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1. Úvod 

1.1 Nukleové kyseliny, jejich struktura a interakce 

s významnými proteiny 

 

Nukleové kyseliny (NK) jsou makromolekuly obsahující informace, které 

buňka potřebuje pro svou funkci. Slouží jako vzor pro syntézu proteinů, které 

zajišťují většinu životních funkcí buňky. NK jsou dlouhé řetězce složené 

z nukleotidů, jejichž pořadí (sekvence) je při vzniku nového proteinu „překládáno“ 

do pořadí jeho aminokyselin, proto se tento proces nazývá translace. Jednotlivé 

úseky NK, které takto kódují jednotlivý protein, se nazývají geny, proto hovoříme o 

„genetické informaci“. Při buněčném dělení – vzniku nové buňky – dochází 

k replikaci NK, při které dojde k vytvoření dvou identických kopií, a každá z nových 

buněk pak obsahuje stejnou genetickou informaci jako buňka, ze které vznikly.  

U všech známých organismů (nepočítáme sem viry) slouží jako nositelka 

genetické informace deoxyribonukleová kyselina (DNA), která je ve formě 

dvoušroubovice. U eukaryontních organismů je uchovávána v jádře buňky, od 

okolního cytosolu odděleném jadernou membránou. V případě potřeby syntézy 

nového proteinu je požadovaná sekvence DNA (gen) přepsána do sekvence 

mediátorové „messenger“ RNA (mRNA), která pak prochází pórem v jaderné 

membráně do cytosolu buňky. V cytosolu na molekuly mRNA nasedají ribosomy a 

zde dochází k translaci, při které je informace obsažená v mRNA překládána do 

pořadí aminokyselin nově vznikajícího peptidového řetězce. 

 

1.1.1 Struktura nukleových kyselin 

 

NK jsou lineární řetězce skládající se z jednotlivých nukleotidů. Podle délky 

řetězce rozlišujeme mononukleotidey, dinukleotidy, oligonukleotidy a 

polynukleotidy.  

Nukleotid je základní stavební jednotkou nukleových kyselin, která se skládá 

z cukru (pentózy), fosfátu (zbytku kyseliny fosforečné) a báze. Cukerné zbytky 
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společně s fosfátem vytvářejí kostru nukleové kyseliny, jsou spojeny 

fosfodiesterickou vazbou v pozicích 3’ a 5’. Uhlíkové atomy na cukerném zbytku se 

označují číslicí s čárkou, uhlíkové a dusíkové atomy na bázi NK se pak číslují bez 

čárky. 

Cukerný kruh může být tvořen zbytkem β-D-ribózy (pak se jedná o 

ribonukleovou kyselinu - RNA) nebo 2’-deoxy-β-D-ribózy (deoxyribonukleová 

kyselina - DNA).  

Báze nukleových kyselin jsou dvojího druhu: purinové a pyrimidinové. 

Purinové jsou adenin a guanin, pyrimidinové jsou cytosin, uracil a thymin. Tyto báze 

jsou stejné pro všechny živé organismy, NK jsou tedy univerzálními nosiči genetické 

informace. Molekuly DNA obsahují báze adenin, guanin, cytosin a thymin, u 

molekul RNA se místo thyminu vyskytuje uracil.  

Nejčastější formou NK jsou dvoušroubovice – duplexy. Tato dvoušroubovice 

může být tvořena buď dvěma antiparalelními řetězci DNA, nebo může jít o hybridní 

duplex DNA:RNA. Tvorba duplexu je selektivní, mohou se spárovat pouze takové 

řetězce, které mají vhodnou sekvenci bází. Při tvorbě duplexu dochází k tzv. Watson-

Crickovu párování, kdy se na sebe vodíkovými můstky váží vždy jedna purinová a 

jedna pyrimidinová báze, konkrétně dochází k vazbě adeninu (A) na thymin (T), 

resp. uracil (U) v případě RNA molekuly, a vazbě guaninu (G) na cytosin (C). 

Zatímco u A:T (resp. U) páru dochází k vytvoření dvou vodíkových můstků, při 

párování C:G vznikají vodíkové můstky tři. Watson-Crickovo párování je 

schematicky znázorněno na obrázku 1.1. 

 

 

Obr. 1.1: Watson-Crickovo párování bází. Vlevo pár A:T, vpravo G:C 

 

Při tvorbě triplexu (trojšroubovice) je pak třetí vlákno k duplexu vázáno 

prostřednictvím tzv. Hoogsteenova párování, jak je ukázáno na obrázku 1.2, párování 

bází v triplexech je na obrázku 1.3. Detailní popis struktury NK lze nalézt např. v [1].
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Obr. 1.2: Hoogsteenovo párování bází. Vlevo pár A:T, vpravo G:C 

 

 

Obr. 1.3: Párování bází v triplexech 

 

1.1.3 Puckering cukrů 

 

Planární forma cukerného kruhu je energeticky nevýhodná, proto dochází 

k výchylkám poloh některých atomů z roviny ostatních. Pro toto zkrabacení 

cukerného kruhu se používá termín puckering. U ribózy či deoxyribózy je puckering 

obvykle dán tím, že atomy C2’ nebo C3’ jsou buď nad, nebo pod rovinou, která je 

definována zbývajícími atomy cukerného zbytku. Existují různé přístupy, jak 

puckering cukrů popsat - nejrozšířenější je následující: Pokud je atom C2’ nebo C3’ 

ve stejném poloprostoru jako atom C5’, konformace se nazývá endo, pokud se 

vyskytují  v opačném poloprostoru, je tato konformace nazývána exo. Pokud je mimo 

rovinu cukerného kruhu jeden atom, je tato konformace označována jako obálková 

(E - envelope), pokud jsou mimo rovinu oba dva atomy, je tato konformace nazývána 

twist (T). 
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 Tento popis je velice jednoduchý a nerozlišuje celou řadu možných 

konformací cukrů, které se mohou objevovat. Nedává ani informaci o tom, jak 

daleko jsou atomy vzdáleny od roviny kruhu. Konformaci cukru lze přesně popsat 

torzními úhly ν0−ν4, které jsou však vzájemně závislé – viz obrázek 1.4. 

 

 

 

Obr. 1.4: Torzní úhly nukleotidu 

  

Tento popis je, na druhou stranu, příliš komplikovaný a málo názorný. Proto se 

zavádí parametr pseudorotační fázový úhel P, který popisuje všechny možné 

konformace cukru: 

 

 

( ) ( )
( )°+°

+−+
=

72sin36sin2
tg

2

0341

ν

νννν
P

   (1.1)

   

Hodnota 0 odpovídá symetrické C2'-exo, C3'-endo twist konformaci.  

Vzájemné propojení mezi oběma popisy je vidět na obrázku 1.5. Nejběžnější 

je výskyt dvou konformací: C3'-endo (-1° ≤  P ≤ 34°) a C2'-endo (137° ≤  P ≤ 194°).  
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(f) 

Obr. 1.5: Popis puckeringu cukrů podle [1] (a) planární konformace (nevyskytuje 

se), (b) obálková C3'-endo, (c) obálková C2'-endo, (d) symetrický twist, (e) 

nesymetrický twist, (f) vzájemné srovnání tohoto popisu a popisu pomocí 

pseudorotačního fázového úhlu P. 

 

1.1.4 Síly stabilizující strukturu NK 

 

Duplex NK je v buněčném prostředí stabilizován různými silami. Při tvorbě 

duplexu dochází k vytvoření vodíkových můstků mezi bázemi NK, jak je vyznačeno 

na obr. 1.1, 1.2 a 1.3. Vodíkové můstky jsou středně silné interakce, ve srovnání 

s kovalentní vazbou jsou řádově slabší (20x až 30x). Vodíkový můstek vzniká mezi 

atomy vodíku a nevazebnými orbitaly atomů kyslíku nebo dusíku. 

Dalším efektem, který přispívá ke stabilitě duplexu NK je tzv. stohování, 

neboli stacking. Stacking je způsoben vertikálním (ve směru osy šroubovice) 

vzájemným působením rovnoběžně orientovaných bázových párů; jde o přitažlivou 

interakci mezi π-elektrony v aromatických cyklech bází. Síla stacking interakce je 

závislá na počtu a sekvenci bází, jejich vzájemné orientaci a velikosti překryvu. 

S rostoucí délkou řetězce síla stacking interakce roste. Stacking je silně spjat 

s hydrofobní interakcí. Díky těsnému uspořádání bází ve dvoušroubovici se redukuje 
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jejich interakce s vodou a díky jejich omezené polárnosti to vede k významnému 

hydrofobnímu energetickému příspěvku ke stabilitě dvoušroubovice. 

Další silou, která stabilizuje strukturu NK, je působení kationtů. Díky 

elektrostatické síle kationty redukují vzájemné repulsivní působení nabitých 

fosfátových skupin cukr-fosfátové kostry šroubovice. Různé kationty přitom mohou 

působit odlišně v závislosti na jejich náboji, velikosti a solvatační obálce [2]. 

 

1.1.5 Antisense 

 

Pokud dojde k poškození genetické informace obsažené v buňce, ať už 

působením retrovirů nebo jiným procesem, může buňka při proteosyntéze 

produkovat patogenní proteiny. Vzniklý protein je velice složitá molekula a často 

bývá velmi obtížné stanovit jeho strukturu a inhibovat jeho nežádoucí funkci. Velmi 

efektivní by tedy bylo, kdyby bylo možné patogenní protein inhibovat ještě před jeho 

vznikem. Jeden z přístupů cíleného působení na úrovni nukleových kyselin se nazývá 

antisense strategie [3] - [7]. Cílem této poměrně jednoduché metody je zablokovat 

molekulu mRNA navázáním na jinou strukturu a tím znemožnit translaci.  

Aby byla tato metoda úspěšná, je nutné, aby antisenzní látka měla následující 

vlastnosti: 

i) nesmí být pro organismus toxická 

ii) musí se k cílové molekule RNA vázat sekvenčně specificky a dostatečně pevně 

iii) nesmí se vázat na jiné buněčné struktury 

iv) musí odolávat buněčným nukleázám.  

Nukleázy jsou specifické enzymy, které degradují v cytosolu buňky řetězce 

nukleových kyselin. Z výše uvedených požadavků vyplývá, že by antisenzní 

molekula měla být co nejvíce podobná přirozenému nukleotidu, aby si zachovávala 

specificitu a pevnost vazby, ale na druhou stranu musí být nějakým způsobem 

chemicky odlišná, aby v buněčném prostředí vydržela a nebyla degradována 

nukleázami. V současné době existuje jedna látka na bázi modifikovaného 

oligonukleotidu uvolněná pro klinické použití. Dá se však říci, že zatím nebyla 

nalezena modifikace s ideálními vlastnostmi, a proto jsou dále navrhované, 
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syntetizované a testované další typy modifikovaných oligonukleotidů ve snaze těchto 

vlastností dosáhnout.  

 

1.2 Proteiny 

 

Proteiny jsou makromolekuly, které zajišťují naprostou většinu všech 

životních funkcí každé buňky. Jednotlivé proteiny v buňce se od sebe značně liší 

velikostí (od desítek po tisíce aminokyselin), fyzikálně-chemickými vlastnostmi i 

funkcí. Přes jejich značnou variabilitu jsou však všechny proteinové (peptidové) 

řetězce tvořeny stejnými stavebními prvky - aminokyselinami. 

Běžně se v buňkách vyskytuje 20 aminokyselin (21 pokud započítáme i 

seleno-cystein), ze kterých jsou tvořeny všechny buněčné proteiny. Pořadí 

aminokyselin v peptidovém řetězci (tzv. primární struktura) je zakódováno v pořadí 

bází nukleové kyseliny, „messenger“ RNA (mRNA). Každá aminokyselina je 

kódována třemi bázemi NK, genetický kód je tripletový. Protože se v nukleových 

kyselinách vyskytují čtyři různé báze, je možný počet jejich kombinací (jedná se o 

variaci s opakováním) vyšší, a proto jsou některé aminokyseliny kódovány více 

různými triplety (kodóny) - genetický kód je tedy degenerovaný. Pořadí 

aminokyselin se vždy uvádí od N-konce (aminoskupina) k C-konci (karboxylová 

skupina), vazba je tedy vždy mezi C-koncem předcházející aminokyseliny a N-

koncem následující aminokyseliny. Většina aminokyselin (všechny kromě glycinu) 

může existovat ve dvou enantiomerních formách, L a P, přičemž v proteinech se 

zásadně vyskytují pouze L-aminokyseliny.  

Jednotlivé aminokyseliny se liší svými postranními řetězci, které určují jejich 

fyzikálně-chemické vlastnosti. Rozlišujeme následující skupiny aminokyselin: 

- nepolární: alanin, valin, leucin, isoleucin, prolin, fenylalanin, methionin, 

tryptofan, glycin, cystein a selenocystein. 

- polární:   

o neutrální: asparagin, glutamin, serin, threonin, tyrosin 

o zásadité: lysin, arginin, histidin 

o kyselé: asparagová kyselina, glutamová kyselina 
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Podrobnější popis vlastností jednotlivých aminokyselin je možné nalézt například v 

[8].  

 

Řetězce aminokyselin vytvářejí lokálně uspořádané struktury, hovoříme o tzv. 

sekundární struktuře proteinů. Rozlišujeme dvě základní pravidelná uspořádání: α-

helix a β-skládaný list (β-sheet) – viz obrázek 1.6. 

 

 

Obr. 1.6: Základní sekundární struktury proteinů – α-helix a β-skládaný list 

(převzato z [8]). (A), (B) i (C) ukazují α-helix v různých úrovních 

schematického znázornění, (D), (E) a (F) ukazují β-skládaný list. 
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Vzájemné uspořádání jednotlivých strukturních motivů (α-helixů a β-

skládaných listů) a neuspořádané struktury se nazývá terciární struktura proteinu. 

Některé proteiny se skládají z více podjednotek, vzájemné uspořádání takových 

jednotek se pak nazývá kvarterní struktura. 

V buňkách probíhá celá řada procesů, při nichž dochází k interakcím mezi 

nukleovými kyselinami a proteiny, např. při samotné translaci, ale i při transkripci či 

replikaci nukleových kyselin. Dalšími důležitými interakcemi jsou degradace 

nepotřebných částí nukleových kyselin v cytosolu a další. Je tedy zřejmé, že studium 

interakcí mezi nukleovými kyselinami a proteiny je pro pochopení řady buněčných 

procesů klíčové. Vibrační spektroskopie představuje jednu z možností, jak takové 

interakce studovat. 

 

1.2.1 Ribonukleázy 

 

Ribonukleázy (RNázy) jsou enzymy, které jsou obsaženy v cytosolu buňky. 

Tyto enzymy degradují nukleové kyseliny, které se v cytosolu buňky vyskytnou, 

např. molekuly mRNA po translaci a vzniku proteinu či molekuly NK jiného 

původu. My se zaměříme na dva z těchto proteinů: Ribonukleázu H a Ribonukleázu 

L. 

 

1.2.2 Ribonukleáza H 

 

Ribonukleáza H (RNáza H) je enzym, který specificky degraduje RNA 

vlákno (štěpí vazbu 3’-O-P v RNA molekule) v hybridním DNA:RNA duplexu, 

přičemž DNA vlákno působení RNázy H odolává [9]. V buňce má tento enzym 

zásadní význam například pro odstraňování RNA primerů při syntéze DNA molekul. 

Pokud by i antisenzní modifikovaný oligonukleotid měl schopnost RNázu H 

aktivovat, bylo by možné působením tohoto enzymu výrazně zvýšit efektivitu jeho 

působení. Pokud by navíc měl takový modifikovaný oligonukleotid strukturu 

podobnou přirozenému DNA oligonukleotidu a tím si uchoval schopnost působení 

RNázy H odolávat, byla by efektivita tohoto působení ještě více umocněna; v tomto 
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případě by RNáza H degradovala pouze molekulu RNA a antisenzní oligonukleotid 

by mohl v buňce dále působit, tzn. pomocí jednoho oligonukleotidu by bylo možné 

zablokovat mnoho RNA molekul.  

Tento enzym se skládá ze 155 aminokyselin, jeho molekulová hmotnost je 

~17,5 kDa. Je předmětem intenzivního studia, v současné době je známá 

krystalografická struktura RNázy H z E. Coli (viz obr. 1.7).  

 

 

Obr. 1.7: Krystalografická struktura RNázy H s hybridním DNA:RNA duplexem 

[10]. 

 

1.2.3 Ribonukleáza L 

 

Ribonukleáza L patří do rodiny proteinů nazývané cytokiny; takové proteiny 

hrají velmi důležitou roli při imunitní odpovědi buňky proti různým virům i dalším 

patogenům. 

Tento enzym na rozdíl od RNázy H nedegraduje hybridní duplexy, ale 

jednovláknová (virová i buněčná) vlákna nukleových kyselin. Díky tomu hraje 

klíčovou roli v protivirové a anti-proliferativní funkci interferonů. Běžně se v buňce 

vyskytuje jen ve velmi malém množství, po navázání interferonu na buněčné 

receptory dojde k syntéze několika proteinů, mezi nimi je též RNáza L a 2’-5‘ 
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oligo(A) syntetáza, která syntetizuje krátké 2’-5‘ řetězce. Tyto kátké oligoadenyláty 

pak slouží k aktivaci RNázy L. Interferony, které tuto kaskádu spouští, jsou 

dvouvláknové molekuly RNA. 

Ribonukleáza L je jedním z větších proteinů, které buňky obsahují, její 

peptidový řetězec má délku 741 aminokyselin a molekulová hmotnost je 83.5 kDa 

[11]. Tento protein má tři známé domény:  

- N-terminální doména, kterou se podařilo krystalizovat (rezidua 25-335). Tato 

doména je charakteristická opakujícím se ankyrinovým motivem (ANK) 

- prostřední část proteinu „protein kinase-like domain“ (rezidua 364 – 583) 

-  C-terminální doména (rezidua 584-720), která zajišťuje nukleázovou aktivitu 

[12] a [13] 

ANK doména umožňuje navázání 2’-5’A oligoadenylátu s netypickou 

fosfodiesterovou vazbou mezi atomy C2’ a C5’. Celková struktura (kromě ANK 

domény) je zatím neznámá. Samotný monomer RNázy L včetně ligandu je neaktivní, 

správné navázání ligandu pravděpodobně způsobuje změny v „kinase-like“ doméně, 

které umožňují vznik homodimeru. Vznikem takového homodimeru pravděpodobně 

dojde k odkrytí katalyticky aktivní části ribonukleázové domény [13] a [14]. 

Krystalografická struktura ANK domény je na obr 1.8. 

 

Obr. 1.8: Krystalografická struktura ANK domény RNázy L [15] 
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1.3 Spektroskopické techniky použité při studiu nukleových 

kyselin a jejich interakcí 

  

V rámci této disertační práce byly při studiu nukleových kyselin a jejich 

interakcí používané metody optické spektroskopie, konkrétně UV absorpce a 

Ramanova rozptylu. 

 

1.3.1 UV absorpční spektroskopie  

 

Elektronová absorpční spektroskopie je nejčastěji používanou optickou 

metodou pro stanovení koncentrací nukleových kyselin a zjišťování tvorby jejich 

komplexů.  

Při dopadu elektromagnetického záření s vhodnou energií fotonu na molekulu 

může dojít k její excitaci do vyššího elektronově-vibračního stavu. Tím dojde 

k absorpci fotonu a intenzita dopadajícího světla je pak díky této absorpci zeslabena. 

Pravděpodobnost přechodu molekuly do vyššího elektronového stavu je dána 

velikostí jejího dipólového momentu přechodu. Teorie těchto přechodů je rozebrána 

například v [16]. 

Míra absorpce elektromagnetického záření je standardně popisována pomocí 

hodnoty absorbance 

( )
ν

νν
I

I
A

0

log=  ,    (1.2) 

kde Iν je intenzita svazku po průchodu měřeným vzorkem, Iν
o je jeho počáteční 

intenzita. 

Při zanedbání vícefotonových efektů a vzájemného působení molekul pro 

absorbanci platí Lambert-Beerův zákon: 

 

( ) ( ) xCA ⋅⋅= νεν ,   (1.3) 

 



 

- 15 - 

kde ε(ν) je extinkční koeficient, C je molární koncentrace vzorku a x je délka, kterou 

svazek urazí v absorbujícím prostředí. 

UV absorpce lze tedy využít k určení koncentrace měřeného vzorku, pokud 

známe extinkční koeficient dané látky za konkrétních experimentálních podmínek. 

  

1.3.1 Hypochromismus nukleových kyselin 

 

Nukleové kyseliny vykazují tzv. hypochromismus - při tvorbě organizované 

struktury, kdy se dostávají do blízkosti paralelně orientované báze nukleových 

kyselin, klesá absorbance molekuly. Toto platí jak pro jednovláknové řetězce, tak pro 

vznik dvoušroubovicové struktury. Při tání duplexu (rozvolnění a oddělení obou 

vláken nukleové kyseliny) je možné v UV absorpčních spektrech pozorovat nárůst 

absorpce. Při změření závislosti hodnoty maxima absorbance na teplotě lze pro 

duplexy nukleových kyselin získat křivky tání. Získaná křivka má sigmoidální 

charakter a pomocí fitu na ní lze získat některé termodynamické parametry. 

Pro modelové systémy  směsi oligonukleotidů tvořících duplexy lze teplotní 

závislost absorbance mix

TA  vystihnout rovnicí, respektující lineární teplotní změny 

absorbance jak duplexů, tak samostatných vláken: 

 

( ) ( ) ( )ssssss

T

ss

T

DuDuDu

T

mix

T ATAccATAcA 10
21

10 ⋅+⋅++⋅+= ,  (1.4) 

 

kde Du
Tc je koncentrace duplexu při teplotě T, 1ss

Tc , 2ss

Tc  jsou koncentrace prvního a 

druhého jednovláknového (single-stranded) oligonukleotidu. Du
A0 , ss

A0 , Du
A1 , 

ss
A1 jsou konstanty získané z fitu parametrů termodynamického modelu, který 

vystihuje teplotní závislost poměru mezi duplexy a samostatnými vlákny.  

 

U standardně užívané Van´t Hoffovy rovnice platí pro Gibbsovu volnou energii 

vztah: 

2100
0 ln

ss

T

ss

T

Du

T
T

cc

c
RTSTHG

⋅
−=∆−∆=∆ .    (1.5) 
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Teplotu tání Tm, která udává teplotu, při které je rozpadnutá polovina maximálního 

množství duplexů, které se mohou utvořit, lze získat jako: 

 

( )
4

0

0

21

ln
TotSSTotSS cc

m
RS

H
T

++∆

∆
=    (1.6) 

 

1.3.2 Ramanova spektroskopie 

 

Ramanova spektroskopie, jedna z metod vibrační spektroskopie, je založená 

na neelastickém rozptylu světla, tzv. Ramanově rozptylu [16]. Při rozptylu světla na 

molekulách dochází nejčastěji k pružnému (elastickému, Rayleighovu) rozptylu se 

stejnou energií dopadajících a rozptýlených fotonů, ale část dopadajících fotonů se 

může rozptýlit i s jinou energií, než s jakou na látku dopadly. Pokud při tomto 

rozptylu dojde ke změně stacionárního stavu molekuly, jedná se o Ramanův rozptyl.  

Nejčastější změnou stavu molekuly je její přechod do nejbližší vyšší nebo 

nižší vibrační hladiny. Pro rozptýlený foton potom platí zákon zachování energie: 

 

( )120 EEhh −= mνν      (1.7) 

 

kde h je Planckova konstanta, ν je frekvence rozptýleného fotonu, ν0 je frekvence 

dopadajícího fotonu a E2 > E1 jsou energie vibračních stavů molekuly, mezi kterými 

dochází k přechodu. Energie rozptýleného fotonu se zmenší, pokud dojde k přechodu 

molekuly ze stavu s nižší energií do stavu s vyšší energií – v rovnici (1.7) pak platí 

znaménko mínus, při přechodu molekuly z energeticky vyššího stavu do nižšího má 

naopak rozptýlený foton vyšší energii – v rovnici (1.7) pak platí znaménko plus. 

Spektrální oblast s nižší energií rozptýlených fotonů se nazývá Stokesova oblast, 

oblast vůči ní symetricky rozložená kolem excitační čáry je anti-Stokesova. Protože 

se obsazení energetických hladin molekul při termodynamické rovnováze řídí 

Boltzmannovým rozdělením, jsou pro běžné molekulární vibrační módy výrazně více 

populovány stavy s nižší energií, a proto je intenzita Ramanova rozptylu podstatně 

vyšší ve Stokesově oblasti. 
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Intenzita Ramanova rozptylu je závislá na indukované změně dipólového 

momentu molekuly, ke které dochází díky dopadajícímu fotonu. Velikost této změny 

je závislá na deformovatelnosti rozložení elektronového obalu vlivem 

elektromagnetického pole, což popisuje veličina polarizovatelnost molekuly α. 

Polarizovatelnost se obvykle popisuje tenzorem 2. řádu, takže pro vztah mezi 

indukovaným dipólovým momentem a elektrickou intenzitou působícího pole lze 

psát: 

zzzyzyxzxz

zyzyyyxyxy

zxzyxyxxxx

EEEp

EEEp

EEEp

ααα

ααα

ααα

++=

++=

++=

    (1.8) 

kde αij jsou složky tenzoru polarizovatelnosti. 

Pro Ramanův rozptyl je rozhodující změna polarizovatelnosti spojená 

s vibračním pohybem. Tuto změnu můžeme popsat pomocí rozvoje podle normální 

souřadnice vibračního pohybu jader q: 

...
0

0 +








∂
∂

+= q
q

α
αα     (1.9) 

V základní aproximaci vycházíme z členů 1. řádu tohoto rozvoje. 

 

Při kvantovém popisu interakce dostaneme z poruchové teorie v 

nejjednodušším přiblížení, že pro intenzitu Ramanova rozptýleného záření RI12  platí: 

( ) 2

12
4

012
R

R

R TII αν Θ≈   (1.10) 

kde I0 je intenzita dopadajícího záření, θ(T) teplotní faktor, který vystihuje relativní 

obsazení hladin zúčastněných na Ramanově přechodu a R

12α  je střední hodnota 

(přes rozptylující molekuly) výrazu  

( ) 0
12 jij

RR

i ee ⋅α⋅  .             (1.11) 

Zde ( )R

12α  je tenzor Ramanova rozptylu, eR vektor polarizace rozptýleného záření, e0 

vektor polarizace excitujícího (dopadajícího) záření. 
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Tenzor Ramanova rozptylu je dán vztahem: 

 

∑
≠















−−
+

+−
=

2,1 01

12

01

12
12

s s

issj

s

jssi

ij

R

hEE

DD

hEE

DD

ν

ψψψψ

ν

ψψψψ
α , (1.12) 

kde D je operátor elektrického dipólového momentu. Ve výrazu se sčítá přes všechny 

stacionární stavy s (vibrační i elektronové). V případě nerezonanční excitace tento 

výraz odpovídá členu 
q

ij

∂

∂α
 z (1.9). 

 

1.3.3 Ramanova spektra nukleových kyselin 

 

Studiem vibračních (Ramanových) spekter nukleových kyselin se zabývala a 

zabývá řada laboratoří. Na základě jejich experimentálních výsledků ale i 

teoretických výpočtů na složkách nukleových kyselin vznikl podklad pro interpretaci 

jednotlivých pásů nukleových kyselin. Přehled nejdůležitějších údajů je zpracován 

v následující tabulce: 

 

Tabulka 1.1: Nejvýznamnější Ramanovy pásy nukleových kyselin a jejich 

interpretace. 

 

poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

362 O-P-0 + PO2
- deformační dsRNA [17] 

404 C5'-O-P deformační dsRNA [17] 

432 C3'-0--P deformační dsRNA [17] 

503s PO2
- nůžkové dsRNA [17] 

541 vibrace páteře dsRNA [17] 

576 C=O deformační (C, G) dsRNA [17] 

598 C, G dsRNA [17] 

629 C dsRNA [17] 

640 w rC, rA  [17] [18] 

645 C, A dsRNA [17] 

666 dýchací (G)  A-DNA [19] 

668 dýchací (G) dsRNA [17] 

668 m rG rG 3‘-endo/anti [20]  
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poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

671 m dT, dA  dT 2’-endo/anti na 665 [19] [21] 

681 m dG  2’-endo/anti na 684  [19] [21] [22]  

682 dýchací (G) B-DNA [19] 

691 vw rG rG 2’-endo/anti [23] 

713 vw, sh rG nebo rC GC pár v A-konformaci [18] [20] [24] 

715s ribosa dsRNA [17] 

724m dýchací (A) dsRNA [17] [18] 

729 dýchací (A)  B-DNA [19] 

729 s A dýchací hypochromní [19] [21] [25] 

731 dýchací (A) A-DNA [19] 

750 m dT  2’-endo/anti na 748 

3’-endo/anti na 745  

[19] 

753 dýchací (T) A-DNA [19] 

759s C dsRNA [17] 

783 vs C+U dýchací na 784 v A-duplexu [18] [24] 

784 m, sh dC  A-DNA, B-DNA  

2’-endo/anti na 782,  

3’-endo/anti na 780  

[19] [21] 

785 dýchací (C, U) dsRNA [17] 

766  dsRNA [17] 

790 vs páteřní (=bk) O-P-O val + 

deoxyribosa (=dr), dT 

B-DNA g––g– of α⁄ ζ torzní 

dT 2’-endo/anti  

[19][26] 

807 O–P–O valenční  A-DNA [19] 

811 s O–P–O valenční marker A konformace [17] [18] [20] 

813 O-P-O valenční dsRNA [17] 

836 O–P–O valenční B-DNA [19] 

838 m bk O-P-O valenční B-DNA, přesná poloha 

citlivá na velikost malého 

žlábku 

[19] [27] 

848 ribosa nebo O-P-O valenční dsRNA [17] 

863 furanosa C-O, C-C valenční dsRNA [17] 

874s furanosa C-O, C-C valenční dsRNA [17] 

880 vw, br ribosa valenční  [17] 

893 w dr C2’H2 kolébavá B-DNA, citlivý na 

premelting  

[28] [29] 

916 w ribosa valenční  [17] 

918 furanosa C-0, C-C ribosa dsRNA [17] 
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poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

valenční 

924 w, br, as dr kruh valenční  citlivý na B-B’ přechod  [27] [29] 

975 vw N-typ ribosa  [20] 

999 w N-typ ribosa na 1008 v duplexu A [18] [20] 

1013 m, br G NH def T CH3 kolébavá dr 

na 1003 

 [22] [27] [30] 

1045 furanosa C-O, C-C valenční dsRNA [17] 

1057 w, as bk C-O valenční  [28] [29] 

1058 C-O valenční dsRNA [17] 

1064 m, sh, br rib C–O valenční  [17] 

1082s  dsRNA [17] 

1093 vs PO2
– symetrická valenční B-DNA, citlivý na 

elektrostatické okolí  

na1001 v duplexu A 

[17] [19] [24] 

[31] [32] 

1101 PO2- symetrická valenční A-DNA, dsRNA [17] [19] 

1144 w dT   [21] [27] 

1157 C dsRNA [17] 

1178 w, as dT; dG,dC  [21] [27] [28] 

[30] [33] 

1179 w rG (loop) rG 3_-endo/syn marker [20] [32] 

1213 w, br, sh dT, dA; dG  dT 2’-endo/anti at 1208 [19] [21] [30] 

1233 m, as rU valenční kruhu rU 3’-endo/anti [24] 

1240s vibrace kruhu (U) dsRNA [17] 

1240 w, sh dT, dC  T hypochromní  [21] [26] [30] 

1250 s rU, rC valenční kruhu dsRNA 

rU 2‘-endo/anti 

rC 3‘-endo/anti 

[17] [24] 

1255 s dC, dA, dT také dG dC 2’-endo/anti at 1255, 

posun na 1265 pro 3’-endo/ 

syn oproti 2’-endo/anti na 

1268 charakterizující 

adenine vázaný jinak než 

v WC páru  

[19] [21] [27] 

[30] [33] 

1257 vibrace kruhu (C, T)  A-DNA, B-DNA [19] 

1294 m, sh dC  [21] [33] 

1296 m rC rC 3‘-endo/anti [24] 

1297 vibrace kruhu (C, A) dsRNA [17] 
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poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

1303 s dA, dT dA hypochromní dG 2’-

endo/syn 

[21] [22] [27] 

[29] 

1318 vibrace kruhu (G) dsRNA [17] 

1320 s rG at 1315 rG 3‘-endo/anti  

at 1320 rG 3‘-endo/syn 

[34] 

1337 vibrace kruhu (A) dsRNA [17] 

1338 m rA žádná mezibázová vazba na 

N7 

[18] 

1339 vs, br dA, dG A-DNA, B-DNA 

dA 2’-endo/anti na 1339, 

3’-endo/anti na 1335; 

dG 2’-endo/anti na 1336 

[19] [21] [22] 

1368 m, br rG na 1360 rG 3’-endo/anti [34] 

1375 vs T CH3 deformační; 

dA, dG 

nárůst intenzity při 

hydrofobním okolí T 

methylu  

[21] [26] [27] 

[28] 

1377 vibrace kruhu (A, G, C) dsRNA [17] 

1390 m, sh rU  [18] 

1413 w rG  [24] [32] [34] 

1418 vibrace kruhu (A, G, C) dsRNA [17] 

1419 C2‘H2 nůžková A-DNA [19] 

1420 C2‘H2 nůžková  B-DNA [19] 

1421s dr C5’H2 deformační, dA B-DNA [19] [21] 

1444 w, br dr C5’H2 deformační   [21] 

1460 w, sh rib C5’H2 nůžková  [17] 

1462 w dr C2’H2 defformační  [21] 

1465 s C5'H2 nůžková dsRNA [17] 

1482 vibrace kruhu (G, A) dsRNA [17] 

1483 vs rG  [32] [34] 

1486 vibrace kruhu (G, A)  A-DNA [19] 

1487 vibrace kruhu (G, A)  B-DNA [19] 

1488 vs, as vibrace G imidazolového 

kruhu, dA, dT  

hypochromní, N7 vazba ke G 

vede ke snížení intenzity a 

posunu k nižším vlnočtům 

 

[19] [21] [25] 

[26] [31] 

1510 m dA, dC  zvýšení vlnočtu při N7 vazbě 

na A 

[21] [27] 
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poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

1532 w, sh dC, dG  [21] 

1533 w rC hypochromní [32] 

1573 vs vibrace kruhu (A, G) dsRNA [17] [18] [32] 

[34] 

1577 vs vibrace kruhu (A, G) A-DNA, G, A hypochromní [19] [21] [27] 

1578 vibrace kruhu (A, G) B-DNA [19] 

1598 vw, sh rC  [32] [34] 

1602 w, sh dC  G N1H def  [19] [21] 

1652 m, sh T (C4O ⁄ C5C6) val, dC   [21] [30] 

1667 C=O valenční (T) A-DNA [19] 

1668 s, br T (C4O ⁄ C5C6)  valenční 

 

posun na 1662 v příopadě  

extra H-vazby na  C=O  

[19] [21] [27] 

[35] 

1669 C=O valenční (T)  B-DNA [19] 

1686 C=O valenční (U) dsRNA [17] 

1713 w, br rU, rG C=O mezibázová H-vazba [24] [32] 

1720 C=O valenční (G) dsRNA [17] 

* poznámka – vw = velmi slabý (very weak), w = slabý (weak), m = středně silný (medium), s = 

silný (strong), vs = velmi silný (very strong), sh = postranní pás (shoulder), br = široky (broad), as 

= asymetrický,  
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1.3.4 Ramanova spektra proteinů 

 

Rovněž v případě proteinů existují četné podklady pro interpretaci spekter, i 

když údaje o sekundární struktuře lze spolehlivě získávat jen z několika pásů, 

především pásů páteře peptidických vazeb nazývaných amid I a amid III. Přehled 

nejdůležitějších údajů je zpracován v tabulce 1.2.  

 

Tabulka 1.2: Nejvýznamnější Ramanovy pásy proteinů a jejich interpretace. 

poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

621 Phe  [36] 

643  Tyr  [36] 

699 Amid V  [36] 

722 Met, Tyr, ∆(C–C–C)  [36] 

742 sh Cys (νC–S PC)  [40] 

758 Trp, Ala  [36] 

825  Tyr (Fermiho dublet), Phe  [36] [40] [42] 

[45] 

850  Tyr (Fermi doublet), Ile  [36] [40] [42] 

[45] 

863  Trp, Ile, Val   [44] [45]  

878  valenční vibrace skeletu   [46] 

877  Trp  [36] 

897   Lys, Arg, Ala  [35] 

914  C–C str.   [44] [46] 

934 σ(Cα-Cβ) (α-helix), Lys, Val, Leu  [36] [44] [45] 

[46] [47] 

957 Val, Leu, ∆(CH3)  [36] [45] 

957 C–C str., náhodné klubko  [46] [47] 

~986 sh  Ile, His   [40] [45] 

1003 Phe sym. str. ring, poblíž 

slabý pás Tyr 

[36] [40] [45] 

[48] 

1012 Trp  [36] [40] [45] 

1032 Phe deformační CH [36] [46] [48] 

1047 C–C valenční  [46] 

1060 Lys, Arg, Ala, σ(C–C, C–O)  [36] 

1061 C–C valenční  [46] [48] 
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poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

1081 Lys, ν(C–N)  [36] 

1087 C–N str.  [46] 

1101 Pro, Ala, σ(Cα–N), σ(C–C)  [36] 

1114  C–C  [46] [49] 

1127 Trp, σ(C–C), σ(C–N), Ile, Val, 

Leu 

 [36] [45] 

1155 Ile, Val  [45] 

1156 ∆(CH3)  [36] 

1170  Phe   [40] [45] 

1173 Tyr (mod 9a)  poblíž slabý Phe [48] 

1174 Tyr, ∆(CH3)  [36] 

1206 Phe, Trp, Tyr  [36] 

1208 Tyr (mod 7a)  poblíž slabý Phe [48] 

1230-1240 Amid III (β-list)  [36] [47] [49] 

1245-1255 Amid III (klubko, smyčka)  [36] 

1262  Trp, His   [40] [45] 

1264-1272 Amid III (α-helix)  [36] [47] [49] 

1264 Tyr  [36] 

1300 - 1315 Amid III (α-helix)  [36] 

1318 ∆(CH2) CH deformační [36] [46] [48] 

1335  Trp   [40] 

1339 CH, CH2 nebo CH3 deform.  [46] [48] 

1340 Trp (Fermiho dublet), ∆(C–H)  [36] 

1358 Trp (Fermiho dublet), ∆(C–H)  [36] 

1406 σ(CO2)  [36] [49]  

~1417 sh Trp  [45] 

1450 ∆(CH2), ∆ (CH3), Lys, Ile, Leu CH2 deformační [36] [40] [45] 

[46] 

~1462 sh  ∆CH2, ∆CH3, Ala, Ile, Val, Leu, 

Trp, Phe 

 [40] [45] 

1552 Trp  [36] 

1576 Phe (mód 8b)  [48] 

1573 sh His   [40] 

1583 Trp, Phe   [40] [45] 

1605 Phe, Tyr  [36] [48] 

1618 Tyr, Trp  [36] 

1645-1654 Amid I/I‘ (α-helix)  [36] 
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poloha (cm-1)* přiřazení poznámka reference 

1665-1674 Amid I/I’ (β-sheet)  [36] 

1660-1665 Amid I (klubko)  [36] 

1684 Amid I/I‘ (ext. konformace)  [36] 

* poznámka – vw = velmi slabý (very weak), w = slabý (weak), m = středně silný (medium), s = 

silný (strong), vs = velmi silný (very strong), sh = postranní pás (shoulder), br = široky (broad), as 

= asymetrický,  

 

1.3.5 DCDR technika 

 

Pro získání kvalitního Ramanova spektra je nutné používat vysoké 

koncentrace vzorků. To bývá často velmi obtížné u vzorků proteinů, které mívají jen 

omezenou rozpustnost. Částečně tento problém řeší speciální technika zahuštění 

vzorku – „Drop Coating Deposition Raman“, DCDR. Kapka vzorku o objemu ~2 µl 

je nanesena na speciální hydrofobní podložku; po nanesení vzorku na podložku je 

třeba nechat tuto kapku beze zbytku vyschnout. Během vysychání dochází 

k mikroskopickým tokům uvnitř kapky a větší molekuly jsou těmito proudy 

odnášeny a koncentrovány při okraji kapky. Tento princip se nazývá „Coffee ring 

effect“. Po úplném vyschnutí kapky je pak většina proteinového vzorku 

koncentrována při okraji kapky. Vzorek se nachází v tzv. skelné fázi, která je velmi 

podobná uspořádání molekuly v roztoku [37]. 
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2. Cíle disertační práce 

 

Jak bylo řečeno v úvodu disertační práce, významnou součástí široce 

rozvětveného výzkumu cíleného na vývoj nových typů chemoterapeutik je hledání 

optimálních typů modifikací oligonukleotidů pro jejich použití pro cílené ovlivnění 

genové exprese. Součástí tohoto hledání není jen navrhování nových typů 

chemických modifikací a příprava příslušných modifikovaných oligonukleotidů, ale i 

charakterizace fyzikálně-chemických vlastností těchto nových typů látek především 

z hlediska jejich zamýšlené aplikace. V případě antisenzních modifikovaných 

oligonukleotidů se jedná především o schopnost interakce s cílovými sekvencemi 

RNA molekul a dále o jejich interakce s klíčovými enzymy. 

Tato práce byla zaměřená na vývoj a aplikace postupů využívajících 

spektroskopických technik, především Ramanovy spektroskopie a UV absorpce, pro 

sledování vlastností nových typů modifikovaných oligonukleotidů připravených ve 

skupině Dr. Ivana Rosenberga z ÚOCHB AV ČR v.v.i.  

Prvním cílem byla charakterizace schopnosti specifické vazby 

modifikovaného oligonukleotidu na cílovou komplementární sekvenci RNA pro 

oligonukleotidy typu modifikované DNA molekuly, u kterých byl předpoklad, že by 

mohly aktivovat i RNázu H. Tento úkol byl řešen vytvořením molekulárního modelu, 

kde se studoval vliv modifikace v centrální části DNA nonameru na jeho interakci 

s RNA nonamerem plně komplementárním, nebo s nonamery s nekomplementární 

centrální bází. Strukturní rozdíly byly charakterizovány pomocí diferenčních spekter 

Ramanova rozptylu. Zároveň byla pomocí analýzy teplotních závislostí UV absorpce 

charakterizována termodynamická stabilita vznikajících hybridních duplexů. 

Druhým cílem byla aplikace Ramanovy spektroskopie při sledování interakcí 

modifikovaných oligonukleotidů s vybranými RNázami. Zde bylo dosaženo 

pozitivních výsledků při studiu interakce modifikovaných 2´-5´ oligoadenylátů jako 

aktivátorů RNázy L. Přes velikost tohoto proteinu bylo možné prokázat strukturní 

změny vyvolané jeho aktivací. 

  



 

- 27 - 

3. Experimentální část 

 

3.1 Příprava vzorků 

 

3.1.1 Vzorky pro měření Ramanových spekter oligonukleotidů 

v roztoku 

 

 Přirozený deoxyoligonukleotid byl zakázkově syntetizován v LMFR na 

Masarykově univerzitě v Brně. Po syntéze byl HPLC vyčištěn a lyofilizován. RNA 

oligonukleotidy získány od komerčního dodavatele Dharmacon, Inc. v protektované 

formě s 2'-ACE® skupinou na C2' uhlíku cukerného zbytku. Tyto oligonukleotidy 

byly dle návodu výrobce aktivovány pomocí 2’-deprotektovacího pufru (100mM 

kyselina octová, pH=3.8 nastaveno pomocí TEMED), který byl dodán výrobcem 

společně se vzorkem. Každý protektovaný vzorek byl rozpuštěn ve 400 µl tohoto 

pufru a inkubován po dobu 30ti minut při teplotě 60°C a poté opět lyofilizován. 

Následně byl vzorek znovu rozpuštěn ve 200 µl deionizované vody a opět 

lyofilizován.  

 Modifikované DNA oligonukleotidy byly připraveny skupinou Ing. Ivana 

Rosenberga, CSc, v ÚOCHB AV ČR v.v.i. Vzorky byly po syntéze vyčištěny 

pomocí reverzní fáze HPLC. 

Jako rozpouštědlo použité pro měření Ramanových spekter v roztoku byl 

použit 98 mM roztok NaCl + 4 mM Na2SO4 v deionizované vodě. Toto rozpouštědlo 

má iontovou sílu 100 mM a jeho Ramanovo spektrum je jednoduché. Sestává se 

ze širokého pásu vody (v poloze ~ 1642 cm-1) a relativně úzkého pásu SO4
2- 

aniontové vibrace v poloze 981 cm-1(obr. 3.1). Tohoto pásu lze využít jako vnitřního 

intenzitního standardu při konstrukci diferenčních Ramanových spekter. 
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Obr. 3.1: Spektrum rozpouštědla používaného pro přípravu vzorků pro měření 

Ramanova rozptylu oligonukleotidů v roztoku 

 

Lyofilizované vzorky oligonukleotidů byly rozpuštěny v tomto rozpouštědle 

tak, aby výsledná koncentrace byla 35 mM na nukleotid (požadované množství 

rozpouštědla bylo naváženo do ependorfky s lyofilizovaným vzorkem). Takto 

nastavená koncentrace byla ověřena změřením UV spektra a pomocí hodnoty 

absorbance na vlnové délce 260 nm byla určena skutečná koncentrace vzorku 

oligonukleotidu. Koncentrace vzorku byla pak na základě tohoto upřesněného údaje 

nastavena na 20 mM na nukleotid a ještě jednou ověřena pomocí hodnoty 

absorbance.  

Ze zásobních roztoků oligonukleotidů o známé koncentraci byly namíchány 

vzorky směsí v poměru 1:1.  

Takto připravené směsi byly poté zahřáty na teplotu 80°C a poté pomalu 

ochlazeny na pokojovou teplotu. Tím bylo umožněno, aby došlo ke spárování bází, 

tj. byl proveden tzv. „annealing“. Samotné měření Ramanových spekter probíhalo při 

teplotě 15°C.  
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3.1.2 Vzorky oligonukleotidů pro měření UV teplotních závislostí 

 

 UV teplotní měření probíhala na vzorcích použitých pro měření Ramanových 

spekter. Po změření spekter Ramanova rozptylu byly vzorky opětovně lyofilizovány. 

Pro účely měření teplotních závislostí UV absorpčních spekter byly pak tyto vzorky 

rozpuštěny v rozpouštědle obsahujícím 50 mM TRIS, 1 mM EDTA a 100 mM NaCl. 

Koncentrace byla nastavena vážením. 

 

3.1.3 Vzorky pro měření s RNázou L 

 

Vzorky RNázy L i jejích potenciálních aktivátorů byly také získány 

z ÚOCHB AV ČR v.v.i. Popis syntézy vzorku a jeho aktivátorů je uveden v [50]. 

Vzorek proteinu byl rozpuštěn v pH neutrálním 4 mM fosfátovém pufru s přidaným 

5 mM merkaptoethanolem, 5 mM Mg2+ a 0.1 mM ATP. Koncentrace proteinu byla 

0.2 – 0.3 mg/ml. Vzorek proteinu byl smíchán s ligandem o koncentraci ~0.2 µM 

v poměru 1:1. Tato směs byla inkubována po dobu 60 minut při pokojové teplotě, 

čímž bylo umožněno  navázání ligandu a mohly proběhnout konformační změny 

v proteinu. Měření Ramanových spekter probíhalo stejným způsobem pro vzorek 

samotné RNázy L i pro směsi se všemi testovanými aktivátory. 

 

3.2 Měření Ramanových spekter 

 

Měření spekter Ramanova rozptylu byla prováděná na dvou spektrometrech. 

 

3.2.1 Spektrometr Jobin-Yvon T64000 

 

Tento komerční spektrofotometr využívá nejobvyklejší experimentální 

uspořádání, kdy je Ramanovo spektrum měřeno ve směru kolmém k excitujícímu 

záření. Při použitém experimentálním uspořádání prochází svazek kyvetou se 

vzorkem ve vodorovném směru, stejně tak i Ramanův signál je sbírán ve 
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vodorovném směru. Jako zdroj excitačního záření byl použit Ar+ laser Stabilite 2017 

(SpectraPhysics), excitační vlnová délka byla zvolena λ=488 nm. Výkon laserového 

svazku ve vzorkovém prostoru byl ~300 mW. Pro detekci signálu je použit tekutým 

dusíkem chlazený CCD detektor Princeton Instruments obsahující 2048 pixelů podél 

rozloženého spektra. Byla použita holografická mřížka s 1200 vrypy na 1 mm. Pro 

eliminování pružně rozptýleného světla by použit Notch filtr (Kaiser Optical 

System), který je osazen mezi vstupní štěrbinu spektrometru a objektiv sloužící ke 

sběru rozptýleného záření. Díky relativně velké vzdálenosti excitujícího laseru od 

vzorkového prostoru nebylo nutné používat interferenční filtr k odfiltrování 

plasmových linií Ar+ laseru. Jejich příspěvek v naměřených Ramanových spektrech 

byl velmi malý a bylo možné ho snadno odečíst. Schéma experimentálního 

uspořádání je na obrázku 3.2. 

 

 

Obr. 3.2: Základní schéma aparatury pro měření Ramanova rozptylu v pravoúhlé 

geometrii sběru rozptýleného záření. 

  

Spektrometr je dodáván s řídícím softwarem LabSpec (R), který umožňuje 

automaticky odečítat nežádoucí signál pocházející z kosmického záření. Takový 

signál se ve spektrech projevuje jako nahodilé velmi úzké a intenzivní linie. 
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3.2.2 Měření v mikrokyvetě 

 

Všechna spektra byla měřena za použití speciální mikrokyvety, která byla 

vyvinuta pro měření malých objemů vzorků. Tato mikrokyveta je tvořena kapilárou o 

délce 10mm, která je na obou koncích uzavřena krycími sklíčky a vložena do 

masivního měděného držáku. Objem mikrokyvety je ~12 µl. Laserový svazek 

prochází kyvetou podélně v jejím středu. Pro eliminaci pružně rozptýleného světla na 

krycích sklíčkách, případně na malých bublinách, které se ve vzorku mohou u okraje 

kyvety objevit, je krycí páskou vymaskována centrální oblast kapiláry, ze které je 

signál sbírán. Mikrokyveta v měděném pouzdře je vložena do teplotně stabilizované 

měděné cely, aby byla zajištěna konstantní teplota v průběhu měření pro všechny 

měřené vzorky. Teplotní stabilita je zajištěna prouděním média touto celou, teplota 

média je sledována a řízena digitálním termostatem – zařízení Bioblock. Po vložení 

kyvety se vzorkem byla kyveta temperována po dobu 30ti minut před zahájením 

měření. Schéma kyvety je na obrázku 3.3.   

 

 

 

Obr. 3.3: Schéma mikrokyvety pro měření Ramanova rozptylu 

 

Doba akumulace signálu pro každý ze vzorků byla 180 minut. Měření bylo 

prováděno v devíti cyklech po 20 minutách. Každé změřené spektrum bylo nezávisle 

zkalibrováno pomocí individuálně změřeného spektra neonové výbojky. Bylo 

ověřeno, že se od sebe jednotlivá spektra neliší jinak než spektrálním pozadím a 

výsledné spektrum je pak dáno součtem těchto devíti příspěvků. 
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3.2.3 Kalibrace a základní úprava spekter 
 

Ke kalibraci spekter byl použit program NeoKalSpex, který byl vyvinut na 

FÚ UK. Kalibrace spekter se provádí pomocí spektra nízkotlaké neonové výbojky, 

které je vždy změřeno bezprostředně před nebo po změření Ramanova spektra při 

stejném uspořádání, beze změny polohy mřížky spektrometru. Z tabelovaných 

hodnot pásů neonového spektra je pak x-ová škála Ramanových spekter přepočtena 

do škály Ramanových posuvů (cm-1), přičemž spektrální body jsou ekvidistantní ve 

vlnočtové škále v hodnotách po 0.5 nebo 1 cm-1. Takto spektrálně zkalibrovaná 

spektra jsou pak připravená pro vzájemné srovnávání (diferenční spektra, faktorová 

analýza). 

Dalším krokem úpravy spekter je odečtení nežádoucího signálu, zejména 

Ramanova signálu rozpouštědla a příměsí, které zůstaly ve vzorku při jeho syntéze 

(ve spektrech se vyskytovaly pásy pH neutrální formy kyseliny octové, 

Triethylaminu a močoviny), plazmových linií excitujícího laserového svazku a 

signálu skla kyvety. 

 

3.2.4 Ramanův mikroskop HR 800 
 

Ramanův spektometr lze využít i v kombinaci s mikroskopem. Takový 

systém představuje komerční přístroj HR 800 od firmy Horiba Jobin-Yvon. Jde o 

kombinaci ramanovského spektrometru s ohniskovou vzdáleností 800 mm a 

konfokálního mikroskopu. Objektiv mikroskopu je pak využit i ke sběru Ramanova 

signálu ve zpětném směru. Základní schéma ramanovského mikroskopu je na 

obrázku 3.4. 
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Obr. 3.4: Schéma integrovaného Ramanova systému HR 800. 

Jako zdroj excitujícího záření je použit He-Ne laser s vlnovou délkou 633 nm. 

Vlnový svazek prochází řadou optických prvků včetně interferenčního filtru, který 

propouští pouze zvolenou vlnovou délku, svazek je tedy zbaven plasmových linií 

He-Ne laseru. Excitující záření dopadá na podložku se vzorkem na místo ve středu 

zorného pole. Zde dochází k jeho rozptylu, světlo rozptýlené ve zpětném směru je 

pak sbíráno tímtéž objektivem a za pomoci řady optických prvků zfokusováno na 

vstupní štěrbinu spektrometru. K rozkladu signálu na jednotlivé spektrální 

komponenty je (stejně jako u konvenčního spektrometru) použita holografická 

mřížka, pro účely měření vzorků pro tuto práci jsme používali mřížku s 600 vrypy na 

1 mm. Spektrometr je osazen CCD detektorem s rozlišením 1024x256 pixelů 

chlazeným tekutým dusíkem. 
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3.2.5 DCDR měření 

  

Při měřeních s RNázou L jsme používali komerční podložky SpectRIMTM od 

Tienta Sciences, které jsou vyrobené z nerezové oceli pokryté tenkou vrstvou 

teflonu. Měření byla prováděna za použití objektivu 50x (N.A. 0.75), oblast vzorku, 

ze které byl sbírán signál, byla ~1.5 µm. Výkon laserového svazku ve vzorkové 

oblasti byl ~10 mW.  

Vzorek o objemu ~2 µl byl nanesen na DCDR podložku a po jeho úplném 

vysušení bylo změřeno Ramanovo spektrum. Pro měření spektra byla vybrána oblast 

na samotném okraji vysušené kapky – viz obr. 3.5.  

 

  

Obr. 3.5: Obraz z mikroskopu – vysušená kapka na podložce pro DCDR s RNázou 

L. Vlevo náhled okraje kapky, vpravo detail okraje kapky s vyznačeným místem, 

odkud bylo měřeno Ramanovo spektrum. 

 

Kalibrace spekter byla provedena pomocí spektra neonové výbojky, které 

bylo opakovaně měřeno před každým měřením signálu ze vzorku; spektrální 

rozlišení je kolem 5 cm-1. Spektra byla intenzitně normována na maximum 

vibračního pásu amid I. Spektrum samotné RNázy L bylo použito jako referenční, 

ostatní změřená spektra byla na referenční spektrum nafitována odečtením 

spektrálního pozadí aproximovaného pomocí polynomu desátého stupně metodou 

nejmenších čtverců.  
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3.3 Měření UV absorpčních spekter 

 

Pro lepší charakterizaci stability hybridních duplexů a určení jejich 

termodynamických parametrů byly změřeny jejich křivky tání pomocí UV absorpce. 

Křivka tání je teplotní závislost velikosti absorbance ve dlouhovlnném absorpčním 

maximu nukleových kyselin, tedy na vlnové délce 260  nm.  

 

3.3.1 UV spektrometr 

 
Použitý UV spektrometr VARIAN Cary 100 Bio je vybaven masivním 

posuvným blokem s Peltierovým článkem, který umožňuje řízení teploty bloku. 

Tento teplotně stabilizovaný blok je vybaven šesti vzorkovými prostory. Řídicí 

software umožňuje nastavení teploty bloku, ale spektrometr není vybaven 

monitorováním teploty v jednotlivých vzorkových prostorech, proto byla provedena 

teplotní kalibrace pomocí platinového termočlánku přímo uvnitř vzorkového 

prostoru a získána kalibrační křivka, umožňující přepočet mezi nastavenou teplotou 

bloku a skutečnou teplotou ve vzorkovém prostoru.  

Po vložení vzorku do vzorkového prostoru byla nastavena nejnižší teplota, po 

dosažení této teploty bloku zde byl vzorek ponechán po dobu 20 minut před 

měřením, aby došlo k vyrovnání teplot mezi blokem a vzorkem. Po změření UV 

absorpčních spekter všech šesti vzorků byla teplota zvýšena o požadovaný teplotní 

krok a po dosažení požadované teploty byl vzorek temperován po dobu 6 minut před 

změřením UV spekter. Měření křivek tání probíhalo v teplotním intervalu cca 3-

60°C, ve kterém jsou očekávány teploty tání pro všechny typy duplexů. 

Měření probíhalo ve dvou různých kyvetách při dvou různých koncentracích 

vzorků. V kyvetě s optickou dráhou 1 cm byly měřeny vzorky s koncentrací 4 µM na 

nukleotid, v kyvetě s optickou dráhou 1 mm vzorky s koncentrací 80 µM.  

  

3.3.2 Zpracování výsledků UV absorpce 

 
Teplotní závislosti byly zpracovány  fitem podle rovnic 1.4, 1.5 a 1.6. Pro 

zjištění chyby určení termodynamických parametrů byla použita metoda Monte 
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Carlo. K naměřeným hodnotám absorbance byl přičten náhodný šum o velikosti 

experimentální chyby měření absorbance (A=0.001) a provedeny výpočty 

termodynamických parametrů s takto upravenými hodnotami absorbance. Tento 

cyklus byl 100x opakován, výsledná chyba určení termodynamických parametrů je 

hodnota, která obsahuje 99% hodnot získaných metodou Monte Carlo. 
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4. Studium vlivu chemické modifikace DNA 

oligonukleotidu na jeho schopnost hybridizovat 

s RNA vláknem 

 

4.1 Modelový systém 

 
Byl vyvinut modelový molekulární systém pro testování různých chemických 

modifikací v DNA vlákně z hlediska jejich schopnosti specifické vazby na 

komplementární sekvenci v RNA vlákně. Jedná se o hybridní duplex (jedno vlákno 

je DNA, druhé je RNA) o délce devíti bází (nonamer). Vlákno DNA má sekvenci 

5'-d(GTGATATGC)-3', vlákno RNA sekvenci 5'-GCAUNUCAC-3', kde N je buď A, 

C, G nebo U. Jde tedy o plně komplementární vlákna (N = A), nebo o duplexy 

s centrálním mismatchem (N = C, G, U). Schématicky je tento model znázorněn na 

obrázku 4.1. 

 

 
 

Obr. 4.1: Schéma modelového molekulárního systému pro testování modifikací 

v DNA vlákně na jeho hybridizační schopnosti. 
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Chemická modifikace je v DNA vlákně na centrálním thyminovém 

nukleotidu, tedy v místě (mis)matche. Tento systém byl použit pro testování 

následujích modifikací v DNA řetězci (obr. 4.2): 

 

 

 
Obr. 4.2: Modifikace internukleotidové spojky v DNA řetězci v místě 

mismatchového thymidinu: a) přirozené vlákno, b) d(-A xyloTpC A-),  

c) d(-A TpC A-), d) d(-A pCT A-), e) d(-A xyloT A-), f) d(-A pC
xyloT A-). 
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4.2 Výsledky měření Ramanova rozptylu 

 
Jako první krok byla změřena Ramanova spektra všech jednovláknových 

(single-stranded) nukleotidů, tzn. čtyři různá RNA (označována jako ssRNA) vlákna 

lišící se centrální bází a všechna DNA vlákna (označována jako ssDNA), chemicky 

modifikovaná i vlákno přirozené.  

Šířka vstupní štěrbiny spektrometru byla nastavena na 100 µm. Intenzita 

signálu registrovaná CCD čipem byla v poloze ~1640 cm-1 (pás rozpouštědla) okolo 

900 cps (counts per second), pás v poloze 3300 cm-1 odpovídající valenční vibraci 

vody měl intenzitu okolo 30 000 cps. Všechna spektra byla měřena při stejné poloze 

monochromátoru, a poloha vzorku byla výškově nastavená vždy tak, aby obraz 

spektra měl maximum intenzity na středu CCD detektoru.  

 

4.2.1 Úpravy spekter pro získání přesných diferencí 

 

Změřená spektra jednovláknových oligonukleotidů i hybridních duplexů 

obsahovala nestrukturní fluorescenční pozadí, které s rostoucí dobou ozáření 

laserovým svazkem klesalo. Proto byl každý měřený vzorek nejprve ponechán 

v laserovém svazku, aby došlo k „vypálení“ tohoto pozadí a až po jeho poklesu bylo 

změřeno Ramanovo spektrum. Doba vypalování se pro jednotlivé vzorky lišila, 

pohybovala se mezi 30ti až 90ti minutami. 

Dalšími nežádoucími spektrálními příspěvky jsou Ramanova spektra zbytků 

chemikálií, které byly použity při syntéze oligonukleotidů, konkrétně se ve spektrech 

vyskytovaly pásy triethylaminu (TEA) a octanového aniontu (viz obr. 4.3). Při 

shodném experimentálním uspořádání byla změřena spektra těchto chemikálií, aby 

bylo možné jejich spektrální příspěvky odečíst. 
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Obr. 4.3: Ramanova spektra TEA a octanového aniontu po odečtení spektra vody a 

pozadí  

 

Protože při měření Ramanových spekter nebyl použit interferenční filtr, který 

by pohlcoval plazmové linie Ar+ laseru, bylo nutné změřit i spektrum plazmových 

linií. Tento spektrální příspěvek není ve změřených spektrech patrný, ale objevuje se 

při konstrukci diferenčních spekter. Aby bylo možné spektrum plazmových linií 

změřit při stejné konfiguraci, byla kyveta ve vzorkovém prostoru naplněna roztokem 

s velkými, silně rozptylujícími molekulami – byl použit vzorek polyadenylové 

kyseliny. Laserový svazek byl zfokusován do vzorkového prostoru a poté byl laser 

rozladěn (byl nastaven mimo rezonanci), a tak bylo možné změřit spektrum 

plazmových linií. 

Dalšími spektrálními artefakty, které se při měření objevují, jsou spektrum 

rozpouštědla a příspěvek skla kyvety, viz obr 4.4. 
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Obr. 4.4: Ramanova spektra skla kyvety, rozpouštědla a plazmové linie Ar+ laseru 

po částečném odečtení pozadí při aproximaci přímkou.  
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4.2.2 Spektra jednovláknových oligonukleotidů a duplexů 

 

Po odečtení všech výše uvedených spektrálních příspěvků byla získána tato spektra 

(obr. 4.5): 

 

 

Obr. 4.5: Výsledná spektra jednovláknových RNA oligonukleotidů a 

jednovláknového přirozeného DNA oligonukleotidu po odečtení všech 

spektrálních artefaktů. Označení v legendě grafu odpovídá centrální bázi 

konkrétního oligonukleotidu – „r“ značí ribo-oligonukleotid, „d“ označuje 

deoxyribo-oligonukleotid. Spektra chemicky modifikovaných ssDNA vláken 

mají obdobné spektrum jako přirozené ssDNA. 

 

Po přípravě hybridních duplexů byla změřena jejich Ramanova spektra; pro 

další zpracování byla tato spektra upravena stejným způsobem jako spektra 

jednovláknových oligonukleotidů. 

Spektra byla intenzitně normována na pás vody (~1640 cm-1), pás SO4
2- 

(981 cm-1) byl použit jako referenční pro kontrolu intenzitní normalizace. Upravená 
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Ramanova spektra pro přirozené hybridní duplexy jsou ukázána na obr. 4.6, pro 

duplexy s modifikovaným DNA vláknem na obr 4.7 – 4.11. 

 

 

Obr. 4.6: Ramanova spektra hybridních duplexů (viz obr. 4.1) bez chemické 

modifikace. Označení jednotlivých spekter odpovídá centrálnímu bázovému 

páru, kde proti thyminu v DNA vlákně (dT) je buď adenin (rA) nebo jiná 

nekomplementární báze (rC, rG, rU) v RNA vlákně. 
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Obr. 4.7: Spektra duplexů (viz obr 4.1) s modifikací d(-AxyloTpc-A-). Označení 

jednotlivých spekter odpovídá centrálnímu bázovému páru, kde proti thyminu 

v DNA vlákně (dT) je buď adenin (rA) nebo jiná nekomplementární báze (rC, 

rG, rU) v RNA vlákně. 
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Obr. 4.8: Spektra duplexů (viz obr 4.1) s modifikací d(-ATpc-A-). Označení 

jednotlivých spekter odpovídá centrálnímu bázovému páru, kde proti thyminu 

v DNA vlákně (dT) je buď adenin (rA) nebo jiná nekomplementární báze (rC, 

rG, rU) v RNA vlákně. 
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Obr. 4.9: Spektra duplexů (viz obr. 4.1) s modifikací d(-A-pcTA-). Označení 

jednotlivých spekter odpovídá centrálnímu bázovému páru, kde proti thyminu 

v DNA vlákně (dT) je buď adenin (rA) nebo jiná nekomplementární báze (rC, 

rG, rU) v RNA vlákně. 
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Obr. 4.10: Spektra duplexů (viz obr 4.1) s modifikací d(-AxyloTA-). Označení 

jednotlivých spekter odpovídá centrálnímu bázovému páru, kde proti thyminu 

v DNA vlákně (dT) je buď adenin (rA) nebo jiná nekomplementární báze (rC, 

rG, rU) v RNA vlákně. 
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Obr. 4.11: Spektra duplexů (viz obr 4.1) s modifikací d(-A-xylopcTA-). Označení 

jednotlivých spekter odpovídá centrálnímu bázovému páru, kde proti thyminu 

v DNA vlákně (dT) je buď adenin (rA) nebo jiná nekomplementární báze (rC, 

rG, rU) v RNA vlákně. 

 

Žádná z modifikací nezabraňuje tvorbě duplexu při teplotě, za které probíhala 

měření, všechna spektra duplexů mají podobný tvar a obsahují silné A-konformační 

markery, z nichž nejzřetelnější je pás O-P-O valenční vibrace na 811 cm-1. Vibrační 

pás příslušející −
2PO  symetrické valenční vibraci se skládá ze dvou pásů, a to na 

1100 cm-1 příslušejícího A-konformaci a 1092 cm-1, který je B-konformačním 

markerem. Protože spektra obsahují markery A i B konformace, je patrné, že 

hybridní duplexy zaujímají smíšenou konformaci. Další spektrální markery přítomné 

ve všech duplexech ukazují, že cukerné zbytky v DNA řetězci jsou v C2'-endo/anti 

konformaci – 669 cm-1 (dT), 683 cm-1 (dG) a 728 cm-1 (dA). Různá vzájemná 

intenzita prvních dvou markerů ukazuje, že C2'-endo/anti konformace centrálního 

thymidinu je ovlivněna modifikací v DNA vlákně. Ve spektrech se také objevuje 

úplně nový spektrální profil v poloze 1352 cm-1 v duplexech s d(-AxyloTA-) a 
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d(-ApC
xyloTA-) modifikací - nejlépe je vidět v dT:rC duplexu s d(-AxyloTA-) 

modifikací. Tento pás nebyl pozorován v žádném spektru jednovláknového 

oligonukleotidu a zřejmě tak odráží jedinečnou strukturu těchto duplexů. 

Z upravených spekter duplexů bylo následně zkonstruováno několik typů 

diferenčních spekter. 

 

4.2.3 Konstrukce diferenčních spekter 

 

Ze změřených Ramanových spekter byla zkonstruována diferenční spektra 

trojího druhu.  

i) Diferenční spektra prvního druhu jsou konstruována jako spektrum duplexu 

s mismatchem mínus spektrum plně komplementární sekvence. Pro každý 

modifikovaný řetězec i přirozený DNA oligonukleotid byla sestrojena tři diferenční 

spektra tohoto druhu. Nejvýraznějším spektrálním projevem je různé bázové složení 

v obou duplexech – v duplexu s plně komplementární sekvencí (matchem) je vždy 

v RNA řetězci v centrální pozici adenin, zatímco v mismatchích je místo adeninu 

jiná báze. V diferenčních spektrech se tedy adenin projevuje negativními pásy, 

zatímco majoritní pozitivní příspěvek pochází od báze, která tvoří centrální mismatch 

(cytosin, guanin nebo uracil). V diferenčních spektrech jsou však patrné i další 

spektrální změny odpovídající vibracím cukr-fosfátové kostry oligonukleotidu. 

ii) Diferenční spektra druhého druhu jsou konstruována jako spektrum 

modifikovaného (mis)matche mínus spektrum přirozeného mis(matche) se stejným 

bázovým složením. V těchto diferenčních spektrech již nejsou přítomny pásy 

odrážející rozdílné bázové složení konkrétního duplexu; spektrální změny, které jsou 

v těchto spektrech viditelné, odrážejí změny v konformaci duplexu způsobené 

chemickou modifikací v DNA vlákně. Intenzita signálu v těchto diferenčních 

spektrech je výrazně menší než u diferenčních spekter prvního druhu. 

iii) Diferenční spektra třetího druhu jsou konstruována jako dvojité diference 

následovně: (modifikovaný mismatch mínus match) mínus (přirozený mismatch 

mínus match). Tato spektra odrážejí, jak konkrétní modifikace mění (oproti 

přirozenému vláknu) strukturní rozdíly mezi plně komplementárním hybridním 

duplexem a mismatchovou strukturou konkrétního typu. 
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Při konstrukci všech typů diferenčních spekter bylo vždy nutné opětovně 

provést korekci zbytků nežádoucích spektrálních příspěvků. 

 

4.2.4 Diferenční spektra typu mismatch mínus match 

 

Nejprve byly pro každou modifikaci v DNA vlákně i pro přirozený DNA 

nukleotid zkonstruovány diference typu mismatch mínus match. Takto byla získána 

tři různá diferenční spektra pro každou modifikaci i pro přirozené vlákno (viz obr. 

4.12 – 4.14). V těchto diferenčních spektrech jsou kromě pásů odpovídajících 

různému bázovému složení obou duplexů patrné i další spektrální změny, které 

charakterizují strukturní změny vyvolané přítomností mismatche, a je možné 

sledovat, jak je tato změna ovlivněná modifikací v DNA řetězci. 
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Obr. 4.12: Diferenční spektra typu mismatch dT:rC mínus match dT:rA 
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Obr. 4.13: Diferenční spektra typu mismatch dT:rG mínus match dT:rA 

 



 

- 53 - 

 

Obr. 4.14: Diferenční spektra typu mismatch dT:rU mínus match dT:rA 

 

Na základě známého přiřazení pásů (viz tabulka 1.1) lze většinu pásů 

v diferenčních spektrech interpretovat. Všechny typy mismatche způsobují pokles 

geometrie typu A cukr-fosfátové kostry. Nejvýraznější spektrální změny jsou 

viditelné v diferenčním spektru modifikace d(-AxyloTA-) s mismatchem dT:rC (obr. 

4.12). Pásy v pozici 733, 782 a 1352 cm-1 ukazují na zvláštní konformaci tohoto 

mismatche a jsou doprovázeny poklesem intenzity markerů A-konformace v pozici 
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813 a 1099 cm-1. Kromě těchto pásů se liší i intenzita dalších, zejména různá 

vzájemná intenzita pásů 1226 a 1245 cm-1 a objevuje se nový pás okolo 1477 cm-1, 

který se nevyskytuje v diferenčních spektrech duplexů s přirozeným DNA vláknem. 

V diferenčních spektrech modifikovaných duplexů s dT:rG mismatchem je 

přítomen negativní pás 725 cm-1, který přísluší dýchací vibraci adenosinu citlivé na 

puckering cukru. Tato vibrace je zřejmě ovlivněna modifikací cukr-fosfátové spojky 

centrálního adeninu. 

V diferenčních spektrech se dále vyskytuje negativní pás 1508 cm-1. Jeho 

intenzita je závislá na typu modifikace. Tato vibrace náleží imidazolovému kruhu a 

pravděpodobně odráží odlišnou stacking interakci v místě dT:rG mismatche. 

Intenzita pásu ~1352 cm-1 také záleží na typu modifikace a je nejpatrnější 

v duplexech s d(-ApC
xyloTA-) modifikovaným vláknem. 

Kromě společných spektrálních rysů (zejména A-konformační markery 813 a 

1100 cm-1) obsahují diferenční spektra také řadu pásů, které se liší pro různé 

modifikace, mezi nimi například pyrimidinová dýchací vibrace (783 cm-1), oblast 

850-900 cm-1 s různými nepřiřazenými pásy a oblast 1450-1550 cm-1 s vibracemi 

purinového kruhu.  

 

4.2.5 Diferenční spektra typu modifikovaný mínus přirozený 

duplex 

 

Vliv dané modifikace na strukturu hybridního duplexu s plně nebo částečně 

komplementárními bázemi je vidět v diferenčních spektrech typu modifikovaný 

mínus přirozený duplex se stejným bázovým složením. Tato spektra byla 

zkonstruována pro všechny typy duplexů a pro všechny modifikace (viz obr 4.15 – 

4.18).  
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Obr. 4.15: Diferenční spektra typu modifikovaný mínus přirozený dT:rA match. 

Hvězdičky označují místa v diferenčním spektru, kde jsou pozůstatky odečtu 

silných pásů Ramanova rozptylu síranového (980 cm-1) a octanového aniontu 

(826  cm-1). 
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Obr. 4.16: Diferenční spektra typu modifikovaný mínus přirozený dT:rC mimatch. 

Hvězdičky označují místa v diferenčním spektru, kde jsou pozůstatky odečtu 

silných pásů Ramanova rozptylu síranového (980 cm-1) a octanového aniontu 

(826  cm-1). 
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Obr. 4.17: Diferenční spektra typu modifikovaný mínus přirozený dT:rG mismatch. 

Hvězdičky označují místa v diferenčním spektru, kde jsou pozůstatky odečtu 

silných pásů Ramanova rozptylu síranového (980 cm-1) aniontu. 
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Obr. 4.18: Diferenční spektra typu modifikovaný mínus přirozený dT:rU mismatch. 

Hvězdičky označují místa v diferenčním spektru, kde jsou pozůstatky odečtu 

silných pásů Ramanova rozptylu síranového (980 cm-1) aniontu. 

 
 

Diferenční spektra ukazují na řadu změn v sekundární struktuře, jejichž typ i 

míra však závisí na konkrétní modifikaci. Ve všech diferenčních spektrech je vidět 

pokles vlnočtu pásu dýchací vibrace deoxypyrimidinů kolem 785 cm-1, který lze 

interpretovat jako změnu průměrné konformace DNA řetězce, která se více odlišuje 

od konformace typu B. Tato změna je nejsilnější u modifikace d(-A pC
xyloT A-) a 

naopak velmi slabá u modifikace d(-A TpC A-). Zároveň je pozorovatelný pozitivní 

pás v poloze kolem 770 cm-1, který může souviset s atypickou geometrií centrálních 
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pyrimidinových nukleotidů, a to zejména u modifikace d(-A pC
xyloT A-). V případě 

pyrimidin-purinového centrálního páru je tento pás pozorovatelný i u modifikace 

d(-A xyloT A-) a u plně komplementární sekvence i u modifikací d(-A pCT A-) a 

d(-A xyloTpC A-).  

Změny jsou v některých spektrech pozorovatelné i na pásech příslušejících 

purinovým dýchacím vibracím. S výjimkou modifikací d(-A TpC A-) a 

d(-A xyloTpC A-) je v diferenčních spektrech komplementárních duplexů slabý 

pozitivní pás v poloze 723 cm-1, který odpovídá dýchací vibraci adenosinu. Protože 

je tento Ramanův pás hypochromní a není vidět u jiných centrálních bázových párů, 

je zřejmé, že ukazuje na to, že dané modifikace způsobují oslabení stacking interakce 

adeninu. U modifikace d(-A xyloT A-) je v případě centrálního páru dT:rC vidět 

výrazný pozitivní pás v poloze 730 cm-1, která odpovídá dýchací vibraci 

deoxyadenosinu, což ukazuje, že v tomto speciálním případě byla narušena stacking 

interakce adeninů na DNA řetězci v blízkosti mismatche. V případě dýchací vibrace 

guaninu, jejíž pás je citlivý na geometrii nukleotidu, je u plně komplementárních 

duplexů viditelný (opět s výjimkou modifikace d(-A TpC A-)) mělký záporný pás 

kolem 670 cm-1 , doprovázený případně málo výraznými maximy na 655 a 680 cm-1. 

Poloha 670 cm-1 odpovídá dýchací vibraci guanosinu v geometrii 3’-endo/anti 

typické pro A-konformaci RNA. Jedná se tedy o známku konformačních změn 

v bázových párech obsahujících guanosin, tedy poměrně daleko od místa modifikace 

DNA řetězce. Podobné změny jsou u centrálního páru dT:rC, ale nejsou prakticky 

viditelné v případě dT:rU a u tří modifikací také v případě centrálního páru dT:rG. U 

modifikací d(-A xyloT A-) a d(-A pC
xyloT A-) je v diferenčních spektrech poměrně 

úzký, i když nepříliš velký, záporný pás v poloze 668 cm-1, který však v tomto 

případě zřejmě ukazuje na vliv modifikace na geometrii guanosinu v centrálním 

páru. 

Dalším významným rysem v diferenčních spektrech je pozitivní pás v poloze 

806 - 811 cm-1, který je vidět prakticky ve všech diferenčních spektrech modifikací 

d(-A pCT A-), d(-A xyloT A-) a d(-A pC
xyloT A-). Poloha 807 cm-1 odpovídá 

symetrické valenční O-P-O vibraci pro A-konformaci DNA, což ukazuje, že dané 

modifikace vedou ke změně průměrné geometrie DNA řetězce blíže k této 

konformaci.  



 

- 60 - 

V oblasti pásu symetrické PO2
- vibrace (1080 - 1100 cm-1) je v případě 

modifikace d(-A xyloT A-) u pyrimidin-purinového centrálního páru v diferenčních 

spektrech tvar odpovídající zvýšení vlnočtu, což lze rovněž připsat nárůstu znaků 

konformace A-DNA. U modifikací d(-A TpC A-) a d(-A pCT A-) se zase v případě 

pyrimidin-pyrimidinových centrálních párů objevuje pozitivní pás v poloze 

1085 cm-1, který odpovídá dvoušroubovici RNA. V této oblasti spektra se nachází u 

modifikací d(-A pCT A-) a d(-A pC
xyloT A-) nový pozitivní pás v poloze 1073 cm-1. 

Tento pás lze přiřadit symetrické PO2
- vibraci fosfonátové skupiny, která je u těchto 

dvou modifikací stejně orientovaná v DNA řetězci. V případě modelové molekuly 

methyl methoxymetanfosfonátu ve vodě odpovídá této vibraci vlnočet 1062 cm-1 

[51].  

Dále se v diferenčních spektrech, především u modifikací d(-A xyloT A-) a 

d(-A pC
xyloT A-), ukazuje posun pásu 1208 cm-1 k nižším vlnočtům. Tento pás je 

přiřazen vibraci deoxythymidinu v 2’-endo/anti geometrii a zřejmě ukazuje na změnu 

geometrie centrálního thymidinu vlivem těchto modifikací. 

Další vesměs pozitivní pásy jsou v některých diferenčních spektrech v oblasti 

1225 - 1250 cm-1, kde se jsou dominantní vibrační pásy uracilu a cytosinu. Tyto pásy 

jsou hypochromní a v případě neuspořádané RNA struktury se nacházejí v polohách 

1230 cm-1 (uridin) a 1245 cm-1 (cytidin). Výskyt pozitivních pásů v těchto polohách 

ukazuje na porušení geometrie a snížení stacking interakce těchto bází, k čemuž 

zřejmě dochází především u centrálního páru dT:rC a modifikace d(-A xyloT A-), a 

dále jsou změny na cytosinovém pásu viditelné u modifikací d(-A xyloTpC A-) a 

d(-A pC
xyloT A-). V případě mismatche dT:rU jsou tyto změny u modifikací 

d(-A xyloTpC A-) a d(-A TpC A-). 

V oblasti vlnočtů 1300 - 1400 cm-1 je dominantní ve všech diferenčních 

spektrech, s výjimkou modifikace d(-A TpC A-), kde jsou změny malé a liší se 

v závislosti na centrálním bázovém páru, pozitivní pík v poloze 1353 cm-1 a 

negativní pík v poloze 1377 cm-1. Posledně jmenovaný pás odpovídá deformační 

vibraci methylové skupiny thyminu a jeho intenzita se zvyšuje v hydrofobním okolí. 

Pokles tedy ukazuje na změnu polohy centrálního thymidinu, při které se methylová 

skupina dostává do většího kontaktu s vodou. Pro pás 1353 cm-1 není možné najít 

podle literatury přiřazení. Zřejmě je charakteristický pro lokální geometrii thymidinu 

v místě modifikace. Pro tuto interpretaci svědčí fakt, že velikost tohoto píku velmi 
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dobře koreluje s velikostí poklesu na 1377 cm-1. Dále je v dané spektrální oblasti 

vidět posun vibračního pásu adeninu v oblasti 1340 cm-1, což ukazuje na změnu 

geometrie z 2'-endo/anti, případně 3'-exo/anti na 3'-endo/anti. Tato změna je patrná u 

všech komplementárních duplexů a týká se zřejmě posílení geometrie A-konformace 

u centrálního adenosinu. 

V oblasti vyšších vlnočtů jsou hlavními změnami záporné pásy v oblasti 

1487 cm-1 (hlavní podíl na tomto hypochromním pásu má vibrace kruhu 

deoxyguanosinu) a 1577 cm-1 (rovněž hypochromní pás ke kterému srovnatelně 

přispívají vibrace purinového kruhu deoxyadenosinu a deoxyguanidinu). Tyto pásy 

jsou viditelné především u plně komplementární sekvence u modifikací 

d(-A pCT A-), d(-A xyloT A-) a d(-A pC
xyloT A-), u prvních dvou z těchto modifikací i 

u některých mismatchových párů, a lze je interpretovat jako zeslabení stacking 

interakce deoxypurinů.  

Celkově lze shrnout, že vliv modifikace na strukturní změny v hybridním 

duplexu v místě modifikace je komplexní a závisí jak na přítomnosti a typu 

mismatche, tak na dané modifikaci. K nejmenším strukturním změnám vede 

modifikace d(-A TpC A-). I tato modifikace však narušuje geometrii DNA řetězce 

odpovídající B-konformaci v případě plně komplementárního duplexu. Na druhé 

straně výrazné strukturní změny, které odpovídají změně geometrie DNA řetězce 

směrem od B-konformace k A-konformaci, jsou v případě modifikací d(-A pCT A-), 

d(-A xyloT A-), d(-A pC
xyloT A-) pozorovatelné jak u komplementárního duplexu, tak 

duplexů s mismatchovým centrálním párem. Detailní závěry o strukturních změnách 

vyvolaných v případě jednotlivých modifikací a centrálních bázových párů jsou 

shrnuté spolu s údaji o stabilitě duplexů určené pomocí UV absorpce v tabulce 4.2 

(v části 4.4 práce). 

 

4.2.6 Dvojitá diferenční spektra  

 
Z diferenčních spekter typu match mínus mismatch byla následně 

zkonstruována další diferenční spektra, tedy dvojité diference, a to tak, že od 

diferenčního spektra pro daný typ modifikace bylo odečteno diferenční spektrum pro 

přirozený (nemodifikovaný) duplex se stejným bázovým složením. Takto 



 

- 62 - 

zkonstruovaná spektra, která jsou na následujících obrázcích (obr. 4.19 – 4.21), 

vystihují, jak dalece daná modifikace DNA oligonukleotidu ovlivňuje strukturní 

změnu při záměně centrální báze. 

 

 

 

Obr. 4.19: Dvojité diferenční spektrum (modifikovanýdT:rC-modifikovanýdT:rA) mínus 

(přirozenýdT:rC-přirozenýdT:rA) duplex. Hvězdičky označují místa v diferenčním 

spektru, kde jsou pozůstatky odečtu silných pásů Ramanova rozptylu 

síranového (980 cm-1) a octanového (826  cm-1) aniontu. 

 

Pro dvojitá diferenční spektra s dT:rC mismatchem je typická sada pozitivních 

pásů v oblastech vlnočtů 1303, 1341, 1377, 1463, 1489 a 1576 cm-1, která se 
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vyskytuje u všech modifikací, s nějvětší amplitudou u modifikace d(-A 
xyloT A-) a 

nejmenší u modifikace d(-A-xylopCT A-). Tyto pásy lze přiřadit vibracím DNA 

řetězce a můžeme je interpretovat tak, že modifikace v DNA řetězci vedou při 

záměně centrálního bázového páru z plně komplementárního na dT:rC mismatch 

k většímu uvolnění struktury v DNA řetězce.  

U modifikace d(-A 
xyloT A-) se navíc objevují další znaky uvolnění struktury 

duplexu, konkrétně pozitivní hypochromní pás dýchací vibrace dA na 731 cm-1, 

negativní pásy na markeru A konformace 810 cm-1 negativní pás 1098 cm-1 patřící 

−
2PO  symetrické valenční vibraci v případě A konformace, pozitivní pásy v polohách 

1229 a 1249 cm-1 ukazující na snížený stacking uracilu a cytosinu a pozitivní 

specifický pás 1351 cm-1.  Lze tedy konstatovat, že modifikace d(-AxyloTA-) vede 

k velkému otevření „bublinové struktury“ dT:dC mismatche.  
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Obr. 4.20: Dvojité diferenční spektrum (modifikovanýdT:rG-modifikovanýdT:rA) mínus 

(přirozenýdT:rG-přirozenýdT:rA) duplex. Hvězdičky označují místa v diferenčním 

spektru, kde jsou pozůstatky odečtu silných pásů Ramanova rozptylu 

síranového (980 cm-1) a octanového (826  cm-1) aniontu. 

 

Ve dvojitých diferenčních spektrech pro dT:rG je intenzita signálu výrazně 

menší a spektra jsou tak velmi chudá, protože řada velmi slabých pásů se prakticky 

ztrácí v šumu. Z toho lze vyvozovat, že strukturní změny vyvolané náhradou 

adenosinu guanosinem (tedy záměna dvou purinových bází) vykazují pouze velmi 

malou citlivost na chemickou modifikaci v DNA řetězci. V diferenčních spektrech 
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více modifikací se vyskytuje nevýrazné minimum v oblasti 780 cm-1 (dýchací 

vibrace pyrimidinů citlivá na geometrii nukleotidu), pozitivní pásy na vlnočtech 848 

a 886 cm-1 přiřazované vibracím ribózy v RNA dvojšroubovici, zvýšení vlnočtu pásu 

980 cm-1 (patrně rovněž ribóza) a pozitivní pás 1577 cm-1 (hypochromní pás vibrací 

kruhu purinových deoxynukleotidů). Je také vidět, že kolísá intenzita specifického 

pásu v oblasti 1350 cm-1, který přiřazujeme změněné geometrii modifikovaného 

thymidinu, protože u modifikace d(-A-xylopCT A-) je ve dvojitém diferenčním spektru 

výrazný pozitivní pás zatímco u modifikací d(-A-xyloTpCA-) a d(-A-xyloTA-) je méně 

výrazný negativní pás. To ukazuje, že modifikace vedou k velmi mírným rozdílům 

ve strukturních změnách spojených s nahrazením komplementárního páru dT:rG 

mismatchem, a to jak v RNA tak DNA řetězci.  
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Obr. 4.21: Dvojité diferenční spektrum (modifikovanýdT:rU-modifikovanýdT:rA) mínus 

(přirozenýdT:rU-přirozenýdT:rA) duplex. Hvězdičky označují místa v diferenčním 

spektru, kde jsou pozůstatky odečtu silných pásů Ramanova rozptylu 

síranového (980 cm-1) aniontu. 

 

Výraznější strukturní změny než v případě dT:rG mismatchů jsou 

pozorovatelné v dT:rU mismatchích, u kterých se předpokládá, že dochází k vazbě 

obou pyrimidinových residuí díky centrálně umístěné molekule vody. Společnými 

znaky většiny těchto dvojitých diferenčních spekter jsou pozitivní pásy v oblastech 

1340, 1377, 1490 a 1577 cm-1 a negativní pás v oblasti 1450 cm-1. Tyto pásy po řadě 
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patří deoxyadenosinu (2‘-endo/anti), methylové skupině thymidinu (roste 

s hydrofobicitou okolí dT), deoxyguanidinu (hypochromní), deoxyguanidinu nebo 

deoxyadenosinu (hypochromní) a deoxyribóze. To ukazuje na to, že modifikace 

vedou k  rozdílům ve strukturních změnách spojených s nahrazením 

komplementárního páru dT:rU mismatchem na DNA řetězci. Podobně jako v případě 

dT:rG mismatche ukazují dvojitá diferenční spektra na rozdíly v intenzitě pásu kolem 

1350 cm-1: pozitivní pás u d(-A-xyloTA-) a negativní pásy u modifikací 

d(-A-xylopCTA-), d(-A-pCT A-) a d(-A-xylopCT A-). 
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4.3 Výsledky měření UV absorpce 

 

Spektra absorbance byla změřená v oblasti 210 - 350 nm. Od hodnoty A260 

(absorbance při 260 nm) byla odečtena hodnota A320 (absorbance při 320 nm), kde 

nukleové kyseliny neabsorbují. Tím byla provedená korekce na případné nepřesnosti 

dané například přítomností mikrobublinek ve vzorku. Korigované hodnoty A260 byly 

vynesené v závislosti na teplotě.  

Na obrázcích 4.22 (match) a 4.23 (dT:rC mismatch) jsou jako příklad 

uvedená typická teplotně závislá spektra UV absorpce a příslušné křivky tání pro 

jednu vybranou modifikaci, konkrétně d(-A xyloTpC A-). 
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Obr. 4.22: UV spektra a křivka tání pro hybridní duplex, plně komplementární 

sekvence, koncentrace vzorku 80µM, 1mm kyveta 
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Obr. 4.23: UV spektra a křivka tání pro hybridní duplex s dT.rC mismatchem, 

koncentrace vzorku 80µM, 1mm kyveta 

 

U plně komplementární sekvence je jasně vidět dominantní sigmoidální 

charakter křivky tání (obr 4.22), tedy změna absorbance je především dána teplotně 
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indukovaným rozpadem duplexu. U duplexů s mismatchem je sigmoidální charakter 

křivky teplotní závislosti méně výrazný a naopak je více patrná lineární teplotní 

závislost UV absorpce jak duplexu, tak i jednovláknových oligonukleotidů (obr 

4.23). Zatímco lineární závislost absorbance samostatných vláken nukleotidů má 

přibližně stejnou směrnici jako v případě plně komplementárního duplexu a je více 

zvýrazněná díky většímu teplotnímu intervalu, ve kterém se vyskytují oddělená 

vlákna, teplotní závislost duplexu je zřetelně strmější, což svědčí o větší flexibilitě 

geometrie duplexu z neúplně komplementárních řetězců.  

Měření probíhala ve dvou různých kyvetách při dvou různých koncentracích 

pro všechny duplexy. V kyvetě s optickou dráhou 1 mm byly měřeny vzorky 

s celkovou koncetrací 80 µM, v kyvetě s optickou dráhou 10 mm probíhala měření 

na vzorcích s koncentrací 4 µM. 

Dvojice takto získaných křivek tání pak byla zpracována fitem na nejmenší 

součet čtverců odchylek podle rovnic 1.4 až 1.6. Tím byly získány následující 

termodynamické parametry charakterizující stabilitu jednotlivých duplexů: 

 

 

Tabulka 4.1: Termodynamické parametry hybridních duplexů 

  centrální ∆S0 ∆H0 ∆G0
310 

  

Tm (°C)*) 

  

modifikace 

bázový 

pár (cal·mol-1·K-1) (kcal·mol-1) (kcal·mol-1) ctot = 80 µM   ctot = 4 µM 

 dT:rA -200 ± 10 -72 ± 3 -7.08 ± 0.06 38.7 ± 0.2  30.9 ± 0.2 

žádná dT:rC -193 ± 19 -62 ± 6 -2.68 ± 0.28 18.3 ± 0.6  < 5 

 dT:rG -187 ± 9 -64 ± 3 -6.15 ± 0.05 34.4 ± 0.2  25.9 ± 0.2 

 dT:rU -187 ± 16 -61 ± 5 -3.50 ± 0.17 21.6 ± 0.6  < 5 

  dT:rA -249 ± 13 -83 ± 4 -5.57 ± 0.09 32.8 ± 0.3   26.2 ± 0.5 

d(-AxyloTpc-A-) dT:rC -144 ± 19 -48 ± 6 -3.16 ± 0.19 15.6 ± 1.8  5.5 ± 2.8 

 dT:rG -150 ± 21 -52 ± 7 -5.07 ± 0.12 27.5 ± 1.3  17.4 ± 2.4 

  dT:rU -192 ± 25 -62 ± 7 -2.62 ± 0.30 17.9 ± 1.3   10.0 ± 2.1 

 dT:rA -233 ± 8 -79 ± 3 -6.37 ± 0.06 35.7 ± 0.2  28.6 ± 0.3 

d(-ATpc-A-) dT:rC -157 ± 29 -52 ± 9 -3.13 ± 0.31 17.0 ± 1.7  7.6 ± 3.1 

 dT:rG -209 ± 20 -70 ± 6 -5.25 ± 0.14 30.7 ± 0.6  23.1 ± 1.1 

 dT:rU -175 ± 20 -57 ± 6 -2.93 ± 0.25 17.9 ± 0.9  9.3 ± 1.7 

  dT:rA -235 ± 10 -80 ± 3 -7.17 ± 0.07 38.8 ± 0.3   31.8 ± 0.3 

d(-A-pcTA-) dT:rC -229 ± 75 -74 ± 23 -2.99 ± 0.61 22.1 ± 2.2  15.1 ± 4.0 

 dT:rG -218 ± 16 -74 ± 5 -6.08 ± 0.08 34.4 ± 0.3  27.0 ± 0.6 

  dT:rU -217 ± 22 -71 ± 7 -3.47 ± 0.23 23.5 ± 0.6   16.3 ± 1.1 



 

- 72 - 

 dT:rA -223 ± 10 -76 ± 3 -6.72 ± 0.07 37.1 ± 0.3  29.7 ± 0.3 

d(-AxyloTA-) dT:rC -268 ± 75 -86 ± 23 -2.71 ± 0.59 23.2 ± 2.0  17.1 ± 3.5 

 dT:rG -158 ± 25 -54 ± 8 -5.49 ± 0.14 30.3 ± 0.8  20.5 ± 1.8 

 dT:rU -158 ± 15 -52 ± 5 -3.47 ± 0.15 19.1 ± 0.9  9.7 ± 1.6 

  dT:rA -259 ± 13 -88 ± 4 -7.36 ± 0.08 39.3 ± 0.3   32.8 ± 0.4 

d(-A-xylopcTA-) dT:rC -213 ± 28 -70 ± 8 -3.52 ± 0.27 23.4 ± 0.8  16.0 ± 1.5 

 dT:rG -225 ± 19 -75 ± 6 -5.60 ± 0.10 32.5 ± 0.4  25.3 ± 0.8 

  dT:rU -193 ± 16 -63 ± 5 -3.55 ± 0.15 22.3 ± 0.7   14.3 ± 1.2 

 

Poznámka: *) Teplota tání je pro různé koncentrace vzorku různá, pro vyšší 

koncentrace teplota tání roste. V tabulce jsou vyneseny hodnoty Tm pro koncentraci 

80 µM, měřeno v 1 mm kyvetě, a koncentraci 4 µM, měřeno v 10 mm kyvetě. 

 

Hodnoty ∆H a ∆S jsou při fitu vzájemně silně korelované a jsou tedy určené 

s poměrně velkou chybou. Proto není možné srovnávat jednotlivě rozdíly mezi 

těmito hodnotami, ale posuzovat spíše obecné tendence. Ty ukazují, že mismatche 

mají nižší energetickou výhodnost duplexu, ale také nižší rozdíl v entropiích, díky 

menší uspořádanosti. Dále je vidět, že všechny modifikace entropii plně 

komplementárního řetězce dále snižují a zřejmě to platí i u některých mismatchů. 

Hlavním měřítkem vlivu modifikace na stabilitu jsou hodnoty změny Gibbsovy 

energie, brané při určité teplotě; v daném případě při 310 K.  

 V případě mismatche pyrimidin-pyrimidin (tedy dT:rC a dT:rU) jsou hodnoty 

∆G0
310 vždy signifikantně vyšší než hodnoty pro plně komplementární sekvenci. Tyto 

mismatche jsou tedy vždy spolehlivě méně stabilní než match. Nicméně je zajímavé 

porovnat vliv modifikací na stabilitu těchto dvou mismatchů. V případě nejméně 

stabilního duplexu s dT:rC mismatchem modifikace stabilitu duplexu zvyšují až na 

modifikaci d(-A xyloT A-), kde se stabilita duplexu prakticky nemění. Naopak 

v případě mismatche dT:rU se u tří modifikací stabilita duplexu nemění a u dvou 

modifikací, konkrétně d(-A xyloTpC A-) a d(-A TpC A-) se stabilita duplexu snižuje. 

 V případě mismatche pyrimidin-purin, tedy dT:rG jsou však tyto hodnoty 

bližší hodnotám pro match sekvenci. Rozdíly hodnot ∆G0
310 mezi modifikovaným 

duplexem a přirozeným duplexem jsou vynesené v histogramu na obrázku 4.24 jako 

∆∆G0
310 = ∆G0

310
modifikovaný - ∆G0

310
přirozený. 

 

 



 

- 73 - 

 

Obr. 4.24: Histogram ∆∆G0
310. Pro jednotlivé modifikace v DNA vlákně jsou 

vyneseny hodnoty ∆∆G0
310 pro pyrimidin-purinový bázový pár (dT:rA match 

nebo dT:rG mismatch). 

 

Kladné hodnoty ∆∆G0
310 odpovídají tomu, že modifikace v DNA vlákně vede 

ke zmenšení stability duplexu, zatímco nečetné záporné hodnoty znamenají naopak 

stabilitu zvýšenou. Z obrázku je patrné, že modifikace d(-A xyloTpC A-) více snižuje 

stabilitu plně komplementárního duplexu než duplexu s centrálním dT:rG 

mismatchem, a tedy snižuje selektivitu vazby modifikovaného DNA řetězce. Na 

druhé straně, u všech ostatních modifikací se zřejmě dosahuje zvýšení selektivity, 

pokud jde o dT:rG mismatch. Srovnáme-li rozdíly mezi stabilitou plně 

komplementárního duplexu a duplexu s dT:rG mismatch párem, dostaneme srovnání 

pozitivního vlivu modifikací na selektivitu d(-A pC
xyloT A-) > d(-A xyloT A-) > 

d(-A pCT A-) ≅ d(-A TpC A-). 

Z hlediska aplikace v antisenzní terapii je důležité, aby plně komplementární 

hybridní duplex byl dostatečně stabilní. Z tohoto hlediska jsou mimořádně zajímavé 

modifikace d(-A pC
xyloT A-) a d(-A pCT A-), které zvyšují jak selektivitu, tak 

stabilitu plně komplementárního duplexu. To platí zejména pro modifikaci 

d(-A pC
xyloT A-).  
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4.4 Shrnutí 

Hlavní výsledky z analýzy Ramanových spekter a UV absorpčních spekter 

jsou shrnuté v tabulce 4.2. Na první pohled je zřejmé, že zde není korelace mezi 

vlivem chemické modifikace na strukturu hybridního duplexu a vlivem na jeho 

stabilitu. Modifikace d(-A TpC A-), která zcela jasně vede k nejmenším strukturním 

změnám, způsobuje druhé největší snížení stability plně komplementárního duplexu, 

zatímco modifikace d(-A pCT A-) a zejména d(-A pC
xyloT A-), které vedou k řadě 

změn v geometrii komplexu, stabilitu plně komplementárního duplexu dokonce 

zvyšují. 

Důvod tohoto zdánlivého rozporu lze hledat ve specifických vlastnostech 

RNA/DNA hybridního duplexu, který je složen z řetězců, které nejsou vzájemně 

strukturně ideálně kompatibilní. Zatímco řetězec RNA má tendenci zaujímat 

konformaci A (a také si jí v hybridním duplexu většinou zachovává), pro DNA 

řetězec je nejvýhodnější konformace B, kterou však v hybridním duplexu nemůže 

ideálně zaujmout. Chemické modifikace, které byly studované, vnášejí do DNA 

řetězce nové možnosti k tomu, aby se lépe adaptoval na geometrii řetězce RNA. 

 
Tabulka 4.2: Shrnutí výsledků analýzy Ramanových a UV absporpčních spekter – 

vliv chemické modifikace na strukturní změnu hybridního duplexu a jeho stabilitu. 

DNA vláknoa) 
Hybridní 

duplex b) 
Strukturní změny c) 

Změna stability 

∆∆∆∆∆∆∆∆G0
310K [kcal/mol] d) 

d
(
-A

x
y
lo
T

p
C
A

-)
 

dT:rA DU: ↓ B-DNA, ↓ rG 3’-endo/anti 
CE: ↑ rA 3’-endo/anti, změna polohy dT  

1.51 ± 0.15 

dT:rC DU: ↓ B-DNA, ↓ uspoř. C 
CE: změna polohy dT 

-0.48 ± 0.47 

dT:rG DU: ↓ B-DNA 
CE: změna polohy dT 

1.08 ± 0.99 

dT:rU DU: ↓ B-DNA, ↓ uspoř. C 
CE: změna polohy dT 

0.88 ± 0.47 

d
(
-A

T
p

C
A

-)
 

dT:rA CE: ↑ rA 3’-endo/anti 0.71 ± 0.12 

dT:rC DU: ↑ dsRNA -0.45 ± 0.47 

dT:rG velmi malé změny 0.90 ± 0.54 

dT:rU DU: ↑ dsRNA, ↓ uspoř. C 0.57 ± 0.42 
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DNA vláknoa) 
Hybridní 

duplex b) 
Strukturní změny c) 

Změna stability 

∆∆∆∆∆∆∆∆G0
310K [kcal/mol] d) 

d
(
-A

p
C
T

A
-)

 
dT:rA 

DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ rG 3’-
endo/anti, ↓ stack dG, ↓↓ stack dPur   

CE: ↑ rA 3’-endo/anti, ↓ stack rA, změna 
polohy dT 

-0.09 ± 0.13 

dT :rC 
DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↑ dsRNA, ↓ rG 3’-

endo/anti 
CE: změna polohy dT 

-0.31 ± 0.89 

dT:rG 
DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ stack dG, ↓↓ 

stack dPur   
CE: změna polohy dT 

0.07 ± 0.13 

dT:rU 
DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↑ dsRNA, ↓ stack 

dPur   
CE: změna polohy dT 

0.03 ± 0.40 

d
(
-A

x
y
lo
T

A
-)

 

dT:rA 

DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ rG 3’-
endo/anti, ↓ stack dG, ↓↓ stack dPur 

CE: ↑ rA 3’-endo/anti, ↓ stack rA, ↓ dT 2’-
endo/anti, změna polohy dT 

0.36 ± 0.13 

dT :rC 

DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ rG 3’-
endo/anti, ↓ stack dG, ↓ stack dA 
CE: ↓ dT 2’-endo/anti, ↓↓ uspoř. C 

SC: ↓↓ uspoř. U 

-0.03 ± 0.87 

dT:rG 
DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ rG 3’-

endo/anti, ↓ stack dG, ↓ stack dPur 
CE: ↓ dT 2’-endo/anti, změna polohy dT 

0.66 ± 0.19 

dT:rU DU: ↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓↓ stack dPur 
CE: ↓ dT 2’-endo/anti, změna polohy dT 

0.03 ± 0.32 

d
(
-A

p
C

x
y
lo
T
A

-)
 

dT:rA 

DU: ↓↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ rG 3’-
endo/anti, ↓ stack dG, ↓↓ stack dPur 

CE: ↑ rA 3’-endo/anti, ↓ stack rA, ↓ dT 2’-
endo/anti, změna polohy dT 

-0.28 ± 0.14 

dT :rC 
DU: ↓↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ rG 3’-

endo/anti, ↓ stack dA,  
CE: ↓ dT 2’-endo/anti, změna polohy dT 

-0.84 ± 0.55 

dT:rG 
DU: ↓↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ rG 3’-
endo/anti, ↓ stack dA, ↓uspoř. C 

CE: ↓ dT 2’-endo/anti, změna polohy dT 

0.55 ± 0.15 

dT:rU DU: ↓↓ B-DNA, ↑ A-DNA, ↓ stack dPur 
CE: ↓ dT 2’-endo/anti, změna polohy dT 

-0.05 ± 0.32 

Poznámky: 
a) Modifikace v DNA vlákně (viz obr. 4.2). 
b) Centrální bázový pár  
c) Hlavní strukturní změny hybridního duplexu způsobené modifikací DNA vlákna.  

↓ (↓↓) znamená snížení (silné snížení) typu geometrie či interakce, ↑ zvýšení, 

DU znamená změnu v duplexu bez specifikace místa, CE znamená změnu 

v centrálním páru, SC znamená změnu v polohách sousedících s centrálním 

párem.  
d) Rozdíl hodnot ∆G0

310K získaných z analýzy UV absorpčních spekter 
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Podobným způsobem lze vysvětlit i vliv modifikací na stabilitu duplexů 

s dT:rC mismatchovým párem, který představuje největší narušení pro stabilitu 

duplexu. Chemické modifikace nezhoršují sterickou nevhodnost „bublinové“ 

struktury mismatchového páru, protože umožňují konformační změny v okolí 

mismatchového páru, a proto nesnižují, ale naopak většinou zvyšují jeho stabilitu. 

Naopak dT:rU pseudopárování pomocí molekuly vody je zřejmě citlivé na přesnou 

vzájemnou polohu obou pyrimidinových residuí, a proto chemické modifikace 

stabilitu duplexu s tímto mismatchem nezvyšují. V případě dT:rG mismatche, který 

je strukturně nejbližší komplementárnímu páru, jsou změny struktury mezi plně 

komplementárním duplexem a duplexem s mismatchem jen velmi málo ovlivněné 

chemickou modifikací. Přesto je zřejmě stabilita duplexu s tímto mismatchem velmi 

citlivá na jeho geometrii a geometrii v jeho nejbližším okolí, proto v tomto případě 

všechny chemické modifikace vedly k většímu nebo menšímu snížení stability 

duplexu. 

Tento závěr podporují i provedené molekulárně-dynamické simulace, které 

ukazují, že v případě dT:rG mismatchového centrálního páru mají modifikace za 

následek změnu vzájemné polohy thyminového a guaninového residua (viz obrázky 

4.25 – 4.27). 
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Obr. 4.25: Geometrie přirozeného hybridního duplexu s centrálním bázovým párem 

dT:rG podle molekulárně-dynamické simulace. Nahoře celková struktura, 

dole detail centrálních nukleotidů. 
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Obr. 4.26: Geometrie d(-A xyloT A-) modifikovaného hybridního duplexu 

s centrálním bázovým párem dT:rG podle molekulárně-dynamické simulace. 

Nahoře celková struktura, dole detail centrálních nukleotidů.
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Obr. 4.27: Geometrie d(-A pC
xyloT A-) modifikovaného hybridního duplexu 

s centrálním bázovým párem dT:rG podle molekulárně-dynamické simulace. 

Nahoře celková struktura, dole detail centrálních nukleotidů 
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5. Studium interakcí modifikovaných oligonukleotidů 

s vybranými RNázami 

 

5.1 Interakce s RNázou H  

Byly provedeny pokusy o měření Ramanových spekter RNázy H a jejích 

komplexů s hybridními duplexy. Bohužel se nepodařilo získat dostatečně kvalitní 

vzorek enzymu. Všechny komerčně prodávané vzorky RNázy H obsahovaly 

glycerol, který je standardně používán jako kryoprotektant. Ramanovo spektrum 

glycerolu je velmi intenzivní a překrylo tak veškerý další signál ze vzorku. Pokusy o 

vyčištění vzorku metodami HPLC nebo elektroforézou nebyly úspěšné – podařilo se 

sice dosáhnout snížení obsahu glycerolu, ale stále byl obsah příliš vysoký pro získání 

Ramanova spektra enzymu.  

Ramanovo spektrum se nepodařilo získat ani při měření z kyvety ani metodou 

DCDR. Byl ještě proveden pokus o měření na UV ramanovské aparatuře na 

spolupracujícím pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., ale žádný z dostupných 

zdrojů excitačního záření neposkytl dostatečné rezonanční zesílení Ramanova 

signálu proteinu.  

Vzorky proteinu tedy byly předány ke studiím interakcí s oligonukleotidy 

pomocí SPR biosenzorů. Tato studia probíhala mimo rámec této práce. Dosažené 

výsledky se nyní připravují k publikaci. 

 

5.2 Interakce s RNázou L 

 

Celkem bylo analyzováno 5 vzorků proteinu. Jednak bylo změřeno spektrum 

samotného proteinu v neaktivním stavu, další měření probíhala na vzorcích RNázy L 

po navázání ligandu (aktivátoru). Celkem byly použity 4 různé ligandy, jejich 

struktura je vyznačena na obr. 5.1.  
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Obr. 5.1: Vzorky použité jako ligandy pro RNázu L. Vlevo základní struktura 

oligonukleotidů s neměnnou řadou prvních třech nukleotidů, vpravo použité 

modifikace čtvrtého nukleotidu. 

 

Ligandy jsou tvořeny oligoadenylátem o délce 4 nukleotidů s netypickou 

vazbou 2’-5’, první 3 nukleotidy jsou bez chemické modifikace, na čtvrté pozici je 

jako cukerný kruh buď přirozený pA (1), nebo ribo (2), arabino (3) nebo xylo (4) 

adenosin-5’-fosfonát. Kromě záměny cukerného kruhu je vazba mezi třetím a 

čtvrtým adenosinem prodloužena vložením -CH2- skupiny. Chemická modifikace na 

čtvrté, slabě interagující pozici aktivátoru, byla zvolena, protože je velká 

pravděpodobnost, že všechny tyto ligandy budou RNázu L aktivovat a strukturní 

změny v RNáze L bude možno ověřit pomocí čtyř nezávislých měření. 

 

Typické spektrum ligandu získané za užití DCDR techniky je na obrázku 5.2. 
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Obr. 5.2: Ramanovo spektrum přirozeného ligandu získané pomocí DCDR techniky. 

 

 Vzorek samotného proteinu byl přímo nanesen na DCDR podložku. Další 

vzorky byly měřeny následovně: Vzorek proteinu byl smíchán s ligandem o 

koncentraci ~0.2 µM v poměru 1:1. Tato směs byla inkubována po dobu 60 minut při 

pokojové teplotě, čímž bylo umožněno  navázání ligandu a mohly proběhnout 

konformační změny v proteinu. Měření Ramanových spekter probíhalo stejným 

způsobem se vzorkem samotné RNázy L i pro směsi se všemi čtyřmi aktivátory. 

Jako další krok byla zkonstruována diferenční (rozdílová) spektra, kdy od 

spektra inkubované směsi bylo odečteno spektrum samotné RNázy L; tato diferenční 

spektra odrážejí změny, ke kterým po navázání ligandu došlo. Všechna změřená 

spektra včetně diferenčních jsou vynesena na obrázku 5.3. 

 



 

- 83 - 

 

Obr. 5.3: Spektrum RNázy L (nahoře) a jejích směsí s jednotlivými ligandy - 

přirozeným pA (1) a dále s ribo (2), arabino (3) nebo xylo (4) adenosin-5’-

fosfonátem. Dole jsou příslušná diferenční spektra. 

 

Pro analýzu konformačních změn, ke kterým dochází po navázání ligandu, je 

nejužitečnější analýza pásu amid I, který primárně náleží C=O vibracím. Pás 
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amid III, který je částečně překrytý signálem aminokyselin s aromatickými kruhy, je 

kombinací rovinné N-H kývací vibrace a C-N deformační vibrace [39]. Pro analýzu 

sekundární struktury byly použity dva různé přístupy: 

První metoda je založena na fitování za pomoci metody nejmenších čtverců 

pásu amid I a pásu amid III pomocí referenčních spektrálních profilů 16ti proteinů se 

známou krystalovou strukturou [40]. Pro analýzu pásu amid III však bylo nutné data 

předpřipravit – metoda je též popsána v [40]. Fity spektrálních profilů byly 

prováděny metodou nejmenších čtverců, dále v textu budou označovány jako LSA-I 

(least square amide I) a LSA-III (least square amide III) 

 

Výsledky fitů jsou na obrázcích 5.4 a 5.5. 

 

 

Obr. 5.4: Výsledky fitu pro pás amid I. Modrou barvou je vynesen změřený 

spektrální profil, červenou je výsledek fitu. Na pravé straně je pak rozdíl 

těchto dvou spektrálních profilů. 
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Obr. 5.5: Výsledky fitu pro pás amid III. Modrou barvou je vynesen změřený 

spektrální profil, červenou je výsledek fitu. Na pravé straně je pak rozdíl 

těchto dvou spektrálních profilů. 

 

Výhodou tohoto přístupu je, že není nutné znát pozici pásů příslušejících 

každé z konformací. Pro oba analyzované vibrační pásy (amid I a amid III) bylo 

dosaženo vynikající shody – viz tabulka 5.1. 

 

Druhý přístup je založený na referenčních intenzitních profilech (RIP). 

Experimentálně získané spektrum (jeho vibrační pás amid I) bylo nafitováno krok za 

krokem spektry 25 proteinů se známou krystalovou strukturou. Detailní popis této 

metody je uveden v [42]. 

 

Tabulka 5.1: Předpokládaná sekundární struktura monomerní RNázy L na základě 

analýzy LSA-I a LSA-III a metodou RIP. Čísla v závorkách odpovídají počtu 

amonikyselin v dané sekundární struktuře. Udávané chyby jsou spočítány jako 

standardní odchylky použitých referenčních setů. 

 

Struktura LSA-I LSA-III 4-RIP 

α-helix 43 ± 5% (327) 44 ± 5% (335) 43 ± 3% (335) 

β-skládaný list 29 ± 4% (221) 29 ± 6% (221) 27 ± 3% (205) 

β-smyčka 16 ± 2% (122) 19 ± 5% (144) - 

ostatní 12 ± 2% (91) 8 ± 4% (61) 29 ± 3% (201) 
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Oběma metodami byl získán výsledek, že monomerní RNáza L se skládá 

z přibližně 44% α-helixů, 28% β-skládaných listů a 28% ostatních struktur, u nichž 

LSA metoda rozlišuje 17% β-smyček a 11% neuspořádané struktury. Velmi dobrá 

shoda výsledků získaných různými přístupy ukazuje, že z Ramanových spekter 

můžeme získat věrohodnou informaci o sekundárních strukturách.  

 

Oba dva přístupy byly použity rovněž pro analýzu vibračních pásů amid I a 

amid III ve spektrech RNázy L po navázání ligandu - tedy dimeru RNázy L. Analýza 

těchto spekter ukazuje, že dochází k malému úbytku struktury α-helixů o 2% 

(odpovídá 15ti aminokyselinovým reziduím) a stejnému nárůstu struktury β-

skládných listů. Tyto výsledky jsou v souladu s diferenčními spektry (obr. 5.3), kde 

je patrný negativní pás 1645 cm-1, který odpovídá α-helixům a pozitivní široký pás 

v pozici 1668 – 1691 cm-1, který odpovídá β-skládanému listu. Nicméně je známo, že 

spektrální profily odpovídající β-smyčkám, které se skládají ze dvou vzájemně se 

překrývajících pásů v pozici 1652 a 1676 cm-1, se překrývají i s pásy α-helixu a 

zejména β-skládaného listu [43]. Kvůli tomu je nutné analyzovat i další spektrální 

oblasti, aby bylo možno tyto strukturní změny potvrdit. 

Druhým vibračním pásem, který odráží vibrace páteře proteinu, je pás amid 

III. I v této oblasti je patrný negativní pás 1308 cm-1, který značí menší zastoupení α-

helikální struktury po dimerizaci a naopak pozitivní pás 1239 cm-1, který značí nárůst 

struktury β-skládaného listu [39]. Struktury β-smyček jsou v oblasti amid III 

pozorovatelné mezi 1260-1310 cm-1, zatímco β-skládané listy v oblasti 1230-

1250 cm-1, díky tomu nedochází k jejich vzájemnému překryvu. Naopak se ale v této 

oblasti mohou vyskytovat vibrační pásy náležící postranním aminokyselinovým 

řetězcům s aromatickými kruhy a je zde možnost interference s α-helixy. Díky 

přítomnosti negativního pásu v pozici 932 cm-1 však můžeme tuto možnost vyloučit, 

tato vibrace totiž přísluší N-Cα-C vibraci proteinového skeletu [45], tím tedy lze 

potvrdit pokles zastoupení α-helikální struktury po dimerizaci proteinu. 

 

Z uvedených analýz tedy vyplývá, že dimerizace proteinu je doprovázena 

poklesem zastoupení α-helikální struktury a naopak nárůstem podílu β-skládaného 

listu. Tyto změny jsou pozorovatelné v několika oblastech zkonstruovaných 
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diferenčních spekter i na základě analýz amid I a amid III pásů ve spektrech RNázy 

L i dimerů po navázání všech typů ligandů. 

 Pro pás tryptofanu 1551 cm-1 byla nalezena přímá korelace mezi Ramanovou 

frekvencí W3 módu a absolutní hodnotou torzního úhlu  χ2,1 definovaným C2–C3–

Cβ–Cα [52]. Pozice pásu odpovídá hodnotě torzního úhlu χ2,1 blízko 95°, jako 

dominantní konformaci většiny Trp. Diference po dimerizaci ukazuje, že aktivace je 

spojena se změnou torzního úhlu Trp reziduí. Jejich torzní úhel se změnil z 60–70° 

(negativní pás na 1542 cm−1) na 120° (pozitivní pás na 1555 cm−1). Tato změna je 

spojená s nárůstem hydrofobního prostředí Trp (pozitivní pás v diferenčních 

spektrech 1346 cm−1 a negativní pás 1335 cm−1) [39] a [53]. Díky tomu, že je 

v molekule pouze 7 Trp, zdá se, že to jsou klíčová rezidua pro odhalení hydrofobního 

prostředí po aktivaci uvnitř dimeru. To, že jsou Trp v této změně silně zahrnuty, je 

vidět z přítomnosti Trp pásů ve všech diferenčních spektrech – dvojpásy a pásy na 

−1119/+1129 cm−1 a +759 cm−1. Dle integrální intenzity lze usuzovat, že se popsané 

změny týkají jednoho nebo dvou Trp. Pásy ostaních aminokyselin jsou ovlivněny 

dimerizací rovněž, ale díky jejich počtu (Tyr=18, Phe=28, His=38) není možná 

detailní analýza. 

 Výrazný posun pásu 1000 cm-1 na 993 cm-1 ukazuje přímé zahrnutí Phe do 

procesu dimerizace – z posunu intenzity lze usuzovat, že se tohoto procesu účastní 

nejméně 5 Phe. Hodnota poměru pásů Tyr dubletu I850/I830 je blízká nule, což 

odpovídá střední vodíkové vazbě Tyr [39]. To znamená, že skoro všechny Tyr jsou 

na povrchu proteinu. Nárůst intenzity na 831 cm-1 a pokles intenzity na 846 cm-1 

Fermiho rezonančního dubletu ukazuje, že některé Tyr se stávají donory vodíku po 

dimerizaci. Z podílů intenzity usuzujeme, že toto se týká přibližně tří Tyr. 
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6. Závěry 

V rámci předkládané disertační práce byl ověřen přístup testování vhodnosti 

chemických modifikací nukleotidů z hlediska potenciálního použití v oblasti 

antisensní strategie. Přístup je založen na srovnávání stability a struktury, určených 

pomocí metod optické spektroskopie, hybridních duplexů RNA/DNA s plně 

komplementárními sekvencemi a sekvencemi obsahujícími centrální 

nekomplementární (mismatchový) pár. Přitom se srovnává duplex s přirozeným 

DNA vláknem s duplexem s DNA vláknem s modifikovaným centrálním 

deoxynukleotidem.  

Touto metodou byl otestován úplný soubor chemických modifikací 

kombinujících změnu deoxyribózy za xylózu a vložení methylenové skupiny mezi 

fosfor a esterický kyslík. Bylo zjištěno, že modifikace d(-A pCT A-) a zejména 

d(-A pC
xyloT A-) zvyšují stabilitu komplementárního duplexu a přitom snižují 

stabilitu duplexu s nejméně odlišitelným dT:rG mismatchem. Tyto modifikace tedy 

nejen zachovávají, ale ještě zlepšují schopnost specifické vazby antisensního 

oligonukleotidu k cílové sekvenci. Současně bylo zjištěno, že vliv modifikace na 

stabilitu hybridního duplexu nekoreluje se strukturní podobností modifikovaného 

řetězce s přirozeným řetězcem DNA. Naopak se ukazuje, že na stabilitu mají nejvíce 

pozitivní vliv chemické modifikace, které umožňují řetězci adaptovat se na novou 

geometrii DNA řetězce více podobné konformaci A. Toto zjištění je významné pro 

testování dalších modifikovaných oligonukleotidů, neboť ukazuje, že samotné 

zjišťování stability duplexů nedává dostatečné informace o jejich strukturní 

kompatibilitě, což je významné z hlediska predikce správné interakce těchto 

oligonukleotidů s důležitými enzymy, především RNázou H. 

Pomocí metody DCDR byla proměřena Ramanova spektra enzymu RNázy L 

a byly zjištěny konformační změny vyvolané interakcí s přirozeným a třemi 

modifikovanými oligonukleotidovými aktivátory. Jedná se o ojedinělou studii takto 

velké bílkoviny pomocí Ramanovy spektroskopie, což demonstruje potenciál metody 

DCDR pro tyto typy studia. 

Výsledky práce byly zatím publikovány ve dvou originálních článcích v 

impaktovaných časopisech.  
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9. Seznam zkratek 

NK  Nukleové kyseliny 
DNA Deoxyribonukleová kyselina 
RNA Ribonukleová kyselina 
mRNA messenger RNA 
ssDNA jednovláknová (single-stranded) DNA 
ssRNA jednovláknová (single-stranded) RNA 
  
A adenin 
C cytosin 
G guanin 
U uracil 
T thymin 
dA deoxyadenosin 
dC deoxycytidin 
dG deoxyguanosin 
dT thymidin 
rA adenosin 
rC cytidin 
rG guanosin 
rU uridin 
  
His histidin 
Phe fenylalanin 
Trp tryptofan 
Tyr tyrosin 
  
TEMED tetramethylethylendiamin 
TEA triethylamin 
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 
  
cps count per second 
DCDR drop coating deposition Raman  
N.A. numerická apertura 
SPR surface plasmon resonance 
HPLC high-performance liquid chromatography - vysokouúčinná kapalinová 

chromatografie 
  
LSA least square amid (metoda analýzy sekundární struktury proteinů) 
RIP reference intensity profile (metoda analýzy sekundární struktury proteinů) 
 


