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ABSTRAKT 
Lokální struktury DNA jsou alternativními konformacemi, které dokáže DNA zaujímat oproti 

nejběžnější konformaci B-DNA. Tyto struktury hrají často zásadní roli v regulaci základních 

biologických procesů, jako je replikace DNA, transkripce či vazba specifických ligandů. Díky 

tomuto biologickému významu jsou alternativní sekundární struktury DNA potenciálním cílem 

řady léčiv. 

V této diplomové práci jsou pomocí bioinformatických nástrojů analyzovány lokální struktury 

v genomech virů z čeledí Flaviviridae a Retroviridae a následně jsou tyto struktury zobrazeny 

pomocí atomové silové mikroskopie. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

DNA, kvadruplex, křížová struktura, AFM, viry, bioinformatická analýza 

 

 
 

ABSTRACT 
Local DNA structures are alternative DNA conformations which can be formed aside from 

typical B-DNA conformation. These structures often play pivotal roles in regulation of basic 

biological processes, such as DNA replication, transcription or binding of specific ligands. This 

biological significance makes alternative DNA secondary structures a potential drug target. 

In this diploma thesis, local structures in genomes of viruses from Flaviviridae and Retroviridae 

families are analysed using bioinformatics tools. Furthermore, these structures are visualised 

using atomic force microscopy. 
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1 ÚVOD 
Molekula DNA může kromě základní struktury B-DNA zaujímat také další sekundární 

struktury, jako je triplex, kvadruplex, interkalovaný motiv nebo křížová struktura. Tyto 

struktury jsou mnohdy místy, kde dochází k interakci signálních molekul, enzymů a proteinů 

s DNA. Mnohé z těchto regulačních molekul vykazují vyšší specifitu k určité sekundární 

struktuře než ke určité sekvenci DNA. Alternativní sekundární struktury DNA jsou proto 

možným cílem léčiv řady nemocí. 

Viry čeledí Flaviviridae a Retroviridae jsou častými patogeny člověka a dalších savců. Mezi 

nejvýznamnější zástupce těchto čeledí se řadí například virus HIV, hepatitidy B, hepatitidy C, 

virus žluté zimnice nebo Zika virus. Tato diplomová práce se zaměřuje na in silico analýzu 

výskytu G-kvadruplexů a křížových struktur v genomech virů těchto dvou čeledí. 

První část diplomové práce se skládá z literární rešerše na téma sekundárních struktur 

v molekulách nukleových kyselin, jejich struktury, mechanismu jejich vzniku, jejich funkce 

a biologického významu. Rešerše se zabývá také možnostmi jejich studia pomocí 

bioinformatických nástrojů. Samostatná kapitola je věnována atomové silové mikroskopii 

a také sekundárním strukturám v genomech virů, konkrétně virů z čeledí Flaviviridae 

a Retroviridae. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat výskyt sekvencí potenciálně tvořících kvadruplexy 

a inverzních repetic u 145 virů z čeledi Flaviviridae a 84 virů z čeledi Retroviridae pomocí 

bioinformatických nástrojů G4Hunter a Palindrome analyser, vyhledat v genomech virů těchto 

čeledí sekvence tvořící G-kvadruplexy a křížové struktury pomocí bioinformatického nástroje 

BLASTn a ty následně vizualizovat v plazmidech pomocí atomové silové mikroskopie.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Lokální struktury v molekulách DNA 

Od objevu struktury B-DNA Watsonem a Crickem v roce 1953 [1] bylo popsáno několik 

dalších forem, ve kterých se může DNA nacházet, odlišných od základního modelu dvojité 

šroubovice [2][3][4]. Tyto struktury se hojně vyskytují v genomech všech organismů a často 

hrají důležité role v regulaci mnoha základních biologických funkcí. Vznik alternativních DNA 

struktur je umožněn zvyšováním stability lokální konformace a indukcí konformačních změn 

pomocí negativního nadšroubovicového vinutí DNA a vazby proteinů v oblastech se 

specifickými periodicky se opakujícími sekvencemi. Mezi nejlépe popsané sekundární 

struktury DNA patří například triplex, kvadruplex, Z-DNA nebo křížová struktura [2][5]. 

2.1.1 Z-DNA 

Z-DNA byla první objevenou sekundární strukturou. Jedná se o levotočivou šroubovici 

vznikající ze sekvence obsahující střídavě puriny a pyrimidiny (obrázek 1). Repetitivní 

jednotka Z-DNA je tvořena dinukleotidy, šroubovice obsahuje pouze jeden hluboký a úzký 

žlábek odpovídající malému žlábku v B-DNA a jedna otáčka obsahuje 12 bp [6]. Za 

fyziologických podmínek se Z-DNA tvoří v negativně nadšroubovicově vinuté DNA 

a interakce protilátek proti Z-DNA s vícero místy aktivních eukaryotických genů poukazuje na 

její potenciálně významnou biologickou roli [2][7][8]. Sekvence tvořící Z-DNA mají potenciál 

zvyšovat frekvence rekombinací, delecí a translokací v buněčných systémech [9].  
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Obrázek 1 - Struktura Z-DNA a B-DNA. Černě jsou vyznačena jednotlivá vlákna duplexů [6]. 

2.1.2 Triplex 

Triplex je struktura tvořená třemi vlákny DNA, vznikající okupací velkého žlábku B-DNA 

purinovou nebo pyrimidinovou bází, čímž dojde k Hogsteenovu párování s purinovým párem 

bází. Triplexy mohou být intermolekulární a intramolekulární (obrázek 2). Intermolekulární 

triplexy vznikají mezi oligonukleotidy tvořícími triplex (TFO) a cílovou sekvencí na 

dvouvláknové DNA. Intramolekulární triplexy jsou hlavní složkou H-DNA, což je struktura, 

která se tvoří v homopurinových-homopyrimidinových regionech nadšroubovicově vinuté 

DNA. TFO se díky vysoké specifitě a afinitě k cílovým sekvencím na DNA využívají například 

v genové terapii jako modulátory genové aktivity in vivo [10]. Sekvenčně-specifická 

modifikace DNA chemicky upravenými TFO byla demonstrována cíleným štěpením DNA 

umělou fotoendonukleázou navázanou na 3´ fosfát TFO [11]. Dále bylo prokázáno, že TFO 

kovalentně vázané k fotoaktivovatelnému zesíťovacímu činidlu, psoralenu, může být využito 

k indukci sekvenčně specifického poškození DNA tvorbou mezivláknových zesítění v savčích 

buňkách [12][13]. V porovnání s DNA duplexy jsou triplexy méně stabilní, a to kvůli nižšímu 

počtu vodíkových můstků a elektrostatickému odporu záporně nabitých fosfátových koster. 
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Přítomnost Mg2+ iontů uvolňuje tento elektrostatický odpor a tím stabilizuje triplex [14]. 

Většina homopurinových-homopyrimidinových sekvencí se nalézá v intronech, promotorech 

nebo 5´a 3´ nepřekládaných oblastech a byla prokázána častá přítomnost sekvencí tvořících 

triplexy v genech účastnících se buněčné komunikace a signalizace [15]. 

 

Obrázek 2 - (A) Intramolekulární triplex. (B) Intermolekulární triplex. „M“ znázorňuje velký žlábek, 

„m“ malý žlábek [16]. 

2.1.3 Kvadruplex 

G-kvadruplexy jsou čtyřvláknové struktury nukleových kyselin vznikající ze sekvencí DNA 

a RNA bohatých na guanin. Základní struktura G-kvadruplexu se skládá z naskládaných 

guaninových tetrád (obrázek 3b). G-tetráda je čtvercová planární platforma čtyř guaninových 

bází spojených pomocí Hogsteenova párování [17][18]. Ke stabilizaci naskládaných G-tetrád 

a tím struktury G-kvadruplexu je zapotřebí koordinace K+ nebo Na+ s O6 atomy tetrádových 

guaninů (obrázek 3a) [19]. Tetrádové guaniny mohou zaujmout syn nebo anti glykosidickou 

konformaci. Guaniny z paralelních vláken zaujímají stejnou glykosidickou konformaci, 

guaniny z antiparalelních vláken zaujímají rozdílnou glykosidickou konformaci [20]. 

G-kvadruplexy mohou být rozděleny na intramolekulární, tvořené jednou molekulou nukleové 

kyseliny, nebo intermolekulární, tvořené více molekulami nukleových kyselin. 

Tetramolekulární G-kvadruplexy bývají uspořádány paralelně s tetrádovými guaniny 

zaujímajícími anti glykosidickou konformaci. V biologických systémech jsou nejběžnější 

intramolekulární G-kvadruplexy s jádrem tvořeným třemi tetrádami. Intramolekulární 

G-kvadruplexy se vyznačují rychlým vznikem a velkou konformační diverzitou. Podle směru 
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vláken může být G-kvadruplex paralelní, se všemi čtyřmi vlákny jdoucími ve stejném směru, 

hybridní, s paralelními i antiparalelními vlákny, nebo antiparalelní, v němž jsou vůči sobě 

všechna vlákna antiparalelní. V intramolekulárních kvadruplexech jsou G-vlákna spojena 

různými typy smyček. Mohou to být vrtulové smyčky spojující paralelní vlákna, laterální 

smyčky spojující sousedící antiparalelní vlákna nebo diagonální smyčky spojující vlákna přes 

jádro G-tetrády [18][21]. 

 

Obrázek 3 - (a) G-tetráda s jednomocným kationtem v centrální pozici. (b) Schéma intramolekulárního 

G-kvadruplexu se třemi G-tetrádami. Upraveno dle [22]. 

 

První biologicky relevantní G-kvadruplexy byly objeveny v eukaryotické chromozomální DNA 

telomer [23].  Lidské telomery obsahují 5-10 kb dlouhou d(TTAGGG)n tandemovou sekvenci 

s 50-600 nt dlouhým přesahem na 3´ konci, který může vytvářet G-kvadruplex [24][25].  Bylo 

prokázáno, že formace G-kvadruplexu v lidských telomerách inhibuje aktivitu telomerázy, 

která je aktivní v 80-85 % rakovinných buněk a ten je proto zvažován jako potenciální cíl 

protirakovinných léčiv [26][27]. V současnosti byly DNA G-kvadruplexy identifikovány 

v promotorech řady lidských genů účastnících se růstu a proliferace, kde se uplatňují jako 

potenciální regulátory transkripce. Například jeden z nejběžněji deregulovaných genů při 

rakovině, c-MYC, obsahuje motiv G-kvadruplexu, který zde funguje jako silencer, 

v promotorovém nukleázovém hypersenzitivním elementu (NHE) III1, který reguluje 

transkripci ze 75-85 % [28][29]. Mimo lidský genom byly G-kvadruplexy identifikovány 

převážně v regionech s regulačním významem, včetně regionů v genomech lidských patogenů 

[30].  
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2.1.4 I-motiv 

V sekvencích genomické DNA bohatých na guanin jsou přítomny komplementární sekvence 

bohaté na cytosin. Tyto sekvence mohou také tvořit kvadruplexové alternativní DNA struktury, 

interkalované motivy (i-motivy) [31][32]. Tetramerní struktura i-motivu se skládá z dvou 

paralelních duplexů spojených antiparalelně pomocí interkalovaných hemiprotonovaných 

cytosinových párů bází (obrázek 4). Tvorba těchto struktur v hexamerové sekvenci 

d(TCCCCC) v kyselých podmínkách byla poprvé prokázána v roce 1993 [33]. Aby mohla být 

struktura vytvořena in vitro, je potřeba, aby byl jeden z cytosinů v páru protonován (obrázek 

5A). Takto může být sekvence pomocí změny pH reverzibilně sbalena a rozbalena, čehož je 

využíváno v DNA nanotechnologiích [32].  

 

Obrázek 4 - Schéma duplexu a intramolekulárního i-motivu. Upraveno dle [32]. 

 

Struktura i-motivu obsahuje 2 velmi široké a 2 velmi úzké žlábky. Krátké vzdálenosti mezi 

cukr-fosfátovými kostrami v úzkém žlábku vedou díky blízkosti fosfátů k destabilizaci 

interakcí, což je částečně kompenzováno mezivláknovými kontakty cukernatých zbytků. 

Jelikož malý žlábek vzniká mezi antiparalelními vlákny, vyskytují se 2 typy kontaktů mezi 

cukernatými zbytky: face-to-face (ff) a back-to-back (bb) (obrázek 5C) [31]. Podle 

prostorového uspořádání C:C+ párů bází může struktura i-motivu zaujmout 2 interkalační 

topologie: 3´E a 5´E (viz obrázek 5D) [34]. Struktura 3´E vzniká, pokud je krajní C:C+ pár na 

3´ konci, 5´E vzniká, pokud je krajní C:C+ pár na 5´ konci [35]. 3´E topologie má větší stabilitu 

než 5´E díky rozšířeným kontaktům mezi cukernatými zbytky podél úzkého žlábku [36]. 

Komplementárně k tandemové sekvenci d(TTAGGG)n se na lidských telomerách vyskytuje 

také d(AATCCC)n sekvence, schopná tvorby i-motivu. Chen et al. v roce 2012 zjistili, že 

přítomnost jednovrstvých uhlíkových nanotrubiček (SWNT), které stabilizují i-motiv na lidské 

telomerické sekvenci bohaté na cytosin při fyziologickém pH a teplotě, inhibuje aktivitu 

duplex 

i-motiv 
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telomerázy [29]. Přetrvávání i-motivů a G-kvadruplexů vede ke ztrátě čepičky telomer 

a uvolnění proteinů vázajících se na telomery, což způsobuje buněčnou odpověď na poškození 

DNA a apoptózu [37]. Také NHE III1 region c-MYC onkogenu osahuje vlákno bohaté na 

cytosin, schopné vytvořit i-motiv. Bylo zjištěno, že tento i-motiv je stabilní in vitro pouze při 

pH pod 6,5, avšak při působení negativního nadšroubovicového stresu, podobného jako při 

transkripci, může být stabilní i při neutrálním pH [38]. 

 

Obrázek 5 - (A) C:C+ pár bází. (B) Stohování C:C+ párů bází. (C) 3D struktura tetramolekulárního 

i-motivu se zvýrazněnými ff a bb kontakty a dvěma vodíkovými můstky vyznačenými přerušovanou 

čarou. (D) Schéma znázorňující 3′E a 5′E interkalační topologie intermolekulárního i-motivu. Upraveno 

dle [31]. 

ff  

bb 

3´-E topologie 
5´-E topologie 
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2.1.5 Křížová struktura 

Křížové struktury a vlásenky vznikají v genomu z inverzních repetic (IR) o délce alespoň 6 nt 

a jsou stabilizovány nadšroubovicovým vinutím. Tyto struktury jsou důležité v mnoha 

biologických procesech, jako je transkripce, replikace, rekombinace, kontrola genové exprese 

a organizace genomu [39][40]. Struktura se skládá ze čtyřcestného spojení, stonku a smyčky. 

Stonek je tvořen duplexovou DNA, která se však od zbylé DNA v molekule liší tím, že 

nepodléhá superhelikálnímu stresu [41]. Velikost smyčky závisí na délce sekvence mezi 

inverzními repeticemi. Přímé inverzní repetice bez mezery tvoří křížové struktury s malou 

jednovláknovou smyčkou. Tvorba křížových struktur z inverzních repetic s mezerami je závislá 

jak na délce mezery mezi repeticemi, tak na její sekvenci. Sekvence bohaté na AT páry bází 

obecně zvyšují pravděpodobnost vzniku křížové struktury. Je také možné, že sekvence mezery 

vytvoří svou vlastní sekundární strukturu. Vznik křížové struktury má velký vliv na geometrii 

DNA, jelikož sekvence, které by od sebe byly normálně vzdáleny se tímto způsobem mohou 

dostat do těsné blízkosti [39][42]. Studiem křížových struktur pomocí atomové silové 

mikroskopie (AFM) byly identifikovány 3 třídy křížových struktur – rozložené, složené 

a přechodové ohnuté (obrázek 6). Rozložené křížové struktury zaujímají čtvercovou planární 

čtyřnásobně symetrickou konformaci, ve které jsou na sebe přilehlá ramena téměř kolmá. 

Složené křížové struktury zaujímají konformaci, kde jsou přilehlá ramena v ostrém úhlu 

s hlavními vlákny DNA [39]. Strukturní motivy čtyřcestné spojení a stonek se nacházejí také 

v Hollidayových spojeních, které vznikají při rekombinaci, opravě dvouvláknových zlomů 

a obrácení replikační vidličky při replikaci. Hollidayova spojení jsou rozvolňována třídou 

strukturně specifických nukleáz – spojení rušících enzymů. Rozvolnění Hollidayových spojů je 

zásadní pro udržení genomické stability [39][43]. 

 

Obrázek 6 - Konformace křížových struktur. (A) Rozložená konformace. (B) Ohnutá konformace. (C) 

Složená konformace [39]. 



15 

 

Existují 2 možné způsoby, jak se z inverzních repetic v nadšroubovicově vinuté DNA mohou 

vytvořit křížové struktury a podle nich lze křížové struktury rozdělit na C-typ a S-typ. Většina 

křížových struktur spadá pod S-typ, který vyžaduje k tvorbě křížové struktury přítomnost 

kationtu. Tvorba následně probíhá za vyšších teplot a s nižšími aktivačními parametry než 

u křížových struktur typu C. Mechanismus vzniku křížové struktury typu S zahrnuje otevírání 

párů bází v centru inverzní repetice, tvorbu vnitrovláknového párování bází a čtyřcestného 

spojení, a nakonec migraci větví za tvorby konečné křížové struktury. Rozdíl oproti typu C je 

v tom, že bublina vznikající při iniciálním otevírání párů bází je u typu C mnohem větší kvůli 

destabilizaci lemující DNA (obrázek 7). Křížové struktury typu C vznikají bez přítomnosti 

iontů a jsou extrémně závislé na teplotě. Základní faktor, který nejvíce ovlivňuje typ vzniku 

křížové struktury je povaha DNA tvořící prostředí inverzní repetice. Určité sekvence bohaté na 

AT páry bází udělují v poloze cis blízko ležícím inverzním repeticím charakter C-typu, kdežto 

v nepřítomnosti těchto sekvencí přetrvává charakter S-typu [41][44][45]. 

 

Obrázek 7 - Schéma dvou alternativních mechanismů tvorby křížových struktur. Většina sekvencí tvoří 

křížové struktury dráhou typu S, kdy se v centru inverzní repetice vytvoří relativně malá bublina, 

následně dochází k mezivláknovému párování bází, vytvoření spojení, a nakonec migraci větví k plné 

tvorbě křížové struktury. V sekvencích bohatých na adenin a thymin se mohou křížové struktury tvořit 

mechanismem typu C, ve kterém se zpočátku vytvoří velká bublina a plná křížová struktura může 

vzniknout v jediném kroku. Upraveno dle [41]. 

inverzní repetice 
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Kvůli migraci větví nejsou křížové struktury termodynamicky stabilní v lineární DNA [46]. 

Vznik křížových struktur in vivo byl prokázán u prokaryot i eukaryot. Poprvé byla přítomnost 

křížové struktury prokázána v kruhové plasmidové DNA, kde byla stabilizována díky 

negativnímu nadšroubovicovému vinutí. Plasmidy s přirozeným nadšroubovicovým vinutím 

obvykle obsahují křížové struktury in vitro i in vivo [47]. K izolaci segmentů genomické DNA 

obsahujících křížové struktury byly použity monoklonální protilátky proti křížovým 

strukturám. Tyto skevence byly navíc schopny se po transfekci do HeLa buněk autonomně 

replikovat [48]. Stabilizace křížových struktur monoklonálními protilátkami 2D3 a 4B4 se 

specifitou vůči křížovým strukturám způsobila 2 až 6násobné zrychlení replikace in vivo [49]. 

Přítomnost křížových struktur in vivo přímo reguluje transkripci, například inzert 

d(AT)n-d(AT)n má schopnost v E. coli spontánně zaujmout křížovou strukturu, což vede 

k zastavení syntézy proteinu [50]. 

2.2 Bioinformatická analýza lokálních struktur 

Bioinformatika je interdisciplinární obor, který spojuje informatiku a biostatistiku 

s biologickými a biomedicínskými vědami, jako je biochemie, buněčná biologie, vývojová 

biologie, genetika, genomika a fyziologie. Jako důležitá disciplína se projevila v 70. letech 

20. století, krátce po vývoji technologie vysoce výkonného sekvencování DNA [51]. Potřeba 

interpretovat biologické informace získané dekádami výzkumných studií vedla k založení 

Národního centra pro biotechnologické informace (NCBI) v roce 1988. V době založení byly 

cíli NCBI: (1) vytvoření automatizovaných systémů pro ukládání a analýzu dat z molekulární 

biologie, biochemie a genetiky, (2) provedení výzkumu pomocí pokročilých počítačově 

založených metod zpracování informací, s cílem analýzy struktury a funkce biologicky 

významných molekul a sloučenin, (3) zprostředkování využití databází a softwarů 

biotechnologickými výzkumnými pracovníky a zdravotnickým personálem a (4) celosvětové 

shromáždění biotechnologických informací [52]. Od roku 1988 NCBI naplnilo mnoho z těchto 

cílů a poskytlo soubor databází a počítačových nástrojů, které jsou esenciální pro moderní 

biomedicínský výzkum v širokém spektru disciplín včetně molekulární epidemiologie [53]. 

2.2.1 In silico analýza G-kvadruplexů 

S rostoucím zájmem o G-kvadruplexy se zvyšuje potřeba přesných nástrojů, pomocí kterých by 

bylo možno předpovědět sklon dané DNA či RNA sekvence k tvorbě kvadruplexů. Existuje 

několik algoritmů předpovídajících sklon ke tvorbě kvadruplexů, jako je Quadparser, avšak 

některé studie uvádí, že určité sekvence, které nejsou těmito nástroji detekovány formují 

G-kvadruplexy (falešné negativity) a na druhou stranu určité sekvence, které mají dle 
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předpovědi formovat G-kvadruplexy je neformují (falešné pozitivity) [54]. Algoritmy první 

generace vyhledávaly znaky shodující se se vzorem [GnNmGnNoGnNpGn], o němž se 

předpokládalo, že je příznivý pro tvorbu kvadruplexů. V algoritmech druhé generace 

vyhledávala Maizelova skupina výskyt Gn (n ≥ 2) opakování v okně dané velikosti. Bylo 

navrženo a aplikováno mnoho variací pro různé typy databází genomických DNA či RNA 

sekvencí. Tyto algoritmy obvykle identifikují lokální výskyt opakování guaninových bází nad 

prahem velikosti (n) 2 nebo 3. [55]. Mnoho z těchto algoritmů poskytují pouze binární (ano/ne) 

odpověď místo kvantitativní analýzy, která by umožnila korelovat míru tendence ke tvorbě 

kvadruplexů s dalšími genomickými či funkčními parametry [54]. Algoritmus G4Hunter 

poskytuje jako výstup skóre neboli sklon ke tvorbě kvadruplexů. Pracuje s parametry 

G-richness, odrážející frakci guaninů v analyzované sekvenci, a G-skewness, odrážející 

asymetrii v guaninech a cytosinech mezi komplementárními vlákny [54]. Princip algoritmu 

spočívá v tom, že každé pozici v sekvenci je uděleno skóre o hodnotě -4 až 4. Adeninu nebo 

thyminu se uděluje skóre 0 (neutrální), guaninu pozitivní skóre a cytosinu negativní skóre. Pro 

výpočet G-richness je samotnému guaninu uděleno skóre 1, v sekvenci GG je každému 

z guaninů uděleno skóre 2, v sekvenci GGG skóre 3 a v sekvenci, kde za sebou následuje 4 nebo 

více guaninů je každému z nich přiděleno skóre 4. Cytosiny jsou hodnoceny obdobně, avšak se 

zápornými hodnotami. Toto skórování vede k téměř nulovému průměrnému skóre pro regiony 

bohaté na guanin, ve kterých se opakuje GC sekvence, které mají sklon tvořit stabilní duplexy 

soutěžící s tvorbou G-kvadruplexů. Toto skórovací schéma umožňuje zároveň ohodnocovat 

také komplementární vlákno. G4Hunter skóre pro danou sekvenci představuje aritmetický 

průměr sekvence hodnot přidělených jednotlivým pozicím [54]. Uživatel algoritmu si může 

nastavit skóre pro optimalizaci vyhledávání. Vysoký práh (1,7 a více) sice minimalizuje výskyt 

falešných pozitivit a bude zvýhodňovat vysoce stabilní G-kvadruplexy, avšak vynechá velké 

množství sekvencí skutečně formujících G-kvadruplexy. Pro podrobnější průzkum potenciálu 

tvorby G-kvadruplexů je doporučeno nastavení nižšího práhu – hodnota 1,2 je dobrým 

kompromisem i přestože budou některé skutečné G-kvadruplexy vynechány. Dalším důležitým 

parametrem je velikost okna. Přednastavená velikost pro analýzu je 25 nt, což koresponduje 

s opravdovou délkou mnoha experimentálně charakterizovaných G-kvadruplexů. Velikost 

okna nad 100 nt může být využita například při identifikaci genomických regionů, ve kterých 

se může tvořit více navazujících G-kvadruplexů. Výběr velikosti okna a práhu závisí na aplikaci 

– například při použití v DNA origami nebo PCR, kde je použito více oligonukleotidových 

střižových vláken nebo primerů, zajistí hodnota práhu pod 1,5 minimalizaci artefaktů 

způsobených nežádoucí tvorbou G-kvadruplexů. Na druhou stranu při strukturní analýze 
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sekvence umožní nastavení práhu G4Hunter skóre nad 1,2 otestování hypotézy [54]. G4Hunter 

je silný a široce rozšířený nástroj k predikci G-kvadruplexů, avšak má několik limitací: 

vyžaduje pokročilé výpočetní znalosti a softwarové balíčky včetně Python 2.7 a knihovny 

NumPy, Matplotlib a Biopython, software pracuje pouze v příkazovém řádku a výsledky jsou 

exportovány v textovém formátu ve dvou souborech bez jakýchkoliv dalších nástrojů pro přímé 

zpracování dat nebo vizualizaci [56].  Brázda et al. proto vyvinuli webovou aplikaci G4Hunter, 

která doplnila originální G4Hunter Python kód o na platformě nezávislé, uživatelsky příjemné 

webové grafické rozhraní, volně dostupné na http://bioinformatics.ibp.cz [56]. 

2.2.2 In silico analýza křížových struktur 

Křížové struktury jsou tvořeny dokonalými i nedokonalými inverzními repeticemi o délce 

6 a více nukleotidů. Inverzní repetice je fragment se stejnou nukleotidovou sekvencí na 

vedoucím i opožďujícím se vlákně [57]. Ke studiu inverzních repetic v DNA sekvencích bylo 

vyvinuto několik softwarových nástrojů. Program MFOLD dostupný na 

http://unafold.rna.albany.eu detekuje křížové struktury ve vložené sekvenci pouze do délky 

9000 bp [58]. Další nástroj umožňující detekci křížových struktur je součástí Emboss softwaru, 

jde o samostatnou aplikaci pro operační systémy UNIX. Má rozsáhlé využití, avšak vyžaduje 

vyšší úroveň výpočetních znalostí a neposkytuje žádnou možnost vizualizace [59]. DetectIR 

umožňuje detekci dokonalých i nedokonalých inverzních repetic. Je volně ke stažení, avšak je 

možné jej použít pouze s komerčním softwarovým balíčkem Matlab [60]. Palindrome analyser 

je uživatelsky přívětivá, na platformě nezávislá webová aplikace, která umožňuje zobrazení a 

analýzu inverzních repetic v různých sekvencích včetně kruhových genomů. Inverzní repetice 

jsou jednoduše tříděny a srovnávány mezi sebou podle tří parametrů: délka inverzní repetice, 

délka smyčky mezi inverzními repeticemi a počet neshod v inverzní repetici. Tento nástroj 

umožňuje také vizualizaci lokalizace a distribuce vybraného typu inverzní repetice, srovnání 

frekvence jednotlivých typů inverzních repetic napříč různými genomy a také výpočet volné 

energie DNA sekvence v lineární či křížové struktuře na základě termodynamiky nejbližšího 

souseda, což je užitečné při srovnávání pravděpodobnosti tvorby křížové struktury [61]. 

Sekvence mohou být vloženy buď jako čistý text nebo importovány pomocí NCBI ID, software 

podporuje standardní IUPAC nukleotidový kód a FASTA formát. Je možno analyzovat inverzní 

repetice v sekvencích DNA i RNA nezávisle na délce vložené sekvence. Uživatel může 

definovat parametry vyhledávání v nukleotidové sekvenci – délku repetice, délku mezery a 

počet neshod. Tyto parametry mohou být vloženy jako jednotlivé hodnoty či intervaly hodnot 

(obrázek 8).  

http://bioinformatics.ibp.cz/
http://unafold.rna.albany.eu/
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Obrázek 8 - Úvodní okno webové aplikace Palindrome analyser. Uživatel zde může definovat parametry 

vyhledávání – délku inverzní repetice, délku mezery a počet neshod. 

 

Palindrome analyser zobrazuje výsledky analyzovaných dat v přehledu a analýze podobnosti. 

Ve vrchní části výsledků se nachází teplotní mapa (obrázek 9), která rozděluje sekvenci na 

segmenty podle délky a zobrazuje množství inverzních repetic v každém segmentu. Počet 

inverzních repetic je zvýrazněn pomocí intenzity červené barvy – čím světlejší barva, tím větší 

počet inverzních repetic. Pomocí teplotní mapy lze filtrovat výsledky ve vybraných 

segmentech. Pod teplotní mapou se nachází prohlížeč sekvencí zobrazující nukleotidovou 

sekvenci inverzních repetic. Inverzní repetice jsou zde barevně vyznačeny – první část světlejší 

barvou, druhá část tmavší a mezera šedou. Tato část je vhodná pro analýzu skupin a překryvů 

inverzních repetic. Ve spodní části výsledků je k dispozici přehled všech identifikovaných 

inverzních repetic s možností zobrazit detail inverzní repetice (obrázek 10). Uživatel může 

výsledky třídit podle délky repetice, délky mezery, počtu neshod a také podle nukleotidové 

sekvence. Každý řádek obsahuje informaci o délce nukleotidové sekvence, délce mezery, 

množství neshod, pozici repetice, změně Gibbsovy volné energie (ΔG) a sekvenci inverzní 

repetice se zvýrazněnými částmi. Pomocí ikony lupy lze inverzní repetici zvýraznit v teplotní 

mapě, pomocí ikony filtru lze v seznamu vyhledat stejné sekvence, jako je ta v části zvýrazněné 

červeně. Pomocí tlačítka „Show details“ lze zobrazit vizualizaci křížové struktury.  

 

Obrázek 9 - Teplotní mapa v přehledu výsledků aplikace Palindrome analyser. 
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Obrázek 10 - Přehled inverzních repetic identifikovaných v aplikaci Palindrome analyser. Zobrazen je 

detail konkrétní inverzní repetice s vizualizací. 

 

V části analýzy podobnosti jsou inverzní repetice seskupovány podle počtu shodujících se částí 

(obrázek 11). Na konci stránky se nachází přehled s histogramy vybraných charakteristik: délka 

inverzních repetic, délka mezer, počet neshod (obrázek 12) [61]. 

 

 

Obrázek 11 - Analýza podobnosti v aplikaci Palindrome analyser. 
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Obrázek 12 - Souhrn výsledků s histogramy v aplikaci Palindrome analyser. 

 

2.3 Atomová silová mikroskopie (AFM) 

Atomový silový mikroskop vynalezli v 80. letech 20. stol Binnig et al. [62]. Povrch vzorku je 

skenován ostrým hrotem, který je připevněn k raménku fungujícímu jako pružina tlačící hrot 

proti vzorku, aby kopíroval profil povrchu (obrázek 13). Využívá se elektromagnetických 

blízkodosahových i dalekodosahových sil mezi atomy vzorku a hrotu [63][85]. Vertikální 

pozice hrotu je měřena laserovým paprskem, odrážejícím se z raménka do pozičně citlivého 

fotodetektoru (PSPD) (obrázek 14). Schopnost AFM poskytovat topografický obraz 

s atomovou přesností je dána třemi hlavními faktory – (1) Umístění vzorku vzhledem k hrotu 

je kontrolováno skenerem a může být provedeno s přesností na 1 nm. (2) Špička hrotu je 

atomově ostrá. (3) Posun hrotu vzhledem k povrchu je prováděn s přesností méně než 1 nm [64] 

[62][85]. 
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Obrázek 13 - Schéma uspořádání atomového silového mikroskopu. Umístění hrotu vzhledem ke vzorku 

je kontrolováno piezoelektrickým skenerem, vertikální umístění hrotu je detekováno laserem, jehož 

pozici zaznamenává PSPD. Upraveno dle [64]. 

 

Obrázek 14 - Princip zobrazení pomocí AFM. Hrot na konci raménka skenuje povrch vzorku a ohyby 

raménka v průběhu skenu jsou detekovány [65]. 

 

Na hrot vzorku při AFM působí několik druhů sil. Jde hlavně o van der Waalsovy síly 

a repulsivní síly plynoucí z Pauliho principu. Repulsivní síly působí pouze při vzdálenosti 

menší než součet atomových poloměrů, van der Waalsovy síly působí na větší vzdálenosti. 
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Dalšími druhy sil uplatňujícími se při AFM mohou být vazebné, třecí, adhezní, deformační či 

kapilární. Vždy působí jedna ze sil signálově a zbylé šumově [63]. Kapilární efekt je jedním 

z faktorů významně ovlivňujících rozlišení při AFM. Povrch substrátu absorbuje vodní páru ze 

vzduchu, čímž se na něm vytváří tenká vrstva vody. Jedním ze substrátů tradičně používaných 

při AFM je slída, která je velmi hydrofilní. Hydrofilní jsou taktéž AFM hroty z křemíku nebo 

nitridu křemíku, a proto při přiblížení hrotu k povrchu vzniká mezi hrotem a povrchem vodní 

můstek. Díky vysokému povrchovému napětí dochází k uplatnění kapilárních sil, což může 

způsobit posun vzorku po povrchu a tím zhoršení kvality zobrazení [66][85]. 

2.3.1 Operační módy AFM 

Pro měření interakce vzorku s hrotem se využívá tří základních operačních módů: kontaktní, 

nekontaktní a poklepový. Při kontaktním módu je vzdálenost mezi hrotem a vzorkem velmi 

malá a uplatňují se odpudivé síly, které ohýbají raménko směrem od povrchu. Pokud je tuhost 

raménka nižší než síla držící atomy vzorku pohromadě, dojde k ohybu raménka. Pokud je tuhost 

raménka vyšší, vzorek je poškozen. Měření je možno provádět v režimu s konstantní výškou, 

kdy je stabilně udržována hodnota výšky základny raménka z0 a měří se ohnutí raménka. Režim 

se využívá k zobrazení struktur s menší frekvencí, než je rezonanční frekvence raménka 

a přesnost zobrazení závisí na kalibraci raménka a stabilitě polohy. Další možností je měření 

v režimu s konstantní silou, kdy se využívá stabilního ohnutí raménka a sken se provádí 

posunováním vzorku či hrotu ve směru osy z. Výhodou tohoto režimu je nezávislost prohnutí 

raménka na kapilárních silách a pružnosti raménka, nevýhodou je delší čas měření, což je dáno 

potřebou pohybu vzorku a závislostí na odezvě zpětné vazby. Přesnost zobrazení určuje 

kalibrace piezokeramiky a vlastnost zpětné vazby. Je možno využít také kombinovaný režim, 

který spojuje rychlejší sběr dat režimu s konstantní výškou s větším rozsahem režimu 

s konstantní silou. V tomto režimu se využívá zpětné vazby k dorovnávání výšek s nízkou 

frekvencí a zbylá informace je získávána z ohybu raménka. V kontaktním módu je při 

přibližování k povrchu hrot nejprve mírně ohýbán přitažlivými silami až do bodu, kdy gradient 

sil překročí tuhost raménka, a to velmi rychle přiskočí k povrchu až do oblasti působení 

odpudivých sil. Následně při oddalování dochází k poklesu odpudivých sil až do bodu, kdy je 

dosaženo rovnosti gradientu sil a tuhosti raménka a raménko rychle odskočí [63]. 

V nekontaktním módu se hrot pohybuje 1-10 nm nad povrchem vzorku, což snižuje 

pravděpodobnost poškození vzorku či kontaminace z hrotu. Je to umožněno díky využití van 

der Waalsových sil delšího dosahu, které jsou však v této oblasti velmi slabé. Aby došlo 

k zachycení signálu, je nutno využít pružnější raménko, které však zároveň musí být dostatečně 
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tuhé, aby nedošlo k jeho záchytu na povrchu, především v kapalném prostředí. Z toho důvodu 

se využívá střídavé techniky s raménkem, které je rozkmitáváno v okolí své první rezonanční 

frekvence s amplitudou takovou, aby nedošlo ke kontaktu se vzorkem [63]. 

Poklepový mód je kombinací předchozích dvou módů a vznikl ve snaze o optimalizaci rozlišení 

a vlivu na vzorek. Optimalizace je dosaženo ve výšce několika desetin nm nad vzorkem, avšak 

stále dochází k uplatnění vlivu nestability raménka, jak bylo popsáno u nekontaktního módu. 

Využívá se kmitání raménka s takovou amplitudou, aby byl hrot po krátký čas v kontaktu se 

vzorkem. Výhodou je zobrazení bez poškození vzorku a v případě, že je systém nastaven tak, 

aby se hrot dotknul vzorku několikrát, než se laterálně posune o svůj průměr, i vyšší rozlišení. 

Stále však může dojít ke kontaminaci vzorku hrotem. Rozsah sil, kterými hrot prochází je oproti 

předchozím dvěma módům mnohem větší a přechází od přitažlivé do odpudivé části. 

Nevýhodou poklepového módu je těžší teoretická interpretace a také silnější interakce kvůli 

zarytí hrotu do měkkého vzorku při doteku [63][85]. 

Pro detekci ohybu se nejčastěji využívá detektoru s laserovou diodou. Laserový paprsek dopadá 

na špičku raménka a odráží se od něj, odražený paprsek pak dopadá na světelný detektor 

rozdělený na dvě části, které před samotným měřením vyžadují vyvážení systému tak, aby 

energie svazku dopadající na obě části byla stejná. Při měření se pak ohyb raménka projeví 

posunem odrazu, čímž nastane nerovnováha mezi energií laseru dopadající na obě části 

detektoru a z jejich velikostí je možno vyvodit ohnutí raménka. V současné době se využívají 

kvadrantní detektory, které umožňují detekovat pohyb svazku v dalším kolmém směru. Před 

měřením je nutno ručně nastavit dopad laserového paprsku na špičku raménka. Pro snadnější 

určení správného nastavení je v optimálním místě raménka ze zadní strany zářez, který se po 

dopadu laseru silně rozzáří. Pro studium biologických vzorků se využívá poklepového režimu, 

kvůli nižší soudržnosti a zároveň potřebě vysokého rozlišení. Pomocí AFM lze měřit vzorky 

i v kapalném prostředí, avšak v takovém případě musí být celé raménko ponořeno do kapaliny 

na povrchu vzorku a také je třeba zvolit vhodnou rychlost skenování vzhledem k viskóznímu 

tření. Problémem při měření biologických vzorků bývá jejich nerovnoměrné rozptýlení po 

povrchu, a tudíž obtížnější lokalizace [63]. Využití poklepového režimu při měření typicky 

hydrofilních biologických vzorků taktéž zmenšuje efekt kapilárních sil, díky rušivému vlivu 

oscilujícího hrotu na kapiláru [67]. Při skenu může hrot posunout nebo smést vzorky, které jsou 

k povrchu slabě vázány. Přípravě vzorku při studiu biologických vzorků pomocí AFM je proto 

třeba věnovat zvláštní pozornost. Dříve se ke spolehlivému zobrazení dlouhých molekul DNA 

využívalo ošetření povrchu slídy Mg2+ ionty ke zvýšení afinity negativně nabitého povrchu 
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slídy k DNA [68]. Později však bylo prokázáno, že ošetření slídy kationty není potřeba, pokud 

jsou přítomny v pufru [69]. Další možností zlepšení adheze vzorku je funkcionalizace povrchu 

slídy alkoxysilany. Jedním z vhodných činidel je 3-aminopropyltriethoxysilan (APTES), který 

se váže na sklo nebo křemík pomocí silanových skupin a na povrch vnáší aminoskupiny. Díky 

tomu má funkcionalizovaný povrch kladný náboj a je schopen vázat negativně nabitou DNA 

v rozsahu pH odpovídajícímu stabilitě DNA duplexu [70]. 

2.4 Viry a sekundární struktury v jejich genomech 

Sekvence formující G-kvadruplexy byly kromě lidského genomu nalezeny také v genomech 

mnoha jiných organismů, včetně virů [71]. G-kvadruplexy v genomech virů jsou možným 

cílem antivirové terapie [72]. 

2.4.1 Retroviridae 

Viry čeledi Retroviridae jsou častými patogeny člověka i jiných obratlovců. Jde o ss+RNA 

obalené viry, které v průběhu replikace vytvářejí ze své RNA pomocí reverzní transkripce DNA 

intermediát. Tato virová DNA je následně importována do jádra a za katalýzy virovou 

integrázou vložena do buněčné DNA. Transkripcí takto vložené sekvence vznikají mRNA 

kódující různé virové proteiny a genomická RNA. Provirus může také přejít do latentní fáze, 

čímž je znemožněna detekce viru a jeho hostitelské buňky imunitním systémem [72].  Infekce 

těmito viry způsobují řadu onemocnění, jako malignity, imunitní nedostatečnost či 

neurologické poruchy [73]. Hlavním předmětem studií zaměřených na výskyt a význam 

G-kvadruplexů je lidský virus imunitní nedostatečnosti (HIV) způsobující syndrom získané 

ztráty imunity (AIDS). Vývoj vysoce účinné antiretrovirální terapie umožnil lidem žít s tímto 

onemocněním jako chronickým, avšak po odstavení léčiva nebo při vzniku rezistence zůstanou 

virové částice plně schopné replikace v T-buňkách [74]. Genom viru HIV-1 obsahuje 2 kopie 

ssRNA kódující 9 genů. HIV-1 dlouhá koncová repetice (LTR) se účastní kontroly transkripce 

v rámci integrovaného proviru a obsahuje dva intramolekulární G-kvadruplexy v 57 bp dlouhé 

oblasti bohaté na guanin vyskytující se v jejím promotorovém regionu U3. Tato oblast obsahuje 

5 vazebných míst buněčných transkripčních faktorů – dva NF-κB a tři Sp1. Při umístění LTR 

sekvence divokého typu před luciferázový reportér vedly mutace rušící G-kvadruplex ke 

zvýšení promotorové aktivity a naopak přídavek ligandu stabilizujícího G-kvadruplex ke 

snížení promotorové aktivity. To naznačuje, že promotorová aktivita HIV-1 LTR může být 

regulována přítomností G-kvadruplexů [30]. G-kvadruplexy hrají roli také v regulaci 

transkripce samotného proviru HIV-1. V provirovém genu nef jsou lokalizovány 3 přilehlé 

vysoce konzervované sekvence potenciálně tvořící kvadruplex (PQS), schopné tvorby 
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G-kvadruplexu in vitro. Při naklonování genu nef před reportérový gen pro zelený fluorescentní 

protein (GFP), způsobil přídavek ligandu stabilizujícího G-kvadruplex (avšak ne jeho analogu 

nevázajícího se na G-kvadruplex) pokles exprese GFP [75]. 

2.4.2 Flaviviridae 

Stejně jako retroviry, také viry čeledi Flaviviridae se řadí mezi ss+RNA obalené živočišné viry. 

Typickým zástupcem lidského patogenu z této čeledi je virus žluté horečky. Životní cyklus 

těchto členovci přenášených virů zahrnuje složité vztahy mezi jejich hmyzími vektory, 

obratlovčími rezervoáry, lidskými hostiteli a prostředím [76]. Genomická RNA flavivirů 

kóduje virové proteiny nezbytné pro replikaci RNA a její kopie jsou jedinými specificky 

virovými molekulami mRNA nalezenými v buňkách nakažených flaviviry. Genomická RNA 

má čepičku na svém 5´konci, následovanou konzervovanou AG dinukleotidovou sekvencí. Na 

3´ konci postrádá genomická RNA komáry přenášených flavivirů typický terminální poly(A) 

řetězec a místo něj je zakončena konzervovanou CU dinukleotidovou sekvencí [77]. 

Nejvýraznějším znakem genomu flavivirů je přítomnost otevřeného čtecího rámce (ORF) 

o délce více než 10 000 nt kódujícího polyproteiny obsahující více než 3000 aminokyselin. 

Dalším znakem typickým pro genom těchto virů je vysoký obsah purinových bází a nízká 

frekvence CG a UA dubletů [76].  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Materiál 

3.1.1 Biologický materiál 

Pro zobrazení pomocí AFM byly použity plasmidy se sekvencí inzertovanou do HindIII místa, 

schopnou tvořit sekundární struktury (tabulka 1). Plasmidy jsou odvozeny od 

pBluescriptII SK(-) a byly poskytnuty Biofyzikálním ústavem AV ČR, Brno [78]. Plasmid 

pCFNO byl vytvořen inzercí 20 nt dlouhé CFNO sekvence (křížovou strukturu tvořící 

sekvence) [79], plasmid pB-3MYC byl vytvořen naklonováním 141 nt dlouhého EcoRI/HindIII 

restrikčního fragmentu plasmidu pNHE [80]. 

Tabulka 1 - Přehled použitých plasmidů a v nich inzertovaných sekvencí. 

 

3.1.2 Chemikálie 

Ethylendiamintetraoctová kyselina, EDTA (PENTA) 

Chlorid draselný (LACH-NER s.r.o.) 

Chlorid hořečnatý (LACHEMA) 

Kyselina chlorovodíková (LACHEMA) 

Tris-hydroxymethyl-aminomethan (SERVA) 

Triton X-100 (SIGMA-ALDRICH) 

Kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová, MES (SIGMA-ALDRICH) 

3.1.3 Roztoky a jejich příprava 

20X vazebný DNA pufr: 

  100mM Tris-HCl; pH 7,0 

  20mM EDTA 

  1M KCl 

  0,2 % Triton X-100 

Název Inzertovaná sekvence (5´- 3´) 

pB-6GC TGGGGGGCGGGGGGCGGGGGGCGGGGGGT 

pB-3MYC AAGGGGTGGGAGGGGTGGGAGT 

pCFNO CATGATGTGA TCACATGATG 
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AFM pufr: 

  5mM MgCl2 

  5mM KCl 

  20mM MES; pH 6,0 

  Přefiltrováno přes 0,22µm filtr 

3.1.4 Přístroje a zařízení 

  AFM/STM Multimode 8 (VEECO, USA) 

  Laboratorní váhy Scout Pro (OHAUS) 

Analytické váhy (XS105 DualRange, METTLER TOLEDO) 

Mikropipety (EPPENDORF) 

 

3.2 Metody 

3.2.1 In silico analýza výskytu sekundárních struktur 

V in silico analýze byla v genomech virů analyzována přítomnost inverzních repetic 

a G-kvadruplexů pomocí softwaru Palindrome analyser v programovacím jazyce Java 

s implementovaným algoritmem G4Hunter. Celkem bylo analyzováno 145 virů z čeledi 

Flaviviridae a 84 virů z čeledi Retroviridae. Virové genomy byly staženy z databáze NCBI. 

V programu Palindrome analyser byly pro vyhledávání přednastaveny parametry: délka 

inverzní repetice 6-30 bp, délka spaceru 0-10 bp a počet neshod 0-1. V programu G4Hunter byl 

nastaven práh G4Hunter skóre na 1,2 a velikost okna na 25 nt. Data byla dále zpracována 

pomocí programu Microsoft Excel. 

3.2.2 In silico analýza pomocí programu BLASTn 

Pomocí programu BLASTn byla zjišťována přítomnost sekvencí inzertovaných v plazmidech 

(tabulka 1) u virů z čeledí Flaviviridae a Retroviridae. Program je volně přístupný na webové 

adrese: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch. Do programu byla 

vložena sekvence ve formátu FASTA a následně byla ve vyhledávacích parametrech nastavena 

čeleď virů. Algoritmus BLAST byl optimalizován pro poněkud podobné sekvence (blastn). 

3.2.3 Vizualizace sekundárních struktur pomocí atomové silové mikroskopie (AFM) 

Nejdříve byla pro nanesení vzorku připravena slídová destička. Lepicí páskou byly odtrhovány 

horní vrstvy slídy až do doby, kdy byla odtrhnuta souvislá nebo téměř souvislá vrstva slídy. 

Tím bylo dosaženo rovného povrchu slídy bez nečistot. Dále byla připravena reakční směs 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch
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smísením roztoku plasmidové DNA o objemu takovém, aby v reakční směsi bylo 200 ng DNA, 

s 1 ul DNA pufru a doplněním destilovanou vodou do 20 µl. Směs byla následně inkubována 

15-20 min na ledu a po inkubaci naředěna přidáním 80 µl AFM pufru. Po promíchání bylo 

naneseno 4 µl reakční směsi na povrch slídového disku, kde byla inkubována 2 min při 

laboratorní teplotě. V průběhu této inkubace se DNA váže pomocí Mg2+ iontů na povrch slídy. 

Dále byla destička omyta 1 ml deionizované vody přefiltrované přes 0,22 µm filtr a osušena 

stlačeným vzduchem. Po 10min inkubaci byl vzorek prohlédnut v mikroskopu pomocí 

programu Nanoscope 9.2 v měřicím módu ScanAsyst PeakForce HR in Air. Při měření byl 

použit AFM hrot SCANASYST-AIR-HR (BRUKER) o tuhosti pružiny 0,4 N.m-1 a skenovací 

frekvence byla nastavena na 3,91 Hz. Snímky byly analyzovány pomocí softwaru Gwyddion 

[81]. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 In silico analýza výskytu PQS v genomech virů čeledí Flaviviridae a Retroviridae 

V rámci in silico analýzy výskytu PQS bylo analyzováno pomocí programu G4Hunter celkem 

229 virových genomů, z toho 145 genomů virů z čeledi Flaviviridae a 84 genomů virů z čeledi 

Retroviridae. U virů z čeledi Flaviviridae byl zjištěn obsah GC párů bází 50,75 % a 2687 PQS, 

kdežto u virů z čeledi Retroviridae byl obsah GC párů bází 45,51 % a 2020 PQS. Průměrná 

frekvence PQS na 1000 nt byla u virů z čeledi Flaviviridae nižší než u virů z čeledi Retroviridae 

(1,79 PQS/1000 nt u Flaviviridae a 3,16 PQS/1000 nt u Retroviridae). Medián celkové délky 

genomů těchto virů, byl 10 646 nt u virů z čeledi Flaviviridae a 8 532 nt u virů z čeledi 

Retroviridae. Pokrytí genomu sekvencemi PQS koreluje s jejich frekvencí – u virů z čeledi 

Flaviviridae zaujímají PQS 5,28 % genomu, u virů z čeledi Retroviridae zaujímají 9,97 %. 

U virů z čeledi Flaiviridae vykazuje frekvence PQS menší rozptyl (pohybuje se mezi 0,26 

a 5,63 PQS/1000 nt) než u virů z čeledi Retroviridae (mezi 0 a 10,84 PQS/1000 nt) (tabulka 2).  

V rozsahu G4Hunter skóre 1,2-1,4 byly PQS zastoupeny s nejvyšší frekvencí u Pegiviru I_0, 

B_0 a K_0, GB viru C_0 a Pegiviru A_0 u virů z čeledi Flaviviridae a u Opičího 

T-lymfotropního viru 2_0, Lidského T-lymfotropního viru 4_0 a 2_0, Lidského viru leukémie 

T-buněk typu I_0 a Viru ptačí myelocytomatózy 0 u virů z čeledi Retroviridae (seřazeno od 

nejvyšší k nejnižší frekvenci PQS/1000 nt). V rozsahu G4Hunter skóre 1,4-1,6 dosahovaly 

u virů z čeledi Flaviviridae nejvyšších frekvencí viry Hepacivirus I_0, Pegivirus K_0, B_0 

a F_0 a Virus spojený s Theilerovou chorobou 0, u virů z čeledi Retroviridae pak viry Virus 

ptačí myelocytomatózy 0, Virus Fujinamiho sarkomu 0, Virus ptačího sarkomu CT10_0, Myší 

mobilizovaný endogenní polytropický provirus 0 a Virus retikuloendoteliózy 0 (seřazeno od 

nejvyšší k nejnižší frekvenci PQS/1000 nt) (viz tabulka 3). Obecně viry z čeledi Flaviviridae 

ve svých genomech vykazovaly nižší frekvence PQS v obou intervalech, avšak oproti virům 

z čeledi Retroviridae se u nich vyskytovaly také PQS s G4Hunter skóre v intervalu 1,6-1,8 a to 

u virů Virus hepatitidy C genoytpu 5_0, Gadgets Gully virus 0, Aroa virus 0 a Linda virus 0 

(tabulka 3) U těchto virů je největší pravděpodobnost tvorby kvadruplexu in vivo. 
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Tabulka 2 - Statistický přehled výsledků analýzy PQS. Počet sekvencí (celkový počet analyzovaných 

sekvencí), medián (medián délky sekvencí), GC % (průměrné procentuální zastoupení GC párů bází), 

PQS (celkový počet předpokládaných PQS), průměr frekvence PQS (průměrný počet předpokládaných 
PQS na 1000 nt), minimální frekvence PQS (nejnižší počet předpokládaných PQS na 1000 nt), 

maximální frekvence PQS (nejvyšší počet předpokládaných PQS na 1000 nt) a pokrytí (část genomu 

v %, kterou zaujímají PQS). 

 

Tabulka 3 - Přehled zástupců virů z čeledí Flaviviridae a Retroviridae s nejvyššími frekvencemi 

PQS/1000 nt v genomech. Viry jsou seskupeny podle intervalů G4Hunter skóre. 

 

 Grafické zobrazení korelace obsahu GC párů bází a frekvence PQS v intervalu G4Hunter skóre 

1,2-1,4 je na obrázku 15 pro viry z čeledi Flaviviridae a na obrázku 16 pro viry z čeledi 

Retroviridae. Frekvence PQS je u těchto virů normalizována vzhledem k viru s nejvyšší 

frekvencí PQS v dané čeledi a intervalu G4Hunter skóre. Na obrázcích je z každé čeledi 

označeno 5 virů s nejvyšší frekvencí PQS. Z grafů je patrné, že frekvence PQS v genomech 

Čeleď G4Hunter skóre Frekvence PQS Virus

Flaviviridae 1,2-1,4 5,625 Pegivirus I_0

5,192 Pegivirus B_0

5,020 Pegivirus K_0

4,790 GB virus C_0

4,607 Pegivirus A_0

1,4-1,6 0,338 Hepacivirus I_0

0,307 Pegivirus K_0

0,208 Pegivirus B_0

0,191 Pegivirus F_0

0,191 Theiler's disease-associated virus_0

1,6-1,8 0,107 Hepatitis C virus genotype 5_0

0,098 Gadgets Gully virus_0

0,092 Aroa virus_0

0,079 Linda virus_0

Retroviridae 1,2-1,4 10,503 Simian T-lymphotropic virus 2_0

9,896 Human T-lymphotropic virus 4_0

8,937 Human T-lymphotropic virus 2_0

8,223 Human T-cell leukemia virus type I_0

7,665 Avian myelocytomatosis virus_0

1,4-1,6 0,590 Avian myelocytomatosis virus_0

0,418 Fujinami sarcoma virus_0

0,412 Avian sarcoma virus CT10_0

0,367 Mus musculus mobilized endogenous polytropic provirus_0

0,362 Reticuloendotheliosis virus_0

 

Čeleď 
Počet 

sekvencí Medián GC % PQS 
Průměr 

frekvence PQS 
Minimální 

frekvence PQS 
Maximální 

frekvence PQS Pokrytí 

Obě 229 9589 48,13 4707 2,475 0 10,84 7,625 

Flaviviridae 145 10646 50,75 2687 1,79 0,26 5,63 5,28 

Retroviridae 84 8532 45,51 2020 3,16 0 10,84 9,97 
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virů těchto dvou čeledí pozitivně koreluje s obsahem GC párů bází. Z grafu zobrazujícího 

korelaci u virů z čeledi Retroviridae lze vyčíst, že frekvence PQS roste úměrně se zvyšujícím 

se obsahem GC párů bází až do hodnoty zhruba 50 % maximální frekvence PQS. U dalších virů 

se již obsah GC párů bází nezvyšuje, frekvence PQS však dále roste (obrázek 16).  

 

Obrázek 15 - Korelace mezi frekvencemi předpokládaných PQS na 1000 nt a procentuálním obsahem GC 

párů bází u všech analyzovaných sekvencí virů čeledi Flaviviridae v intervalu G4Hunter skóre 1,2-1,4. 

Frekvence byly normalizovány vzhledem k nejvyšší pozorované frekvenci. Označeno a pojmenováno je 

5 virů s nejvyšší frekvencí PQS na 1000 nt.  
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5.2 In silico analýza výskytu inverzních repetic v genomech virů čeledí Flaviviridae 

a Retroviridae 

V rámci in silico analýzy inverzních repetic bylo analyzováno 145 genomů virů z čeledi 

Flaviviridae a 84 genomů virů z čeledi Retroviridae pomocí programu Palindrome analyser. 

U virů z čeledi Flaviviridae bylo nalezeno celkem 45 724 inverzních repetic, u virů z čeledi 

Retroviridae to bylo 23 594 inverzních repetic. U flavivirů se inverzní repetice vyskytovaly 

s frekvencí 29,45 IR/1000 nt, nejnižší zjištěná frekvence byla 24,19 IR/1000 nt a nejvyšší 

38,65 IR/1000 nt. U retrovirů byla průměrná frekvence vyšší – 32,88 IR/1000 nt a stejně jako 

u PQS i frekvence IR vykazovala větší rozptyl. Nejnižší zjištěná frekvence dosahovala 

23,56 IR/1000 nt a nejvyšší 44,96 IR/1000 nt (tabulka 4). 

Obecně byly IR nejvíce zastoupeny u GB viru C, Viru hepatitidy C genotyp 1 a izolát H77, 

Hlodavčího pegiviru a Včelího flaviviru u virů z čeledi Flaviviridae a u Chápaního opičího 

pěnivého viru 0, Viru ptačího karcinomu 0, Kočkodaního opičího pěnivého viru, Opičího 

pěnivého viru a Opičího pěnivého viru centrálního šimpanze 0 u virů z čeledi Retroviridae 

(u obou čeledí seřazeno podle frekvence IR/1000 nt od viru s nejvyšší frekvencí IR po virus 

s nejnižší frekvencí IR). Inverzní repetice o délce 8 a více nukleotidů byly u virů z čeledi 

Obrázek 16 - Korelace mezi frekvencemi předpokládaných PQS na 1000 nt a procentuálním 

obsahem GC párů bází u všech analyzovaných sekvencí virů čeledi Retroviridae v intervalu 

G4Hunter skóre 1,2-1,4. Frekvence byly normalizovány vzhledem k nejvyšší pozorované frekvenci. 

Označeno a pojmenováno je 5 virů s nejvyšší frekvencí PQS na 1000 nt. 
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Flaviviridae nejvíce zastoupeny u virů Včelí flavivirus, GB virus C, Virus hepatitidy C izolát 

H77, Hepacivirus K a Virus hepatitidy C genotyp 1, u virů z čeledi Retroviridae pak u virů 

Opičí Mason-Pfizer virus 0, Opičí pěnivý virus východního šimpanze 0, Kočkodaní opičí 

pěnivý virus 0, Opičí pěnivý virus centrálního šimpanze 0 a Koňský pěnivý virus 0 (řazeno 

sestupně dle frekvence IR/1000 nt). Inverzní repetice o délce 10 a více nukleotidů se s nejvyšší 

frekvencí vyskytovaly u virů Včelí flavivirus, Neprimátí hepacivirus NZP1, Virus hepatitidy C 

genotyp 7 a 2 a Opičí pegivirus z čeledi Flaviviridae a u virů Virus ptačího sarkomu CT10_0, 

Friendové virus myší leukémie 0, Virus Fujinamiho sarkomu 0, Harveyho virus myšího 

sarkomu 0 a Ohniska vytvářející virus sleziny 0 z čeledi Retroviridae (řazeno sestupně dle 

frekvence IR/1000 nt). Inverzní repetice o délce 12 a více nukleotidů se s nejvyšší frekvencí 

vyskytovaly u virů Hlodavčí pegivirus, Hepacivirus I, Virus hepatitidy C 5, 7 a 3 z čeledi 

Flaviviridae a u virů Opičí pěnivý virus Malpy zlatobřiché 0, Virus kočičího sarkomu (kmen 

HARDY-ZUCKERMAN 4) 0, Virus myšího sarkomu 0, Opičí pěnivý virus Kosmana 

bělovousého 0 a Friendové virus myší leukémie 0 z čeledi Retroviridae (řazeno sestupně dle 

frekvence IR/1000 nt) (tabulka 5). 

Tabulka 4 - Statistický přehled výsledků analýzy IR. Počet sekvencí (celkový počet analyzovaných 
sekvencí), medián d (medián délky sekvencí), Min d (minimální délka sekvence), Max d (maximální 

délka sekvence) GC % (průměrné procentuální zastoupení GC párů bází), IR (celkový počet 

předpokládaných IR), průměr f (průměrný počet předpokládaných IR na 1000 nt), Min f (nejnižší počet 

předpokládaných IR na 1000 nt) a Max f (nejvyšší počet předpokládaných IR na 1000 nt). 

 

Čeleď 
Počet 

sekvencí Medián d Min d Max d GC % IR Průměr f Min f Max f 

Obě 229 9589 997 22780 48,13 69318 31,17 23,56 44,96 

Flaviviridae 145 10646 8568 22780 50,75 45724 29,45 24,19 38,65 

Flaviviridae 84 8532 997 13246 45,51 23594 32,88 23,56 44,96 
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Tabulka 5 - Přehled zástupců virů z čeledí Flaviviridae a Retroviridae s nejvyššími frekvencemi 

IR/1000 nt v genomech. Viry jsou seskupeny podle rozsahu délky IR. 

 

 

V NCBI genomové databázi jsou dostupné anotace chromozomální a mitochondriální DNA. 

Nejlépe popsanými jsou gene, mRNA, repeat region, replication origin, tRNA, ncRNA, 

centromere, mobile_element, telomere, sequence-tagged site, rRNA, misc_feature a misc_RNA 

Čeleď Velikost IR Frekvence IR/1000 nt Virus

Flaviviridae Všechny 38,650 GB virus C

37,736 Hepatitis C virus genotype 1

37,712 Hepatitis C virus (isolate H77)

36,173 Rodent pegivirus

35,564 Apis flavivirus

8+ 6,515 Apis flavivirus

6,175 GB virus C

5,626 Hepatitis C virus (isolate H77)

5,516 Hepacivirus K

5,391 Hepatitis C virus genotype 1

10+ 1,323 Apis flavivirus

1,154 Non-primate hepacivirus NZP1

1,059 Hepatitis C virus genotype 7

1,030 Hepatitis C virus genotype 2

0,945 Simian pegivirus

12+ 0,266 Rodent pegivirus

0,225 Hepacivirus I

0,214 Hepatitis C virus genotype 5

0,212 Hepatitis C virus genotype 7

0,212 Hepatitis C virus genotype 3

Retroviridae Všechny 44,956 Spider monkey simian foamy virus_0

42,586 Avian carcinoma virus_0

42,331 African green monkey simian foamy virus

41,145 Simian foamy virus_0

40,772 Central cimpanzee simian foamy virus_0

8+ 6,427 Mason-Pfizer monkey virus_0

6,107 Eastern chimpanzee simian foamy virus_0

5,949 African green monkey simian foamy virus

5,749 Central cimpanzee simian foamy virus_0

5,650 Equine foamy virus_0

10+ 1,236 Avian sarcoma virus CT10_0

1,201 Friend murine leukemia virus_0

1,044 Fujinami sarcoma virus_0

1,003 Harvey murine sarcoma virus_0

0,953 Spleen focus-forming virus_0

12+ 0,4250 Yellow-breasted capuchin simian foamy virus_0

0,4044 Feline sarcoma virus (STRAIN HARDY-ZUCKERMAN 4)_0

0,1714 Moloney murine sarcoma virus_0

0,1703 White-tufted-ear marmoset simian foamy virus_0

0,1202 Friend murine leukemia virus_0
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[82]. Jako standard pro srovnání frekvence inverzních repetic v jednotlivých lokusech byla 

využita nejběžnější anotace (gene). V genomech virů z čeledi Flaviviridae se inverzní repetice 

všech délek nejvíce vyskytovaly v lokusech repeat_region, ncRNA, regulatory, stem_loop, 

CDS, misc_feature a 5´a 3´ UTR. Nejčastěji se inverzní repetice vykytovaly uvnitř oblastí 

repeat_region (téměř 1,4x častěji než v gene), 5´UTR (1,4x častěji než v gene), 3´UTR (více 

než 1,2x častěji než v gene) a misc_feature (téměř 1,2x častěji než v gene). Častěji než v gene 

se také inverzní repetice vyskytovaly před a za oblastí regulatory (1,2x častěji před a téměř 1,5x 

častěji za), za oblastí stem_loop (téměř 1,2x častěji), za oblastí 5´UTR (téměř 1,4x častěji) a 

před oblastí 3´UTR (téměř 1,1x častěji). Nejméně často se naopak inverzní repetice vyskytovaly 

uvnitř oblasti regulatory (více než 5x méně často než v gene), před oblastí misc_feature (téměř 

2,5x méně často) a před oblastí ncRNA (více než 1,5x méně často) (obrázek 17A). Inverzní 

repetice o délce 12 a více nukleotidů se vyskytovaly nejčastěji před 3´UTR oblastí s více než 

20násobnou četností oproti gene a před misc_feature s 10násobnou četností oproti gene. Tyto 

repetice se vyskytovaly také uvnitř a za 5´UTR oblastí a uvnitř 3´UTR oblasti s četností 

přibližně 5x vyšší než v gene. Dále byly tyto repetice zaznamenány před a uvnitř oblasti CDS 

s přibližně stejnou frekvencí jako v gene a za CDS s přibližně 2,5x vyšší frekvencí než v gene 

(viz obrázek 17B). V těchto oblastech je díky délce inverzních repetic nejvyšší 

pravděpodobnost výskytu křížových struktur in vivo. 

V genomech virů z čeledi Retroviridae se inverzní repetice stejně jako v genomech virů z čeledi 

Flaviviridae vyskytovaly v oblastech repeat_region, regulatory, CDS, misc_feature, 3´UTR a 

5´UTR a dále v oblastech exon, mRNA, primer_bind, protein_bind a variation. Oproti virům 

z čeledi Flaviviridae se v genomech virů z čeledi Retroviridae inverzní repetice nevyskytovaly 

v oblastech ncRNA a stem_loop. Nejvíce se inverzní repetice vyskytovaly před oblastí 

regulatory (s četností téměř 1,5x vyšší než v gene), 3´UTR (téměř 1,2x častěji než v gene), 

misc_feature (zhruba 1,1x častěji než v gene), CDS (více než 1x častěji než v gene) 

a protein_bind (více než 1x častěji než v gene). Před ostatními oblastmi se inverzní repetice 

vyskytovaly s četností nižší než před oblastí gene. Častěji, než v gene se inverzní repetice 

vyskytovaly také uvnitř oblastí repeat_region (zhruba 1,1x), 3´UTR (také zhruba 1,1x), CDS, 

mRNA a misc_feature (více než 1x). S vyšší četností, než za oblastí gene se inverzní repetice 

vyskytovaly za oblastmi primer_bind (téměř 1,2x častěji), protein_bind (téměř 1,2x častěji) 

a CDS (zhruba 1,1x častěji). Žádné inverzní repetice se nevyskytovaly v oblastech protein_bind 

a variaton, zato se však vyskytovaly před a za těmito oblastmi s četností podobnou jako před a 

za gene (obrázek 18A). Inverzní repetice o délce 12 a více nukleotidů se v genomech virů čeledi 
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Retroviridae vyskytovaly nejčastěji před oblastí variation (více než 4,5x častěji než před gene) 

a misc_feature (více než 3,5x častěji než před gene). Dále se tyto repetice vyskytovaly 

v oblastech mRNA, repeat_region, CDS a misc_feature s četností nižší nebo přibližně stejnou 

jako v gene a za oblastí CDS s četností více než 1,5x vyšší než za gene (obrázek 18B). 

A 

B 

Obrázek 17 - Srovnání frekvencí výskytu IR v různých lokusech genomu virů čeledi Flaviviridae. 

Frekvence IR byly analyzovány uvnitř, 100 nt před a 100 nt za zmíněnými oblastmi. Byly analyzovány 

IR (A) všech délek a (B) o délce 12 a více nt. 
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A 
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Obrázek 18 - Srovnání frekvencí výskytu IR v různých lokusech genomu virů čeledi Retroviridae. 

Frekvence IR byly analyzovány uvnitř, 100 nt před a 100 nt za zmíněnými oblastmi. Byly analyzovány 

IR (A) všech délek a (B) o délce 12 a více nt. 
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5.3 Analýza přítomnosti sekvencí tvořících kvadruplexy a křížové struktury u 

čeledí virů Flaviviridae a Retroviridae 

Pomocí programu BLASTn byly v genomech virů z čeledí Flaviviridae a Retroviridae 

vyhledávány sekvence schopné tvořit sekundární struktury z plasmidů pB-6GC, pB3-MYC 

a pCFNO. Největší sekvenční podobnost vykazovaly virové genomy se sekvencí schopnou 

tvořit G-kvadruplexy z plasmidu pB-6GC (tabulka 1). S pravděpodobností na hladině 

významnosti α = 0,05 se tato sekvence vyskytovala u 2 virů z čeledi Flaviviridae a u 1 viru 

z čeledi Retroviridae (tabulka 6). Detail srovnání sekvence schopné tvořit G-kvadruplex se 

sekvencí ve virovém genomu Viru hepatitidy C izolát D396 polyproteinový gen, částečná cds 

je na obrázku 19, srovnání se sekvencí v genomu Viru hepatitidy C izolát D103 polyproteinový 

gen, částečná cds je na obrázku 20 a srovnání se sekvencí v genomu viru HIV-1 izolát 

LFSA-PB-4E11 z USA, genomická sekvence defektivního genomu je na obrázku 21. 

Tabulka 6 - Přehled virů z čeledi Flaviviridae a Retroviridae, v jejichž genomech se s pravděpodobností 

na hladině významnosti α = 0,05 vyskytuje sekvence podobná sekvenci schopné tvořit G-kvadruplex, 

inzertovaná v plasmidu pB-6GC. 

Čeleď Virus E hodnota Identita [%] 

Flaviviridae Hepatitis C virus isolate D396 polyprotein 

gene, partial cds 

0,004 95,83 

Hepatitis C virus isolate D103 polyprotein 

gene, partial cds 

0,016 92,59 

Retroviridae HIV-1 isolate LFSA-PB-4E11 from USA 

defective genome genomic sequence 

0,046 92,59 
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Obrázek 15 - Srovnání sekvence z genomu Viru hepatitidy C izolát D396 polyproteinový gen, částečná 

cds se sekvencí inzertovanou v plasmidu pB-6GC schopnou tvořit G-kvadruplex. 

 

Obrázek 20 - Srovnání sekvence z genomu Viru hepatitidy C izolát D103 polyproteinový gen, částečná 

cds se sekvencí inzertovanou v plasmidu pB-6GC schopnou tvořit G-kvadruplex. 

 

Obrázek 21 - Srovnání sekvence z genomu viru HIV-1 izolát LFSA-PB-4E11 z USA, genomická 

sekvence defektivního genomu se sekvencí inzertovanou v plasmidu pB-6GC schopnou tvořit 

G-kvadruplex. 

Sekvence inzertovaná to plasmidu pB-3MYC a pCFNO se s pravděpodobností na hladině 

významnosti α = 0,05 nevyskytovala v genomu žádného z virů v obou analyzovaných čeledích. 

Nejpodobnější sekvence se sekvencí inzertovanou do plasmidu pB-3MYC schopnou tvořit 
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G-kvadruplexy (tabulka 1) byla nalezena v genomu Viru klasické horečky prasat izolát 

KNU-1922 (α = 29) (obrázek 22) z čeledi Flaviviridae a v genomu Viru ptačí leukózy 

podskupina J izolát PDRC-59831 (α = 5,7) (obrázek 23) z čeledi Retroviridae. Nejpodobnější 

sekvence se sekvencí inzertovanou do plasmidu pCFNO schopnou tvořit křížové struktury 

(tabulka 1) byla nalezena v genomu Viru západního Nilu izolát WNV-1/US/BID-V4619/2003 

(α = 6,1) (obrázek 24) z čeledi Flaviviridae a v genomu viru HIV-1 izolát N90x9/144 z USA 

gen obalového proteinu (env) (α = 59) (obrázek 25) z čeledi Retroviridae. 

 

Obrázek 22 - Srovnání sekvence z genomu Viru klasické horečky prasat izolát KNU-1922 se sekvencí 

inzertovanou v plasmidu pB-3MYC schopnou tvořit G-kvadruplex. 

 

Obrázek 23 - Srovnání sekvence z genomu Viru ptačí leukózy podskupina J izolát PDRC-59831 se 

sekvencí inzertovanou v plasmidu pB-3MYC schopnou tvořit G-kvadruplex. 
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Obrázek 24 - Srovnání sekvence z genomu Viru západního Nilu izolát WNV-1/US/BID-V4619/2003 se 

sekvencí inzertovanou v plasmidu pCFNO schopnou tvořit křížovou strukturu. 

 

Obrázek 25 - Srovnání sekvence z genomu viru HIV-1 izolát N90x9/144 z USA gen obalového proteinu 

(env) se sekvencí inzertovanou v plasmidu pCFNO schopnou tvořit křížovou strukturu. 

 

5.4 Zobrazení sekundárních struktur v molekulách DNA pomocí AFM 

Pomocí AFM byly zobrazeny plasmidy pB-6GC, pB-3MYC a pCFNO obsahující sekvence 

tvořící sekundární struktury. Na obrázku 26 je snímek plasmidu pB-6GC s inzertovanou 29 bp 

dlouhou sekvencí tvořící kvadruplex. Na snímku lze pozorovat častá překřížení plasmidů, 

drobné extruze představující kvadruplexy a další sekundární struktury a shluky ssDNA vzniklé 

denaturací některých plasmidů při přípravě vzorku. Nečistoty na pozadí snímku neinteragují se 

vzorkem a nejsou proto překážkou pro pozorování struktury DNA. Na detailním snímku 

jednoho z plasmidů (obrázek 27A) lze vidět jeho překřížení a kvadruplex označený šipkou. Na 

trojrozměrné verzi snímku (obrázek 27B) je patrné, že část plasmidu označená šipkou vykazuje 

silnější signál oproti zbytku plasmidu a jde tedy prokazatelně o sekundární strukturu. Na 

obrázku 28 je snímek plasmidu pB-3MYC obsahujícího 22 bp dlouhou sekvenci tvořící 

kvadruplex. Stejně jako na obrázku 26 lze pozorovat překřížení plasmidu, sekundární struktury 

a znečištění neinteragující se vzorkem. Na obrázku 29A je pak detail jednoho z plazmidů se 

dvěma místy označenými šipkami, kde se vyskytuje sekundární struktura, nejpravděpodobněji 

kvadruplex. Na obrázku 29B je trojrozměrný snímek tohoto plasmidu. Na snímku plasmidu 
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pCFNO s inzertovanou 20 bp dlouhou inverzní repeticí (obrázek 30) lze taktéž pozorovat častá 

překřížení plasmidu, sekundární struktury a nečistoty na pozadí neinteragující se vzorkem. 

Oproti předchozím dvěma snímkům je zde DNA více nahuštěna. Na obrázku 31A je detail 

jednoho z plasmidů, na kterém jsou šipkami vyznačeny dvě místa s potenciálním výskytem 

sekundární struktury, nejpravděpodobněji křížové struktury. Z trojrozměrného snímku (obrázek 

31B) je pak patrné, že jde skutečně o sekundární strukturu. 

 

Obrázek 26 - AFM snímek plasmidu pB-6GC obsahujícího 29 bp dlouhou sekvenci tvořící G-kvadruplex. 
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Obrázek 28 - AFM snímek plasmidu pB-3MYC obsahujícího 22 bp dlouhou sekvenci tvořící 

G-kvadruplex. 

Obrázek 27 - (A) Detail plasmidu pB-6GC obsahujícího sekvenci tvořící G-kvadruplex zobrazeného 

pomocí AFM. (B) Trojrozměrné zobrazení stejného plasmidu. Silnější signál poukazuje na 

přítomnost sekundární struktury. Kvadruplex je označen šipkou. 
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Obrázek 30 - AFM snímek plasmidu pCFNO obsahujícího 20 bp dlouhou inverzní repetici tvořící 

křížovou strukturu. 

A B 

Obrázek 29 - (A) Detail plasmidu pB-3MYC obsahujícího sekvenci tvořící G-kvadruplex zobrazeného 

pomocí AFM. (B) Trojrozměrné zobrazení stejného plasmidu. Silnější signál poukazuje na přítomnost 

sekundární struktury. Kvadruplex je označen šipkou. 
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A B 

Obrázek 31 - (A) Detail plasmidu pCFNO obsahujícího inverzní repetici tvořící křížovou strukturu 

zobrazeného pomocí AFM. (B) Trojrozměrné zobrazení stejného plasmidu. Silnější signál poukazuje 

na přítomnost sekundární struktury. Křížová struktura je označena šipkou. 
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6 DISKUZE A ZÁVĚR 

V experimentální části práce byl nejdříve analyzován výskyt inverzních repetic a sekvencí 

potenciálně tvořících kvadruplexy v genomech virů čeledí Flaviviridae a Retroviridae. Celkem 

bylo analyzováno 145 genomů virů z čeledi Flaviviridae a 84 genomů virů z čeledi 

Retroviridae.  

Výskyt PQS je obvykle spojen s vyšším obsahem GC párů bází. Analýzou pomocí programu 

G4Hunter však bylo zjištěno, že PQS se u virů čeledi Flaviviridae vyskytují s frekvencí 

průměrně 1,79 PQS/1000 nt při průměrném obsahu GC párů bází 50,75 %, kdežto u virů 

z čeledi Retroviridae se vyskytují s frekvencí až 3,16 PQS/1000 nt při současném průměrném 

obsahu GC párů bází 45,51 % (tabulka 2). To poukazuje na možné nerovnoměrnější rozložení 

oblastí bohatých na GC páry bází, ve kterých se budou tvořit kvadruplexy, u virů z čeledi 

Retroviridae oproti virům z čeledi Flaviviridae. Letošní analýza potvrdila častější výskyt PQS 

v 3´UTR a 5´UTR regionech oproti oblastem gene v genomech virů z čeledi Retroviridae [83]. 

G-kvadruplexy virů z čeledi Retroviridae a Flaviviridae, hlavně virů HIV-1, HCV a ZIKA byly 

intenzivně studovány jako potenciální cíle antivirové terapie [84]. PQS byly nalezeny 

v důležitém faktoru virulence nef viru HIV, který je zodpovědný za aktivaci T-buněk 

a udržování infekčního stádia [75].  V intervalu G4Hunter skóre 1,2-1,4 byl zjištěn výskyt PQS 

u všech virů z čeledi Flaviviridae s nejnižší frekvencí 0,26 PQS/1000 nt. Nejvyšší frekvence 

byla zjištěna u Pegiviru I_0 a činila 5,625 PQS/1000 nt. U virů z čeledi Retroviridae dosahuje 

nejvyšší frekvence PQS téměř dvojnásobku frekvence PQS u Pegiviru I_0. Byla zjištěna 

u Opičího T-lymfotropního viru 2_0 a činí 10,503 PQS/1000 nt. Na druhou stranu se v této 

čeledi vyskytují i viry, u nichž nebyly identifikovány žádné PQS. Viry z čeledi Retroviridae 

sice dosahují vyšších frekvencí PQS v intervalech G4Hunter skóre 1,2-1,4 a 1,4-1,6, avšak 

v intervalu 1,6-1,8 již nebyly oproti virům z čeledi Flaviviridae u žádného z nich 

identifikovány PQS (tabulka 3). Vyšší G4Hunter skóre poukazuje na vyšší pravděpodobnost 

tvorby G-kvadruplexu, u těchto virů se v těchto sekvencích tedy budou s vysokou 

pravděpodobností tvořit kvadruplexy in vitro a in vivo. Korelace frekvencí PQS/1000 nt 

s procentuálním obsahem GC párů bází potvrdila u virů z obou čeledí přímou souvislost mezi 

těmito parametry. U virů z čeledi Retroviridae lze pozorovat jev, kdy frekvence PQS/1000 nt 

roste přibližně lineárně vzhledem k procentuálnímu obsahu párů bází až do dosažení zhruba 

50 % nejvyšší zjištěné frekvence PQS/1000 nt a 55 % GC párů bází. U dalších virů již 

procentuální obsah GC párů bází nestoupá (nejvyšší hodnota dosahu 59,73 %), avšak frekvence 

PQS/1000 nt se dále zvyšuje. 
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Výskyt inverzních repetic byl v těchto dvou virových čeledích analyzován pomocí programu 

Palindrome analyser. Stejně jako PQS i IR se u virů z čeledi Retroviridae vyskytovaly s větší 

frekvencí než u virů z čeledi Flaviviridae. U retrovirů dosahovala průměrná frekvence 

32,88 IR/1000 nt, u flavivirů pak 29,45 IR/1000 nt (tabulka 4). Nejvyšší frekvence IR byla 

zjištěna u Opičího pěnivého viru chápana 0 z čeledi Retroviridae (44,956 IR/1000 nt) 

a u GB viru C z čeledi Flaviviridae (38,650 IR/1000 nt). Čím je sekvence inverzní repetice 

kratší, tím je v genomech virů častěji zastoupena, avšak v genomech virů obou čeledí byly 

identifikovány i inverzní repetice o délce 12 a více nukleotidů. Tyto repetice mají nejvyšší 

pravděpodobnost tvorby křížové struktury in vitro a in vivo. Tyto repetice se s nejvyšší 

frekvencí vyskytovaly u Opičího pěnivého viru Malpy zlatobřiché 0 z čeledi Retroviridae 

(0,425 IR/1000 nt) a Hlodavčího pegiviru z čeledi Flaviviridae (0,266 IR/1000 nt) (tabulka 5). 

Nejvíce byly IR u flavivirů distribuované okolo regulační oblasti, uvnitř repetiční oblasti 

a uvnitř a za 5´UTR oblasti. Inverzní repetice o délce 12 a více nt s větším sklonem k tvorbě 

křížových struktur, byly u těchto virů nejhojněji zastoupeny před smíšenou a 3´UTR oblastí 

a dále uvnitř 3´a 5´UTR oblastí a za 5´UTR oblastí. S nižší frekvencí se vyskytovaly také okolo 

a uvnitř kódující oblasti. U retrovirů se nejvíce inverzní repetice vyskytovaly před regulační 

oblastí, za oblastmi pro vazbu primerů a proteinů, uvnitř repetiční oblasti před a uvnitř oblasti 

3´UTR a za kódující oblastí. IR o délce 12 a více nt byly nejvíce zastoupeny před smíšenou 

a variační oblastí, uvnitř a za kódující oblastí a s nižší frekvencí také uvnitř smíšené oblasti, 

repetiční oblasti a mRNA. Tato distribuce inverzních repetic poukazuje na jejich význam 

v základních biologických procesech. 

V další části práce byly v genomech virů z čeledí Flaviviridae a Retroviridae vyhledávány 

sekvence tvořící G-kvadruplexy a křížové struktury, které jsou naklonovány v plazmidech 

pB-6GC, pB-3MYC a pCFNO (tabulka 1). Sekvence inzertovaná do plasmidu pB-6GC 

vykazovala s virovými genomy největší sekvenční podobnost. S pravděpodobností na hladině 

významnosti α = 0,05 se tato sekvence vyskytuje u 3 virů (2 z čeledi Flaviviridae a 1 z čeledi 

Retroviridae) (tabulka 6, obrázek 19, 20 a 21). Sekvence inzertované v ostatních plazmidech 

již nejsou s virovými genomy takto významně sekvenčně podobné, avšak přítomnost strukturně 

podobných sekvencí v genomech těchto virů byla prokázána in silico analýzou pomocí 

programů Palindrome analyser a G4Hunter. 

V poslední části práce byly plasmidy pB-6GC, pB-3MYC a pCFNO s inzertovanými 

sekvencemi potenciálně tvořícími G-kvadruplexy a křížové struktury zobrazeny pomocí AFM. 

Na snímcích lze pozorovat kruhové plasmidy s místy s výraznějším signálem, kde se 
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potenciálně vyskytují sekundární struktury (obrázek 26, 28 a 30). U plasmidů pB-6GC 

a pB-3MYC jde nejpravděpodobněji o G-kvadruplexy, u plasmidu pCFNO jde 

nejpravděpodobněji o křížové struktury. Trojrozměrné zobrazení detailů jednotlivých plasmidů 

potvrdilo v těchto místech s vyšším signálem výskyt sekundární struktury (obrázek 27, 29 

a 31).  



50 

 

8 LITERATURA 
[1] WATSON, J. D. a F. H. C. CRICK. Molecular Structure of Nucleic Acids: a Structure 

for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature [online]. 1953, 171, 737–738[cit. 2018-01-19]. 

DOI: 10.1038/171737a0.  

[2] PALEČEK, E. Local Supercoil-Stabilized DNA Structure. Critical Reviews in 

Biochemistry and Molecular Biology [online]. 2008, 26(2), 151-226 [cit. 2021-5-17]. 

ISSN 1040-9238. Dostupné z: doi:10.3109/10409239109081126K.  

[3] VAN HOLDE, K. a J. ZLATANOVA. Unusual DNA structures, chromatin and 

transcription. BioEssays [online]. 1994, 16(1), 59-68 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0265-9247. 

Dostupné z: doi:10.1002/bies.950160110 

[4] WELLS, R. D. Non-B DNA conformations, mutagenesis and disease. Trends in 

Biochemical Sciences [online]. 2007, 32(6), 271-278 [cit. 2021-5-17]. ISSN 09680004. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.tibs.2007.04.003 

[5] CER, R. Z., K. H. BRUCE, D. E. DONOHUE, et al. Searching for Non‐B DNA‐Forming 

Motifs Using nBMST (Non‐B DNA Motif Search Tool). Current Protocols in Human 

Genetics [online]. 2012, 73(1) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1934-8266. Dostupné z: 

doi:10.1002/0471142905.hg1807s73 

[6] MIRKIN, S. M. Discovery of alternative DNA structures: a heroic decade (1979-1989). 

Frontiers in Bioscience [online]. 2008, 13(13) [cit. 2021-5-17]. ISSN 10939946. 

Dostupné z: doi:10.2741/2744 

[7] SINGLETON, C. K., J. KLYSIK, S. M. STIRDIVANT et al. Left-handed Z-DNA is 

induced by supercoiling in physiological ionic conditions. Nature [online]. 1982, 

299(5881), 312-316 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0028-0836. Dostupné z: 

doi:10.1038/299312a0  

[8] NORDHEIM, A., M. L. PARDUE, E. M. LAFER, et al. Antibodies to left-handed Z-

DNA bind to interband regions of Drosophila polytene chromosomes. Nature [online]. 

1981, 294(5840), 417-422 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0028-0836. Dostupné z: 

doi:10.1038/294417a0 

[9] WANG, G. Z-DNA, an active element in the genome. Frontiers in Bioscience [online]. 

2007, 12(8-12) [cit. 2021-5-17]. ISSN 10939946. Dostupné z: doi:10.2741/2399 

[10] FRANK-KAMENETSKII, M. D. a S. M. MIRKIN. Triplex DNA Structures. Annual 

Review of Biochemistry [online]. 1995, 64(1), 65-95 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0066-4154. 

Dostupné z: doi:10.1146/annurev.bi.64.070195.000433  



51 

 

[11] PERROUAULT, L., U. ASSELINE, C. RIVALLE, et al. Sequence-specific artificial 

photo-induced endonucleases based on triple helix-forming oligonucleotides. Nature 

[online]. 1990, 344(6264), 358-360 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0028-0836. Dostupné z: 

doi:10.1038/344358a0  

[12] TAKASUGI, M., A. GUENDOUZ, M. CHASSIGNOL, et al. Sequence-specific photo-

induced cross-linking of the two strands of double-helical DNA by a psoralen covalently 

linked to a triple helix-forming oligonucleotide. Proceedings of the National Academy of 

Sciences [online]. 1991, 88(13), 5602-5606 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0027-8424. Dostupné 

z: doi:10.1073/pnas.88.13.5602 

[13] VASQUEZ, K. M., T. G. WENSEL, M. E. HOGAN, et al. High-Efficiency Triple-Helix-

Mediated Photo-Cross-Linking at a Targeted Site within a Selectable Mammalian 

Gene. Biochemistry [online]. 1996, 35(33), 10712-10719 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0006-

2960. Dostupné z: doi:10.1021/bi960881f  

[14] LEE, H., I. KHUTSISHVILI a L. A. MARKY. DNA Complexes Containing Joined 

Triplex and Duplex Motifs: Melting Behavior of Intramolecular and Bimolecular 

Complexes with Similar Sequences. The Journal of Physical Chemistry B [online]. 

2010, 114(1), 541-548 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1520-6106. Dostupné z: 

doi:10.1021/jp9084074 

[15] BACOLLA, A., J. R. COLLINS, B. GOLD, et al. Long homopurine*homopyrimidine 

sequences are characteristic of genes expressed in brain and the pseudoautosomal 

region. Nucleic Acids Research [online]. 2006, 34(9), 2663-2675 [cit. 2021-5-17]. ISSN 

0305-1048. Dostupné z: doi:10.1093/nar/gkl354 

[16] BISSLER, J. Triplex DNA and human disease. Frontiers in Bioscience [online]. 

2007, 12(8-12) [cit. 2021-5-17]. ISSN 10939946. Dostupné z: doi:10.2741/2408 

[17] GELLERT, M., M. N. LIPSETT a D. R. DAVIES. Helix formation by guanylic 

acid. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 1962, 48(12), 2013-

2018 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0027-8424. Dostupné z: doi:10.1073/pnas.48.12.2013  

[18] YANG, D. G-Quadruplex DNA and RNA. V: YANG, D. a C. LIN, ed. G-Quadruplex 

Nucleic Acids [online]. New York, NY: Springer New York, 2019, 2019-08-23, s. 1-24 

[cit. 2021-5-17]. Methods in Molecular Biology. ISBN 978-1-4939-9665-0. Dostupné z: 

doi:10.1007/978-1-4939-9666-7_1.  

[19] WILLIAMSON, J. R., M.K. RAGHURAMAN a T. R. CECH. Monovalent cation-

induced structure of telomeric DNA: The G-quartet model. Cell [online]. 1989, 59(5), 



52 

 

871-880 [cit. 2021-5-17]. ISSN 00928674. Dostupné z: doi:10.1016/0092-

8674(89)90610-7 

[20] YANG, D. a K. OKAMOTO. Structural insights into G-quadruplexes: towards new 

anticancer drugs. Future Medicinal Chemistry [online]. 2010, 2(4), 619-646 [cit. 2021-5-

17]. ISSN 1756-8919. Dostupné z: doi:10.4155/fmc.09.172 

[21] CHEN, Y. a D. YANG. Sequence, Stability, and Structure of G‐Quadruplexes and Their 

Interactions with Drugs. Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry [online]. 

2012, 50(1) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1934-9270. Dostupné z: 

doi:10.1002/0471142700.nc1705s50 

[22] STEGLE, O., L. PAYET, J. L. MERGNY, et al. Predicting and understanding the 

stability of G-quadruplexes. Bioinformatics [online]. 2009, 25(12), i374-i1382 [cit. 2021-

5-17]. ISSN 1460-2059. Dostupné z: doi:10.1093/bioinformatics/btp210 

[23] HENDERSON, E., C. C. HARDIN, S. K. WALK, et al. Telomeric DNA oligonucleotides 

form novel intramolecular structures containing guanine·guanine base 

pairs. Cell [online]. 1987, 51(6), 899-908 [cit. 2021-5-17]. ISSN 00928674. Dostupné z: 

doi:10.1016/0092-8674(87)90577-0  

[24] WRIGHT, W. E., V. M. TESMER, K. E. HUFFMAN, et al. Normal human chromosomes 

have long G-rich telomeric overhangs at one end. Genes & Development [online]. 

1997, 11(21), 2801-2809 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0890-9369. Dostupné z: 

doi:10.1101/gad.11.21.2801  

[25] MOYZIS, R. K., J. M. BUCKINGHAM, L. S. CRAM, et al. A highly conserved 

repetitive DNA sequence, (TTAGGG)n, present at the telomeres of human 

chromosomes. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 1988, 85(18), 

6622-6626 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0027-8424. Dostupné z: doi:10.1073/pnas.85.18.6622  

[26] HURLEY, L. H., R. T. WHEELHOUSE, D. SUN, et al. G-quadruplexes as targets for 

drug design. Pharmacology & Therapeutics [online]. 2000, 85(3), 141-158 [cit. 2021-5-

17]. ISSN 01637258. Dostupné z: doi:10.1016/S0163-7258(99)00068-6 

[27] NEIDLE, S. a G. PARKINSON. Telomere maintenance as a target for anticancer drug 

discovery. Nature Reviews Drug Discovery [online]. 2002, 1(5), 383-393 [cit. 2021-5-

17]. ISSN 1474-1776. Dostupné z: doi:10.1038/nrd793  

[28] SIMONSSON, T., P. PECINKA a M. KUBISTA. DNA tetraplex formation in the control 

region of c-myc. Nucleic Acids Res [online]. 1998, 26(5), 1167-1172 [cit. 2021-5-17]. 

ISSN 13624962. Dostupné z: doi:10.1093/nar/26.5.1167  



53 

 

[29] CHEN, Y, K. QU, C. ZHAO et al. Insights into the biomedical effects of carboxylated 

single-wall carbon nanotubes on telomerase and telomeres. Nature 

Communications [online]. 2012, 3(1) [cit. 2021-5-17]. ISSN 2041-1723. Dostupné z: 

doi:10.1038/ncomms2091  

[30] HARRIS, L. M. a C. J. MERRICK. G-Quadruplexes in Pathogens: A Common Route to 

Virulence Control? PLOS Pathogens [online]. 2015, 11(2) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1553-

7374. Dostupné z: doi:10.1371/journal.ppat.1004562 

[31] ABOU ASSI, H, M. GARAVÍS, C. GONZÁLEZ et al. I-Motif DNA: structural features 

and significance to cell biology. Nucleic Acids Research [online]. 2018, 46(16), 8038-

8056 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0305-1048. Dostupné z: doi:10.1093/nar/gky735 

[32] DAY, H. A., P. PAVLOU a Z. A. E. WALLER. I-Motif DNA: Structure, stability and 

targeting with ligands. Bioorganic & Medicinal Chemistry [online]. 2014, 22(16), 4407-

4418 [cit. 2021-5-17]. ISSN 09680896. Dostupné z: doi:10.1016/j.bmc.2014.05.047 

[33] GEHRING, K., J. L. LEROY a M. GUÉRON. A tetrameric DNA structure with 

protonated cytosine-cytosine base pairs. Nature [online]. 1993, 363(6429), 561-565 [cit. 

2021-5-17]. ISSN 0028-0836. Dostupné z: doi:10.1038/363561a0 

[34] PHAN, A. T. a J. L. LEROY. Intramolecular i-Motif Structures of Telomeric 

DNA. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics [online]. 2000, 17(sup1), 245-

251 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0739-1102. Dostupné z: 

doi:10.1080/07391102.2000.10506628  

[35] GUÉRON, M. a J. L. LEROY. The i-motif in nucleic acids. Current Opinion in Structural 

Biology [online]. 2000, 10(3), 326-331 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0959440X. Dostupné z: 

doi:10.1016/S0959-440X(00)00091-9 

[36] MALLIAVIN, T. E., J. GAU, K. SNOUSSI et al. Stability of the I-motif Structure Is 

Related to the Interactions between Phosphodiester Backbones. Biophysical 

Journal [online]. 2003, 84(6), 3838-3847 [cit. 2021-5-17]. ISSN 00063495. Dostupné z: 

doi:10.1016/S0006-3495(03)75111-X 

[37] LI, X., Y. PENG, J. REN et al. Carboxyl-modified single-walled carbon nanotubes 

selectively induce human telomeric i-motif formation. Proceedings of the National 

Academy of Sciences [online]. 2006, 103(52), 19658-19663 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0027-

8424. Dostupné z: doi:10.1073/pnas.0607245103  

[38] SUN, Z. Y, X. N. WANG, S. Q. CHENG, et al. Developing Novel G-Quadruplex 

Ligands: from Interaction with Nucleic Acids to Interfering with Nucleic Acid–Protein 



54 

 

Interaction. Molecules [online]. 2019, 24(3) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1420-3049. Dostupné 

z: doi:10.3390/molecules24030396 

[39] BRÁZDA, V., R. C LAISTER, E. B JAGELSKÁ, et al. Cruciform structures are a 

common DNA feature important for regulating biological processes. BMC Molecular 

Biology [online]. 2011, 12(1) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1471-2199. Dostupné z: 

doi:10.1186/1471-2199-12-33 

[40] MIKHEIKIN, A. L., A. Y. LUSHNIKOV a Y. L. LYUBCHENKO. Effect of DNA 

Supercoiling on the Geometry of Holliday Junctions. Biochemistry [online]. 

2006, 45(43), 12998-13006 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0006-2960. Dostupné z: 

doi:10.1021/bi061002k  

[41] MURCHIE, A. I. H. a D. M. J. LILLEY. Supercoiled DNA and cruciform 

structures. DNA Structures Part A: Synthesis and Physical Analysis of DNA [online]. 

Elsevier, 1992, 1992, s. 158-180 [cit. 2021-5-17]. Methods in Enzymology. ISBN 

9780121821128. Dostupné z: doi:10.1016/0076-6879(92)11010-G.  

[42] VOLOGODSKII, A. V. a N. R. COZZARELLI. Conformational and Thermodynamic 

Properties of Supercoiled DNA. Annual Review of Biophysics and Biomolecular 

Structure [online]. 1994, 23(1), 609-643 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1056-8700. Dostupné z: 

doi:10.1146/annurev.bb.23.060194.003141  

[43] DÉCLAIS, A. C. a D. M. J. LILLEY. New insight into the recognition of branched DNA 

structure by junction-resolving enzymes. Current Opinion in Structural Biology [online]. 

2008, 18(1), 86-95 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0959440X. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.sbi.2007.11.001 

[44] SULLIVAN, K. M. a D. M. J. LILLEY. A dominant influence of flanking sequences on 

a local structural transition in DNA. Cell [online]. 1986, 47(5), 817-827 [cit. 2021-5-17]. 

ISSN 00928674. Dostupné z: doi:10.1016/0092-8674(86)90524-6 

[45] MURCHIE, A. I. H. a D. M. J. LILLEY. The mechanism of cruciform formation in 

supercoiled DNA: initial opening of central basepairs in salt-dependent 

extrusion. Nucleic Acids Research [online]. 1987, 15(23), 9641-9654 [cit. 2021-5-17]. 

ISSN 0305-1048. Dostupné z: doi:10.1093/nar/15.23.9641 

[46] SHLYAKHTENKO, L. S., P. HSIEH, M. GRIGORIEV, et al. A cruciform structural 

transition provides a molecular switch for chromosome structure and dynamics 1 1Edited 

by I. Tinoco. Journal of Molecular Biology [online]. 2000, 296(5), 1169-1173 [cit. 2021-

5-17]. ISSN 00222836. Dostupné z: doi:10.1006/jmbi.2000.3542 



55 

 

[47] PANAYOTATOS, N. a A. FONTAINE. A native cruciform DNA structure probed in 

bacteria by recombinant T7 endonuclease. Journal of Biological Chemistry [online]. 

1987, 262(23), 11364-11368 [cit. 2021-5-17]. ISSN 00219258. Dostupné z: 

doi:10.1016/S0021-9258(18)60968-8  

[48] BELL, D., M. SABLOFF, M. ZANNIS-HADJOPOULOS, et al. Anti-cruciform DNA 

affinity purification of active mammalian origins of replication. Biochimica et Biophysica 

Acta (BBA) - Gene Structure and Expression [online]. 1991, 1089(3), 299-308 [cit. 2021-

5-17]. ISSN 01674781. Dostupné z: doi:10.1016/0167-4781(91)90169-M  

[49] ZANNIS-HADJOPOULOS, M., L. FRAPPIER, M. KHOURY, et al. Effect of anti-

cruciform DNA monoclonal antibodies on DNA replication. The EMBO Journal [online]. 

1988, 7(6), 1837-1844 [cit. 2021-5-17]. ISSN 02614189. Dostupné z: 

doi:10.1002/j.1460-2075.1988.tb0301.  

[50] HANIFORD, D. B. a D. E. PULLEYBLANK. Transition of a cloned d(AT)n-d(AT)n 

tract to a cruciform in vivo. Nucleic Acids Research [online]. 1985, 13(12), 4343-4363 

[cit. 2021-5-17]. ISSN 0305-1048. Dostupné z: doi:10.1093/nar/13.12.4343 

[51] BOGUSKI, M. S. Bioinformatics. Current Opinion in Genetics & Development [online]. 

1994, 4(3), 383-388 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0959437X. Dostupné z: doi:10.1016/0959-

437X(94)90025-6.  

[52] BENSON, D., M. BOGUSKI, D. J. LIPMAN, et al. The National Center for 

Biotechnology Information. Genomics [online]. 1990, 6(2), 389-391 [cit. 2021-5-17]. 

ISSN 08887543. Dostupné z: doi:10.1016/0888-7543(90)90583-G.  

[53] MOORE, J. H. Bioinformatics. Journal of Cellular Physiology [online]. 2007, 213(2), 

365-369 [cit. 2021-5-17]. ISSN 00219541. Dostupné z: doi:10.1002/jcp.21218 

[54] BEDRAT, A., L. LACROIX a J. L. MERGNY. Re-evaluation of G-quadruplex 

propensity with G4Hunter. Nucleic Acids Research [online]. 2016, 44(4), 1746-1759 [cit. 

2021-5-17]. ISSN 0305-1048. Dostupné z: doi:10.1093/nar/gkw006.  

[55] HERSHMAN, S. G., Q. CHEN, J. Y. LEE, et al. Genomic distribution and functional 

analyses of potential G-quadruplex-forming sequences in Saccharomyces 

cerevisiae. Nucleic Acids Research [online]. 2008, 36(1), 144-156 [cit. 2021-5-17]. ISSN 

1362-4962. Dostupné z: doi:10.1093/nar/gkm986  

[56] BRÁZDA, V., J. KOLOMAZNÍK, J. LÝSEK, et al. G4Hunter web application: a web 

server for G-quadruplex prediction. Bioinformatics [online]. 2019, 35(18), 3493-3495 

[cit. 2021-5-17]. ISSN 1367-4803. Dostupné z: doi:10.1093/bioinformatics/btz087 



56 

 

[57] ALLERS, T. a D. R. F. LEACH. DNA Palindromes Adopt a Methylation-resistant 

Conformation that is Consistent with DNA Cruciform or Hairpin Formationin 

Vivo. Journal of Molecular Biology [online]. 1995, 252(1), 70-85 [cit. 2021-5-17]. ISSN 

00222836. Dostupné z: doi:10.1006/jmbi.1994.0476.  

[58] ZUKER, M. Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization 

prediction. Nucleic Acids Research [online]. 2003, 31(13), 3406-3415 [cit. 2021-5-17]. 

ISSN 1362-4962. Dostupné z: doi:10.1093/nar/gkg595  

[59] RICE, P., I. LONGDEN a A. BLEASBY. EMBOSS: The European Molecular Biology 

Open Software Suite. Trends in Genetics [online]. 2000, 16(6), 276-277 [cit. 2021-5-17]. 

ISSN 01689525. Dostupné z: doi:10.1016/S0168-9525(00)02024-2  

[60] YE, C., G. JI, L.LI, et al. DetectIR: A Novel Program for Detecting Perfect and Imperfect 

Inverted Repeats Using Complex Numbers and Vector Calculation. PLoS ONE [online]. 

2014, 9(11) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1932-6203. Dostupné z: 

doi:10.1371/journal.pone.0113349.  

[61] BRÁZDA, V., J. KOLOMAZNÍK, J. LÝSEK, et al. Palindrome analyser – A new web-

based server for predicting and evaluating inverted repeats in nucleotide 

sequences. Biochemical and Biophysical Research Communications [online]. 

2016, 478(4), 1739-1745 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0006291X. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.bbrc.2016.09.015 

[62] BINNIG, G., C. F. QUATE a Ch. GERBER. Atomic Force Microscope. Physical Review 

Letters [online]. 1986, 56(9), 930-933 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0031-9007. Dostupné z: 

doi:10.1103/PhysRevLett.56.930 

[63] KUBÍNEK, R., M. VŮJTEK a M. MAŠLÁŇ. Mikroskopie skenující sondou. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0602-0. 

[64] LYUBCHENKO, Y. L. Preparation of DNA and nucleoprotein samples for AFM 

imaging. Micron [online]. 2011, 42(2), 196-206 [cit. 2021-5-17]. ISSN 09684328. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.micron.2010.08.011 

[65] KASAS, S. a G. DIETLER. DNA-protein interactions explored by atomic force 

microscopy. Seminars in Cell & Developmental Biology [online]. 2018, 73, 231-239 [cit. 

2021-5-17]. ISSN 10849521. Dostupné z: doi:10.1016/j.semcdb.2017.07.015 

[66] FREUND J., J. HALBRITTER a J. K. HÖRBER.  How dry are dried samples? Water 

adsorption measured by STM. Microscopy research and technique [online]. 1999, 44(5), 

327-238 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1059910x. Dostupné z: doi: 10.1002/(SICI)1097-

0029(19990301)44:5<327::AID-JEMT3>3.0.CO;2-E.  



57 

 

[67] ZHONG, Q., D. INNISS, K. KJOLLER, et al. Fractured polymer/silica fiber surface 

studied by tapping mode atomic force microscopy. Surface Science [online]. 

1993, 290(1-2), L688-L692 [cit. 2021-5-17]. ISSN 00396028. Dostupné z: 

doi:10.1016/0039-6028(93)90582-5  

[68] BUSTAMANTE, C., J. VESENKA, C. L. TANG, et al. Circular DNA molecules imaged 

in air by scanning force microscopy. Biochemistry [online]. 2002, 31(1), 22-26 [cit. 2021-

5-17]. ISSN 0006-2960. Dostupné z: doi:10.1021/bi00116a005 

[69] BEZANILLA, M., S. MANNE, D. E. LANEY, et al. Adsorption of DNA to Mica, 

Silylated Mica, and Minerals: Characterization by Atomic Force 

Microscopy. Langmuir [online]. 1995, 11(2), 655-659 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0743-7463. 

Dostupné z: doi:10.1021/la00002a050  

[70] LYUBCHENKO, Y. L., A. A. GALL a L. S. SHLYAKHTENKO. Atomic Force 

Microscopy of DNA and Protein-DNA Complexes Using Functionalized Mica 

Substrates. MOSS, Tom. DNA-Protein Interactions [online]. New Jersey: Humana Press, 

2001, s. 569-578 [cit. 2021-5-17]. ISBN 1-59259-208-2. Dostupné z: doi:10.1385/1-

59259-208-2:569  

[71] RUGGIERO, E. a S. N RICHTER. G-quadruplexes and G-quadruplex ligands: targets 

and tools in antiviral therapy. Nucleic Acids Research [online]. 2018, 46(7), 3270-3283 

[cit. 2021-5-17]. ISSN 0305-1048. Dostupné z: doi:10.1093/nar/gky187  

[72] MÉTIFIOT, M., S. AMRANE, S. LITVAK et al. G-quadruplexes in viruses: function and 

potential therapeutic applications. Nucleic Acids Research [online]. 2014, 42(20), 12352-

12366 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1362-4962. Dostupné z: doi:10.1093/nar/gku999  

[73] KYEI, G. B. a W. G. POWDERLY. Retroviruses and Retroviral Infections. Infectious 

Diseases [online]. Elsevier, 2017, 2017, 1483-1492.e1 [cit. 2021-5-17]. ISBN 

9780702062858. Dostupné z: doi:10.1016/B978-0-7020-6285-8.00174-X 

[74] MÉTIFIOT, M., C. MARCHAND a Y. POMMIER. HIV Integrase Inhibitors. Antiviral 

Agents [online]. Elsevier, 2013, 2013, s. 75-105 [cit. 2021-5-17]. Advances in 

Pharmacology. ISBN 9780124058804. Dostupné z: doi:10.1016/B978-0-12-405880-

4.00003-2  

[75] PERRONE, R., M. NADAI, J. A. POE, et al. Formation of a Unique Cluster of G-

Quadruplex Structures in the HIV-1 nef Coding Region: Implications for Antiviral 

Activity. PLoS ONE [online]. 2013, 8(8) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1932-6203. Dostupné z: 

doi:10.1371/journal.pone.0073121 



58 

 

[76] CHAMBERS, T. J., C. S. HAHN, R. GALLER et al. Flavivirus Genome Organization, 

Expression, and Replication. Annual Review of Microbiology [online]. 1990, 44(1), 649-

688 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0066-4227. Dostupné z: 

doi:10.1146/annurev.mi.44.100190.003245 

[77] RICE, C. M., E. G. STRAUSS a J. H. STRAUSS. Structure of the Flavivirus Genome. 

SCHLESINGER, S. a M. J. SCHLESINGER, ed. The Togaviridae and 

Flaviviridae [online]. Boston, MA: Springer New York, 1986, 1986, s. 279-326 [cit. 

2021-5-17]. ISBN 978-1-4757-0787-8. Dostupné z: doi:10.1007/978-1-4757-0785-4_10 

[78] ALTING-MEES, M.A. a J.M. SHORT. PBluescript II: gene mapping vectors. Nucleic 

Acids Research [online]. 1989, 17(22), 9494-9494 [cit. 2019-05-02]. DOI: 

10.1093/nar/17.22.9494. ISSN 0305-1048. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/nar/article-lookup/doi/10.1093/nar/17.22.9494 

[79] JAGELSKÁ, E. B., V. BRÁZDA, P. PEČINKA, et al. DNA topology influences p53 

sequence-specific DNA binding through structural transitions within the target 

sites. Biochemical Journal [online]. 2008, 412(1), 57-63 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0264-

6021. Dostupné z: doi:10.1042/BJ20071648. 

[80] BRÁZDA, V., L. HÁRONÍKOVÁ, J. C. C. LIAO, et al. Strong preference of BRCA1 

protein to topologically constrained non-B DNA structures. BMC Molecular 

Biology [online]. 2016, 17(1) [cit. 2021-5-17]. ISSN 1471-2199. Dostupné z: 

doi:10.1186/s12867-016-0068-6.  

[81] NEČAS, D. a P. KLAPETEK. Gwyddion: an open-source software for SPM data 

analysis. Open Physics [online]. 2012, 10(1) [cit. 2021-5-17]. ISSN 2391-5471. 

Dostupné z: doi:10.2478/s11534-011-0096-2. 

[82] ČUTOVÁ, M., J. MANTA, O. PORUBIAKOVÁ, et al. Divergent distributions of 

inverted repeats and G-quadruplex forming sequences in Saccharomyces 

cerevisiae. Genomics [online]. 2020, 112(2), 1897-1901 [cit. 2021-5-17]. ISSN 

08887543. Dostupné z: doi:10.1016/j.ygeno.2019.11.002 

[83] BOHÁLOVÁ, N., A. CANTARA, M. BARTAS, et al. Analyses of viral genomes for 

G-quadruplex forming sequences reveal their correlation with the type of 

infection. Biochimie [online]. 2021, 186, 13-27 [cit. 2021-5-18]. ISSN 03009084. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.biochi.2021.03.017 

[84] RUGGIERO, E. a S. N. RICHTER. Viral G-quadruplexes: New frontiers in virus 

pathogenesis and antiviral therapy. Quadruplex Nucleic Acids As Targets For Medicinal 

Chemistry [online]. Elsevier, 2020, 2020, s. 101-131 [cit. 2021-5-18]. Annual Reports in 

https://academic.oup.com/nar/article-lookup/doi/10.1093/nar/17.22.9494


59 

 

Medicinal Chemistry. ISBN 9780128210178. Dostupné z: 

doi:10.1016/bs.armc.2020.04.001 

[85] LYUBCHENKO, Y. L. a L. S. SHLYAKHTENKO. Imaging of DNA and Protein-DNA 

Complexes with Atomic Force Microscopy. Critical Reviews in Eukaryotic Gene 

Expression [online]. 2016, 26(1), 63-96 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1045-4403. Dostupné z: 

doi:10.1615/CritRevEukaryotGeneExpr.v26.i1.70 

  



60 

 

9 SEZNAM ZKRATEK 
A     adenin 

AFM     atomová silová mikroskopie 

AIDS     syndrom získané ztráty imunity 

APTES    3-aminopropyltriethoxysilan 

bb     back-to-back kontakt 

bp     páry bází 

C     cytosin 

CDS     kódující oblast 

CFNO sekvence   křížovou strukturu tvořící sekvence bez shody 

DNA     deoxyribonukleová kyselina 

dsDNA    dvouvláknová deoxyribonukleová kyselina 

EDTA     kyselina ethylendiamintetraoctová 

ff     face-to-face kontakt 

G     guanin 

GFP     zelený fluorescentní protein 

HIV     lidský virus imunitní nedostatečnosti 

i-motiv    interkalovaný motiv 

IR     inverzní repetice 

LTR     dlouhá koncová repetice 

MES     kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová 

misc_feature    smíšená oblast 

mRNA     messenger RNA 

NCBI     národní centrum pro biotechnologické informace 

ncRNA    nekódující RNA 

NHE     nukleázový hypersenzitivní element 

nt     nukleotidy 

ORF     otevřený čtecí rámec 

PCR     polymerázová řetězová reakce 

primer_bind    oblast vazby primerů 

protein_bind    oblast vazby proteinů 

PQS     sekvence potenciálně tvořící kvadruplex 

PSPD     pozičně citlivý fotodetektor 

regulatory    regulační oblast 
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repeat_region    repetiční oblast 

RNA     ribonukleová kyselina 

ssDNA    jednovláknová deoxyribonukleová kyselina 

ss+RNA    jednovláknová ribonukleová kyselina pozitivní polarity 

stem_loop    vlásenková oblast 

SWNT     jednovrstvé uhlíkové nanotrubičky 

T     thymin 

TFO     oligonukleotidy tvořící triplex 

U     uracil 

3´UTR     3´ nepřekládaná koncová oblast 

5´UTR     5´ nepřekládaná koncová oblast 

variation    variační oblast 


