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1. ÚVOD 

1.1. STUDIUM REGULAČNÍCH SEGMENTŮ DNA 

Život je umožněn díky schopnosti buněk uchovávat a překládat genetickou 
informaci. Tato informace je v průběhu života organismu milionkrát kopírována a 
předávána z mateřské buňky na dceřinou a to bez zásadnějších změn. Od roku 
1953, kdy dva vědci z Cambridge, James Watson a Francis Crick, určili 
charakteristickou strukturu nositelky genetické informace, deoxyribonukleové 
kyseliny (DNA), se věnuje stále větší pozornost zkoumání vlastností nukleových 
kyselin a procesů genové exprese. V dnešní době máme již značné množství 
informací o procesech spojených s funkcí nukleových kyselin, zbývá však ještě 

mnoho otázek k zodpovězení.  

Jednou z těchto otázek je proces rozpoznávání regulačních segmentů DNA 
transkripčními faktory. Genetická informace je přenášena transkripcí z DNA 
do RNA a posléze translací z RNA na protein. Transkripce je katalyzována 
enzymem RNA polymerása, která využívá genovou DNA jako předlohu, není však 
schopna iniciovat transkripci sama o sobě, potřebuje k tomu skupinu proteinů 
označovanou jako transkripční faktory [6]. Tyto proteiny se váží buď přímo 
na molekulu polymerásy RNA, nebo na speciální úsek DNA, tzv. regulační segment 
nacházející se v promotorové části genů před kódujícím úsekem. Transkripční 
faktor může aktivovat nebo potlačit transkripci genu a ovlivnit tak jeho funkčnost 
v daném čase [4]. Každý z genů je tak exprimován s různou účinností, což 

umožňuje buňce regulovat jejich přepis dle okamžité potřeby. 

V předložené práci se zabýváme strukturní flexibilitou regulačního 
segmentu SRE (Serum Response Element) obsahujícího konzervativní sekvenci 
CArG box. SRE se nachází v promotorech řady genů časné odpovědi, např. genu c-
fos, kde interaguje s transkripčním faktorem SRF (Serum Response Factor). 
Problematikou tohoto regulačního místa se již několik let zaobíráme v rámci 
spolupráce s Université Paris VI. Používáno je přitom metod Ramanovy 
spektroskopie, UV absorpční spektroskopie, CD a fluorescenčních měření. 
Výsledky těchto studií jsou uvedeny např. v [24]. 

Tato diplomová práce navazuje na výsledky předchozího výzkumu, ze 
kterých vyplývá, že klíčovou roli ve fyziologické aktivitě tohoto segmentu hraje 
jeho strukturní flexibilita, spojená s bázovou sekvencí CArG boxu. Studovaným 
systémem byly různě dlouhé segmenty SRE, což mělo ukázat, do jaké míry jsou 
strukturní a dynamické vlastnosti SRE ovlivněny částmi řetězce sousedícími 
s CArG boxem. Byla použita technika přesného měření teplotní závislosti UV 
absorpčních spekter, zpracování výsledků pomocí faktorové analýzy a konstrukce 

diferenčních spekter.   



 

1.2. CÍLE PRÁCE

Komplexy nukleových kyselin mají maximum absorpčního pásu při vlnové 
délce 260nm, tradičně se proto měří absorbance pouze v tomto spektrálním bodě. 
Ukazuje se však, že další informace o konformačních změnách molekul a tvorbě 
komplexů jsou obsaženy v přesné
spektrálním oboru absorpce [10]. Významným úkolem diplomové práce bylo proto 
vypracování metodiky přesných měření a analýzy tepelně indukovaných změn 
spekter získaných z UV absorpčních měření.

Ukazuje se dále,
složení nukleové kyseliny. Martin Kříž [
fosfátové páteře DNA oligonukleotidu při tvorbě hybridních duplexů se čtyřmi 
RNA protějšky, z nichž jeden byl plně komple
uprostřed řetězce jedna nekomplementární báze (mismatch). Pro každý duplex 
byla změřena teplotní závislost UV absorpčních spekter. Aby se minimalizoval vliv 
koncentrace na spektrum, byla spektra normalizována na hodnotu 1 v
nm. Normalizací sice došlo ke ztrátě informace o hypochromismu, ale zůstala 
v nich informace o změně tvaru spektra, která byla zde právě zkoumána. Byla 
vypočtena diferenční spektra tak, že od spektra při vysoké teplotě, kde už byla 
vlákna oddělená, se odečetlo spektrum téhož vzorku při nízké teplotě, obsahující 
duplexy.  Následovalo zpracování těchto diferenčních spekter klastrovou analýzou. 
Výstup z klastrové analýzy je na 
jednoznačně rozdělená do skupin, ve kterých bylo stejné bázového složení bez 
ohledu na typy modifikací DNA řetězce. To přesvědčivě demonstruje, že teplotně 
indukované změny tvaru absorpčního spektra nesou specifickou informaci o typu 
báze nebo bází, kterých se tato změna dotýká.

Obr.1. Klastrová analýza diferencí (nízká mínus vysoká teplota)

PRÁCE 

Komplexy nukleových kyselin mají maximum absorpčního pásu při vlnové 
délce 260nm, tradičně se proto měří absorbance pouze v tomto spektrálním bodě. 
Ukazuje se však, že další informace o konformačních změnách molekul a tvorbě 
komplexů jsou obsaženy v přesném tvaru absorpčního spektra v celém měřitelném 
spektrálním oboru absorpce [10]. Významným úkolem diplomové práce bylo proto 
vypracování metodiky přesných měření a analýzy tepelně indukovaných změn 

UV absorpčních měření. 

Ukazuje se dále, že tyto spektrální změny jsou citlivé zejména na bázové 
složení nukleové kyseliny. Martin Kříž [23] testoval celkem 5 modifikací cukr
fosfátové páteře DNA oligonukleotidu při tvorbě hybridních duplexů se čtyřmi 
RNA protějšky, z nichž jeden byl plně komplementární a u třech dalších byla 
uprostřed řetězce jedna nekomplementární báze (mismatch). Pro každý duplex 
byla změřena teplotní závislost UV absorpčních spekter. Aby se minimalizoval vliv 
koncentrace na spektrum, byla spektra normalizována na hodnotu 1 v
nm. Normalizací sice došlo ke ztrátě informace o hypochromismu, ale zůstala 

nich informace o změně tvaru spektra, která byla zde právě zkoumána. Byla 
vypočtena diferenční spektra tak, že od spektra při vysoké teplotě, kde už byla 

, se odečetlo spektrum téhož vzorku při nízké teplotě, obsahující 
Následovalo zpracování těchto diferenčních spekter klastrovou analýzou. 
klastrové analýzy je na Obr.1. Je na něm dobře vidět, že spektra byla zcela 

jednoznačně rozdělená do skupin, ve kterých bylo stejné bázového složení bez 
ohledu na typy modifikací DNA řetězce. To přesvědčivě demonstruje, že teplotně 

y tvaru absorpčního spektra nesou specifickou informaci o typu 
báze nebo bází, kterých se tato změna dotýká. 

Klastrová analýza diferencí (nízká mínus vysoká teplota) absorpčních spekter hybridních, 
různě modifikovaných duplexů. Podle [23]. 
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Předkládaná diplomová práce je zaměřená na studium strukturní flexibility 
regulačního segmentu DNA -SRE. Konkrétním úkolem bylo především zmapovat, 
jak se v případě zkráceného oligonukleotidového modelu tohoto segmentu bude 
měnit jeho strukturní stabilita a do jaké míry se mohou uplatnit i specifické 
vlastnosti jednotlivých vláken. Pro tento úkol se právě metoda analýzy jemných 
změn tvaru absorpčních spekter jevila jako vhodná metoda vzhledem k možnosti 
provedení rozsáhlejší srovnávací studie různě dlouhých řetězců DNA při jejich 

relativně nízké spotřebě. 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. NUKLEOVÉ KYSELINY 

2.1.1.  CHARAKTERISTIKA A BIOLOGICKÝ VÝZNAM NUKLEOVÝCH KYSELIN 

Nukleové kyseliny jsou nositelkami dědičné informace. Umožňují živým 
organismům produkovat funkční biomolekuly a přenášet tyto informace 
na potomstvo. Jsou přítomné ve všech známých formách života i virech.  

 Podle chemického složení rozeznáváme dvě třídy nukleových kyselin: 

ribonukleové kyseliny (RNA) a deoxyribonukleové kyseliny (DNA).  

Molekula DNA obsahuje genetickou informaci organismu. Úseku DNA, který 
obsahuje instrukce pro výrobu jedné bílkoviny, se v molekulové genetice říká gen, 
soubor všech genů pak označujeme pojmem genom [5]. Důležitou vlastností DNA 
je její schopnost řídit svou vlastní replikaci. K replikaci DNA a informace v ní 
uložené dochází během dělení buňky. Pomocí dalšího procesu, označovaného jako 
transkripce, jsou úseky DNA přepisovány do komplementárních bázových 

sekvencí  molekul RNA.  

RNA pak představuje funkční molekuly, plnící několik rozličných 
biologických funkcí. Messenger RNA (mRNA), neboli informační RNA, přenáší 
informace o aminokyselinové sekvenci syntetizovaných proteinů z jaderné DNA až 
k místu proteosyntézy. Transferová RNA (tRNA) slouží k přenosu aminokyselin 
k proteosyntetickému aparátu buňky. Ribozomální RNA (rRNA) tvoří základní 

složku ribozomálních podjednotek, kde plní funkční i strukturní úlohu. 

Genetická informace je tak přenášena transkripcí z DNA do RNA a posléze 
translací z RNA na protein viz Obr.2. Tento princip byl nazván ústředním 
dogmatem molekulární biologie, neboť všechny typy buněk, od bakterií po člověka, 

přeměňují genetickou informaci tímto způsobem [4]. 
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Obr.2. Exprese genetické informace (převzato z [4]) 
 

2.1.2. CHEMICKÁ STRUKTURA NUKLEOVÝCH KYSELIN 

Základními stavebními složkami nukleových kyselin jsou nukleotidy. Jejich 
trifosfáty, například ATP (adenosin trifosfát), nebo GTP (guanosintrifosfát), slouží 
v  živých organismech i jako zdroje energie. Deriváty nukleotidů jsou rovněž 
součástí koenzymů, které se podílejí na přenosu protonů a chemických skupin. 
Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP), derivát ATP, využívá většina 
prokaryotických i eukaryotických buněk jako vnitrobuněčného druhého posla 
v řadě signálních drah [4].  

Nukleotid je složen z dusík obsahující báze, pěti-uhlíkatého sacharidu a 
jedné nebo více fosfátových skupin viz Obr.3. 

 

Obr.3. Nukleotid (převzato z [6]) 

 Báze je tvořena dusíkatou heterocyklickou molekulou, odvozenou od 
molekuly purinu nebo pyrimidinu viz Obr.4. Základní purinové báze jsou adenin 
(A) s guaninem (G), základní pyrimidinové báze pak thymin (T), uracil (U) a 

cytosin (C). Jejich chemické vzorce jsou na Obr.4. 
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Obr.4. Purin, pyrimidin a z nich odvozené báze (převzato z [4]) 

 Uracil a thymin jsou funkčně ekvivalentní. Uracil lze nalézt pouze v RNA, 
zatímco thymin, který je methylovanou formou uracilu, je obsažen 
především v DNA, lze jej ale nalézt i v některých tRNA. Pro nativní DNA platí 
takzvaná Chargaffova pravidla. Počet adeninových a thyminových zbytků je stejný 

(A=T), počet guaninových a cytosinových také (G=C).  

 Nukleotidy obsahují sacharid, který je derivátem furanu, tedy má pětičlenný 

kruh. Sacharidem RNA je β-ribofuranosa, zatímco u DNA β-2-deoxyribofuranosa 
viz Obr.5. 

 

Obr.5. Sacharidy nukleových kyselin: a) β-ribofuranosa, b) β-2-deoxyribofuranosa 

 Spojení sacharidu s bází označujeme jako nukleosid. Nukleotid je tedy 
nukleosid fosforylovaný na jedné z volných cukerných hydroxylových skupin viz 

Obr.3.  

Fosfodiesterová vazba umožňuje spojení více nukleotidů do lineárního 
řetězce. Tato vazba vzniká mezi hydroxyly na uhlících sousedních 
cukrů  v polohách 3' a 5'. Sekvence jednotlivých nukleotidů určuje primární 
strukturu nukleové kyseliny. Schematické znázornění řetězce RNA je na Obr.6. 
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Obr.6. Struktura vlákna RNA (převzato z [1]) 

Podle počtu nukleotidových jednotek můžeme rozlišovat mono-, oligo- a 
polynukleotidy. Oligonukleotidy představují středně dlouhé řetězce nukleotidů, 
typicky s několika až několika desítkami bází. Automatické syntetizátory dnes 
umožňují rychlou a přesnou syntézu řetězce o délce až dvou set bází. Lze tak 
vyrobit relativně levné oligonukleotidy požadovaného bázového složení [6]. Kromě 
přirozené vazby 3‘-5‘ lze vytvořit i alternativní spojení, například fosfodiesterovou 

vazbu mezi uhlíky v polohách 2' a 5', která se v přírodě běžně nevyskytuje [11]. 

 

2.1.3. GEOMETRIE MOLEKUL NUKLEOVÝCH KYSELIN 

 K hlubšímu porozumění vlastnostem a funkcím nukleových kyselin je 
zapotřebí znát také jejich geometrické uspořádání. Vliv na to, v jaké konformaci se 
daná nukleová kyselina nalézá, má řada faktorů: například teplota, pH, nebo 
iontová síla roztoku, ale i sekvence bází (primární struktura) nukleové kyseliny a 
její koncentrace v roztoku. Molekula vždy preferuje konformaci odpovídající za 
daných podmínek minimu Gibbsovy energie. Za určitých okolností může v roztoku 
existovat i více konformací jedné nukleové kyseliny, která mezi nimi přechází.  

3D uspořádání nukleové kyseliny určují hodnoty torzních úhlů. V sekvenci 

atomů cukr fosfátové kostry P→O5’→C5’→C4’→C3’→03‘→P se torzní úhly 

označují podle pořadí α, β, γ, δ, ε, ζ viz Obr.7. Vnitřní torzní úhly cukru se označují 
ν0 až ν4, orientace báze vzhledem k cukru je dána torzním úhlem χ. 
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Obr.7. Číslování atomů a definice torzních úhlů polynukleotidového řetězce [1] 
- šedě označeny uhlíkové atomy ribosy 

Pětičlenný furanosový kruh ribosy není na rozdíl od dusíkatých bází obecně 
planární. Rozlišujeme dvě základní konformace (puckering) cukrů. Envelope (E) 
má čtyři atomy v rovině, pátý (C2’ nebo C3’) vybočuje buď na stejnou stranu jako 
atom C5’ (konformace endo), nebo na opačnou stranu (konformace exo). Při 
uspořádání twist (T) vybočují 2 atomy. Nejdůležitějšími konformacemi sacharidů 

v nukleových kyselinách jsou C2′-endo a C3′-endo, které jsou typické pro 
nejčastější B konformaci DNA duplexu, respektive A konformaci RNA duplexu [1]. 

Vzhledem k cukru báze zpravidla zaujímá jednu ze dvou poloh, syn nebo 
anti, které jsou definovány pomocí torzního úhlu χ viz Obr.8. V konformaci anti 
resp. syn směřuje šestičlenný pyrimidinový kruh purinové báze, nebo O2 v případě 
pyrimidinové báze, od resp. k sacharidu [1]. Přehled preferovaných konformací 
nukleosidů, nukleotidů a helikálních polynukleotidů je uveden v tabulce 1. 

 

Obr.8. Definice konformací anti a syn [1] 
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Tabulka 1. Souhrn preferovaných konformací nukleosidů, nukleotidů a 
polynukleotidůa,b 

    
                                   
    Báze 

                      
Sacharid                

Pyrimidinová Purinová 

Konformace 
sacharidu 

C1’ - N 
χ 

Konformace 
sacharidu 

C1’ - N 
χ 

 
Nukleosid 

 

Ribóza 
C2′-endo 
C3′-endo 

anti 
syn 

C2′-endo 
C3′-endo 

anti 
syn 

Deoxyribóza 
C2′-endo 
C3′-endo 

anti 
syn 

C2′-endo 
C3′-endo 

anti 
syn 

Nukleotid 
Ribóza 

C2′-endo 
C3′-endo 

anti 
C2′-endo 
C3′-endo 

anti 

Deoxyribóza 
C2′-endo 
C3′-endo 

anti 
C2′-endo 
C3′-endo 

anti 

Helikální 
polynukleotid 

Ribóza C3′-endo anti C3′-endo anti 

Deoxyribóza 
C2′-endo 
C3′-endo 

anti 
C2′-endo 
C3′-endo 

anti 

 
Poznámky: a převzato z [1], bdominantní konformace jsou podtrženy.  
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2.1.4. PÁROVÁNÍ BÁZÍ  

Specificita párování bází je nezbytným předpokladem funkčnosti NA. 
Dvoušroubovice nukleových kyselin je tvořena dvěma komplementárními řetězci 
nukleotidů, které jsou vůči sobě antiparalelní, tzn. orientace jednoho je opačná 
k orientaci druhého [4]. Tato dvě polynukleotidová vlákna jsou vzájemně spojena 
vodíkovými můstky mezi bázemi nukleotidů. Všechny báze se proto nalézají uvnitř 
dvojšroubovice, cukr fosfátová páteř je vně [1]. DNA vytváří vodíkové můstky mezi 
guaninem a cytosinem (G-C) a mezi adeninem a thyminem (A-T) viz Obr.9. Báze C-
G spojují tři a báze A-T(U) dva vodíkové můstky. Ve všech případech se jedná 
o vazbu mezi bicyklickým purinem a monocyklickým pyrimidinem. Toto 
uspořádání je ideální k udržení stabilní vzdálenosti cukr-fosfátové kostry obou 

řetězců.   

 

Obr.9. Watson-Crickovo párování bází [2] 

Kromě Watsonova-Crickova párování existuje řada dalších způsobů, jak 
spárovat dvojici bází. Takové páry už ovšem nemají symetrické geometrické vlastnosti 
Watson-Crickových párů, a proto nemohou tvořit uspořádané dvojšroubovice libovolné 
délky a bázového složení. Méně častým způsobem párování bází je tzv. Hoogsteenovo 
párování viz Obr.10, které umožňuje tvorbu triplexů, tzn. spojení tří 
polynukleotidových vláken [1]. Vzniká mezi kombinacemi bází jako např. T-A*T,           
C-G*C, kde “-” označuje párování Watson-Crickovo a “*” značí Hoogsteenovo 
párování. 

 

Obr.10. Párování v U-A*U triplexu; čárkovaně Watson-Crickovo párování, tečkovaně Hoogsteenovo 

párování [12] 
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2.1.5. PROSTOROVÁ (SEKUNDÁRNÍ) STRUKTURA NUKLEOVÝCH KYSELIN 

Za fyziologických podmínek zaujímá DNA konformaci, která je velmi blízká 
Watson-Crickovu modelu, který je označován též jako B forma. Difrakční 
experimenty ukázaly výraznou závislost konformace DNA na faktorech jako je 
relativní vlhkost, rozpouštědlo, koncentrace nebo typ přítomných iontů či 

sekvence bází [7]. 

Uspořádaná struktura dvojšroubovice DNA má tři nejčastější, základní typy, 
které označujeme jako A-, B-, a Z-DNA viz Obr.11. Jejich parametry jsou uvedeny 
v tabulce 2. Je však třeba si uvědomit, že přesné hodnoty parametrů závisí 
na lokální sekvenci bází. Konformace B-DNA se vyskytuje při vysokém relativním 
zastoupení vody (nad 92%) a je-li opačně nabitým iontem alkalický kov např. Na+, 
B forma může přejít ve formu A při vysoké koncentraci solí a nižším obsahu vody. 
Přechod B formy v Z formu je možný, pokud DNA obsahuje střídající se sekvenci 

pyrimidinových a purinových bází (nejčastěji GC páry) [11]. 

Tabulka 2. Vlastnosti A-, B- a Z-DNA [1]. 

 A B Z 

Směr šroubovice pravotočivý pravotočivý levotočivý 

Průměr ∼2.6 nm ∼2.0 nm ∼1.8 nm 

Počet párů bází v jednom závitu 11 10 12 (6 dimerů) 

Část dvoušroubovice připadající na 
jeden bázový pár 

33° 36° 60° (na dimer) 

Stoupání závitu dvoušroubovice 2.8 nm 3.4 nm 4.5 nm 

Stoupání závitu připadající na 
jeden bázový pár  

260 pm 340 pm 370 pm 

Sklon bází vzhledem k ose 
dvoušroubovice 

20° 6° 7° 

Větší žlábek 
úzký a 

hluboký 
široký a 
hluboký 

plochý 

Menší žlábek 
široký a 
mělký 

úzký a hluboký úzký a hluboký 

Konformace sacharidového kruhu  C3'-endo C2'-endo 

C2'-endo pro 
pyrimidiny 

C3'-endo pro puriny 

Glykosidická vazba anti anti 
anti pro pyrimidiny 

syn pro puriny 



16 
 

 

Obr.11. 3D struktury tří nejčastěji se vyskytujících forem DNA [3] 



17 
 

Na rozdíl od DNA můžeme RNA nejčastěji nalézt v jednovláknové podobě. 
V roztoku přesto může vytvářet dvouvláknové úseky párováním různých částí 
komplementárních jednovláknových úseků. RNA tak zaujímá složitou prostorovou 
strukturu tvořenou několika typy strukturních motivů, z nichž nejčastější je 
vlásenka (hairpin). Tu tvoří krátký úsek spárovaných bází označovaný jako stonek 
(stem), na jehož konci je jednořetězcová smyčka (loop) [4]. Příkladem takové 
molekuly je tRNA obsahující tři vlásenky viz Obr.12. 

 

Obr.12. Molekula tRNA [4] 

A) Struktura jetelového listu, B) Skutečný L-tvar dle rentgenové strukturní analýzy 

RNA se může vyskytovat i v A formě díky přítomnosti hydroxylové skupiny 
na atomu C2‘ umožňující C3’–endo konformaci cukru, která odpovídá A-DNA viz 
tabulka 2. dle [1]. Konformace blízká A-DNA je v roztoku zaujímána také 
hybridními komplexy DNA•RNA. 

 

2.1.6. STABILIZACE SEKUNDÁRNÍ STRUKTURY NUKLEOVÝCH KYSELIN 

Při vzniku uspořádanější struktury, např. při vytvoření dvojšroubovice 
ze dvou komplementárních řetězců, dojde k poklesu entropie. Aby tato uspořádaná 
struktura mohla vzniknout a být stabilní, musí být pokles entropie dostatečně 

vyvážen poklesem entalpie, aby pro změnu Gibbsovy energie platilo: 

Δ�� � Δ� � �Δ� 	 0     (2.1) 

kde ∆H < 0 je změna entalpie a ∆S < 0 změna entropie při vzniku komplexu, T je 
termodynamická teplota.  

Komplexy nukleových kyselin jsou stabilizované celou řadou interakcí. 
U bází se jedná o planární (horizontální) vodíkové vazby a dále o interakce kolmé 
na báze (vertikální), jakými je stohování bází (base stacking) stabilizované 

Londonovými disperzními silami a hydrofobní interakcí. 

Vodíkové můstky spojují dvojice bází např. při Watson-Crickově párování. 
Délka vodíkových můstků je spolu s rozměry idealizovaných G-C a A-T párů bází 
uvedena výše na Obr.9. Vodíková vazba patří mezi středně silné vazebné interakce, 
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je podstatně slabší (řádově 10x) než kovalentní nebo iontová vazba [1]. Díky její 
jemnosti a jen slabé směrovosti dovoluje (oproti kovalentní vazbě) větší ohyb a 
natahování vazby. To umožňuje mimo jiné snazší rozvolňování DNA při přepisu 
nebo replikaci. Ve vodném roztoku vznikají vodíkové můstky také mezi bázemi a 
molekulami vody. Změna Gibbsovy energie je při tvorbě těchto můstků přibližně 
stejného řádu, jako při tvorbě vodíkových vazeb mezi bázemi. Strukturu 
nukleových kyselin tedy ve vodném roztoku samotné vodíkové můstky příliš 

nestabilizují, zato hrají důležitou roli při specifickém párování bází.  

Dalším faktorem, který ovlivňuje stabilitu struktury, je stohování bází (též 
stacking). Stohování je způsobeno slabými interakcemi (hydrofobní a 

Londonovské interakce). Tyto přitažlivé síly se vyskytují mezi π -elektrony 
planárních aromatických bází. Velikost těchto sil závisí na sekvenci bází, na jejich 
vzájemné orientaci, na velikosti jejich překryvu a v neposlední řadě na délce 
řetězce nukleové kyseliny (s délkou stacking roste). Nejvíce jsou stabilizovány 
dvojice purin-purin, nejméně pak dvojice pyrimidinů [1]. Stohování hraje klíčovou 
roli také v udržení struktury nukleové kyseliny v polárních rozpouštědlech, kde 
umožňuje vznik hydrofobního prostoru uvnitř dvoušroubovice a vznik vodíkových 

můstků mezi bázemi.  

Sekundární struktura je velmi citlivá na iontové prostředí. Kationty Na+, K+, 
nebo Mg2+ jsou nutné pro stabilizaci šroubovicového komplexu, protože 
kompenzují záporně nabité fosfátové skupiny PO2- cukr fosfátové kostry a tím 
snižují elektrostatickou repulzi vláken nukleových kyselin [1]. Struktura 
dvojšroubovice je poměrně stabilní při pH v rozsahu 5 až 9, při vyšších nebo 
nižších hodnotách pH dochází k její destabilizaci v důsledku změn protonační 
formy bází, která má za následek změněnou schopnost tvorby interbázových 

vodíkových můstků [3]. 

 

2.1.7. HYBRIDIZACE NUKLEOVÝCH KYSELIN 

Nativní DNA je vysoce stabilní při teplotě kolem 25°C a v prostředí 
s neutrálním pH. Kdybychom ji vystavily teplotám nad 80°C nebo extrémním 
hodnotám pH, došlo by k její denaturaci. Vodíkové můstky mezi bázemi by zanikly 
a došlo by i k narušení stohování bází. Z duplexu by vznikla dvě nezávislá 
polynukleotidová vlákna (single strands) [6]. Helikální struktura vlákna pak může 
přejít až v neuspořádané klubko. Tento proces zániku duplexu za vzniku dvou 
jednoduchých vláken se označuje jako tání.  

Opačným procesem k tání je hybridizace, kdy dojde k samovolnému spojení 
dvou komplementárních vláken, vzniku jejich komplexu. Tohoto jevu je využíváno 
v řadě technik sloužících ke stanovování sekvencí nukleových kyselin. Jako 
annealing se pak označuje proces, kdy je směs jednoduchých vláken zahřána 
nad teplotu tání a pak pomalu ochlazována, aby mohlo dojít k optimální tvorbě 

komplexů.  
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Stabilita komplexů nukleových kyselin se nejčastěji studuje pomocí dvou 
základních metod. Kalorimetrické metody umožňují měřit přímo teplo, které 
musíme dodat ke zvýšení teploty vzorku při probíhajících konformačních změnách. 

Jsme pak schopni přímého výpočtu změn entalpie ∆H° a entropie ∆S°. Metodami 
optické spektroskopie měříme závislost jistého parametru (extinkční koeficient, 
pokles fluorescenční anisotropie atd.) na teplotě. Termodynamické parametry 
nelze přímo vypočítat z výsledků spektroskopických měření. Je nutné nejdříve 
vytvořit model, který by dal v souvislost teplotní změnu optického parametru 
se  změnami, ke kterým ve vzorku dochází. 

2.2. REGULAČNÍ SEGMENTY DNA 
 

2.2.1. EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE 

Buňka realizuje svou genetickou informaci pomocí procesů transkripce 
(přepis) a translace (překlad). Z jednoho genu může vzniknout mnoho kopií 
mRNA, stejně tak z jedné molekuly mRNA může vzniknout více identických 
proteinů [4]. Díky této amplifikaci může buňka nasyntetizovat potřebné množství 
proteinu podstatně rychleji, než kdyby templátem k syntéze proteinu byla samotná 
DNA. Každý z genů je tak exprimován s různou účinností viz Obr.13. Buňka může 

navíc regulovat tento přepis a překlad genů podle okamžité potřeby [4].  

 

Obr.13. Různá účinnost exprese genů [4] 

 

2.2.1. REGULACE TRANSKRIPCE PROTEINY, KTERÉ SE VÁŽÍ NA 

REGULAČNÍ SEKVENCE DNA 

Kontrolní region genu je sekvence DNA nutná k iniciaci transkripce daného 
genu a ke kontrole míry této transkripce (viz Obr.14). Obsahuje promotor 
zahrnující iniciační místo, na který se naváží transkripční faktory s RNA-
polymerasou a regulační sekvence, na které se váží regulační proteiny ovlivňující 
četnost vzniku vazeb na promotoru [4]. Oddělující „spacer“ DNA není 
rozpoznávána regulačními proteiny genu, může přesto napomáhat transkripci 

poskytujíc DNA flexibilitu potřebnou ke komunikaci mezi vazebnými proteiny. 
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Obr.14. Typický kontrolní region genu eukaryot [4] 

Regulační segmenty můžeme dělit na cis a trans. Cis-regulační (cis-acting) 
elementy jsou krátké sekvence DNA (6-12 bází), které pomocí transkripčních 
faktorů regulují expresi genu na stejné molekule. Trans regulační segmenty 
se  vztahují ke genům, které kódují proteiny, které budou použity k regulaci jiného 
cílového genu na stejném nebo i jiném chromosomu [20]. U eukaryot rozlišujeme 
dvě třídy cis-regulačních elementů působících i na značné vzdálenosti 
od promotoru. Enhancery zvyšují transkripční spád, aktivují nebo pozitivně 
regulují přepis genu. Silencery na sebe váží tzv. represory a mají opačný efekt [21]. 

Odezvové (response) elementy patří mezi cis-regulační elementy, modulují 
transkripci dle specifického externího stimulu. Řada známých odezvových 
elementů umožňuje aktivaci transkripce specifických genů v odpovědi 
na  specifické hormony (např. glukokortikoidy, steroidní hormony) nebo 

na  intracelulární druhé posly jako je cyklický AMP [22].  

Regulační proteiny se obecně váží na specifické DNA sekvence. Afinita 
k těmto cílovým segmentům je zhruba 104 až 106 krát vyšší než k jakémukoliv 
jinému úseku DNA [6]. Většina regulačních proteinů vlastní DNA vazebnou 
doménu, která blízce a specificky interaguje s DNA. K tomu, aby se mohl protein 
vázat specificky, musí být schopen rozpoznat povrchové rysy DNA; geometrie DNA 
dvojšroubovice přitom závisí na nukleotidové sekvenci dané oblasti.  

Obr.15. Dva příklady specifické interakce mezi aminokyselinou a bází [6] 
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Většina proteinů se váže do velkého žlábku. Malý žlábek je chudší o část 
informace a páry A-T a T-A, C-G a G-C se v něm jeví stejné. Proteiny a báze spolu 
mohou interagovat pomocí vodíkových můstků, inotových vazeb a hydrofobních 
interakcí. Mezi proteinem a molekulou DNA vznikne větší množství kontaktů 
(přibližně 10 až 20), které jsou dohromady dostatečně pevné [4]. Příklady 
specifických interakcí mezi aminokyselinou a bází, které byly nejčastěji 
pozorovány ve vazbách DNA-protein, jsou na Obr.15. 

2.2.2. TRANKSRIPČNÍ FAKTORY 

Transkripční faktory (TF) jsou nezbytné k normálnímu vývoji organismu, 
stejně jako ke každodenním buněčným procesům, boji s infekcí a reparaci 
poškození. Představují velice různorodou rodinu proteinů, obecně se však jedná 
o  proteiny složené z více podjednotek. Váží se buď na promotor, který se nachází 
v řetězci nad kódující oblastí genu, nebo přímo na molekulu polymerásy RNA. 
Transkripční faktor může aktivovat nebo potlačit transkripci genu, ovlivňuje tak 

funkčnost genu v daném čase [4]. 

Při vývoji mnohobuněčného organismu transkripční faktory diktují osud 
individuálních buněk, zodpovídají za buněčnou diferenciaci. Pokud například dojde 
k mutaci v jakémkoliv z homeotických TF, organismus se nevyvine správně [16]. 
Pomocí TF je buňka schopná odpovídat na extracelulární informace, prostředí, 
signály jiných buněk. TF ovlivňují aktivitu genů řídících buněčný cyklus, mohou tak 

hrát důležitou roli např. při rakovině. 

Transkripční faktory plní svou funkci v jádře, jejich aktivitu proto ovlivňuje 
nukleární transport (import/export). Posttranslační modifikace např. fosforylace 
jsou rovněž důležitým mechanismem kontrolujícím jejich aktivitu. TF mohou 
rovněž kontrolovat geny zodpovědné za svoji vlastní transkripci zpětnovazebně 
[16]. 

2.2.3. ZNÁMÉ REGULAČNÍ SEGMENTY DNA 

Byly identifikovány stovky regulačních sekvencí. Gen bývá obecně 
regulován řadou cis-regulačních oblastí, některé z nich jsou blíže kódující sekvenci 

(proximal promoter region), některé jsou vzdálenější (distal) [20]. 

Obr.16. Konzervované oblasti regulačních promotorových elementů eukaryot [22]  
TATA box (sekvence TATA(A/T)A(A/T)), BRE sekvence (TFIIB Recognition Element), INR (initiator) sequence, 

DPE (Downstream Promotor Element), CCAAT box (sekvence GGCCAATCT)  
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Mnoho promotorů eukaryotních genů obsahuje krátkou sekvenci 
označovanou jako TATA box (složená především z nukleotidů A a T). TATA box je 
místem navázání enzymu RNA polymerásy II, která katalyzuje chemické reakce 
vedoucí k syntéze mRNA, využívajíc genovou DNA jako předlohu [4] viz Obr.14. 
Eukaryotní RNA polymerása není schopna iniciovat transkripci sama o sobě, 
potřebuje k tomu tzv. obecné transkripční faktory [6]. Jako obecné se označují 
proto, že rozpoznávají všechny promotory přepisované RNA polymerásou. 
Na Obr.16 je znázorněna interakce TATA boxu a dalších promotorových 
regulačních sekvencí s TF. TATA box je rozeznáván TBP (TATA box-binding 
protein) a TAF (TBP asociated factors). Core promotor genů nemusí obsahovat 
všechny elementy z Obr.16. V řadě promotorů chybí např. TATA box, místo něj 
používají funkčně analogického iniciátorového (INR) elementu [22]. GC boxy 
se zpravidla v promotorech vyskytují, ale jejich poloha se může lišit. CCAAT a GC 

boxy jsou pozitivní regulační elementy zvyšující základní transkripci (enhancery). 

Lidský insulinový promotor obsahuje řadu elementů rozpoznávaných 

všudypřítomnými a tkáňově-specifickými transkripčními faktory viz Obr.17.  

Obr.17.  Schema sekvencí insulinového promotoru rozpoznávaných transkripčními faktory [22]  
Šipky znázorňují vazbu TF (horní řada) na regulační elementy (dolní řada). Všudypřítomné nebo silně 

exprimované TF jsou znázorněny černě, modře označeny jsou specifické TF pro pankreatické beta buňky. 
Zkratky: CRE (cAMP respose element), NRE (negative regulatory element) 

Tabulka 3. Příklady cis-acting sekvencí rozpoznávaných tkáňově specifickými 
TF a TF s širokou distribucí [22] 

DNA segment Transkripční faktor  Expresní model 

(A/T)GATA(A/G)  GATA-1, -2, etc.  Erythroidní buňky 

TGACTCAG  NF-E2  Erythroidní buňky 

GTTAATNATTAAC              

(= PE element)  
HNF-1  

Differenciovaná játra, ledviny, 

žaludek, střeva, slezina 

T(G/A)TTTG(C/T)  HNF-5  Játra 

GCCTGCAGGC  Ker1  Keratinocyty 

(C/T)TAAAAATAA(C/T)3  MBF-1  Myocyty 

(C/T)TA(A/T)AAATA(A/G)  MEF-2  Myocyty 

CAACTGAC  MyoD  Myoblasty + myotuby 

ATGCAAAT  OTF-2  Lymfatické buňky 

(C/A)A(C/A)AG  TCF-1  T-buňky 
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Eukaryotické buňky jsou schopné upravovat genovou expresi i podle 
externích stimulů [20]. Tato regulace je dočasná a reverzibilní. Environmentální 
podněty jako koncentrace určitých iontů, malých molekul, teplota, šok a další 
mohou ústit v dramatickou změnu exprese genů. Inaktivní TF je specificky 
aktivován skrze signální dráhu, naváže se na odpovídající odezvovou regulační 
sekvenci a aktivuje transkripci genu. Příklady takových externích stimulů a 
odpovídajících DNA segmentů spolu se zprostředkujícími TF jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

Tabulka 4. Příklady odezvových elementů (převzato z [22]) 

Odezvový segment (RE) Odpověď na: Faktor rozpoznávájící RE 

(T/G)(T/A)CGTCA  cAMP  CREB (also called ATF) 

CC(A/T)(A/T)(A/T)(A/T)(A/T)(A/T)GG  
Růstové faktory 

séra  
Serum response factor 

TTNCNNNAAA  Interferon-gamma  Stat-1 

TGCGCCCGCC  Těžké kovy Mep-1 

TGAGTCAG  Estery forbolu AP1 

CTNGAATNTTCTAGA  Tepelný šok HSP70, a další 

 

2.2.4. REGULAČNÍ SEGMENT SRE (SERUM RESPONSE ELEMENT) 

V roce 1984 bylo na Harvardské univerzitě v Bostonu zjištěno, že přidání 
séra do kultury neaktivních buněk (ve fázi G0) vede k silné stimulaci c-fos genu 
[30]. Jeho aktivace je nutná ke vstupu do fáze G1 buněčného cyklu a později 
při vstupu do mitotického dělení. Tento fenomén vedl k sérii důležitých objevů 
v oblasti regulace genové transkripce. Později bylo zjištěno, že i růstové faktory a 
jiné mitogeny mohou aktivovat gen c-fos. Byla identifikována řada elementů 
v promotoru tohoto genu, zvláštní pozornost byla věnována krátké sekvenci 
zhruba 300bp nad iniciační oblastí transkripce, segmentu SRE (Serum Response 
Element). 

Jádrem SRE je tzv. CArG box. CArG box je DNA vazebná doména 
transkripčního faktoru SRF (Serum Response Factor), má zajímavé bázové složení, 
jehož základem je úsek šesti nepravidelně orientovaných AT párů, zakončený 
sekvencemi dvojic GC páru, které jsou orientovány souhlasně vedle sebe, ale 
otočené směrem z jedné a druhé strany viz Obr.18. Tato vysoce konzervovaná 
sekvence má zajímavé strukturní a dynamické vlastnosti, např. má tendenci 
se spontánně ohýbat [24]. SRE patří mezi odezvové cis-regulační elementy [22]. 

 

 
Obr.18. C-fos promotor člověka a myši [17] 
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SRF je všudypřítomný jaderný transkripční faktor obsahující 508 
aminokyselin patřící do rodiny proteinů MADS-box. SRF je s geny asociován 
vazbou na SRE, přesněji na jeho konzervativní sekvenci CArG box viz Obr.19, 
na tento segment DNA se váže v podobě symetrického dimeru viz Obr.20. 

Dnes je známa řada genů obsahujících sekvenci CArG box. Skrze SRF a SRE 
je tak regulována transkripce mnoha genů časné odpovědi jako jsou c-fos, fosB, 
junB, egr-1 a -2, neuronální geny např. nurr1 a nurr77 a svalové geny např. α-, β-
aktin, telokin, troponin, tropomyosin a další [18], [30]. SRF se tak účastní regulace 
buněčného cyklu, apoptózy, růstu buňky, její diferenciace, neuronálního přenosu, 
vývoje svalové tkáně a funkce[20]. Aktivaci SRF může způsobit řada různých 
činitelů včetně séra, LPA, LPS, TPA, cytokinů, TNF-α (Tumor Necrosis Factor α), 
činitelé kteří zvyšují koncentraci vnitrobuněčného Ca2+, hepatitida B, aktivované 
onkogeny a protoonkogeny stejně jako extracelulární stimuly jako jsou 

antioxidanty a UV záření [30]. 

 

Obr.19. Schematická reprezentace ternárního komplexu (TCF) [19] 

Obr.20. RTG struktura SRF-core domény (Pellegrini 1995, převzato z [18]) 

Existují dvě hlavní třídy signálních mechanismů zahrnujících SRF regulující 
SRE aktivitu. TCF-dependentní cesta (Ternary Complex Factors) zapojující ras-ras-
MAPK-ERK kaskádu a TCF–independentní cesta využívající Rho rodinu GTPáz [30]. 
Bylo objeveno několik MAPK cest, které slouží k aktivaci TCF. Více o interakci            
TCF-SRF-SRE v [32].  
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Mutační analýza SRE genu c-fos vedla k překvapivému zjištění, že různé 
signální cesty jednají skrze různé segmenty tohoto odezvového elementu. 
Například buňky nesoucí určité mutace v SRE nemohou odpovídat 
na  extracelulární signály vedoucí k aktivaci protein kinasy C, ale mohou odpovídat 
na signály vedoucí k aktivaci cAMP-dependentní protein kinasy nebo MAP kinasy 

[20].  

Studie zaměřené na inaktivaci genů prováděné na organismech 
od  jednobuněčných eukaryot až po myši dokázaly, že ztráta SRF se neslučuje 
se  životem organismu. Přitom více než pro proliferaci a růst organismu hraje tento 
faktor podstatnější roli v buněčném transportu, v kontrakci a pro funkci 
aktinového cytoskeletu. Dnešní genomická studia odhalila zhruba polovinu z více 
než 200 SRF cílových genů kódujících proteiny, které se vztahují k aktinové 
dynamice, spojení integrin-cytoskelet, myofibrilogenezi a svalovým stahům [29]. 
Biologická funkce SRF je velice dobře známa u srdečních svalových buněk. 
Specifická transgeneze SRF u myši demonstrovala, že nadprodukce SRF způsobuje 

hypertrofickou kardiomyopathii, patologické zbytnění srdečního svalu [31].  

Spektroskopická studia [25] s oligonukleotidy SRE o délce 20 bází odhalila 
významnou změnu stechiometrie vazby core-SRF při mutaci �� � �. Dle [24] pak 
tato bázová mutace uvnitř CArG boxu mění flexibilitu jeho ohybu. SVD FA viz 
kapitola 3.4.2. teplotních měření Ramanových spekter odhalila v oblasti 
před táním přechod spojený s konformační změnou z ohnuté na lineární formu 
DNA dvojšroubovice. Časově rozlišená anisotropie fluorescence ukázala otáčivé 
pohyby značeného -5’ konce oligonukleotidu, spojené s přechodem mezi ohnutou a 
lineární formou. Nativní a dvě mutantní SRE ( �� � � ; ����� � �� ) 
se vyskytovaly v různě ohnutých stavech korespondujících s jejich vnitřní 
dynamikou, která má podstatný vliv na vzájemné seřízení vazebných partnerů a 
tak i na  specifickou formaci komplexu. CArG box sekvence hrají tedy klíčovou roli 
v hydrataci a dynamice; interakce mezi bázemi CArG boxu mají rozhodující vliv 

na fyziologickou aktivitu DNA. 
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2.3. UV ABSORPČNÍ SPEKTROSKOPIE 

2.3.1. ABSORPČNÍ SPEKTRA 

Molekula je souborem nabitých částic. Její stacionární stav pak odpovídá 
rozložení těchto částic, jejich pohybu a vzájemným interakcím. Při interakci kvant 
elektromagnetického záření s molekulami látky může docházet k neelastickým 
jevům, k přechodům mezi jednotlivými elektronově vibračními hladinami. 
Při jednofotonových rezonancích, když se energie fotonu shoduje s energetickým 
rozdílem dvou stacionárních stavů molekuly, je pravděpodobnost indukce těchto 
přechodů největší [8]. Lze rozlišit tři základní druhy jednofotonových přechodů: 
absorpci, spontánní a stimulovanou emisi. Pravděpodobnost zmíněných přechodů 
charakterizují Einsteinovi koeficienty. Při absorpci dochází k přechodu z nižšího 
do vyššího energetického stavu, frekvence absorbovaného záření přitom splňuje 
(2.2). Z absorpčního spektra lze získat informace o rezonančních frekvencích a 
intenzitách absorpčních přechodů ve vzorcích.  

��� � �����
�      (2.2) 

kde ��� označuje rezonanční frekvenci přechodu z energeticky nižšího stavu 
E1 do energeticky vyššího E2. 

Viditelná část spektra (380 až 750 nm) obsahuje fotony s energií od 1,65 
do 3,26 eV, ultrafialové spektrum do 200nm pak ještě zvýší tento interval až 
na 6,20 eV. UV záření kratších vlnových délek je absorbováno vzduchem a není 
proto vhodné pro spektroskopická měření za běžných podmínek. Výše uvedené 
energie jsou však postačující k tomu, aby umožnily elektronovou excitaci velkého 

množství biologicky významných molekul.  

Při charakterizaci elektronových stavů pomocí obsazení molekulových 
orbitalů, můžeme absorpční spektra popsat přechody mezi molekulovými orbitaly 

σ, σ∗, π, π∗, n. Orbitaly bez hvězdičky jsou vazebné, s hvězdičkou antivazebné a n 
jsou nevazebné. Na Obr.21 je znázorněn energetický diagram elektronových 

přechodů mezi těmito orbitaly. 

U molekul s násobnými vazbami jsou spektroskopicky nejvýznamnější 

přechody π −> π∗ . Hrají důležitou roli i u nukleových kyselin, kde se tyto přechody 
uplatňují u všech bází, přičemž maximum dlouhovlnného absorpčního pásu 
se pohybuje kolem 260nm. Schopnost absorbovat UV záření si báze ponechají 
i po navázání cukerné složky. Proto se měření absorbance při 260nm používá 
nejen ke stanovení koncentrace samotných bází, ale i nukleosidů, nukleotidů a 
nukleových kyselin [5]. 

  



 

 

Obr.21. Diagram elektronových přechodů mezi 

 Pokud jsou molekuly vzorku vystaveny záření o energii fotonu, která 
odpovídá energii potřebné k přechodu elektronu na vyšší orbital, dojde k absorpci 
části světelné energie. Spektrometr zaznamenává vlnové délky a jim odpovídající 
velikost absorpce. Výsledkem je
absorbance na vlnové délce

Spektra molekul v
elektronový přechod je zpravidla doprovázen změnami vibračních a rotačních 
(libračních) stavů s

molekulami, které se v čase 

2.3.2.  

Optické záření ztrácí průchodem absorbujícím prostředím svoji intenzitu. 
Velikost útlumu monochromatické vlny nejčastěji charakterizujeme pomocí 

absorbance A (optické hustoty), která je 

Diagram elektronových přechodů mezi typy molekulových

jsou molekuly vzorku vystaveny záření o energii fotonu, která 
odpovídá energii potřebné k přechodu elektronu na vyšší orbital, dojde k absorpci 
části světelné energie. Spektrometr zaznamenává vlnové délky a jim odpovídající 
velikost absorpce. Výsledkem je absorpční spektrum jako graf závislosti 
absorbance na vlnové délce. Příklad takového spektra je na Obr.22

Obr.22. Absorpční spektrum oligonukleotidu [9] 

Spektra molekul v roztoku mají tvar širších spojitých pásů, neboť základní 
elektronový přechod je zpravidla doprovázen změnami vibračních a rotačních 
(libračních) stavů s nižšími energiemi. Vliv mají také interakce s

molekulami, které se v čase mění a liší se u jednotlivých molekul.

 LAMBERT-BEERŮV ZÁKON 

Optické záření ztrácí průchodem absorbujícím prostředím svoji intenzitu. 
Velikost útlumu monochromatické vlny nejčastěji charakterizujeme pomocí 

(optické hustoty), která je definována vztahem: 
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ch orbitalů [15] 

jsou molekuly vzorku vystaveny záření o energii fotonu, která 
odpovídá energii potřebné k přechodu elektronu na vyšší orbital, dojde k absorpci 
části světelné energie. Spektrometr zaznamenává vlnové délky a jim odpovídající 

absorpční spektrum jako graf závislosti 
Obr.22.  

 

roztoku mají tvar širších spojitých pásů, neboť základní 
elektronový přechod je zpravidla doprovázen změnami vibračních a rotačních 

nižšími energiemi. Vliv mají také interakce s okolními 

mění a liší se u jednotlivých molekul. 

Optické záření ztrácí průchodem absorbujícím prostředím svoji intenzitu. 
Velikost útlumu monochromatické vlny nejčastěji charakterizujeme pomocí 



28 
 

 � �  log��
�
��

     (2.3) 

kde I0 je počáteční hodnota intenzity záření a I je hodnota intenzity po průchodu 

prostředím [8]. 

Intenzita záření klesá v optickém prostředí exponenciálně s dráhou, kterou 
záření urazí. Toto chování vyjadřuje tzv. Lambertův zákon, dle kterého je 

absorbance přímo úměrná dráze x: 

�� ! � "� !#     (2.4) 

kde konstantou b označujeme absorpční (extinkční) koeficient, který je silně 
závislý na vlnové délce  . Lambertův zákon platí pouze tehdy, když procházející 

záření nenarušuje termodynamickou rovnováhu látky.  

Při biofyzikálních aplikacích obvykle zkoumáme vlastnosti molekul 
v kondenzovaném prostředí, jako jsou gely, kapaliny, molekulární krystaly a další. 
Často používáme silně zředěné roztoky jednoho druhu absorbujících molekul 
v neabsorbujícím rozpouštědle. Závislost absorpčního koeficientu na koncentraci 

těchto molekul pak vyjadřuje Beerův zákon: 

"� ! �  $� !%     (2.5) 

kde ε je konstanta charakterizující absorbující látku, tzv. molární absorpční 
(extinkční) koeficient, c pak představuje koncentraci absorbujících molekul 
v rozpouštědle. Pokud vzorek obsahuje více druhů rozpuštěných, vzájemně 
se neovlivňujících, absorbujících molekul lze vztah (2.5) zobecnit: 

"� ! �  ∑ $'� !%'    (2.6) 

kde εi resp. ci jsou molární extinkční koeficienty resp. molární koncentrace 
jednotlivých složek. 

Vztahy (2.4) a (2.5) lze pak spojit do tzv. Lambert-Beerova zákona, dle 
kterého lze absorbanci látky vyjádřit jako: 

�� ! � $� !%#    (2.7) 

Nejčastěji používanou metodou stanovení absorpčních spekter je měření 
transmitance (propustnosti). Transmitanci definujeme jako poměr intenzity záření 
po průchodu vzorkem I k intenzitě záření před průchodem touto látkou I0: 

� � �
��

                   (2.8) 

 Lambert-Beerův zákon lze pomocí transmitance zapsat jako:  

�� ! � 10�)�*!+,    (2.9) 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. VZORKY  

3.1.1. MODELOVÝ SYSTÉM 

Ke studiu regulačního segmentu DNA byly jako modelové systémy vybrány 
různě dlouhé molekuly segmentu SRE. Přehled zkoumaných oligonukleotidů a 
jejich ekvimolárních směsí je uveden v tabulkách 5 až 7. Většina oligonukleotidů 
byla zakázkově nasyntetizována a přečištěna v LMFR Masarykovy Univerzity 
v Brně. Pouze oligonukleotidy o délce 18ti bází byly připraveny firmou VBC-

Biotech ve Vídni.  

Tabulka 5. Přehled modelových oligonukleotidů 

  počet 

bází 

Mw 

[g/mol] 

εεεε 

[l/mol.cm]
a    

cR 

[µM]
b
 

sekvence bází oligonukleotidu 

s1fos16 
16 

4880 161300 3.08 TGTCCATATTAGGACA 

s2fos16 4880 159900 2.60 TGTCCTAATATGGACA 

s1fos18 
18 

5498 182800 4.44 ATGTCCATATTAGGACAT 

s2fos18 5498 181400 4.75 ATGTCCTAATATGGACAT 

cfos20 
20 

6116 200100 4.07 GATGTCCATATTAGGACATC 

cfos20c 6116 198700 3.71 GATGTCCTAATATGGACATC 

cfos28 
28 

8612 278100 2.68 ACAGGATGTCCATATTAGGACATCTGCG 

cfos28c 8564 268500 2.65 CGCAGATGTCCTAATATGGACATCCTGT 

cfos36 
36 

11059 353200 2.13 TTACACAGGATGTCCATATTAGGACATCTGCGTCAG 

cfos36c 11059 351600 1.77 CTGACGCAGATGTCCTAATATGGACATCCTGTGTAA 

 
Poznámky:  a extinkční koeficienty vypočteny metodou nejbližších sousedů [9] 
 b koncentrace vzorku v měřených roztocích 

Tabulka 6. Přehled duplexů -směsí komplementárních vláken 

 
dfos16 dfos18 dfos20 dfos28 dfos36 

vzorky s1fos16 s2fos16 s1fos18 s2fos18 cfos20 cfos20c cfos28 cfos28c cfos36 cfos36c 

cR2 

[µM]
a
 

2.93 2.93 2.74 2.75 2.52 2.55 1.82 1.84 1.41 1.41 

Poznámky:  a koncentrace komplementárních vláken ve směsi 

Tabulka 7. Analoga modelového systému 

  
počet 

bází 

Mw 

[g/mol] 

εεεε 

[l/mol.cm]
a    

cR 

[µM]
b
 

sekvence bází 

oligonukleotidu  

cR2 

[µM] 

s1dup16 
16 

4880 161700 2.85 TGTCCATATTAGACGA 
ddup16 

1.66 

s2dup16 4880 160500 3.39 TCGTCTAATATGGACA 1.67 
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3.1.2. BÁZE, NUKLEOSIDY, NUKLEOTIDY, POLYNUKLEOTIDY 

K dispozici jsme měli také vzorky všech nukleových bází, nukleosidů, 
nukleotidů a polynukleotidů (vyjma poly(dG)) od firmy Sigma-Aldrich. Zjišťovali 
jsme, jak absorpční spektrum báze ovlivní připojení cukru (nukleosid), navázání 
fosfátu (nukleotid), jak bude vypadat spektrum dlouhého řetězce obsahujícího 

pouze jeden typ báze (polynukleotidy) a to jak DNA, tak RNA řady. 

3.1.3. PUFR 

 K přípravě vzorků byl jako rozpouštědlo použit ve všech případech 
fosfátový pufr pH = 7 s doplňkem sodíkových kationtů obsahující 20mM Na2HPO4, 
20mM NaH2PO4 a 100mM NaCl.  

 Pufr dobře propouštěl UV záření, jeho transmitance (měřená relativně vůči 
destilované vodě) byla T = 99,1% při vlnové délce 258nm. 

3.1.4. PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Oligonukleotidy jsme dostali lyofilizované. Díky znalosti extinkčních 
koeficientů studovaných látek jsme pak dvojím ředěním připravovali vzorky 
požadované koncentrace. Nejprve byl přidáním 0,1ml deionizované vody 
připraven zásobní roztok . K dalšímu ředění byl použit připravený pufr (viz 
kap.3.1.3).  Ke každému vzorku byla rovněž připravena reference, roztok 

obsahující stejné množství pufru a deionizované vody jako vzorek. 

Oligonukleotidy pocházející z Rakouska bylo nutné nejprve přečistit kvůli 
přítomnosti malého množství cizorodé látky precipitující za nejnižších teplot. 
Vzorek byl rozpuštěn v 1,5ml deionizované vody, pak zahřán a držen na teplotě 
60°C po dobu tří hodin. Roztok byl následně ochlazen a ponechán v lednici dvě 
hodiny. Poté byl centrifugován, svrchní část byla přepipetována do nových 
ependorfek. Následovala lyofilizace roztoku v koncentrátoru firmy Eppendorf -

Concentrator 5301. Vzorky byly uchovávány v zamraženém stavu. 

Vzorky kratších oligonukleotidů (16-ti a 18-ti merů) obsahující směsi 
komplementárních vláken prošli před vlastním měřením annealingem. Směs byla 
nejprve zahřáta na 70°, po 40minutách pak pomalu ochlazována, aby mohlo dojít 

k optimální tvorbě komplexů.  
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3.2. SPEKTROMETR  

Všechny vzorky byly měřeny na spektrometru Lambda 12 firmy Perkin-
Elmer na Oddělení fyziky biomolekul FÚUK. Jedná se o dvoupaprskový UV-Vis 
absorpční spektrometr. Schéma přístroje je znázorněno na Obr.23. Zdrojem záření 
je dle potřeby žárovka pro viditelné spektrum, nebo deuteriová výbojka pro UV 
oblast. Pomocí mřížkového monochromátoru je izolováno záření určité vlnové 
délky. Dělič paprsků poté svazek rozdělí na dvě části, jedna část je vedena 
vzorkovým prostorem a druhá referenčním. Prošlé záření je detekováno a výstupní 
signál dále zpracován pomocí programu Lambda12. Spektrometr je dále doplněn 
kapalinovým termostatem firmy Thermo Haake, který umožňuje měnit teplotu 
vzorku.  

 

Obr.23. Schéma spektrometru Lambda12 

Vlastnosti tohoto přístroje, především jeho stabilitu a přesnost, jsem 
ověřovala v rámci své bakalářské práce [9] zaměřené na optimalizaci postupu 
určování koncentrace oligonukleotidů pomocí UV absorpčních měření. U daného 
spektrometru lze počítat s chybou nuly přibližně 0,013% a s chybou 100% 
při delším měření do 0,07%. Na Obr.24 je zobrazen průběh velikosti relativní chyby 
absorbance způsobené přístrojem v závislosti na transmitanci T měřeného vzorku, 
vypočtené podle vztahu pro chybu transmitance 

σT = 0,07T + 0,013          (3.1.) 
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Obr.24. Relativní chyba absorbance spektrometru Lambda 12 [9] 

K měření byly používané 3 mililitrové křemenné kyvety značky Hellma 
o tloušťce x=1 cm.  

3.3. POSTUP MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH ZÁVISLOSTÍ UV 

ABSORPČNÍCH SPEKTER 

Vzhledem k požadavku na vysokou přesnost absorpčních měření, byla 

všechna měření prováděna stejnými postupy a za stejných podmínek. 

Kyvety byly před každým měřením vymyty vodou a denaturovaným 
etanolem a vysušeny čistým stlačeným suchým vzduchem. Vnější stěny kyvety byly 
umyty vodou, etanolem, přeleštěny tamponem, poté znovu umyty etanolem a 
vysušeny suchým vzduchem.   

Před každým měřením byla provedena intenzitní kalibrace spektrometru, 
kdy do vzorkové i referenční dráhy byly umístěny kyvety s referenčním roztokem 
viz. kapitola 3.1.4. Kyveta ve vzorkové části byla poté vyprázdněna, znovu umyta a 

naplněna roztokem se zkoumanou látkou. 

Teplota vzorku i reference byla měněna pomocí kapalinového termostatu. 
U nejnižších teplot bylo třeba ofukovat kyvety dusíkem, abychom zabránili jejich 
orosení. Byla změřena absorpční spektra vzorků v intervalu 5-85°C viz Obr.25. 
Vzorky obsahující delší oligonukleotidy (20 a více bází) byly měřeny “nahoru a 

dolů“, nejprve byl měřen ohřev poté chlazení.  
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Obr.25. Příklad výsledku měření teplotní závislosti UV-absorpčního spektra  

(vzorek s2fos16) 

3.4. ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

3.4.1. PŘÍPRAVA DAT 

 Spektra získaná pomocí spektrometru Lambda 12, byla v ASCII formátu 
importována do programu SigmaPlot. Zde byla přehledně zobrazena a 
zkontrolována. Data byla poté omezena na spektrální interval 220-320 nm. 
Od spekter byla odečtena konstanta tak, aby hodnota absorbance byla při 320 nm 
nulová. Při této a vyšší vlnové délce oligonukleotidy už záření neabsorbují a touto 
úpravou byla korigovaná případná malá fluktuace pozadí spektra.  

3.4.2. FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Faktorová analýza (FA) patří mezi vícerozměrné statistické metody 
umožňující redukci souboru experimentálních dat bez ztráty informace. Obecným 
úkolem FA je ze souboru náhodných veličin Y1,...,YN vytvořit soubor menší, který 
by byl jejich nejlepší náhradou. Tato úloha má řadu řešení. Podstata těch 
nejjednodušších spočívá v postupném vyhledávání náhodných veličin, takzvaných 
faktorů, které by byly lineárními kombinacemi původních veličin a postupně 

vyčerpaly co největší část jejich variability [13].  

Základní matematickou procedurou, kterou ke zpracování dat používáme, je 
singulární rozklad (Singular Value Decomposition, SVD), jeden z algoritmů FA. 
Série naměřených spekter Yi(λk), kde λk představuje body spektra (k=1,2,..,K) a i je 
index spektra v sérii (i=1,..,N), se pomocí něj rozloží do báze ortonormálních 
komponent (subspektra) Sj(λk) ( j=1,2,…,N). Získáme singulární čísla Wj vyjadřující 
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statistickou váhu jednotlivých subspekter a unitární matici normalizovaných 
koeficientů Vij (skóre) udávající relativní zastoupení j-tého subspektra Sj(λk)             

v i-tém naměřeném spektru Yi(λk): 

-'� .! �  ∑ /01'0�0� .!2
03�       �3.2! 

Vij a Sj(λk) tedy splňují relace ortonormality: 

 ∑ �0� .!�7� .! �8
.3� 0 pro 9 : ;,  ∑ �0� .!�0� .! �8

.3� 1  (3.3) 

∑ 1'01'7 �2
'3� 0 pro 9 : ;,  ∑ 10'17' �2

'3� 0 pro 9 : ;   (3.4) 

 ∑ 1'01'0 �2
'3� 1     (3.5) 

singulární čísla Wj jsou uspořádána sestupně: 

/. < /=  pro > ? @      (3.6) 

Každý z prvků sumy ve vztahu (3.2) představuje nezávislou část informace, 
která je obsažena v dané sérii spekter. Váhu této části informace vyjadřuje 
odpovídající singulární číslo Wj. SVD nám umožňuje ze série spekter extrahovat 
hlavní informační obsah. V sumaci na pravé straně vztahu (3.2) se můžeme omezit 
jen na prvních M ( M < N ) členů a dostaneme tak nejlepší možnou aproximaci dané 
série spekter pomocí tohoto počtu spektrálních tvarů. Velmi často totiž subspektra 
vyšších čísel obsahují už jen šum, a proto vynechání těchto složek pomáhá zlepšit 

poměr signál/šum a sníží také objem dat bez ztráty důležitých informací.   

-'� .! A  ∑ /01'0�0� .!B
03�       �3.7! 

 Nejmenší hodnota M, při které se obě strany rovnice (3.7) liší pouze 
o experimentální chybu, vyjadřuje smysluplný počet subspekter, udává tzv. 
faktorovou dimenzi. Faktorová dimenze analyzovaných dat by měla korespondovat 
s počtem nezávislých složek ve studovaném systému. Můžeme ji odhadnout 
na  základě průběhu poklesu posloupnosti singulárních hodnot, nebo nárůstu 
šumu v subspektrech. Vhodným kritériem k určení faktorové dimenze je i průběh 

závislosti reziduální chyby Rσ : 

)(
1

2

MNK

W
N

Mj
j

R −
=

∑
+=σ   .    (3.8) 

V oblasti nad vhodným M lze obvykle pozorovat slabou téměř lineární 

závislost [14]. 
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3.4.3. URČENÍ TERMODYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK TVORBY 

KOMPLEXŮ NA ZÁKLADĚ FITU VÝSLEDKŮ FA 

Byla provedena teplotní měření absorpčních spekter různě dlouhých úseků 
SRE segmentu DNA. Měřili jsme jak spektra samostatných řetězců (single strandů), 

tak jejich směsí, které obsahovaly dvojice komplementárních vláken. 

Z měření vyplynulo, že single strandy (ss) tvoří při nízkých teplotách 
vlásenky. Při zvyšování teploty vzorku docházelo k jejich tání. U nejvyšších teplot 
už vzorek obsahoval jen jednoduchá vlákna. Stabilitu těchto strukturních útvarů 
lze popsat pomocí teplotní závislosti rovnovážné konstanty K1, kterou s uvážením 
přechodů:  

DD+=      8�    EFFG DDHI            (3.9.) 

lze definovat jako: 

J� � +KL
+MN

         (3.10) 

kde c značí koncentraci single strandu, index cl označuje uzavřenou vlásenku, 
index op pak otevřenou. Tyto koncentrace lze při znalosti K1 určit dle: 

%+= �  %OP
8�

�Q8�
 , %HI �  %OP

�
�Q8�

,   (3.11) 

kde cvz představuje celkovou koncentraci oligonukleotidu v roztoku. 

K fitu byly dále využity vztahy mezi rovnovážnou konstantou, teplotou a 

změnami termodynamických parametrů spojených s uzavřením vlásenky 

J � �
+R

S�∆U
VW         (3.12) 

∆�� � ∆� � �∆�          (3.13) 

kde ΔG je změna Gibbsovy energie, R je molární plynová konstanta, T je 
absolutní teplota a cw je molární koncentrace čisté vody. 

 Z faktorové analýzy jsme získali unitární matici normalizovaných 
koeficientů Vij. Matici omezíme na takový počet sloupců, jaká je dimenze 
analyzovaných dat D. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že různé sloupce matice Vij 

mají ve spektru různou váhu, proto tyto koeficienty přenásobíme odmocninou 

z odpovídajícího singulárního čísla X/0  (po fitu sloupce zpětně vydělíme). 

Konstanty lineárního nárůstu a termodynamické parametry teplotně 
indukovaného přechodu pak získáme uvážením vztahů (3.11), (3.12), (3.13) a 
fitem dle vztahu: 

∑ ∑ YX/01'0 � Z[0� \ [0�]'^%'
+= � Z"0� \ "0�]'^%'

HI_� � ;`ab
03�

2
'3�   (3.14) 

kde N odpovídá počtu analyzovaných absorpčních spekter.  
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a0, b0, a1, b1 jsou parametry popisující lineární změny absorpčního spektra 
s teplotou, které se uplatňují vedle samotného procesu otevření (uzavření) 
vlásenky. V případě uzavřené vlásenky se jedná především o zvyšování 
neuspořádanosti geometrie nukleotidů ve smyčce s rostoucí teplotou, kdežto 
v případě otevřené vlásenky se jedná o zvyšující se teplotou postupně 
potlačovanou tendenci k preferování uspořádání volného vlákna s částečným 
stackingem mezi některými bázemi. 

Protože při těchto fitech jsou získané hodnoty ΔS a ΔH poměrně nepřesné, 
protože vliv jejich změny na součet čtverců odchylek je velmi silně korelovaný, 
byla jako parametr stability vlásenky brána hodnota ΔG37, případně teplota tání Tm 

vypočtená dle vztahu: 

�7 � ∆c
∆d          (3.15) 

Dále jsme používali fitování i pro vyhodnocení referenčního duplexu 
obsahujícího stejné báze, ale v jiné sekvenci, takže single strandy neměly tendenci 
tvořit vlásenky. Teoretické vztahy a vyhodnocení jsou obdobné jako v předchozím 

případě. Uvážením přechodu: 

eD     8�    EFFG DD� \ DD�     (3.16) 

lze rovnovážnou asociační konstantu definovat jako: 

J� � +fg
+gg�+gg�

� +fg
 +gg� ,     (3.17) 

z toho lze pak zjistit koncentrace duplexů a volných vláken: 

%hh �  X�Q�8�+ij��
�8�

 ,      %kh �  %OP \ ��X�Q�8�+ij
�8�

 ,       (3.18) 

kde cvz je koncentrace jednoho z oligonukleotidů (koncentrace druhého je stejná). 

 V tomto případě získáme konstanty lineárního nárůstu a termodynamické 

parametry teplotně indukovaného přechodu fitem dle vztahu: 

∑ ∑ YX/01'0 � Z[0� \ [0�]'^%'
klI � Z"0� \ "0�]'^%'

hh_� � ;`ab
03�

2
'3�  (3.19) 

kde koncentrace duplexu a volných vláken se počítají dle vztahu (3.18), přičemž 
pro teplotní závislost rovnovážné konstanty platí vztahy (3.12), (3.13).             

 Teplotu tání získáme pomocí vztahu: 

�7 � ∆c
∆d�m nop�KR

Kij
q
     (3.20) 

V případě analýzy absorpčních spekter směsí se ukázalo, že je třeba 
uvažovat složitou rovnováhu mezi samostatnými řetězci s komplementárním 
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bázovým složením, ale schopnými tvořit i vlásenky a jejich duplexy. Uvažujeme 

tedy tři reakce, které jsou v rovnováze:  

DD+=�      8�    EFFG DDHI�   r    J� �  +KL�
+MN�

     (3.21.) 

DD+=�      8�    EFFG DDHI�   r    J� �  +KL�
+MN�

    (3.22.) 

eD     8fs    EFFFG DDHI� \ DDHI�    r    Jkl � +fg
+MN�+MN�

   (3.23.) 

Pro koncentrace potom platí (pro rozlišení vlivu drobných odchylek od přesného 
stechiometrického poměru 1:1 ve směsi zavádíme celkovou koncentraci prvního 
cvz1 a druhého cvz2 oligonukleotidu): 

%OP� �  %kl \  %+=� \ %HI�          %OP� �  %kl \  %+=� \  %HI�       (3.24.) 

Z těchto rovnic lze určit koncentraci duplexů, která je dána: 

%kl �  8fs�+ij�Q+ij�!Q ��Q8�!��Q8�!� √b
�8fs

   (3.25.) 

u �  Jkl
� �%OP� � %OP�!� \ 2Jkl�%OP� \ %OP�!�1 \ J�!�1 \ J�! \  �1 \ J�!��1 \ J�!�. 
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4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

4.1. ABSORPČNÍ SPEKTRA BÁZÍ, NUKLEOSIDŮ, NUKLEOTIDŮ A 

POLYNUKLEOTIDŮ  

V [23] bylo prokázáno, že teplotně indukované změny tvaru absorpčního 
spektra nesou specifickou informaci o typu báze nebo bází, kterých se tato změna 
týká. Je proto třeba pro interpretaci změn tvaru spektra v prvé řadě znát absorpční 
spektra různých bází a jejich ovlivnění při vazbě báze do řetězce nukleové 
kyseliny. Protože v literatuře není dostatečně široká a přesná srovnávací studie, 
byla tato spektra změřena v rámci této práce. Změřená spektra majoritních bází, 
pro přehlednost normována na hodnotu 1 v maximu absorpčního pásu, jsou 
uvedena na Obr.26. Je vidět, že se absorpční spektrum guaninu od ostatních 
výrazně odlišuje, protože se skládá ze dvou pásů se samostatnými maximy. Ostatní 
báze mají v oblasti kolem 260 nm pouze jedno výrazné maximum, jeho poloha však 
není stejná a absorpční pás adeninu má navíc složitější strukturu. Absorpční 
spektrum cytosinu se zase odlišuje výrazným nárůstem absorbance pro vlnové 
délky od 250 nm.  

Obr.26. Absopční spektra bází NA 

Zjišťovali jsme dále, jak absorpční spektrum báze ovlivní připojení cukru 
(nukleosid), navázání fosfátu (nukleotid), a jak bude vypadat spektrum dlouhého 
řetězce obsahujícího pouze jeden typ báze (polynukleotidy), a to jak pro DNA, tak 
pro RNA řadu. Naměřená absorpční spektra, rovněž pro přehlednost normovaná, 

jsou uvedena na Obr.27 až Obr.31.  
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Obr.27. Guanin –absorpční spektra báze a odvozených struktur 

Na Obr.27 je vidět, že u guaninu má na tvar spektra největší vliv navázání 
ribózy resp. deoxyribózy, kdy došlo k výraznému posunu druhého maxima 
k nižším energiím a k poklesu prvního absorpčního maxima. Přidání fosfátu je 
téměř bez vlivu na spektrum. Dále je patrný vliv začlenění nukleotidu do řetězce, 
který má za následek další pokles absorbance prvního pásu. 

 
Obr.28. Adenin–absorpční spektra báze a odvozených struktur 

V případě adeninu je nejpatrnější vliv začlenění nukleotidu do řetězce, 
přičemž je jen malý rozdíl mezi spektry ribo a deoxy polynukleotidů. Navázání 
ribózy resp. deoxyribózy, ani přidání fosfátu nemělo na spektrum výraznější vliv. 
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Obr.29. Cytosin -absorpční spektra báze a odvozených struktur 

Spektrum cytosinu se ukázalo jako velice citlivé. Samotná báze má 
absorpční pík při 267nm, po navázání ribózy resp. deoxyribózy se toto maximum 
posouvá k nižším energiím (271nm). Dochází také ke změně tvaru spektra, kolem 
230nm můžeme pozorovat další pás. Navázání fosfátu má jen malý efekt 
na spektrum. Větší rozdíl pak způsobí navázání nukleotidu do řetězce, přičemž je 
podstatné, jestli se jedná o ribo nebo deoxy polynukleotid. V případě poly(rC) 
se absorpční maximum posune k 268nm, přibližuje se původnímu spektru báze. 
Absorpční maximum poly(dC) je naopak posunuto dále k nižším energiím (274nm) 
a pík je rozšířen i do oblasti 300-320nm. 

 
Obr.30. Thymin–absorpční spektra báze a odvozených struktur 

V případě thyminu je pozorovatelný vliv navázání deoxyribózy a začlenění 
nukleotidu do řetězce. Přidání fosfátu nemělo na spektrum výraznější vliv.  
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Obr.31. Uracil–absorpční spektra báze a odvozených struktur 

V případě uracilu je situace obdobná jako u thyminu. Dochází k posunům 
prvního pásu při navázání deoxyribózy a po začlenění nukleotidu do řetězce. 
Přidání fosfátu nemá na spektrum větší vliv. Dochází také k změnám intenzity 
absorpce v druhém pásu. 

U polynukleotidů jsme rovněž provedli hrubé měření teplotní závislosti 
absorpčních spekter a to pro teploty (přibližně) 6, 24, 50 a 90°C viz Obr.32.  
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Obr.32. Teplotní měření absorpčních spekter polynukleotidů 

  



43 
 

4.2. ANALÝZA ABSORPČNÍCH SPEKTER SRE SEGMENTU DNA  

Byly proměřeny teplotní závislosti UV absorpčních spekter všech vzorků 
uvedených v tabulkách 5 až 7. Postup těchto měření je uveden v kapitole 3.3. 
Spektra byla upravena a zkorigována na případné malé fluktuace pozadí spektra 
viz kapitola 3.4.1. Data byla dále jednotně zpracována pomocí faktorové analýzy, 
konkrétně užitím SVD, jednoho z jejích algoritmů (více v kapitole 3.4.2). Ukázka 
teplotního měření jednoho ze single strandů zpracovaného algoritmem SVD je 
uvedena na Obr.33. 

 
Obr.33. Zpracování teplotních měření absorpčních spekter s1fos16 algoritmem SVD 
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Z průběhu váhových koeficientů Wj lze určit faktorovou dimenzi. Ve většině 
případů jsme se mohli omezit na tři až čtyři faktorové dimenze. Přitom příspěvek 
čtvrtého subspektra už leží těsně nad úrovní šumu. Stojí za povšimnutí, že první 
subspektrum má zhruba stokrát větší váhu než druhé, třetí je pak ještě desetkrát 
slabší. První subspektrum obsahuje informaci o průměrném spektrálním profilu a 
příslušný koeficient tedy podává informaci o změně celkové absorbance, což je 
informace prakticky totožná (díky odstupu velikostí singulárních čísel) se 
standardní křivkou tání měřenou jako teplotní závislost Absorbance při 260 nm. 
Subspektra a koeficienty vyšších dimenzí vyjadřují změny spektrálního profilu. 
Z již zmíněné malé velikosti odpovídajících singulárních čísel je zřejmé, že tyto 
změny se pohybují v řádech jednotek procent až promile celkového absorpčního 

spektra, a proto jsou detekovatelné pouze při dostatečně vysoké přesnosti měření. 

V případech, kdy teplotní závislost absorbance odpovídala jednomu 
přechodu (rozpad vlásenky nebo rozpad duplexu), byl výstup z faktorové analýzy 
fitován na rovnice termodynamické rovnováhy viz kapitola 3.4.3. Získali jsme tak 
termodynamické parametry, tj. informaci o schopnosti různě dlouhých 
modelových molekul SRE úseku DNA tvořit intramolekulární nebo 
intermolekulární komplexy. Dále byla vypočtena rozdílová spektra charakterizující 
změnu tvaru spektra UV absorpce při otevření vlásenky během tání a při zvýšení 
teploty za stavu, kdy je vlásenka uzavřená. Byl proveden rozklad těchto spekter 
do spektrálních profilů získaných z teplotních závislostí UV absorpce 
homopolynukleotidů a získána tak informace, jak se určité typy bází podílejí 

na příslušných teplotně indukovaných změnách. 
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4.2.1. SINGLE STRANDY TVOŘÍCÍ SMYČKU 

Výstupy z FA-SVD teplotních závislostí UV absorpčních spekter všech 
měřených modelových single strandů jsou zobrazeny na Obr.34 až Obr.43. Průběh 
získaných koeficientů V má sigmoidální charakter, což prokazuje teplotně 
indukovanou konformační změnu. S ohledem na to, že se jedná o jednoduché 
řetězce s poměrně rozsáhlými úseky komplementárních sekvencí, lze usoudit, že 
oligonukleotidy tvoří za nižších teplot vlásenku. Výstupy z faktorové analýzy se 
svým charakterem shodují s teplotními měřeními RNA vlásenek, které byly 
provedeny užitím Ramanovy spektroskopie v práci [26]. Lineární teplotní závislost 
u Vi1, Vi2, Vi3 (případně Vi4) v oblasti pod 40°C lze přisoudit nekoordinovanému 
rozvolňování struktury smyčky (tedy ne stopky). Rozpad vlásenek je nejvíce 
patrný v průběhu koeficientu V3. U nejnižších teplot tedy můžeme pozorovat 
rozvolňování struktury smyčky následované táním vlásenek a poté další 

rozvolňování už jen jednoduchých vláken.  

Teplotní závislost koeficientů Vij byla fitována pro získání 
termodynamických parametrů a koeficientů lineární teplotní změny mimo 
přechod. Nejprve byl průběh koeficientů Vij fitován odděleně pro jednotlivé 
dimenze pro získání odhadu (znázorněno červeně). Poté byl proveden hromadný 
fit (znázorněno modře), kdy byl minimalizován celkový součet čtverců odchylek 
od Vij , j = 1 – 4 (3), při společných termodynamických charakteristikách přechodu 
a individuálních koeficientech lineární teplotní závislosti mimo přechod 
pro jednotlivá j. Při výpočtu celkové sumy čtverců odchylek byla pro jednotlivé 

dimenze počítaná váha X/0. 
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Obr.34. Výstup z FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku S1fos16  
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Obr.35. Výstup z FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku S2fos16 
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Obr.36. Výstup z FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku S1fos18 
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Obr.37. Výstup z FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku s2fos18 
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Obr.38. Výstup z FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku cfos20 
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Obr.39. Výstup z FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku cfos20c 
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Obr.40. Výstup FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku cfos28 
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Obr.41. Výstup FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku cfos28c 
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Obr.42. Výstup FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku cfos36 
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Obr.43. Výstup FA-SVD spolu s fitem teplotní závislosti UV absorpčních spekter vzorku cfos36c 

Pomocí fitů byly primárně určeny změny entalpie a entropie ΔH a ΔS při 
vzniku vlásenky. Vzhledem ke známé silné korelaci vlivu jejich změny na součet 
čtverců odchylek jsou však jejich hodnoty získané z fitu zatížené velkou chybou. 
Proto byla jako základní charakteristika stability vlásenky brána hodnota ΔG37. 
Získané údaje jsou uvedeny v tabulce 8. 
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Tabulka 8. Určené termodynamické parametry vlásenek jednoduchých řetězců 

vzorek 
počet 

bází 

∆S 

[cal.mol
-1

] 

∆H 

[kcal.mol
-1

] 

∆G37 

[kcal.mol
-1

] 
Tm[°C] sekvence bází oligonukleotidu 

s1fos16 
16 

-102 -33,6 -2,07 57.3 TGTCCATATTAGGACA 

s2fos16 -105 -34,7 -1,88 54.8 TGTCCTAATATGGACA 

s1fos18 
18 

-121 -40,9 -2,85 60.6 ATGTCCATATTAGGACAT 

s2fos18 -133 -44,2 -2,78 57.8 ATGTCCTAATATGGACAT 

cfos20 
20 

-142 -47,5 -3,55 62.0 GATGTCCATATTAGGACATC 

cfos20c -141 -47,0 -3,33 60.7 GATGTCCTAATATGGACATC 

cfos28 
28 

-146 -49,4 -4,00 64.4 ACAGGATGTCCATATTAGGACATCTGCG 

cfos28c -168 -56,1 -3,99 60.7 CGCAGATGTCCTAATATGGACATCCTGT 

cfos36 
36 

-108 -36,0 -2,44 59.5 TTACACAGGATGTCCATATTAGGACATCTGCGTCAG 

cfos36c -126 -41,5 -2,44 56.4 CTGACGCAGATGTCCTAATATGGACATCCTGTGTAA 

■ smyčka         ■ stonek       ■ nepárující část       

Ze závislosti hodnot ΔG37 na prodlužování jednoduchého řetězce segmentu 
SRE je zřejmé, že nejprve stabilita vlásenky roste, protože dochází k prodlužování 
stonku (přechod od 16-merů k 20-merům), což jsme očekávali. Zajímavým 
výsledkem je, že prodloužení o další čtyři nukleotidy, které se však nepárují, vede 
k dalšímu růstu stability vlásenky. Teprve prodloužením krajních úseků až na 8 
nepárujících nukleotidů dochází k opětovnému snížení stability smyčky pod 

úroveň bez přidaných nepárujících částí (srovnání 20-meru, 28-meru a 36-meru).  
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4.2.2. URČENÍ TEPLOTNĚ INDUKOVANÝCH SPEKTRÁLNÍCH ZMĚN 

VLÁSENKY  

Pomocí fitu (viz kapitola 3.4.3) byly vedle termodynamických charakteristik 
teplotně indukovaného přechodu otevření vlásenky nalezeny i konstanty lineární 
změny absorpčního spektra v oblasti nízkých teplot, kdy je vlásenka uzavřená. A 

spektrum vlásenky i otevřeného řetězce při teplotě ti , v'
+=� ! , v'

HI� !, můžeme 

vyjádřit jako kombinace čtyř subspekter: 

v'
+=� ! � ∑ �xy

+=,��
y3� \ ]'xy

+=,�!�y� !       (4.1a) 

v'
HI� ! � ∑ �xy

HI,��
y3� \ ]'xy

HI,�!�y� !        (4.1b) 

Zároveň platí základní vztah SVD: 

-'� ! �  ∑ /01'0�0� !2
03�      �4.2! 

a pravidlo superpozice pro absorbance uzavřených a otevřených vlásenek 

-'� ! � %'+=v'
+=� ! \ %'HIv'

HI� ! …          (4.3) 

Spojením vztahů (4.1), (4.2) a (4.3), vynásobením Sm(λ) a vysčítáním přes 

spektrální body λ dostaneme díky ortonormalitě subspekter vztah: 

/71'7 � Zx7
+=,� \ ]'x7

+=,�^%'
+= \ Zx7

HI,� \ ]'x7
HI,�^%'

HI …  (4.4) 

Ze srovnání s rovnicí (3.19) potom plyne 

x7
+=,� � [7�X/7 , x7

+=,� � [7�X/7 ,    (4.5a) 

x7
HI,� � "7�X/7 , x7

HI,� � "7�X/7     (4.5b) 

Použitím vztahu (4.1) jsme pak schopni spočítat absorpční spektrum jak 
vlásenek, tak oddělených řetězců při libovolné teplotě. Je si však třeba uvědomit, 
že získáme spektra v původním tvaru, tedy bezstrukturní s jedním maximem 
kolem 260 nm. Protože nás nyní zajímají především změny spektrálního tvaru, lze 
v určitém přiblížení uvažovat, že tyto změny jsou plně obsažené ve vyšších 
subspektrech, zatímco první subspektrum popisuje jen nezajímavé průměrné 
spektrum. Proto toto spektrum ze součtu v (4.1) vynecháme. Dále je třeba brát 
v úvahu, že podle vztahu (4.1) získáme absorpční spektra normovaná 
na jednotkovou koncentraci, tedy na 1M. Abychom se vyhnuli nepříjemně vysokým 
hodnotám absorbancí, je proto vhodné spektra přenormovat na nižší koncentraci. 
Vzhledem k reálně používaným koncentracím vzorku se jeví jako vhodná volba 

koncentrace 1µM. 

 Spektra při teplotě t lze tedy vypočítat pomocí vztahů: 

v'
+=�],  ! � 10�| ∑ �xy

+=,��
y3� \ ]. xy

+=,�!�y� !  (4.6a) 
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v'
HI�],  ! � 10�| ∑ �xy

HI,��
y3� \ ]. xy

HI,�
!�y� !  (4.6b) 

Počítali jsme následující rozdílová spektra: 

diference uzavřené vlásenky: }vhh
+= � v+=��7! � v+=��7 � 25°�! 

diference pro tání:    }vhh
�áyí � vHI��7! � v+=��7! 

diference otevřené vlásenky: }vhh
HI

� vHI��7 \ 25°�! � vHI��7! 

Výsledky jsou znázorněny na Obr.44. 

 

Obr.44.  Změny tvaru absorpčního spektra pro zvýšení teploty při zavřené vlásence (nahoře), 
při otevření vlásenky (uprostřed) a při zvýšení teploty při otevřených vláknech (dole).  
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4.2.3. ROZKLAD TEPLOTNĚ INDUKOVANÝCH SPEKTRÁLNÍCH ZMĚN 

VLÁSENEK DO ROZDÍLOVÝCH SPEKTER HOMOPOLYNUKLEOTIDŮ 

Byla provedena hrubá měření teplotní závislosti absorpčních spekter 
polynukleotidů a to pro teploty (přibližně) 6, 24, 50 a 90°C. Tato spektra byla poté 
zpracována metodou FA-SVD. Protože nás zajímají především změny spektrálního 
tvaru, lze v určitém přiblížení k rozkladu rozdílových spekter single strandů nebo 
duplexu použít získaná subspektra S2 polynukleotidů. U těchto subspekter 
předpokládáme, že vystihují tvar hlavní spektrální změny absorpčního spektra 

dané báze při snižování stackingu.  

Protože je ale míra změny stackingu v daném rozmezí teplot u každého 
polynukleotidu jiná, je u těchto spekter třeba nejprve provést normování. Jako 
standart lze uvažovat spektrum odpovídající rozpadu duplexu ddup16 -zde by totiž 
měl být přibližně stejný rozdíl ve změně stackingu u všech bází. Koeficienty 
pro normování byly získány tak, že koeficienty rozkladu diferenčních spekter 
duplexu do S2 polynukleotidů dle 

}v � Z>���,� \ >���,� \ >���,� \ >���,� ^ � ;`a  (4.7) 

byly přepočítané podle bázového složení duplexu. Přenásobením subspekter 
polynukleotidů odpovídajícími koeficienty jsme pak dostali sadu referenčních 
spekter viz Obr.45. Vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozici vzorek poly(dG), 
použili jsme místo něj v rozkladu výsledky z měření poly(rG). V případě poly(rA) a 
poly(dA) se diferenční spektra poměrně dobře shodují a tak lze předpokládat, že 
v případě guaninu bude situace podobná. 

Obr.45. Normované tepelně indukované spektrální změny tvaru spektra polynukleotidů 

Spektra single strandů byla poté fitována dle rovnice (4.7) za použití 
získaných referenčních spekter. Byly tak zjištěny koeficienty vyjadřující míru 
podílu jednotlivých bází na výsledné tepelně indukované spektrální změně. 
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Na Obr.46 je typický příklad srovnání původního diferenčního spektra s výsledným 
průběhem nafitované superpozice S2 subspekter polynukleotidů. V případě 
teplotně indukovaných změn pod a nad teplotou přechodu je shoda poměrně 
dobrá na rozdíl od diference odpovídající otevření vlásenky, kdy mají výsledky fitu 
charakter spíše kvalitativního ukazatele toho, co dané diferenční spektrum 
popisuje.  

 
Obr.46. Příklad srovnání diferenčních spekter s výsledkem rozkladu fitem do diferenčních spekter 

polynukleotidů 

Koeficienty získané z fitu jsou přehledně zobrazeny na 0br.47. Z obrázku je 
dobře vidět, že u kratších řetězců se v případě uzavřené vlásenky teplotně 
indukované spektrální změny týkají především thyminu a adeninu, tedy smyčky a 
ne stonku vlásenky. To souhlasí s výsledky zpracování Ramanových spekter u TAR 
vlásenek [26], kde byly rovněž v nízkoteplotní oblasti zjištěny jako dominantní 
změny geometrie smyčky. 

Na 0br.48. jsou pak zobrazeny podíly těchto koeficientů a četnosti výskytu 
dané báze v řetězci. Výstup z FA-SVD odpovídá spektru řetězce při jednotkové 
koncentraci, proto tento podíl více vypovídá o velikosti změn v uspořádání bází.  

Získané hodnoty ukazují na přibližně stejné teplotně indukované teplotní 
změny ve smyčce při uzavřených vlásenkách v případě řetězců cfos28 a cfos28c. 
U řetězce cfos28 a cfos36 je však dominantní podíl guaninů a je třeba brát v úvahu, 
že příslušný spektrální profil nebyl odvozen od poly(dG) ale od poly(rG). Při takto 
vysokém podílu tohoto spektrálního profilu může jeho nepřesně stanovený tvar 
podstatně ovlivnit celkový výsledek rozkladu. 

Přestože získaná data neumožňují detailnější interpretaci, výsledky tohoto 
prvního pokusu o analýzu teplotních změn UV spektra příslušných jednotlivým 
bázím jasně ukazují, že při zpřesnění spektrálních profilů a rozšíření jejich souboru 
i na jiné typy geometrických změn než jen zmenšování stackingu je naděje značně 
rozšířit informace o strukturních změnách v oligonukleotidech, které lze získat 
z teplotních závislostí UV absorpčních spekter. 
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Obr.47. Koeficienty vyjadřující míru vlivu jednotlivých bází na výslednou spektrální změnu 
šrafováním označeny fity s koeficientem determinace fitu Rsqr<75% 
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Obr.48. Podíl koeficientů vyjadřujících míru vlivu jednotlivých bází na výslednou spektrální změnu 
ku množství výskytu dané báze ve vlákně (značení viz předchozí obrázek) 
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4.2.4. ANALÝZA ANALOG MODELOVÉHO SYSTÉMU 

Jednovláknové oligonukleotidy bázového složení odpovídajícího různě 
dlouhým úsekům SRE, mají výrazný teplotně indukovaný sigmoidální přechod, 
který interpretujeme jako otevření vlásenky. Abychom potvrdili, že tento jev je dán 
sekvencí bází, provedli jsme za zcela stejných podmínek měření 
na oligonukleotidech, které měly stejné celkové složení jako oligonukleotidy 
s1fos16 a s2fos16, ale bázovou sekvenci, která by neměla vést k tvorbě vlásenky 
ani jiné složitější stuktury. Na druhé straně byly tyto dva oligonukleotidy vzájemně 
komplementární, takže ve směsi by měly spolu hybridizovat a tvořit duplexy. 
Sekvence těchto oligonukleotidů, označených s1dup16 a s2dup16 (viz Tabulka 7), 
byly pečlivě vybrány a testovány na self-komplementaritu pomocí programu Oligo 

Calc [27]. 

Tyto vzorky prošly stejným typem měření teplotní závislosti absorpčních 
spekter a následným zpracováním včetně SVD. Výsledky pro oba řetězce umístěné 
samostatně v roztoku jsou uvedené na Obr.49 a Obr.50. S uvážením toho, že 
spektrální komponenty odpovídající singulárním číslům výrazně menším než jedna 
tisícina prvního singulárního čísla nejsou věrohodné, je faktorová dimenze 
v případě s1dup16 rovna 2. Je vidět, že celková absorbance (koeficient V1) klesá 
s teplotou lineárně. Změna tvaru absorpčního spektra (koeficient V2) je rovněž 
prakticky lineární s teplotou (s výjimkou nejnižších teplot) a poměrně nevýrazná 
(druhé singulární číslo je výrazně menší než jedno procento prvního singulárního 
čísla. V případě oligonukleotidu s2dup16 je teplotní závislost v prvních dvou 
spektrálních komponentách obdobná. Vzhledem k poněkud vyšší hodnotě 
singulárního čísla můžeme uvážit i komponentu třetí. Ta zřejmě vystihuje 
skutečnost, že teplotní závislost strukturně neuspořádaného oligonukleotidu není 
ve skutečnosti přesně lineární a od této závislosti se odchyluje především 
při nízkých nebo naopak vysokých teplotách. Z toho také vyplývá, že tvar průběhu 
koeficientu V2 v oblasti nízkých teplot je způsoben právě touto nelinearitou. 
V žádném případě nebyly však nalezeny stopy teplotně indukovaného přechodu 
se sigmoidálním průběhem.  
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Obr.49. Zpracování s1dup16 pomocí FA 
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Obr.50. Zpracování s2dup16 pomocí FA 

Dále byla měřena teplotní závislost absorbance směsi s1dup16 a s2dup16 
ve stechiometrickém poměru 1:1. Výsledky SVD analýzy jsou na Obr.51. Výrazný 
sigmoidální průběh ukazuje na přechod, kterým je v tomto případě rozpad 
duplexu. Teplotní závislosti koeficientů byly fitovány postupem obdobným jako 
u řetězců tvořících smyčky na rovnici termodynamické rovnováhy mezi duplexy a 
oddělenými řetězci při předpokladu lineárních teplotních závislostí spekter 
duplexů i směsi oddělených řetězců. Byl dosažen výborný souhlas 
s experimentálními daty pro všechny čtyři SVD komponenty viz Obr.51. 

Termodynamické parametry: 

ΔH=117 kcal.mol-1 
ΔS=-234 cal.mol-1 deg-1 

ΔG37=-16,0 cal.mol-1 

Tm= 50.7°C 
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Obr.51. Zpracování směsi dup16 pomocí FA, teplotní průběh koeficientů proložen fitem 
(podrobnosti v textu) 

Dále byl u tohoto referenčního systému otestován způsob zpracování dat, 
který by měl z naměřených dat směsi extrahovat teplotně závislý vliv interakce 

mezi řetězci. Jedná se o konstrukci diferenčních spekter -k'�mezi absorpčními 

spektry směsí -b a superpozicí spekter single strandů, a to při každé teplotě t: 

 -�
k'�� ! � -�

b� ! � %�-��
dd� ! � %�-��

dd� ! ,  (4.8) 
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kde koeficienty %�a %�odpovídají zastoupení složek ve směsném vzorku. 
V případě neinteragujících vláken by mělo být diferenční spektrum nulové (pouze 

šum, případně artefakty).   

Protože spektra jednotlivých oligonukleotidů a jejich směsí nebyla měřena 
při stejných teplotách, bylo nejprve zapotřebí přepočítat absorpční spektra single 
strandů a jejich směsi na stejné teploty. Tento přepočet byl proveden pomocí 
lineární interpolace, resp. extrapolace, s využitím dvojice spekter naměřených 
při nejbližších teplotách: 

 -�]! � -�]�! \ ����!�����!
�����

�] � ]�!    (4.9) 

K získání koeficientů c byla použita absorpční spektra při maximálních 
měřených teplotách. Při těchto teplotách, výrazně vyšších než teplota tání 
komplexů, obsahovala směs už jen oddělená jednoduchá vlákna, a tedy 
by se neměla projevovat jejich interakce. Zjištěné koeficienty jsou uvedeny dále 

v Tabulce 9. 

Grafické znázornění diferenčních spekter je na Obr.52. Je vidět, že 
diferenční spektra ukazují jednoduchý přechod tání duplexu. Diferenční spektra 
byla pak rovněž zpracovaná pomocí SVD analýzy. Výsledky jsou na Obr.53. 
Věrohodnost diferenčních spekter je třeba posuzovat s ohledem na poměr mezi 
příslušnými singulárními čísly a prvním singulárním číslem původní sady 
(ne diferenčních) absorpčních spekter. V daném případě je tedy faktorová dimenze 
rovna 2. První komponenta vystihuje tání duplexu, kdežto druhá ukazuje 
především na rozdílnost mezi teplotní lineární závislostí duplexu a samostatných 
řetězců v oblasti teplot pod oblastí tání. 
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Obr.52. Teplotní závislost diferenčních spekter dup16 

 

 
Obr.53. FA diferenčních spekter dup16 

Dále byla vypočtena rozdílová spektra teplotně indukovaných lineárních 
změn absorpčního spektra směsi pod a nad teplotami v oblasti tání a diference 
odpovídající tání duplexu. Postup byl stejný jako v případě rozpadu vlásenek 
viz kapitola 4.2.2. Vztahy jsou zcela obdobné, stačí pouze změnit příslušná 

označení (nahradit cl respektive op indexy dup respektive ss). 
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Počítali jsme následující rozdílová spektra, uvedená na Obr.54: 

diference duplexu:   }vb
klI � vklI��7! � vklI��7 � 25°�! 

diference při tání:   }vb
�áyí � 2. vhh��7! � vklI��7! 

diference single strandu:  }vb
hh � vhh��7 \ 25°�! � vhh��7! 

 

Obr.54. Rozdílová spektra před/pro/po tání duplexu ddup16 
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4.2.5. ANALÝZA ABSORPČNÍCH SPEKTER SMĚSÍ KOMPLEMENTÁRNÍCH 

OLIGONUKLEOTIDŮ - systém s1fos16 + s2fos16 

Vzorky obsahující ekvimolární směs komplementárních vláken s1fos16 a 
s2fos16 prošly teplotním měřením absorpčních spekter a následným zpracováním 

pomocí FA-SVD.  

Obr.55. Výstup z FA-SVD teplotní závislosti UV absorpčních spekter směsi dfos16 



71 
 

Před vlastním měřením směs prošla annealingem, tj. vzorek byl zahřán 
na teplotu ležící nad fázovými přechody otevření vlásenky i rozpadu duplexu a 
následně pomalu ochlazován, aby mohlo dojít k vytvoření duplexů. Výstupy z FA 
jsou na Obr.55 .Průběh koeficientů V1 a V2 má výrazný sigmoidální charakter, 
s teplotou přechodu přibližně na 55°C. Je překvapivé, že je to prakticky stejná 
teplota, která odpovídá otevírání smyček samostatných řetězců s1fos16 a s2fos16. 
Rovněž teplotní závislosti koeficientů V1, V2 a V4 jsou velmi podobné průběhům V1, 
V2 a V3. Na druhé straně je ale zřejmé, že spektrální tvary komponent S2 a S3 
samostatných řetězců jsou poněkud jiné než komponenty S2 a S4 směsi 
(komponenty S1 nemá význam porovnávat, ty mají vždy prakticky totožný tvar). 

Nejasný je z Obr.55 význam třetí spektrální komponenty. 

Abychom zviditelnili efekt vzájemné interakce oligonukleotidů ve směsi, 
vypočítali jsme diferenční spektrum výše popsaným postupem. Koeficienty %�a 
%�odpovídající celkovému zastoupení složek ve směsném vzorku jsou uvedené 
v Tabulce 9. Výsledná diferenční spektra jsou znázorněna na Obr.56. Ukazují pouze 

jednoduchý přechod, který je posunut směrem k nižším teplotám (pod 50°C).  

 

Obr.56. Teplotní závislosti diferenčních spekter vzorku dfos16. 

Ještě zřejmější je tato skutečnost při aplikaci SVD na tato diferenční spektra, 
jejíž výsledky jsou na Obr. 57. První komponenta jasně ukazuje zmíněný přechod. 
Další dvě komponenty jsou podle velikosti příslušných singulárních hodnot 
i úrovně šumu v subspektrech zcela zřejmě na hranici dané přesností naměřených 
absorpčních spekter. Vystihují především rozdílnou teplotní závislost při teplotách 
pod přechodem a dále drobné rozdíly mezi superpozicí spekter samostatných 
řetězců a spektrem směsi při vysokých teplotách. Je tedy zřejmé, že duplexy 
s1fos16 a s2fos16 mají nižší teplotu tání než je teplota přechodu mezi uzavřenou a 
otevřenou vlásenkou. Toto zjištění není na druhé straně úplně překvapivé, protože 

teplota tání duplexu dup16 je obdobná.  
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Obr.57. FA diferenčních spekter dfos16 s fitem na přechod tání aplikovaným na průběh koeficientu 
V1. 

Pro přesnější určení termodynamických parametrů spojených se vznikem 
duplexu je žádoucí nafitovat teplotní závislost koeficientu V1 stejným způsobem 
jako v případě dup16. Narážíme zde ale na problém, že neznáme limitní 
koncentraci duplexu. Musíme proto přejít k celkovému popisu rovnováhy ve směsi, 
kde předpokládáme výskyt duplexů, vlásenek s1fos16, vlásenek s2fos16 a 
otevřených řetězců s1fos16 a s2fos16. Pro koncentraci duplexu pak platí vztah 
(3.25), kde na pravé straně neznáme pouze teplotní závislost rovnovážné 

konstanty Kdu, tedy odpovídající hodnoty veličin ∆Hdu a ∆Sdu, které její teplotní 
závislost určují podle vztahů (3.12.) a (3.13.). Fitování potom provádíme 

podle  rovnice  

∑ Y1'� � �e� \ e�]'!%'
klI_� � ;`a2

'3�  .    (4.10.) 
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Výsledek fitu je znázorněn na Obr.57. Velmi dobře vystihuje průběh 
koeficientu. Z fitu dostáváme hodnoty  

ΔH=-59,6 kcal.mol-1 
ΔS=-150 cal.mol-1.deg-1 

ΔG37=-63,9 kcal.mol-1 

Tm=57,0°C  
 
Na základě rovnic pro rovnováhu můžeme pak určit teoretickou 

koncentraci jednotlivých komponent ve směsi. To platí za předpokladu, že změny 
teploty při měření jsou dostatečně pomalé na to, aby bylo měření vždy prováděno 

za stavu rovnováhy. Výsledné teplotní závislosti koncentrací jsou na Obr.58.  

 

Obr.58. Teplotní závislosti koncentrací složek počítané podle rovnic rovnováh na základě výsledků 
fitu V1 v SVD diferenčních spekter. 

Dostáváme tedy výsledek, který ukazuje, že za podmínek experimentu 
nejsou ve směsi nikdy duplexy dominantní a naopak převažují oddělené řetězce. 
Abychom měli nezávislé potvrzení pro tento závěr, udělali jsme alternativní 
analýzu. Při ní jsme vycházeli z toho, že zjištění dominantní závislosti teplotně 
indukovaných změn při tání duplexu na celkovém bázovém složení nás opravňuje 
k předpokladu, že spektra duplexů dup16 a dfos16 obsahujících stejné báze jsou 
přibližně stejná včetně jejich teplotní závislosti. To umožňuje odhadnout při dané 
teplotě koncentraci duplexů na základě rozkladu naměřeného spektra směsi 
s1fos16 plus s2fos16 do spekter duplexu dup16 a spekter oddělených řetězců. 
Přitom platí poměry mezi koncentrací vlásenek a oddělených řetězců podle vztahů 
(3.21.) a (3.22.) a vztahy mezi koncentracemi podle (3.24.). Výsledkem tohoto 

rozkladu je Obr.59. 



74 
 

 

Obr.59. Teplotní závislosti koncentrací složek počítané podle rozkladu spekter za předpokladu 
podobnosti spekter duplexů vzorků dup16 a dfos16.  

V tomto případě vychází koncentrace duplexů poněkud vyšší – za nízkých 
teplot je srovnatelné množství řetězců oddělených a řetězců v duplexech. 
Nesouhlas s Obr. 58. lze přičíst na vrub nepřesnosti v aproximaci spektra duplexu 
fos16 spektrem duplexu dup16. Na druhé straně však jasně potvrzuje, že ve směsi 
s1fos16 a s2fos16 jsou za nízkých teplot přítomné oddělené smyčky ve vysokých 

podílech.  

 

4.2.6. ANALÝZA ABSORPČNÍCH SPEKTER SMĚSÍ KOMPLEMENTÁRNÍCH 

OLIGONUKLEOTIDŮ SEKVENCE SRE - systémy s delšími řetězci 

Vzorky obsahující směsi komplementárních vláken o délce 18 nukleotidů 
prošly stejně jako 16-ti mery teplotním annealingem před měřením absorpčních 
spekter. Vzhledem k původnímu předpokladu, že se ve směsích delších řetězců (20 
a více bází) budou tvořit především duplexy, pokusili jsme se zachytit proces 
postupného rozpadu vlásenek a tvorby duplexů tak, že směsi těchto 
oligonukleotidů byly připraveny za pokojové teploty a za této teploty ustáleny. 
Následné měření pak probíhalo “nahoru a dolů“; nejprve byl měřen ohřev poté 
chlazení. Výstupy z FA měření směsí jsou na Obr.60. až Obr.63. 
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Obr.60. Výstup z FA-SVD teplotní závislosti UV absorpčních spekter směsi dfos18 
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Obr.61. Výstup z FA-SVD teplotní závislosti UV absorpčních spekter směsi dfos20 
ohřev (černě), chlazení (červeně) 

  



77 
 

Obr.62. Výstup z FA-SVD teplotní závislosti UV absorpčních spekter směsi dfos28 
ohřev (černě), chlazení (červeně) 
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Obr.63. Výstup z FA-SVD teplotní závislosti UV absorpčních spekter směsi dfos36 
ohřev (černě), chlazení (červeně) 
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Dalším krokem byla konstrukce diferenčních spekter stejným způsobem 
jako v případě vzorku dfos16. Tabulka 9 ukazuje příslušné koeficienty. Grafické 

znázornění diferenčních spekter je na obrázcích Obr.64 a Obr.65.  

Tabulka 9. Zastoupení složek ve směsných vzorcích  

dfos16 dfos18 dfos20 dfos28 dfos36 

s1fos16 s2fos16 s1fos18 s2fos18 cfos20 cfos20c cfos28 cfos28c cfos36 cfos36c 

c1 c2 c1 c2 c1 c2 c1 c2 c1 c2 

0.9523 1.4443 0.6504 0.5920 0.5700 0.6136 0.7215 0.7615 0.6700 0.8297 

 

Obr.64. Teplotní závislosti diferenčních spekter dfos18 (vzorek, který prošel annealingem) 
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Obr.65. Teplotní závislosti diferenčních spekter (vzorky měřené „nahoru a dolů“) 
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Získaná diferenční spektra byla dále zpracována pomocí faktorové analýzy. 
Výsledky jsou znázorněny na následujících obrázcích. Dimenze je v těchto 

případech 3-4. 

 

 
Obr.66. FA diferenčních spekter fos18 
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Obr.67. FA diferenčních spekter fos20 

měřeno „nahoru a dolů“  
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Obr.68. FA diferenčních spekter fos28 

ohřev (černě), chlazení (červeně) 
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Obr.69. FA diferenčních spekter fos36 
měřeno „nahoru a dolů“  
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V případě směsi s1fos18 a s2fos18 jsou všechny teplotně závislé 
charakteristiky, tj. základní faktorová analýza na Obr.60, diferenční spektra 
na  Obr.64 a jejich faktorová analýza na Obr.66 (1. a2. komponenta) velmi podobné 
výsledkům získaným pro segment o 16 nukleotidech. Můžeme tedy konstatovat, že 
i v tomto případě jsou vlásenky stabilnější než duplex a za nižších teplot jsou tyto 

formy v rovnováze. 

U delších řetězců jsme očekávali výrazné rozdíly mezi křivkami získanými 
při zvyšování teploty směsi vytvořené bez annealingu a křivkami změřenými 
při  následném ochlazování, pokud jsou za nízkých teplot vlásenky dostatečně 
stabilní, takže nepřecházejí v duplexy. Měření sice ukázala rozdílné závislosti 
při  ohřevu a ochlazování, ale méně výrazné. Ve spektrech základní faktorové 
analýzy (Obr. 61 až Obr. 63) se jasné rozdíly objevují až ve třetí dimenzi. To svědčí 

o tom, že vlásenky patrně i za nižších teplot mohou přecházet v duplexy. 

Při porovnání diferenčních spekter (Obr. 65) je zřejmé, že výrazné rozdíly 
jsou pouze u směsi cfos20 a cfos20c, kdy se při ohřevu objevuje poměrně ostrý 
extrém při teplotě kolem 45°C. V případě nejdelších řetězců jsou si diferenční 
spektra při ohřevu a ochlazování velmi podobná. To svědčí o tom, že i měření 
při  ohřevu vzorků bez annealingu probíhala v těchto případech za stavu blízkém 
termodynamické rovnováze. 

Výsledky získané pro směsi cfos28 plus cfos28c a cfos36 plus cfos36c se 
od  případů kratších řetězců liší především mnohem větší velikostí diferenčních 
spekter. Důvod je zřejmý z průběhů prvních komponent SVD diferenčních spekter, 
která ukazují, že při těchto délkách řetězců již dosahují teploty tání vyšších hodnot, 
než jsou teploty přechodu při otevření vlásenek. Velikosti teplot tání duplexů 
můžeme odhadnout u systému fos28 na Tm = 66°C a u systému fos36 na Tm = 69°C. 
To znamená, že teprve u segmentu této délky je duplex stabilnější než vlásenky, 
takže v roztoku za nižších teplot duplexy dominují.  

Podobnost výsledků pro ohřívání a ochlazování u těchto řetězců svědčí 
o  tom, že vlásenky mohou přecházet v duplexy výrazně snadněji než v případě 
segmentu fos20. Zřejmě je to způsobeno vnějšími částmi řetězce, které 
se  vzájemně nepárují, takže v případě vlásenek se neúčastní vnitromolekulárního 
komplexu a mohou napomáhat snížení aktivační energie pro přechod vlásenka – 

duplex. 

  



86 
 

5. ZÁVĚR 
 

V rámci diplomové práce byla vypracována metodika analýzy přesných 

měření teplotních závislostí UV absorpčních spekter sestávající z těchto kroků: 

• Přehledné zobrazení a kontrola dat, omezení na jednotný spektrální 
interval, korekce na případné malé fluktuace pozadí spektra 
viz  kapitola 3.4.1. 

• Analýza teplotní závislosti absorpčních měření pomocí faktorové 
analýzy (FA), algoritmu SVD - viz kapitola 3.4.2.  

• Určení termodynamických charakteristik tvorby komplexů na základě 
fitu výsledků FA na rovnice termodynamické rovnováhy v případech, 
kdy teplotní závislost absorbance odpovídá jednomu přechodu 
viz  kapitola 3.4.3.  

• Určení diferenčních spekter teplotně indukovaných spektrálních změn 
pro oblasti teplot před/při/po tání komplexu viz kapitola 4.2.2. 

• Rozklad diferenčních spekter do spektrálních profilů získaných 
z teplotních závislostí UV absorpce homopolynukleotidů k získání 
informace, jak se určité typy bází podílejí na příslušných teplotně 
indukovaných změnách viz kapitola 4.2.3. 

• Konstrukce diferenčních spekter mezi absorpčními spektry směsí a 
superpozicí spekter samostatných řetězců, a to při každé teplotě 
viz kapitola 4.2.4. Před vlastní konstrukcí je nutné přepočítat spektra 
do  jednotné teplotní škály. Analýza diferenčních spekter pomocí 
FA  SVD. 
 

Teplotně indukované změny tvaru absorpčního spektra nesou specifickou 
informaci o typu báze nebo bází, kterých se tato změna týká. Byla proto provedena 
srovnávající studie absorpčních spekter různých bází a jejich ovlivnění při vazbě 
báze do řetězce nukleové kyseliny, nutná pro interpretaci změn tvaru spektra 

viz  kapitola 4.1. 

Vyvinutá metodika byla použita ke studiu sady řetězců různě dlouhých 
segmentů SRE, konkrétně o délkách 16, 18, 20, 28 a 36 nukleotidů. Tyto řetězce 
byly studovány jak samostatně, tak v ekvimolární směsi. Jako referenční systém 
byly proměřovány i dva vzájemně komplementární deoxyoligonukleotidy, jejichž 
bázový obsah byl shodný s řetězci segmentu SRE o 16 nukleotidech, ale jejich 

bázová sekvence vylučovala tvorbu vlásenek. 

Z výsledků měření oddělených řetězců vyplynulo, že všechny tvoří 
za nižších teplot vlásenky.  Pomocí fitů na rovnice termodynamické rovnováhy 
byly určeny termodynamické parametry vlásenek – viz Tabulka 8. Tyto parametry 
ukazují, že vytvořené vlásenky jsou poměrně stabilní. Ze závislosti průběhu hodnot 
změny Gibbsovy energie na prodlužování jednoduchého řetězce segmentu SRE 
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vyplývá, že stabilita vlásenky roste nejen při prodlužování stonku, ale 
i při  prodloužení o další čtyři nepárující nukleotidy. Teprve prodloužení krajních 
úseků až na 8 nepárujících nukleotidů vede k opětovnému snížení stability smyčky 

pod úroveň bez přidaných nepárujících částí. 

Pomocí rozkladu diferenčních spekter vyjadřujících teplotně indukovanou 
spektrální změnu před/při/po tání vlásenky do spektrálních profilů získaných 
z teplotních závislostí UV absorpce homopolynukleotidů byly zjištěny koeficienty 
vyjadřující míru podílu jednotlivých bází na výsledné spektrální změně. Z těchto 
rozkladů vyplynulo, že u kratších řetězců v případě uzavřené vlásenky 
se  při  změně teploty spektrální změny týkají především thyminu a adeninu, tedy 

smyčky a ne stonku vlásenky viz kapitola 4.2.3.  

Z analýzy UV absorpčních spekter směsi řetězců segmentu SRE o délce 16-ti 
bází vyplynulo, že duplex vzniklý z těchto řetězců má nižší stabilitu než vlásenky, 
které mohou řetězce samostatně vytvářet. Toto zjištění je v souladu s výsledky 
měření na referenčním systému, netvořícího vlásenky, kde byla zjištěna obdobná 
teplota tání duplexu. Z podrobnější analýzy pak bylo zjištěno, že za podmínek 
experimentu nejsou ve směsi nikdy duplexy dominantní, ale jejich koncentrace je 
nejvýše srovnatelná s koncentracemi vlásenek - viz kapitola 4.2.5. 

Výsledky měření na směsích vláken odpovídajících delším segmentům 
ukázala, že teprve po připojení nukleotidů, které se již nemohou párovat a podílet 
se tak na vytváření stonku vlásenky, začíná převyšovat stabilita duplexů stabilitu 
vlásenek a duplexy v roztoku převažují. Měření prováděná při ohřevu 
(a následném ochlazování) vzorků připravených smícháním roztoků samostatných 
řetězců bez annealingu prokázala, že i za nízkých teplot mohou oligonukleotidy 
přecházet mezi duplexy a vlásenkami. Přítomnost vnějších vzájemně 

se  nepárujících sekvencí tyto přechody usnadňuje. 

Získané výsledky mají velký význam pro správnou volbu modelových 
oligonukleotidů při studiích vlastností SRE úseku DNA a jeho interakcí 
s regulačními proteiny. Je zřejmé, že nelze používat krátké segmenty obsahující 
pouze sekvenci CArG boxu a několik sousedních nukleotidů, protože s velkou 
pravděpodobností bude docházet k tvorbě vlásenek. I při použití delších řetězců 
bude třeba možnost vzniku vlásenek prověřovat. Na druhé straně vyvstává otázka, 
zda schopnost tvorby vlásenek nesouvisí přímo s regulační funkcí SRE a zda 
za  určitých okolností by se na řetězci nativní DNA nemohl v úseku SRE vytvořit 
pár vlásenek. 
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