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Abstrakt
KARPIŠOVÁ, Ivana. Štúdium interakcie trombínu s DNA aptamérmi rôznej
konfigurácie [diplomová práca]. Univerzita Komenského. Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky. Bratislava 2011.
Kľúčové slová: Biosenzor, G-kvadruplex, QCM, spektrofotometria, atómová silová
mikroskopia, aptamér, trombín.
Vývoj biosenzorov je v súčasnosti oblasť skúmania, ktorej sa venujú mnohé výskumné
skupiny. Snaţia sa vyvinúť jednoduché a finančne dostupné zariadenia schopné detekovať
rôzne látky, ktoré by uľahčili ţivot v mnohých oblastiach, v ktorých sa momentálne musia
vyuţívať drahé a časovo náročné merania. Problémová je najmä stabilita doposiaľ
navrhnutých biosenzorov. Ideálny kompromis medzi dostupnosťou. Ideálny kompromis
medzi dostupnosťou, jednoduchou manipuláciou a širokou moţnosťou aplikácie sú aptaméry
– jednovláknové oligonukleotidy, špecificky syntetizované tak, aby viazali cieľové molekuly.
Tieto biologické zloţky detektora sú schopné viazať bielkoviny, toxíny a mnohé iné látky,
ktorých detekcia je často potrebná na kontrolu kvality potravín, zisťovanie chorôb
v počiatočných štádiách a mnohých ďalších odvetviach. V tejto práci sa venujeme práve
vývoju biosenzora na trombín pomocou aptamérov rôznej konfigurácie ako aj štúdiu síl
interakcie medzi aptamérmi a trombínu s vyuţitím AFM. Pozornosť sme venovali aj štúdiu
stability aptamérov pomocou spektrofotometrie.

Abstract
KARPIŠOVÁ, Ivana. The study of interaction of thrombin with DNA aptamers of
various configuration. [diploma thesis] Comenius University . Faculty of Mathematics,
Physics and Informatics. Department of Nuclear Physics and Biophysics. Bratislava 2011.
Key words: biosensor, G-kvadruplex, QCM, spectrophotometry, atomic force
microscopy, aptamer, thrombin
Bio-sensing technologies are of increasing importance in healthcare, agro-food,
environmental and security sectors, and this is reflected in the continued growth of global
markets for such technologies. Development and discovery of new biological molecules and
systems in bio sensing applications plays key role in research program nowadays. Advantage
of these biologically active elements integrated onto transducer consists in easy manipulation,
financial accessibility, wide range of variability and high sensitivity. The mean problem,
which has to be overcome, is the weak stability of sensitive complexes which can be crucial
factor during sensor development. Aptamers, which are single stranded, specifically modified
oligonucleotides that are able to specifically bind to target molecule, seem to be ideal bio
components because of their possible application in many areas, easy manipulation and
bioengineering techniques. These active biosensing elements are capable to bound to specific
molecules such as proteins, toxins and wide scale of biologically active compounds which
have to be necessarily detected in everyday life with the highest possible detection limit. We
explore structural stability of thrombin binding aptamers (TBA) using spectrophotometry.
Investigation of thrombin aptamer interaction have been done by AFM single molecule force
spectroscopy method. Binding forces of this complex were detected and form these results we
were able to count probability density function profile of the most probable unbinding force
observed.
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1 Úvod

Nanotechnológie sú v dnešnej dobe široko rozšírené pri konštrukcií najnovších
detekčných zariadení vysoko špecificky citlivých na cieľové molekuly. Tieto zariadenia by
mali nahradiť mnohé komerčne pouţívané prístroje, ktorých citlivosť nie je dostatočne
vysoká alebo prevádzkové náklady znemoţňujú vyuţitie v rozvojových oblastiach, kde je
potrebná detekcia nebezpečných látok.
V mojej práci som naviazala na doteraz získané informácie o aptaméroch s väzobným
miestom na trombín, ktoré boli predmetom môjho bakalárskeho štúdia. Rozhodli sme sa
podrobnejšie preskúmať termodynamické vlastnosti, ktoré nám podávajú informácie
o stabilite takto nasyntetizovaných oligonukleotidov. Sila väzby, medzi vytvoreným
komplexom, je veľmi dôleţitý faktor pri snahe zostrojiť citlivý detektor. Práve preto sme
sa venovali aj tejto problematike a najnovšími vyvinutými metódami sme analyzovali
tvorbu komplexov medzi aptamérmi a trombínom. Rôzne konfigurácie aptamérov boli
pripravené jednoduchým molekulovým inţinierstvom. Predpokladali sme najlepšie
vlastnosti aptaméra tvoreného komplemenárnymi reťazcami, ktorý poskytuje dve fibrínové
väzobné miesta. Získané výsledky z rôznych metód sme porovnali a vyvodili závery.
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2 Súčasný stav problematiky
2.1

DNA
Deoxyribonukleová kyselina alebo DNA je nukleová kyselina obsahujúca genetickú

informáciu o molekulách bielkovín nevyhnutných na stavbu ţivého organizmu (okrem RNA
vírusov), ktorá poskytuje moţnosť rozmnoţovať sa a evolučne sa vyvíjať. Hlavná úloha DNA
je dlhodobo uskladňovať pôvodné informácie v neporušenom stave, aby sa dali pouţiť na
syntetizovanie rôznych komponentov bunky, ako napríklad RNA alebo proteínov. DNA
segmenty, ktoré nesú genetickú informáciu sa nazývajú gény, avšak ďalšie sekvencie majú
rôzne štrukturálne významy alebo sa starajú o funkčnú reguláciu vyuţitia genómu.

2.1.1

Primárna štruktúra

DNA je dlhý polymérový reťazec, ktorý pozostáva z opakujúcich sa podjednotiek –
nukleotidov. Kaţdý nukleotid pozostáva z pentózového cukru, kyseliny fosforečnej
a dusíkatej heterocyklickej bázy. Poradie v reťazci, tzv. primárnu štruktúru, zabezpečuje
fosfodiesterická väzba (Obrázok 1) medzi jednotlivými nukleotidmi. Väzba sa tvorí medzi
zvyškom kyseliny fosforečnej a voľnými OH skupinami na konci deoxyribózy na 3´ a 5´
uhlíku. Práve postupnosť nukleotidov kóduje genetickú informáciu jedinca.

.
Obrázok 2.1 Schéma fosfodiesterickej väzby medzi nukleotidmi. Zdroj:
http://www.upjs.sk/public/media/4354/Biofyzika09.pdf
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2.1.2

Sekundárna štruktúra

V ţivých organizmoch DNA neexistuje ako jeden reťazec ale vyskytuje sa ako dvoj
závitnica. Táto štruktúra, ktorá bola objasnená Watsonom a Crickom, je spôsobená
vodíkovými väzbami (presnejšie Hoogstenovými silami) medzi komplementárnymi
nukleotidmi, takzvanými bázovými pármi (A-T,G-C), kde sa páry C:G a A:T vţdy vyskytujú
v pomere 1:1. Adenín sa formuje do bázového páru s tymínom dvoma vodíkovými väzbami
a cytozín s guanínom troma vodíkovými väzbami (Obr. 2.2). Tieto sily spôsobujú stočenie
reťazcov do špirály. Špecifická geometrická zhoda donorov a akceptorov vodíkových väzieb
povoľuje iba „správnym“ párom vytvorenie stabilných väzieb. DNA obsahujúca väčší pomer
C-G väzieb sa povaţuje za stabilnejšiu, ale protichodne k všeobecnému presvedčeniu,
vodíkové väzby nie sú aţ tak signifikantné pri otázke stabilizácie ako práve medzimolekulové
sily (stucking interactions).

Obrázok 2.2 Vodíkové väzby medzi bázovými pármi. Upravené podľa:
http://www.pnas.org/content/102/30/10466/F1.large.jpg

2.2

G-kvadruplex štruktúra

Sekvencie nukleových kyselín bohaté na guanínové nukleotidy sú schopné vytvárať
vyššie organizované štruktúry nazývané G-kvadruplexy (tieţ známe ako G4-DNA).
Pozostávajú zo štvorcovo usporiadaných guanínov stabilizovaných Hoogstenovými
vodíkovými väzbami. Potenciálne kvadruplexové sekvencie boli identifikované v guanínovo
bohatých eukaryotických teloméroch a nedávno aj v netelomérickej genomickej DNA.
Predpokladá sa ţe regulujú biochemické procesy v telomérických oblastiach. Prirodzená
funkcia a biologické vyuţitie v netelomérickej DNA je v poslednej dobe predmetom
skúmania. Máloktoré 3D štruktúry g-kvadruplexov uţ boli kompletne charakterizované, ale
štruktúra kvadruplexu s afinitným miestom na trombín d(GGTTGGTGTGGTTGG) je
16

výnimka (Obrázok 3). Doteraz sa publikovalo veľa vedeckých prác o rôznych metódach
štúdia stability tejto štruktúry. Metódou kruhového dichroizmu bola preskúmaná Gkvadruplexová štruktúra so špecifickým väzobným miestom pre trombín v prítomnosti K+ a
Na+ iónov (Poniková a spol. 2008)

Obrázok 2.3 G-kvadruplexová štruktúra v prítomnosti K+ Na+ iónov. Vpravo je znázornená
väzba aptaméru s molekulou trombínu. Zdroj: http://www.ifc.uni-osnabrueck.de/wpcontent/uploads/2009/03/fig21.png

2.3

Aptaméry

DNA aptaméry sú jedno vláknové oligonukleotidy s vysokou afinitou k špecifickým
molekulám (Ellington a Szostak, 1990). Aptaméry sa vyrábajú metódou SELEX (Evolution of
Ligands

by

EXponencial

enrichment)

systematický

vývin

ligandov

pomocou

exponenciálneho obohatenia, po ktorej sú vybrané sekvencie schopné viazať malé molekuly,
proteíny, nukleové kyseliny alebo dokonca bunky, tkanivá a organizmy.

Obrázok 2.4 Priebeh procesu selekcie DNA/RNA aptamérov. Prerobené podľa:
http://bio349.biota.utoronto.ca/20069/bio349jerry1/background.html
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Proces SELEX prebieha ako reťazový cyklus absorpcie, regenerácie DNA/RNA a zosilnenia.
Na spustenie tejto metódy musíme disponovať najskôr kniţnicou náhodných
postupností nukleových kyselín. Táto kniţnica musí obsahovať najmenej 1014- 1015 DNA
alebo RNA molekúl s ľubovoľne usporiadanými oblasťami označenými z oboch strán
s fixnou primárnou sekvenciou. Väčšina väzieb aptamérov s cieľovou molekulou sa deje
prostredníctvom vodíkových mostíkov, RNA kniţnice poskytujú väčšiu variabilitu
v porovnaní s DNA kniţnicami, ale výsledné aptaméry sú vysoko náchylné k štiepeniu
nukleázami. Aj napriek týmto problémom sa podarilo vyvinúť kombinovanú metódu SELEX,
ktorá eliminuje nestabilitu aptamérov.
Proces selekcie začína inkubáciou nukleových kyselín s cieľovými molekulami a následne je
spustený prvý cyklus absorpcie. Cieľové molekuly môţu byť zachytené na povrchu alebo
voľne rozpustené v pracovnom roztoku.
Nasledujúca inkubácia a separácia zabezpečuje oddelenie DNA/RNA s naviazanými
ligandami od voľných oligonukleotidov, ktoré sú v ďalších krokoch neţiaduce. Toto je
kritický krok metódy SELEX, pretoţe separácia je náročná a závisí od mnohých faktorov,
ktoré musia byť špecificky a citlivo nastavené podľa separovaných prvkov. Testovalo sa uţ
veľa metód separácie DNA/RNA a ligandov. Ak nastane situácia kde cieľová molekula
(ligand) nie je naviazaná, tak sa najčastejšie pouţíva metóda separácie cez filter. Avšak
v poslednom čase sa, ako veľmi spoľahlivá metóda na separáciu viazaných/neviazaných
DNA/RNA, začala pouţívať kapilárna elektroforéza (separácia na základe veľkosti náboja).
V prípade imobilizovaných cieľových molekúl, separácia závisí od spôsobu naviazania, a
afinitná elúcia sa pouţíva na odstránenie DNA/RNA naviazanej na stĺpčekovo imobilizované
molekuly. Na zlepšenie aptamérovej špecifity je vhodné pouţiť pomocné kroky negatívnej
selekcie (odstránenie aptamérov naviazaných na podporné skupiny ligandov) a zberacej
selekcie (odstránia sa aptaméry naviazané na molekuly podobné cieľovým molekulám) pred
primárnou a pozitívnou selekciou.
Po dosiahnutí afinitnej saturácie, sa získaná cieľová kniţnica naklonuje a usporiada.
Vyhľadajú sa individuálne sekvencie na zvýšenie schopnosti viazať znova cieľovú skupinu,
pomocou fluorescenčných alebo rádioaktívnych značiek, povrchovej plazmónovej rezonancie
alebo fluorescenčnej korelačnej spektroskopie. Analýza klonovaných sekvencií zvyčajne
produkuje desiatky druhov sekvencií so schopnosťou sa viazať so špecifickou molekulou.
Preto sú potrebné ďalšie štúdie, orezávanie a separovanie, kým je charakterizovaná a vybratá
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istá sekvencia aptaméra s najlepšou afinitou. Takýto aptamér je teraz moţné vyrábať vo
väčších mnoţstvách jednoduchou metódou chemickej syntézy.

2.3.1

Aptamér citlivý na trombín

Tento aptamér sa stal predmetom štúdia mnohých výskumných skupín. Všeobecne sa
povaţuje za prototyp obsahujúci intramolekulárny guanínový kvadruplex, ktorý poskytuje
afinitné miesto na naviazanie molekulu trombínu. Trombín je kľúčový faktor pri udrţiavaní
homeostázy, citlivá rovnováha medzi krvácaním a trombózou. Práve lokalizácia a schopnosť
rýchleho nárastu koagulačných proteináz a ich kofaktorových komplexov na mieste
vaskulárneho zranenia štartuje proces, ktorý inhibuje alebo modifikuje proteázy v celom
vaskulárnom systéme a tým sa zabráni vykrvácaniu v mieste poranenia. Koagulácia sa
prejavuje na vaskulárnom povrchu cez trombotickú aktivačnú kaskádu. V mieste fraktúry
vaskulárnej steny sa indukuje postupná aktivácia proenzýmov serínových proteáz, ktorá vedie
k uvoľneniu trombínu a vytvorenie fibrínovej siete. U zdravých pacientov je táto kaskáda
prísne regulovaná aby sa zabránilo vykrvácaniu, ale taktieţ na predídenie vzniku nevhodných
krvných zrazenín. Kľúčovou proteázou tejto kaskády je α-trombín, hlavný koagulačný faktor
II (F2) špecificky reagujúci s mnoţstvom substrátov. Trombín vykazuje prokoagulačné
vlastnosti, premieňa rozpustný fibrinogén na nerozpustné fibrínové vlákna, ale v prítomnosti
trombomodulínu, trombín stráca svoje koagulačné vlastnosti a stáva sa antikoagulačným
a nepremieňa ďalej fibrinogén na fibrín. V ľudskom tele je zakódovaný v F2 géne.

Obrázok 2.5 Schematická štruktúra molekuly trombínu. Zdroj: http://chemfaculty.ucsd.edu/komives/Home_files/thrombin.gif
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Prvá zmienka o tomto aptaméri bola publikovaná v časopise Nature autormi Bock a spol
v 1992 roku (Bock a spol., 1992). Od vtedy bola štruktúra tohto aptaméru predmetom štúdia
mnohých vedcov. Na základe výsledkov z NMR (Schultze a spol., 1994), röntgenovej
kryštalografie (Padmanabhan a spol., 1993), CD spektroskopie (Fialova a spol., 2006) alebo
ITC (isotermal titration calorimetry ) (Nagatoishi a spol., v tlači) bola potvrdená štruktúra
tvorená ôsmimi guanínovými zvyškami zviazaná vodíkovými väzbami do tvaru Gkvadruplexu stabilizovaná K+ iónmi. V tejto oblasti boli publikované aj teoretické práce, ktoré
metódou molekulovej dynamiky modelovali vzťah medzi štruktúrou a aktivitou na atómovej
úrovni pri rôznych teplotách (Jayapal a spol., 2009) alebo nasimulované formovanie tejto
štruktúry v prítomnosti polyetylénglykolu pri nízkych teplotách (Nagatoishi a spol. 2007)

2.4

Biosenzory

Podľa definície je biosenzor analytické zariadenie obsahujúce citlivý element spravidla
biologickej podstaty, schopný detekovať určité látky. Úspešnosť vývoja rôznorodých
biosenzorov je podporená niekoľkými, v dnešnej dobe, uţ komerčne pouţívanými
biosenzormi, ktoré uľahčili napríklad detekciu glukózy u pacientov trpiacich cukrovkou.
Biosenzor pracuje na princípe enzýmu glukózo oxidázy (Cardosi a spol., 1987), ktorý
premieňa

glukózu

na

kyselinu

glukónovú

a H2O2.

Peroxid

amperometricky. Reakcia prebiehajúca na povrchu enzýmového

vodíka

sa

detekuje

biosenzora generuje

elektrický prúd, ktorý je úmerný mnoţstvu glukózy v krvnej vzorke.
Kaţdý biosenzor obsahuje 3 základné zloţky:
biologicky aktívny element – dokáţe rozoznať zloţku skúmanej vzorky, na ktorú je afinitná
prevodník – konvertuje reálny priebeh detekcie v čase na merateľný signál
displej – premieňa signál z prevodníka na výsledný digitálny výstup pre pouţívateľa (graf,
dáta...)
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2.4.1

Elektrochemické biosenzory

Princíp fungovania elektrochemických biosenzorov je zaloţený na reakcii analytu
s apramérmi za vzniku elektrického signálu, napríklad elektrického prúdu, ktorý je úmerný
koncentrácií skúmanej látky (Mir a spol., 2006). Niektorí autori pouţívajú naviazanie druhého
aptaméra na iné väzobné miesto analytu na zosilnenie signálu tzv. sendvičovú metódu
(Ikebukuro

a spol.,

2005).

Jednoduchší

spôsob

detekcie

trombínu

pomocou

amperometrického aptasenzora bol navrhnutý v práci Hianika a spol. (2005), v ktorej bola
pouţitá elektrochemická značka metylénová modrá (MB). MB na povrchu elektródy je
redukovaná pri určitom napätí medzi senzorom a referenčnou elektródou. Kladne nabitá MB
interaguje so záporne nabitou molekulou trombínu. Preto naviazanie trombínu na aptamér v
prítomnosti MB vedie k vzniku prúdu, ktorý slúţi na detekciu trombínu. Citlivosť
amperometrického aptasenzora bola porovnateľná s detekciou trombínu pomocou metódy
kremenných miktováh (QCM) a dosahovala 10 nM. Xiao a spol. (2005) pouţili komplex
pozostávajúci z DNA aptaméra citlivého na trombín a krátkeho reťazca komplementárneho
k väzobnej časti aptaméra. Pridanie trombínu na povrch biosenzora indukovalo zbalenie
guanínového quadruplexu, ktorý obsahuje väzobné miesto pre trombín, a následné rozpletenie
dvojzávitnice a tým aj priblíţenie MB k zlatému povrchu. Dôsledkom bol rast redukčného
prúdu. Nie je však nutné pouţiť dve vlákna na vytvorenie 3D štruktúry umoţňujúcej väzbu
s detekovanou látkou. Baker a spol. (2006) vyvinuli biosenzor na detekciu kokaínu
v biologických vzorkách. Pouţili aptamér schopný čiastočne vytvárať priestorovú štruktúru
s jedným z jeho troch moţných dvojzávitnicových úsekov. V prítomnosti kokaínu sa aptamér
poskladal do špecifickej konformácie, čo viedlo k priblíţeniu koncovej MB skupiny k
povrchu elektródy. Takto bolo moţné detekovať 500 µM kokaínu v biologických vzorkách
dokonca aj v prítomnosti znečistenia týchto vzoriek rôznymi prímesami. Senzor bolo moţné
regenerovať premytím v pufri.
Polovodičové biosenzory
V dnešnej dobe sú beţné aj elektrochemické biosenzory na báze polovodičov najmä ISFETs
(ion – sensitive field effect transistor) a tieţ LAPS (light addressable potentiometric sensor).
Zatiaľ čo ISFET má štruktúru štandardného tranzistora pokrytého selektívnou membránou,
tak LAPS vyuţíva niektoré zjednodušenia a miniaturizačné postupy. LAPS imunosenzor bol
vyvinutý pre detekciu patogénneho mikroorganizmu Francisella tularensis (Thompson a Lee,
1992) s limitom detekcie 3,4 x 103 buniek a v podobnej aplikácii pre mikroorganizmus
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Brucella militentis (Lee a spol., 1993) s limitom detekcie 6 x 103 buniek. Takýto
potenciometrický biosenzor bol skonštruovaný pomocou molekulárne označeného polyméru
na detekciu herbicídu antrazínu a detekuje s citlivosťou od 3 x 10-5 M aţ 1 x 10-3 M
(D´Agostino a spol 2006). Biosenzor na takomto princípe bol skonštruovaný aj na detekciu
neurotransmitera

serotonínu

(Kitade

a spol

2004).

ISFET

s imobilizovaným

butyrylcholinesterázou boli skonštruované na detekciu glukoalkaloidov (Korpan a spol.,
2006). Jednoduchá pH elektróda modifikovaná s AChE (acetylcholín steráza) bola pouţitá na
detekciu organofosfátových pesticídov (Timur a Telefoncu, 2004).
Amperometrické biosenzory
Amperometrické biosenzory sú pomerne citlivé. Pracovná elektróda takéhoto biosenzora je
zvyčajne ušľachtilý kov alebo naparená bio citlivá vrstva (Wang a spol, 1999). Uhlíková pasta
so zapustenými enzýmami je tieţ jedna z menej finančne náročných moţností (Cui a spol.,
2005). Po aplikovaní potenciálu sa meria prúd, ktorý je generovaný v enzýmovej vrstve
premenením elektroaktívnych druhov (zvyčajne nA aţ µA rozsah) (Mehrvar a Abdi, 2004).
Amperometrické biosenzory sú väčsinou pouţívané na širokej škále analytov ako napríklad
glukóza, laktát (Ohnuki a spol., 2007) a sialová kyselina (Marzouk s spol., 2007). ˇPouţívajú
sa ďalej na rozpoznávanie biologických prvkov ako Bacillus cereus a Mycobacterium
smegmatis (Yemini a spol., 2007), serologické diagnózy Franciselly tularensis (Pohanka and
Skládal 2007).
Impedimetrické biosenzory
Impedimetrické biosenzory sú menej často pouţívané ako potenciometrické alebo
amperometrické biosenzory, ale aj napriek tomu dosahujú dobré výsledky. Elektrochemická
impedančná spektroskopia (EIS) je veľmi účinná priama metóda na detekciu afinitných
interakcií na povrchoch modifikovaných aptamérmi. Senzor sa obyčajne pripraví pomocou
chemisorbcie aptaméru modifikovaného tiolovou skupinou. Naviazanie detekovanej molekuly
na aptaméry zablokuje prístup redoxnej značky k povrchu elektródy, čo vedie k zmene
faradaickej impedancie (nábojová transferová rezistancia). Táto metóda sa pouţíva napríklad
na detekciu lysozýmu (Xu a spol., 2006), trombínu (Radi a spol., 2005) a ľudského
imunoglobulínu E (IgE) (Ouerghi a spol., 2002) vo veľmi nízkych koncentráciách (fM). Ďalej
sa touto metódou dá sledovať hybridizácia DNA fragmentov, ktoré boli predtým označené
reakciou s polymeráznym reťazcom (Davis a spol., 2007).
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Optické biosenzory
Existujú dva druhy prevodníkov pre stanovenie biologických prvkov a to klasické
fotometrické prevodníky, alebo prevodníky vyuţívajúce nelineárnu optiku. Klasické
prevodníky sú väčšinou spojené s protilátkou značenou chromogénom ale boli popísané aj
metódy vyuţívajúce fluorescenciu vlastného analytu (Glazier a Weetal, 1994). Medzi
biosenzory vyuţívajúce nelineárnu optiku patria napríklad interferometre, SPR (surface
plasmon resonance) alebo RM (resonant mirror). Veľkou výhodou týchto metód je moţnosť
priameho stanovenia bez pouţitia ďalších značiek. Zo série klasických fotometrických
biosenzorov spomeňme napríklad senzor tvorený optickým vláknom, ktoré bolo pokryté
primárnou protilátkou proti pôvodcovi moru, baktérii Yersinia pestis, ktorý bol schopný
detekovať uţ 5 ng/ml jej povrchového antigénu (Cao a spol, 1995). Na rozpoznanie látky sa
nemusia pouţívať iba protilátky. Napríklad dengue vírus sérotyp 3 bolo moţné detekovať
fluorescenčnou analýzou jeho RNA (Kwakye a Baummer, 2003). Táto analýza vyuţila
lipozómy obsahujúce farbivo s povrchovo viazanou DNA ako sondu. Zo skupiny detektorov
vyuţívajúcich nelineárnu optiku sú pravdepodobne najrozšírenejšie SPR biosenzory. SPR
vyuţíva svetelný zväzok dopadajúci cez optický hranol na tenký kovový film a následný
odraz

tohto

lúča.

V presne

stanovenom

uhle

dochádza

k interakcii

ţiarenia

s delokalizovanými elektrónmi kovovej vrstvy, čo je sprevádzané prudkým poklesom
intenzity svetla vychádzajúceho z hranolu. SPR sa vyuţíval napríklad na detekciu
glukoproteínu gp 120 z HIV-1 (Brigham-Burke a Edwards, 2002) ako aj efektu malých
molekulárnych inhibítorov na väzbu medzi HIV-1 reverznou transkriptázou a DNA duplexom
(Lei a spol., 2007) alebo protilátku proti Salmonella typhimurium (Oh a spol., 2005).
2.5

Piezoelektrické biosenzory

Piezoelektricita je definovaná ako elektrická polarizácia produkovaná mechanickým
napätím na niektorých druhoch kryštálov. Je to lineárna elektromechanická interakcia medzi
mechanickým a elektrickým stavom v kryštalických materiáloch bez centra symetrie. Sú to
dielektrické materiály so spontánnou elektrickou polarizáciou
Prví pozorovali tento jav bratia Pierre a Jacques Curie v roku 1880, ako zmenu potenciálu
generovaného medzi dvoma povrchmi kremíkového kryštálu, ktorý bol pod mechanickým
napätím, takzvaný priamy piezoelektrický efekt. Tento efekt je reverzibilný, takţe nastáva
deformácia piezoelektrického materiálu po privedení elektrického poľa na povrch kryštálu.
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Tento jav, nazývaný aj opačný piezoelektrický efekt, bol pozorovaný G. Lippmanom rok po
objavení piezoelektricity. Keď tenký plátok piezoelektrického materiálu, ako napríklad
kremíkový kryštál alebo Rochellovu soľ (vínan sodnodraselný), vloţíme do elektrického poľa
s vhodnou frekvenciou, bude oscilovať v mechanickom rezonančnom móde špecifického pre
daný kus látky. Rezonančná frekvencia závisí hlavne od hrúbky kryštálu a od uhlu, pod
ktorým bol vyrezaný z celého kryštálu. Najpouţívanejšie sú kremíkové kryštály vyrezané
takzvaným AT rezom (35°15´) zo Z alebo optickej osi v kryštály (Obrázok 2.6). V tomto
prípade rezonančná frekvencia veľmi slabo závisí od teploty.

Obrázok 2.6 Schematicky znázornené rezy kremíkovým kryštálom. Zdroj:
http://szjf.com/userfiles/dhyiuxw7aapaa1274494167.jpg

Takto vyrezané kryštály s naparenými elektródami na ich povrch sa nazývajú aj TSM
(Thickness share mode) rezonátory, pretoţe pracujú v hrúbkovo striţnom móde.

2.5.1

História TSM

Vývoj a aplikácia kremíkových TSM rezonátorov je vysoko rozvinutá oblasť v elektrickom
inţinierstve. Ich história siaha aţ do roku 1920, kedy sa prvý krát začal o tieto rezonátory
zaujímať National Bereau of Standards (USA). Skúmali ich z hľadiska pouţitia ako
frekvenčné štandardy. Postupom času odhaľovali nové moţnosti vyuţitia tohto jedinečného
materiálu a tak začali spolupracovať s Bell Telephone Laboratories. Uţ v roku 1929 priniesla
táto spolupráca prvé úspechy a na trh uviedli štyri kompletne teplotne - kontrolované 100 kHz
oscilátory, ktoré sa neskôr stali národným primárnym štandardom pre rádiové frekvencie.
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Kremíkové rezonátory boli dôleţité aj pre rádio - komunikačné zariadenia vyuţívané počas
druhej svetovej vojny. V 50 rokoch nemecký fyzik G. Sauerbrey objavil nový spôsob vyuţitia
kryštálov a to ako kremíkové mikrováhy (QCM – quartz crystal microbalance)

2.5.2

Princípy fungovania QCM

Rezonančná frekvencia základného akustického módu vibrácii kremíkového TSM
rezonátora s hrúbkou hq je
(1)
kde µq a ρq sú striţný modul a hustota kremíkového kryštálu. Zmena frekvencie spôsobená
nanesením vrstvy na povrch rezonátora s rovnakou akustickou impedanciou ako samotný
kryštál je priamoúmerná hmotnosti nanesenej látky na jednotku plochy. Túto úmeru prvý krát
popísal Sauerbrey:

(2)
Elektrické charakteristiky QCM sú veľmi dobre opísateľné jednoduchým RLC tlmeným
obvodom (Butterworth-Van Dyke ekvivalentný obvod) Obr.1.

Obrázok 2.7 Butterworth-Van Dyke ekvivalentný obvod

Sériová rezonančná frekvencia fs tohto RLC rezonančného obvodu je daná rovnicou
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(3)

V tejto rovnici je L1 dynamická induktancia, miera oscilujúcej hmoty na povrchu kryštálu; CS
dynamická kapacitancia, miera elasticity oscilujúceho tela. Rezistancia obvodu sa vzťahuje na
faktor kvality Q (šírka rezonančného píku), disipiáciu D a plnú šírku v polovici maxima δf
rezonancie vo vzťahu:
(4)

kde Rmot je hybná alebo dynamická rezistancia kremíkového rezonátora. Pre nepokrytý kryštál
je Rmot definovaná ako miera tlmenia spôsobeného vnútorným trením kremíka. Pokrytie
kryštálu spôsobí dodatočné stlmenie. Ak pokryjeme kryštál tenkou tuhou vrstvou,
spozorujeme malý nárast R, ale hrubšie mäkšie vrstvy (polyméry) môţu spôsobiť nárast
rezistancie aj o stovky ohmov (Allan a spol., 2008). V 80 rokoch sa prvý krát objavili
experimenty s TSM rezonátormi v tekutom prostredí. Pre nekonečne vysokoelastickú
kvapalinu v kontakte s povrchom TSM rezonátora sa frekvencia dá vyjadriť ako

(5)
pričom ρ1 a η1 je hustota a viskozita tekutiny.
Kompletnejšia teória na popísanie hrúbkovo striţných módov kremíkových rezonátorov bola
vypracovaná na základe komplexnej hodnoty elektrickej impedancie QCM. Zq. Impedancia
pre TSM rezonátor tlmený konečným viskózno-elastickým filmom sa dá popísať ako suma
dvoch komplexných impedancii
(6)
kde ZL je akustická záťaţová impedancia vzhľadom na naviazaný film na povrchu.
Mnohé teórie sa pokúšajú čo najpresnejšie popísať zmeny frekvencie kryštálu
ponoreného v kvapaline, avšak mnohí vedci si poloţili otázku, či metóda kremíkových
mikrováh naozaj dokáţe dať dostatočne presnú odpoveď na to, aká reálna hmotnosť látky sa
detekuje na povrchu a aká časť frekvencie v skutočnosti prispieva k tejto zmene (Tsionsky
a spol., 2003). Ak by sme mali byť presní, tak táto metóda by mala skôr niesť pomenovanie
„nanováhy“, pretoţe presnosť detekcie siaha aţ do oblasti nanogramov na cm2. Na omnoho
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závaţnejší rozpor narazili vedci pri aplikovaní Sauerbreyho rovnice, ktorá dáva do priameho
pomeru zmenu frekvencie s hmotnosťou naviazanej látky na povrch rezonátora, na kryštály
oscilujúce v kvapaline . V tomto prípade je pozorovaný pokles frekvencie spôsobený sčítaním
príspevkov týchto faktorov
(7)
Kde pravá strana rovnice reprezentuje zmenu frekvencie spôsobenú hmotou naviazanou na
povrch

, viskozitou a hustotou média v kontakte s povrchom kryštálu

tlakom

, nerovnosťou povrchu kryštálu

a teplotou

, hydrostatickým

, kĺzaním povrchu kryštálu (slippage effect)

. Mnohé iné faktory môţu byť pridané do tejto rovnice vzhľadom na

prebiehajúci experiment. Z vyššie uvedených argumentov vyplýva, ţe QCM nám nedokáţe
dostatočne presne podať informáciu o hmotnosti naviazanej látky na povrch. To však nemusí
byť nevýhoda pri vývoji citlivých detektorov, pri ktorých nie je priorita získať kvantitatívnu
hodnotu ale skôr detekovať odozvu povrchu detektora na prítomnú látku.
2.5.1

QCM biosenzory

Sú rovnako ako SPR senzory schopné pracovať bez ďalšieho pouţitia značiek. Ako
piezoelektrický kryštál môţe poslúţiť akýkoľvek anizotropný kryštál. Pre konštrukciu
piezoelektrických kryštálov sa však najčastejšie pouţívajú kremenné kryštály – QCM (Quartz
crystal microbalance) so základnou frekvenciou 5 – 20 MHz. Takéto senzory sú schopné
detekovať uţ 105buniek/ml V.cholerae (Wong a spol., 2002) alebo patogenické baktérie
Edwardsiella tarda (Hong a spol. 2009), kde dosahujú porovnateľnú citlivosť s konvenčnými
senzormi ale tento typ biosenzora je moţné pouţiť 10 krát. Takýto biosenzor sa osvedčil aj
rýchlou a jednoduchou sérodiagnostikou prebiehajúcej tularemickej infekcie (Pohanka, 2006),
laktátov (Parra a spol., 2006) alebo dokonca boli vyvinuté biosenzory na detekciu Bacillus
anthracis pôvodcu smrteľného antraxu na báze rozpoznávania jeho špecifických DNA
sekvencii (Hao a spol., 2011).
Pri realizovaní experimentov v roztoku je problém rozlíšiť zmenu frekvencie spôsobenú
naviazaním substrátu na povrch od zmeny frekvencie spôsobenej disipáciou signálu do okolia
v dôsledku viskóznych vlastností tenkých vrstiev pokrývajúcich kryštál. Metóda TSM
poskytuje moţnosť sledovať so zmenou frekvencie súčasne aj zmenu viskozity prebiehajúce
na povrchu kryštálu. Takouto metódou bola pozorovaná adhézia ţivých buniek na TSM
senzor v reálnom čase a získaná informácia o zmene rezistancie na povrchu, spôsobenej
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popraskaním aktínového skeletu v prítomnosti chytochalasínu D, ktorý sa beţne nachádza
v ľudskom fibroblaste (Fang a spol., 2006). V ďalšej štúdii sa uvádza silná korelácia medzi
zmenou rezistancie a adhéziou endoteliálnych buniek, takto získali podrobnejšie informácie
o kinetike a rôznych fázach adhézneho procesu (Hong a spol., 2006). Ukázalo sa, ţe táto
metóda je vhodná aj na veľmi citlivú detekciu dopamínu pouţitím citlivého povrchu
biosenzora s naviazanými kalixarénmi. Táto metóda dokázala detekovať uţ 50pM
koncentráciu dopamínu zatiaľ čo najlepšie elektrochemické biosenzory vykazujú 20nM LOD
(Šnejdárková a spol., 2010). V práci Cheran a spol. (2007) skúmali vplyv rôznych
neurotrópnych látok na neuróny imobilizované na povrchu rezonátora a v dôsledku
konformačných zmien. Pozorovaný jav bol interpretovaný ako zníţenie vzájomného kĺzania
vrstiev.

2.6

Aptasenzory

Významný pokrok vo vývoji receptorov pre afinitné biosenzory nastal v roku 1990,
kedy boli objavené DNA a RNA aptaméry. Aptaméry poskytli plnohodnotnú náhradu za
protilátky, kvôli pomerne nenáročnej produkcii, stabilite a ľahkej manipulácií. Nakoľko sa v
tejto práci venujeme sledovaniu štruktúry aptamérov uvedieme niektoré základné rozdiely
medzi aptamérmi a protilátkami, ktoré sú taktieţ vyuţívané pri tvorbe mnohých
biodetektorov.
Tabuľka.1 Porovnanie aptamérov s protilátkami
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Citlivosť aptaméra na detekovaný element však nezaručuje jeho vyuţitie ako citlivú vrstvu
biosenzora. Transformácia afinitnej reakcie

na merateľný signál je rovnako dôleţitá.

Naviazanie detekovanej látky niekedy spôsobuje zmenu v absorpcii alebo fluorescencii, ktorá
môţe byť sledovaná spektoskopicky alebo kalorimetricky. Za posledných niekoľko rokov boli
opublikované články, v ktorých sa popisovali biosenzory s optickým (Strehlic a spol., 2008)
alebo elektrochemickým výstupom (Willner a spol., 2007). Elektrochemický prevod signálu
na digitálny poskytuje praktický a menej komplikovaný spôsob zaznamenania naviazania
analytu na aptaméry. Niektoré z metód sa uţ úspešne vyuţívajú v praxi, napríklad skupina
Tan a spol. (2006) vyvinuli biosenzor na rýchlu detekciu leukemických buniek pomocou
aptmamérov pouţitých ako hlavnú zloţku biosenzora. Prvý biosenzor na detekciu trombínu
s pouţitím aptamérov ako biologickej časti senzora bol navrhnutý Ikebukuro a spol. (2005)
avšak ako sme uţ uviedli Hianik a spol. (2005) navrhli jednoduchší a citlivejší spôsob
detekcie tejto bielkoviny.
2.7

Štúdium interakcie molekúl s DNA aptamérmi pomocou AFM

Skenovacia sondová mikroskopia zahŕňa celú radu techník, ktoré merajú povrchovú
topografiu, vlastnosti látok na atómovej úrovni, lokálnu magnetizáciu, odrazivosť a absorpciu
svetla, elektrickú či tepelnú kapacitu, vodivosť atď. Stále pribúdajú nové publikácie
o technických pokrokoch a výhodách v tejto oblasti.
Dvaja vedci z IBM, Binnig a Rohrer, začiatkom roka 1980 vyvinuli novú techniku na štúdium
povrchových štruktúr – Skenovaciu tunelovú mikroskopiu (STM), ktorá im priniesla
Nobelovu cenu za fyziku v roku 1986. Po tomto vynáleze nasledoval vývoj mnohých ďalších
metód, ktoré sa spolu so STM klasifikujú ako skenovacia sondová mikroskopia. Z týchto
metód je najznámejšia atómová silová mikroskopia (AFM).
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2.7.1

AFM

Princíp fungovania AFM je meranie interaktívnych síl medzi povrchom vzorky a hrotom
mikroskopu. Výhodou AFM je moţnosť merať morfológiu povrchu ako na vodivých tak aj na
nevodivých vzorkách. AFM môţe pracovať v rôznych prostrediach ako napríklad vo vákuu,
vo vzduchu, pri nízkych alebo vysokých teplotách, pričom vzorky môţu byť ponorené vo
vode alebo iných roztokoch. Kvôli týmto výhodám je AFM špeciálne vhodná pre in-situ (v
reakčnej zmesi) elektrochemické štúdie, biologické štúdie a na vyhodnotenie povrchu vzorky
pri rôznych experimentálnych podmienkach.

Obrázok 2.8 Zjednodušený princíp AFM. Prerobené podľa:
http://www.iap.tuwien.ac.at/www/_media/atomic/instrumentation/afm_wikpedia.png?w=400

V AFM sa vyuţíva na meranie štruktúry povrchu vzorky ostrý hrot, dĺţky niekoľko
mikrometrov, ktorý je vytvarovaný na voľnom konci pruţného nosníka. Typický polomer
špičky takéhoto hrotu je 2 ÷ 20 nm. Nosník sníma van der Waalsove sily medzi hrotom a
povrchom vzorky a to môţe byť krátkodosahová repulzívna sila (kontaktný mód) alebo
ďalekodosahová atraktívna sila (nekontaktný mód). Hroty sú zvyčajne vyrobené z kremíka
alebo Si3N4. Piezoelektrický kryštál spolu s nosníkom, ktorý je na ňom upevnený, sa pohybuje
(rastruje) v rovine x - y (paralelnej s povrchom vzorky). Ostrý hrot tak „kopíruje" nerovnosti
na povrchu vzorky a podľa jeho reliéfu sa ohýba v smere osi z (kolmo na povrch vzorky).
Detekcia ohybu nosníka je zaloţená na optickom princípe. Lúč z laserovej diódy dopadá
na špičku nosníka a od neho sa odráţa na fotodetektor. Zmena ohybu je úmerná pohybu stopy
laserového zväzku odrazeného od nosníka. Tento posunom stopy odrazeného lúča spôsobí, ţe
energia dopadajúca na jednotlivé časti detektora uţ nebude rovnaká a z ich pomeru je moţné
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určiť vychýlenie nosníka. Signál z fotodetektora je ďalej softvérovo spracovaný a slúţi na
zobrazenie topografie povrchu.
Interaktívne sily merané AFM môţu byť kvalitatívne vysvetlené ako van der Waalsove
sily. Van der Waalsova potenciálna energia medzi dvoma atómami, lokalizovaná od nich vo
vzdialenosti r, sa dá aproximovať exponenciálnou funkciou Lennard-Jonesovym potenciálom
(obrázok 2.9).
.

(8)

Prvý člen súčtu popisuje ďaleko dosahové príťaţlivé sily spôsobené, všeobecne, dipóldipólovou interakciou a druhý člen zastupuje krátko dosahovú repulziu vzhľadom na Pauliho
vylučovací princíp. Parameter r0 je rovnováţna vzdialenosť medzi dvoma atómami, keď je
energia vo svojej minimálnej hodnote.

Obrázok 2.9 Lennard-Jonesov potenciál medzi dvoma atómami. Prerobené podľa:
http://www.physics.drexel.edu/~valliere/PHYS305/MolecularDynamics/320px-Argon_dimer_potential_and_LennardJones.png

Lennard – Jonesov potenciál dovoľuje odhadnúť interakčné sily medzi hrotom a vzorkou.

2.7.1

Dotykový mód AFM

Atómová silová mikroskopia môţe prebiehať vo vodných roztokoch a tak odhaľovať
jemné detaily, ktoré neboli pozorované elektrónovým mikroskopom. Práve vďaka týmto
vlastnostiam je AFM povaţovaná za najvhodnejšiu metódu na zisťovanie štrukturálnej
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analýzy biomolekúl a ich usporiadania. Ďalší spôsob aplikovania tejto metódy je vylepšenie
hrotu AFM na monomolekulárny senzor a sledovanie interakcie takto naviazanej látky pri
pohybe hrotu nad povrchom, kde je naviazaný koplementárny receptor. V beţne pouţívanom
SMRFM (Single-molecule recognition force microscopy) sú väzobné miesta detekované
pomocou väzby ligand – receptor pomocou vertikálej oscilácie kantilevera. V TREC
(Simultaneous topography and recognition imaging) móde ligand, pripevnený na hrot, zostáva
naviazaný na receptor na povrchu počas niekoľkých oscilácii kantilevera. Aj napriek tomu je
väzba zaznamenaná v kaţdom oscilačnom cykle, pretoţe reťazec spájajúci hrot a ligand tlmí
hornú amplitúdu maxima oscilácii kantilevera a zároveň spodná hodnota maxima je tlmená
vţdy keď sa hrot dotkne povrchu vzorky. Ak zaznamenávame súbeţne horné a dolné hodnoty
maxima amplitúdy tak potom môţeme jednoducho naskenovať rozmiestnenie receptorov na
skúmanom povrchu v XY škále.
Ak zafixujeme XY pozíciu funkcionalizovaného hrotu AFM nad molekulou receptora,
môţeme zmerať väzobné sily pri rôznych aplikovaných silách dotýkania sa povrchu,
interakčné časy pred rozviazaním väzby alebo biochemickú modifikáciu pri nešpecifických
interakciách s tretími molekulami.
Ligandom modifikovaný hrot AFM na rozpoznávanie povrchu vzorky (XY
skenovanie) a silovú spektroskopiu (Z skenovanie) je unikátny, pretoţe ostatné silové sondy
(ako napríklad intermolekulárna silová mikroskopia, biomembránová silová sonda,
kantilevery bez hrotu nesúce celé ţijúce bunky ako špecifický senzor) sú limitované
kvantifikáciou atraktívnych/repulzívnych síl so ţiadnym alebo veľmi slabým laterálnym
rozlíšením a tupým meracím hrotom.
Meranie veľkosti sily interakcie ligandu s receptorom je podloţené dôleţitým
aspektom, ţe sila väzby medzi ligandom a receptorom je menšia ako ktorákoľvek iná sila
pôsobiaca v tomto komplexe. Takto sa zabezpečuje meranie pretrhnutia väzby práve medzi
receptorom a ligandom a nie napríklad odtrhnutie ligandu od hrotu. Ligand je preto väčšinou
naviazaný na povrch hrotu kovalentne na rozdiel od väzby receptor ligand, ktoré sú vo
všeobecnosti nekovalentné a o jeden rád niţšie (<0,2 nN
kovalentné).
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pre nekovalentné a ≥1 nN

Obrázok 2.10 Schematické znázornenie funkcionalizovaného hrotu a aktívnej plochy.

Ako prví pouţili dotykový povrchový mód v 1992, Hoh a spol. na meranie sily
jednoduchej vodíkovej väzby. Po tomto objave vzniklo mnoţstvo prác zameraných na
meranie síl drţiacich pokope väzby medzi chemicky definovanými pármi. Ako prvé
biologické molekuly boli preskúmané avidín biotínové a streptavidín biotínové komplexy
(Lee a spol., 1994). Neskôr ich nahradili inými ligand receptorovými kombináciami vrátane
proteín-proteín alebo protilátka-antigén interakcií (Zlatanova a spol, 2000). Moţnosť AFM
merať

pN

sily

bola

vyuţitá

na

štúdium

síl

medzi

bunkovými

komponentmi, supramolekulárneho usporiadania taktieţ aj intramolekulárnych síl, ktoré
stabilizujú terciárnu štruktúru proteínu (Gamsjaeger a spol., 2005). Ďalej sa pouţíva napríklad
na preskúmanie konformačných zmien membránových komponentov počas naviazania
a transmembránový transport (Wielert-Badt a spol., 2008).
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3 CIELE PRÁCE

V tejto práci sme sa rozhodli naviazať na doposiaľ dosiahnuté výsledky vo výskume
DNA aptamérov citlivých na trombín a tak prispieť k moţnosti zostrojiť stabilný, citlivý
a komerčne vyuţívaný senzor s maximálnou stabilitou. Práca je preto zameraná na tieto ciele:

1. Imobilizácia DNA aptamérov na povrch piezokryštálu a štúdium interakcie trombínu
s aptamérmi rôznej konfigurácie, takých ako monoméry a diméry pomocou akustickej
metódy
2. Imobilizácia aptamérov na povrch AFM hrotu a štúdium síl interakcie medzi aptamérmi
a trombínom imobilizovaným na povrchu
3. Štúdium termodynamických vlastností DNA aptamérov rôznej konmfigurácie pomocou
absorbčnej spektroskopie.
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4 MATERIÁLY A METÓDY

4.1

UV/VIS spektrofotometria

UV/VIS spektrofotometria je analytická metóda, ktorá vyuţíva molekulovú absorpčnú
spektrometriu vo viditeľnej a v ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra. Ţiarenie,
dodávané vzorke, je ňou čiastočne pohltené, odrazené alebo ďalej vyvolá emisiu ţiarenia.
Metóda je zaloţená na princípe absorpcie ultrafialového alebo viditeľného svetla veľkým
mnoţstvom molekúl. V tejto oblasti elektromagnetického spektra, molekuly podliehajú
elektronickým prechodom. Táto technika je veľmi podobná fluorescenčnej spektroskopii,
v ktorej sa skúma prechod z exitovaného stavu do základného, zatiaľ čo absorpcia meria
prechody zo základného stavu do exitovaného. Vzniknuté spektrum sa rozloţí optickým
hranolom na spektrálne čiary čo sú frekvencie so špecifickou štruktúrou. Spektrofotometria
by nebola moţná, keby emitované spektrum bolo spojité. Avšak prechod zo základného stavu
do exitovaného je vţdy sprevádzaný absorbovaním rovnakého mnoţstva energie čo sa odrazí
vo výslednom spektre ako línia viacerých čiar (pásov), ktoré sú špecifické pre kaţdú látku.
Ľahko potom môţeme pomocou absorpčného (emisného) spektra určiť zloţenie látok pretoţe
ţiadne dve chemicky rozličné látky nemajú rovnaké spektrá.
Princíp metódy spočíva v tom, ţe z oţiarených voľných atómov bielym svetlom dostaneme
jednu spektrálnu čiaru, ktorá zodpovedá preskoku valenčných elektrónov na najbliţšiu vyššiu
energetickú hladinu. Ak tieto atómy ale naviaţeme do molekuly tak namiesto jednej
spektrálnej čiary vzniká celá séria blízkych spektrálnych čiar, ktoré vytvárajú molekulový
absorpčný pás. Tento pás vzniká preto, ţe molekuly pri rovnakej teplote podliehajú rôznej
distribúcii energie, to znamená, ţe sa nachádzajú v stave s rôznou vibračnou a rotačnou
energiou a môţu mať aj rôzny energetický stav pred a po preskoku elektrónov. Všetky zmeny
energií (Obr. 4.1) (vibračnej a rotačnej) sa pripočítajú k energii z preskoku elektrónov z čoho
vznikne celá sústava spektrálnych čiar, ktorých vlnová dĺţka sa líši len v malej miere, preto sa
to v spektre prejaví ako molekulový pás. Tieto pásy sa však výrazne líšia vzhľadom na
vlastnosť molekuly, preto sa táto metóda dá vyuţiť v mnohých oblastiach detekcie látok, kde
zo získaného spektra vieme presne povedať o akú látku sa jedná bez zmeny jej štruktúry alebo
zničenia vzorky.
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Obrázok 4.1 Diagram prechodu exitovaných elektrónov na vyššie energetické hladiny v
molekulách.

Skúmané látky môţu byť v plynnom, kvapalnom alebo tuhom stave (pokiaľ sú
transparentné) umiestnené v plastovej alebo kremennej kyvete. Na obrázku 4.2 vidíme
monochromatický svetelný lúč dopadajúci na stenu kyvety s intenzitou Io a následne
vychádzajúci lúč s intenzitou I.

Obrázok 4.2 Prechod monochromatického lúča cez kyvetu so skúmanou látkou.

Miera prepusteného alebo pohlteného ţiarenia sa vyjadruje ako transmitancia T
(priepustnosť) alebo absorpcia A (miera pohltenia). Veľkosť pohlteného ţiarenia sa dá
vyjadriť mnohými spôsobmi. Jeden z nich je popísaný v rovnici (9)
(9)
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Môţeme ďalej napísať, ţe
(10)
kde, %T je percentuálna transmitancia. Absorpcia je závislá od transmitancie ako
(11)
dosadením (9) do (11) dostaneme
.

(12)

Ak by sme chceli vyjadriť absorpcia ako funkciu percentuálnej transmitancie potom
dostaneme
(13)
z tadiaľ vyplýva
.

(14)

Zistenie koncentrácie látky pomocou spektrofotometrie je ďalšia z moţných aplikácií tejto
metódy v praxi. Dá sa vypočítať pomocou Lambert-Beerovho zákona
(15)
kde c [mol x dm-3] je koncentrácia skúmanej látky, b [cm] je hrúbka kyvety => optická dráha
lúča prechádzajúceho skúmanou látkou a ε [dm3 x mol-1 x cm-1] je mólový absorpčný
koeficient.
4.1.1

Meranie fázových prechodov metódou spektrofotmetrie

Aplikácia tejto meracej metódy na zisťovanie teploty topenia DNA aptamérov a štúdia
fázových prechodov je zaloţená na absorbovaní kvánt svetla A, G, C, T bázami. Táto teplota
sa dá zistiť aj teoreticky. Princíp spočíva v pomere väzieb A-T, ktorá obsahuje dve vodíkové
väzby a C-G viazanej troma vodíkovými väzbami v prítomnej závitnici. Voľne dostupné
programy, po zadaní primárnej štruktúry a modifikácie koncov vlákna, potom rýchlo
vypočítajú teoretickú hodnotu teploty topenia. Táto teplota je definovaná ako teplota, pri
ktorej je polovica prítomných aptamérov vo svojej pôvodnej priestorovej štruktúre a druhá
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polovica je uţ denaturovaná. Podľa vypočítaných údajov je potom moţné nastaviť rozsah
teplôt pri ktorých bude prebiehať meranie.
Pri rozpletaní štruktúr DNA aptamérov pozorujeme dva spektrofotometrické efekty závislosti
absorpcia od zvyšujúcej sa teploty.
Hyperchrómny efekt – pri tomto efekte sa pozoruje zvýšenie absorpcia
monochromatického svetla vlnovej dĺţky λ=260nm spôsobené rozpletením sekundárnej
štruktúry DNA aptamérov. Vodíkové väzby medzi nukleotidmi sa zrušia čím umoţnia vyššiu
absorpciu svetla ako pri dvojzávitnicovej štruktúre.
Hypochrómny efekt – tento jav sa pozoruje pri vlnovej dĺţke λ=297nm. V tomto
prípade však nastáva zniţovanie absorpcie dopadajúceho svetla prechádzajúceho kyvetou. Gkvadruplex, ktorého rozpletanie sa pozoruje pri tejto vlnovej dĺţke, je špecifický vyššou
absorpciou monochromatického svetla keď sa nachádza vo svojej priestorovej štruktúre. Po
denaturácii, spôsobenej zvýšením teploty roztoku v ktorom sa DNA aptaméry nachádzajú, to
znamená rozpletení štruktúry, sa pozoruje zníţenie hodnoty absorpcie
Pri zloţitých štruktúrach DNA aptamérov, ktoré obsahujú aj časti dvoj závitnice aj Gkvadruplexové štruktúry je nutné zmerať absorpčné krivky pre obidve vlnové dĺţky.

2.05
0.28
2.00
0.26
0.24

absorbancia

absorbancia

1.95

1.90

1.85

0.22
0.20
0.18

1.80

0.16
1.75
0.14
1.70
10

20

30

40

50

60

teplota °C

10

20

30

40

50

teplota °C

Graf 1.1.1 V ľavo – schematický graf absorpcie závislej od teploty pri hyperchrómnom efekte.
V pravo – hypochrómny efekt.
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4.1

Štúdium fázových prechodov aptamérov s väzobným miestom pre
trombín

4.1.1

4.1.2

Sekvencie použitých aptamérov

Príprava aptamérov

Oligonukleotidy boli získané od firmy Thermo Fisher Scientific (Ulm, Nemecko) vo
vysušenej forme v najvyššej moţnej čistote. Po pridaní predpísaného mnoţstva TE tlmiaceho
roztoku (10 mM Tris-HCl + 1 mM EDTA, pH 7.6) sme získali 0.1 mM koncentráciu DNA.
Na odstránenie prípadných nečistôt sme oligonukleotidy centrifugovali počas 10 min pri
14 000 otáčkach. Sekvencie aptamérov, pouţitých pri skúmaní ich termodynamických
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vlastností, sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke. Pracovný roztok, v ktorom sme následne
rozriedili náš zásobný roztok na 10µM vzorky, obsahoval 50 mM KCl, 10 mM CaCl3, 10 mM
MgCl3, 20 mM TRIS.
Metódou jednoduchého molekulového inţinierstva sme pripravili dvojniťové DNA.
Denaturácia prebiehala tak, ţe sme zohriali (ponorili sme ich do 70°C vody) v skúmavke
zmesi dvoch komplementárnych reťazcov. Vzorky sa potom nechali v horúcej vode pokiaľ
teplota samovoľne neklesla na izbovú teplotu. Pri ochladzovaní sa komplementárne reťazce
zviazali a vytvorili dvojzávitnicovú štruktúru.

4.1.3

Použitá metóda merania

Merania prebiehali na spektrometri s pouţitím monochromatického UV svetla.
Kremenné kyvety prepúšťali svetlo v jednej rovine polarizácie. Uzáver bol z teflónu, ktorý sa
rozpína so zvyšujúcou teplotou, aby sme zabránili vyparovaniu vzorky, čo by spôsobilo
zmenu koncentrácie. Spektrofotometer bol spojený s termostatom, ktorý zabezpečoval plynulé
zvyšovanie teploty vzorky a následne po skončení merania návrat teploty kyvety na
začiatočnú hodnotu. Prístroj sa ovládal výlučne cez počítačový program. V priebehu merania
sme mohli pozorovať krivku absorpcie závislú na čase.

4.1.4

Postup merania fázových prechodov oligonukleotidov

Po nastavení prístrojov bolo treba zmerať absorpciu pozadia, pomocou kyvety
naplnenej destilovanou vodou. Keď sme mali šum okolia odstránený, vloţili sme vzorku s
rovnakým objemom ako bol objem destilovanej vody . Termostat ochladil vzorku na 15°C a
po 10 minútach sa začala teplota zvyšovať (1°C / 2 min) a zaznamenávala sa krivka
absorpcie. Teplota vystúpila aţ na 55°C a potom sa meranie ukončilo krivky skončilo. Vzorka
sa plynule začala ochladzovať.
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4.1.5

Vyhodnocovanie dát

Z meraní sme získali krivky absorpcie závislé na zvyšujúcej sa teplote. Pre určenie ideálnej
krivky sme ich museli najskôr vyhladiť. Pouţili sme program OriginPro8 a funkciu
vyhladzovania Adjacent averaging. Takto vyhladené krivky sme derivovali a ak bola krivka
derivácie ešte zašumená aplikovali sme taktieţ vyhladzovanie funkciou Adjacent averaging.
Zderivovaním sme získali inflexný bod, ktorý zodpovedá teplote topenia aptamérov. Táto
teplota bola zadefinovaná ako teplota, pri ktorej je polovica aptamérov vo svojej pôvodnej
štruktúre a druhá polovica je uţ denaturovaná.

4.2

Príprava experimentov – metóda SMRFM

Trombín z ľudskej plazmy a ostatné chemikálie boli zakúpené od firmy Sigma-Aldrich
(Schnellendorf, Nemecko) v najvyššej moţnej čistote. Polyetylénglykol (PEG) bol
syntetizovaný v laboratóriu Biophysics Institute, Johannes Kepler University (Linz, Rakúsko).
Aptaméry citlivé na trombín boli syntetizované vo firme Thermo Fischer Scientific (Ulm,
Nemecko) s takýmito sekvenciami: jednovláknový BF pozostáva z 5’-GGT TGG TGT GGT
TGG (A)9(T)18-3’-BIOTIN, BFA pozostáva z BF aptaméru (prvé vlákno) a 5’-(A)18-3’(druhé
vlákno). BFF sa skladala z BF aptaméru (prvé vlákno) a 5’-(A)18(G)9 GGT TGG TGT GGT
TGG-3’ (druhé vlákno).

Obrázok 4.3 Schematická štruktúra použitých aptamérov

4.2.1

Funkcionalizácia hrotu

Kremíkovo nitridové hroty (MSCT-AUHW, Veeco Instruments SAS, Francúzsko) boli
pripravené opláchnutím v chloroforme a jemne vysušené dusíkom tesne pred nanesením
substrátu. Hroty boli funkcionalizované amino skupinou pouţitím aminopropyltrioxylánu
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(APTES) podľa postupu Ebner a spol. (2007). PEG bol naviazaný 2h inkubovaním hrotu
v 1mg/ml roztoku PEG v chloroforme obsahujúcom aj 0,5% trietylamín ako katalyzátor. Na
odstránenie nenaviazaných molekúl sme hrot 3-krát umyli v chloroforme a vysušili jemne
dusíkom. Streptavidín bol naviazaný na aldehydový zvyšok PEG-u ponorením hrotov do 0,15
mg/ml koncentrovaného roztoku streptavidínu obsahujúcom 20 mM NaCNBH3 na jednu aţ
dve hodiny. Pred ukončením reakcie sme pridali 5 mM etanolamín na nasýtenie voľných
amino skupín. Po tom sme hroty umyli 3-krát v PBS tlmiacom roztoku (150 mM NaCl, 5 mM
NaH2PO4, pH 7,4) a inkubovali v 1µM roztoku aptamérov s väzobným miestom na trombín
na 1 hodinu pri izbovej teplote (cca 22°C). Nakoniec sme pripravené hroty umyli
v pracovnom roztoku (140 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM CaCl2.2H2O, 1 mM MgCl2.6H2O, 20
mM TRIS, pH 7,4). Pripravené hroty boli skladované v pracovnom roztoku pri teplote 4°C.

4.2.2

Príprava povrchu

Trombín bol na povrch sľudy naviazaný cez etylén glykol-disuccinate di(Nsuccinimidyl) ester (EGS). APTES-om pokryté plátky sľudy boli inkubované v EGS (1mg/ml
rozpustený v chloroforme), ktorý obsahoval 0,5% trietylamín, na 2 hodiny a intenzívne umyté
chloroformom podľa analógie Kamruzzahan a spol. (2004). Na naviazanie trombínu sme
povrch ponorili do 900 nM roztoku a nechali pôsobiť cez noc pri 4°C.

4.2.3

AFM merania

Všetky AFM merania prebiehali v pracovnom tlmiacom roztoku s pouţitím PicoSPM II
zariadenia (Agilent Technologies, Tempe, Arizona, USA). Magneticky pokrývané kremíkovo
nitridové AFM kantilevery (typ VI MACLevers, Agilent Technologies, Tempe, Arizona,
USA) s nominálnym modulom pruţnosti 0,292 N/m boli pouţité na zobrazenie trombínového
povrchu. Rýchlosť skenovania obrázku bola nastavená na 1čiaru/s pri 512 dátových bodoch
na jednu čiaru.
Interakcia medzi aptamérmi a trombínom bola študovaná metódou jedno molekulovej
silovej spektroskopie. Silovo vzdialenostné cykly (force distance cykles) boli zaznamenávané
funkcionalizovanými kantilevermi (MSCT-AUHW, Veeco Instruments SAS, Francúzsko)
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s od 0.01 do 0.03 N/m nominálnymi modulmi pruţnosti, v konvenčnom kontaktnom silovo
spektrometrickom móde. Pri fixovanej laterálnej pozícii bol hrot AFM priblíţený
k trombínovému povrchu a následne odtiahnutý. Ohyb (Δz), z ktorého sa dá priamo vypočítať
sila väzby, je spôsobený Hookovým zákonom, kde f = k.Δz (k je modul pruţnosti
kantileveru). Keď nastala situácia ţe sa aptamér naviazal na trombín na povrchu, príťaţlivá
sila vytvorenej väzby spôsobila ohyb kantileveru pri pohybe na hor. V kritickom bode sa
pretrhne táto väzba, čo spôsobí návrat kantileveru do neutrálnej pozície. Štandardne sme
získali 1000 takýchto cyklov dotyku kantileveru s povrchom pre kaţdú skúmanú sekvenciu
aptaméra. Zmerali sme aj sériu meraní po zablokovaní aptaméra na hrote (ponorením do
100µl 1µM trombínu na 1 aţ dve hodiny).

4.2.4

Vyhodnocovanie dát

Pre kaţdú záťaţovú rýchlosť odťahovania hrotu od povrchu sme zhromaţdili sériu dát
zo silovo vzdialenostných cyklov. Z jedného takéhoto cyklu, ak nastala väzba, sme označili
veľkosť sily roztrhnutia väzby a efektívny modul pruţnosti. Empirická pravdepodobnosť
hustoty funkcii popisujúcich rozpadnutie väzby boli skonštruované podľa Baumgartner a spol.
(2000), čo nám ďalej umoţňovalo zistiť najpravdepodobnejšiu silu prerušenia väzby (fu) ako
funkciu záťaţovej rýchlosti. Záťaţovú rýchlosť sme vypočítali vynásobením ťahacou
rýchlosťou s hlavným efektívnym modulom pruţnosti. Podľa Bella, Evansa a Ritchie (1997)
sila prerušenia väzby fu je závislá na logaritme záťaţovej rýchlosti podľa vzťahu:
(16)
Kde

je termálna energia

je šírka významnej energetickej bariéry z energetického

minima do energetického maxima v smere ťahajúcej sily a
konštanta. Parametre

a

je disociačná rýchlostná

boli zistené fitovaním experimentálnych dát rovnicou (16)

všeobecnou metódou najmenších štvorcov, s ohľadom na chyby vo vymedzení

a r.

Odchýlky v zisťovaní najpravdepodobnejšej sily prerušenia väzby boli vypočítané pridelením
štandardnej odchýlky druhou odmocninou počtom nenaviazaných javov a odchýlky pre
záťaţovú rýchlosť boli vyjadrené ako ťahacia sila vynásobená so štandardnou odchýlkou
meraného efektívneho modulu pruţnosti.
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5 Výsledky a diskusia

5.1

Porovnanie citlivosti rôznych štruktúr aptamérov na detekciu trombínu

V mojej bakalárskej práci som sa venovala skúmaním interakcie aptamérov
s trombínom. Metódou QCM sme skúmali vplyv rôznych štruktúr aptamérov a ich vplyv na
detekčnú schopnosť. Výsledky sme porovnávali s pred tým získanými dátami o dvoch ďalších
štruktúrach (Grman, 2009). V tejto diplomovej práci sme následne naviazali na doposiaľ
dosiahnuté výsledky a novými metódami sme analyzovali dôleţité štrukturálne vlastnosti
aptamérov.
Metódou QCM sme dospeli k záverom, ţe BF vykazoval najniţšiu citlivosť voči
prítomnému trombínu, čo sme logicky odôvodnili neusporiadaným naviazaním aptamérov na
povrch. Jeho reťazce môţu byť orientované ľubovoľným smerom, čo pravdepodobne
spôsobuje blokáciu väzobných miest a následnú zníţenú citlivosť k cieľovej bielkovine.
Pozorovali sme zmenu frekvencie po naviazaní tohto aptaméra na povrch porovnateľnú
s naviazaním BFF. Na jednej strane tento aptamér má o polovicu menšiu relatívnu hmotnosť
ako BFF z čoho by nám logicky vyplynulo, ţe BF na povrchu musí byť dvojnásobne viac
avšak, BFF disponuje dvomi väzobnými miestami pre trombín a teda aj väčším objemom, čo
znemoţňuje pokryť celý povrch, pretoţe priestorové štruktúry blokujú pomerne veľkú časť
povrchu. Najväčšie zmeny vo frekvencii po naviazaní na povrch sme zaznamenali pri
aptaméri zloţenom z dvoch rôznych vláken, kde jedno bolo ukončené heparínovým
väzobným miestom a druhé fibrínovým pričom tieto reťazce boli z časti komplementárne
(BFH). Zmena dynamického odporu, ktorú sme sledovali súčasne so zmenou frekvencie, nás
informuje o rozptyle akustickej energie do okolia, čo je následok zmien viskoelastických
vlastností vrstiev (Grman, 2009). V tomto prípade bola zmena dynamického odporu pri BF
dva krát väčšia ako pri naviazaní BFF na povrch kremenného kryštálu, čo je potvrdením
predpokladu o neusporiadanom pokrytí povrchu. Prekvapujúce bolo porovnanie BFA s BFF,
kde sme predpokladali vyššiu afinitu na naviazanie trombínu pri BFF keďţe disponuje dvoma
väzobnými miestami pre trombín. Uţ zo zmeny frekvencie, ktorá bola signifikantne vyššia
pre BFA, sme usúdili, ţe na povrch sa naviazalo viac aptamérov BFA ako BFF. To ešte
nevyvrátilo náš predpoklad o zvýšenej afinite BFF pri detekcii. Kľúčové bolo porovnanie
citlivosti týchto dvoch aptamérov v prítomnosti nízkych koncentrácii trombínu. Tu sa
ukázalo, ţe citlivosť BFF bola porovnateľná s citlivosťou BF. Domnievame sa, ţe špecifická
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priestorová štruktúra poskytujúca dve väzobné miesta je orientovaná tak, ţe naviazanie
jedného trombínu zablokuje druhé väzobné miesto. Porovnanie týchto dvoch štruktúr a ich
citlivostí s BFA nám ukázalo, ţe tento aptamér je ideálny kompromis medzi poskytnutím
väzobného miesta pre trombín a schopnosťou samo usporiadane pokryť povrch kryštálu.
Najväčšiu väzobnú afinitu vykazoval BFH pretoţe disponoval dvoma rôznymi väzobnými
miestami, ktoré boli od seba dostatočne vzdialené na to aby sa navzájom neblokovali. Jeho
citlivosť bola signifikantne vyššia čo vidieť aj na obrázku 14. V tabuľke 2 je prehľadné
zhrnutie výsledkov štúdia aptamérov opublikovaných v našej práci (Hianik a spol. 2009).
Tabuľka 2 Zhrnutie výsledkov skúmaných aptamérov. Mw molekulová hmotnosť, Δf zmena
frekvencie spôsobená naviazaním aptaméra na povrch a ΔR zmena dynamického odporu
vrstvy na povrchu kremíkového kryštálu

Obrázok 5.1 Porovnanie citlivosti rôznych štruktúr DNA aptamérov na detekciu trombínu pri 1,
3, 10, 30 nM koncentrácie trombínu.
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Z vyhodnotených meraní sme usúdili, ţe dimér zloţený z dvoch rovnakých DNA
vlákien nedokáţe poskytnúť obe väzobné miesta pre trombín aj napriek tomu, ţe zotrváva
v presne zadefinovanej priestorovej štruktúre, ktorá zabezpečuje orientáciu jeho aktívnych
ramien do objemu. Preto je výhodnejšie pouţiť pri prípadnej tvorbe biosenzora ako aktívnu
vrstvu aptamér s jedným biofibrínovým reťazcom s komplementárnou časťou na začiatku,
alebo aptamér s dvoma rôznymi vláknami poskytujúcimi dve rôzne väzobné miesta
nachádzajúce sa v priestore tak aby si nezavadzali.
5.1.1

SMFS

Kantilever s hrotom, na ktorom je upevnená práve jedna molekula, sa pribliţuje
k povrchu aţ dokiaľ nedosiahne kritickú hranicu, po ktorej nastáva prehnutie kantileveru
a tým odchýlenie laserového lúča (Obrázok 5.2 červená krivka). V momente kontaktu hrotu
s povrchom sa môţe vytvoriť komplex s povrchovo viazaným trombínom.

Obrázok 5.2 Typická krivka pre silovo vzdialenostný cyklus (FDC) pri vytvorení komplexu
aptaméra s trombínom ( pri nevytvorení menší graf).

V perióde, počas ktorej sa odťahuje hrot od povrchu (modrá krivka na obrázku 5.2), dochádza
k pretrhnutiu väzby, kvôli zväčšujúcej sa sile pôsobiacej na komplex. V grafe to pozorujeme
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ako zápornú silu, ktorá má parabolickú tendenciu ako dôsledok nelineárneho koeficientu
pruţnosti nášho apta-trombínového komplexu.
Výška skoku do pôvodnej pozície priamo odzrkadľuje silu roztrhnutia väzby pri stanovenej
sile zaťaţenia povrchu. Na získanie štatistickej významnosti

výsledku musíme FDC

opakovať minimálne 1000 krát. Po analýze dostaneme Gaussovu krivku, ktorá popisuje
funkciu pravdepodobnej hustoty rozdelenia. Jej maximum svedčí o najpravdepodobnejšej sile,
ktorá je potrebná na roztrhnutie väzby medzi aptamérom a trombínom. Pravdepodobnosť
naviazania je daná plochou pod krivkou.

Obrázok 5.3 Krivka hustoty pravdepodobnosti pre BF s použitou silou dotyku 1300pN/s. Plná
čiara formovanie komplexu, prerušovaná čiara – meranie s blokovaným väzobným miestom.

Na rozlíšenie špecifických interakcii aptaméra s trombínom od nešpecifických adhéznych
interakcii, kde je hrot priťahovaný iba vplyvom adhéznych síl je potrebné spraviť sériu meraní
s blokovaným aptamérom. Toto blokovanie prebieha tak, ţe na aktívne miesto naviaţeme
molekulu trombínu a takto modifikovaným aptamérom sa potom dotýkame povrchu
s rovnakou silou a počtom FDC. Takto blokované väzobné miesta ďalej nie sú schopné
utvárať komplex s voľným trombínom na povrchu. Porovnanie vidíme na obrázku 5.3. Týmto
sme dokázali vysokú špecifitu interakcií aptamérov s trombínom. Pravdepodobnosti
naviazania pre všetky skúmané typy aptamérov sú uvedené na obrázku 5.4.
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Obrázok 5.4 Pravdepodobnosti naviazania aptaméra na trombín pre skúmané aptaméry.
Porovnanie s výsledkami s blokovanými experimentmi.

Meraním väzobných síl komplexu pri rôznych rýchlostiach odťahovania hrotu od povrchu
sme mohli zmerať najpravdepodobnejšie sily týchto väzieb. Pre všetky tri ligandy sme
pozorovali zvyšovanie sily potrebnej na pretrhnutie väzby pri zvyšovaní rýchlosti
odťahovania (Obrázok 5.5).

Obrázok 5.5 Porovnanie vplyvu zvyšovania rýchlosti odtiahnutia hrotu od povrchu na väzobnú
silu medzi aptamérom a trombínom.

Na porovnanie energetických hodnôt väzby ligandu s receptorom sme vyniesli do grafu
závislosť najpravdepodobnejšej väzobnej sily vzhľadom k logaritmu rýchlosti odtiahnutia
hrotu od povrchu (Obrázok 5.6).
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Obrázok 5.6 Najpravdepodobnejšia väzobná sila je vynesená do grafu vzhľadom na logaritmus
zaťažovacej rýchlosti. Hodnoty sú uvádzané so strednými kvadratickými odchýlkami pre
zaťažovaciu rýchlosť a z toho zistené väzobné sily.

5.2

Zhrnutie výsledkov pre AFM

Sila potrebná na pretrhnutie väzby je signifikantne vyššia pri hrotoch, na ktorých boli
naviazané BFA aptaméry oproti výsledkom dosiahnutým z hrotov s BF a BFF aptamérmi. Aj
napriek tomu, ţe sklon kriviek na (Obrázku 5.6), ktorý odzrkadľuje energetickú bariéru, je
porovnateľný (BFA: 1,73±0,5Å; BFF: 2.21±0,88Å; BF: 2.34±0,21Å), disociačné konštanty sa
líšia signifikantne. BFA vykazuje niţšiu disociačnú konštantu (koff : 2,84 s-1) v porovnaní
s BFF (koff : 6,61 s-1) a BF (koff : 7,07 s-1). Tento výsledok sa zhoduje s našimi výsledkami
získanými metódou QCM. Predpokladáme, ţe vyššie sily potrebné na pretrhnutie väzby pri
BFA sú dosiahnuté stabilnou dvojzávitnicovou časťou. Týmto sa zabezpečuje dobrá
priestorová orientácia aptaméra. Krivky získané z merania s BFF vykazovali dve lokálne
maximá v závislostich hustoty pravdepodobnosti, čo ukazovalo na dve prítomné väzby avšak
druhá sa vyskytovala so signifikantne niţšou pravdepodobnosťou (Obrázok 5.5, graf
v strede). Štruktúra BFF aptaméra poskytuje dve väzobné miesta pre trombín. Získané
hodnoty pre BF, BFA, BFF sa zhodujú s doposiaľ opublikovanými výsledkami metódou
silovej spektroskopie (3,2 Å, koff : 2,06 s-1) (Yu a spol., 2007). V tejto práci skúmali totoţnú
G-kvadruplexovú štruktúru ale s tetratymínom na 5´ a 3´ konci. Niţšia pozorovaná koff,
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v porovnaní s našimi výsledkami pribliţne ako pre BF, je pravdepodobne spôsobená opačným
usporiadaním ligandu a receptora, čo viedlo k priestorovým rozdielom.
5.3

Štúdium termodynamických vlastností DNA aptamérov

Tavenie oligonukleotidov je beţný postup na potvrdenie prítomnosti dvojzávitnice
alebo inej priestorovej štruktúry. Pomocou UV absorpčnej spektroskopie sme sledovali
tavenie DNA aptamérov, ktoré selektívne viaţu trombín. Zamerali sme sa na analýzu týchto
aptamérov a sledovali sme ich krivku tavenia pri vlnovej dĺţke 297 nm a v prípade aptamérov
s predpokladanou časťou dvojzávitnice sme experimenty urobili aj pri vlnovej dĺţke 260 nm.
Závislosti, ktoré sme získali pri 297nm ukázali, ţe vplyvom teploty sa štruktúra kvadruplexu
narušila a nakoniec úplne zanikla. Aptaméry, ktoré pravdepodobne obsahovali dvojzávitnicu,
vykazovali hyperchrómny efekt pri UV spektroskopii a pouţitej vlnovej dĺţke 260 nm. Tento
efekt potvrdil náš predpoklad o rozpletaní dvojzávitnice a následného zvýšenia absorpcie s
rastúcou teplotou.
5.3.1

Jednoniťové aptaméry

Keďţe jednovláknové aptaméry neobsahovali dvojzávitnicovú štruktúru, rozhodli sme
sa zmerať ich krivky topenia pri vlnovej dĺţke 297nm. Pri tejto vlnovej dĺţke je pozorovaný
hypochrómny efekt pri denaturácii kvadruplexu. Tento efekt spočíva v zníţení absorpcie
s rastom teploty. Najskôr sme preskúmali FIBRI – aptamér zloţený iba z guanínového
kvadruplexu. Na Obr. 5.7 je uvedená závislosť absorpcie a jej prvej derivácie od teploty pre
FIBRI aptamér. Vidieť, ţe s rastom teploty klesá absorpcia. Z minima derivácie moţno určiť
teplotu fázového prechodu aptaméra.

Obrázok 5.7 Závislosť absorpcie a jej prvej derivácie od te ploty pre DNA aptamér FIBRI
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FIBRI (BF)

Vlákno DNA ktoré celé tvorí kvadruplex.
Teplota topenia = 37,1°C
Vlákno je stabilné, pretoţe neobsahuje ţiadne ďalšie štruktúry, ktoré by mohli narušiť
priestorovú orientáciu do tvaru kvadruplexu.
Obr. 20 Závislosť absorpcie a jej prvej derivácie od teploty



FIBRI AT (BFA)

Základ vlákna tvorí FIBRI, ku ktorému je pridaný ešte reťazec 15 adenínov.
Teplota topenia = 35,0°C
V tomto prípade sledujeme pokles teploty topenia. Vlákno obsahuje reťazec na konci, ktorý
svojou prítomnosťou narúša štruktúru a spôsobuje niţšiu odolnosť.



FIBRI TT (BFF)

Vlákno DNA komplementárne k FIBRI AT.
Teplota topenia = 35,2°C
Vidíme, ţe teplota topenia je prakticky skoro rovnaká. Vypovedá nám to o tom, ţe tymínový
reťazec má rovnaký vplyv na stabilitu kvadruplexu ako adenínový. Teplota je stále dostatočne
vysoká na to aby sme mohli povedať, ţe štruktúra kvadruplexu je stabilná z čoho vyplýva, ţe
väzbová afinita tohto aptaméra je dobrá.



HEPA TT (BFH)

Tento aptamér je špecifický iným druhom kvadruplexu. Je citlivý na heparínové väzobné
miesto na trombíne.
Teplota topenia = 29,3°C
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Pokles teploty topenia je spôsobený viacerými faktormi. Štruktúra kvadruplexu je viditeľne
menej stabilnejšia, ako pri kvadruplexoch citlivých na fibrínové miesta. Tymínový chvost
výrazne narúša stabilitu, uţ beztak málo stabilného aptaméra. Pre vývoj biosensora je tento
aptamér najvýhodnejší, pre svoju vysokú citlivosť. Vidíme však, ţe jeho stabilita je
najslabšia.

Obrázok 5.8 Prvé derivácie kriviek topenia DNA aptamérov v závislosti od teploty

5.3.2

Dvojniťové aptaméry

Aptaméry obsahovali v tomto prípade aj časť dvojzávitnice, bolo preto nutné zmerať
absorpčné krivky pri λ=297nm a aj pri λ=260nm. Ich prvé derivácie pri 260nm sú uvedené na
obrázku č. 23 a pri 297 nm na obrázku č. 24.


FIBRI AT + FIBRI TT
λ=260nm

Dve vlákna s rovnakou kvadruplexovou štruktúrou na začiatku spletené do dvojzávitnice.

Teplota topenia = 40,5°C
Teplota topenia pri vlnovej dĺţke λ=260nm je vyššia ako pri λ=297nm. Štruktúra
dvojzávitnice je podstatne stabilnejšia ako kvadruplex. Absorpcia vzrastá spolu s
rozpletajúcou sa špirálou.
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FIBRI AT + HEPA TT
λ=260nm

Čiastočne zviazané dve vlákna DNA, pričom jedno má kvadruplex citlivý na heparínové
miesto na trombíne a druhý na fibrínové väzobné miesto.

Teplota topenia = 41,0°C
Rozdiel medzi prvým komplexom a týmto je minimálny. Logicky to vyplýva z ich štruktúry,
pretoţe obidva komplexy majú dvojzávitnicu zloţenú z rovnakých báz.

Obrázok 5.9 Závislosť prvej derivácie absorpčných kriviek komplexov aptamérov od teploty pri
vlnovej dĺžke 260 nm.



FIBRI AT + FIBRI TT
λ=297nm
Teplota topenia = 32,5°C

V dôsledku vzniku dvojzávitnice sa ešte viac zníţila teplota topenia. Dvojzávitnica nenarušila
sily, ktoré destabilizujú štruktúru kvadruplexu, ale ešte ich istým spôsobom zosilnila. Je moţné,
ţe aj blízka poloha oboch kvadruplexov spôsobuje degeneráciu ich priestorovej usporiadanosti.
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FIBRI AT + HEPA TT
λ=297nm
Teplota topenia = 35,0 °C

Kvadruplex z vlákna HEPA TT obsadzuje iné miesto v priestore ako FIBTI AT, takţe si
”nezavadzajú”. Prejavilo sa to na vyššej stabilite, čo nám potvrdila aj absorpčná spektroskopia.

Obrázok 5.10 Prvé derivácie kriviek topenia komplexov pri 297 nm.

5.3.3

Zhrnutie výsledkov spektrofotometrie

Tabuľka 3 Teploty topenia jednovláknových DNA aptamérov
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Teplota topenia sa zniţuje ak sa pripojí kvadruplexová štruktúra k homogénnemu zvyšku.



Homogénny zvyšok interaguje so štruktúrou kvadruplexu, preto je nestabilnejší ako bez
neho.



Kvadruplex vytvorený pre heparínové väzobné miesto je menej stabilný ako kvadruplex
na fibrínové väzobné miesto.
Tabuľka 4 Teploty topenia pre dvojvláknové DNA aptaméry



Exaktne sme dokázali, ţe naša DNA naozaj obsahuje časti dvojzávitnice.



Teplota topenia určená pri 260nm je vyššia, lebo štruktúra dvojzávitnice je stabilnejšia.



Rozdiely medzi prvým a druhým komplexom nie sú veľké. Znamená to, ţe sú
porovnateľne stabilné.
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6 Záver
Metódou QCM sme zistili, ţe BFH aptamér vykazuje najvyššiu citlivosť na detekciu
trombínu. Tento aptamér poskytuje dve rôzne väzobné miesta na trombín. Heparínové
väzobné miesto je od fibrínového dostatočne vzdialené aby nenastávali sférické interakcie
a tak sú poskytnuté obe väzobné miesta naraz. Guanínové kvadruplexy i tohto aptaméra sú
však nestabilné uţ pri pomerne nízkych teplotách. Zo všetkých skúmaných aptamérov bola
teplota topenia najniţšia práve pri tejto štruktúre. Uvedenú vlastnosť musíme zohľadniť
a preto aj napriek vysokej afinite k cieľovej molekule by tento aptamér nebol najvhodnejším
pre tvorbu biosenzora. Ako druhý najcitlivejší sa ukázal BFA aptamér, ktorý disponuje
jedným fibrínovým väzobným miestom. Na biotínilovanom konci je aptamér spevnený
komplementárnou časťou, ktorá, ako sa ukázalo, stabilizuje oligonukleotid pri naväzovaní na
povrch kryštálu a tak vytvára homogénne pokrytú vrstvu s pravidelnou priestorovou
orientáciou. Výsledky získané metódou SMFS potvrdili stabilitu komplexu BFA s trombínom
pričom najpravdepodobnejšia sila väzby medzi trombínom a aptamérom sa vyskytla práve pri
BFA. Termodynamické vlastnosti BFA sú porovnateľné s BFF. Teplota topenia týchto
aptamérov je signifikantne vyššia ako pre BFH. Tento fakt je spôsobený vyššou stabilitou Gkvaduplexu s fibrínovým väzobným miestom v porovnaní s G-kvadruplexom s heparínovým
väzobným miestom. BFA tak spĺňa všetky predpoklady aby bol pouţitý na vytvorenie citlivej
vrstvy biosenzora. Pri BFF, ktorý disponuje dvoma fibrínovými väzobnými miestami na
trombín, sa nepotvrdili očakávania vyššej citlivosti pravdepodobne kvôli nízkej vzdialenosti
väzobných miest. Aj keď pravdepodobnosť vytvorenia komplexu s aptamérom bola u tohto
typu najvyššia, najpravdepodobnejšia väzobná sila bola o čosi menšia ako pri BFA. QCM
metódou sme zistili, ţe tieto aptaméry svojou priestorovou štruktúrou zaberajú veľkú plochu
aktívneho povrchu kryštálu a tak znemoţňujú pokrytie celého povrchu zlatej elektródy. BFF
nielenţe nepokryje celý povrch ale aj neposkytuje obe väzobné miesta naraz a tak nemôţe byť
pouţitý ako vysoko citlivý detektor. Posledná štruktúra, ktorú sme skúmali bol konvenčný
BF aptamér. Uţ po aplikovaní QCM metódy sme zistili, ţe aptamér je na povrchu značne
neusporiadaný a aj dosiahnutá citlivosť na detekciu trombínu bola najniţšia. Stabilita tohto
oligonukleotidu však bola najvyššia, keďţe neobsahoval ţiadne zvyškové reťazce, ktoré by
mohli narušiť stabilitu kvadruplexu. SMFS ale potvrdilo predpoklad, ţe tento aptamér nebude
vykazovať vysokú väzobnú silu s trombínom. Porovnaním výsledkov sme dospeli k záveru,
ţe aj napriek najvyššej citlivosti detekcie aptaméra BFH nie je najvhodnejším
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oligonukleotidom pri konštrukcii biosenzora. Ako najvhodnejší, sa ukázal byť BFA aptamér,
ktorý vykazoval pomerne vysokú citlivosť a zároveň stabilitu. Tieto výsledky ale bude ešte
potrebné preskúmať podrobnejšie ďalšími metódami (CD, elipsometria) aby sme získali
ďalšie cenné informácie o týchto biopolyméroch vyuţiteľných na tvorbu biosenzorov.
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