
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

INTERAKCE HYALURONANU S DNA
THE INTERACTIONS OF HYALURONAN AND DNA

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Renáta Sklenářová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Andrea Kargerová, Ph.D.

BRNO 2017



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce

Číslo práce: FCH-DIP1065/2016
 

Ústav: Ústav chemie potravin a biotechnologií
 

Studentka: Bc. Renáta Sklenářová
 

Studijní program: Chemie a technologie potravin
 

Studijní obor: Potravinářská chemie a biotechnologie
 

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kargerová, Ph.D.
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
Název diplomové práce:
Interakce hyaluronanu s DNA

Zadání diplomové práce:

V rámci diplomové práce budou řešeny následující dílčí úkoly:
1. Rešerše zaměřená na hyaluronan a nukleové kyseliny
2. Příprava roztoků DNA-hyaluronan
3. Chrakteristika roztoků pomocí HRUS a gelové elektroforézy
4. Vyhodnocení experimentů

Termín odevzdání diplomové práce: 5.5.2017

Diplomová práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí diplomové práce.

 

       

 
Bc. Renáta Sklenářová

student(ka)  
Ing. Andrea Kargerová, Ph.D.

vedoucí práce  
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 31.1.2017    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



3 

 

ABSTRAKT 

 Diplomová práce se zabývá studiem možných interakcí mezi hyaluronanem (HA) 

a plasmidovou DNA (pDNA). Plasmidová DNA byla izolována z E. coli JM 109 (pUC19) 

a resuspendována v TE pufru stejně jako vysokomolekulární hyaluronan.  

 Jednotlivé vzorky pDNA, HA a pDNA-HA byly charakterizovány pomocí gelové 

elektroforézy, CD spektroskopie a ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením.  

 Elektroforézou na agarózovém gelu byl zkoumán vliv přídavku hyaluronanu k plasmidové 

DNA na migraci vzorků ke kladné elektrodě. Pomocí CD spektroskopie byly zkoumány 

strukturní změny u vzorků pDNA-HA. Jednotlivá CD spektra popisují závislost rozdílu 

absorpčních koeficientů pro levotočivé a pravotočivé elipticky polarizované světlo na vlnové 

délce.  Ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením byla využívána pro studium 

interakcí. Je to analytická metoda, která je založena na měření ultrazvukové rychlosti 

a zeslabení. Tuto techniku řadíme mezi nedestruktivní metody, neboť procházející vlny 

neovlivňují strukturu analyzovaného vzorku.  

 

ABSTRACT 

 This diploma thesis deals with the study of possible interactions between hyaluronan (HA) 

and plasmid DNA (pDNA). Plasmid DNA was isolated from E. coli JM109 (pUC19) 

and resuspended in TE buffer as well as high molecular weight hyaluronan. 

 Individual samples of pDNA, HA and pDNA-HA were characterized by gel 

electrophoresis, CD spectroscopy and high resolution ultrasonic spectroscopy. 

 Agarose gel electrophoresis examined the effect of the addition of hyaluronan to plasmid 

DNA on the migration of samples to the positive electrode. Structural changes in pDNA-HA 

samples were examined using CD spectroscopy. Individual CD spectra describes 

the dependence of the difference in absorption coefficients for left-hand and right-handed 

elliptic polarized light at wavelength. High resolution ultrasonic spectroscopy has been used 

to study interactions. It is an analytical method based on ultrasonic velocity and attenuation. 

We classify this technique as a non-destructive method because the passing waves do not 

affect the structure of the analyzed sample.  
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1. ÚVOD 

 Diplomová práce se zabývá charakteristikou a studiem možných interakcí hyaluronanu 

a plasmidové DNA. 

  Kyselina hyaluronová (též hyaluronan, HA) je látka tělu vlastní a nevyvolává imunogenní 

reakce. Lidské tělo si jí umí samo syntetizovat i odbourávat. Poprvé byla izolována skupinou 

Karla Mayera v roce 1934. Vyskytuje se ve většině tkání, přičemž nejvíce je zastoupena 

v kůži, synoviální tekutině a sklivci oka. Její aplikace se liší podle molekulové hmotnosti. 

Díky svým vlastnostem, především zajišťováním viskoelasticity, hydratace a biologické 

aktivity představuje hyaluronan velkou část výzkumu v oblastech medicíny, farmacie 

a kosmetiky. Zároveň se zkoumá jeho využití jako jedna z matric pro cílenou distribuci léčiv, 

což byl i jeden s podnětů pro tvorbu této práce. Podle článku Characterization of DNA-

hyaluronan matrix for sustained gene transfer může zesíťovaný hyaluronan představovat 

matrici pro transport a ochranu DNA, kódující PDGF (platelet derived growth factor) - 

růstový faktor z destiček. Tento faktor produkovaný z DNA při uvolnění z DNA-HA matrice 

indukuje proliferaci (hojení) dermálních buněk. Použití síťovaného hyaluronanu či jeho 

hydrogelu jako nosiče je biokompatibilní a zároveň chrání plasmidovou DNA vůči 

enzymatické degradaci. V tomto článku stejně jako v diplomové práci byl používán 

vysokomolekulární hyaluronan a plasmidová DNA. [1] 

 Plasmidová molekula DNA je schopná vlastní replikace a často se využívá jako klonovací 

vektor. V této práci byla izolována pDNA z ampicilin senzitivních buněk Escherichia coli 

JM 109 (pUC19). Plasmid pUC19 je tvořen kružnicovou dvouřetězcovou DNA a je dlouhý 

2686 párů bází. 

  K charakterizaci těchto polymerů byly využity následující metody. A to gelová 

elektroforéza, CD spektroskopie a ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením.  

 Gelová elektroforéza DNA a hyaluronanu je založena na tom, že v neutrálním prostředí 

nesou záporný náboj, tudíž se pohybují ke kladné elektrodě. Jestliže jsou látky nesoucí náboj 

rozpuštěny v pufru a umístěny v elektrickém poli, začnou se pohybovat konstantní rychlostí 

úměrnou velikosti jejich nábojů. K elektroforetické separaci byla v experimentální části práce 

jako nosič zvolena agaróza.  

 Jako další metoda byla zvolena CD spektroskopie. CD spektroskopie neboli Cirkulární 

Dichroismus je široce používaná technika převážně pro studium nukleových kyselin 

a proteinů. Při ozáření opticky aktivních vzorků cirkulárně polarizovaným světlem dochází 

k odlišné absorpci pravotočivé a levotočivé složky. Cirkulární dichroismus je rozdílem těchto 

dvou absorpcí. 



9 

 

   Poslední metodou využívanou v experimentální části práce byla ultrazvuková 

spektroskopie s vysokým rozlišením (HRUS, High resolution ultrasonic spectroscopy). 

Je to analytická metoda, charakterizující akustické vlastnosti materiálu. Oproti ostatním 

spektroskopiím (UV, VIS, IR, atd.) nevyužívá k analýze elektromagnetické vlnění, ale 

zvukové vlny, které jsou vytvářeny elektronicky. Tyto vlny jsou schopny šířit se i v prostředí 

neprůhledných vzorků, proto lze touto metodou charakterizovat většinu materiálů. Tyto 

vysokofrekvenční vlny jsou podobné těm, které využívají delfíni ke své komunikaci. [2] 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Kyselina hyaluronová 

2.1.1. Historie 

 Historicky první zmínka o izolaci kyseliny hyaluronové (hyaluronanu, HA) sahá do roku 

1934, kdy ji Karel Mayer získal jako neznámou substanci z očního sklivce skotu. Přesné 

složení bylo objeveno až na počátku padesátých let dvacátého století. Kyselina hyaluronová 

je látka tělu vlastní, ale protože se prakticky ve fyziologickém prostředí nenachází ve stavu 

kyseliny, ale jako sůl, užívá se termín hyaluronan. Původně byla izolována ze zvířecích tkání, 

zejména kohoutích hřebínků. Dnes ji získáváme pomocí biotechnologického procesu – 

mikrobiální fermentace z buněčných stěn rodu Streptococcus zooepidemicus. Tento 

bakteriální kmen produkuje hyaluronan o vysoké molekulové hmotnosti a čistotě. Další 

možnost izolace je z geneticky modifikovaných bakterií Bacillus subtilus. [3], [4] 

 

2.1.2. Struktura hyaluronanu 

 Kyselina hyaluronová (HA) je lineární polysacharid, který je složen z opakujících 

se jednotek β-(1, 3)-D-glukuronové kyseliny a β-(1, 4)-N-acetyl-D-glukosaminu. 

Tyto monosacharidové podjednotky jsou v poměru 1:1 spojovány β(1´ – 3) glykosidickými 

vazbami. Jednotlivé disacharidy jsou spojovány β(1´ – 4´) glykosidickými vazbami. 

D-glukuronová kyselina i N-acetyl-D-glukosamin vychází z molekuly glukózy a prostorově 

objemné struktury (hydroxylové nebo karboxylové skupiny) orientují, kvůli energetické 

výhodnosti do ekvatoriální polohy. Hyaluronan se řadí mezi záporně nabité 

glykosaminoglykany (GAG). Na rozdíl od ostatních GAG obsažených v mezibuněčné hmotě 

neobsahuje ve své molekule sulfátovou skupinu.  Polymerní řetězec hyaluronanu se pohybuje 

v rozmezí molekulových hmotností od několika stovek až miliónů daltonů. Jednotlivé 

disacharidy dosahují přibližně 400 Da. [3],[4], [5], [6] 

 Strukturu tohoto polysacharidu znázorňuje Obr. 1. 
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Obr. 1: Struktura hyaluronanu [7] 

 

2.1.3. Struktura hyaluronanu v roztoku 

 Ve fyziologickém roztoku je struktura molekuly hyaluronanu dána glykosidickými 

kovalentními vazbami, intramolekulárními vodíkovými můstky a interakcemi 

s rozpouštědlem.  

 Díky orientaci objemných, hydrofilních skupin do ekvatoriálních poloh a hydrofobních 

vodíků do poloh axiálních vzniká v roztoku určitá sekundární struktura tohoto polymeru. 

Struktura, připomínající na pohled kroutící stuhu, vzniká rotací jednotlivých disacharidových 

jednotek o 180°. Tvorbou této struktury vznikají v roztocích náhodné sítě či rozsáhlá klubka. 

[3], [5] 

 

2.1.4. Hyaluronan v organismu  

 Hyaluronan se vyskytuje ve velké řadě tkání obratlovců. Jeho koncentrace je závislá 

na typu tkáně. Stejně tak je na typu tkáně závislý i poločas jeho rozpadu. Průměrné lidské tělo 

obsahuje asi 15 g hyaluronanu, přičemž největší množství se vyskytuje v kůži (až 8 g), 

synoviální tekutině a sklivci oka. U dospělého člověka dochází k obnově hyaluronanu 

v určitém množství každý den.  

 HA je jednou z hlavních součástí extracelulární a perinukleární matrix. V synoviální 

tekutině zajišťuje hyaluronan nezbytnou lubrikaci kloubů, aniž by docházelo k jejich 

opotřebení. Ve tkáních na sebe váže vodu a tím ovlivňuje jejich pružnost. Hraje také 

významnou roli v buněčné proliferaci, migraci a diferenciaci.  

 HA je syntetizován řadou buněk, hlavně fibroblasty, keratinocyty a chondroblasty. 

Na rozdíl od ostatních GAG (chondroitinsulfátů, keratansulfátů, ...), které jsou vytvářeny 

v Golgiho komplexu, je hyaluronan syntetizován na vnitřní straně plazmatické membrány 

prostřednictvím hyaluronan syntázy (HAS). HAS je integrální membránový protein, 

který se vyskytuje ve třech izoformách (HAS1, HAS2 a HAS3) a každá forma syntetizuje 
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jinak dlouhé řetězce. HAS1 a HAS2 syntetizují řetězce o vysoké molekulové hmotnosti, zatím 

co HAS3 o nízké molekulové hmotnosti (< 300 kDa). Při syntéze HA dochází k prodlužování 

polymeru, který narůstá od neredukujícího konce. Jeho transport do extracelulárního prostoru 

je uskutečněn pórem HAS. [8] 

 Degradace hyaluronanu na menší fragmenty může být způsobena několika reakcemi. 

Chemicky působením kyselin či zásad, ultrazvukovými vibracemi, působením volných 

radikálů či enzymaticky. Působení volných radikálů na HA je jednou z příčin stárnutí kůže 

a vzniku artritidy.  

 Při enzymatické degradaci, jsou uplatňovány specifické enzymy - hyaluronidázy, 

které jsou obecně rozděleny na eukaryotní, prokaryotní a parazitární typy. V těle savců 

se nachází hyaluronidázy Hyal-1 až 4 a PH-20. [9], [10] 

 Samotný proces degradace hyaluronanu, má více částí. Hyaluronan v extracelulárním 

prostoru tvoří s ostatními makromolekulami síťové uspořádání, ze kterého musí být nejprve 

uvolněn a poté degradován. Následně se může vázat na povrch určitých receptorů. Mezi 

ty nejznámější řadíme receptory CD44, RHAMM (Receptor for Hyaluronan Mediated 

Motility), LYVE-1 (Lymphatic Vessel Endotelial HA receptor) a HARE (HA Receptor 

for Endocytosis).  

 Receptor CD44 je trans membránový glykoprotein, který je hlavní povrchový receptor 

pro hyaluronan. Nachází se na povrchu řady epiteliálních a parenchymálních buněk, 

leukocytů a dalších buněk. Molekula CD44 je složena z několika funkčních domén 

a to z extracelulární distální domény (N-terminální konec), kde se hyaluronan váže, 

dále extracelulární proximální, transmembránové a intracelulární domény (C-terminální 

konec). Gen pro CD44 receptor je uložen na krátkém ramínku chromozomu 11. a skládá 

se z dvaceti exonů. Nejběžnější formou je CD44s (kódován exony 1-5 a 16-20) a "rozšířená" 

forma CD44v. Obě tyto formy popisuje následující Obr. 2. [11],[12],[13] 
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Obr. 2: Varianty CD44 receptoru, vazba hyaluronanu na N-terminální konec [11] 

 

 

2.1.5. Aplikace hyaluronanu v medicíně 

 Hyaluronan je pro své vlastnosti využíván v celé řadě léčivých přípravků. Jako hlavní část 

kloubní tekutiny je zodpovědný za její viskozitu a další mechanické vlastnosti, které jsou 

důležité pro správnou funkci kloubů. Při kloubních obtížích se lidem i zvířatům podával 

zpočátku injekčně přímo do postižených kloubů, nyní se pro jednodušší aplikaci podává spíše 

intravenózně či orálně. O pozitivním efektu intravenózního podávání hyaluronanu koním 

je zmíněno v článku Effects of intravenous administration of sodium hyaluronate on carpal 

joints in exercising horses after arthroscopic surgery and osteochondral fragmentation.  

 Další velké využití má HA v očním lékařství. Jednak při operacích jako ochrana buněk 

či náhrada sklivce nebo při péči o tzv. suché oko. 

 Hyaluronan se díky své biokopatibilitě a biodegradabilitě využívá i v přípravcích určených 

pro hojení ran. V místě rány se nově syntetizovaný hyaluronan, díky své vysoké afinitě 

k vodě, hydratuje a vytváří prostředí vhodné pro syntézu pojivové tkáně. HA přitahuje z okolí 

rány také růstové a výživové faktory, které přispívají správnému hojení. [6], [14], [15] 
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2.2. Deoxyribonukleová kyselina - DNA 

 Molekula DNA byla objevena lékařem Friedrichem Miescherem, který ji izoloval z bílých 

krvinek. Její struktura byla však objevena až v anglické laboratoři v roce 1953. A to vědci 

James Watson a Francis Crick na základě dat z rentgenové strukturní analýzy, naměřených 

R. Franklinovou a M. Wilkinsem. V roce 1962 dostali Watson, Crick a Wilkins za tento objev 

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. [16], [17] 

 

2.2.1. Struktura DNA 

 Deoxyribonukleová kyselina je přírodním polymerem, který se vyskytuje prakticky 

ve všech buňkách a některých virech. Její řetězec je tvořen deoxyribonukleotidy, které jsou 

složeny z cukru, fosfátu a heterocyklické báze. Cukernou složkou v DNA je deoxyribóza, 

přesněji 2-deoxy-β-D-ribofuranóza a heterocyklickými bázemy jsou adenin (A), guanin (G), 

thymin (T) a cytosin (C). Jednotlivé báze rozlišujeme podle výchozího heterocyklu 

na purinové (A, G) a pyrimidinové (C, T). Nukleová báze je na deoxyribózu připojena pomocí 

N-glykosidické vazby na 1´ C. Fosfát se na deoxyribózu připojuje na 5´ C esterovou vazbou.  

 Pořadí jednotlivých nukleotidů určuje primární strukturu DNA. Jednotlivé 

deoxyribonukleotidy (dAMP, dGMP, dAMP, dTMP) nejsou v řetězci seřazeny náhodně 

a proto můžeme rozlišovat určité sekvence. V primární struktuře je zakódována genetická 

informace, která nám poskytuje informaci o primární struktuře jednotlivých proteinů.  

 Podle počtu deoxyribonukleových řetězců můžeme rozdělovat DNA na jednořetězcovou 

(ssDNA) a dvouřetězcovou (dsDNA), která je tvořena dvěma komplementárními, 

antiparalelně orientovanými řetězci nukleotidů. Tato dvouřetězcová DNA může dále vytvářet 

sekundární strukturu - dvoušroubovici. Šroubovice je tvořena cukr-fosfátovou kostrou 

a bázemi, které směřují dovnitř. Podle pravidel komplementarity se báze spojují vodíkovými 

můstky, jak znázorňuje Obr. 3. Guanin s cytosinem vytváří tři vodíkové můstky, zatím 

co adenin s thyminem pouze dva. Vzájemným obtáčením komplementárních řetězců 

se vytváří dvoušroubovicové vinutí. Toto vinutí může být pravotočivé i levotočivé. Jednotlivé 

páry bází se tak posunou o určitou vzdálenost od osy šroubovice a tím se vytváří malé a velké 

žlábky. V těchto žlábcích dochází k interakci DNA s dalšími látkami. Sekundární struktura 

může přecházet v primární a naopak v závislosti na fyzikálních a chemických podmínkách 

měření. Účinkem vyšší teploty a některých chemických látek dojde k denaturaci - rozrušení 

vodíkových vazeb mezi komplementárními řetězci. DNA je schopna plné tepelné denaturace 

i zpětné renaturace. Při denaturaci obecně platí, že se zvyšujícím se počtem G-C párů roste 

teplota denaturace.  
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 Vlivem dalšího vinutí dvoušroubovice vzniká terciální struktura - nadšroubovice nebo-li 

superhelix. Nadšroubovicové vinutí může být dvojího typu, záporné a kladné. Záporné vzniká 

odvíjením řetězců DNA a kladné mechanismem svinování. [16], [18], [19] 

 

 

 

Obr. 3: Komplementarita bází v DNA [20] 

 

 

2.2.2. Plasmidová DNA 

 Plasmidy jsou malé mimochromosomové replikony, vyskytující se obvykle v bakteriálních 

buňkách. Plasmidy nesou geny, které nejsou pro bakteriální buňky esenciální. Plasmidová 

DNA se vyskytuje v několika formách: nadšroubovicová, kovalentně uzavřená kružnice 

(ccc - covalently closed cirkular), otevřená kružnicová forma (open circular) a lineární. 

Přirozenou formou plasmidové DNA je kovalentně uzavřená kružnice, další formy vznikají 

štěpením. Experimentálně bylo zjištěno, že tato forma je i nejvhodnější při přenosu genetické 

informace. 

 Plasmid pUC19 (Obr. 4) byl poprvé zkonstruován na University of California 

(proto označení UC). Tvoří jej dvouřetězcová kružnicová DNA a je dlouhý 2686 párů bází. 

Je používán jako klonovací vektor. Replikuje se nezávisle na chromozomální DNA. 

Obsahuje gen ampR pro rezistenci k ampicilinu. Transformuje se do ampicilin senzitivních 
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buněk E. coli. Dále obsahuje regulační sekvence a část genu kódujícího β-galaktosidázu 

(lac Z´). Do kódující sekvence bylo včleněno mnohočetné klonovací místo tak, že není 

porušen čtecí rámec. [21], [22] 

 

 

Obr. 4: Mapa plasmidu pUC19 [23] 

 

 

2.3. Gelová elektroforéza 

 Elektroforéza byla jako separační technika poprvé použita Tiseliem v roce 1937, který s ní 

rozdělil sérové bílkoviny. Za tento objev získal o jedenáct let později Nobelovu cenu. [24] 

 

2.3.1. Princip metody 

 Elektroforéza je separační metoda, která je založená na pohybu ionizovaných částic 

ve stejnosměrném elektrickém poli. Toto elektrické pole je vytvářeno vkládáním určitého 

napětí mezi elektrody. Jestliže jsou látky nesoucí náboj rozpuštěny v elektrolytu a umístěny 

v elektrickém poli, začnou se pohybovat konstantní rychlostí úměrnou velikosti jejich nábojů. 

Anionty putují k anodě a kationty ke katodě. Rychlost pohybujícího se iontu můžeme vyjádřit 
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vztahem: Ev   , kde µ představuje elektroforetickou pohyblivost a E intenzitu 

elektrického pole.  

 Elektroforetická pohyblivost určité částice je její rychlost v elektrickém poli při jednotkové 

intenzitě. Na nabitou částici působí v elektrickém poli dvě síly. Síla elektrická, která ji uvádí 

do pohybu a síla odporu viskózního prostředí, která částici brzdí. Mobilita ionizovaných 

částic je tedy výsledkem rovnováhy mezi oběma silami. Můžeme ji vyjádřit vztahem: 

rq   6/ , kde q je náboj iontu, η je viskozita roztoku a r je poloměr iontu. Z tohoto 

vztahu vyplývá, že částice malé s velkým nábojem mají velkou mobilitu a naopak částice 

velké s malým nábojem mají malou mobilitu. Mobilita, kterou skutečně naměříme, bývá 

obvykle nižší a závisí na pH a separačním prostředí. [21], [25] 

 

2.3.2. Elektroforéza nukleových kyselin a hyaluronanu 

 Elektroforéza nukleových kyselin i hyaluronanu je založena na tom, že v neutrálním 

prostředí nesou záporný náboj. Elektroforéza na agaróze je nejpoužívanější metodou která 

se používá k detekci produktů PCR. K separaci kratších amplikonů (100 bp a méně) lze použít 

i polyakrylamidový gel nebo kapilární elektroforézu.  

 Délka doby elektroforetické separace na gelu závisí na vzorku, délce požadované migrace, 

elektrickém proudu, použitém pufru a na koncentraci gelu. Hyaluronan i DNA nejsou na gelu 

vidět, proto je nutné je vizualizovat. Nejčastěji používaným barvivem pro DNA je ethidium 

bromid, který po ozáření UV světlem fluoreskuje. Dalším často využívaným barvivem 

je Gold Wiew, které přidáváme do gelu. U samotných vzorků hyaluronanu se využívá např. 

fluorescenčního značení samotného polymeru či kationtového barviva (3,3'-dimethyl-9-

methyl-4,5,4'5'-dibenzothiakarbokyaninu). [25], [26] 

 

 

2.4. CD spektroskopie 

 CD spektroskopie neboli Cirkulární Dichroismus je široce používaná technika převážně 

pro studium nukleových kyselin a proteinů. Pro vznik CD signálu musíme mít chirální látky 

a zároveň musí absorbovat v oblasti vlnových délek od 160 do 900 nm. 

 Při měření cirkulárního dichroismu prochází paprsek přirozeného světla skrz krystal 

(dvojlomné prostředí), který ho štěpí na dva lineárně polarizované paprsky. Každý dále 

můžeme rozložit na levotočivý a pravotočivý cirkulárně polarizovaný paprsek. Tyto paprsky 

poté prochází kyvetou se vzorkem, v našem případě roztokem pDNA-HA. V oblasti, 

kde tento vzorek absorbuje záření je odlišně absorbována pravotočivá i levotočivá složka 
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a cirkulárně polarizované světlo se mnění na elipticky polarizované. Rozdíl těchto dvou 

absorpcí je cirkulární dichroismus. 

 Jednotlivá CD spektra popisují závislost Δε -  rozdílu absorpčních koeficientů 

pro levotočivé a pravotočivé cirkulárně polarizované světlo na vlnové délce - λ.   

 Měření CD spekter využíváme zejména pro studium interakcí a konformačních změn 

v sekundární struktuře DNA. CD spektra typická pro jednotlivé A, B a Z konformace DNA 

jsou natolik odlišná, že umožňují jejich konkrétní určení. Formy A nabývá DNA zejména 

ve vodných roztocích ethanolu. Některé molekuly DNA formy A nenabývají vůbec. 

Její CD spektrum je stejné jako CD spektrum RNA, má pozitivní pás při 260 nm a negativní 

při 210 nm (Obr. 5) 

 

 

Obr. 5: Vlevo CD spektra zobrazují přechod B - A konformace indukované trifluorethanolem 

a vpravo CD spektrum RNA stejné sekvence (U místo T) [27] 

 

 Forma B je nejčastější konformací u DNA zejména ve vodných roztocích. Její spektrum 

má nižší amplitudy než forma A. Má pozitivní pás při 275 nm a negativní při 245 nm.  

 Forma Z je levotočivou šroubovicí. Tato odlišná struktura se projevuje v CD spektru 

větším negativním pásem a menším pozitivním pásem. V podstatě je inverzí CD spektra 

formy B (Obr. 6). 
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Obr. 6: Vlevo CD spektrum přechodu konformací B - Z, vpravo formy konformace Z [27] 

 

 

 CD spektroskopie je citlivá metoda, která umožňuje studovat krátké i dlouhé řetězce DNA. 

Při měření umožňuje vzorky titrovat různými roztoky a tím můžeme sledovat změny 

v jednotlivých konformacích. Umožňuje měření nejen roztoků, ale i filmů DNA. 

Měření jednotlivých spekter je relativně snadné a rychlé. Pro běžná měření využíváme rozsah 

vlnových délek od 180 - 320 nm. [27], [28], [29], [30] 
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2.5. Ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením 

2.5.1. Princip metody 

 Ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením (HRUS) je založena na průchodu 

ultrazvukových vln skrz vzorek. Tato metoda nám umožňuje analyzovat vzorek při více 

frekvencích současně.  

  Ultrazvukové vlny, které procházejí vzorkem, vznikají přeměnou počátečního elektrického 

signálu v piezoelektrickém převodníku. Analýza vzorku následně probíhá v měřící cele, 

kde ultrazvuková vlna působí na intramolekulární síly. Procházející vlna způsobuje kompresi 

a dekompresi ve vzorku jak znázorňuje Obr. 7. Vlny prošlé vzorkem ztrácí část energie 

a dochází ke zmenšení jejich amplitudy neboli zeslabení ultrazvukové vlny. Tyto změny jsou 

velmi malé, proto můžeme zařadit ultrazvukovou spektroskopii mezi nedestruktivní metody. 

Za měřící celou následuje druhý piezoelektrický převodník, který vlnění převede opět 

na elektrický signál.  

 Rychlost procházejících vln je ovlivněna hustotou a elasticitou analyzovaného vzorku. 

Na ultrazvukovém spektrometru s vysokým rozlišením hodnotíme dva hlavní parametry. 

A to zeslabení a ultrazvukovou rychlost, kterou můžeme měřit s rozlišením až 0,0001 m/s. 

Ultrazvukové zeslabení se určuje podle energetické ztráty ultrazvukové vlny. Vlny se nejlépe 

šíří v prostředí se silnějšími interakcemi mezi molekulami. Tudíž v plynech se vlny šíří 

pomaleji než v kapalinách a nejrychleji prochází pevnými látkami. [31] 

 

 

Obr. 7: Průchod ultrazvukové vlny vzorkem [31] 
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2.5.2. Výhody ultrazvukové spektroskopie 

 Jednou ze základních výhod HRUS oproti ostatním spektrometrickým metodám 

je transparentnost většiny materiálů vůči ultrazvukovým vlnám, což umožňuje analýzu 

pro různé typy vzorků. Vzorky můžou být koncentrované, zakalené, dokonce i neprůhledné. 

 Vzorky můžeme měřit v širokém teplotním rozsahu a ověřit tak jejich termostabilitu.  

Dále můžeme poměrně snadno měnit vlnové délky vysokofrekvenční ultrazvukové vlny. 

  Měřící cela spektrometru umožňuje snadné plnění i čištění. Můžeme v ní měřit kyseliny, 

zásady i organická rozpouštědla. Taktéž jsou dostupné cely pro polotuhé látky, jako jsou 

například biologické tkáně.  

 HRUS je využitelná taktéž pro titrace, charakterizace interakcí a konformačních změn 

molekul, měření sedimentace a kinetiky reakcí, stanovení koncentrace zředěných 

i koncentrovaných roztoků.  

 Vzhledem k nízké spotřebě vzorků (kolem 1 ml pro standartní měření) je využití HRUS 

i značně ekonomické. Další výhodou je minimální úprava vzorku před analýzou a ovládání 

měření počítačem. [32], [33] 

 Přístroj HRUS 102, využívaný v experimentální části diplomové práce umožňuje provádět 

měření hned v několika režimech. V režimu kinetickém, teplotním či titračním a existují 

i detektory pro výstup z HPLC. V této práci bylo využíváno kinetického měření při konstantní 

teplotě 25 °C. 

 Titrační systém ultrazvukových spektrometrů od irské firmy Ultrasonic Scientific, 

který je zobrazen na Obr. 8, umožňuje pomocí softwaru dávkovat titrační roztok přímo 

do ultrazvukové cely, která je opatřena spodním i vrchním mícháním. Je možné předem 

nastavit objem přidávaného roztoku, parametry míchání a časové intervaly přídavku. 

Pomocí titračního zařízení můžeme sledovat průběh chemických reakcí. V průběhu reakce 

se neustále sleduje ultrazvuková rychlost a zeslabení. Jelikož tento postup umožňuje přímou 

analýzu intramolekulárních sil, je dobré využití ultrazvukového spektrometru 

jako univerzálního detektoru pro titrační analýzu. [34] 
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Obr. 8: Titrační systém HRUS [34] 

2.5.3. Aplikace HRUS 

Sledování průběhu biochemických reakcí 

 Ultrazvukovou spektroskopii s vysokým rozlišením můžeme využít k přímé charakterizaci 

enzymové reakce. Stanovení enzymatické aktivity a sledování změn koncentrace substrátu 

a produktu.  

 Na Obr. 9 vidíme změnu v ultrazvukové rychlosti a zeslabení v průběhu hydrolýzy 

peroxidu vodíku jako substrátu, způsobenou enzymem katalázou. Změna ultrazvukové 

rychlosti nám umožňuje vypočítat koncentraci substrátu, který ubývá v průběhu reakce. 

Nárůst zeslabení je způsoben rozptylem ultrazvukových vln díky přítomnosti kyslíkových 

bublin vznikajících z rozkládajícího se peroxidu vodíku. [35] 

 

 

Obr. 9: Enzymová hydrolýza peroxidu vodíku [35] 
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Sledování stability emulzí 

 Měřením ultrazvukových parametrů můžeme hodnotit stabilitu emulze i její (zejména 

teplotní) podmínky pro používání a skladování. Se zvýšením teploty dochází 

k restrukturalizaci emulze a nárůstu ultrazvukového zeslabení v důsledku rozptylu 

ultrazvukových vln na vzniklých kapičkách. [35] 

 

Sledování tvorby gelů 

 Kinetika tvorby gelů je charakterizována v několika fázích. V první fázi pre-gelovatění 

pozorujeme nárůst ultrazvukové rychlosti. Ve fázi tvorby gelové sítě zaznamenáváme náhlé 

zvýšení ultrazvukového zeslabení a po dokončení tvorby gelu zůstává ultrazvukové zeslabení  

konstantní.  

 Využívá se zejména v potravinářství, například u sledování tepelných změn gelovatění 

karagenanu, průběhu mléčného kvašení, atd. [36] 

 

Sledování kritické micelární koncentrace 

 Kritická micelární koncentrace je důležitý parametr u systémů s povrchově aktivními 

látkami. Při koncentraci nižší, než je kritická micelární, s každým přídavkem tenzidu lineárně 

zvyšujeme jejich koncentraci spolu s ultrazvukovou rychlostí. Proces micelizace je pomocí 

HRUS zkoumán titrací požadovaného média roztokem tenzidu v cele 1 a porovnáním s čistým 

rozpouštědlem v cele 2. Při tvorbě micel nastává díky jejich elastickému jádru pokles 

ultrazvukové rychlosti neboť, jak je uvedeno v článku High-resolution ultrasonic 

spectroscopy study of interactions between hyaluronan and cationic surfactants [37] je toto 

prostředí pružnější ve srovnání s čistým rozpouštědlem. 

 Pomocí HRUS je možné sledovat kinetiku tvorby micel a jejich velikost. 

Umožňuje analýzu komplexních systémů, jako jsou např. DNA-povrchově aktivní látky. [36] 
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3.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. Použité chemikálie 

 Seznam použitých chemikálií je zobrazen v následující tabulce (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Použité chemikálie 

Chemikálie Vlastnosti 

Hyaluronan sodný Contipro Biotech s.r.o. (Česká republika), 1400-1700 kDa, 

šarže: 214-9063 

pUC19 Plasmid DNA Sigma-Aldrich (USA), CAS: 9007-49-2 

Ampicilin Biotika a.s. (Slovenská republika), Registrace : AMPICILIN 

0,5 BIOTIKA č.  15 / 548 / 92-A/C 

PCR vkládací pufr Yellow load Top-Bio s.r.o. (Česká republika)  

PCR agaróza Top-Bio s.r.o. (Česká republika)  

Tris-báze Serva (SRN) 

Tris-HCl Sigma-Aldrich (USA), CAS: 1185-53-1 

Kyselina boritá Penta s.r.o. (Česká Republika), CAS: 10043-35-3 

EDTA Sigma-Aldrich (USA), CAS: 60-00-4 

Trypton Sigma-Aldrich (USA), CAS: 91079-40-2 

Chlorid sodný Sigma-Aldrich (USA), CAS: 7647-14-5 

Yeast extrakt Sigma-Aldrich (USA), CAS: 8013-01-2 

 

3.2. Příprava TE pufru a roztoků hyaluronanu 

TE pufr 

 Roztok TE pufru byl připraven pipetováním 1 ml 1 M Tris-HCl a 0,2 ml 0,5 M EDTA. 

Roztok byl doplněn destilovanou vodou do 100 ml a následně sterilován. 

TBE pufr 

 Bylo naváženo 54 g Tris-báze, 27,5 g kyseliny borité a rozpuštěno v 600 ml destilované 

vody. K roztoku bylo přidáno 20 ml 0,5 M EDTA. Roztok se doplnil na objem menší než litr 

a pomocí 1 M NaOH bylo upraveno pH na hodnotu 8. Konečný objem byl doplněn na 1 litr. 

Před použitím při elektroforéze byl 10x zředěn. 
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Hyaluronan v TE pufru 

 Roztoky hyaluronanu byly připravovány ve dvou hmotnostních koncentracích a to 1 g/l 

a 2 g/l. Vypočtené množství bylo naváženo (0,02 g resp. 0,04 g) a rozpuštěno ve 20 ml 

TE pufru o pH 8. Roztoky byly 12 hodin míchány na elektromagnetické míchačce.  

 

3.3. Izolace pDNA 

3.3.1. Příprava kultivačního média 

 Buňky E. coli JM 109 (pUC19) se kultivují v médiích s ampicilinem, tj. za selekčního 

tlaku.  

 Navážením 4 g Tryptonu, 2 g NaCl a 2 g Yeast extraktu bylo připraveno 400 ml LB média 

(Luria-Bertaniho médium). Médium bylo sterilováno 20 min. při 121 °C. Po ochlazení bylo 

sterilně odebráno 10 ml média do Erlenmayerovy baňky a přidáno 5 µl ampicilinu. 

 

3.3.2. Kultivace bakteriálních buněk E. coli JM 109 

 Buňky byly nabrány sterilní kličkou z narostlé kultury a resuspendovány v 10 ml LB média 

s ampicilinem. Kultivace probíhala na třepačce v termostatu při 37 °C do druhého dne 

(24 hod.).  

 

3.3.3. Izolace pDNA pomocí kitu 

 K izolaci plasmidové DNA byl použit UltraClean
®
 Standard Mini Plasmid Prep Kit 

12301-100.  

 Do první Eppendorfovy zkumavky byly napipetovány 2 ml narostlé kultury E. coli JM 109 

a byly centrifugovány 3 minuty při 13 000 ot./min. 

 Supernatant byl odlit a tento krok byl ještě jednou zopakován, abychom získaly sediment 

celkově se 4 ml kultury. K sedimentu bylo přidáno 100 µl Roztoku 1 obsahujícího RNasu A. 

Zkumavka byla několikrát vortexována do vzniku homogenní suspenze. Bakteriální buňky 

byly v tomto kroku resuspendovány v pufru a proběhla jejich lyze. 

 Do zkumavky bylo přidáno 200 µl Roztoku 2, obsah byl opatrně promíchán. Proběhla 

alkalická lyze, neboť Roztok 2 obsahuje detergent SDS.  

 Do zkumavky bylo přidáno 400 µl Roztoku 3, obsah byl opatrně promíchán. Došlo 

k neutralizaci pH a současné denaturaci proteinů.  

 Zkumavka byla centrifugována při 13 000 ot./min. po dobu 3 minut. Supernatant byl 

opatrně přelit do druhé zkumavky, která obsahovala membránový filtr. Zkumavka byla 
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centrifugována při 10 000 ot./min. po dobu 1 minuty. Plasmidová DNA byla navázána 

na bílou membránu z oxidu křemičitého. 

 Filtrát byl odlit a do zkumavky s filtrem bylo přidáno 600 µl promývacího Roztoku 4. 

Zkumavka byla centrifugována při 13 000 ot./min. dobu 1 minuty.  

 Košík s filtrem byl opatrně přenesen do nové zkumavky. Na filtr bylo opatrně 

napipetováno 50 µl Roztoku 5. Zkumavka byla centrifugována při 10 000 ot./min. po dobu 

1 minuty. Plasmidová DNA byla eluována v 10 mM Tris pufru. Ze zkumavky byl odstraněn 

košík s filtrem. Schéma izolace znázorňuje následující Obr. 10.  

  

Obr. 10:1. Sediment buněk E. coli JM 109, 2. lyze buněk a neutralizace, 3. zachycení pDNA 

na membráně filtru, 4. promývání, 5. eluovaná pDNA v pufru 

 

 Pomocí kitu bylo izolováno potřebné množství pDNA a pomocí Nanophotometru byla 

změřena její koncentrace viz. Obr. 11. 

 

Obr. 11: Naměřená spektra pDNA a jejich koncentrace u vzorků pro HRUS a CD 

spektroskopii 
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3.4. Gelová elektroforéza 

 Do Erlenmayerové baňky byl připraven 1% agarózový gel navážením 0,5 g agarózy 

a přilitím 50 ml 0,5x TBE pufru. Směs byla několikrát přivedena k varu v mikrovlnné troubě. 

Směs byla nalita do připravené vaničky s hřebenem a ponechána 30 minut tuhnout 

ve vodorovné poloze. Po ztuhnutí byl opatrně vyjmut hřebínek. Ve sterilních Eppendorfových 

zkumavkách byly připraveny vzorky.  

 Vzorek plazmidové DNA pUC19 z E. coli RR1 o koncentraci 0,5 mg/ml v 10mM Tris-HCl 

(pH 8) s 1 mM EDTA byl 10x naředěn - 3 µl pDNA + 27 µl TE pufru o pH 8. Ředěním jsme 

získaly 30 µl vzorku pDNA o koncentraci 50 ng/µl. 

 Vzorky byly naneseny do komůrek gelu podle následující tabulky (Tabulka 2). 

Vanička s gelem byla vložena do elektroforetické vany a převrstvena 0,5x TBE pufrem. 

Elektroforéza probíhala při 60 V 2,5 hod. Gel byl následně ponechán v lázni s Ethidium 

bromidem, poté byl pozorován na transluminátoru pod UV zářením. 

 

Tabulka 2: Příprava jednotlivých vzorků pDNA-HA pro gelovou elektroforézu 

1. 4 µl pDNA (200 ng) 11 µl TE pufru (pH 8) + 3 µl nanášecího pufru Top-Bio 

2. 6 µl pDNA (300 ng) 9 µl TE pufru (pH 8) + 3 µl nanášecího pufru Top-Bio 

3. 6 µl pDNA (200 ng) 11 µl 1 g/l HA v TE pufru (pH 8) + 3 µl nanášecího pufru Top-Bio 

4. 4 µl pDNA (300 ng) 9 µl 1 g/l HA v TE pufru (pH 8) + 3 µl nanášecího pufru Top-Bio 

5. - 15 µl 1 g/l HA v TE pufru (pH 8) + 3 µl nanášecího pufru Top-Bio 
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3.4.1. Výsledky elektroforézy a diskuse 

 Metodou gelové elektroforézy roztoků hyaluronanu a pDNA bylo cílem prokázat vliv 

přídavku HA na migraci pDNA. Nejprve byly testovány různé molekulové hmotnosti 

hyaluronanu (10 - 1000 kDa), ale jejich rozdíl nebyl při elektroforéze znatelný. Proto byl 

při dalších měřeních s pDNA používán HA o molekulové hmotnosti 1400 - 1700 kDa.  

 Na následujícím Obr. 12, vidíme průběh elektroforézy po prvních 45 minutách. Samotný 

hyaluronan v běhu 5 není pod UV zářením detekován, neboť není nijak značený. Běhy 1 a 2 

představují 200 ng resp. 300 ng pDNA a běhy 3 a 4 pDNA (200 a 300 ng) s přídavkem HA 

(1 g/l). V této fázi měření je pozorován zatím malý rozdíl v jednotlivých mobilitách. 

 

 

Obr. 12: Elektroforéza při 60 V po 45 minutách 

 

 Po 90 minutách měření, byl gel opět detekován na transluminátoru (Obr. 13). Běhy s 

pDNA (1 a 2) mají již dobře rozdělené a detekovatelné jednotlivé fragmenty. Rozdíl  

naneseného množství pDNA není pozorován. U běhů 3 a 4 s přídavkem HA je u menších 

fragmentů pozorována pomalejší migrace gelem, což může být způsobeno jejich vzájemnou 

interakcí. Větší fragmenty pDNA-HA v této fázi měření začínají na gelu splývat a jsou hůře 

detekovatelné. 
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Obr. 13: Elektroforéza při 60 V po 90 minutách 

 

 Po další hodině probíhající elektroforézy, celkem tedy po 2,5 hod měření byl gel naposledy 

pozorován pod UV světlem. Větší fragmenty pDNA-HA nejsou na gelu již pozorovány viz. 

Obr. 14. 

 

 

Obr. 14: Elektroforéza při 60 V po 2,5 hod 
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3.5. CD spektroskopie 

 Jednotlivá CD spektra byla naměřena na Biofyzikálním ústavu Akademie věd České 

republiky, pomocí CD spektrometru Jobin-Yvon Mark VI. 

 Měřeny byly vzorky hyaluronanu v TE pufru o hmotnostních koncentracích 1 g/l a 2 g/l, 

dále vzorky pDNA izolované z buněk E. coli JM 109 (pUC19) postupem zmíněným v části 

3.3.3. a vzorky pDNA-HA. Tyto vzorky byly připraveny smícháním 70 µl HA (2 g/l) s 70 µl 

pDNA (30 ng/µl). Vzorky byly třikrát měřeny v 1 mm kyvetě při 23 °C proti TE pufru. 

Rozsah vlnových délek byl nastaven na 190 - 320 nm. 

 

3.5.1. Výsledky CD spektroskopie a diskuse 

 Jednotlivá CD spektra popisují závislost rozdílu absorpčních koeficientů pro levotočivé 

a pravotočivé elipticky polarizované světlo na vlnové délce (Graf 1). Roztok hyaluronanu 

v TE pufru měl absorpční maximum kolem 210 nm a pDNA při 260 nm. 

 

 

Graf 1: Naměřená CD spektra hyaluronanu a pDNA 
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 Po naměření CD spekter, byla v programu MS Excel odečtena baselina - TE pufr a bylo 

přepočteno vzájemné ředění roztoků pDNA s HA. Jak je vidět v následujícím grafu (Graf 2) 

signál pDNA-HA byl nepatrně zvýšen oproti původnímu měření samotné pDNA. Můžeme 

tedy vzít v úvahu, že možnou interakcí hyaluronanu s pDNA se signál zvyšuje podobně jako 

při interakcích DNA-protein [27], [28].  

 CD spektra nám neposkytují strukturní uspořádání na molekulární úrovni, tudíž bez dalších 

doplňujících měření (NMR - nukleární magnetické rezonance) nelze stanovit přesnou 

orientaci molekul HA a pDNA a míru jejich interakcí. 

 

Graf 2: CD spektra pDNA-HA po odečtení TE pufru 
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3.6. HRUS 

 K měření ultrazvukové rychlosti a zeslabení, pro studium možných interakcí mezi 

hyaluronanem a plasmidovou DNA, byl používán spektrometr HRUS 102 od irské firmy 

Ultrasonic Scientific.  

 Byly měřeny vzorky hyaluronanu, pDNA  a pDNA s hyaluronanem. Všechny vzorky byly 

připraveny ve sterilním TE pufru, který byl zároveň používán jako referenční prostředí. 

Vzorky byly měřeny na několika frekvencích současně pro možné optimalizace měření. 

Následně byla vybrána frekvence 11 346,92 kHz s charakteristickým číslem píku 93,26. 

Harmonické číslo píku udává podíl frekvence měřeného píku k rozdílu frekvencí dvou 

sousedních píků.  

 Pro měření na spektrometru HRUS je požadován jako minimální objem vzorku 1 ml, který 

je následně odplyněn na centrifuze při 3000 ot./min. po dobu 5 minut. Po odplynění je vzorek 

pipetován do cely 1 a TE pufr do cely 2. Před samotným měřením každého vzorku byla pro 

ověření kalibrace HRUS v obou celách měřena voda.  

 

3.6.1. Výsledky HRUS a diskuse 

Měření hyaluronanu 

 Vzorky hyaluronanu v TE pufru byly měřeny v koncentraci 1 g/l při 25 °C po dobu 

35 minut. Měření bylo několikrát opakováno a jednotlivé výsledky jsou průměrem těchto 

změření (Tabulka X 1). V programu MS Excel byly k jednotlivým hodnotám vypočteny 

směrodatné odchylky, které jsou v grafech zobrazeny jako chybové úsečky. Směrodatné 

odchylky TE pufru jsou tak malé, že nejsou v grafech vyneseny. 

 Naměřená data popisují závislost rychlosti ultrazvukové vlny v čase působení na vzorek 

a pufr. Na následujícím grafu (Graf 3) vidíme mírné kolísání hodnot ultrazvukové rychlosti 

hyaluronanu, které ovšem korespondují s chováním referenčního pufru. 
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Graf 3: Závislost ultrazvukové rychlosti na čase, hyaluronan v TE pufru 

 

 Průměrná naměřená data popisující závislost zeslabení ultrazvukové vlny při průchodu 

hyaluronanem a pufrem jsou zobrazena v následujícím grafu (Graf 4). Počátečný nárůst 

zeslabení  roztoku HA může být způsoben ustavováním struktury tohoto polymeru v roztoku 

TE pufru po zahájení měření. 

 

 

Graf 4: Závislost zeslabení ultrazvuku na čase, hyaluronan v TE pufru 
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Měření pDNA 

 Plasmidová DNA byla izolována z E. coli JM 109 postupem zmíněným v části 3.3.3. 

Izolace pDNA pomocí kitu. Pro měření na HRUS bylo bráno 100 µl vzorku pDNA. 

Koncentrace byla změřena na Nanophotometru viz Obr. 11. Průměrná koncentrace izolované 

pDNA byla kolem 30 ng/µl. Vzorek pDNA byl doplněn 900 µl sterilním TE pufrem, 

promíchán, následně odplyněn a sterilně pipetován do cely 1. Měření probíhalo při 25 °C 

45 minut. Průměr naměřených dat z HRUS je uveden v příloze (Tabulka X 2). 

 Na následujícím grafu (Graf 5) vidíme závislost ultrazvukové rychlosti vzorku pDNA 

na čase. Naměřená data mají téměř konstantní průběh. Možné změny ve strukturním 

uspořádaní pDNA v pufru naznačuje až kolísavá závislost zeslabení ultrazvukové vlny v čase 

(Graf 6). 

 

 

 

Graf 5: Závislost ultrazvukové rychlosti na čase, pDNA v TE pufru 
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Graf 6: Závislost zeslabení ultrazvuku na čase, pDNA v TE pufru 

 

 

Měření pDNA s hyaluronanem 

 Pro měření HRUS byly vzorky připraveny smícháním 100 µl pDNA (30 ng/µl) a 900 µl 

hyaluronanu v TE pufru. Koncentrace hyaluronanu v TE pufru byla 1 g/l. Vzorky byly 

promíchány, odplyněny a pipetovány do měřící cely 1. Měření probíhalo při 25 °C 45 minut. 

Průměr naměřených dat z HRUS je uveden v příloze (Tabulka X 3). 

 Závislost ultrazvukové rychlosti na čase (Graf 7) je stejně jako u předchozích měření 

samotného hyaluronanu či pDNA téměř konstantní. Oproti tomu jsou pozorovány změny v 

ultrazvukovém zeslabení při průchodu vzorkem (Graf 8). Tyto změny mohou být způsobeny 

vzájemnou interakcí jednotlivých polymerů - hyaluronanu a plasmidové DNA v roztoku TE 

pufru. 
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Graf 7: Závislost ultrazvukové rychlosti na čase, pDNA v HA 

 

 

 

 

Graf 8: Závislost zeslabení ultrazvuku na čase, pDNA v HA 
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Porovnání naměřených dat z HRUS   

 Pro srovnání jednotlivých vzorků - roztoku hyaluronanu v TE pufru, pDNA v TE pufru 

a pDNA s hyaluronanem v TE pufru byly zobrazeny následující grafy diferenční ultrazvukové 

rychlosti (Graf 9) a diferenčního zeslabení (Graf 10) v závislosti na čase. U tohoto zobrazení 

byl odečten TE pufr - referenční prostředí.  

 

 

Graf 9: Závislost ultrazvukové rychlosti na čase 

 

 Naměřená data diferenční ultrazvukové rychlosti (rychlosti ultrazvuku ve vzorku, od které 

byla odečtena rychlost ultrazvuku v TE pufru) v grafu 9 porovnávají ultrazvukovou rychlost 

mezi jednotlivými měřenými vzorky. Nejnižší průměrnou ultrazvukovou rychlost měl roztok 

hyaluronanu v TE pufru o koncentraci 1 g/l a to 0,3260 m/s. Vzorek pDNA měl průměrnou 

ultrazvukovou rychlost 0,6978 m/s a pDNA v hyaluronanu 0,9218 m/s.  

 Stejně jako u měření CD spekter, kdy měl hyaluronan vliv na nepatrné zvýšení měřeného 

signálu, je i u HRUS pozorována vyšší ultrazvuková rychlost u vzorku pDNA-HA než u 

samotné pDNA. 
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Graf 10: Závislost zeslabení na čase 
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4.  ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce se zabývá moderními analytickými metodami, jakými bezpochyby  

jsou - ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením, CD spektroskopie a gelová 

elektroforéza. S jejich využitím byly zkoumány možné interakce hyaluronanu a plasmidové 

DNA.  

 V experimentální části práce se podařilo izolovat plasmidovou DNA pomocí UltraClean
®

 

Standard Mini Plasmid Prep Kit z ampicilin senzitivních buněk E. coli JM 109 (pUC19). 

Izolovaná pDNA měla průměrnou koncentraci 30 ng/µl a vyhovující čistota z poměru 

A260/A280 byla vypočtena na 1,85.  

 Plasmidová DNA byla sama i s vysokomolekulárním hyaluronanem (HA − 1400 - 

1700 kDA) podrobena gelové elektroforéze. Z výsledků měření byl prokázán vliv přídavku 

hyaluronanu na migraci fragmentů pDNA agarózovým gelem. Vzorky pDNA-HA byly proti 

samotné pDNA opožďovány. 

 S metodou CD spektroskopie jsme se seznámily na Biofyzikálním ústavu Akademie věd 

České republiky. Měřena byla CD spektra, která popisují závislost rozdílu absorpčních 

koeficientů pro levotočivé a pravotočivé elipticky polarizované světlo na vlnové délce. 

Roztok hyaluronanu v TE pufru měl absorpční maximum při 210 nm a pDNA při 260 nm. 

Při měření vzorku pDNA-HA docházelo oproti samotné pDNA ke zvýšení měřeného signálu. 

 Všechny připravené vzorky plasmidové DNA, hyaluronanu i pDNA-HA byly kineticky 

změřeny na ultrazvukovém spektrometru s vysokým rozlišením. Touto citlivou metodou byla 

měřena ultrazvuková rychlost a zeslabení v jednotlivých vzorcích. Z naměřených výsledků 

vyplývá, že závislost ultrazvukové rychlosti na čase byla u všech vzorků téměř konstantní. 

Oproti tomu byly pozorovány změny v ultrazvukovém zeslabení. To může svědčit o možných 

interakcích hyaluronanu s plasmidovou DNA v prostředí TE pufru. Neboť změny 

v ultrazvukovém zeslabení při interakcích hyaluronanu byly již experimentálně prokázány 

[37], [38]. 

 Pro objasnění povahy těchto interakcí bych doporučovala provést optimalizaci přípravy 

roztoku pDNA-HA a to možností zesíťování hyaluronanu. Dále bych doporučila vyzkoušet 

titrační režim HRUS a využití dalších metod pro objasnění struktury pDNA-HA, např. 

nukleární magnetické rezonance (NMR). 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CD   Cirkulární Dichroismus     

HRUS   High resolution ultrasonic spectroscopy (Ultrazvuková spektroskopie  

    s vysokým rozlišením)   

HA   Hyaluronan 

GAG   Glykosaminoglykan 

Da    Dalton, 1 Da = 1 g · mol
-1

 

HAS   Hyaluronan syntáza 

CD44   transmembránový glykoprotein, hlavní povrchový receptor pro  

    hyaluronan 

RHAMM  Receptor for Hyaluronan Mediated Motility (receptor pro HA  

    zprostředkující buněčnou mobilitu) 

LYVE-1  Lymphatic Vessel Endotelial HA receptor (receptor HA nacházející se 

    na endotelu lymfatických cév) 

HARE   HA Receptor for Endocytosis (receptor HA pro endocytózu) 

A, G, T, C  Adenin, Guanin, Thymin, Cytosin 

ssDNA   single stranded DNA (jednovláknová DNA) 

dsDNA  double stranded DNA (dvouvláknová DNA) 

pDNA   plasmidová DNA 

pUC19   plasmid 

bp    udává počet párů bází  

PCR   Polymerase Chain Reaction (Polymerázová řetězová reakce) 

LB médium  Luria-Bertaniho médium 

SDS   dodecylsíran sodný 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

NMR   Nukleární Magnetická Rezonance 

ot./min.  udává počet otáček za minutu 

 

 

 

 



45 

 

7. PŘÍLOHY 

 

Tabulka X 1: Průměr naměřených dat z HRUS, Hyaluronan (1 g/l) v TE pufru 

 

Čas 
Ultrazvuková 

rychlost, 
vzorek 

Ultrazvuková 
rychlost, 

pufr 

Zeslabení, 
vzorek 

Zeslabení, 
pufr 

Diferenční 
ultrazvuková 

rychlost 

Diferenční 
zeslabení 

Teplota 

[min] [m/s] [m/s] [1/m] [1/m] [m/s] [1/m] [°C] 

2,023694 0,205661 -0,19833 25,017 22,90989 0,403995 2,107109 24,9012 

3,261544 0,144478 -0,1945 25,00553 22,11697 0,338974 2,888559 24,9064 

4,499911 0,132685 -0,19295 27,00461 21,77277 0,325638 5,231837 24,9168 

5,735328 0,146677 -0,17592 26,18159 22,22953 0,322598 3,952056 24,9272 

6,981167 0,135258 -0,18714 25,71731 22,17106 0,322399 3,546254 24,9116 

8,223433 0,12314 -0,19843 25,96628 22,14669 0,321566 3,819585 24,922 

9,472833 0,136688 -0,18457 25,34244 22,65383 0,321261 2,688614 24,922 

10,71571 0,13879 -0,18274 25,89727 21,48263 0,321525 4,414643 24,9116 

11,95443 0,128027 -0,19348 25,49971 21,45711 0,321511 4,042598 24,9168 

13,19671 0,113511 -0,2087 25,84084 22,15868 0,322212 3,682158 24,9116 

14,44193 0,112037 -0,20964 25,89127 22,20493 0,321675 3,686347 24,9168 

15,67439 0,146163 -0,17536 25,63394 22,1455 0,32152 3,488442 24,9324 

16,90581 0,14929 -0,17252 25,53412 22,02563 0,321808 3,508495 24,922 

18,14427 0,128097 -0,19382 25,9548 22,11411 0,321916 3,840689 24,9168 

19,38949 0,125788 -0,19588 26,06931 21,32554 0,321664 4,743774 24,9116 

20,62162 0,113044 -0,20863 25,68691 22,12428 0,321675 3,562627 24,9168 

21,86416 0,112569 -0,20918 25,27983 21,33523 0,321754 3,944593 24,9064 

23,09696 0,120918 -0,20088 26,18679 22,18789 0,321794 3,998899 24,9272 

24,34314 0,125115 -0,19684 25,86738 22,08769 0,321958 3,77969 24,922 

25,58151 0,12299 -0,19869 26,83213 22,31357 0,32168 4,518555 24,9168 

26,81779 0,109552 -0,21225 26,03197 22,19659 0,321805 3,835379 24,9064 

28,05468 0,120474 -0,20088 26,2211 22,13033 0,321354 4,090767 24,922 

29,29453 0,119304 -0,2024 26,75156 22,18149 0,3217 4,570071 24,9168 

30,52778 0,129641 -0,19242 25,31217 22,69456 0,322057 2,617617 24,922 

31,66771 0,13519 -0,18854 25,47154 22,02801 0,323731 3,443522 24,9376 
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Tabulka X 2: Průměr naměřených dat z HRUS, pDNA v TE pufru 

 

Čas 
Ultrazvuková 

rychlost, 
vzorek 

Ultrazvuková 
rychlost, 

pufr 

Zeslabení, 
vzorek 

Zeslabení, 
pufr 

Diferenční 
ultrazvuková 

rychlost 

Diferenční 
zeslabení 

Teplota 

[min] [m/s] [m/s] [1/m] [1/m] [m/s] [1/m] [°C] 

0,756861 0,503164 -0,23408 23,47315 23,68065 0,737246 -0,20749 24,88561 

2,010594 0,467446 -0,23769 24,54347 24,50701 0,705133 0,036461 24,89081 

3,259206 0,479476 -0,21902 23,31315 23,88867 0,698496 -0,57551 24,89081 

4,507472 0,478579 -0,21899 24,537 24,5235 0,697573 0,013497 24,89081 

5,763889 0,481108 -0,21665 24,59553 25,42381 0,697754 -0,82828 24,88041 

7,014761 0,4646 -0,23275 23,57536 24,12462 0,697354 -0,54926 24,88561 

8,270317 0,453651 -0,24337 24,96019 24,63175 0,697019 0,328444 24,88041 

9,526133 0,45007 -0,24715 24,58613 24,39612 0,697224 0,190003 24,88041 

10,78004 0,469091 -0,22754 24,39232 23,90865 0,696631 0,483671 24,89601 

12,03742 0,478913 -0,218 24,41738 24,24611 0,696909 0,171274 24,88561 

13,28689 0,469654 -0,2275 23,86981 25,28603 0,697155 -1,41623 24,88041 

14,5382 0,468629 -0,22829 24,63689 24,18361 0,696917 0,453274 24,88041 

15,78194 0,495769 -0,20044 24,67605 24,62836 0,696209 0,047686 24,9012 

17,03177 0,493486 -0,20306 24,28402 24,38676 0,696551 -0,10274 24,89601 

18,28473 0,474013 -0,22235 25,34809 24,69898 0,696366 0,649119 24,88561 

19,53273 0,463086 -0,23343 24,21233 24,5409 0,696518 -0,32856 24,88561 

20,78551 0,458406 -0,2384 24,59536 24,61402 0,696806 -0,01866 24,88561 

22,02961 0,471444 -0,22526 23,96652 24,69892 0,696703 -0,7324 24,89081 

23,28481 0,475904 -0,22023 23,68262 24,84613 0,696133 -1,16351 24,88561 

24,53637 0,465554 -0,23037 24,49782 25,47238 0,695922 -0,97456 24,88041 

25,7928 0,464503 -0,2313 25,01553 23,48691 0,695802 1,528621 24,88561 

27,04262 0,452547 -0,24365 23,48665 25,00641 0,696197 -1,51976 24,87521 

28,29193 0,464173 -0,23213 24,27661 24,77815 0,696303 -0,50154 24,88041 

29,54246 0,462541 -0,2338 24,77696 24,9527 0,696338 -0,17574 24,87521 

30,80192 0,48878 -0,20739 24,55456 25,12687 0,696171 -0,57231 24,9012 

32,05434 0,48164 -0,21434 24,73937 24,5718 0,695982 0,167564 24,89081 

33,30617 0,467767 -0,22866 24,25429 24,38276 0,696424 -0,12846 24,88041 

34,56138 0,457421 -0,23798 25,25227 24,76656 0,695403 0,485707 24,89601 

35,82396 0,471756 -0,22424 25,15968 24,50709 0,695995 0,652589 24,89081 

37,08194 0,47429 -0,22186 24,52164 24,68489 0,69615 -0,16324 24,88561 

38,33993 0,457891 -0,23852 24,17001 24,12896 0,696415 0,041049 24,88041 

39,58759 0,465796 -0,23028 25,66302 24,52472 0,696071 1,138301 24,88561 

40,84141 0,480563 -0,2154 25,57348 24,86513 0,69596 0,70835 24,88561 

42,09271 0,488208 -0,20766 24,96618 24,70971 0,695871 0,256463 24,89601 

43,34696 0,489774 -0,20589 25,24268 25,16596 0,695661 0,07672 24,9012 

44,59532 0,490416 -0,20523 24,31952 24,77829 0,695644 -0,45878 24,88041 

45,85261 0,480567 -0,21524 25,09524 26,33419 0,69581 -1,23895 24,88041 
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Tabulka X 3: Průměr naměřených dat z HRUS, pDNA v HA 

 

Čas 
Ultrazvuková 

rychlost, 
vzorek 

Ultrazvuková 
rychlost, 

pufr 

Zeslabení, 
vzorek 

Zeslabení, 
pufr 

Diferenční 
ultrazvuková 

rychlost 

Diferenční 
zeslabení 

Teplota 

[min] [m/s] [m/s] [1/m] [1/m] [m/s] [1/m] [°C] 

0,726911 0,799756 -0,25297 22,09075 20,16161 1,052722 1,92914 24,87001 

1,997744 0,710483 -0,23937 23,88118 20,82159 0,949855 3,059592 24,88561 

3,243922 0,669227 -0,26008 23,93109 20,57876 0,929302 3,352329 24,86481 

4,49635 0,67001 -0,25327 24,60783 22,04538 0,923283 2,562447 24,87521 

5,733944 0,681077 -0,24072 23,35446 21,06254 0,921794 2,291915 24,87521 

6,983683 0,662004 -0,25922 23,83121 20,8287 0,921222 3,002511 24,85441 

8,231339 0,659725 -0,26131 23,16526 20,91265 0,921036 2,252608 24,87001 

9,479861 0,680725 -0,23977 23,77548 20,82641 0,920492 2,949066 24,88561 

10,72231 0,695184 -0,22507 23,61135 21,11803 0,920249 2,493319 24,88041 

11,96997 0,679194 -0,24125 23,3478 20,89325 0,920448 2,454553 24,85961 

13,21588 0,650514 -0,26938 24,06227 20,71468 0,919893 3,347585 24,85441 

14,46971 0,651253 -0,26815 24,32503 21,64738 0,919405 2,677653 24,87521 

15,72213 0,688291 -0,23057 24,36607 21,85718 0,918865 2,508894 24,88041 

16,97639 0,684679 -0,23365 23,98343 21,06192 0,918331 2,921507 24,87001 

18,23177 0,674307 -0,24347 23,72909 21,02115 0,917781 2,707936 24,88041 

19,48221 0,671989 -0,24551 23,32768 21,13941 0,917498 2,188276 24,87001 

20,73003 0,655397 -0,26186 24,36922 20,98189 0,917261 3,387329 24,87001 

21,97796 0,664036 -0,25177 23,56432 18,95038 0,915811 4,613938 24,87001 

23,23212 0,669284 -0,24671 23,61115 21,07562 0,915989 2,535533 24,88041 

24,47864 0,672029 -0,24406 23,26438 21,46005 0,916087 1,804323 24,87001 

25,73272 0,668505 -0,24658 24,13307 21,17612 0,915083 2,956944 24,87521 

26,98881 0,676713 -0,23802 23,41988 21,67187 0,914731 1,748011 24,87521 

28,24749 0,659364 -0,25494 25,16507 21,60454 0,914305 3,560532 24,87001 

29,4954 0,654803 -0,25928 24,09729 21,77433 0,914078 2,32296 24,87001 

30,75807 0,665276 -0,2485 24,41157 21,91087 0,91378 2,500698 24,87521 

32,01944 0,660196 -0,25407 21,57649 21,11812 0,914265 0,458365 24,85961 

33,27335 0,661916 -0,25112 24,51793 21,02988 0,913031 3,488052 24,88561 

34,52569 0,677853 -0,23493 24,05627 21,67075 0,912784 2,38552 24,89081 

35,78976 0,691084 -0,2213 24,40843 21,79442 0,912386 2,614009 24,89081 

37,04392 0,673476 -0,23871 23,93014 21,44574 0,912184 2,484407 24,85441 

38,30287 0,656048 -0,2557 24,34588 21,86979 0,911748 2,476089 24,87521 

39,56111 0,654609 -0,25707 24,52035 21,80237 0,911677 2,71798 24,85961 

40,81042 0,663367 -0,248 25,18452 21,23263 0,91137 3,951889 24,89081 

42,05903 0,683201 -0,22838 25,13977 21,46529 0,911586 3,67448 24,88041 

 

 


