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MONDEKOVÁ, V. Diagnostika genomem podmíněných onemocnění za využití mikro 

a nanočástic: bakalářská práce. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. 49 s. 

 

 

 

Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o moţnostech detekce virového genomu 

prostřednictvím biosenzorů, konkrétně pomocí magnetických částic. Úvodní část je tvořena 

stručnou charakteristikou virů, jakoţto původců genomem podmíněných onemocnění, na 

kterou dále navazují kapitoly o vybraných metodách extrakce a analýz nukleových kyselin. 

Největší část je věnována magnetickým částicím. Praktická část se zabývá moţností detekce 

specifické sekvence virulentního patogenu pomocí biosenzoru, výběrem biokompatibilních 

molekul vhodných k modifikaci magnetických částic a popisu postupu izolace specifické 

sekvence DNA pomocí magnetických částic. 

 

 

 

Klíčová slova: magnetické částice, biosenzory, senzory, viry, virová onemocnění, 

analýza, detekce, DNA, RNA 
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MONDEKOVÁ, V. Diagnostics of genome conditioned diseases with the use of 

micro- and nanoparticles: bachelor´s thesis.  Brno: FEEC BUT in Brno, 2011. 49 p. 

 

 

 

Abstract: The bachelor´s thesis discusses possibilities of viral genome´s detection 

through use of biosensors, more specifically through use of magnetic particles. The 

introductory part consists of brief characteristic of viruses, mentioned as originator of genom 

conditioned diseases, followed by chapters related to selected methods of nucleic acid´s 

extraction and analysis. The main part is dedicated to magnetic particles. The practical part of 

thesis deals with possibility of use of biosensors in specific viral pathogen´s detection, 

selection of biocompatible molecules suitable for magnetic particle modification and 

description of specific DNA sequence isolation procedure through use of magnetic particles. 
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analysis, DNA, RNA 
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Úvod 

Virová onemocnění zůstávají stále velkým lékařským problémem. Během uplynulých 

desetiletí došlo k objevení nových virových patogenů a prohloubení znalostí o nových i déle 

známých virech a patogenezí některých virových onemocnění. Viry obecně představují pro 

člověka hrozbu, kterou nelze podcenit. Proto není divu, ţe virologie a imunologie virových 

onemocnění jsou jedny z nejrychleji se rozvíjejících oborů.  

Moderní virologická diagnostika se opírá převáţně o přímý průkaz virů, virových 

antigenů nebo virových nukleových kyselin. Mimo přímých průkazů vyuţívá i molekulárně 

genetické postupy a spolu s vývojem nových technologií se také začaly vyuţívat nové metody 

detekce nebo izolace, například s pomocí biosenzorů, DNA čipů nebo magnetických částic. 

Právě tyto nové technologie se zdají být velmi cennými a spolehlivými nástroji pro detekci 

nejen virových patogenů. 

Samotné magnetické částice mají unikátním vlastnosti, které se dají vyuţít při 

magnetické separaci, distribuci látek, jejich značení a diagnostice. Navíc ve spojení 

s některými elektrochemickými metodami se stávají levným, rychlím a přesným nástrojem při 

detekci nukleových kyselin. 

Velký potenciál mají především nanočástice a to hlavně díky svému širokému vyuţití 

v různých oblastech vědy. Nejvíce pozornosti je však zaměřeno na magnetické nanočástice, 

které jsou modifikovány pomocí streptavidinu navázaného na jejich povrch. Tento protein se 

vyznačuje velkou afinitou k biotinu a této skutečnosti se vyuţívá hlavně při separaci 

biomolekul.  
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1 Viry 

1.1 Obecná charakteristika 

Viry jsou mikroorganismy, jejichţ velikost se pohybuje v rozmezí od 20-350 nm. 

Jejich ţivotní cyklus se velmi liší od ostatních ţivočichů. U virů nedochází k růstu ani dělení, 

obsahují pouze genetickou informaci pro vlastní replikaci. Tato informace je zapsána 

v podobě DNA nebo RNA a díky tomu jsou následně rozděleny na DNA-viry a RNA-viry. [1] 

Viry vyuţívají buňky jiného organismu pro zpracování jejich genetické informace a ta 

ji zpracovává jako svoji vlastní. Replikace a translace virového genomu je tedy zabezpečena 

ţivotními funkcemi hostitelské buňky (viry samotné se nemnoţí, jsou pomnoţovány 

hostitelskou buňkou). Toto chování je řadí mezi intracelulární parazity a nelze je kultivovat 

bez prostředí buňky. [1] 

1.2 Morfologie virů 

Základní virovou jednotkou je virion, který je bez výjimky tvořen genetickým 

materiálem (RNA nebo DNA) a obklopen obalem krystalického charakteru. Obal se nazývá 

kapsida a slouţí k ochraně nukleových kyselin před buněčnými nukleázami. Je tvořen 

strukturálními jednotkami – polypeptidickými řetězci. Tyto řetězce se navzájem stereotypně 

řadí podle fyzikálních a chemických afinit. Virové kapsidy se díky tomu vyznačují 

symetrickým uspořádáním. U ţivočišných virů se jedná především o symetrii kubickou nebo 

helikoidální (spirální). Helikoidální symetrie je častá u kapsid RNA virů, u kterých se 

jednotlivé polypeptidy řadí za sebou a tvoří šroubovici podél vlákna genomu. Naopak kapsidy 

většiny DNA virů se vyznačují převáţně kubickou symetrií. Jejím základem je dvacetistěn 

s dvanácti vrcholy vznikajícím autoagregací kapsomér (vyšší strukturní jednotky). [1, 2, 3] 

Morfologie rostlinných virů je podobná těm ţivočišným, jen s tím rozdílem, ţe 

rostlinné viry nejsou chráněny obalem a jejich tvar je tyčinkový. [1] 
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Obrázek 1 Příklad struktury viru chřipky (převzato a upraveno [3]) 

1.3 Chemická struktura 

Základní chemická skladba viru se odvíjí od struktury virionu. Základní sloţkou je 

nukleová kyselina a proteiny, dále jsou ve větší či menší míře zastoupeny také lipidy 

(podmiňují citlivost viru na ether a chloroform), polysacharidy a polyamidy, které se však 

vyskytují vzácně. [2] 

1.3.1 Nukleová kyselina 

Viry obsahují vţdy pouze RNA nebo DNA. Tyto nukleové kyseliny představují 

genom viru, který je buď cirkulární, nebo lineární. U DNA virů je tvořen dvěma 

komplementárními vlákny, s výjimkou papovavirů a u RNA virů pouze jediným, s výjimkou 

reovirů. Místo jejich uloţení obalené kapsidou se nazývá nukleokapsida. [1] 

U některých virů není genom souvislý, ale je tvořen separovanými segmenty. Viry 

s takovým genomem se vyznačují značnou proměnlivostí a vyskytují se v přírodě častěji 

v mnoha biologicky odlišných variantách. Příkladem mohou být různé subtypy virů např. 

H3N8 (subtyp chřipkového viru typu A) [1, 2] 
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1.3.2 Proteiny 

Kromě proteinů kapsidy můţe vir obsahovat i jiné polypeptidy, které se váţou na 

nukleovou kyselinu. Úkolem virových proteinů je chránit nukleovou kyselinu a podmiňovat 

infekcionitu buňky. Proteiny jsou syntetizovány infikovanou buňkou podle genomu viru 

a jejich funkce můţe být enzymatická i regulační. Mezi nejdůleţitější enzymy patří 

neuraminidáza, která umoţňuje proniknutí viru do buňky a reverzní transkriptáza, 

zprostředkovávající přepis genetické informace z RNA do DNA. [2] 
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2 Izolace nukleových kyselin 

K určení chemického sloţení a dalšímu zpracování nejen virových nukleových kyselin 

je potřeba nejdříve daný materiál správně izolovat a purifikovat. Postupy izolace DNA virů 

jsou velmi podobné metodám pouţívaným pro DNA prokaryotických a eukaryotických 

buněk. Následující text popisuje vybrané metody izolace nukleových kyselin. 

 

 

Obrázek 2 Struktura DNA a RNA (převzato a upraveno [3]) 

2.1 Fenol - chloroformová extrakce 

Fenolchloroformová extrakce je jedna z nejběţněji pouţívaných biochemických metod 

pro izolaci DNA, RNA a proteinů z vodných roztoků. Je zaloţena na rozdělení DNA, RNA 

a proteinů centrifugací mezi dvě fáze: vodnou a roztokem tvořeným fenolem a chloroformem. 

[4] 
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2.1.1 Lýza buněk 

Prvním krokem před samotnou extrakcí je zajištění dostatku buněčného materiálu pro 

další zpracování. Pro získání obsahu buňky je nutná lýza a způsob provedení závisí na typu 

buňky. Nejčastěji pouţívané jsou detergenty rozpouštějící cytoplazmatickou membránu, 

chelatační činidla nebo enzymy (např. lysozym) rozrušující stěny bakterií. Také se vyuţívají 

mechanické metody desintegrace v kombinaci s enzymy. Šetrnější metody jako např. 

neiontové slabé detergenty se vyuţívají u buněk bez buněčné stěny. Výsledkem lýzy buněk je 

směs DNA, RNA, proteinů, lipidů, sacharidů a uhlovodíků. [4] 

2.1.2 Pročišťování směsi 

V případě, ţe chceme odstranit RNA z lyzátu, můţeme vyuţít působení enzymu 

ribonukleázy (RNázy). Ta odolává vysokým teplotám a jejím zahřátím se zbavíme 

neţádoucích deoxyribonukleáz, poškozujících DNA. Na druhé straně odstranění DNA je 

sloţitější, protoţe vyţaduje pouţití DNázy bez RNázové aktivity. Pročišťování enzymy se 

vyuţívá jen v určitých postupech. V některých případech není kontaminace na závadu. [4, 5] 

Jak uţ bylo zmíněno, buněčný lyzát obsahuje i proteiny. Jejich odstranění je také 

velmi důleţité. Proteiny ve formě enzymů mohou způsobovat degradaci nukleových kyselin. 

Dále se mohou vázat na DNA a omezovat účinnost experimentů. Odstraňují se pouţitím 

proteáz, např. proteináza K nebo pronáza E. [4, 5] 

2.1.3 Extrakce pomocí fenol-chloroformu 

Separace sloţek lyzátu je způsobena přidáním směsi fenolu a chloroformu v poměru 

1:1. Někdy se pouţívá i směs fenol-chloroform-isoamylalkohol v poměru 25:24:1, kvůli 

schopnosti isoamylalkoholu zvyšovat rozpustnost fenolu v chloroformu. Po přidání směsi do 

lyzátu dojde k rozdělení na dvě fáze - horní vodnou a dolní organickou (chloroformovou). To 

je hlavně způsobeno chloroformem - organickým rozpouštědlem, které se nemísí s vodou. 

Protřepáním dochází k mísení fází, při které fenol sráţí proteiny přítomné ve vodném lyzátu. 

Na rozhraní mezi fázemi se obvykle objeví bílý prstenec sraţených proteinů (interfáze). Pro 

dokonalé odstranění proteinů je nutno extrakci opakovat opětovným přidáním směsi fenol-

chloroformu a protřepáváním tak dlouho, dokud se na rozhraní nepřestane po odstředění 

objevovat bílá proteinová sraţenina. V případě pouţití fenolu ekvilibrovaným neutrálním 

nebo alkalickým pufrem by měli nukleové kyseliny zůstat ve vodné fázi. Pokud se však 

pouţije kyselý fenol, přechází DNA do organické fáze a RNA zůstává ve vodné fázi. [4, 5] 
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2.1.4 Srážení nukleových kyselin 

V posledním kroku je potřeba vysráţet nukleové kyseliny z vodného roztoku. To se 

provádí při nízkých teplotách (zamezení degradace) pomocí alkoholu, nejčastěji etanolu nebo 

izopropanolu. Po odstředění se na dně zkumavky objeví mléčně zkalený sediment (pelet). S 

nukleovými kyselinami se sráţejí i soli, které zvyšují účinnost sráţení nukleových kyselin 

a dávají peletu bílé zbarvení. Soli je pak moţné odstranit odmytím 70% etanolem. Pelet se po 

odsátí supernatantu rozpustí ve vodě nebo pufru. Protoţe více neţ 95% objemu nukleových 

kyselin v buňce tvoří RNA, převaţuje RNA i v tomto roztoku. V případě, ţe chceme zachovat 

pouze DNA, musí být RNA odstraněna působením RNázy. Roztok musí být poté znovu 

přečištěn fenol-chloroformovou extrakcí a DNA sraţena etanolem. [4, 5] 

 

Obrázek 3 Fenol - chloroformová extrakce a srážení (převzato a upraveno [25]) 

2.2 Izolační kity 

Tradiční fenol-chloroformová extrakce je pracnější a je pouţívána obvykle pro práci s 

větším mnoţstvím DNA. Pro rutinní extrakce DNA, vyţadující především rychlost, se 

vyuţívá komerčních souprav (kitů). Vzhledem k faktu, ţe fenol-chloroformová extrakce není 

z nejrychlejších metod, vyuţívá se zde především metody absorpce na silikát. 

2.2.1 Adsorpce na silikát 

Principem této metody je schopnost DNA v přítomnosti chaotropních solí (jodid sodný 

nebo ionty guanitinu) adsorbovat na povrch z oxidu křemičitého (silikát). Síla vazby závisí na 

nukleové kyselině, iontové síle a pH roztoku. Do roztoku, ze kterého chceme extrahovat, se 

přidá chaotropní sůl a suspenze silikátových částic. Částice se nechají usadit a ostatní 
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sloučeniny se odstraní odsátím roztoku nad adherovanými částicemi. Proplachování pufrem se 

solemi, odstřeďování a odsátí roztoku se opakuje, dokud není na silikátu čistá DNA. Ta se 

poté uvolní přidáním vody nebo pufru bez chaotropních solí. Po odstředění zůstanou na dně 

pouze silikátové částice a nad nimi roztok DNA. [5] 

Samotné kity jsou optimalizované pro pouţití na konkrétním typu a mnoţství vzorku 

a poskytují standardizované výsledky. Komfort při jejich vyuţívání se zvyšuje tím, ţe se 

pouţívají nástavce do mikrozkumavek s jemným filtrem, který nepropustí silikátové částice. 

Poté se postupuje tak, ţe jsou roztoky promývány přes kolonku (filtr se zachycenými 

částicemi). Často se vyuţívají speciální pryskyřice namísto tradičního silikátu s různě 

upraveným sloţením pufrů. [5] 

 

Obrázek 4 Schéma izolace DNA pomocí komerčního kitu (převzato a upraveno[6]) 

(A) vzorek obsahující DNA, (B) centrifugace vzorku, (C) odsání přebytečné vody, (D) 

přenesení peletu do zkumavky s lyzačním roztokem a skleněnými rozbíjecími kuličkami, (E) 

protřepání vzorku na vortexu, (F) cecentrifugace vzorku, (G) přenesení supernatantu na čistou 

kolonku, (H) na kolonce selektivně zachycena uvolněná DNA, promyta od zbytků proteinů 

a poté pomocí roztoku se specifickým pH odmyta do sběrné zkumavky
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3 Analýza nukleových kyselin 

Logickým krokem po izolaci nukleových kyselin je analýza. V případě nukleových 

kyselin je analýza velmi širokým pojmem a v podstatě představuje vše od separací a detekcí 

fragmentů nukleových kyselin, přes DNA-čipy, značení sondou, spektrofotometrii, aţ po 

různé elektrochemické metody. 

3.1 Elektroforéza 

Elektroforéza je jednou z nejpouţívanějších elektromigračních separačních metod, při 

které dochází k separaci nabitých částic vlivem jejich různé pohyblivosti v elektrickém poli. 

Speciálně u nukleových kyselin je nositelem náboje záporně nabitá fosfátová skupina, díky 

čemuţ se nukleové kyseliny pohybují k opačně nabité elektrodě - anodě. Rychlost pohybu 

částic v elektrickém poli je závislá na mnoha faktorech např. celkovém náboji, na koncentraci 

elektrolytu, viskozitě elektrolytu, velikosti a tvaru částic. [7] 

3.1.1 Princip 

Elektrolýzu lze realizovat buď jako volnou nebo zónovou. Látka se při volné 

elektroforéze rozpustí v pufru o určitém pH a nanese se na dno trubice s elektrodami. 

V případě, ţe je mezi elektrody vloţeno konstantní stejnosměrné napětí, vzniká elektrické 

pole. Toto pole působí na nabité částice a nutí je migrovat od jedné elektrody k druhé. To 

znamená: kationty přecházejí k záporné elektrodě, anionty ke kladné a neutrální částice se 

nepohybují. Separace tímto způsobem je zatíţena mnoţstvím chyb, a proto byla zavedena 

elektroforéza zónová neboli na nosičích. Díky různé rychlosti separace se vytvářejí oddělené 

zóny jednotlivých sloţek. [8] 

Rychlost pohybu částic při elektroforéze je dána elektroforetickou pohyblivostí µe. Na 

částice o náboji Q působí v elektrickém poli o intenzitě E dvě síly (Obrázek 5). Síla F1  uvádí 

částice do pohybu a síla F2 (odpor prostředí) působí opačným směrem a tento pohyb brzdí. [7, 

8] 
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Obrázek 5 Působení dvojice sil na nabytou částici (převzato a upraveno [7]) 

Platí 

                    (3.1) 

                  (3.2) 

 

Na začátku elektroforézy je rychlost v nulová, působením síly F1 dochází k zrychlení 

částic. Čím více roste rychlost, tím více se zvětšuje síla F2 do té doby neţ se vyrovná síle F1. 

V tento okamţik dochází ke vzniku stacionárního stavu - částice se pohybují konstantní 

rychlostí.  

Platí 

 

                 (3.3) 

                   (3.4) 

 

Z toho vyplývá vztah pro elektroforetickou pohyblivost: 

 
   

 

 
  

 

 
                                                (3.5) 

[6, 7] 

Jiná situace nastává v případě pouţití roztoku slabých elektrolytů jako vodivého 

prostředí. Molekuly takového roztoku vykazují tzv. efektivní elektroforetickou pohyblivost 

danou jako 

                (6.6) 
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Kde α je stupeň disociace molekul. Separaci těchto látek lze ovlivnit a to změnou pH 

prostředí, které způsobí na sílu disociace slabých kyselin a zásad. [7, 8] 

3.1.2 Gelová elektroforéza 

Jak uţ bylo zmíněno výše, rozlišujeme dvě základní provedení elektroforézy: volnou 

a zónovou (na nosičích). Klasická volná technika je velmi jednoduchá, ale její značnou 

nevýhodou je, ţe se separace narušuje působením difúze a konvenčních proudů. Proto se 

pouţívá velmi zřídka a látka se fixuje na nosičích, čímţ můţe být např.  filtrační papír, 

chromatografický papír nebo nejčastěji pouţívaný gel. 

 Gely pouţívané pro separaci nukleových kyselin jsou nejčastěji z polyakrylamidu 

nebo agarózy. Tyto látky vytvářejí sloţitou síťovou strukturu s póry, jejich velikost lze 

ovlivnit sloţením roztoku a koncentrací polymeru. Jednotlivé gely se také liší podle toho, jak 

velké molekuly chceme separovat. Agarózový gel je vhodný pro separaci molekul o velikosti 

od 100bp aţ po 50kb, naproti tomu polyakrylamidový gel se vyuţívá pro menší molekuly od 

10 do 1000bp. [8] 

Při separaci molekul DNA není třeba brát v úvahu velikost náboje, protoţe ten je 

rovnoměrně rozloţen a jeho velikost je stejná. Proto se velikost molekul nebo segmentů DNA 

určuje srovnáním její elektroforetické pohyblivosti, která je nepřímo úměrná logaritmu její 

velikosti, s elektroforetickou pohyblivostí DNA známé velikosti, označované jako hmotnostní 

standard (fragmenty plazmidových molekul). [7, 8] 

Celá procedura se provádí v elektroforetické vaně (Obrázek 6). Jde o nádobu 

s vyvýšeným středem pro uloţení gelu a dvěma komorami, které se zaplňují pufrem. 

Elektrody jsou uloţeny podélně v komorách a jsou propojeny s konektory. Ty se připojují na 

zdroj napětí. Gel je vţdy ponořen pod hladinu pufru a jednotlivé vzorky jsou nanášeny do 

jamek v gelu. [8] 

 

Obrázek 6 Elektroforetická vana 
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Po skončení elektroforézy je nutné zviditelnit vyseparované molekuly. Pro tento účel 

se vyuţívají různá barviva, nejčastěji etidiumbromid (interkalační činidlo) vmezeřující se 

mezi páry bazí DNA a tvořící s nimi komplex. Při osvícení UV světlem fluoreskuje. 

Jednotlivé segmenty se projevují jako světélkující prouţky v gelu, jejichţ intenzita zbarvení je 

úměrná koncentraci DNA. Jako další barviva se pouţívají kyaninová barviva a v případě 

separace v polyakrylamidovém gelu se pouţívá barvení stříbrem. [8] 

Gelová elektroforéza se nevyuţívá jen k separaci a zkoumání molekul DNA nebo 

RNA, ale také je to vhodná metoda pro studium interakcí mezi nukleovými kyselinami 

a proteiny. Obecně existuje celá řada variant gelové elektroforézy, které umoţňují různý 

přístup a detailnější zkoumání např. pulzní gelová elektroforéza (PFGE), denaturační 

gradientová gelová elektroforéza (DGGE), kapilární gelová elektroforéza atd. [8] 

3.2 Spektrofotometrie 

V případě mnohých stanovení biologických i chemických látek se vyuţívá toho, ţe 

většina z těchto látek pohlcuje elektromagnetické záření ať uţ z oblasti viditelné, ultrafialové 

nebo méně často z infračervené části spektra a právě spektrofotometrie je analytická metoda, 

která tohoto vyuţívá. Mnoţství záření o různých vlnových délkách, které je pohlceno látkou, 

závisí především na struktuře a koncentraci sloučeniny.  

3.2.1 Veličiny a vztahy ve spektrofotometrii 

S pomocí spektrofotometrie je moţné určit několik důleţitých veličin jako 

transmitanci a absorbanci. Transmitance vyjadřuje mnoţství světla, které prošlo vzorkem a je 

definovaná jako 

 
  

 

  
           (3.6) 

kde T je trasmitance, I je intenzita světla prošlého vzorkem a I0  je intenzita světla 

vstupujícího. [8] 

Absorbance udává mnoţství světla pohlceného měřenou látkou a je definovaná 

pomocí transmitance jako 

                   (3.7) 
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kde A je absorbance a T je transmitance stejného vzorku. 

Ze vztahu pro transmitanci vyplývá 

                   (3.7) 

kde A je transmitance, ε absorpční koeficient, l délka kyvety a c je koncentrace látky. Tento 

vztah se označuje jako Lambertův-Beerův zákon a vyplývá z něj, ţe absorbance je přímo 

úměrná koncentraci absorbující látky. [8] 

3.2.2 Spektrofotometrická analýza DNA a RNA 

Koncentrace RNA nebo DNA ve vzorku lze zjistit za pomocí spektrofotometrie 

vyuţívající UV záření. Díky velmi účinné absorpci UV záření RNA nebo DNA, lze provádět 

detekci uţ od nízkých koncentrací 2,5 ng/µl. Dusíkaté báze mají absorbanční maximum okolo 

260 nm, naproti tomu absorbanční maximum proteinů je 280 nm (způsobeno rezidui 

tryptofanu). Poměr mezi těmito dvěma hodnotami je měřítko čistoty vzorků. V ideálním 

případě by měl vycházet v rozmezích od 1,8 do 2,0. Poměr niţší neţ 1,8 indikuje přítomnost 

proteinů a poměr vyšší neţ 2,0 znamená, ţe vzorek můţe být kontaminován chloroformem 

nebo fenoly. [10] 

3.2.3 PicoDrop 

Příkladem komerčně vyráběného přístroje slouţícího k spektrofotometrické analýze je 

PicoDrop (Picodrop Limited, UK). Toto zařízení vyuţívá patentovaný pracovní postup, který 

umoţňuje jednoduše nabrat mechanickou pipetou vzorek o objemu 2,5 µl a vloţit ho přímo do 

spektrofotometru. Měření probíhá v unikátních UV-průchozích pipetových špičkách bez 

potřeby pouţití kyvet nebo kapilár. Dalšími výhodami tohoto přístroje jsou například velká 

rychlost měření, vyloučení kontaminace dalšími vzorky nebo moţnost uchování 100% 

vzorku. [31] 

3.3 DNA čipy 

DNA čipy neboli DNA-microarrays jsou jedno s nejrychleji se rozvíjejících odvětví na 

poli molekulární genetiky. Lze je definovat jako pravidelně uspořádané skupiny (array) 

specifických biomolekul imobilizovaných na určitém podkladu.  
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3.3.1 Postup analýzy 

Na destičce (skleněná nebo silikonová) se umístí velké mnoţství vzorků 

jednovláknových DNA oligonukleotidů (sond). Následně je nanesen testovaný vzorek 

a dochází k hybridizaci s komplementárními molekulami na destičce. Čím větší je sekvenční 

podobnost sond s molekulami vzorku, tím větší počet vodíkových můstků mezi nimi vznikne 

a tím pevnější je vazba. Po hybridizaci následuje omytí, díky kterému zůstanou na čipu pevně 

přichycené sondy a na nich navázané vzorky. Nakonec se celý čip skenuje. Detekuje se světlo 

vyzářené molekulami (s pouţitím fluorescentního barviva), které má různou vlnovou délku 

a je tak zjištěno, jaké cílové sekvence vzorek obsahoval (Obrázek 7). [10] 

 

Obrázek 7 Microarray (převzato [17]) 

3.3.2 Využití 

DNA-čipy se dnes pouţívají především při sledování exprese genů. Jejich budoucnost 

je ale především v lékařské diagnostice. Měly by umoţnit velmi efektivní vyšetření 

přítomnosti různých genů v jediném vzorku DNA. Otevřely by tak cestu k účinnému 

včasnému vyhledávání dispozic k různým chorobám a jejich včasné diagnostice. [19] 

3.4 Elektrochemická analýza 

Podstatou elektrochemických analýz je studium závislosti elektrochemického chování 

roztoků na jejich sloţení a koncentraci. Předmětem zkoumání je elektrochemický systém – 

soustava, v níţ je roztok v kontaktu s elektrodami a sleduje se některá z elektrických veličin 

(proud I, potenciál E, atd.). Dalšími důvody jeho vyuţívání je jednoduchá konstrukce, nízké 

pořizovací náklady a vysoká citlivost. [11] 
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3.4.1 Elektrochemické senzory 

Elektrochemické senzory obsahují čidlo s převodníkem chemické veličiny 

na elektrickou, který je tvořen pouze elektrodami. Převodníkem je roztok v pevné nebo 

kapalné fázi. Ten je připojený na elektrody, pomocí nichţ se elektrická veličina měří. Kaţdý 

senzor obsahuje vţdy nejméně dvě elektrody z různých materiálů (nejčastěji Pt nebo Au). 

Díky těmto drahým kovům se elektrody nerozpouští, jsou polarizovatelné. Elektrody lze 

propojit s elektrickým detektorem prostřednictvím vývodů, které jsou vyrobeny z různých 

kovů (Au) s přihlédnutím k co nejmenšímu termoelektrickému napětí, které můţe na spojení 

kovů vzniknout. V případě pouţívání senzoru v roztocích je nutné jej chránit krycí vrstvou, 

která ponechá pouze elektrody ve styku s roztokem. Zobrazení takového senzoru ukazuje 

Obrázek 8. [12,15] 

 

Obrázek 8 Elektrochemický senzor (převzato [10]) 

Elektrody mohou mít různý tvar a velikost, ale běţně se konstruují mikroelektrody 

hřebínkové v planární formě. Také se jim říká interdigitální mikroelektrody (anglická zkratka 

IDEs – InterDigitated Electrodes). Je to hlavně proto, ţe při zachování malé vzdálenosti 

elektrod a plochy čipu je plocha elektrod velká a tím i citlivost čidla. Na druhou stranu 

miniaturizace přináší problémy, které u standardních elektrod nebyly. Jedním takovým 

problémem je rozloţení hustoty proudů. Toto rozloţení není homogenní jako např. 

u deskových elektrod, ale probíhá sféricky či hemisféricky, přičemţ se vzdáleností od 

substrátu se hustota sniţuje (Obrázek 9). [11,12] 
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Obrázek 9 Průběh proudů mezi elektrodami (převzato [10]) 

3.4.2 Polarografie a voltametrie 

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky elektrochemických metod se budu 

v následujícím textu věnovat popisu pouze voltametrickým metod konkrétně pak square wave 

voltametrii, která byla vyuţívána při samotném měření v praktické části. 

S pojmem polarografie je neodmyslitelně spjata postava profesora Jaroslava 

Heyrovského, který za její objev získal roku 1959 Nobelovu cenu za chemii. Principem 

metody je vkládání měnícího se napětí mezi dvě elektrody ponořené v roztoku a následném 

sledování procházejícího proudu. Tato klasická metoda prošla v průběhu let řadou změn. 

Vzhledem k faktu, ţe základní princip provedení je u polarografie a voltametrie stejný, jako 

polarografie se označuje voltametrie vyuţívající rtuťovou kapající elektrodu jako pracovní 

elektrodu. [28] 

Voltametrická analýza zahrnuje nepřeberné mnoţství metod, např. lineární 

voltametrie, cyklická voltametrie nebo diferenční pulzní volumetrie, při kterých se sleduje 

proudová odezva systému na vloţený potenciál na pracovní elektrodě, zapojené tak, aby jí 

neprocházel proud a nedocházelo k polarizaci - konstantní potenciál. Naměřené hodnoty se 

měří vůči referenční elektrodě, zatímco změny proudu se měří proti pomocné elektrodě 

(nejčastěji z platiny nebo uhlíku). Výsledky měření jsou znázorněny jako polarizační křivka - 

voltamogram. [28] 

 Jednotlivé píky na voltamogramu jsou charakteristické pro kaţdou molekulu analytu. 

Výška píku udává koncentraci látky, resp. mnoţství molekul, které podlehly elektrochemické 

reakci a podle potenciálu, ve kterém je pík na voltametrické křivce umístěn lze určit danou 

látku. [28] 
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3.4.3 Square wave voltametrie (SWV) 

Během této metody je na elektrodu rovněţ vnášen lineárně se měnící potenciál 

modulovaný napěťovými pulzy, které však jsou pozitivní a negativní vůči potenciálové 

rampě. Proud se měří vţdy těsně před změnou potenciálu, tj. ke konci kaţdého vloţeného 

pulzu. Hodnoty proudu na pozitivním pulzu a předchozím negativním pulzu se navzájem od 

sebe odečítají. Kdyţ srovnáme SWV s DPV zjistíme, ţe SWV můţe pracovat při rychlých 

změnách potenciálu a pro reverzibilní systémy citlivost činí asi 5.10
-8 

mol.l
-1

, pro ireverzibilní 

systémy 10
-6

 mol.l
-1

. Mezi výhody této metody je velká citlivost, schopnost potlačovat proudy 

pozadí a také rychlost. Tato rychlost spojená s vyuţitím počítače dovoluje, aby byly 

experimenty prováděny opakovaně. Navíc zvyšuje poměr signál-šum. [15] 

 

Obrázek 10 Charakteristika vstupního potenciálu a proudové odezvy SWV (převzato [26]) 

3.4.4 Elektrochemické vlastnosti DNA 

 Studiem elektrochemických vlastností nukleových kyselin se jako první začal zabývat 

profesor Emil Paleček. Pomocí oscilografické polarografie objevil elektrochemické vlastnosti 

nukleových kyselin. Konkrétně pak moţnost rozlišení jednovláknové a dvouvláknové formy 

metodou teplotní denaturace. Tím, ţe se šroubovice denaturuje, dojde k tomu, ţe jsou 

adeninové a cytosinové zbytky nukleotidů na rtuťové elektrodě dostupné redukci. Redukce se 

projeví vznikem píku na voltametrické křivce a jeho výška se zvyšuje s mnoţstvím adeninu 

a cytosinu dostupného reakci na elektrodě. Tento významný objev byl v průběhu let dále 

vylepšován a rozpracováván do jiných variant pouţití. Dnes je jiţ elektrochemická aktivita 

nukleových kyselin známým faktem a moderní metody jako polarografie, voltametrie nebo 

chronopotenciometrie nám je pomáhají analyzovat. [13, 14] 

Podstatou elektrochemie nukleových kyselin je skutečnost, ţe analyzovaná molekula 

je schopna přijímat elektrony od pracovní elektrody (redukována) nebo elektrodě elektrony 
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předávat (oxidovat), případně se na elektrodu specificky adsorbovat a pod vlivem 

elektrického potenciálu desorbovat. Elektroaktivními sloţkami nukleových kyselin jsou 

dusíkaté báze. Z jednotlivých bází podstupuje redukční procesy na rtuťových či pevných 

elektrodách pouze adenin (A), cytosin (C) a guanin (G). Jejich redukce nastává při velmi 

záporných potenciálech, jichţ můţe být docíleno jen na rtuťových elektrodách. Oxidačních 

procesů podléhá na uhlíkatých elektrodách ze všech bází adenin a guanin. To samé se 

prokázalo pro thymin a cytosin. Ribóza a deoxyribóza jsou stejně jako fosfátové skupiny 

elektroneaktivní. [13, 14] 

Důleţitým výsledkem studia elektrochemické oxidace nukleových kyselin nízkých 

molekulových hmotností byl poznatek, ţe nukleosidy adeninu a guaninu jsou oxidovatelné na 

vyšších potenciálech neţ samotné molekuly bází. Také bylo poukázáno na to, ţe 

voltametrické potenciály oxidačních píků guanosinu a adenosinu jsou zcela jiné. Kdyby totiţ 

zbytky guaninu a adeninu nukleových kyselin zvyšovaly odezvu na uhlíkových elektrodách, 

coţ lze snadno rozeznat, pak by bylo moţné vyvinout účinnou elektrochemickou techniku na 

sledování určitých míst adeninu a guaninu v nukleové kyselině. [13, 14] 

 První studie elektro-oxidace nukleových kyselin na uhlíkových elektrodách byly 

provedeny v podmínkách, kdy monomerní adenin, guanin a jejich deriváty způsobily dobře 

ohraničené voltametrické píky. Bylo však zjištěno, ţe citlivost klasické linear sweep 

voltametrie je velmi nízká. Pozdější studie proto byly zaloţeny především na SW voltametrii. 

Tato technika umoţňuje zvýšení měřených voltametrických píků DNA a RNA. [13, 14] 
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4 Magnetické částice 

4.1 Historie 

První zmínky o magnetických částicích pocházejí z 80. let 20. století. Roku 1975 

R. Blakemore objevil nový druh bakterie Magnetospirillum gryphiswaldense. Tato bakterie se 

řadí mezi tzv. magnetotaktické organismy a to díky její schopnosti vytvářet řetízky 

magnetických částic (magnetit oxidu ţeleza), které ji slouţí k vyrovnávání se souběţně se 

směrem působení zemského magnetického pólu. Další podobné nanostruktury byly nalezeny 

také v mozcích vodních ţelv a holubů. [16] 

Na počátku 21. století se magnetické částice začaly nejvíce vyuţívat v oblastech 

biovědy a medicíny, ale nyní pronikají do všech vědeckých odvětví. Jsou vyuţívány hlavně 

k izolaci, separaci a transportu nukleových kyselin, proteinů, léčiv či dokonce celých buněk. 

[16] 

4.2 Struktura magnetických nanočástic 

Obecně nanočástice jsou velmi variabilními strukturami, co do pouţití. Pouhou 

změnou materiálu jádra lze dosáhnou různých vlastností a chování částic od magnetismu aţ 

po fluorescenci (Tabulka 1). [17] 

Materiál jádra Charakteristika Ligand Aplikace 

Au Optická absorpce 

fluorescence, stabilita 
Thiol, disulfid, aminy Rozpoznávání biomolekul, 

transport, detekce 

Ag Fluorescence Thiol Detekce 

Pt Katalytické vlastnosti Thiol, aminy, isokyanid Bio-katalýza, detekce 

CdSe Luminiscence Thiol, pyridin Zobrazování, detekce 

Fe2O3 Magnetické vlastnosti Aminy, deriváty dopaminu 
MR zobrazování, purifikace 

biomolekul 

SiO2 Biokompatibilita Alkoxysilan 
Biokompatibilita s povrchovou 

strukturou 

 

Tabulka 1 Možné aplikace pro různé druhy materiálů jádra nanočástic (převzato a upraveno [26]) 
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Velikosti částic se také různí (od nanočástic po mikročástice) v závislosti na tom, na 

co by měly být pouţity. Například k izolaci proteinů se vyuţívají částice o velikosti 5-50 nm, 

pro izolaci nukleových kyselin a virů částice 20-450 nm, zatímco částice velké 10-100 μm lze 

pouţít k izolaci celé buňky.[20] 

4.2.1 Jádro 

Jádro magnetických částic je nejčastěji tvořeno oxidy ţeleza - magnetit (Fe3O4) nebo 

jeho oxidovanou formou - maghemit (γ-Fe2O3). Kromě těchto materiálů se pouţívají kovy 

jako kobalt, nikl a jejich slitiny. Jejich výhodou oproti oxidům ţeleza je mnohonásobně větší 

magnetismus. Na druhou stranu nejsou na vzduchu stabilní, rychle oxidují a tím ztrácejí (zcela 

nebo částečně) svůj magnetismus.[20, 21] 

4.2.2 Povrchová modifikace 

Pro navázání cílového objektu je nutné opatřit magnetické částice biomolekulou, která 

by tvořila obal kolem částic. V případě absence obalu mají magnetické částice hydrofobní 

povrch a díky hydrofobním interakcím mezi částicemi dochází ke hromadění částic do 

velkých shluků, coţ vyúsťuje ve zvětšení velikosti částic a někdy také ve ztrátu 

paramagnetických vlastností. Pro stabilitu magnetických nanočástic, je vyţadováno vytvoření 

obalu. [18] 

Existuje mnoho přístupů v problematice obalování nanočástic, zahrnující in situ 

obalování a postsyntetické obalování. 

Při in situ obalování je povrch částic opatřen stabilizátory jako např. surfaktanty nebo 

polymery. Surfaktanty tvoří jakousi dvojvrstvu na povrchu kaţdé částice, která je stabilizuje. 

Polymerní obalovací materiál můţe být rozdělen na syntetické a přírodní. Syntetický je tvořen 

např. ethylenglycolem (PEG) nebo PVA a přírodní např. dextrany, chitosany. [18] 

Postsyntetické obalovací metody vyuţívají velké mnoţství různých materiálů, 

zahrnující polymery, kombinace polymerů a biomolekul, dále pak anorganické materiály jako 

zlato nebo siliku. Tyto druhy obalových materiálu nezajišťují jenom stabilitu, ale také 

pomáhají s navazováním ligandů na povrch částic. Největší potenciál z dostupných materiálů 

má silikagel. Vykazuje dobrou biokompatibilitu a díky přítomnosti povrchových silanolových 

skupin je stabilní, ale také zajišťuje ideální spojení s ligandy. [18] 
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V případě vyuţití magnetických částic pro detekci virových sekvencí se k povrchové 

modifikaci pouţívají proteiny, konkrétně protein streptavidin. Částice modifikované tímto 

proteinem byly úspěšně pouţity při detekci virové sekvence chřipky. [26] 

 

Obrázek 11 Obalení magnetické částice 

4.3 Syntéza částic 

Během výzkumu a studia nanočástic bylo vyvinuto bezpočet metod pro jejich syntézu. 

V navazujícím textu se zaměřím na přípravu maghemit/silika částic. 

4.3.1 Příprava maghemit/silika částic 

Postup přípravy je tvořen třemi kroky: 1. tvorba mikrosfér pomocí urea-

formaldehydové polymerizace, 2. kalcinace mikrosfér za současného odstranění organických 

sloţek a 3. in situ transformace oxidu ţeleza. 

Ad 1. Rozpuštěním NaHCO3 a FeCl3 ve vodě se získá suspenze. Druhá suspenze se 

vytvoří okyselením koloidního roztoku siliky na pH 2. Obě připravené suspenze se smísí 

a přidá se urea a formaldehyd. Směs se nechá odstát pár hodin při laboratorní teplotě. 

Výsledkem je vytvoření mikrosfér, které se následně centrifugují a postupně promývají 

vodou, směsí vody a methanolu (1:1), methanolem a acetonem. 

Ad 2. K odstranění polymerního templátu a zvýšení mechanické odolnosti se částice 

kalcinují 2 hodiny při teplotě 200 °C, poté 2h při 600 °C a nakonec 2h při 800 °C. 

Ad 3. V posledním kroku se částice umístí do křemenné zkumavky, kyslík se vyţene 

dusíkem a ten je nahrazen vodíkem. Celá redukce probíhá za zvýšené teploty (okolo 300 °C). 

Díky tomu dochází k transformaci hematitu (α-Fe2O3), který nevykazuje magnetismus na 

magnetit (Fe3O4), který je účinně přitahován magnety. Oproti klasickým protokolům, které 

popisovaly přeměnu α-Fe2O3 na γ- Fe2O3 (maghemit) vykazující malou odezvu na působení 

magnetického pole, je tato metoda značným pokrokem. Podle Zhang a spol. (2006) vede 
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k přípravě částic, které mají vysoce kulovitý tvar, vykazují dobré magnetické vlastnosti, 

vysoký obsah ţeleza a shodují se i v dalších parametrech jako je povrch, velikost částic 

a velikost pórů mezi nimi. [21, 22] 

4.4 Izolace nukleových kyselin za použití magnetických částic 

4.4.1 Vazba 

Bylo zjištěno, ţe v přítomnosti polyethylenglykolu (PEG) a solí prochází molekuly 

DNA přeměnou ze šroubovice do globulární formy a váţí se vodíkovými vazbami na povrch 

magnetických částic. Tudíţ mohou existovat buď v hydratované šroubovicovité formě nebo 

v kompaktní globulární formě. Tímto způsobem lze DNA oddělit od proteinů a ostatních 

buněčných sloţek, které jsou přítomny v roztoku. Jakoţto klíčová sloţka vazebného pufru 

PEG nejenţe indukuje vazbu DNA na částice, ale také sniţuje adsorpční schopnosti proteinů. 

Při opětném pouţití pufru bez PEG a s nízkým obsahem solí dochází k přechodu DNA zpět 

do šroubovicovité formy a uvolnění do roztoku, který je uţ ovšem bez proteinů a jiných 

kontaminantů a tudíţ vhodný pro další manipulaci. [5, 21] 

4.4.2 Postup izolace 

Celá izolace (Obrázek 12) začíná smícháním suspenze buněk s lyzačním pufrem, který 

naruší buněčnou integritu, vazebným pufr, který obsahuje PEG a NaCl a umoţní vazbu DNA 

na magnetické částice (A). Následně dochází k imobilizaci částic v magnetickém poli 

a odstranění supernatantu (B), ve kterém jsou přítomny proteiny a další látky. V dalším kroku 

je komplex magnetických částic a DNA promýván, kdy dojde k uvolnění molekul DNA. Dále 

jsou částice opět imobilizovány (C) a volná DNA můţe být odebrána (D). [21] 

 

Obrázek 12 Postup izolace DNA 
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Existuje mnoho moţných postupů izolace, které se liší v podstatě pouze v pouţití 

různých promývacích, elučních činidel nebo se různí v časovém sledu jednotlivých kroků, 

podstata ale zůstává stejná. Pro demonstraci uvádím dva příklady na sobě nezávislých 

protokolů. 

V prvním případě Zhang a spol. (2006) izolovali genomovou DNA z buněk 

Saccharomyces Cerevisiae a z kukuřičných zrn. Sabastianelli a spol. (2008) popsali postup 

pro izolaci metagenomu (soubor mikrobiálních genomů) z půdního prostředí. [21,22] 

Protokol podle Zhang a spol. (2006) obsahuje přidání pufru k buněčné suspenzi, 

centrifugování, následné odstranění supernatantu, přidání PBS pufru, centrifugace, odstranění 

supernatantu, dále přidání lyzačního pufru a dodecylsulfátu sodného. Po inkubaci se do 

roztoku přidá vazebný pufr a magnetické částice. Ty jsou následně imobilizovány. 

Supernatant je odstraněn a magnetické částice jsou promyty 80% isopropanolem a poté 70% 

ethanolem. Po odstranění supernatantu je DNA uvolněna z magnetických částic přídavkem 

TE pufru. Magnetické částice jsou opět imobilizovány a pufr obsahující DNA je odebrán 

a dále analyzován. [21,22] 

 Sabastianelli a spol. (2008) k suspenzi přidal lyzační pufr, RNázu, 

magnetit/silikagelové magnetické částice a vazebný pufr. Magnetické částice byly 

imobilizovány a supernatant odstraněn. Poté byly částice třikrát promyty vodným roztokem 

ethanolu, znovu imobilizovány a vodný roztok ethanolu byl odstraněn. DNA byla uvolněna z 

magnetických částic přídavkem vody, částice imobilizovány a supernatant obsahující DNA 

byl přenesen. [21,22] 

4.5  Další využití magnetických částice 

4.5.1 Magnetická separace 

Samotná separace je v dnešní době nejvíce zdokumentována a patří k nejvyuţívanější 

aplikaci magnetických částic. Purifikace DNA/RNA pomocí částic je v posledních době 

rozšířenou praxí. Pro aplikaci v medicíně však byla navrhnuta i jiná vyuţití části např. 

eliminace specifických cytokynů nebo nádorových nekrotických faktorů (hlavní patogenní 

mediátory selhání orgánů a septického šoku) při purifikaci krve. [23, 24] 



 

32 

 

4.5.2 Látková distribuce a značení 

Distribuce látek pomocí magnetických nanočástic by mohla být lepší a spolehlivější 

alternativou léčby některých onemocnění.  

V případě nádorových onemocnění je velkým problémem léčba za pomocí 

chemoterapie, která je velmi nespecifická, coţ znamená, ţe jsou cytosiny distribuovány po 

celém těle (vedlejší účinky). Proto terapie zaměřená pouze na jednu oblast za pouţití látkové 

distribuce magnetickými částicemi by mohla zefektivnit celou léčbu. Nanočástice by mohli 

být pouţity několika způsoby: (i) specifické protilátky navázané na magnetických částicích se 

váţí na příbuzné receptory a inhibují růst nádoru; (ii) značené magnetické částice se pouţijí 

při hypertermické nádorové terapii; a (iii) lék se naváţe na částice (terapie značením). Právě 

třetí moţný způsob je velmi slibnou náhradou za chemoterapii, kdy je lék vypuštěn pouze 

v určité oblasti. Problémem by ani nebylo odstranění uţ vyuţitých částic z organismu. Pro 

magnetické částice platí: čím větší, tím kratší ţivotnost v plazmě. [23,24] 

Magnetické částice se také začaly pouţívat k značení a vyhledávání buněk. K tomuto 

účelu se nejčastěji pouţívají částice superparamagnetické a to kvůli jejich snadné 

zmagnetizovatelnosti na velké magnetické momenty umoţňující detekci. Příkladem můţe být 

pouţití magnetických částic při rychlé DNA-DNA hybridizaci na povrchu připojené DNA 

sondy s magneticky označeným cDNA. [23, 24] 

4.5.3 MR zobrazování a diagnostika nádorů 

Magnetická rezonance nabízí jako moderní technika vysoce kvalitní zobrazení 

kontrastních rozdílů mezi tkáněmi. Vzhledem k podobnosti s biomolekulami jsou magnetické 

částice pouţitelné jako kontrastní látky při MRI. Jejich vyuţívání je však teprve na počátku.  

Shinkai et al. (2002) navrhl přímou metodu detekce vyuţívající magnetické částice 

při diagnostice rakoviny. Přesné značení nádoru mozku je při operaci nezbytná. Shinkai et al. 

(2002) vyvinul malý a velmi citlivý senzor, magneto-impedanční (MI) senzor pro vyhledávání 

nádorové tkáně. Poprvé ho vyzkoušel na krysách, kterým byl pod kůţi implantován gliom 

(maligní mozkový nádor). Magnetit-kationické lipozomy byly krysám injektovány přímo 

do nádoru a zmagnetizovány generátorem magnetického pole. Následně byly detekovány MI 

senzorem, který zaznamenal magnetické pole, které vytvářely samotné částice, a tím dokázal 

lokalizovat nádor. [17,18,24]  
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Je pravdou, ţe tento postup je vysoce experimentální a v klinické praxi se zatím 

nepouţívá. V případě, ţe by se ale vyuţíval, diagnostika nádorů by získala metodu, která by 

byla velmi citlivá a přesná v detekci. [17,18,24] 

4.5.4 Magnetická hyperthermie 

Hyperthermie je jednou ze slibných přístupů v rakovinné terapii. Tato metoda je 

zaloţena na poznatku, ţe magnetické částice dokáţí generovat teplo při umístění 

v magnetickém poli. Velikost generovaného tepla by závisela na magnetických vlastnostech 

částic, síle magnetického pole a frekvenci oscilace. Rakovinné buňky je moţné zničit při 

teplotě vyšší neţ 46 ºC, přičemţ zdravé buňky přeţijí. Poţadavkem na magnetické částice by 

měla být netoxičnost, bikompatibilita, injektabilita a dostatečná absorpce energie 

elektromagnetického pole. [24] 
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5 Materiál a metody 

Všechny chemikálie byly ACS čistoty a společně s parafilmem byly zakoupeny od 

firmy Sigma-Aldrich (USA). Pro izolaci byly pouţity magnetické mikročástice Dynabeads M-

270 Streptavidin od firmy Invitrogen Dynal AS (Oslo, Norsko). Jako testovací vzorky byly 

pouţity biotinylované sondy (H3N8, c = 100 ng/µl) a k nim komplementární sekvence. 

pH bylo měřeno na přístroji WTW inoLab (Weilheim, Německo). Pro 

spektrofotometrické stanovení byl pouţit spektrofotometr PicoDrop (Picodrop Limited, Velká 

Británie). 

5.1 Roztoky používané pro experimenty 

Pro měření vzorků na elektrochemickém analyzátoru byl pouţit acetátový pufr: 0,2M 

CH3COOH + 0,2M CH3COONa. 

Částice se promývaly v 1×B&W pufru: 2 M NaCl, 10mM TRIS-HCl, 1mM EDTA (naředěné 

2× B&W s H2O v poměru 1:1)  

Imobilizace a hybridizace probíhala za přítomnosti  2×B&W pufru: 2M NaCl, 10mM TRIS-

HCl a 1mM EDTA  

Denaturační roztok (eluce a neutralizace) se skládal z 10×TE pufru: 1M TRIS, 0,5M EDTA 

0,2 ml, H2O, 0,15M NaOH a 1,25M CH3COOH 

5.1 Biosenzor 

 Princip námi navrţeného biosenzoru byl zaloţen na izolaci pomocí magnetických 

částic a elektrochemické detekci. Pro izolaci byly pouţity paramagnetické částice pokryté 

streptavidinem a modifikované oligonukleotidovými sondami se specifickou virovou sekvencí 

značenou biotinem. Po izolaci byly virové nukleové kyseliny detekovány pomocí SWV. 

5.1.1 Princip izolace pomocí magnetických částic 

Promytí  

Prvním krokem izolace je promytí vlastních částic, které se nacházejí v roztoku 

dodávaným danou firmou. Promytí částic námi připraveným roztokem zajistíme přesně 

definované podmínky a minimalizování obsahu interferujících látek. Schématicky je postup 

znázorněn na Obrázku 13. Postup promytí je následující.  
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Ze zkumavky  s částicemi se odebere mnoţství 10 µl na kaţdý vzorek a 3x se promyje 

10 µl 1xB&W pufrem za pouţití magnetického stojánku. 

Imobilizace sondy na částice 

K pročištěným částicím se přidá 10 µl 2× B&W pufru na kaţdý vzorek a 

biotinylovaná DNA sondy v objemu 10 µl na vzorek. Poté se zkumavka umístí do 

Thermomixeru na 15 min, při teplotě 25 ºC a třepání 600 RPM. 

Promytí 

Po vyjmutí z teromixeru se částice opět 3× promyjí 1×B&W pufru (20 µl/vzorek) za 

pouţití magnetického stojánku. 

Hybridizace 

K částicím s jiţ navázanými sondami přidáme 10 µl komplementárních sekvencí na 

vzorek a 10µl/vzorek 2×B&W pufru a znovu umístíme do termomixeru (10 min, 25 ºC, 600 

RPM). 

Chemická denaturace a eluce 

Působením 0,15M NaOH (20 µl/vzorek) a teploty termomixeru (10 min, 25 ºC, 600 

RPM) dojde k oddělení cílových sekvencí nukleových kyselin ze sondy. Na magnetu 

odebereme eluát, který obsahuje cílovou sekvenci. 

Neutralizace 

V posledním kroku musíme neutralizovat pH přidáním 2,4 µl 1,25M CH3COOH a 2,2 

µl 10× TE pufru na vzorek. 

Krok hybridizace se prováděl za pouţití DNA sond o pěti koncentracích (3,125; 6,25; 

12,5; 25 a 50 µg/ml;) 
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Obrázek 13 Izolace pomocí magnetických částic 

5.1.2 Elektrochemická detekce 

Pro elektrochemické stanovení byla pouţita pracovní cela s tříelektrodovým 

zapojením, přístroj AUTOLAB analyzátor (EcoChemie, Holandsko) ve spojení s VA-Stand 

663 (Metrohm, Švýcarsko) a elektroda s visící rtuťovou kapkou (HMDE; s plochou kapky 0,4 

mm
2
). Referenční elektrodou byla Ag/AgCl/3M KCl a pomocnou elektrodou uhlíková 

tyčinka. Základní elektrolyt tvořil acetátový pufr (pH = 5,0). Pro měření byla pouţita 

elektrochemická metoda square wave voltametrie, jejíţ parametry byly: počátek a konec 

potenciálového okna: 0 V, a -1,9 V, potenciálový krok: 5 mV, amplituda 0,025 V, frekvence 

280 Hz, rychlost polarizace: 280mV/s. Před měřením byl vţdy elektrolyt deionizován 

argonem (99,999%) po dobu 120 s. 

 

Obrázek 14 Postup elektrochemické detekce 

(A) elektroda s visící rtuťovou kapkou (B) 5µl vzorku napipetovaného na parafilm (C) navazování vzorku 

nartuťovou kapku po dobu 2min (D) promytí (E) elektrochemická detekce 

 A                     B                               C                                 D                             E 
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6 Praktická část 

Praktická část se zabývá experimentální prací se sekvencemi virů HBV (Hepatitis typu 

B) a H3N8 (subtyp viru chřipky typu A), popisuje návrh komplementární sondy (ssDNA 

sondy komplementární k cílové virové sekvenci) v programu Primer3 a rozebírá průběh 

vyhledávání a ověřování správnosti virové sekvence v databázích NCBI - GenBank. Část 

Měření vzorků ilustruje a diskutuje výsledky elektrochemického stanovení dvou druhů 

virových sekvencí pomocí square-wave voltametrie. Závěrem byly provedeny experimenty za 

účelem optimalizace a ověření funkčnosti izolace, jejíţ postup byl popsán v kapitole 5.1.1. 

6.1 Návrh sondy 

K provedení izolace testovaných oligonukleotidů pomocí magnetických částic je 

nejdříve nutné zajistit spojení mezi částicí a sondou a pak mezi sondou a cílovou sekvencí, 

kterou chceme vyizolovat. To je umoţněno pomocí biotinylované sondy, která má vysokou 

afinitu ke streptavidinu, nacházejícího se na částicích. 

Pro návrh sondy komplementární k virové sekvenci, konkrétně k sekvenci viru H3N8, 

jsme vyuţili program Primer3. Je to počítačový program, který slouţí k navrhování PCR 

primerů a lze díky němu vytvořit oligonukleotidové hybridizační sondy.(Tabulka 2) [29] 

Sonda pro sekvence viru HBV byla nalezena v Mazet-Wagner, et al.(2006).  

Název 
Cílový 

organizmus 
Sekvence (5’-3’) Typ sekvence 

HBV_P 

HBV 

AGT AAC TCC ACA GTA GCT 

CCA AAT T 

biotinylovaná sonda 
(5’) 

HBV_AS 
AAT TTG GAG CTA CTG TGG 

AGT TAC T 

komplementární 
sekvence 

HA_H3N8_P 

H3N8 

GAA GGA ACA GGA CAA GCT GC 
biotinylovaná sonda 
(5’) 

HA_H3N8_AS GCA GCT TGT CCT GTT CCT TC 
komplementární 
sekvence 

 

Tabulka 2 Použité sekvence 

Po návrhu sondy jsme přistoupili k ověření správnosti virových sekvencí pomocí 

databáze NCBI. 
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6.2 Databáze NCBI 

Výše uvedené sekvence virů HBV a H3N8 (Tabulka 2) byly porovnány se sekvencemi 

příslušných virů v databázich NCBI. Konkrétně se pracovalo v databázi GenBank 

shromaţďující genetické sekvence. 

K porovnání bylo pouţito nástroje BLAST (The Basic Local Alignment Search Tool), 

který slouţí k zarovnání proteinové nebo nukleotidové sekvence se sekvencemi uloţenými 

v databázích, hledá jejich regionální nebo lokální podobnosti a vypočítává statistickou 

významnost shod. V našem případě se porovnávaly námi nalezené virové sekvence se 

sekvencemi v databázích. Na Obrázku 15 vidíme rozhraní nástroje BLAST, kde je v hlavním 

poli umístěna jako příklad sekvence HBV (BLAST umoţňuje vkládání sekvencí i v jiných 

formátech např. FAST). Samotné vyhledávání můţe být zúţeno nastavením konkrétních 

databází v části Choose Search Set. 

 

Obrázek 15 Rozhraní BLAST 
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Výsledkem je seznam sekvencí vyhledaných v databázích podle shody s naší sekvencí. 

U kaţdé sekvence vidíme výsledné skóre - Total Score, pokrytí - Query coverage a také jak je 

identická k naší sekvenci - Max ident (Obrázek 16). 

 

 

Obrázek 16 Seznam vyhledaných sekvencí 

Výsledky zarovnávání nám poskytují i detailnější informace. Obrázek 17 ilustruje 

zarovnání virových sekvencí HBV se dvěma sekvencemi z výše uvedeného seznamu. 

Můţeme zde zjistit délku sekvence, shodu mezi sekvencemi a také skóre. Navíc zde vidíme, 

v jakých rozmezích nukleotidů jsou sekvence shodné. Důleţitým faktem je, ţe virová 

sekvence je stoprocentně indentická s určitou částí genomu Hepatitidy B nalezené v databázi. 

 

Obrázek 17 Výsledek zarovnání sekvencí pomocí BLAST 

Tím, ţe jsme porovnali sekvence DNA sond z vědeckých článků se sekvencemi uloţenými 

v databázi GenBank, jsme ověřili jejich správnost a mohli jsme přejít k dalšímu experimentu. 
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6.3 Měření vzorků 

Jednotlivé vzorky virových sekvencí (H3N8 a HBV) byly elektrochemicky změřeny 

a to pomocí square wave voltametrie za pouţití rtuťové kapky a za přítomnosti 0,2 M 

acetátového pufru o pH = 5. Vzorky byly také deoxygenovány argonem a saturovány ve vodě 

po dobu 2 minut. Výsledkem měření byly voltamogramy s charakteristickými signály pro 

nukleové kyseliny v potenciálu (V) -1,320 aţ -1,400. U těchto signálů se zaznamenávala 

jejich proudová odezva (nA) a vlastní potenciál (V). Z vyhodnocených dat, byly sestrojeny 

kalibrační křivky pro vzorky obou druhů virových sekvencí. 

Na Obrázku 18A vidíme závislost koncentrace virové sekvence H3N8 na proudové 

odezvě (výšce píku). Z obrázku je patrné, ţe koncentrace je přímo úměrná odezvě signálu 

v rozmezí koncentrací 0,25-2,6 µg/ml s faktorem spolehlivosti R
2 

= 0,9959. Obrázek 18B 

ukazuje jednotlivé signály, zaznamenané elektrochemickým analyzátorem. 

 

Obrázek 18 Kalibrační křivka (A) pro H3N8 a korespondující voltamogram (B) 

Obrázek 19A představuje závislost koncentrace virové sekvence HBV na proudové 

odezvě stejně jako obrázek předcházející. Je vidět, ţe koncentrace je taktéţ přímo úměrná 

odezvě signálu v rozmezích koncentrací 0,1-1,5µg/ml s faktorem spolehlivosti R
2 

= 0,995. 

Jednotlivé zaznamenané signály pro tyto virové sekvence jsou zobrazené na Obrázku 19B. 

A B 
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Obrázek 19 Kalibrační křivka (A) pro HBV a korespondující voltamogram (B) 

6.4 Optimalizace teploty hybridizace 

Po elektrochemické charakterizaci vybraných sekvencí následovala optimalizace 

postupu izolace těchto sekvencí. Velmi důleţitým parametrem při izolaci je teplota 

hybridizace, tedy teplota při navazování komplementárních virových sekvencí na 

biotinilované sondy.  Teplota při hybridizaci je velmi důleţitá, protoţe na ní závisí jak moc a 

jak kvalitně dojde k navázání. Obrázek 20 ilustruje signálovou odezvu vzorku 

hybridizovaném při různých teplotách. Vidíme, ţe při 10 a 15 °C je proudová odezva 

nejvyšší, respektive se při těchto teplotách na částice navázalo největší mnoţství testovaných 

sekvencí. Při vyšších teplotách 20, 25 a 30 °C docházelo postupně k poklesu signálu tj. i ke 

sníţení mnoţství navázané testované sekvence. Průměrně tento pokles byl o 50% oproti 

teplotám 10 a 15 °C. 

A B 
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Obrázek 20 Graf závislosti teploty hybridizace na signálu 

6.5 Ověření funkčnosti izolace 

Nakonec bylo nutné ověřit funkčnost částic a vlastní izolace. To jsme provedli 

experimentem, kdy jsme izolovali různé koncentrace (0, 10, 20, 40, 60 a 80 ng/µl) 

studovaných virových sekvencí a následně jsme je elektrochemicky analyzovali. 

V průběhu experimentu jsme také zjistili, ţe v denaturačním kroku dochází 

k pravidelnému uvolňování sondy do eluátu a to ve finální koncentraci ~3 ng/µl společně se 

vzorkem (naše virová nukleová kyselina). K tomuto poznatku jsme došli tak, ţe jsme vţdy 

v kroku hybridizace vynechali přidání sekvence komplementární k sondě (zbylé kroky izolace 

zůstaly stejné). Tím pádem bylo jasné, ţe DNA naměřená v eluátu musí být uvolněná sonda. 

Na Obrázku 21 vidíme vyhodnocená data po kompletní izolaci. Ţluté sloupcové části grafu 

znázorňují mnoţství vyizolované virové nukleové kyseliny i s uvolněnou sondou (mnoţství 

uvolněné sondy bylo stanoveno na 3 ng/µl). Toto mnoţství bylo pak nutné odečíst od všech 

hodnot ţlutého grafu, čímţ byl získán skutečný výtěţek cílových virových sekvencí po 

izolaci, coţ znázorňují modré sloupce. 
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Obrázek 21 Graf závislosti koncentrace templátu na koncentraci DNA v eluátu 

Dále byly ty samé hodnoty vyneseny do spojnicového grafu (Obrázek 22). Zde je vidět 

téměř lineární růst od 0 do 25 ng/µl. Dále závislost mírně kolísá, ale nadále roste s faktorem 

spolehlivosti 89%. Tímto experimentem jsme ověřili, ţe částice jsou schopny reagovat na 

různé mnoţství izolátu a jsou připraveny pro pouţití. 

  

 

 

Obrázek 22 Spojnicový graf závislosti koncentrace templátu na koncentraci DNA v eluátu 
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7 Závěr 

Obsah bakalářské práce je koncipován a sestaven tak, aby čtenáře postupně uvedl do 

problematiky magnetických částic a jejich vyuţití. Jednotlivé části, které předcházejí kapitole 

o magnetických částicích, postupně rozebírají otázku virů, různé metody extrakce a analýzy 

nukleových kyselin a vybrané elektrochemické metody. Pro vypracování teoretické části 

práce bylo vyuţito mnoţství literárních pramenů a odborných článků, které jsou řádně 

citovány v textu samotném. 

Během experimentální práce byl navrhnut biosenzor zaloţený na magnetických 

částicích ve spojení s elektrochemickou technikou. Částice byly modifikovány streptavidinem 

a následně biotinilizovaným oligonukleotidem. Tato sonda nám umoţnila izolovat či 

separovat námi zvolené virové nukleové kyseliny a elektrochemicky je analyzovat.  

Námi zvolené virové sekvence byly ověřeny a porovnány pomocí nástroje BLAST se 

sekvencemi v databázi GenBank. Poté, co byla touto metodou potvrzena jejich stoprocentní 

totoţnost se sekvencemi v databázi, se přistoupilo k elektrochemické analýze, čímţ byla 

potvrzena vhodnost elektrochemie. Dále se pokračovalo izolací pomocí magnetických částic. 

Proces samotné izolace byl ještě předem optimalizován. Konkrétně se zjišťovala ideální 

teplota při hybridizaci, která vyšla od 10 ºC do 15 ºC. Nakonec se prováděla izolace různých 

koncentrací pro ověření funkčnosti částic a vlastní izolace. Dále bylo zjištěno, ţe se do 

výsledného izolátu uvolňuje i minoritní podíl DNA sond. 

Závěrem lze říct, ţe je elektrochemie vhodná pro detekci virových sekvencí přibliţně 

v  rozsahu koncentrací 0,1–2,5 ng/µl u H3N8 a HBV. Samotná optimalizace byla velmi 

přínosná z hlediska úspěšnosti provedené izolace a detekce.  

Magnetické částice jsou velmi flexibilním nástrojem a vyznačují se širokým vyuţitím 

v různých odvětvích vědy. Izolace nukleových kyselin pomocí magnetických částic se zdá být 

velmi elegantním řešením, které je rychlé a nevyţaduje pouţití zdraví škodlivých látek, na 

rozdíl od jiných metod izolace navíc ve spojení s elektrochemickými technikami můţeme 

získat unikátní biosenzor umoţňující rychlou, selektivní a senzitivní analýzu vzorku. 
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Seznam zkratek 

DNA – deoxyribonukleová kyselina (z angl. deoxyribonucleic acid) 

RNA – ribonukleová kyselina (z angl. ribonucleic acid) 

GTC – guanidin thyokinát 

IDEs – interdigitální elektrody (z angl. InterDigitated Electrodes) 

DPV – diferenční pulzní voltametrie 

γ-Fe2O3 – oxid ţelezitý (maghemit) 

Fe3O4 – oxid ţelezičitý (magnetit) 

FeCl3 – chlorid ţelezitý 

NaHCO3 – hydrogenuhličitan sodný 

CH3COOH – kyselina octová 

CH3COONa – octan sodný 

B&W – promývací pufr (z angl. binding and washing) 

HMDE – elektroda s vysící rtuťovou kapkou (z angl. hanging mercury drop electrode) 

Ag – stříbro 

AgCl – chlorid stříbrný 

pH – vodíkový exponent 

bp – páry bází (z angl. base pair) 

kp – kilo párů bází (z ang. kilo base pairs) 

UV – ultrafialové (z angl. ultra-violet) 

PFGE – pulzní gelová elektroforéza (z angl. Pulsed field gel electrophoresis) 

DGGE – gradientová gelová elektroforéza (z angl. Denaturing gradient gel electrophoresis) 

PVA – polyvinyl acetát 

H3N8 – subtyp chřipkového viru A (psí chřipka) 

HBV – hepatitida typu B (z angl. hepatitis B virus) 
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NCBI – National Center for Biotechnology Information 

Pt – platina 

Au – zlato 

ssDNA – jednovláknová DNA (z angl. single stranded DNA) 

cDNA – koplementární DNA (z angl. complementary DNA) 

EDTA – kyselina ethylendiamintetraoctová (z angl. ethylenediaminetetraacetic acid) 

TE – tris EDTA 


