

“rozbíjania“ agregátov je pravdepodobne spojený s teplotným rozpletaním G-kvadruplexu 

Fibri aptaméru. Fázový prechod G-kvadruplexov Fibri aptamérov charakterizovaný cez 

teplotu topenia Tm nastal v prípade neimobiliozovaného aptaméru v TBB+KCl pri vyššej 

teplote v porovnaní s aptamérmi v komplexoch s PAMAM dendrimérmi pri pomere 10/1 

a 5/1 v TBB+KCl. V prípade nižších nábojových pomerov (1/2 a 1/1) boli fázové prechody 

ťažko interpretovateľné. Predbežné výsledky zaznamenávajúce teplotu topenia aptaméru 

kovalentne imobilizovaného na povrch PAMAM-SAH poukazujú na vyššiu 

termodynamickú stabilitu aptaméru kovalentne konjugovaného k dendriméru v porovnaní 

s nekovalentnou konjugáciou. V tejto oblasti je však potrebné vykonať ďalšie experimenty 

pre overenie pozorovaného zistenia. 
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