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Abstrakt 

Predkladaná dizertačná práca je rozdelená na dve tematické časti. V prvej časti sa 

venujeme syntetickým DNA aptamérom, ich využitiu v biosenzoroch pre detekciu proteínov. 

Zamerali sme sa na aptaméry viažuce trombín a cytochróm c (cyt c). Trombín viažuci aptamér 

(TBA-TG) bol modifikovaný fluorescenčnou značkou TAMRA so štruktúrou molekulárneho 

majáka. Interakcia TBA-GT s trombínom bola študovaná pomocou merania zmeny intenzity 

fluorescencie. TBA-GT sme taktiež imobilizovali na zlaté povrchy pomocou chemisorpcie 

tiolových skupín. Pre TBA-TG v roztoku sme dosiahli limit detekcie (LOD) 10,79 nM, pre 

aptaméry imobilizované na zlatom povrchu  sme v prítomnosti 50 mM KCl dosiahli podstatne 

nižší LOD 0,61 nM.  

Študovali sme taktiež elektrochemickú detekciu cyt c pomocou biosenzora na báze 

DNA aptamérov (apt 76) imobilizovaných na povrchu zlatej elektródy prostredníctvom 

PAMAM G4 dendrimérov, aby sa zamedzilo nešpecifickým interakciám v dôsledku 

elektroaktívnej povahy cyt c. Bol dosiahnutý limit detekcie LOD = 5,0 ± 0,05 nM, avšak 

reprodukovateľnosť bola nízka, pravdepodobne v dôsledku dĺžky apt 76 a nie úplné 

eliminovanej interakcie cyt c so zlatom. 

V druhej časti práce sa venujeme polyalkylkynoakrylátovým nanočasticiam ako 

potenciálnym nosičom liečiv. Študovali sme cytotoxický účinok nanočastíc 

z polybutylkyanoakrylátu (PBCA) a polyoktylkyanoakrylátu (POCA) s enkapsulovaným aj 

neenkapsulovaným liečivom, kabazitaxelom, na bunkové línie ľudského adenokarcinómu 

prsníka (MDA-MB-231) a glioblastómu (P3) pomocou Alamar Blue testu. Kabazitaxel, ktorý 

pôsobí v bunkách ako inhibítor mitotického delenia, vykazoval vyšší cytotoxický účinok pre 

P3 bunky. Bola študovaná aj interakcia nanočastíc s modelovými lipidovými membránami-

Langmuirovými monovrstvami. 

 

 

Kľúčové slová: DNA aptamér, biosenzor, trombín, cytochróm c, polymérne 

nanočastice, kabazitaxel



 

Abstract 

The presented PhD thesis is divided into two thematic parts. The first is dedicated to 

synthetic DNA aptamers and their application in biosensors for protein detection. We focused 

on thrombin and cytochrome c (cyt c) binding aptamers. The thrombin binding aptamer was 

modified with fluorescent dye TAMRA in hairpin structure of the molecular beacon (TBA-

TG). Interaction of TBA-TG with thrombin has studied by fluorescent method. TBA-GT was 

also immobilized on gold substrates via thiols groups by chemisoprtion. We achieved the 

limit of detection (LOD) for TBA-TG in solution LOD= 10,79 nM, in case of aptamers 

immobilized on gold substrate and in presence of 50 mM KCl we obtained substantially lower 

LOD=0,61 nM. 

We studied also electrochemical detection of cyt c by using biosensors based on DNA 

aptamers (apt 76) immobilized on the gold electrode via PAMAM G4 dendrimers to prevent 

nonspecific interactions due to electroactive nature of cyt c. Limit of detection LOD = 5 ± 

0,05 nM was achieved, but reproducibility was low, probably due to length of apt 76 and  not 

comlete protection  of interaction of cyt c with gold. 

In the second part of thesis, we concentrated on polyalkylcyanoacrylate nanoparticles 

as potential tool for drug delivery. We studied cytotoxic effect of polybutylcyanoacrylate 

(PBCA) and polyoctylcyanoacrylate (POCA) nanoparticles with encapsulated and free drug 

cabazitaxel on human mammary adenocarcinoma cell lines (MDA-MB-231) and glioblastoma 

(P3) by Alamar Blue assay. Cabazitaxel, which acts in cells as inhibitor of mitotic division, 

showed higher cytotoxic effect for P3 cells. Interaction of nanoparticles with model lipid 

membranes- Langmuir monolayers was also studied.  

 

Key words: DNA aptamer, biosensor, thrombin, cytochrome c, polymeric nanoparticles, 

cabazitaxel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Úvod 
Počet rakovinových a nádorových ochorení každoročne stúpa. S týmto faktom je 

spojená aj rastúca úmrtnosť. Jedným zo spôsobov ako predísť vzrastajúcej úmrtnosti je včasná 

diagnostika týchto ochorení. Zvýšené, prípadne znížené hladiny určitých proteínov môžu 

indikovať začínajúce ochorenie. Mnohokrát sa tieto zmeny prejavujú na úrovni veľmi nízkych 

koncentrácií – rádovo mikromolov až pikomolov. Diagnostika onkologických ochorení môže 

byť založená na detegovaní markerov pomocou rôznych metód imunologických a 

biochemických testov.   

V súčasnosti sa intenzívne študuje vývoj biosenzorov na báze aptamérov. Biosenzor 

obsahuje biologický prvok, ktorý dokáže špecificky rozoznávať cieľové molekuly 

a fyzikálno-chemický prevodník, ktorý prevádza signál podmienený prítomnosťou skúmanej 

molekuly na elektrický signál. 

Aptaméry sú krátke jednoreťazcové úseky DNA alebo RNA s vybranými sekvenciami, 

ktoré sa vo vodnom roztoku skladajú do sekundárnej alebo terciálnej štruktúry a tak formujú 

väzbové miesto pre cieľovú molekulu. Vyznačujú sa vysokou afinitou a špecificitou pre danú 

molekulu a často sú preto porovnávané s protilátkami. Ich unikátne vlastnosti im otvárajú 

možnosti využitia v medicíne a biológii. Ľahko sa modifikujú funkčnými skupinami a 

rôznymi značkami, čím sa rozširuje ich spektrum použitia. Môžu byť imobilizované na pevný 

povrch a využívané v biosenzoroch [1,2].  

Biosenzor je analytické zariadenie, ktoré sa používa na rozpoznanie cieľovej 

molekuly. V prípade, že je citlivý prvok v biosenzore nahradený aptamérmi, hovoríme 

o aptasenzoroch. Zmeny zisteného signálu sú úmerné koncentráciám analytu. Podľa spôsobu 

detekcie sú aptasenzory zvyčajne rozdeľované na piezoelektrické (hmotnostné), optické 

a elektrochemické aptasenzory. Aptaméry sa využívajú na detekciu proteínov, malých 

molekúl, iónov, ale i buniek [1,2].  

Okrem včasnej diagnostiky je ďalším dôležitým krokom zvolenie vhodnej terapie. 

Najčastejšie sa pri liečbe rakoviny a nádorov využíva chemoterapia. Chemoterapia však so 

sebou prináša aj množstvo vedľajších nežiaducich účinkov. Okrem toho, že eliminuje 

rakovinové bunky, zároveň poškodzuje zdravé tkanivá, a tým znižuje efektivitu liečiva 

v oblasti rakovinového tkaniva. Tieto vedľajšie účinky znižujú kvalitu života pacientov. 

Cytostatiká sú chemoterapeutické liečivá, ktoré inhibujú alebo spomaľujú rýchly rast 

a množenie rakovinových buniek. Cytostatiká však pôsobia aj na rýchlo rastúce bunky 

zdravého ľudského organizmu ako sú bunky kostnej drene, zažívacieho traktu a vlasových 



folikulov Vytvorenie transportného systému, ktorý doručí chemoterapeutické liečivo priamo 

do poškodeného tkaniva a pritom nezasiahne zdravé bunky, by mohlo byť riešením pre 

efektívnu chemoterapiu [3]. 

Polymérne nanočastice majú veľký potenciál v protirakovinovej terapii pri pasívnom 

aj aktívnom cielenom transporte liečiv. Efekt zvýšenej permeability a retencie vzniká  

v nádorových tkanivách v dôsledku zvýšenej angiogenézy a takto pórovité cievy umožňujú 

pasívne cielenie liečiv enkapsulovaných v nanočasticiach.  

Nanočastice z polyalkykyanoakrylátu (Obrázok 3) môžu slúžiť ako nosiče liečiv. 

Najčastejšie sa tieto NPs syntetizujú pomocou metódy miniemulzie, vyznačujú sa dobrou 

biologickou kompatibilitou a degradovateľnosťou. Povrchové vlastnosti nanočastíc sú 

dôležité pre cielenie, dĺžku cirkulácie v obehu a ochranu pred rozpoznaním imunitným 

systémom, ale taktiež veľkosť ovplyvňuje cielenie a cirkuláciu. Nanočastice sa zvyčajne na 

povrchu modifikujú molekulou PEG, ktorá bráni imunitnému systému ich rozpoznať a tým 

predlžuje ich životnosť. Veľmi dôležitá je interakcia NPs s bunkovou membránou. 

Najbežnejší spôsob prenikania NPs do buniek je pomocou endocytózy. Vlastnosti NPs ako 

povrchový náboj, veľkosť a hydrofóbnosť ovplyvňujú  túto interakciu [4,5]. 

Kabazitaxel je pomerne nové liečivo zo skupiny taxánov, ktoré sa používa pri liečbe 

kastračne-rezistentného karcinómu prostaty. Kabazitaxel je hydrofóbne liečivo a pôsobí ako 

inhibítor bunkového delenia. Spôsobuje polymerizáciu tubulínu v mitotickom vretienku, čo 

vedie k zastaveniu rozmnožovania a apoptóze rakovinových buniek [6].  

V prvej časti práce sa upriamujeme na vytvorenie systémov pre detekciu proteínov 

pomocou aptamérov imobilizovaných na povrchu. Ako modelový systém pre fluorescenčnú 

detekciu sme zvolili trombín viažuci aptamér (TBA) a cytochróm c viažuci aptamér pre 

elektrochemickú detekciu. TBA, ktorého základ obsahuje 15 báz, je často využívaný pri 

štúdiu nových metód detekcie alebo vplyvu modifikácií aptamérov. Po naviazaní sa s 

cieľovou skupinou formuje G-kvadruplexovú štruktúru. Fluorescenčné metódy sú 

nedeštruktívne a veľmi citlivé metódy, pomocou ktorých dokážeme detegovať nízke 

koncentrácie analytov. Zameriavame sa na vytvorenie fluorescenčného aptasenzora 

imobilizovaného na zlatom povrchu pomocou tiolov. Aptamér má tvar slučky a na jednom 

konci je modifikovaný fluorescenčnou značkou TAMRA zhášanou guanínmi, ktoré sú 

súčasťou aptaméra (Obrázok 1). Aptaméry viažuce cyt c boli selektované, obsahujú vyšší 

počet báz (40<), ale stále nie sú podrobne preštudované.  

 



 

 

Obrázok 1: Schematické znázornenie aptaméra TBA-TG v tvare slučky a mechanizmu jeho 

interakcie s trombínom. Guaníny (G) prítomné v sekvencii aptaméra slúžia ako zhášače fluorescencie. 

Upravené podľa [7]. 

 

V našej práci prinášame možnosť detegovať cyt c pomocou elektrochemických metód 

vytvorením aptasenzora, v ktorom je aptamér imobilizovaný na zlatý povrch prostredníctvom 

PAMAM G4 dendrimérov (Obrázok 2). 

 

Obrázok 2: A) Schematické znázornenie senzora pre detekciu cytochrómu c (cyt c) pomocou 

DNA aptaméra s amino skupinou imobilizovaného na zlatej elektróde modifikovanej cystamínom 

(cys), glutaraldehydom (GA) a PAMAM G4 dendrimérmi. B) Sekundárna štruktúra aptaméra 

viažuceho cyt c(Apt76) so sekvenciou 5’ATC GAT AAG CTT CCA GAG CCG TGT CTG GGG CC

G ACC GGC GCA TTG GGT ACG TTG TTG CCG TAG AAT TCC TGC AGC C-3’ generovaná 

v programe mfold s Gibbsovou energiou vypočítanej podľa iónovej koncentrácie v pracovnom 

tlmivom roztoku ΔG=-20,15 kcal mol
-1

. Upravené [8]. 

 

V druhej časti práce sa zameriavame na polyalkylkyanoakrylátové polymérne 

nanočastice (Obrázok 3) ako nosiče pre chemoterapeutické liečivo – kabazitaxel. Študujeme 

cytotoxický účinok enkapsulovaného kabazitaxelu do nanočastíc i voľného liečiva na 



bunkové línie ľudského adenokarcinómu prsníka a glioblastómu v závislosti od koncentrácie 

kabazitaxelu a času pôsobenia. Interakcia nanočastíc s membránami je študovaná pomocou 

modelových Langmuirovych monovrstiev pri rôznych koncentráciach nanočastíc. 

 

Obrázok 3: Schematické znázornenie polyalkylkyanoakrylátových nanočastíc typu PBCA 

a POCA so zväčšením štruktúry monomérnej jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 Výsledky a diskusia 

2.1 Štúdium interakcie trombínu s DNA aptamérmi v roztoku a s 
aptamérmi imobilizovanými na povrchu pomocou fluorescencie. 

Experimenty pre detekciu trombínu pomocou DNA aptamérov modifikovaných 

fluorescenčnou značkou karboxytetrarodamínu (TAMRA) na 3´ konci TBA-TG a TBA-TG-

SH (je navyše modifikovaný disulfidovou skupinou na 5´ konci) boli vykonané vo 

výskumnom ústave Oak Ridge National Laboratory (Tennessee, USA) na oddelení Center for 

Nanophase Materials Sciences (CNMS).  

Fluorescencia fluorescenčnej značky TAMRA je zhášaná prítomnosťou guanínov, ktoré 

TBA obsahuje v základnej sekvencii. Zhášanie fluorescencie niektorých fluorofórov, ktoré 

vzniká v dôsledku fotoindukovaného prenosu elektrónov alebo prenosu energie z báz 

nukleotidov, bolo študované vo viacerých prácach [9,10]. Zhášanie je v mnohých prípadoch 

nežiaduce, ale taktiež môže byť užitočné pri konštrukcii senzorov, keďže už nie je potrebná 

ďalšia modifikácia zhásača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecificita TBA-TG pre trombín bola potvrdená (Obrázok 4 A). S rástucou 

koncentráciou trombínu dochádzalo k nárastu intenzity fluorescencie. Hovädzí serový 

albumín (BSA) bol použitý na preukázanie špecificity TBA-GT. So zvyšujúcou sa 

koncentráciou BSA nebol pozorovaný nárast intenzity fluorescencie. Kinetika zmeny 

intenzity fluorescencie pred a po pridaní proteínov s rovnakou koncentráciou je zobrazená na 
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Obrázok 4: A) Intenzita fluorescencie pre TBA-TG (200 nM) v závislosti od rôznych koncentrácií 

trombínu a BSA. Merania boli uskutočnené v tlmivom roztoku 10 mM HEPES, pH 7,4. Exc. 544 nm a Em. 

580 nm. Dáta sú zobrazené ako priemer ± SD (n= 3). B) Kinetika intenzity fluorescencie pred a po pridaní 

proteínu s rovnakou koncentráciou pri Exc. 544 nm a Em. 580 nm. 
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Obrázku 4 B. Z lineárnej závislosti intenzity fluorescencie od koncentrácie trombínu bol 

vypočítaný detekčný limit pre TBA-TG v 10 mM HEPES v rozsahu koncentrácií 10-100 nM; 

LOD=10,79 nM. 

Pre vytvorenie aptasenzora sme použili TBA-TG-SH, ktorý sme imobilizovali na zlaté 

substráty pomocou chemisorpcie tiolových skupín a merkaptohexanok bol použitý na 

vyplnenie nepokrytých miest aptamérom na substráte. Zlato je taktiež známe ako zhášač 

fluorecencie, najčastejšie sa využíva vo forme zlatých nanočastíc (AuNPs) na ktorých sú 

konjugované aptaméry [11]. Čím účinnejšie je zhášanie, tým viac je vplyvom konformačných 

zmien, ktoré nastanú po interakcii aptaméru s molekulou, zosilnená fluorescencia. Pri TBA-

TG-SH imobilizovaných na zlatom povrchu boli substráty vložené do kyvety naplnenej 

tlmivým roztokom. Substráty boli preplachované niekoľkokrát, kým intenzita fluorescencie 

nebola stabilizovaná.  

Iónová sila má taktiež vplyv na väzbové vlastnosti aptamérov [12]. Je známe, že G-

kvadruplexovú štrukrúru podporujú a stabilizujú hlavne draslíkové ióny [13]. Dokonca boli 

vytvorené aptasenzory na detekciu draslíkových iónov pomocou fluorescencie využitím G-

kvadruplexovej štruktúry [14–18]. Na Obrázku 5 môžeme vidieť vplyv rozdielneho iónového 

zloženia tlmivých roztokov na detekcie trombínu (TBB: 140 mM NaCl, 5 mM KCl,1 mM 

CaCl₂, 1 mM MgCl₂, 20 mM Tris, pH 7,4 a HKCl: 10 mM HEPES, pH 7,4).  Limit detekcie 

trombínu pomocou TBA-TG-SH na Au substráte v TBB tlmivom roztoku bol stanovený 

z lineárnej regresie na LOD=1,89 nM a v HKCl tlmivom roztoku bol LOD= 0,61 nM (σ=3). 

Tieto limity detekcie boli nižšie ako pri TBA-GT v roztoku. Môže to byť dôsledkom aj 

spôsobu detekcie signálu. Kým v roztoku bol signál snímaný pod pravým uhlom, pri pevných 

substrátoch bol snímaný priamo. 
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Obrázok 5: Intenzita fluorescencie TBA-TG-SH po pridaní rôznych koncentrácií trombínu 

v tlmivých roztokoch s rozdielnym obsahom iónov. Exc. 544 nm a Em. 580 nm. Dáta sú zobrazené ako 

priemer ± SD (n= 3). 



 

2.2 Štúdium interakcie cytochrómu c s DNA aptamérom v roztoku 
pomocou elekrochemických metód 
V našej práci sme sa venovali vytvoreniu elektrochemického aptasenzora  na detekciu 

cyt c v tlmivom roztoku. Cyt c je dobre preskúmaný elektroaktívny proteín, ktorý sa používa 

aj ako redoxný indikátor. Obsahuje kladné nabité zvyšky a jeho elektrochemická aktivita bola 

študovaná na zlatom povrchu [19,20]. Pridanie jednovláknovej DNA, ktorá sa elektrostaticky 

viaže na proteín, zlepšuje prenos elektrónov z cyt c na zlatý povrch 

Rozhodli sme sa preto vytvoriť senzor s použitím PAMAM G4 dendrimérov a apt 76 

modifikovaný amino skupinou (0,5 µM), ktorá bola pripojená k samousporiadanej vrstve 

cystamínu (cys) cez molekulu gluteraldehydu (GA) (Obrázok 2). Elektrochemická 

impedančná spektroskopia (EIS) bola použitá na analýzu formovania vrstvy  a detekciu cyt c 

pomocou redoxného páru 5 mM K[Fe(CN)6]
−3/−4

. Na analýzu interakcie cyt c s aptamérmi 

sme použili odpor elektrónového prenosu z redoxného páru na povrch elektródy (Rct). 

Nyquistove diagramy pre interakciu apt 76 s cyt c (Obrázok 6, A) ukázali, že so zvýšením 

koncentrácie cyt c dochádza k nárastu Rct. Nárast odporu vrstvy bol zaznamenaný aj pre lys 

a trombín, avšak hodnoty Rct boli nižšie, čo potvrdzuje špecificitu apt 76 k cyt c (Obrázok 6, 

B)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6: Intenzita fluorescencie TBA-TG-SH po pridaní rôznych koncentrácií trombínu v tlmivých 

roztokoch s rozdielnym obsahom iónov. Exc. 544 nm a Em. 580 nm. Dáta sú zobrazené ako priemer ± 

SD (n= 3). 
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Obrázok 6: A) Nyquistove diagramy pre apt 76 imobilizovaný cez cys -GA-PAMAM-GA podpornej 

vrstve na zlatej elektróde po interakcii s rôznymi koncentráciami cyt c. Vložené: Randlesov ekvivalentný 

obvod používaný pre fitovanie dát Rs je odpor elektrolytu, Rct je odpor prenosu náboja, W je Warburgov 

element, C je kapacita vrstvy na povrchu nahradená konštantným fázovým prvkom CPE. B) Relatívne zmeny 

v odpore elektrónového prenosu ΔRct/Rct0 pre apt 76 pri rôznych koncentráciách  cyt C, lyzozýmu (Lys) a 

trombínu. ΔRct = Rct –Rct0, kde Rct0 odpor pred pridaním proteínu. Merania boli uskutočnené v HEPES 

tlmivom roztoku obsahujúceho 5 mM K[Fe(CN)6]
−3/−4 

(1:1) a 0,1 M KCl. Stĺpce znázorňujú priemer ± SD pre 

n= 3. 

 



Tieto menšie zmeny v Rct v prítomnosti lys a trombínu mohli byť spôsobené 

pravdepodobne účinkom elektrostatických interakcií medzi negatívne nabitou DNA 

a pozitívne nabitým lys alebo pozitívne nabitými fibrínovým a heparínovým väzobnými 

miestami na trombíne. K nešpecifickým interakciám môžu patriť aj tie, ktoré vznikajú 

elektroaktívnou povahou redoxných markerov, v našom prípade redoxného páru 

feri/ferokyanidov. Limit detekcie pre cyt c, ktorý sme dosiahli pomocou aptasenzora na báze 

dendrimérov bol LOD = 5,0 ± 0,2 nM. Avšak pravdepodobne najmä v dôsledku relatívne 

veľkej dĺžke aptaméra (76 báz) bolo ťažké udržať reprodukovateľnosť výsledkov práve v 

dôsledku prítomnosti nekontrolovateľných nešpecifických interakcií. 

 

2.3 Štúdium toxicity polymérnych nanočastíc ako nosičov liečiv 

a interakcia s monovrstvami 

Experimenty pre určenie cytotoxického účinku PBCA NPs s enkapsulovaným liečivom 

kabazitaxel (5% alebo 10%) a POCA NPs (3%,) ako i samotného liečiva, na bunkových 

líniách MDA-MB-231 (bunky adenokarcinómu prsníka) a P3 (bunky glioblastómu) boli 

uskutočnené na Fakulte fyziky, Nórskej univerzity vedy a techniky v Trondheime, Nórsko. 

Použité NPs boli syntetizované v spoločnosti SINTEF (Trondheim). 

V Tabuľke 1 sú uvedené hodnoty EC50, ktoré boli získané z parametrov sigmoidálnej 

krivky a zodpovedajú strednej účinnej koncentrácii podávanej látky udávajúcej polovičnú 

odozvu medzi minimálnou a maximálnou viabilitou buniek. Tieto hodnoty určujú cytotoxický 

účinok enkapsulovaného a voľne rozpusteného kabazitaxelu na bunkovú líniu MDA-MB-231 

pre časy inkubácie 24, 48 a 72 hodín. Nižšie hodnoty EC50 zodpovedajú vyššiemu toxickému 

účinku. EC50 je zároveň aj funkciou času, s rastúcou dobou pôsobenia NPs a kabazitaxelu na 

bunky jej hodnoty klesali. Z hodnôt EC50 vidíme, že voľný kabazitaxel bol o niečo viac 

toxický ako enkapsulovaný v PBCA NPs, kým v POCA NPs sú hodnoty EC50 veľmi podobné. 

Pravdepodobne tento posunutý cytotoxický účinok je spojený s postupným uvoľňovaním 

liečiva. Rôzne rýchlosti degradácie NPs majú vplyv aj na rýchlosť uvoľňovania liečiva. 

Cytotoxický účinok na P3 bunkách na základe hodnôt EC50  (Tabuľka 2) bol veľmi 

podobný aj pre enkapsulovaný kabazitaxel v PBCA a POCA NPs, aj pre voľne rozpustený. To 

potvrdzuje, že kabazitaxel je vhodný aj pre liečbu nádorov centrálnej nervovej sústavy 

 

 



 

 

Tabuľka 1: Hodnoty EC50 pre kabazitaxel na MDA-MB-231bunkách. 

E
C

5
0
 (
n

g
/m

l)
 Inkubácia PBCA (5 %) PBCA  (10 %) POCA (3 %) 

(hodín) NPs voľné NPs voľné NPs voľné 

24 1,51 0,82 1,59 1,64 2,9 2,14 

48 0,94 0,53 0,94 0,51 0,89 0,87 

72 0,34 0,17 0,21 0,07 0,42 0,25 

S
E

 24 0,3 0,16 0,39 0,27 0,75 0,23 

48 0,3 0,19 0,26 0,29 0,19 0,26 

72 0,21 0,03 0,08 0,01 0,05 0,1 

 

 

 

Tabuľka 2: Hodnoty EC50 pre kabazitaxel na P3 bunkách 

 

 

 

 

 

 

 

PBCA ani POCA NPs neinhibovali výrazne pôsobenie kabazitaxelu na študované 

bunkové línie MBA-MD-231 (rakoviny prsníka) a P3 (glioblastómu) a preto majú potenciál 

ako nosiče kabazitaxelu pre cielený transport liečiv. Kabazitaxel vykazoval vyšší cytotoxický 

účinok pre P3 bunky, kedy už po 48 hodinách dosiahol takmer 0 % viabilitu buniek, kým pre 

MDA-MB-231 dosiahol po 72 hodinách okolo 30 %. Tento jav môže byť  pravdepodobne 

spôsobený pomalším rozmnožovaním MDA-MB-231 buniek, keďže kabazitaxel pôsobí 

hlavne ako inhibítor mitotického delenia. Čas delenia buniek 39,9 hodiny bol zistený pre 

MDA-MB-231 [21], kým glioblastóm sa patrí medzi agresívnejšie formy rakoviny a priebeh 

delenia buniek glioblastómu je rapídnejší.  

Pre lepšie porozumenie cytotoxického účinku NPs s liečivom je dôležité poznať 

mechanizmus interakcie NPs s bunkami, procesy prenikania do vnútra buniek a spôsoby 

uvoľňovania liečiv, preto sú potrebné ďalšie štúdie. 

 

E
C

5
0
 

(n
g
/m

l)
 Inkubácia PBCA (5 %) POCA (3 %) 

(hodín) NPs voľné NPs voľné 

24 0,59 0,44 0,83 0,76 

48 0,51 0,49 0,44 0,39 

S
E

 24 0,2 0,15 0,02 0,14 

48 0,06 0,11 0,11 0,07 



3 ZÁVER 

V prvej časti našej práce sme študovali vývoj aptasenzorov pre detekciu proteínov ako 

sú trombín a cytochrómu c (cyt c), ktoré môžu predstavovať potenciálnu platformu pri 

diagnostike rakovinových ochorení.  

Trombín je proteín, ktorý hrá dôležitú úlohu v koagulačných procesoch a môže slúžiť aj ako 

marker pri nádorových ochoreniach. Detekcia trombínu bola vykonaná pomocou aptaméra 

TBA-TG, ktorý bol na konci 3´ modifikovaný fluorescenčnou značkou TAMRA. Pred 

naviazaním cieľovej molekuly – trombínu sa nachádzal v tvare slučky, pričom fluorescencia 

značky TAMRA bolo zhášaná prítomnosťou guanínov. Po naviazaní trombínu vzrastala 

intenzita fluorescencie so zvyšujúcou koncentráciou proteínu. Bol dosiahnutý detekčný limit 

TBA-TG v tlmivom roztoku LOD=10,79 nM. Aptamér TBA-TG bol modifikovaný tiolovou 

skupinou na 5´ konci (TBA-TG-SH) a študovaný na zlatom povrchu, na ktorom bol 

imobilizovaný pomocou chemisorpcie tiolovej skupiny. Vyššia koncentrácia draslíkových 

iónov podporovala tvorbu G-kvadruplexu a tak mierne zvýšila detekčný limit TBA-TG-SH. 

Pre tlmivý roztok s vyššou koncentráciou K
+
 bol LOD=0,61 nM, kým pre nižšiu koncentráciu 

K
+
 bol LOD=1,89 nM. Pomocou vrstiev polystyrénových mikročastíc pokrytých zlatom sme 

chceli zväčšiť aktívnu plochu subtrátu, na ktorom bol naviazaný aptamér, avšak zmeny 

v intenzite fluorescencie neboli signifikatné v porovnaní s hladkým zlatým povrchom a mali 

podobný priebeh. 

Cytochróm c (cyt c) je proteín, ktorý sa podieľa na bunkovom dýchaní a je 

indikátorom apoptózy, bunkovej smrti. Cyt c obsahuje kladne nabité zvyšky a silno interaguje 

so zlatom. Nabité zvyšky na cyt c interagovali nešpecificky so záporne nabitými DNA 

aptamérmi (apt 76 a apt Fibri). Aptasenzor bol vytvorený pomocou DNA aptaméra 

selektovaného pre cyt c (apt 76) imobilizovaného na zlatej elektróde cez PAMAM G4 

dendriméry a študovaný pomocou elektrochemickej impedancie v HEPES tlmivom roztoku 

obsahujúcim  redoxný pár K[Fe(CN)6]
−3/−4

.
 

PAMAM G4 dendriméry boli použité na 

zamedzenie nešpecifických interakcií cyt c s povrchom zlatej elektródy. Interakciu apt 76 sme 

študovali pomocou zmien odporu elektrónového prenosu Rct získaných z Nyquistových 

diagramov. Apt 76 interagoval aj s proteínmi ako lyzozým a trombín, ale zmeny odporu boli 

oveľa nižšie, čo potvrdzuje určitú selektívnosť apt 76 pre cyt c. Je nutné tiež poznamenať, že 

reprodukovateľnosť meraní bola v tomto prípade nižsia, a to pravdepodobne v dôsledku dĺžky 



apt 76 a nie úplne obmedzenej interakcie cyt c so zlatom. Z uvedeného je zrejmé, že táto 

kompozícia aptasenzora nie je vhodná pre detekciu cyt c.  

Vdruhej časti práce sme sa venovali polymérnym nanočasticiam ako nosičom liečiv, 

ktoré majú vysoký potenciál využitia pri cielenom trasporte liečiv do rakovinových tkanív.  

Študovali sme in vitro cytotoxický účinok chemoterapeutického liečiva – kabazitaxelu na 

bunkové línie adenokarcinómu prsníka (MDA-MB-231) a glioblastómu (P3). Kabazitaxel bol 

enkapsulovaný v polybutylkyanoakrylátových (PBCA) a polyoktylkyanoakrylátových 

(POCA) nanočasticiach (NPs). Cytotoxický účinok bol študovaný v rozsahu koncentrácií NPs 

od 0,1 ng/ml až 10 µg/ml s príslušným obsahom liečiva, w/w (%),  pre rôzne časové 

inkubácie (24,48 a 72 hodín). Koncentrácia NPs 10 µg/ml bola toxická pre obidve bunkové 

línie aj bez prítomnosti liečiva. Pri tejto koncentrácii boli POCA NPs oveľa viac toxické 

v porovaní s PBCA NPs. Enkapsulovaný kabazitaxel v PBCA a POCA NPs, aj 

neenkapsulovaný, vykazoval podobnú cytotoxicitu pre jednotlivé skúmané koncentrácie, čo 

potvrdzuje, že samotné NPs nebránia uvoľnovaniu a prenikaniu liečiva do buniek. 

Kabazitaxel, ktorý slúži ako inhibítor bunkového delenia bol účinnejší pri bunkovej línii 

glioblastómu P3, v ktorých už po 48 hodinách vykazoval takmer 100 % cytotoxický účinok, 

pravdepodobne kvôli rapídnejšiemu rozmnožovaniu buniek. Kým pre bunky MDA-MB-231 

ani po 72 hodinách expozície kabazitaxelu viabilita buniek klesla len na úroveň ~30 %. 

 Interakcia POCA NPs s biomembránami bola študovaná aj pomocou modelového 

systému-Langmuirových monovrstiev zo zmesi lipidov DMPC/DMPG (10:1). Pri 

počiatočnom povrchovom tlaku, π0 =20 mN/m, ktorý imituje biomembrány nádorových 

buniek, dochádzalo k nárastu π kvôli zabudovaniu NPs do monovrstvy. Najvyššia kocentrácia 

NPs (80 µg/ml) nemala vplyv na monovrstvu s počiatočným povrchovým tlakom π0 =30 

mN/m, ktorý reprezentoval zdravé bunky.  
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