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Abstrakt:  Úseky  lidských  telomerových  sekvencí  obsahující  alespoň  4  guaninové  

subsekvence jsou  schopny  formovat  konformačně  variabilní  intrastrandové  

kvadruplexy. Dřívější studie využívající konvenční Ramanovu spektroskopii uvádí, že  

sekvence  G3(TTAG3)3 o  milimolárních  koncentracích  ve  fosfátovém  pufru  s  

přidanými ionty Na+ o  iontové síle  150 mM zaujme antiparalelní  konformaci  bez  

ohledu na délku stání vzorku či jeho annealing, kdežto ionty K+ vedou k postupnému 

přechodu  do  „3+1“,  případně  paralelní  konformace.  Výsledky  měření  

sekvence AG3(TTAG3)3 taktéž  o milimolárních  koncentracích  pomocí  tzv. Photonic  

Crystal  Fibre-enhanced  Raman  Spectroscopy (PCFRS)  naopak  udávají,  že  v  

přítomnosti  sodíku  i  v  přítomnosti  draslíku  (iontová síla  roztoků 100 mM) se po 

dvoudenním  stání  vytvoří  struktura  paralelní.  Tato  práce  zkoumá  

sekvenci AG3(TTAG3)3 metodami  konvenční  Ramanovy spektroskopie  a  Ramanovy  

spektroskopie kapkově nanášených povlaků v rozsahu koncentrací od jednotek do  

stovek  milimolů  v  oligodeoxyribonukleotidech.  Dochází  k  závěru,  že  struktura  ve  

fosfátovém  pufru  s  ionty Na+ je  antiparalelní  i  navzdory  dlouhému  stání  

a annealingu,  kdežto  v  přítomnosti  draselných  iontů  je  a  zůstane  v  konformaci  

„3+1“.  Byly  navrženy  dvě  hypotézy  o  příčině  rozdílů  mezi  výsledky  získanými  

pomocí PCFRS a konvenční Ramanovy spektroskopie: kontaminace vzorků použitých  

v  PCFRS  studii ionty K+,  a  vysychání  vzorků  v  dutých  vláknech  použitých  při  

PCFRS. Provedené experimenty je však nepotvrzují, jejich původní verze tedy byly  

de facto vyvráceny.
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subsequences show  the  ability  to  form  intrastrand  quadruplexes  of  remarkable  

conformational  diversity.  Former  studies  using  conventional  Raman  

spectroscopy have  revealed  that  the  sequence  G3(TTAG3)3 at  milimolar 

concentrations  in  phosphate  buffer  solution  doped  with  Na+ ions  (ionic  strength  

150 mM) adopts antiparallel conformation regardless of the length of standing at  

room temperature or annealing, whereas K+ ions cause gradual transition to „3+1“  

or even parallel conformation. On the other hand, measurements carried out upon  

sequence AG3(TTAG3)3 at  similar  concentrations  using Photonic  Crystal  Fibre-

enhanced Raman Spectroscopy (PCFRS) suggest that in the respective presence of  

both  Na+ and  K+ (ionic  strength  100 mM),  a  parallel  structure  is  adopted.  The  

hereby presented work employs conventional Raman spectroscopy and Drop Coating  

Deposition  Raman  spectroscopy  to  examine  the  sequence AG3(TTAG3)3 at  

concentrations ranging from units to hundreds of milimoles in strands. It concludes  

that  the  structure  adopted  in  the  presence  of  Na+,  resp.  K+ ions  is  antiparallel,  
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contradiction with the hypotheses' predictions, the initial forms of both are therefore  

considered refuted. 
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1. Předmluva

Kvadruplexy  představují  skupinu  nekanonických  čtyřvláknových  struktur 

nukleových kyselin, které se vytvářejí v oblastech bohatých na repetitivní sekvence 

guaninů.  Na  rozdíl  od  kanonických  duplexových  struktur  vykazují  kvadruplexy 

velkou  konformační  variabilitu.  Jsou  proto  vděčným  objektem  fyzikálně-

chemického, strukturně-spektroskopického i molekulárně-biologického studia. Zájem 

o  problematiku  guaninových  kvadruplexů  v  posledních  letech  strmě  stoupá. 

Struktury,  které  byly  dlouho  považovány  za  čistě  in vitro jev  a  předmět 

akademického výzkumu, se totiž ukázaly mít velký význam ve skutečných živých 

systémech. Henderson et al. nejprve upozornili, že oligodeoxyribonukleotidy (ODN) 

odpovídající  pořadím svých  bazí  telomerové  DNA vykazují  překvapivě  vysokou 

mobilitu, jsou-li podrobeny gelové elektroforéze [1]. Podrobnější výzkum odhalil, že 

příčinou je právě formace kvadruplexů (a tedy sbalení celé molekuly do kompaktní, 

mobilní formy) [2]. Od té doby se ukázalo, že sekvence potenciálně schopné tvořit 

kvadruplexy  se  zdaleka  neomezují  jen  na  telomery.  Algoritmickým  prohledáním 

lidského genomu bylo objeveno dokonce zhruba 376 000 takových sekvencí [3]; řada 

z nich se nachází v promotorech nejrůznějších genů, což naznačuje, že kvadruplexy 

pravděpodobně obecně hrají roli při regulaci genové exprese [4]. 

Pomocí  in vitro vytvořených,  strukturně  specifických protilátek  byla 

přítomnost  kvadruplexů  skutečně  prokázána  také  in vivo v  jádrech prvoků  [5] i 

lidských buněk [6].

Kromě samotného pochopení chování a funkce kvadruplexů v organismech je 

silnou  motivací  pro  jejich  podrobnější  výzkum  i  skutečnost,  že  kvadruplexové 

struktury se často vyskytují v promotorech onkogenů a protoonkogenů, tedy genů, 

které  za  určitých  podmínek  vedou  ke  vzniku  rakoviny.  Kvadruplexy  tvořené 

telomerní  DNA s  nádorovým  bujením  souvisí také  prostřednictvím mechanismu 

zkracování  a  údržby  telomer  při  dělení  buněk;  telomery  totiž  ovlivňují  buněčné 

stárnutí a spouštění apoptózy. 

Vytvoření a stabilizace kvadruplexů v telomerních sekvencích tyto procesy 

ovlivňuje,  nabízí  se proto  možnost kvadruplexy využít  jako cílovou strukturu pro 

vývoj nových kancerostatik. Nejdřív je ovšem potřeba jejich vlastnostem a funkci 

porozumět do větší hloubky, než je tomu v současnosti.
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Kvadruplexy tvořené telomerními sekvencemi různých organismů patří mezi 

nejčastěji studované kvadruplexové struktury. Speciálně v oblasti výzkumu lidských 

telomer  byla  v  posledních  dvou  desetiletích  velká  pozornost věnována  objasnění 

jejich  struktury,  stability a  konformačních  přechodů za  fyziologických podmínek. 

Přestože dnes existuje několik strukturních modelů s rozlišením na atomové úrovní, 

pozoruhodně velký polymorfismus telomerních kvadruplexů pozorovaný při in vitro 

experimentech  zatím  nedovoluje  rozhodnout,  které  struktury  existují  v  živých 

buňkách.  Chování  modelových  telomerových  sekvencí  je  v  in vitro prostředí 

zkoumáno řadou experimentálních metod, mezi kterými hrají důležitou roli metody 

spektroskopické, např. UV-absorpční a CD spektroskopie. Při studiu kvadruplexů v 

roztocích  bývá  koncentrace  ODN  především  z  technických  důvodů  velice  nízká 

(µM až mM).  Fyziologické  podmínky  se  obvykle  navozují  vhodnými  pufry 

(např. fosfátovým) s fyziologickými koncentracemi iontů Na+ a K+. Většina ostatních 

látek  přítomných  v  chromozomech (např.  proteiny  histonů)  se  pro  jednoduchost 

obvykle neuvažuje.

Studií  zabývajících  se  chováním  kvadruplexů  při  fyziologických 

koncentracích sodíku a draslíku již byla provedena celá řada, experimentálních dat je 

proto k dispozici značné množství. Odhalují však, že  pozorovaná struktura kromě 

druhu a koncentrace uvedených iontů pravděpodobně složitě závisí také na přesné 

sekvenci studovaného ODN aproximujícího telomerní sekvenci, na metodě přípravy 

vzorku  a také  na  koncentraci  samotné  DNA.  Ta  může  v  jádrech  buněk  vlivem 

přítomnosti  mnoha  jiných  makromolekul  lokálně  dosahovat  značných  hodnot 

(až 300 mg/ml). Tento jev se nazývá molekulární crowding.

Vliv koncentrace DNA a způsob přípravy vzorků (zejména annealing vzorků 

a jejich ředění na nižší  koncentrace z vysokokoncentrovaných zásobních roztoků) 

komplikuje porovnávání výsledků získaných v různých laboratořích, zejména pokud 

byly  použity různé experimentální  techniky.  Například  většina  publikovaných 

UV-absorpčních a CD studií byla prováděna při koncentracích ODN v řádu jenotek 

až stovek μM.  I  při  použití  extrémně tenkých skládacích kyvet s optickou drahou 

10 µm jsou tyto metody použitelné pouze pro koncentrace ODN < 10 mM. Naopak v 

NMR studiích se běžně používají koncentrace ODN v řádu desítek mM. Pro měření 

RTG  difrakce  dokonce  potřebujeme  krystal.  Existují  důvodné  pochybnosti  o 

přenositelnosti  strukturních  výsledků  získaných  metodami  vyžadujícími  řádově 

8



odlišné koncentrace. Mnoho otázek tak stále zůstává otevřených - a některé z nich si 

klade za cíl zodpovědět tato práce.

Hlavní  experimentální  technikou  použitou  v  této  práci je  Ramanova 

spektroskopie.  Její  velkou  výhodou  je,  že  ji  lze  použít  na  vodné  roztoky  o 

koncentraci ODN od jednotek mM až po gely a pevnou fázi. Může tak posloužit jako 

přemostění  informační  mezery  mezi  metodami  používajícími  řádově  odlišné 

koncentrace ODN a tím vyjasnit některé sporné otázky.

Práce  se  konkrétně  zabývá  konformačním  polymorfismem  lidského 

telomerního  fragmentu  o  sekvenci  AG3(TTAG3)3 (dále  většinou  pro 

stručnost označovaného  jako AG3)  stabilizovaného  Na+ ionty,  a  to  za  vysokých 

koncentrací  ODN.  Nedávno  publikovaná  studie Macgregora et al. [7] využívající 

kombinaci  CD a  Ramanovy spektroskopie  o  této  sekvenci  tvrdí,  že  za  vysokých 

koncentrací  ODN  (2 - 7 mM)  a  fyziologicky  přijatelných  koncentrací  Na+ iontů 

(100 mM) spontánně přechází z intramolekulární antiparalelní do paralelní formy. K 

iniciaci přechodu navíc nevyžaduje  annealing;  postačuje 24-hodinová inkubace za 

pokojové teploty. Toto zjištění je v rozporu s jinou nedávno publikovanou studií [8] 

založenou  na  Ramanově  spektroskopii,  která  ukázala,  že  antiparalelní  Na+-forma 

velice blízké sekvence G3(TTAG3)3 (dále většinou označovaného jen G3), která se od 

AG3 liší pouze jediným adenosinem navíc na 5'-konci, nepřechází do paralelní formy 

za žádných okolností: za vysoké koncentrace ODN, za vysokých koncentrací Na+ ani 

vlivem  annealingu.  Podle  [8] bylo přechod do paralelní  struktury možno vyvolat 

pouze  u  K+-formy  G3,  a  to  za  vysokých  koncentrací  ODN,  přičemž  k  iniciaci 

přechodu  byla  nutná  termální  destabilizace  původní  antiparalelní  struktury  nebo 

dlouhé  inkubační  doby.  Zajímavý rozdíl  ve  strukturním polymorfismu Na+-forem 

dvou tak podobných telomerních sekvencí vyvolal otázku, jakou úlohu může hrát při 

stabilizaci kvadruplexové struktury jediný nukleosid. 

Hlavní náplní této diplomové práce proto bylo pomoci ozřejmit, zda příčina 

těchto  rozdílů  tkví  opravdu ve  zmiňovaném adenosinu,  nebo je  třeba  ji  hledat  v 

odlišnostech pracovního protokolu.
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2. Teoretický úvod

2.1 Kvadruplexy jako nekanonická DNA

2.1.1 Chemická struktura a geometrie kvadruplexů

V roce 1910 Ivar Bang vypozoroval, že guanosin vykazuje schopnost ve vodě 

tvořit  velmi  viskózní  gely,  dosahuje-li  koncentrace  alespoň  v  řádu  milimolů [9]. 

Podstata  tohoto  jevu zůstala  neobjasněna až  do  roku 1962,  kdy bylo  na  základě 

analýz struktury těchto gelů pomocí rentgenové difrakce zjištěno, že v nich dochází k 

formaci  tzv.  guaninových  tetrád [10].  Jedná  se  o  planární  uskupení  čtyř  molekul 

guaninu spojených Hoogsteenovským párováním (Obr.č. 1).

Každý  z  guaninů  je  v  tomto  uspořádání  dvojnásobným  elektronovým 

donorem  i  dvojnásobným  akceptorem.  Cukrfosfátové  páteře  jsou  uspořádány  po 

obvodu tetrády kolmo na její rovinu, uprostřed se pak nachází centrální kanálek.

Nutnou podmínkou vytvoření  stabilní  G-tetrády je přítomnost  jedno-  nebo 

dvoumocného kationtu vhodného iontového poloměru v centrálním kanálku. Tento 

kationt se koordinačně váže na O6 karbonyly guaninů a svým nábojem kompenzuje 

jejich elektrostatické odpuzování.

Guaninové tetrády se dále uspořádávají do složitějších vertikálních struktur 

stabilizovaných  stacking interakcí,  případně koordinací karbonylů dvou nad sebou 

ležicích G-tetrád společným centrálním kationtem umístěným mezi nimi
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Obr.č. 1: Struktura guaninové tetrády,  
jako R je označena cukrfosfátová 
páteř



Guaniny spojené  do jednotlivých tetrád  můžou pocházet  z  jednoho i  více 

různých řetězců ODN (Obr.č. 2, převzato z [11]):

Pro formaci čtyřvláknových kvadruplexů je teoreticky potřeba jen to, aby se 

na každém z řetězců nacházely alespoň dva guaniny vedle sebe, reálně vznikající 

struktury však na svých řetězcích obvykle vedle sebe mají alespoň guaniny tři. 

V  případě  jednovláknových,  intrastrandových  kvadruplexů  jsou  navíc 

guaninové  úseky  odděleny  krátkými  sekvencemi  libovolných  bazí  (nejčasteji  se 

jedná o kombinaci thyminů a adeninů), které vytváří jednořetězcové smyčky (loops) 

různé  délky a  topologie.  Souhrnně  lze  intrastrandový  kvadruplex  charakterizovat 

vzorcem d(G3+N1-7G3+N1-7G3+N1-7G3+) [12]. Tento vzorec představuje jádro algoritmů, 

které se používají na vyhledávání potenciálních kvadruplexových sekvencí.

Různý  počet  ODN  řetězců  poskytujících  guaniny  do  tetrád,  počet  tetrád 

samotných  i  rozmanitost  topologie  smyček  představují  některé  z  příčin  vysoké 

strukturní variability G-kvadruplexů.
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Obr.č. 2: Příklad jedno-, dvou- a čtyřvláknového kvadruplexu



Dalším důvodem této variability je, že se kvadruplexy mohou lišit polaritou 

každé ze čtyř jednotlivých cukrfosfátových páteří, jak znázorňuje Obr.č. 3 (převzato 

z [11]):
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Obr.č. 3: Kvadruplexy s různou polaritou cukrfosfátové páteře. Světlou barvou 
jsou vyznačeny báze v konformaci „anti“, tmavou barvou báze v konformaci 
„syn“ (viz kap. 2.1.2)



Některé z jednovláknových (intrastrandových) kvadruplexů jsou uvedeny na Obr.č. 4 

(převzato z [11]):

Dodejme ještě, že cukrfosfátová páteř navíc může obsahovat jak ribózu, tak 
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Obr.č. 4: Různé varianty intrastrandových kvadruplexů. Smyčky (loopy) spojující 

nukleotidy dvou sousedních vláken tak, že tyto nukleotidy náleží do stejné tetrády, se 

nazývají „laterální“. Pokud spojovaná vlákna tvoří protilehlé hrany kvadruplexu, 

nazývají se takové smyčky „diagonální“. Spojuje- li smyčka nukleotidy různých 

tetrád sousedních vláken, jedná se o tzv. „double-chain-reversal“ smyčku.

(a) Kvadruplex typu „chair“ obsahuje pouze laterální smyčky. Dvě dvojice 

souhlasně orientovaných vláken z něj činí antiparalelní kvadruplex.

(b) Typ „basket“: 2 laterální a 1 diagonální smyčka. Též se jedná o antiparalelní 

kvadruplex.

(c) Typ „propeller“: obsahuje pouze double-chain-reversal smyčky; paralelní 

kvadruplex.

(d) Typ „3+1“: 2 laterální a 1 double-chain-reversal smyčka, obsahuje 3 paralelní 

a 1 antiparalelní vlákno.

(e, f) Další ukázky „3+1“ a antiparalelní konformace.

Světlou barvou jsou vyznačeny báze v konformaci „anti“, tmavou barvou báze v 

konformaci „syn“ (viz kap. 2.1.2)



 Intrastrandové kvadruplexy se za vhodných podmínek zformují rychle a jsou 

poměrně  stabilní.  Formování  vícevláknových  kvadruplexů  je  výrazně  pomalejší, 

probíhá v řádu dnů, nebo vyžaduje pomalý annealing. Pokud se však vytvoří, bývají 

extrémně stabilní.  V některých případech je není možné termálně denaturovat ani 

teplotami do 100°C [13].

Molekulární model kvadruplexu zformovaného lidskou telomerovou sekvencí 

je na Obr.č. 5  (převzato z [14]):

Zelené  atomy uprostřed  představují  ionty interkalované  mezi  jednotlivými 

tetrádami (jevu interkalace je věnována kapitola 2.1.3).
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Obr.č. 5: Model telomerového kvadruplexu při 
pohledu "shora".



2.1.2 Konformační polymorfismus tetrád

Z hlediska  orientace roviny  guaninů vůči  rovinám cukrů  v cukrfosfátové 

páteři byly pozorovány tzv. konformace syn a anti (Obr.č. 6, převzato z [15]).

To je rozdíl oproti A-DNA i B-DNA, ve kterých deoxyguanosiny (zkráceně 

dG)  zpravidla zaujímají pouze konformaci anti. Existence dvou různých konformací 

dG u kvadruplexů je logicky podmíněna tím, že se tetrády skládají pouze z guaninů 

(který má dvě donorová a dvě akceptorová místa pro vodíkovou vazbu), a zároveň 

vlákna můžou mít rozdílnou polaritu.  S pomocí jedné jediné konformace by bylo 

možné vytvořit pouze paralelní kvadruplex, neboť u antiparalelního by v některém 

místě nemohly vzniknout donor-akceptorové páry.

Důsledkem existence dG v syn, resp. anti konformacích je variabilita rozměrů 

žlábků  jednotlivých  kvadruplexových  struktur;  jak  je  patrné  z  Obr.č.  6, 

zjednodušeně lze rozlišit žlábek úzký (narrow), střední (medium) a široký (wide). 

V různých konformacích se může nacházet  také samotný ribózový cyklus 

nukleosidu.  Ačkoli  se  ribóza  pro  zjednodušení  zpravidla  znázorňuje  planárně,  ve 

skutečnosti  se  od  planarity  vždy  více  či  méně  odchyluje.  Pro  popis  jejího 

"zkrabacení"  (puckering)  se  používá  konvence  endo/exo.  Uvažme  nejpve  rovinu 

vymezenou  atomy  O,  C1',  C4' (na  Obr.č.  7 šrafovaně.  Obrázek  převzat  z [16]). 
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Obr.č. 6: Konfigurace syn/anti konformací cukru v případě 
antiparalelního kvadruplexu. (A) Vlákna se stejnou polaritou ( *, 
resp. +) jsou vedle sebe, přítomny jsou dva střední, jeden úzký a 
jeden široký žlábek. (B) Vlákna se stejnou polaritou jsou naproti 
sobě, přítomny jsou dva široké a dva úzké žlábky. Paralelní 
kvadruplexy mají čtyři střední žlábky, jak vyžaduje symetrie.



Nachází-li se pak daný uhlík ve stejném poloprostoru vymezeném touto rovinou jako 

uhlík C5', nazveme jej endo-, v opačném případě jej nazveme exo-. 

2.1.3 Vliv iontů na sekundární strukturu kvadruplexů

Hlavním faktorem ovlivňujícím formování kvadruplexů je koncentrace a druh 

iontů přítomných v roztoku. Ionty se mohou vázat buďto k fosfátovým skupinám, 

nebo  se  koordinovat  ke  karbonylům  uprostřed  G-tetrády,  jak  ukazuje  Obr.č.  8 

(převzato z [11]).
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Obr.č. 8: Interkalace iontů v tetrádě při pohledu z boku. Ionty 
sodíku (vlevo) se koordinují v rovině tetrád, kdežto ionty draslíku 
se kvůli svému většímu poloměru usadí mezi nimi.

Obr.č. 7: Konformace ribózového cyklu 
(puckering neboli "zkrabacení").

1)Planární konformace, v praxi 
neexistuje. 
2)C3'-endo 
3)C3'-endo-C2'-exo



Schopnost daného druhu kationtu stabilizovat kvadruplexy závisí z velké části 

na jeho velikosti a hodnotě jeho hydratační energie. Pro tuto diplomovou práci je 

významná  stabilizační  schopnost  iontů  lithia,  sodíku  a  draslíku,  která  klesá 

v řadě K+>Na+>>Li+ [13][17]. 

Ionty lithia kvadruplexové struktury prakticky nestabilizují. Má se za to, že se 

kvůli  malému  iontovému poloměru  (0.6 Å oproti  1.02 Å  sodíku  a 1.38 Å 

draslíku [18]) nemohou v centrálním kanálku kvadruplexu současně koordinovat ke 

všem  čtyřem  guaninovým  O6  kyslíkům.  Alternativním  vysvětlením  je  větší 

hydratační poloměr a vyšší hydratační energie lithiových iontů. Podle tohoto modelu 

se  tyto  ionty do  kvadruplexového kanálku se  svou hydratační  obálkou nevejdou, 

zároveň se jí však nedokáží zbavit.  Sodík a draslík naopak kvadruplexy stabilizují, 

přičemž sodík se koordinuje v rovině tetrády, zatímco draslík se kvůli svému většímu 

iontovému průměru usadí v prostoru mezi jednotlivými tetrádami.

2.1.4 Další faktory

Ještě rozmanitějším fenoménem než samotné konformace kvadruplexů jsou 

jejich konformační přechody. 

NMR experimenty a molekulárně-dynamické simulace provedené již v 

devadesátých letech ukázaly, že sekvence AG3(TTAG3)3 v roztoku za přítomnosti 

sodných iontů zaujímají antiparalelní konformaci typu "basket"  (viz Obr.č. 4) [19].  

Později bylo stejné chování pozorováno u sekvencí G3(TTAG3)3 a (TTAG3)4, a to jak 

v přítomnosti iontů Na+, tak iontů K+ [20]. V krystalu byla naopak pomocí RTG 

difrakce na sekvenci AG3(TTAG3)3 za přítomnosti K+ pozorována velice kompaktní, 

paralelní konformace typu propeller, v níž jsou všechny dTTA-smyčky v geometrii 

double-chain reversal (viz Obr.č. 4, c) [21]. 

NMR  studie  [22] z  roku  2006  ukázala,  že  modifikovaný  nukleotid 

TTG3(TTAG3)3A při koncentraci 0.5-5 mM (v ODN) v roztoku obsahujícím 70 mM 

KCl a 20 mM K+-PBS (pH 7) zaujímá tzv. "3+1 konformaci", vyznačující se třemi 

paralelními  vlákny  a  jedním  vláknem  antiparalelním  (viz Obr.č.  3, d).  Strukturu 

minimální sekvence G3(TTAG3)3,  která je ještě schopna kvadruplex vytvořit,  však 

stejnou metodou nebylo možno zjistit, neboť za daných podmínek existuje ve více 

než jedné konformaci. 

Ve  studii  [23] z  roku  2007  byly  telomerní  ODN  umístěny  do 

17



polyethylenglykolu  (PEG),  což  mělo  simulovat  kondenzaci  DNA v jádře.  PEG z 

ODN vyváže velkou část  molekul vody; tím dochází  ke zmenšování solvatačního 

prostoru,  který  mají  molekuly  ODN  k  dispozici,  a  tudíž  k  jejich  vzájemnému 

přibližování. V závislosti na relativní koncentraci PEG byl u lidských telomerních 

sekvencí  za  přítomnosti  K+ iontů  pozorovan  přechod  z  antiparalelní  do  paralelní 

formy.  Je  však  diskutabilní,  zda  prostředí  navozené  dehydratačním  účinkem 

neutrálních molekul PEG skutečně odpovídá buněčnému,  nebo jestli PEG strukturu 

ODN neovlivňuje ještě nějakým jiným způsobem.

Řada  studií  ze  stejného  období,  usilující  rovněž  o  stanovení  struktury 

telomerních  kvadruplexů  při  fyziologických  koncentracích  K+,  však  dospívá  k 

různorodým  závěrům  [24][25][26][27][28][29].  Někteří  autoři  [30] se  proto 

domnívají, že sekundární strukturu kvadruplexů kromě  typu  iontů ovlivňují i další 

faktory,  jako jsou koncentrace  samotného ODN a  rozdíly v protokolech přípravy 

vzorků použitých při daném experimentu.  Důležitou roli může hrát příprava různě 

ředěných  vzorků  z  vysoce  koncentrovaných  zasobních  roztoků,  přítomnost 

neidentifikovaných iontů ze syntézy ODN, způsob a historie skladování a annealing.

Závislost chování kvadruplexů na koncentraci DNA by mohla znamenat, že 

výsledky získané metodami, při nichž se koncentrace vzorků řádově liší, nebo kde 

byly při jejich přípravě použity různé postupy, nejsou dobře porovnatelné.
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2.2 Role kvadruplexů v živých systémech

2.2.1 Telomery a telomeráza

2.2.1.1 Struktura a funkce telomer

Telomery  (z  řeckého  telos,  konec  a  meros,  čast)  jsou  koncové  oblasti 

lineárních  chromozomů  eukaryotních  organismů,  tvořené  druhově  specifickou 

repetitivní sekvencí.

Název zavedl jíž ve 30. letech 20. století Hermann J. Muller, který si všiml, 

že koncové oblasti chromozomů jsou vybaveny mechanismem, který je chrání před 

degradací. Podstata tohoto mechanismu však ještě dlouho zůstala neobjasněna (vžilo 

se označení "end-protection problem").

Na  počátku  70. let  si  pak  britský  biolog  James  Watson  uvědomil,  že 

chromosomy se při dělení nejsou schopny replikovat kompletně [31] (v literatuře se 

ujal název "end-replication problem"). Všechny známé varianty DNA-polymerázy 

totiž umí syntetizovat nové vlákno pouze ve směru 3'→5' (templátového vlákna), a 

navíc  neumí  syntetizovat  de  novo,  nýbrž  potřebují  primer.  Na  samém  3'-konci 

templátového vlákna tedy existuje úsek, jemuž již primer nelze poskytnout, neboť 

tam vlákno končí. Dceřinné vlákno je pak o tento segment kratší a buňka přichází o 

informaci (viz Obr.č. 9, převzato z [32]). 

Následný výzkum ukázal,  že  koncové oblasti  chromozomů se v některých 

(např.  zdravých  lidských  somatických)  buňkách  skutečně  postupně  zkracují,  tyto 

oblasti však nekódují žádné geny a běžné funkce buňky tak nejsou narušeny. Když se 
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Obr.č. 9: Zkracování chromozomu při 
replikaci



tato  oblast  během řady dělení  zkrátí  příliš  a  hrozí  degradace kódujících sekvencí 

DNA, buňka se přestává  dělit,  případně umírá.  Struktura telomery je  znázorněna 

na Obr.č. 10 (převzato z [33]):

Tento  model  elegantně  vysvětluje  existenci  tzv.  Hayflickova  limitu [34], 

tj. skutečnosti, že počet dělení normální somatické buňky je konečný. Zároveň je v 

souladu s pozorováním, že zatímco buňky novorozenců se typicky dělí 80-90 krát, 

buňky sedmdesátiletých již jen 20-30 krát [35]. 

Převisy  telomerových  3'-vláken  jsou  tvořeny  prostou  repetitivní  sekvencí 

(např. u lidí  je  tato  sekvence  (TTAG3)n,  u  prvoka  Tetrahymena je  (TTG4)n). 

Společnou  vlastností  těchto  sekvencí  napříč  druhy  je  nulový  nebo  nízký  obsah 

cytosinu, vysoký obsah guaninu a schopnost tvořit kvadruplexy (teoreticky, in vitro a 

v některých případech také prokázaně in vivo [6]). 

Podívejme  se  nyní  podrobněji  na  již  zmiňovaný  end-protection  problem. 

Spočívá v otázce, jakým způsobem jsou telomery chráněny před degradací ze strany 

nukleáz, a jak je buňka odliší od poškození DNA typu  double-strand break, které 

jinak  spouští  opravné  mechanismy  homologní  rekombinace  (homologous 

recombination,  HR), resp.  nehomologního spojování konců (non-homologous end 

joining, NHEJ).
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Obr.č. 10: Schéma primární struktury telomery. Dvouvláknová část (double-strand, 
„ds“) má u některých prvoků délku jen 20-30 base pairů (bp). U lidí může čítat až 
desítky tisíc bp. Převis 3'-konce, tzv. overhang, má u lidí délku stovek nukleotidů.



Odpověď spočívá v sekundární struktuře telomery a v proteinech, které se na 

ni váží. Jednovláknový  overhang telomery tvoří tzv. T-smyčku (T-loop,  viz Obr.č.

11. Obrázek převzat z [36]). Jeho 3'-konec je začleněn do dvouvláknového úseku a 

tím je před degradací chráněn [36][37].

Na  Obr.č.  11 lze  kromě  T-smyčky  spatřit  také  řadu  chránících  proteinů 

specificky se vážících na dvouvláknovou [38], resp. jednovláknovou DNA [39][40]. 

Tyto proteiny jsou považovány za nezbytné pro správné fungování telomer.  Řada 

dalších proteinů se na telomery váže jejich prostřednictvím. 

2.2.1.2 Telomeráza

Je zřejmé, že popsaný mechanismus zkracování telomer a následné apoptózy 

v řadě případů nemůže být úplným řešením celé problematiky. Je známo, že některé 

buňky mají  schopnost se dělit  neomezeně.  Např. prvoci,  eukaryotní  jednobuněčné 

organismy,  by  jinak  vymřeli  již  po  pár  desítkách  generací.  Práce  Elizabeth 

Blackburnové a kol. (Nobelova cena 2009) z roku 1985 prokázala existenci enzymu 

nazvaného telomeráza, který vykazuje schopnost telomery opět prodlužovat [41]. Je 

to protein, jenž obsahuje fragment RNA, která pak slouží jako templát pro postupné 

prodlužování.  Strukturně  se  tedy  jedná  o  ribonukleoprotein,  funkčně  o  reverzní 

transkriptázu. 

S pomocí telomerázy jsou pak dotyčné buňky schopny zkracování telomer 

kompenzovat a dělit se neomezeně beze ztráty informace.

Telomeráza je hojně exprimována v kmenových a embryonálních buňkách, 
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Obr.č. 11: Telomerová T-smyčka, telomere-binding proteiny a telomeráza



kde udržuje telomery dostatečně dlouhé. Když je tělo jedince již plně zformováno, 

její exprese se v somatických buňkách zcela potlačí a buňky od té chvíle podléhají 

Hayflickovu limitu.

Také ve  většině  (85-90%) rakovinných buněk je  telomeráza  exprimována, 

délka jejich telomer je však malá. Tato pozorování elegantně vysvětluje následující, v 

současnosti  přijímaný  model:  pokud  libovolné  poškození  způsobí,  že  přílišné 

zkrácení telomery v somatické buňce nespustí obvyklou kaskádu reakcí vedoucích k 

apoptóze, buňka začne degradovat vlastní geny. Ve většině případů to vede k jejímu 

stárnutí  a  posléze  smrti.  Pokud  však  její  poškození  zároveň  aktivuje  expresi 

telomerázy, enzym telomery stabilizuje v jejich zkráceném stavu, a buňka se stává 

nesmrtelnou [35].

2.2.1.3 Praktický význam

Telomery  a  telomeráza  hrají  důležitou  roli  při  regulaci  stárnutí  buněk  a 

apoptózy,  detaily konkrétních interakcí  mezi  telomerovou DNA, telomere-binding 

proteiny,  kvadruplexy  tvořené  jednovláknovým  převisem  a  případnými  dalšími 

aktéry však zůstávají z velké části neobjasněné. Vzhledem k uvedené souvislosti s 

rakovinou by bližší porozumění těmto interakcím mohlo vyústit v nové přístupy v 

boji s touto chorobou.
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2.2.2 Promotory onkogenů

Jako promotor se označuje oblast nacházející se "upstream" od samotného 

genu, na níž se při transkripci váže RNA-polymeráza a různé transkripční faktory. Ty 

rozhodují,  jestli a s jakou intenzitou se daný gen bude exprimovat (viz Obr.č. 12, 

převzato z [42])

Ukazuje  se,  že  v  promotorech  řady genů  se  nachází  sekvence  bohaté  na 

guanin  schopné  tvořit  kvadruplexy.  Často  se  jedná  o  geny,  jejichž  hypo-  či 

hyperexprese je rovněž pozorována u řady typů rakovin (takové geny se nazývají 

onkogeny). Zformování promotorového kvadruplexu může působit jak aktivaci, tak 

supresi jejich exprese (např. [43], [44], [45]).

Pravděpodobně nejintenzivněji  zkoumaným onkogenem je tzv.  c-Myc  [46]

[47][48][49].  C-myc  produkuje  transkripční  faktor,  který  aktivuje,  resp.  potlačuje 

expresi   řady  dalších  genů  tak,  že  ve  výsledku  je  stimulován  buněčný  růst  a 

proliferace. C-myc je exprimován ve zvýšené míře při mnoha druzích rakovinného 

bujení a odhaduje se, že jeho nesprávná funkce přispívá až k jedné sedmině úmrtí na 

rakovinu v USA [50]. 
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Obr.č. 12:  Princip fungování promotoru: a) je-li promotor volný, naváže 
se na něj RNA-polymeráza a začíná transkripce  b) je- li promotor 
obsazen inhibitorem (či jinak znepřístupněn), transkripce neprobíhá



Pozoruhodné je, že protein kódovaný genem c-myc slouží mimo jiné jako 

transkripční  faktor  katalytické  podjednotky  lidské  telomerázy [51].  Ve  své 

promotorové  oblasti  má  přitom  sekvenci  schopnou  tvořit  kvadruplex.  Je-li  tato 

sekvence pozměněna tak,  že je teoretický vznik kvadruplexu znemožněn, exprese 

c-myc se zvýší o tři řády [52]. To naznačuje, že se kvadruplex v této oblasti opravdu 

tvoří,  a  že  funguje jako inhibitor.  V posledních letech probíhá testování  molekul 

potenciálně schopných kvadruplex stabilizovat a tím expresi c-myc utlumit [53]. Pro 

efektivní  návrh  takových  stabilizačních  molekul  je  však  důležité  vědět,  v  jakých 

konformacích se příslušný kvadruplex ve fyziologických podmínkách nachází.
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2.3 Experimentální techniky

2.3.1 Ramanův rozptyl

2.3.1.1 Obecná charakteristika

Ramanův rozptyl  nese  jménu po indickém laureátovi  Nobelovy ceny,  siru 

C. V. Ramanovi,  který tento jev společně s K. S. Krishnanem ve dvacátých letech 

20. století poprvé pozoroval [54]. Jedná se o neelastický rozptyl elektromagnetického 

záření na molekulách. To znamená, že dopadající foton molekule odevzdá či od ní 

získá určité množství energie. Rozdíl jejich energií odpovídá rozdílu energií dvou 

stacionárních stavů molekuly (viz Obr.č. 13, převzato z [55]); rozptýlené záření proto 

nese informaci o energetických hladinách molekuly, z které pak lze dále tvořit závěry 

o její struktuře. 
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Obr.č. 13: Elastický (Rayleighův) vs. neelastický (Ramanův) rozptyl: při 
Rayleighově rozptylu se molekula z virtuálního excitovaného stavu vrací do svého 
původního stavu, rozptýlený foton má stejnou energii jako pohlcený foton. Při 
Ramanově rozptylu se počáteční a koncové energie fotonu i molekuly 
komplementárně liší. Při Stokesově rozptylu se energie fotonu zmenší, při 
anti-Stokesově rozptylu se zvětší.



2.3.1.2 Klasický popis

Klasický  přístup  poskytuje  charakteristiku  Ramanova  rozptylu,  která  je  v 

mnohém nepřesná, je však relativně názorná. 

Uvažujme  molekulu,  jejíž  atomy  vykonávají  harmonické  kmity  (každý 

potenciál lze v prvním přiblížení, tedy do druhého řádu Taylorova rozvoje, považovat 

za harmonický). Její vibrace lze v normálních souřadnicích vyjádřit jako

Qi(t )=Qi
max

⋅cos (2π νi
vib t+ϕi)  (1)

Předpokládejme, že na molekulu dopadá harmonická lineárně polarizovaná 

elektromagnetická vlna o elektrické intenzitě

E⃗ (t)=E⃗max
⋅cos(2πν0 t)  (2)

kde ν0 je frekvence této dopadající vlny.

Předpokládejme také, že tato dopadající vlna je z oblasti viditelného světla; 

pak lze elektrické pole v daný okamžik považovat za stejné v celém prostoru 

molekuly, neboť rozměry malé molekuly či funkční skupiny jsou přibližně o dva 

řády menší než vlnová délka viditelného světla. Magnetickou složku můžeme díky 

její relativní slabosti vzhledem ke složce elektrické zanedbat. 

Tato  vlna  způsobí  v  molekule  periodické  kmitání  rozložení  elektronové 

hustoty, což také znamená vznik indukovaného dipólového momentu

Di(t )=αij (t )⋅E j
max

⋅cos(2πν0 t)  (3)

kde αkl je matice tenzoru polarizovatelnosti.

Vezmeme-li první dva členy Taylorova rozvoje tenzoru polarizovatelnosti a 

dosadíme z rovnice (1), dostaneme

αij≈αij
x= x0+∑

k

(
∂αij

∂Q k

)
x=x0

⋅Q k  (4)
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Kombinací (1), (3) a (4) dostáváme (po úpravě pomocí součtového vzorce pro součin 

cosinů)

Di(t )=α ij
x= x0⋅E j

max
⋅cos (2πν0 t)+

+
1
2
⋅∑

k ( ∂α ij

∂Q k )
x= x0

⋅Qk
max⋅E i

max⋅cos [2 π(ν0−νk
vib)t−ϕk ]+

+
1
2
⋅∑

k (∂αij

∂Q k
)

x=x0

⋅Q k
max⋅E i

max⋅cos [2π(ν0+νk
vib) t+ϕk ]

 (5)

Dostáváme  tak,  že  rozptýlené  záření  kromě  vln  o  původní  frekvenci  (ty 

odpovídají  Rayleighovu  rozptylu)  obsahuje  také  vlny,  jejichž  frekvence  se  od 

dopadající vlny liší o ±νvib. Tyto vlny odpovídají právě Ramanovu rozptylu, přičemž 

záporné  znaménko  se  vztahuje  ke  stokesovskému  rozptylu  a  kladné  k 

antistokesovskému. Ze vztahů však vychází, že obě rozptylové větve mají stejnou 

intenzitu,  což  není  v  souladu  s  experimentem  -  antistokesovský  rozptyl  je  ve 

skutečnosti mnohem slabší. Pro vysvětlení této skutečnosti je nutno použít kvantově-

mechanický popis.

Všimněme si ještě, že frekvenční rozdíl  budícího a rozptýleného záření na 

frekvenci  budícího  záření  nezávisí.  Lze  ji  proto  zvolit  tak,  aby  byla  pro  daný 

experiment praktická (tzn. aby např. zkoumaná molekula v dané frekvenční oblasti 

neabsorbovala). 

2.3.1.3 Kvantově-mechanický popis

Při  kvantově-mechanickém  popisu  bereme  v  úvahu,  že  molekuly  mají 

diskrétní systém vlastních vibračních stavů, mezi nimiž dochází působením různých 

vlivů k náhlým přeskokům. Obsazení jednotlivých vibračních hladin se přitom ve 

statistickém souboru řídí Boltzmannovým rozdělením:

N i

N
=

1
Z (T )

⋅g i⋅e−Ei / kb⋅T  (6)

kde Ni  je počet částic na i- té hladině, N je celkový počet částic, gi je degenerace 

jednotlivých energetických hladin, Ei je jejich energie a Z je stavová suma.

Pomocí poruchové teorie druhého řádu lze pro spektrální hustotu zářivosti 

ramanovského  přechodu  neuspořádaného  souboru  molekul  ze  stavu 1  do  stavu 2 
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odvodit vztah [56]:

∂ I 12
R
(ν , e⃗ 0, e⃗ R

)

∂Ω
≈[ ∑

i , j=1

3

e i
R
⋅α12

R
⋅e j

0]
2

⋅C⋅Θ1(T )⋅F12
R
(ν)⋅(ν12

R
)

4
⋅I 0  (7)

přičemž na levé straně je intenzita rozptýleného záření o dané frekvenci ν vztažená 

na prostorový úhel Ω, a dále 

– e0, eR jsou jednotkové vektory ve směru polarizace dopadajícího, 

resp. rozptýleného záření

– α12
R je tzv. Ramanův tenzor, který vyjadřuje, jak efektivně daná molekula 

dokáže ramanovsky rozptylovat

– C je molární koncentrace rozptylujících molekul

– Θ1 je pravděpodobnost obsazení stavu 1 při teplotě T. Ta je dána 

boltzmannovským rozdělením, což způsobuje pozorovanou asymetrii intenzit 

stokesovského a antistokesovského rozptylu.

– F12 je spektrální profil čáry s maximem na frekvenci rozptýleného záření 

ν12
R = ν0 + (E1-E2)/h 

– I0 je intenzita dopadajícího záření. 

Ramanův tenzor je dán vztahem

(α12
R
)ij=∑

s≠1,2[
〈2∣d̂ i∣s 〉 〈s∣d̂ j∣1 〉

E1−E s+hν0

+
〈2∣d̂ j∣s 〉〈 s∣d̂ i∣1〉

E2−E s−h ν0
]  (8)

přičemž 1, 2 je počáteční, resp. koncový stav, s je libovolný stacionární stav 

molekuly, a d je operátor dipólového momentu

̂⃗
d ( R , r )=−qel⋅∑

i

r⃗i+∑
J=1

3N−6

Q j⋅R⃗ J  (9)
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Z důvodů symetrie se však v rovnici (8) uplatňuje jen elektronová část operátoru (9).

Předpokládáme-li v souladu s obvyklou experimentální praxí, že frekvence 

budícího záření je výrazně větší než frekvence přechodu mezi vibračními stavy, a 

zároveň že je podstatně menší než by odpovídalo elektronovému přechodu (to je 

např. dobře splněno při rozptylu viditelného záření na proteinech a nukleových 

kyselinách), neboli 

ν0 ≫ ∣E1−E 2

h ∣
E vibr ,e

≪ Eel , e
( R⃗0)−Eel , g

( R⃗0)−h ν0

 (10)

můžeme provést aproximaci Ramanova tenzoru, která se nazývá nerezonanční 

přiblížení. Spočívá v zanedbání vibračních příspěvků k energiím stavů 1, 2, s ve 

jmenovatelích vztahu (8).

(α12
R
)ij=∑

e≠g [〈Θ{n2}
g ∣Di

g,e D j
g,e∣Θ{n1}

g
〉⋅

2(E i
el,g

−E i
el,e

)

(E i
el,g

−Ei
el,e

)
2
−(h ν0)

2 ]  (11)

– Θni jsou různé vibrační funkce příslušející určitému elektronovému stavu

– Di
g,e  je operátor dipólového momentu (9) obložený dvěma různými 

elektronovými funkcemi

Z výrazu (11) je patrné, že Ramanův tenzor je v nerezonančním přiblížení 

symetrický, je tedy stejný pro stokesovský i antistokesovský přechod. Rozdíl jejich 

intenzit je způsoben pouze faktorem Θ1 ve vztahu (7) ).

V případě, že se energie dopadajícího záření blíží rozdílu energií dvou 

elektronových stavů molekuly, lze místo vztahu (10) provézt aproximaci pro 

tzv. rezonanční Ramanův rozptyl; ten však v této práci není použit a proto se jeho 

teoretickým popisem nebudeme zabývat. 

2.3.1.4 Vibrace molekul

N-atomová nelineární molekula má obecně 3N-6 vnitřních stupňů volnosti. 

Na každý z nich připadá část celkové vnitřní kinetické energie molekuly. V 
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aproximaci malých výchylek uvažujeme, že každému z těchto stupňů volnosti 

odpovídá jeden harmonický oscilátor, přičemž jednotlivé oscilátory jsou na sobě 

nezávislé. Schrödingerovu rovnici pak lze vyřešit způsobem pro harmonický 

oscilátor standardním: transformujeme arbitrární souřadnice tak, aby v nich byl 

hamiltonián systému diagonální. Tyto nové souřadnice se nazývají normální. 

Vyřešením rovnice dostaneme, že celková vibrační energie molekuly je 

En
vibr

=∑
i=1

3N−6

h νi(ni+1/2) kde ni = 0, 1,2...  (12)

Každé normální souřadnici i tedy odpovídá sada normálních módů ni (hladin 

harmonického oscilátoru), v nichž se vibrace reprezentovaná danou souřadnicí může 

nacházet.

Normální souřadnice obecně nejsou příliš intuitivní, někdy jsou však jejich 

kmity lokalizovány na určité skupině a lze je dobře znázornit. Některé takové vibrace 

jsou vyobrazeny na Obr.č. 14 (převzato z [57]):

Lze teoreticky odvodit, že při nerezonančním Ramanově rozptylu jsou 

povolené jen tzv. fundamentální přechody, tzn. takové, kde se mění pouze jeden 

vibrační mód právě o jedničku. Další výběrová pravidla platí v závislosti na symetrii 

rozptylujících molekul.

30

Obr.č. 14: Různé vibrace tříatomové chemické skupiny:  
-valenční (stretching): a) symetrická 

b) asymetrická
-deformační (bending): c) kolébavá vib. (rocking)  

d) nůžková (scissoring) 
e) kývavá (wagging) 
f) kroutící (twisting)



2.3.1.5 Ramanovo spektrum

Podívejme se nyní na Ramanovo spektrum vody (Obr.č. 15, převzato z [58]):

Zcela vlevo je vidět pokles signálu k nule. To je způsobeno zářezovým 

(notch) filtrem, který slouží k potlačení Rayleighova rozptylu. Pás odpovídající 

ramanovskému posunu 1640 cm-1 představuje deformační (bending) vibraci H2O 

(změna úhlu mezi vodíky molekuly vody), intenzivní a široký pás na 3250 cm-1 a 

3400 cm-1 pak odpovídá valenčním (stretching) vibracím vazby O-H. Není náhodou, 

že valenční vibrace zde mají větší ramanovský posun než vibrace deformační. 

Natahovat vazby je zpravidla těžší než deformovat úhly mezi nimi, valenční kmity 

stejné skupiny proto mívají vyšší frekvence než kmity deformační.

Také skutečnost, že pás valenčních vibrací je zde intenzivnější než pás 

deformačních vibrací, platí i obecněji - vibrace molekul ve směru vazby ve srovnání 

s deformačními vibracemi obvykle více mění polarizovatelnost molekuly, což míru 

Ramanova rozptylu zvyšuje. 

Velká šířka pásů je způsobena složitými intermolekulárními interakcemi, 

které ve vodě působí (vodíkové můstky, van der Waalsovy síly). Rozšíření pásů je 

obecnou vlastností spekter vodných roztoků.
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Obr.č. 15: Ramanovo spektrum vody (stokesovské): závislost intenzity  
signálu na rozdílu  ν̄rozp−ν̄0 (tzv. ramanovský posun neboli Raman 
shift).



2.3.1.6 Výhody a omezení Ramanovy spektroskopie

Identifikace pásů větších molekul, zejména ve směsi neznámého složení, je 

často komplikovaná a nejednoznačná. Pásy biomolekul se překrývají, jejich poloha 

závisí  na prostředí,  v  němž se daná skupina nachází,  na vzájemných interakcích, 

teplotě, pH atd.  Pro  jejich  přiřazení  a  interpretaci  je  proto  většinou  nutné  použít 

informace získané jinými metodami (RTG difrakce krystalů, NMR, absorpční a CD 

spektroskopie,  ab initio výpočty  a  molekulární  simulace,  izotopové  záměny 

vybraných atomů). Je-li však daný pás jednou přiřazen a jsou-li studovány vzorky s 

dobře známým složením, představuje Ramanova spektroskopie užitečný způsob, jak 

studovat průběh reakcí a konformačních změn biomolekul neinvazivním způsobem.

Základní  přednosti  (+)  a  omezení  (-)  Ramanovy  spektroskopie  jsou  shrnuty  v 

následujícím přehledu:

+ spektrum Ramanova rozptylu nezávisí na frekvenci budícího záření. Lze ji 

proto zvolit tak, aby nedocházelo k absorpci

+ lze  měřit  vzorky  v  různých  skupenstvích  a  podobách  (plyny,  roztoky  s 

širokým rozmezím koncentrací zkoumané látky, gely, krystaly, prášky, filmy, 

dokonce i organely v buňkách)

+ spektrum  je  možno  změřit  z  velice  malých  rozptylových  objemů  (i 

mikroskopických pomocí Ramanovy mikroskopie)

+ metoda  je  vhodná  na  studium  termálních  denaturací  biomolekul,  kde 

poskytuje informačně bohatší spektra než absorpční nebo CD spektroskopie

+ měření je nedestruktivní

+ lze  použit  vodné  roztoky,  protože  voda  má  v  oblasti  charakteristických 

vibrací pouze slabý Ramanův signál

– Ramanův rozptyl je slabý jev, signál se tedy např. na fluorescenčním pozadí 

může ztrácet

– metoda  vyžaduje  poměrně  vysoké  koncentrace  vzorků  (řádově mM  až 

desítky mM monomerní jednotky u polymerních biomolekul)

– oproti NMR či RTG difrakci má menší rozlišení a přímé určení struktury tak 

u složitějších molekul není možné
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Nyní se podívejme na spektrum oligodeoxyribonukleotidu (zkráceně ODN) 

AG3(TTAG3)3 (to odpovídá sekvenci části lidské telomery) a jeho jednotlivých 

komponent guaninu, thyminu a adeninu (Obr.č. 16):
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Obr.č. 16: Ramanova spektra různých ODN v Na+-PBS o iontové síle 500 mM. 
Spodní tři spektra odpovídají čistým složkám AG3, tedy adeninu, thyminu a guaninu, 
o cODN = 20 mM, cPBS = 30 mM, cNa = 200 mM (ve všech třech případech byly měřeny 
řetězce o délce 15 bazí). Spektra jsou nanormována pomocí pásu 1093 cm-1 tak, aby 
to odpovídalo jejich zastoupení v AG3. 

Červené spektrum je zkonstruováno jako lineární kombinace spekter čistých 
složek. Černé spektrum pak představuje skutečné spektrum AG3 (cODN = 150 mM v 
Na+-PBS o iontové síle 500 mM). Porovnání červeného a černého spektra nám 
napovídá, které pásy pochází od jednotlivých bazí a které lze připsat kvadruplexové 
struktuře.



Uveďme přiřazení některých významných pásů z Obr.č. 16 (podle [8][15]):

Poloha pásu [cm-1] Skupina / Vibrace Interpretace

610 TTA-loop antipar. Q / hairpin

671 C2'-endo/syn dG antipar. Q / hairpin

688 C2'-endo/anti dG 3+1 Q /paral. Q /hairpin

790 symetr. stretching fosfodiesteru

837 O-P-O skupina B-DNA, částečně Q

1093 symetr. stretching PO2
-

1326 C2'-endo/syn dG antipar. Q / hairpin

1338 C2'-endo/anti dG 3+1 Q /paral. Q /hairpin

1484 dG N7 Hoogsteenovský H-můstek  Q 

1486 dG N7~H2O H-můstek non-Q

1578 dG N2H~H2O H-můstek non-Q

1581 dG N2H Hoogsteenovský H-můstek  Q / hairpin

1689 dG O6~H2O H-můstek non-Q

1719 dG O6 Hoogsteenovský H-můstek  Q / hairpin

Tab.č. 1: Identifikace některých ramanovských pásů lidského telomerového 

kvadruplexu (značeno“Q“).

2.3.1.7 Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků

Ramanova  spektroskopie  kapkově  nanášených  povlaků  (DCDR  – Drop 

Coating  Deposition  Raman  spectroscopy) je  speciální  technikou  Ramanovy 

spektroskopie,  při  níž  je  signál  snímán  z  povlaku  vzniklého  vyschnutím  kapky 

roztoku  se  vzorkem. Pro  měření  z  tak  malých  objektů  je  však  potřeba  použít 

Ramanovu  mikroskopii,  která  dovoluje  vybrat  vhodné  místo  pro  měření  nebo 

povlaky postupně  rastrovat  bod  po  bodu  a  studovat  plošné  rozdělení  složek  ve 

vzorku. Jako podklad je nutné použít speciální hydrofobní povrch [59]; obvykle jím 

bývá leštěná nerezová destička, na níž je nanesena vrstva teflonu o tloušťce pouhých 

desítek nanometrů. Podložní kov svou vysokou odrazivostí  zvyšuje účinnost sběru 

signálu a odvodem tepla snižuje riziko poškození vzorku fokusovaným laserovým 

paprskem. Tloušťka teflonové vrstvy je tak malá, že k signálu vůbec nepřispívá.

Metoda depozice vzorku je založena na tzv. efektu kávového kroužku. Tímto 

jevem se  poprvé  zabývali  Deegan a kol.  roku 1997;  vypozorovali,  že  pokud jsou 

okraje  kapky  díky  nerovnostem  povrchu  fixovány,  částice  rozptýlené  ve 

vysychajícím  roztoku  se  následkem  proudění  a  vypařování  usazují  po  jejím 
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obvodu [15],  čímž  se  zároveň  silně  koncentrují.  Díky  tomu  je  možno  měřit  i 

Ramanův  rozptyl  látek,  jejichž  koncentrace  v  původním  roztoku  byla 

pouhý 1 μl [60], a současně extrémně minimalizovat množství potřebného vzorku. Je 

však třeba vést v patrnosti, že během procesu vysychání se radikálně mění podmínky, 

v nichž se zkoumané molekuly nachází, zejména jejich hydratační stav.

2.3.1.8 Aparatura měření Ramanova rozptylu a DCDR

Všechna  makroskopická  měření  uvedená  v  této  práci  byla  prováděna  na 

modulárním  Ramanově  spektrometru  založeném  na  zobrazovacím  spektrografu 

Spex 270 M  (Jobin-Yvon).  Klasický  nerezonanční Ramanův rozptyl  (RS) byl 

excitován pevnolátkovým Nd:YVO4 laserem Verdi 2 (Coherent)  o  vlnové  délce 

532 nm. Jeho výkon byl nastaven na 250 mW.

Rozptýlené záření bylo sbíráno objektivem v geometrii 90°,  zobrazováno na 

vstupní  štěrbiny spektrografu,  rozmítáno  mřížkou  o  hustotě  vrypů  1200/mm  a 

detekováno CCD detektorem (Princeton Instruments, 1340 x 100 pixelů) chlazeným 

kapalným dusíkem.  Rayleighův  rozptyl  byl  potlačován  pomocí  holografického 

zářezového filtru (Kaiser) řazeného za objektiv. Ještě před vstupem do spektrografu 

byl  RS signál  depolarizován pomocí  depolarizátoru (scrambler)  kvůli  polarizačně 

závislé prostupnosti spektrografu.

Vzorek  byl  při  měření  umístěn  v  křemenné  mikrokyvetě  o  objemu  5 μl, 

upevněné v cele s nastavitelnou teplotou. Standardně byla spektra měřena při 10°C. 

I když bylo spektra možno studovat za pokojové teploty, chlazení snižovalo riziko 

termálního poškození vzorku laserem. Došlo také ke zlepšení kvality spekter, aniž by 

teplotním rozdílem byla ovlivněna struktura kvadruplexu. Při  teplotních měřeních 

(sledování průběhu tání), resp. annealingu, byla teplota nastavena na přesnou hodnou 

termostatem, resp. měněna kontinuálním ohřevem na plný tepelný výkon termostatu 

až na 95°C (ohřev trval přibližně hodinu) a pak chlazením na plný výkon snižována 

na  výchozí  hodnotu  (chlazení  trvalo  též  cca hodinu),  přižemž průběh teploty byl 

zaznamenávan současně s měřeným spektrem.

Vlnočtové škály naměřených spekter byly kalibrovány pomocí spektrálních 

čar neonové výbojky. Výsledná nepřesnost vlnočtů je odhadována na max. 0.1 cm-1.

Spektra  DCDR  byla  meřena  pomocí  komerčního  Ramanova  mikroskopu 

LabRam HR800  (Horiba  –  Jobin Yvon).  Pro  excitaci  byla  použita  vlnová  délka 

514.5 nm (Ar+ laser  Melles Griot,  výkon  6 mW na vzorku).  Spektra  byla  měřena 
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pomocí  objektivu  Olympus 50x ULWD  (NA 0.55)  s  prodlouženou  pracovní 

vzdáleností.  Byla  použita  konfokální  clona 400 µm,  štěrbina 100 µm  a  difrakční 

mřížka  300 vrypů/mm.  Pro  detekci  byl  použit  CCD  detektor  Synapse  (back-

illuminated  deep  depletion,  1024 x 256 pixelů)  chlazený  kapalným  dusíkem. 

Standardně  byla  spektra  meřena  v  oblasti  456 - 3705 cm-1,  která  pokrývá  jak 

charakteristické,  tak  valenční  vibrace  biomolekul.  Pro  kalibraci  vlnočtové  škály 

spekter byla použita RS spektra výbrusu křemíku a emisní spektra neonové výbojky. 

DCDR spektra byla měřena na substrátech SpectRIM od firmy Tienta Scientific.

2.3.2 Absorpční spektroskopie

Absorpční pásy vodných roztoků jsou obecně velmi široké. Při měření ODN 

sice dokáží odhalit, zda jsou ve vzorku přítomny kvadruplexové struktury, nenabízí 

však dostatečné rozlišení pro získání podrobnějších informací o jejich konformacích.

V této práci byla proto absorpční spektroskopie používána především jako 

nezávislý způsob určování koncentrace vzorků, jejichž samotné studium pak bylo 

prováděno prostřednictvím Ramanovy spektroskopie.

Měření probíhala na spektrometru Lambda 12 UV/VIS (Perkin-Elmer) v UV 

oblasti 200 - 360 nm, kde mají nukleové kyseliny silný absorbční pás okolo 

λ = 260 nm.

Vzorky byly plněny do křemenných mikrokyvet o tloušťce 1 mm. Vzhledem 

k tomu, že extinkční koeficienty vzorků se pohybovaly v řádech 105 l.mol-1.cm-1, bylo 

nutné část vzorku vyhrazenou pro měření absorpčního spektra zředit (řádově stokrát), 

aby hodnoty absorbance poklesly do měřitelných mezí.

Pro výpočet koncentrací ODN se rutinně používají teoretické hodnoty 

extinkčního koeficientu na vlnové délce 260 nm, vypočítané na základě konkrétní 

sekvence ODN, kde se zohledňuje vzájemné ovlivňování sousedních bazí. Tento 

extinkční koeficient udává výrobce (Eurogentec) u každého dodaného vzorku. 

V případě AG3 to bylo ε(260 nm) = 228 500 M-1.cm-1.

Úskalím tohoto postupu je, že teoretické extinkční koeficienty 

jednovláknových ODN neodrážejí spektrální změny, ke kterým může dojít při 

vytvoření složitejších struktur, například vlásenek nebo kvadruplexů. Zde prováděná 

měření často probíhala na vzorcích obsahujících právě kvadruplexy. Jejich formace 
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hodnotu  extinkčního koeficientu obecně snižuje v důsledku stackingu G-tetrád. Při 

určování skutečných koncentrací kvadruplexů pomocí teoretických extinkcí by bylo 

nutno měřit absorpční spektra při teplotách nad teplotou tání. To by však nebylo 

praktické. Testovací měření ukázala, že pro většinu kvadruplexů - při měření za 

pokojové teploty a použití teoretických extinkčních koeficientů od výrobce - vychází 

koncentrace díky hypochromismu nejvýše o 10% menší než odpovídá skutečnosti. 

To lze kompenzovat vynásobením získaných hodnot faktorem 1.1. Jemnější 

nepřesnosti nejsou pro zde učiněné závěry relevantní.

V následujících kapitolách bude koncentrace ODN (značená např. cODN) 

uváděna vždy v počtu bazí a nikoli v počtu strandů. V případě většiny zde 

zmiňovaných deoxyribonukleotidů je koncentrace v bazích zhruba dvacetkrát větší 

než koncentrace v počtu strandů.

2.3.3 Zpracování dat: Singular Value Decomposition

2.3.3.1 Obecná charakteristika

Singular value decomposition (SVD) je statistická metoda, která umožňuje 

zmenšit dimenzionalitu souboru dat beze ztráty relevantních informací. Provedeme-li 

n měření,  přičemž  při  každém  z  nich  získáme  hodnoty  k parametrů  (například 

změříme n spekter o k datových bodech, které zachycují postupnou denaturaci DNA 

při  rostoucí  teplotě),  můžeme  si  výsledný  dataset  představit  jako  n bodů  v 

k-rozměrném prostoru. Hodnoty jednotlivých parametrů  k (které v případě spekter 

odpovídají  intenzitě  signálu  pro  určitý  vlnočet)  však  určitě  nejsou  nezávislé  - 

například  již  proto,  že  naměřená  spektra  jsou  vesměs  "hladká",  je  tedy  velmi 

nepravděpodobné, že by mezi hodnotami  kj a  kj+1 ni-tého spektra byl  náhlý velký 

skok.  Kromě  toho,  nárůst  či  pokles  celých  pásů  bývá  často  korelován,  neboť 

odpovídá nárůstu či poklesu koncentrace určité složky ve vzorku. To znamená, že 

oblak  bodů v našem  k- rozměrném prostoru  nebude  k-rozměrná  krychle  (jak by 

odpovídalo  situaci,  kdy  hodnoty  intenzity  signálu  pro  všechny  vlnočty  mohou 

nabývat hodnoty 0 až x s rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti), ale bude mít 

nějaký složitý tvar. Předpokládejme, že z každé  k- tice vybereme jen dvě hodnoty 

odpovídající výšce daných dvou peaků. 
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Dostaneme tak n dvojic, a ty zobrazíme do grafu (Obr.č. 17, převzato z [61]):

 

Je vidět, že mezi prvky dvojice je kladná korelace. Rostoucí, resp. klesající 

výška  obou  peaků  pravděpodobně  zhruba  odpovídá  narůstající,  resp. klesající 

koncentraci nějaké složky ve vzorku. Většinu informace (variance) tohoto datového 

subsetu by tedy šlo vystihnout jediným parametrem (s významem koncentrace) místo 

dvou (s významem výšek dvou peaků). Při měření spekter jsme však odkázáni na 

měření  parametrů,  které  měřit  lze.  Z  mnoha  takto  získaných  parametrů  se  pak 

snažíme získat hodnoty menšího množství parametrů skrytých, které však zákonitosti 

mezi daty vystihují stejně dobře (jinými slovy zmenšit dimenzionalitu souboru dat 

beze ztráty relevantních informací) - a k tomu slouží algoritmus SVD. Geometricky 

si metodu lze představit jako otočení souřadné soustavy, v níž data vynášíme, a to 

tak, aby její osy byly rovnoběžné s vektory, které postupně leží ve směru největší 

variance datasetu a přitom jsou navzájem ortonormální (viz Obr.č. 17). Výsledkem 

takového  zpracování  spekter  bývá  v  ideálním  případě  malé  množství l 

tzv. subspekter, jejichž lineární kombinací lze s dobrou přesností získat libovolné z 

původních  n spekter. Zbylých n-l virtuálních spekter představuje vyfiltrovaný šum, 

dimenzionalita dat je tedy snížena z n na l  (i celkový počet subspekter včetně šumu 

může být sám o sobě menší než n, např. je-li  k ≤ n - je totiž obecně roven hodnosti 

matice Y. Při měření spekter však taková situace nenastává, neboť počet datových 
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Obr.č. 17: Korelace dat a rotace souřadné soustavy



bodů je velký). Subspektra navíc často umožňují lepší vhled do dějů ve vzorku.

SVD byla použita při úpravě a analýze veškerých spekter prezentovaných v 

této práci.

2.3.3.2 Matematický popis

SVD  spočívá  v  rozkladu  matice  původních  spekter Y o  rozměrech  k x n 

(k ≥ n) na součin tří matic tak, že platí

Y = S⋅W⋅V T  (13)

kde  S je ortogonální matice subspekter typu  k x m,  W je diagonální matice 

tzv. singulárních hodnot  m x m a  VT je ortogonální  matice typu  m x n,  jejíž  prvky 

("koeficienty")  určují,  s jakou  relativní  vahou  jsou  subspektra  v  jednotlivých 

spektrech zastoupena (Obr.č. 18, převzato z [15]).

Subspektra  jsou  ortonormalizována  a  můžeme  je  chápat  jak  jednotkové 

vektory ve směru os nové souřadné soustavy.  Singulární  hodnoty pak představují 

jejich  škálování,  tzn. vyjadřují  rozdílnou  velikost  variance  dat  ve  směrech  těchto 

nových os. Existuje volnost v jejich uspořádání; z praktických důvodů se seřazují 

sestupně podle velikosti (je samozřejmě nutné tomu přizpůsobit matice S, V).

První subspektrum představuje nejlepší aproximaci všech spekter ve smyslu 

nejmenších  čtverců [62].  Druhé  subspektrum  představuje  (opět  ve  smyslu 

nejmenších  čtverců)  optimalizované  rozdílové  spektrum  prvního  subspektra  a 

původních spekter atd. 
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Obr.č. 18: Rozměry jednotlivých matic při SVD rozkladu



2.3.4 Použité programy

Při  zpracování  dat  naměřených  v  této  práci  byly  použity  následující  

programy:

− softwarový  balíček  Background (psaný  v  jazyce  MATLAB [63])  pro 

odečítání pozadí a provádění SVD

− SigmaPlot 10.0 pro vizualizaci spekter [64]

− sada programů pro kalibraci spekter a konverzi jejich formátu (NeokalSpex2,  

NeokalSpex2, Spc2Asc), jejichž autorem je doc. Jiří Bok z FÚ MFF UK.
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3. Experimenty

3.1 Návaznost a plán

Experimenty, na něž tato práce navazuje, se zabývaly tvorbou,  strukturou a 

přechody kvadruplexů tvořených sekvencí G3(TTAG3)3 (dále označovanou jako G3) 

odvozenou od repetitivní sekvence lidské telomery. Je to nejkratší taková sekvence, 

která je kvadruplex se třemi G-tetrádami schopna zformovat. Tvorba kvadruplexů 

byla  studována  za  vysoké  koncentrace  ODN  v  prostředí  obsahujícím  Na+, 

resp. K+ ionty [8].  Tato  diplomová  práce  na  tyto  studie  navazuje  a  zabývá  se 

příbuznou  sekvencí  AG3(TTAG3)3 (dále  označované  jako AG3),  která  představuje 

pouhé prodloužení G3 na 5'-konci o jeden adenosin.

Vzorky G3 použité v [8] byly v HPLC-purifikované a lyofilizované formě 

dodány  firmami  VBC-Biotech  a  Generi  Biotech.  Při  přípravě  pufrů  (30 mM 

fosfátový pufr o pH 7, s ionty Na+ a K+ o různých koncentracích, označení Na+-PBS 

a K+-PBS) byly použity chemikálie od firmy Sigma-Aldrich a deionizovaná voda 

(18 MΩ).  Převod  ODN do  Na+-PBS,  resp.  K+-PBS pufrů  byl  z  důvodu  snahy o 

odstranění  případných  výrobních  nečistot  proveden  tak,  že  byl  lyofilizát  napřed 

rozpuštěn v deionizované vodě do většího objemu (500 µl), denaturován zahřátím na 

cca 80°C  a  následně  ochlazen  a  zkoncentrován  pomocí  centrifugačního  filtru 

(Amicon Ultra 3K, Milipore). Koncentrát byl následně naředěn příslušným pufrem a 

opakovaně  (3-5 krát)  v  centrifugačním  filtru  promyt.  Samotné  filtry  byly  před 

použitím též důkladně promyty deionizovanou vodou, aby byl odstraněn glycerin, 

kterým výrobce konzervuje jejich póry.
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Některé  výsledky  experimentů  provedených  v [8] ukazuje  Obr.č.  19 

(převzato z [8]):

Spektra Na+-formy G3 (Obr.č. 19) vykazují markery typické pro přítomnost 

C2'-endo/syn-dG konformerů a geometrii dTTA-smyček, a to v míře, která je typická 

pro  antiparalelní  uspořádání.  Mají  např. výrazný  pás  na  611  a  1327 cm-1,  a  také 

rameno na 671 cm-1 (viz Tab.č. 1). To naznačuje, že Na+-forma G3 v daném rozmezí 

koncentrací  ODN  (8 - 240 mM)  a  iontů  Na+ (100 - 500 mM)  vytváří  pouze 

kvadruplex v antiparalelní konformaci [8].

Antiparalelní struktura Na+-G3 zůstane zachována navzdory několikadennímu 

stání  vzorku  při  pokojové  teplotě  i  důkladnému  annealingu (ten  je  standardně 

prováděn rychlým zahřátím na  95° a  následným pomalým chladnutím,  aby měly 

ODN příležitost se sbalit do termodynamicky nejvýhodnější konformace).

Naproti tomu, soudě podle stejných strukturních markerů, K+-forma G3 při 

zvyšování  koncentrace  ODN  nebo  draselných  iontů  postupně  přechází  z 

antiparalelního uspořádání do smíšené konformace "3+1" a pak do intramolekulární 

paralelní  formy [8].  Nejedná  se  však  o  klasický  kooperativní  přechod. 
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Obr.č. 19:  Spektrum G3 v PBS o různých koncentracích K+ a Na+. Spektra vlevo 
odpovídají koncentraci ODN 8 mM (nahoře), resp. 240 mM (dole). Spektra vpravo 
odpovídají koncentraci ODN 50 mM. Všechny vzorky prošly důkladným 
annealingem.



Pravděpodobnější je koexistence všech tří forem v různém zastoupení, a to už od 

nejnižší koncentrace ODN 8 mM, kdy je vedle antiparalelní struktury pravděpodobně 

přítomná i "3+1" forma. Podobně pro nejvyšší měřenou koncentraci ODN 240 mM je 

vedle paralelní struktury stále přítomna jak antiparalelní,  tak "3+1" frakce.  Lze to 

odhadovat  z  intenzity  pásu 610 cm-1,  který  má pro  nejnižší  koncentraci  G3 nižší 

relativní intenzitu v K+ než v Na+. Také pro nejvyšší koncentraci  K+-G3 nevymizí 

zcela, jak bychom pro kompletně paralelní formu očekávali.

Pro koncentračně podmíněný přechod  AG3 za vysokých koncentrací ODN 

(až 154 mM) pomocí RS (a CD) spektroskopie existuje v současnosti pouze jediná 

studie  od MacGregora et al. [7].  Na  základě  RS  konformačních  markerů  a  CD 

spekter ukazuje, že  antiparalelní  kvadruplexová struktura, typická pro Na+-AG3 za 

nízkých koncentrací  ODN (0.4 mM) a fyziologických koncentrací Na+ (100 mM), 

přechází  za  vysokých koncentrací  ODN  (> 40 mM) do formy  paralelní.  Vyvolání 

přechodu nevyžaduje termální destabilizaci ani annealing. Přechod je efektivnější za 

zvýšené  koncentrace  Na+ (např. 2 M),  ale  i  za  koncentrace  100 mM Na+ probíhá 

zcela  spontánně.  K  překlopení  struktury  podle  [7] postačuje  již  24-hodinová 

inkubace  za  pokojové  teploty.  Na  tomto  výsledku  je  překvapivé,  že  přechod  do 

paralelní formy byl pozorován pro strukturu stabilizovanou Na+ ionty za podmínek, 

kdy Na+-G3 nevykazoval nejmenší známky "3+1" nebo paralelní formy. Ramanova 

spektra byla navíc získána technikou označenou autory jako Photonic Crystal Fiber-

enhanced  Raman  Spectroscopy (PCFR),  která  využívá zesilujícího účinku dutých 

vláken  fotonických  krystalů  jako  mikrokyvety  pro  roztok  vzorku,  a  Ramanovou 

mikroskopii jako detekční metodu. Kvůli překvapivému přechodu Na+-formy AG3 

do paralelní  struktury a  nejasnostem ohledně použité  metody jsme považovali  za 

vhodné  experimenty  s  AG3 zopakovat  na  aparatuře,  která  byla  použita  v [8].  V 

následujících podkapitolách jsou prezentovány výsledky těchto experimentů.
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3.2 Vzorky

Oligodeoxyribonukleotid AG3 byl syntetizován a HPLC-purifikován  firmou 

Eurogentec  v několika nezávislých šaržích.  Eurogentec se jako dodavatel osvědčil 

lépe  než  jiné firmy  (Generi,  VBC),  neboť  jím dodané  ODN  takřka  vůbec 

nevykazovaly  fluorescenci.  Příprava  vzorků  probíhala  podle  protokolu  použitého 

v [8] a  popsaného  výše.  Jediným  rozdílem  bylo,  že  před  převedením  AG3  do 

finálního  Na+-PBS  (resp. K+-PBS)  roztoku  byly  vzorky  promývány  (za  zvýšené 

teploty) místo deionizované vody 30 mM fosfátovým pufrem s obsahem 75 mM Li+ 

 iontů (Li+-PBS).  Důvodem byla  snaha  odstranit  případné  zbytky jiných kationtů 

(zejména K+ a Na+)  ze  syntézy,  které  by  byly  bývaly  mohly  být  uzavřené  uvnitř 

případných kvadruplexových struktur vytvořených s jejich pomocí, nebo které mohly 

být  přítomny  v  iontové  obálce  cukrfosfátové  páteře.  Ionty  Li+ kvadruplex 

nestabilizují, a při jeho termální denaturaci by (za výrazné stochiometrické převahy) 

měly nahradit stávající protiionty i v iontové obálce (viz kapitola 2.1.3). 

Další výhodou byla možnost změřit jak absorpční, tak RS spektra zásobního 

roztoku ještě  před  jeho  převedením do K+-  nebo  Na+-formy a  ověřit  tak,  že  má 

opravdu  nekvadruplexovou  strukturu.  Koncentrace  Li+ v  Li+-PBS  (75 mM)  byla 

oproti koncentraci  K+ nebo Na+ v  příslušných pufrech (150 mM) poloviční, neboť 

koncentrovanější Li+-PBS se ukázal být nestabilní. Předpokládali jsme však, že i tak 

bude tento postup při nahrazování původních protiiontů v zásobním roztoku AG3 

efektivnější než promývaní deionizovanou vodou.
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3.3 Výsledky a diskuse

3.3.1 Absorpční spektra kvadruplexů

Ačkoli  narozdíl  od  CD  spektroskopie  není  absorpční  spektroskopie  pro 

určování  konkrétních  konformací  kvadruplexů  (antiparalelní / "3+1" / paralelní) 

vhodná, samotnou existenci obecné kvadruplexové struktury ve vzorku s její pomocí 

odhalit lze (Obr.č. 20).

Tři  pásy 249, 272 a 297 nm se střídajícím se znaménkem jsou pro 
diferenční spektra kvadruplexové a nekvadruplexové DNA typické [65]. To je tedy v 
souladu s očekáváním, že v sodném pufru se kvadruplex utvoří, kdežto ve vodě ne. 
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Obr.č. 20: Typická UV-absorbční spektra AG3 v Na+-PBS (modrá křivka) a ve vodě 
(červená křivka). Diferenční křivka (fialová) svým tvarem připomíná CD spektrum 
antiparalelní formy kvadruplexů. Přítomnost diferenčních pásů na 249, 272 a 
297 nm s alternujícím znaménkem signalizuje relativně vyšší zastoupení 
kvadruplexu v jednom vzorku, a to i pro ODN s různým bázovým složením. 
Nevypovídá však o absolutním zastoupení kvadruplexu. Jedno ze spekter bylo 
normalizováno tak, aby měla obě spektra shodnou absorbanci v maximu.



3.3.2 Li+/Na+/K+-AG3: vliv inkubace vzorku

RS  spektra  na  Obr.č.  21 náleží  čerstvě  připraveným  vzorkům  AG3  o 

odhadované koncentraci  ODN 150 mM převedené do Na+-PBS,  K+-PBS (30 mM, 

totální koncentrace Na+ nebo K+ 150 mM) a Li+-PBS (30 mM, 75 mM Li+) (označme 

vzniklé roztoky po jednom jako Li+/Na+/K+-AG3). Tyto vzorky nebyly po přípravě 

vystaveny termální destabilizaci ani  annealingu. Odpovídají tedy struktuře, kterou 

AG3  spontánně  zaujme  za  přítomnosti  uvedených  iontů,  byť  tato  nemusí  nutně 

odpovídat termodynamicky nejvýhodnějšímu stavu.

Ve spektru Li+-AG3 zcela chybí fundamentální marker obecné kvadruplexové 

struktury na 1719 cm-1,  který indikuje vytvoření  G-tetrády a  vznik  mezibázových 

vodíkových můstků s účastí dG-O6 skupin. To značí, že za daných podmínek nejsou 

zformovány  žádné  kvadruplexy.  Absenci kvadruplexu v Li+-PBS nasvědčují i další 

spektrální  charakteristiky,  zejména  vlnočty  pásů  citlivých  na  vytvoření 

mezibázových vodíkových můstků na dG-N7 a dG-N2H (1486 a 1578 cm-1), které se 
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Obr.č. 21: Čerstvě připravené vzorky v různých pufrech, cODN = 150 mM.



nacházejí  na  vlnočtech  typických  pro  slabé  vodíkové  můstky  vytvořené  s 

molekulami  vody.  Pozorujeme  však  marker  na  837 cm-1 svědčící  o  pravidelné 

struktuře  cukrfosfátové  páteře  s  geometrií  podobnou  B-DNA.  Výrazný  pás  na 

1338 cm-1 pak  ukazuje,  že  pro   dG převládá  C2'-endo/anti  konformace. Poměrně 

intenzivní  pás  na  613 cm-1 pravděpodobně  signalizuje  přítomnost  dTTA-smyček, 

které byly kromě  kvadruplexů pozorovány také ve vlásenkách. V případě Li+-AG3 

se  tedy  pravděpodobně  jedná částečně  vlásenkovou  nebo  jinak  uspořádanou 

jednovláknovou strukturu.

V případě K+-AG3 se evidentně jedná o kvadruplexovou strukturu, spolehlivě 

ji  potvrzují  markery  citlivé  na  vytvoření  G-tetrád.  Na  základě  RS  markerů  pro 

syn/anti konformace  dG  (671  a 685 cm-1,  resp. 1326  a 1338 cm-1) lze  soudit  na 

převládající "3+1" konformaci  s  možnou  přítomností  antiparalelní  formy.  Tomu 

dobře  odpovídá  i  relativní  intenzita  markeru  dTTA-smyček  na  611 cm-1,  která 

vykazuje jen malý pokles vůči hodnotě typické pro antiparalelní Na+-AG3. Na rozdíl 

od K+-G3 studovaného v [8], který při podobných (i vyšších) koncentracích ODN 

bezprostředně po převedení do K+-PBS z nekvadruplexové formy (tj. bez termální 

destabilizace  nebo  annealingu)  zaujal  antiparalelní  konformaci  (pravděpodobně  s 

malým  příspěvkem "3+1"),  zaujme  K+-AG3  následkem  přidání  adenosinu  na 

5'-konec konformaci "3+1".

V  případě  Na+-AG3  intenzita  všech  výše  uvedených  markerů  svědčí  pro 

antiparalelní  kvadruplex.  Znamená to,  že  se  AG3  bezprostředně po převedení  do 

Na+-PBS při  koncentraci  cODN = 150 mM chová  stejně  jako  Na+-G3.Protože 

Macgregor et al. [7] uvádí,  že  Na+-AG3 za  vysoké  koncentrace  ODN (40 mM) a 

fyziologické  koncentrace  Na+ (100 mM) přejde  do  paralelní  formy  pouhou 

24-hodinovou inkubací za pokojové teploty, zkoumali jsme i my vliv inkubace na náš 

vzorek  Na+-AG3.  K žádnému přechodu nedošlo,  a  to  ani  za  vyšších  koncentrací 

ODN (150 mM). 
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Jak je vidět z RS spekter  (Obr.č. 22), konverzi nevyvolala týdenní inkubace 

za snížené teploty 9°C, ani 72-hodinová inkubace při 25°C, ani další 14-hodinová 

inkubace za zvýšené teploty 37°C. Pozorované změny většiny diagnostických pásů 

jsou zanedbatelné.

Jedinou výraznější změnu ve spektrech představuje pokles pásu 625 cm-1 v 

dolní části spektra (Obr.č. 22), který pravděpodobně patří adenosinu v C2'-endo/syn 

konformaci. Tento pás je přítomný v čerstvě připravených neannealovaných vzorcích 

Na+-AG3 a s rostoucím stářím vzorku postupně mizí.

Naše výsledky jsou v rozporu s tím,  co pozoroval  Macgregor et al. [7].  K 

přechodu Na+-AG3 do paralelní formy nedošlo ani za podmínek, které by měly být 

pro tento přechod příznivější.  To je klíčový výsledek, který naznačuje, že některý z 

rozdílů  v  metodikách  obou  experimentů  má  zásadní  vliv  na  chování  vzorku.  V 

dalším  jsme  se  proto  mimo  jiné  zaměřili  na  hledání  možných  příčin  odlišného 

chování  Na+-AG3 v obou studiích [7][8].
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Obr.č. 22: Časová řada RS spekter Na+-AG3 inkubovaných různou dobu při různých 
teplotách. CODN = 150 mM, [Na+] ~ 150 mM



Podobným  způsobem  jsme  studovali  vliv  délky  inkubace  (a  teploty)  na 

spontánně zaujatou kvadruplexovou strukturu K+-AG3 při vysoké koncentraci ODN. 

Jak je vidět ze zanedbatelných spektrálních rozdílů RS spekter na Obr.č. 23, i po 

dlouhé  inkubaci  (ovšem  bez  annealingu)  zůstala  původní (převážně)  "3+1" 

konformace ve vzorku zachována.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o zajímavý výsledek, který odhaluje určitou 

odlišnost  v  chování  neannelovaných vzorků  K+-AG3  a  K+-G3 [8].   Experimenty 

provedené v [8] ukázaly, že K+-G3 dokonce i při velmi vysokých koncentracích G3 

(315 - 330 mM) a  vysoké koncentraci  K+ (230 mM, resp. 500 mM) zprvu  zaujme 

antiparalelní  konformaci.  Tato  však  delší  inkubací  (při  teplotách  odpovídajících 

teplotám v lednici, kde byly vzorky skladovány, tj. 9°C) postupně přechází do "3+1". 

Přechod lze uspíšit  rychlou termální  destabilizací  nebo delší  inkubací  za zvýšené 

teploty (< 37°C). Při použití  annealingu pak dochází k vytvoření termodynamicky 

nejvýhodnější struktury, kterou je pro extrémně vysoké koncentrace  K+-G3 zjevně 

paralelní kvadruplex,  pravděpodobně  jen  s  nepatrným  zastoupením  "3+1" formy. 

V případě K+-AG3 představuje „3+1“ za zkoumaných koncentrací ODN a K+ formu, 
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Obr.č. 23: Časová řada RS spekter K+-AG3 inkubovaných různou dobu při různých 
teplotách. CODN = 150 mM, [K+] ~ 150 mM



která  je  kineticky  stabilnější  než  antiparalelní  forma  K+-G3. Naše  výsledky 

naznačují,  že  "3+1"  forma  by  mohla  pro  námi  zkoumané  ODN  stabilizované 

draslíkem  představovat  lokální  termodynamické  optimum,  které  K+-AG3  díky 

adenosinu na 5'-konci  zaujme rovnou a zůstane v něm i navzdory dlouhému stání. 

V případě  K+-G3  je  to  struktura,  do  které  ODN  postupně  směřuje  z  původní 

antiparalelní  formy.  Tento  výsledek  by si  zasloužil  další  podrobné  zkoumání  na 

jiných sekvencích odvozených od základní sekvence G3 přidáváním nukleotidů na 

5'- nebo 3'-konec. V této práci jsme se však kvůli nedostatku vzorků a jejich vysoké 

ceně v dalším zaměřili pouze na zkoumání Na+-AG3.

3.3.3 Na+-AG3: annealing při různých koncentracích ODN

Protože předchozí výsledky ukázaly, že dlouhá inkubační doba sama o sobě 

konformační přechod Na+-AG3 nevyvolá, byl následně zkoumán vliv annealingu při 

různých  koncentracích AG3.  Část  vzorku  Na+-AG3 o  koncentraci  ODN 150 mM 

byla důkladně annealována při původní koncentraci, část byla naředěna 5-krát, resp. 

10-krát Na+-PBS pufrem. Výsledná RS spektra jsou uvedena na Obr.č. 24.

50

Obr.č. 24: Vliv annealingu na koncentrační řadu AG3 v 30 mM Na+-PBS, 
[Na+ ~ 150 mM]. Diferenční spektra jsou použita kvůli lepšímu vyjádření 
nevýrazných spektrálních rozdílů.



Z  diferenčního  spektra  mezi  annelovaným a  neannelovaným vzorkem 

Na+-AG3 (červená křivka)  za nejvyšší  koncentrace ODN (150 mM)  je  patrné,  že 

ačkoli  annealing ve  vzorku  způsobí  určité  drobné  změny,  rozhodně  nevede  k 

přechodu do  "3+1" či  dokonce paralelní  konformace.  Totéž platí  i  pro diferenční 

spektra  vzorků  o  nižších  koncentracích.  Díky  tomu  lze  zesílit  závěr  učiněný  v 

předešlé  kapitole  na  základě  spekter  na  Obr.č.  22:  nejenže  Na+-AG3  zůstane za 

daných  koncentrací  iontů  a  ODN v  antiparalelní  konformaci  po  téměř 

jedenáctidenním stání a mírném zahřátí, ale ani po důkladném annealingu. Je tedy 

opodstatněné  předpokládat,  že  ke  změně  konformace  by  nevedlo  ani  libovolně 

dlouhé stání vzorku, protože za těchto podmínek žádná termodynamicky výhodnější 

konformace neexistuje.

3.3.4 Na+-AG3: vliv malé kontaminace ionty K+

Protože naše předchozí  výsledky ukázaly,  že antiparalelní  forma Na+-AG3 

kvadruplexu je (i při vysoké koncentraci AG3) za fyziologických koncentraci Na+ 

termodynamicky nejstabilnější strukturou, pokusili jsme se najít jiné vysvětlení pro 

přechod  pozorovaný v [7].  Předpokládali  jsme  určitou  kontaminaci  dotyčných 

vzorků ionty K+, které mohly v lyofilizátu zůstat ze syntézy a které mohly vyvolat 

přechod alespoň do "3+1" formy.

Přechod do paralelní  formy pozorovaný v  [7] by to  sice  nevysvětlilo,  ale 

mohlo  by  to  naznačit  možný  směr  dalších  experimentů.  Různé  ionty  silně 

stabilizující paralelní kvadruplexy se totiž do dotyčného vzorku mohly dostat jednak 

ze samotné výroby, ale také z materiálu fotonického krystalu použitého pro měření 

PCFR či náhodnou kontaminací při přípravě pufrů.

Kontaminace byla realizována  nahrazením části (cca 3%, 7% a 20%) pufru 

Na+-PBS  v  koncentrovaném  vzorku  (cODN = 150 mM)  pufrem  K+-PBS  tak,  aby 

zůstala  zachována  celková  iontová  síla.  Vzorky  s  různou  kontaminací  pak  byly 

inkubovány po dobu 60 hodin. 
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U žádného z nich nebyly ani po uplynutí takto dlouhého stání pozorovány 

žádné spektrální  změny.  To dokládá  Obr.č.  25,  na  němž jsou vyobrazena spektra 

vzorku s  nejvyšší kontaminací 20% v porovnání s různými spektry referenčními.

Dokonce  ani  důkladný  annealing kontaminovaných  vzorků  žádný 

pozorovatelný posuv k  "3+1" struktuře nevyvolal,  ačkoli  se  má obecně za to,  že 

ionty K+ ionty Na+ v G-tetrádach nahrazují rychle. Uvedené výsledky tedy správnosti 

kontaminační hypotézy nenasvědčují.  Pro její  přesvědčivější zpochybnění by bylo 

třeba  prozkoumat  ještě  vliv  kontaminace  nějakým dvoumocným kationtem,  který 

paralelní strukturu AG3 stabilizuje efektivněji než draslík. To bude náplní budoucích 

experimentů.
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Obr.č. 25: Vliv kontaminace vzorků Na+-AG3 pufrem K+-PBS. Vzorky s nejvyšší 
mírou kontaminace (20%) po 60-hodinové inkubaci jsou porovnávány se vzorky bez 
kontaminace a inkubace. Všechny mají RS odpovídající antiparalelní formě 
Na+-AG3.



3.3.5 Odstraňování iontů ze vzorků

Protože  pořizování  ODN  v  množstvích  potřebných  pro  přípravu 

koncentrovaných vzorků pro RS je finančně náročné, pokusili jsme se použité vzorky 

uvést  do  počátečního  stavu,  tj. zbavit  je  přidaných  iontů.  Předpokládali  jsme,  že 

postupem použitým při čištění originálního lyofilizátu bude možno vzorky převést 

zpět do nekvadruplexové formy a tím je recyklovat.

Postup recyklace byl následovný: všechny použité vzorky Li+-AG3, Na+-AG3 

a K+-AG3 (annealované i neannealované), byly smíchány dohromady a naředěny za 

studena  deionizovanou  vodou  na  větší  objem  (750 µl).  Směs  byla  opět 

zakoncentrována  na  centrifugačním  filtru  Amicon  a  opakovaně  promyta 

deionizovanou vodou. Předpokládali jsme, že ve zředěném stavu a při nízké iontové 

síle  roztoku  dojde  k  denaturaci  přítomných  kvadruplexů  a  tím  k  uvolnění  části 

kationtů do roztoku. Na  Obr.č. 26 jsou RS spektra AG3 pořízená po jednotlivých 

krocích recyklace.
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Obr.č. 26: Odstraňování iontů ze vzorku obsahujícího ionty lithia, sodíku i draslíku v  
neznámém poměru. Vzorek je zředěn, cODN = 15 mM



Z černého spektra je patrné, že samotné naředění vzorku obsahujícího různé 

kvadruplexy deionizovanou vodou za studena na jejich kompletní denaturaci nestačí. 

Přítomnost pásu 1719 cm-1 ukazuje, že ve vzorku je zachována kvadruplexová 

struktura, která vzhledem k relativním intenzitám pásů 610 a 1338 cm-1 odpovídá v 

průměru konformaci "3+1". Za toto chování jsou téměř jistě zodpovědné ionty 

draslíku.

Protože podle RS byly kvadruplexové struktury ve výsledném koncentrátu 

stále  přítomny,  postup  byl  opakován  za  zvýšené  teploty.  Koncentrát  byl  naředěn 

deionizovanou vodou na objem 750 µl  a zahřát na teplotu 95°C po dobu 15 min. 

Předpokládali jsme, že teplotní denaturace ve zředěném stavu, při nízké iontové síle 

roztoku a při vysoké teplotě kvadruplexy rozruší. Červené spektrum na  Obr.č. 26 

však ukazuje, že ani toto nestačí; pás 1719 cm-1 se sice zmenšil, ale nezmizel, což 

znamená,  že  kvadruplexy jsou ve vzorku stále  do jisté  míry přítomny,  patrně ve 

směsi  s  jednou  či  více  dalšími  nekvadruplexovými  strukturami.  Vzorek  by však 

teoreticky neměl obsahovat žádné volné kationty až na ty, které se udržely v iontové 

obálce AG3 nebo uvnitř G-tetrád, které odolaly termální denaturaci.

Koncentrát z předešlého kroku byl naředěn do 30 mM Na+-PBS o koncentraci 

Na+ 150 mM;  výsledný  roztok  byl  pak  zakoncentrován  na  centrifugačním  filtru. 

Nárůst pásů 610 a 1326 cm-1 v RS spektru (zelená křivka na Obr.č. 26) ukazuje na 

posun  směrem  k  antiparalelní  struktuře.  Pás  na  1719 cm-1 indikující  obecně 

přítomnost  kvadruplexů  však  zůstává  nevýrazný,  na  úrovni  vzorku  z  předešlého 

kroku (tj. po zahřátí v deionizované vodě). Je zřejmé, že recyklovaný AG3 nevytvoří 

v Na+-PBS antiparalelní kvadruplex ve stejném rozsahu, jako když byl připraven z 

originálního vzorku. Tvorbě klasické antiparalelního Na+-AG3 pravděpodobně brání 

struktury  vzniklé  neúplnou  denaturací  kvadruplexů  pocházejících  z  původních 

vzorků.  To představuje další  příklad  vlivu historie  ODN -  zejména koncentrační, 

iontové a termální - na výsledky, které při studiu kvadruplexů obdržíme. Také tento 

problém si v budoucnu jistě zaslouží hlubší a systematičtější studium, protože zřejmě 

může být zdrojem kontroverzních a nereprodukovatelných výsledků.
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3.3.6 Na+-AG3: studium vysychání pomocí DCDR

Abychom  definitivně  potvrdili,  že  konformační  přechod  Na+-AG3  do 

paralelní  struktury není  možno  vyvolat  ani  extrémně  vysokou  koncentrací  ODN, 

studovali  jsme  vzorky  Na+-AG3  silně  zahuštěné  odparem  vody.  Měření  měla 

otestovat hypotézu, podle níž je za rozdíly mezi výsledky [7] a  [8] zodpovědný silně 

zakoncentrovaný  nebo  kompletně  dehydrovaný  stav  vzorku  Na+-AG3  v  dutých 

optických  vláknech  použitých  v [7].  Lze  si  totiž  představit,  že  odparem  vody  z 

otevřených konců dutých vláken by mohlo s časem docházet k nekontrolovanému 

zakoncentrovávání vzorku. 

Podobný jev by mohl mít vliv i na charakter CD spekter publikovaných v [7]. 

Autoři při jejich měření použili skládané kyvety o optické dráze 10 µm, které jsou 

náchylné na vysychání vzorků v důsledku odparu na okrajích, posilovaného kapilární 

elevací.

Pokud byl vzorek pro CD a RS měření nanesen v µl objemech do fotonického 

krystalu nebo skládané kyvety, v obou případech mohlo během 24 hodin dojít k jeho 

nepozorovanému vyschnutí.  Pokud nebyla spektra inkubovaných vzorků měřena s 

novým  nanesením  zásobního  roztoku,  mohlo  by  to  být  příčinou  pozorovaného 

efektu. 

Pro prověření této hypotézy byla použita technika DCDR, která umožňuje 

měřit průběh vysychání vzorku až téměř do jeho úplné dehydratace.

Na  Obr.č.  27 jsou  fotky  povlaku  vzniklého  vysycháním  zásobního 

neannealovaného roztoku  Na+-AG3  naředěného  v  poměru  1:100  deionizovanou 

vodou.
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Obr.č. 27: Vyschlá kapka vytvořená z 5 µl roztoku připraveného stonásobným 
ředěním zásobního roztoku Na+-AG3 (původně cODN = 350 mM, cNa = 150 mM) 
deionizovanou vodou. Zobrazeno objektivy se zvětšením 5x, 10x a 50x (zleva 
doprava). Průměr kapky je cca 800 μm.



Na  Obr.č.  28 a  Obr.č.  29 jsou  RS  kapky  Na+-AG3 akumulovaná  během 

závěrečné fáze jejího vysychání.

Horní, červené spektrum bylo pořízeno nejdříve, obsahuje tedy nejvíce vody 

a  má  ze  všech  spekter  nejvyšší  parametr  r.  Hodnota  r byla  určena  z  integrální 

intenzity pásů valenčních vibrací molekul vody  v oblasti  3400 cm-1. Koncentrace 

vzorku s r = 1.00 byla určena z poměru intenzity pásu valenčních vibrací CH3 skupin 

(2957 cm-1) vůči intenzitě pásu 3400 cm-1. 
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Obr.č. 28: Průběh vysychání kapky Na+-AG3 měřený pomocí DCDR. Parametr r 
představuje relativní obsah vody vzhledem ke spektru s jejím nejvyšším obsahem 
(r = 1.00). Jeho hodnota proto klesá s časem. Koncentrace AG3 pro r = 1.00 
odhadnutá z relativní intenzity jeho RS signálu vůči intenzitě valenčních vibrací 
vody je 3740 mM.



Pro samotnou  interpretaci však použijme pouze charakteristickou oblast (cca 

500 - 1800 cm-1 ) tří spekter vybraných z Obr.č. 28:

Z  Obr.č.  29 je  patrné,  že  výška  a  tvar  pásu 1711 cm-1 (odpovídá  pásu 

1719 cm-1 pro roztoky Na+-AG3) se během vysychání  nemění.  Přítomnost  tohoto 

markeru znamená, že  i v dehydratovaném vzorku se alespoň do jisté míry zachová 

uspořádaná  struktura  a  systém  vodíkových  vazeb  v  G-tetrádách,  vzorek  je  tedy 

přinejmenším částečně kvadruplexové povahy.

Překvapivé  je  však  zmenšení  pásu  837 cm-1,  který  náleží  fosfodiesterové 

skupině  O-P-O  cukrfosfátové  páteře  DNA  (viz Tab.č.  1).  Tento  pás  je 

charakteristický pro  pravidelně uspořádanou páteř  B-DNA, avšak objevuje se i ve 

spektrech  kvadruplexů,  neboť  jejich  páteře  jsou  B-DNA lokálně  podobné.  Jeho 

pokles  znamená,  že  během vysychání  ve  vzorku  k  určitému  narušení  pravidelné 

struktury  dochází.  Důvodem  může  být  chybějící  hydratační  obálka  fosfátových 

skupin, která v hydratovaném stavu pomáhá stínit jejich repulzi.

Nejdůležitejší  však  je,  že  markery  syn/anti konformerů  dG  okolo  683  a 

1330 cm-1 jen  mírně  mění  svůj  tvar,  byť poněkud  splývají.  Nedochází  k  nárůstu 
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Obr.č. 29: Vysychání vzorku v Na+-PBS: vybraná spektra a detail strukturních 
markerů okolo 1330 cm-1 (1324 a 1337 cm-1 pro C2'-endo/syn-dG a 
C2'-endo/anti-dG)



C2'-endo/anti-dG markerů na úkor markeru C2'-endo/syn-dG. Tvar těcho důležitých 

značek v žádném případě neodpovídá změnám očekávaným v případě přechodu do 

paralelní  formy. Také důležitý pás  610 cm-1 citlivý  na  topologii  dTTA-smyček  si 

zachovává tvar  i  intenzitu  a  je podobný tomu, co lze pozorovat  pro antiparalelní 

formu Na+-AG3 v roztocích. Rozhodně nedochází k jeho výraznému poklesu nebo 

dokonce vymizení, jak bychom očekávali v případě přechodu vzorku do paralelní 

formy.

Z toho je zřejmé, že k přechodu do  "3+1" ani paralelní konformace během 

vysychání  nedošlo,  což  odporuje  hypotéze  formulované  v  úvodu  této  kapitoly. 

Na+-AG3 si  v  dehydrovaném vzorku  zachovává  převážně  antiparalelní  strukturu, 

přestože  odhadovaná koncentrace ODN dosahuje extrémních hodnot převyšujících 

3740 mM.
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4. Závěr

Z experimentů provedených na ODN AG3(TTAG3)3 odvozeném ze sekvence 

lidské telomery vyplývá následující:

• v pufru Li+-PBS při  75 mM Li+ zůstává AG3(TTAG3)3 v  nekvadruplexové 

formě i při vysokých koncentracích ODN (150 mM).

• v pufru K+-PBS při 150 mM K+ za jinak stejných podmínek AG3(TTAG3)3 

spontánně  zaujme  konformaci  "3+1",  kterou  si  zachová  i  navzdory téměř 

jedenáctidennímu stání a mírnému zahřátí. Podle výsledků [8] to představuje 

zajímavý  rozdíl  oproti  chování  K+-G3(TTAG3)3,  který  za  těchto  podmínek 

zaujme  antiparalelní  konformaci,  stáním  následně  postupně  přechází  do 

formy "3+1" a následkem annealingu zaujme paralelní konformaci.

• v  pufru  Na+-PBS  o  iontové  síle  150 mM  za  jinak  stejných  podmínek 

AG3(TTAG3)3 spontánně zaujme  antiparalelní  konformaci,  což  přesně 

odpovídá  chování   Na+-G3(TTAG3)3 [8].  Změny  antiparalelní  konformace 

nebylo dosaženo (v souladu s [8]) ani téměř jedenáctidenním stáním vzorku, 

ani  změnami koncentrace,  ani důkladným  annealingem.  To je v rozporu s 

výsledky  publikovanými  v  [7],  kde  byl  pro  vysoké  koncentrace 

Na+-G3(TTAG3)3 pozorován přechod do paralelní formy.

• bylo  demonstrováno,  že  přidávání  iontů  K+ k Na+-G3(TTAG3)3 až  do 

cK+ = 30 mM  při  zachování  celkové  iontové  síly  150 mM  ani  po 

60-tihodinovém  stání  (případně  termální  destabilizaci)  nevede  ke  změně 

výchozí antiparalelní konformace. Hypotéza o kontaminaci vzorku použitého 

v [7] K+ ionty tak byla de facto vyvrácena.

• DCDR studium silně koncentrované až dehydratované fáze vzorku Na+-AG3 

ukázalo, že ačkoli antiparalelní Na+-AG3 za těchto podmínek vykazuje určité 

strukturní  změny  nejasného  charakteru,  rozhodně  nezaujmou  "3+1" ani 

paralelní konformaci. Hypotéza, podle níž lze rozdíl ve výsledcích  [7] a [8] 

přičíst  vysychání  vzorku  v  dutých  optických  vláknech  použitých  v  první 

jmenované  práci,  tak  nebyla  potvrzena.  Odhalení  příčiny  rozdílu  ve 

výsledcích obou prací tak zůstane předmětem dalšího studia.

• Pokusy o odstranění iontů K+ a Na+ z použitých vzorků AG3 ukázaly, že se 
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nejedná o přímočaře proveditelný úkol. Promytím deionizovanou vodou za 

studena  se  přítomná  směs  různých  kvadruplexů  nepřevedla  na 

nekvadruplexovou  formu.  Zahřátí  a  následné  opětovné  promytí  vodou 

kvadruplexovou  strukturu  částečně  narušilo,  avšak  neodstranilo.  Konečně 

promytí  pufrem  Na+-PBS  vedlo  k  vytvoření  hybridní  struktury  s 

antiparalelními  rysy.  Je  zřejmé,  že  kvadruplexové  struktury  vytvořené  za 

vysokých koncentrací ODN můžou přetrvat i v podmínkách, které jsou pro 

jejich udržení zdánlivě nepřijatelné.
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6. Seznam použitých zkratek

AG3 zkratka pro sekvenci AG3(TTAG3)3

CD cirkulární dichroismus

DCDR Drop Coating Deposited Raman

dG deoxyguanosin

G3 zkratka pro sekvenci  G3(TTAG3)3

HR homologní rekombinace

NHEJ nehomologní spojování konců

ODN oligodeoxyribonukleotid

PBS phosphate buffer solution

PCFR Photonic Crystal Fibre-enhanced Raman

PEG polyethylenglykol

Q kvadruplex

RS Ramanova spektroskopie

SVD Singular Value Decomposition
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