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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo lastnosti DNK kvadrupleksov treh različnih zaporedij 

(G4C2, (G4C2)2 in (G4C2)4) - z gvaninom bogatih oligonukleotidov. Meritve so bile izvedene s 

tehniko dinamičnega sipanja svetlobe. Merili smo intenziteto sipane svetlobe v odvisnosti od 

časa in ugotovili, da dobimo tipične grafe intenzitetnih avtokorelacijskih funkcij, kjer opazimo 

dva difuzijska načina: hitrega in počasnega. V seminarju predstavimo pripravo vzorcev DNK 

zaporedij, postavitev eksperimenta in uporabljeno programsko opremo. V nadaljevanju 

predstavimo izračunane difuzijske koeficiente posameznih raztopin DNK zaporedij. Nazadnje 

izračunamo še efektivne vrednosti velikosti njihovih agregatov ter slednje primerjamo z 

rezultati velikosti agregatov iz literature. Vrednost difuzijskega koeficienta za zaporedje G4C2 

je (0,20 ± 0,03) ∙ 10−10m2/s, kar pomeni, da zaporedje tvori dolge agregate. Za zaporedje 

(G4C2)2 so značilni kratki agregati, saj je difuzijski koeficient bistveno večji in znaša         

(1,40 ± 0,10) ∙ 10−10m2/s. Zaporedje (G4C2)4 tvori agregate z dolžino približno 11 nm, 

difuzijski koeficient pa znaša (0,80 ± 0,04) ∙ 10−10m2/s. Kljub podobni kemijski strukturi 

smo opazili različno dolge agregate posameznih zaporedij. 

 

Ključne besede: DNK, oligonukleotidi, kvadrupleksi, dinamično sipanje svetlobe, difuzijski 

koeficient, velikost agregatov 

 

ABSTRACT 

In the Bachelor’s seminar we discuss characteristic/ properties of DNA quadruplexes of three 

different sequences (G4C2, (G4C2)2 and (G4C2)4) of guanine-rich oligonucleotides. 

Measurements were made by using a dynamic light scattering. We measured the intensity of 

the scattered light as a function of time and observed typical graphs of the intensity 

autocorrelation functions with two diffusion modes: fast and slow. The seminar presents the 

preparation of DNA samples, experimental setup and the software that was used. In the 

following, we present the calculated diffusion coefficient of each solution of DNA sequences. 

Finally, we calculate their effective size of aggregates and compare them with the results, 

obtained from the literature. The diffusion coefficient of the sequence G4C2 is                          

(0,20 ± 0,03) ∙ 10−10m2/s, which means that the G4C2 forms long aggregates. The sequence 

(G4C2)2 is characterized by short aggregates since the diffusion coefficient value was calculated 

to be (1,40 ± 0,10) ∙ 10−10m2/s. The sequence (G4C2)4 forms aggregates of approximate 

length 11 nm and the diffusion coefficient is (0,80 ± 0,04) ∙ 10−10m2/s. Despite of seeming 

similar chemical formulas, aggregates of different length were observed for each sequence.  

 

Key words: DNA, Oligonucleotides, Quadruplex, Dynamic Light Scattering, Diffusion 

coefficient, Size of aggregates
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1 Uvod 
 

DNK molekula je nosilka genetskih informacij posameznih živih bitij in omogoča obstoj 

življenja na zemlji [1]. Osnovni gradniki DNK so nukleotidi. Vsak nukleotid poleg fosfatne 

skupine in sladkorja pentoze sestavlja še ena izmed organskih dušikovih baz- adenin, timin, 

gvanin ali citozin [2, 3]. Oligonukleotidi so krajše verige DNK, sestavljene iz nukleotidov. 

Oligonukleotidi, bogati z gvaninom, lahko poleg dvojne vijačnice tvorijo tudi strukture višjih 

redov kot so G-kvadrupleksi [4]. Izkazalo se je, da se velik del z gvaninom bogatih 

kvadrupleksov nahaja tudi v kromosomih, zaradi česar imajo kvadrupleksi in njihova zgradba 

pomembno vlogo pri nastanku nekaterih nevrodegenerativnih bolezni kot sta amiotrofična 

lateralna skleroza in frontotemporalna demenca [5, 6].  

 

Z meritvami jedrske magnetne resonance [6] je bilo ugotovljeno, da se v celicah bolnikov, ki 

bolehajo za amiotrofično lateralno sklerozo in frontotemporalno demenco, nahaja več 

ponovitev zaporedij G4C2 kot pri zdravih ljudeh. Zaporedja se formirajo kot dolgi agregati, ki 

onemogočajo normalno delovanje gena in celičnih procesov. Stopnja agregacije pa nam 

predstavlja moč tvorbe kvadrupleksov. Z jedrsko magnetno resonanco ni bilo mogoče ugotoviti 

natančne strukture kvadrupleksov, saj je za to pomembna natančnejša določitev velikosti 

agregatov. To velikost pa se da določiti s tehniko dinamičnega sipanja svetlobe.  

 

Dinamično sipanje svetlobe je eksperimentalna metoda, ki temelji na sipanju laserske svetlobe 

na vzorcu. Zaradi majhne dimenzije delcev, ki se nahajajo v različnih raztopinah in gelih, je ta 

metoda najprimernejša, saj lahko z njo določimo velikosti še tako majhnih delcev (do 3 nm).  

Na podlagi analize avtokorelacijskih funkcij, ki so rezultat meritve, lahko dobimo vpogled v 

dinamiko molekul vzorca. S to metodo so proučevali že veliko vzorcev oligonukleotidov, prav 

tako pa tudi druge biološke vzorce [7-10]. 

 

Cilj diplomskega seminarja je primerjati različna DNK zaporedja, povezana z nastankom zgoraj 

omenjenih bolezni, na podlagi stopnje agregacije v kvadruplekse. Meritve so bile izvedene s 

tehniko dinamičnega sipanja svetlobe. Želeli smo preveriti sposobnost tvorbe kvadrupleksov v 

DNK zaporedjih G4C2, (G4C2)2 in (G4C2)4. Velik del z gvaninom bogatih kvadrupleksov se 

namreč nahaja v kromosomih in promotorjih nekaterih genov.  

 

V diplomskem seminarju najprej predstavimo zgradbo in lastnosti molekule DNK ter strukture, 

ki jih tvori (2. poglavje) ter metodo dinamičnega sipanja svetlobe (3. poglavje), ki se uporablja 

za določanje dinamike delcev v raztopinah. Nato predstavimo pripravo raztopin (4. poglavje) 

in postavitev eksperimenta (5. poglavje). Sledi predstavitev izvedbe meritev in postopka 

obdelave podatkov (6. poglavje). Nazadnje predstavimo še izračunane rezultate z grafi 

odvisnosti sipalnega vektorja od difuzijskega koeficienta ter rezultate primerjamo z vrednostmi 

iz literature (7. poglavje).  
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2 Osnove kvadrupleksnih DNK stuktur  
 

Deoksiribounkleinska kislina (DNK) je molekula, ki jo skupaj z ribonukleinsko kislino (RNK) 

uvrščamo med nukleinske kisline [1-3]. Sestavljena je iz zaporedno povezanih nukleotidov. 

Vsak nukleotid je sestavljen iz fosfatne skupine, sladkorja pentoze ter organske dušikove baze. 

Osnovna dušikova baza in sladkor se skupaj imenujeta nukleozid. Sladkorji nukleinskih kislin  

so sestavljeni iz petih atomov ogljika, zato jih imenujemo pentoze. Ločimo ribozo, ki tvori 

RNK in deoksiribozo, ki tvori DNK. Pri deoksiribozi je ena od hidroksilnih kislin zamenjana z 

vodikom. Štirje atomi ogljika so povezani v petkotnik, peti atom pa je postavljen na sredino 

petkotnika, nanj pa je pritrjena fosfatna skupina. Oligonukleotidi so krajše verige DNK, ki 

vsebujejo do 20 nukleotidnih enot.  

 

DNK vsebuje štiri organske dušikove baze DNK, in sicer: adenin, timin, gvanin in citozin          

[1, 2, 3]. Baze so heterociklične in jih delimo na purinske in pirimidinske. Purinske baze, kamor 

uvrščamo timin in citozin, so sestavljene iz enojnega obroča. K pirimidinskim bazam uvrščamo 

adenin in gvanin, te pa so sestavljene iz dvojnega obroča. Baze tvorijo t. i. komplementarne 

pare, kjer se vežeta ena purinska in ena pirimidinska baza. V komplementarnem paru tako 

skupaj nastopa adenin s timinom z dvema vodikovima vezema ali citozin z gvaninom s tremi 

vodikovimi vezmi. 

 

Dve polinukleotidni verigi, ki tečeta v nasprotnih smereh, sta preko komplementarnih baz 

povezani v dvojno vijačnico. Baze se nahajajo na notranji strani dvojne vijačnice, deoksiriboze 

pa na zunanji. Med bazami so specifične vodikove vezi, kjer sodelujeta dve strani obroča. 

Imenujemo ju Watson-Crickova in Hoogsteenova stran baze [1, 3]. 

  

Dvojna vijačnica se je zaradi svoje univerzalne oblike izkazala kot najbolj primerna za 

shranjevanje genskega materiala, zaradi česar jo najdemo v jedrih celic vseh živih bitij                 

[1, 2, 3]. Takšna oblika se imenuje B-DNK in velja za najbolj stabilno konfiguracijo, zaradi 

česar je v naših celicah najpogosteje zastopana. 

 

Molekule deoksiribonukleinske kisline pa lahko poleg dvojne vijačnice tvorijo tudi druge 

strukture višjih redov. Če se povežejo tri polinukleotidne verige, nastane tripleks, če štiri, pa 

kvadrupleks [4]. V seminarju bomo obravnavali DNK zaporedja, ki tvorijo kvadruplekse. 

 

 

2.1 Kvadrupleksi 
 

Kvadrupleksi lahko nastanejo iz ene, dveh ali štirih verig DNK, ki so bogate z gvaninom [4]. 

Osnovna enota kvadrupleksov je t. i. G-tetrada. Za tvorbo kvadrupleksnih struktur je potrebna 

prisotnost gvanina, saj le-ti lahko tvorijo G-tetrado. Povežejo se namreč tako, da je vsak gvanin 

hkrati donor in akceptor dveh vodikovih vezi. Molekule gvanina tvorijo simetrično planarno 

ureditev s štirimi členi, vmes pa je negativno naelektren prostor, ki ga zapolni ustrezni kation. 

Kationi zmanjšajo odboj med neveznimi elektronskimi pari kisikovih atomov, hkrati pa močno 

povečajo stabilnost kvadrupleksov. Poleg tega k stabilnosti kvadrupleksa pripomore tudi 

ogrodje iz fosfatne skupine in sladkorjev ter molekule vode v raztopini.  
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Tako kot ostale organske dušikove baze je tudi gvanin nepolaren. Zaradi tega se gvanini v G-

tetradah formirajo tako, da so z najmanjšim deležem aktivne površine obrnjeni proti molekulam 

raztopine. Tetrade se nalagajo ena na drugo s primernim zasukom, kar je energijsko najbolj 

ugodno [4, 5].  

 

 
Slika 1. a) Skica G-tetrade in b) skica preprostega kvadrupleksa, katerega osnovna G-tetrada je na skici a). (Povzeto 

po: https://en.wikipedia.org/wiki/G-quadruplex).  

 

 

DNK kvadruplekse delimo na tri skupine glede na število verig, ki jih sestavljajo, in sicer: 

unimolekularne, bimolekularne in tetramolekularne kvadruplekse. Najbolj ugoden in termično 

stabilen način je tvorba tetramolekularnih kvadrupleksov, saj se pri tem štiri verige združijo 

tako, da tvorijo G-tetrade [4, 5]. Pri ostalih skupinah kvadrupleksov je tvorba bolj zapletena 

zaradi zank različnih tipov. 

 

Veliko število kvadrupleksov, ki so bili do sedaj raziskani, tvori zaporedja DNK. Kot smo že 

povedali v uvodu, se velik del z gvaninom bogatih kvadrupleksov nahaja v kromosomih in 

promotorjih nekaterih genov. Povečano število ponavljajočih zaporedij G4C2 na prvem 

promotorju gena C9orf72 na kromosomu 9 naj bi vodilo do zmanjšanja količine treh poglavitnih 

transkriptov, kar naj bi se izražalo s kopičenjem proteina TDP43 v nevronih. Gen C9orf72 

kodira istoimenski protein, ta pa se pri ljudeh nahaja v predelih možganov, citoplazmi nevronov 

in presinaptičnih terminalih. Izkazalo se je, da ima oligonukleotid G4C2 pomembno vlogo pri 

nastanku nekaterih bolezni kot sta amiotrofična lateralna skleroza in frontotemporalna demenca 

[6]. 

 

Amiotrofična lateralna skleroza in frontotemporalna demenca sta bolezni, ki ju uvrščamo med 

nevrodegenerativne bolezni in prizadeneta živčevje. V določenih primerih gre za dedni bolezni, 

vendar vzroki zanju še niso povsem znani. Prav tako še ni bilo odkrito zdravilo zanju, vendar 

je bilo raziskano, da naj bi v obeh primerih bolezen povzročila mutacija na določenih genih. Pri 

bolnikih, ki bolehajo za omenjenima boleznima, se pojavi veliko več ponovitev G4C2 kot pri 

zdravih posameznikih. Tvorba kvadrupleksov tako omejuje normalno delovanje celičnega 

procesa in delovanje gena. Zato je ključnega pomena ugotoviti, kakšna je struktura 

kvadrupleksov, saj ti vplivajo na izražanje DNK. Strukturo kvadrupleksov pa je najbolj 

smiselno proučiti s tehniko dinamičnega sipanja svetlobe, saj nam ta metoda omogoča 

določanje velikosti manjših delcev v raztopinah. 

https://en.wikipedia.org/wiki/G-quadruplex
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3 Dinamično sipanje svetlobe 
 

Dinamično sipanje svetlobe (ang. Dynamic Light Scattering, DLS) ali z drugim imenom 

fotonska korelacijska spektroskopija je eksperimentalna metoda, ki se pogosto uporablja na 

različnih znanstvenih področjih. S to metodo lahko določamo velikosti manjših delcev dimenzij 

3 do 3000 nm v raztopinah, ki jih je zaradi njihovih lastnosti težje proučevati z drugimi 

metodami. Dinamično sipanje svetlobe se pogosto uporablja tudi za proučevanje vzorcev 

tekočin in gelov [7, 8]. Dinamično sipanje svetlobe je hitra in neinvazivna tehnika, za izvedbo 

katere je potreben razmeroma majhen volumen vzorca. S tehniko dinamičnega sipanja svetlobe 

tako proučujemo različne biološke raztopine, raztopine barvil, polimerov, itd.  

 

Dinamično sipanje svetlobe temelji na sipanju laserske svetlobe na vzorcu. Svetloba se siplje 

zaradi fluktuacij dielektrične konstante snovi. Fluktuacije nastanejo zaradi nenehnega gibanja 

molekul v snovi, v tem primeru Brownovega gibanja. Trenutna vrednost dielektrične konstante 

je odvisna od položaja in orientacije molekul ter se hitro spreminja s časom. Dielektrična 

konstanta v vzorcu je v danem trenutku prostorsko odvisna. Pri metodi dinamičnega sipanja 

svetlobe tako merimo časovno povezanost fluktuacij v intenziteti sipane svetlobe. Na podlagi 

analize časovne avtokorelacijske funkcije sipane svetlobe lahko dobimo vpogled v strukturo in 

molekularno dinamiko sistema [7].  

 

Pri tehniki DLS merimo intenziteto sipane svetlobe v odvisnosti od časa. Kadar je velikost 

delcev v raztopini majhna v primerjavi z valovno dolžino svetlobe, s katero osvetlimo vzorec, 

to sipanje imenujemo Rayleighovo sipanje [3]. Snop svetlobe, ki ga usmerimo na raztopino, se 

zaradi polarizabilnosti makromolekul razprši na vse strani. Če uporabimo monokromatsko 

svetlobo, je intenziteta sipane svetlobe odvisna od koncentracije delcev v raztopini. 

Koncentracija delcev v volumnu, ki ga osvetlimo s snopom svetlobe, ni konstantna zaradi 

Brownovega gibanja [3]. Molekule vstopajo v ta volumen in iz njega izstopajo, kar opazimo 

kot fluktuacije v intenziteti sipane svetlobe.  

 

Na vzorec vpade snop svetlobe, ki ga opišemo kot ravni val. Smer razširjanja valovnih čel v 

vpadnem žarku podaja valovni vektor �⃗� 𝑣, v sipanem pa �⃗� 𝑠. Ker predpostavljamo, da je sipanje 

elastično, se valovna dolžina ne spremeni, zato velja  

 

                                                                  𝑘𝑣 = 𝑘𝑠  ,                                                                           (1) 

 

in bomo velikost valovnega vektorja označili s 𝑘. Velikost valovnega vektorja je povezana z 

valovno dolžino svetlobe kot 

 

                                                                  𝑘 =  
2𝜋𝑛

𝜆
  ,                                                                           (2) 

 
kjer je 𝜆 valovna dolžina vpadne svetlobe v vakuumu, 𝑛 pa lomni količnik raztopine. Sipalni 

vektor 𝑞  definiramo kot razliko med valovnim vektorjem vpadnega in valovnim vektorjem 

sipanega valovanja 

                                                                𝑞 =  �⃗� 𝑠 − �⃗� 𝑣 ,                                                                            (3) 

 

 

njegovo velikost pa izračunamo po naslednji enačbi   
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                                                                𝑞 =  
4𝜋𝑛

𝜆
sin

𝜃

2
 .                                                             (4) 

 

Snop vpadne svetlobe se siplje pod sipalnim kotom 𝜃 (slika 2). Pri sipanju se sicer pojavi premik 

frekvence, a je izredno majhen. Relativni premik zaradi gibanja delcev, na katerih se svetloba 

siplje in ga imenujemo Dopplerjev premik, je reda velikosti 10−15 do največ 10−6 [9, 10].  

 

 

 
Slika 2. Sipalni vektor 𝑞  definiramo kot razliko med valovnim vektorjem vpadnega (�⃗� 𝑣) in valovnim vektorjem 

sipanega valovanja (�⃗� 𝑠). Snop vpadne svetlobe se siplje pod sipalnim kotom 𝜃.  

 

Ravnino, v kateri ležita vpadni in sipani snop svetlobe, imenujemo sipalna ravnina. Vpadno 

električno polje deluje na naboje v sipalnem volumnu in nato ti pospešeni naboji sevajo 

svetlobo. Ker imamo v vzorcu veliko število sipalcev, se električno polje v sipanem 

elektromagnetnem valovanju zaradi enega delca sešteje s sipanimi polji drugih delcev, skupno 

polje (𝐸𝑠) pa ustreza vsoti posameznih polj: 

 

                                                                𝐸𝑠 = 𝐸0 ∑ 𝑒𝑖�⃗� ∙ 𝑟 𝑖 
𝑖  ,                                                                    (5) 

 

kjer 𝑟 𝑖 predstavlja lego posameznega sipalca, 𝐸0 pa amplitudo jakosti električnega polja. Sipano 

svetlobo zaznamo z detektorjem, ki meri intenziteto svetlobe (𝐼𝑠), ta pa je premosorazmerna s 

kvadratom velikosti električnega polja: 

 

                                                                   𝐼𝑠 ∝ |𝐸𝑠|
2
.                                                                        (6) 

 

Intenziteta se nenehno spreminja zaradi Brownovega gibanja delcev v raztopini. S 

spreminjanjem položaja detektorja določamo sipalni kot (𝜃) med vpadnim in sipanim 

valovanjem ter s tem valovni vektor sipanega žarka. Velikost sipalnega vektorja je reda 

velikosti 𝑞 =  107m−1. Detektor meri časovno odvisnost povezanih fluktuacij v intenziteti 

sipane svetlobe in je povezan z avtokorelatorjem, ki izračuna povprečje produkta dveh 

intenzitet 𝐼𝑠(𝑞, 0) in 𝐼𝑠(𝑞, 𝑡), ki sta merjeni z zaporednim časovnim zamikom 𝑡.  

 

Avtokorelator izračuna povprečje produkta po 𝑡 čez dolgo periodo 𝑡′:  
 

                          < 𝐼𝑠(𝑞, 0)𝐼𝑠(𝑞, 𝑡) >=  lim
𝑡′ →∞

1

𝑡′
∫ 𝐼𝑠(𝑞, 𝑡)𝐼𝑠(𝑞, 𝑡 + 𝜏)

𝑡′

0
𝑑𝑡 .                              (7) 

 

Ob povečevanju 𝜏 → ∞ postaneta parametra  𝐼𝑠(𝑞, 𝑡) in 𝐼𝑠(𝑞, 𝑡 + 𝜏) stohastično neodvisna, 

zaradi česar ima avtokorelacijska funkcija konstantno vrednost. Pri večjih vrednostih 𝜏 velja, 

da je 𝑔2(𝑞, 𝜏) = 0, zato avtokorelacijsko funkcijo normaliziramo tako, da jo delimo z                              

< 𝐼𝑠
2(𝑞, 𝑡) > : 
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                                                        𝑔2(𝑞, 𝜏) =
<𝐼𝑠(𝑞,𝑡)𝐼𝑠(𝑞,𝑡+𝜏)>

<𝐼𝑠
2(𝑞,𝑡)>

  .                                                       (8) 

 

Definiramo še avtokorelacijsko funkcijo električnega polja na podlagi jakosti električnega polja 

sipane svetlobe [11]: 

 

                                                        𝑔1(𝑞, 𝜏) =
<𝐸𝑠(𝑡)𝐸𝑠( 𝑡+𝜏)>

<𝐼𝑠(𝑡)>
   .                                                     (9)     

 

Intenziteta je premosorazmerna kvadratu jakosti električnega polja, zato sta obe 

avtokorelacijski funkciji povezani kot  

  

                                                          𝑔2(𝑞, 𝜏) = |𝑔1(𝑞, 𝜏)|2.                                                    (10)     

 

Ker smo izvedli meritve za majhne koncentracije DNK zaporedij, je bilo potrebno upoštevati 

heterodinski režim. V tem primeru je intenziteta sipane svetlobe majhna, kjer je sipani svetlobi 

(𝐼𝑠) primešana še svetloba iz izvora (𝐼0) pri isti valovni dolžini. Sipani jakosti električnega polja 

(𝐸𝑠) je potrebno prišteti še statično jakost električnega polja (𝐸0). Enačbo (10) je zato potrebno 

preoblikovati [12]: 

 

                                                        𝑔2(𝑞, 𝜏) = 1 + |𝑔1(𝑞, 𝜏)|
2  .                                                (11) 

 

Sipana polja sipalcev obravnavamo kot naključne neodvisne spremenljivke, za katere veljajo 

lastnosti Gaussove statistike. V splošnem velja eksponentni prehod, in sicer [12]: 

 

                                                       𝑔2(𝑞, 𝜏) − 1 = 𝑒−2𝐷𝑞2𝜏 ,                                                                  (12) 

 

kjer je 𝐷 translacijski difuzijski koeficient. Difuzijski koeficient izračunamo iz povprečnega 

relaksacijskega časa avtokorelacijske funkcije 𝜏 in velikosti sipalnega vektorja preko enačbe  

 

                                                                  𝐷 =  
1

𝜏𝑞2  .                                                              (13) 

Za krogelne delce velja [13] 

 

                                                                 𝐷 =  
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂𝑟𝐻 
  ,                                                  (14) 

 

kjer je 𝑘𝐵 Boltzmanova konstanta, 𝜂 viskoznost, 𝑟𝐻 hidrodinamski polmer delcev, 𝑇 pa 

temperatura.  
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4 Priprava vzorcev 
 

Oligonukleotidi danih zaporedij so bili izdelani 1. oktobra 2018 v podjetju Eurogentec (Belgija) 

s 40 nm razsoljevalno sintezo in rekonstrukcijo v vodi. Od dobavitelja smo prejeli liofizilirane 

vzorce v plastičnih posodicah. To pomeni, da so vzorci bili posušeni z zmrzovanjem in ne 

vsebujejo vode.  

 
Tabela 1. Podatki proizvajalca za mase vseh treh vzorcev ter njihove molekulske mase.  

lastnosti (G4C2) (G4C2)2 (G4C2)4 

masa 

vzorca 
10,22 mg 23,79 mg 40,78 mg 

molska 

masa 
1833,2 

g

mol
 3782,4 

g

mol
 7518,8 

g

mol
 

 

Podatki proizvajalca za mase vseh treh vzorcev ter njihove molekulske mase so v tabeli 1. 

Pripravili smo 2 mM založne raztopine (slika 3) posameznega vzorca tako, da smo ves 

liofiliziran material raztopili v čisti vodi. Prvo zaporedje smo raztopili v 2,79 mL čiste vode, 

drugo zaporedje v 3,19 mL čiste vode in četrto zaporedje v 2,71 mL čiste vode.  

 

 
Slika 3. Iz liofiliziranih vzorcev smo pripravili raztopine za izvedbo meritev DLS.  

 

 

Ko smo imeli pripravljeno založno raztopino, smo odpipetirali 300 μL raztopine in ji dodali    

60 μL KCl ter 90 μL čiste vode za vsako zaporedje. Pripravljene vzorce smo nato s pipeto 

vstavili v NMR-kapilare in jih zamašili s pokrovčki ter oblepili s trakom Parafilm. Kapilare 

smo pritrdili na plastične pokrovčke, jih označili po zaporedjih ter jih vstavili v steklene 

posodice (slika 4). Ko vzorci niso bili v procesu merjenja, smo jih hranili v temnem prostoru 

pri sobni temperaturi 𝑇 = 24 °C.  
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Slika 4. Vzorce smo odpipetirali v steklene kapilare in jih vstavili v steklene posodice. 

 

6. marca 2019 smo pripravili vzorec z zaporedjem (G4C2) za izvedbo začetnih meritev. 3. aprila 

2019 smo vzorec z istim zaporedjem pripravili še enkrat in mu dodali drugi preostali dve 

zaporedji: (G4C2)2 in (G4C2)4. 
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5 Postavitev eksperimenta 
 

Shema postavitve merilnega sistema je prikazana na sliki 5. Laserski snop z odbojem na dveh 

zrcalih dvignemo na ustrezno višino. Z zaslonko reguliramo količino prepuščene svetlobe. Po 

prehodu skozi linearni polarizator svetlobo z lečo zberemo na vzorcu. Svetloba se na vzorcu 

siplje in po prehodu skozi analizator vstopi v optično vlakno, ki je pritrjeno na t. i. optično roko 

in vodi do plazovne diode. Dioda optični signal pretvori v električni pulz, tega pa nato 

usmerimo v avtokorelator (ALV- 5000/60X0 Multiple Tau Digital Correlator). Avtokorelator 

za posamezno meritev izračuna intenzitetno avtokorelacijsko funkcijo 𝑔2(𝑞, 𝜏) − 1, ki je 

izhodni podatek meritve. S posebno programsko opremo (ALV- Correlator) podatke meritev 

na računalniku analiziramo. 

 

 

 
Slika 5. Shema postavitve merilnega sistema  

 

 

Vzorec hranimo v stekleni kapilari, izdelani iz homogenega stekla. Kapilaro vstavimo v okroglo 

stekleno posodo, napolnjeno z vodo (slika 6). S tem kompenziramo efekt lečenja na kapilari.  

 

Pri izvedbi eksperimenta smo uporabili dva laserja. Najprej smo meritve izvedli s He-Ne 

laserjem valovne dolžine 𝜆 = 632,8 nm, nato pa smo meritve nadaljevali z Nd:YAG laserjem, 

valovne dolžine  𝜆 = 532 nm. Z nastavljivo roko smo spreminjali sipalni kot (𝜃). Meritve smo 

izvajali za kote med 𝜃 = 30° in 𝜃 = 140°. Postavitev poskusa z Nd:YAG laserjem je prikazana 

na sliki 7.  
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Slika 6. Vzorec hranimo v kapilari, ki je vstavljena v okroglo stekleno posodo, napolnjeno z vodo.  

 

 

Slika 7. Postavitev poskusa z Nd:YAG laserjem. 1: zrcali, 2: zaslonka, 3: linearni polarizator, 4: vzorec in                   

5: analizator.  
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6 Meritve in rezultati 
 
Meritve sem opravljala v optičnem laboratoriju C 215 na Inštitutu Jožef Stefan (IJS), na odseku 

Kompleksna snov F7 v mesecu marcu in aprilu 2019. Pred pričetkom meritev na DNK vzorcih 

sem izvedla nekaj meritev s kroglicami lateksa znanega premera. Takšen vzorec uporabimo pri 

meritvah DLS, kadar želimo preveriti, če je sistem dobro kalibriran. 

 

Prvi set meritev sem izvedla na vzorcu z zaporedjem (G4C2). Meritve smo izvedli za sipalne 

kote med 𝜃 = 30° in 𝜃 = 140° za vzorce treh različnih starosti in tako proučevali staranje 

vzorca. Podatki o meritvah za zaporedje (G4C2), in sicer datum meritev, datum priprave vzorca, 

starost vzorca, temperatura v laboratoriju (𝑇) za sipalne kote (𝜃), pri katerih smo izvajali 

meritve, so v tabeli 2. Meritve so potekale pri sobni temperaturi.  
 

Tabela 2. Podatki o meritvah za zaporedje (G4C2); datum meritev, datum priprave vzorca, starost vzorca, 

temperatura v laboratoriju (𝑇) za sipalne kote (𝜃), pri katerih smo izvajali meritve.  

datum 

meritev 

datum priprave 

vzorca 
starost vzorca 𝑇 𝜃 

6. 3. 2019 6. 3. 2019 
svež: pravkar 

pripravljen 
23 °C 80°, 110°, 120° 

8. 3. 2019 6. 3. 2019 2 dni 24 °C 40° − 140°, korak po 5°  

21. 3. 2019 6. 3. 2019 15 dni 24 °C 40° − 140°, korak po 10°  

 

Drugi set meritev je zajemal meritve še na drugih dveh vzorcih (G4C2)2 in (G4C2)4. V začetku 

meseca aprila 2019 smo ponovno pripravili vzorce vseh treh zaporedij. Podatki o meritvah za 

zaporedja (G4C2), (G4C2)2 in (G4C2)4, in sicer datum meritev, datum priprave vzorca, starost 

vzorca, temperatura v laboratoriju (𝑇) za sipalne kote (𝜃), pri katerih smo izvajali meritve, so v 

tabeli 3. Tudi tokrat so bile izvedene meritve ob treh različnih starostih vzorcev in so potekale 

pri sobni temperaturi. Na istem vzorcu smo opravili več meritev zaradi večje natančnosti.  

 

 

 
Tabela 3. Podatki o meritvah za zaporedja (G4C2), (G4C2)2 in (G4C2)4; datum meritev, datum priprave vzorcev, 

starost vzorcev, temperatura v laboratoriju (𝑇) za sipalne kote (𝜃), pri katerih smo izvajali meritve.  

datum 

meritev 

datum priprave 

vzorca 
starost vzorca 𝑇 𝜃 

3. 4. 2019 3. 4. 2019 
svež: pravkar 

pripravljen 
24 °C 30° − 130°, korak po 10°  

10. 4. 2019 3. 4. 2019 7 dni 24 °C 40° − 140°, korak po 10° 

17. 4. 2019 3. 4. 2019 14 dni 23 °C 40° − 140°, korak po 10° 

 

 

Pri meritvah intenzitetne avtokorelacijske funkcije smo dobili grafe 𝑔2(𝑞, 𝜏) − 1 v odvisnosti 

od relaksacijskega časa (𝜏). Primer je prikazan na sliki 8. Opazimo dva difuzijska načina: 

hitrega in počasnega (ang. Fast mode in Slow mode). Med seboj se glede na korelacijski čas 

razlikujeta za približno tri velikostne rede. Hitri difuzijski način (Fast mode) je posledica 
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koncentracijskih fluktuacij kratkega dosega, torej difuzije zaradi Brownovega gibanja, in 

ustreza dinamiki makromolekul oziroma kvadrupleksov. Počasni difuzijski način (Slow mode) 

pa je posledica koncentracijskih fluktuacij dolgega dosega in ga ne povezujemo z agregati na 

nivoju makromolekul. Amplituda počasnega difuzijskega načina je običajno manjša od hitrega. 

Ta pojav je opazen pri zmernih koncentracijah poliionov, za katere velja, da imajo na njihovo 

dinamiko delcev poleg Brownovega gibanja vpliv tudi elektrostatske interakcije med delci [14]. 

 

 

 
Slika 8. Izmerjene avtokorelacijske funkcije za vzorec (G4C2)2 pri sipalnem kotu 80°. Takšne grafe pogosto dobimo 

pri dinamičnem sipanju svetlobe na raztopinah polielektrolitov, med katere prištevamo tudi DNK in RNK.  
 

6. 1 Obdelava podatkov 
 

Program ALV Correlator izriše avtokorelacijsko krivuljo, ki jo izračuna avtokorelator iz 

prejetega električnega pulza. Program prav tako beleži intenziteto signala iz plazovnih diod. 

Podatke o intenziteti signala in avtokorelacijske krivulje računalnik shranjuje v ASCII datoteko. 

Te datoteke smo nato uvozili v program Origin Pro 9.0 in v program uvedli novo prilagoditveno 

funkcijo 

                     𝑦 =  𝑦0 + [1 + 𝑗 ∙ (𝑎1 ∙ 𝑒−(𝜏∙𝑓1)
𝑠1 + (1 − 𝑎1) ∙ 𝑒−(𝜏∙𝑓2)

𝑠2 − 1)]
2
,                         (15) 

 

kjer  𝑦 predstavlja 𝑔2(𝑞, 𝜏) − 1, 𝑦0 korelacijo bazne linije, 𝑗 razmerje med intenziteto elastično 

sipane svetlobe ter intenziteto celotne sipane svetlobe, 𝜏 relaksacijski čas, 𝑓1 in 𝑓2 sta 

relaksacijski frekvenci obeh dinamičnih načinov, 𝑠1 in 𝑠2 pa sta faktorja raztega, ki definirata 

polidisperznost porazdelitve velikosti delcev [11]. Vrednosti začetnih parametrov pred 

prilagajanjem funkcije (enačba (11)) sem izbrala tako, da so se čimbolj ujemali z rezultatom 

meritve (slika 9). 
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Slika 9. Izmerjene avtokorelacijske funkcije za vzorec (G4C2) pri sipalnih kotih (𝜃) 60°, 80° in 100° skupaj s 

prilagoditvenimi funkcijami iz enačbe (15). Vrednosti prilagoditvenih parametrov so v tabeli 4.  

 

 

Tabela 4: Vrednosti prilagoditvenih parametrov 𝑗, 𝑎1, 𝑓1, 𝑠1, 𝑓2, 𝑠2, 𝑦0 za prilagoditveno funkcijo iz enačbe (15) 

za vzorec (G4C2) pri sipalnih kotih (𝜃) 60°, 80°, 100° in 120°.  

 𝜃 = 60° 𝜃 = 80° 𝜃 = 100° 𝜃 = 120° 

𝑗 0,81 ± 0,03 0,76 ± 0,01 0,77 ± 0,01 0,75 ± 0,02 

𝑎1 0,47 ± 0,03 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,2 

𝑓1 3,3 ± 0,1 5,7 ± 0,4 8,4 ± 0,8 10,3 ± 0,5 

𝑠1 0,82 ± 0,01 0,87 ± 0,05 0,87 ± 0,05 0,85 ± 0,05 

 𝑓2 0,23 ± 0,02 0,5 ± 0,2 0,7 ± 0,4 0,6 ± 0,3 

𝑠2 0,80 ± 0,05 0,7 ± 0,2 0,7 ± 0,3 0,6 ± 0,2 

𝑦0 -0,033 ± 0,001 -0,055 ± 0,003 -0,051 ± 0,003 -0,044 ± 0,005 

 

 

V nadaljevanju smo se posvetili predvsem vrednostim 𝑓1 in 𝑓2 ter 𝑠1 in 𝑠2. Parametri z indeksom 

1 ustrezajo hitremu dinamičnemu načinu, parametri z indeksom 2 pa počasnemu dinamičnemu 

načinu. Za izračun velikosti delcev smo uporabili vrednost 𝑓1. Velikost sipalnega vektorja 

izračunamo po enačbi (4), nato pa izdelamo graf vrednosti 𝑓1v odvisnosti od 𝑞2 (slika 10). 

Dobljenim vrednostim prilagodimo linearno funkcijo, katere naklon predstavlja vrednost 

difuzijskega koeficienta. Med 𝑓1 in 𝜏 obstaja povezava, in sicer 

 

                                                                 𝑓1 =
1

𝜏1
= 𝐷𝑞2 .                                                        (16) 
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Ker je difuzijski koeficient odvisen tudi od temperature (enačba (14)), je potrebno meritve pri 

različnih temperaturah normalizirati na 25°C: 

 

                                                            𝐷𝑇=25°C = 𝐷𝑚
𝑇25

𝑇𝑚

𝜂𝑚

𝜂25
  ,                                                    (17) 

 

kjer 𝐷𝑇=25°𝐶 predstavlja vrednost difuzijskega koeficienta pri normalizirani temperaturi      

𝑇25 = 25 °C, 𝐷𝑚 vrednost difuzijskega koeficienta pri temperaturi meritve 𝑇𝑚,  𝜂𝑚 viskoznost 

pri temperaturi meritve in 𝜂25 viskoznost pri temperaturi 𝑇25.  

 

 

 
Slika 10. Velikost parametra 𝑓1 v odvisnosti od kvadrata velikosti sipalnega vektorja (𝑞2) za vzorec (G4C2)4. Rdeča 

premica predstavlja prilagoditveno funkcijo po enačbi (16). Iz strmine premice dobimo vrednost difuzijskega 

koeficienta 𝐷 = (0,85 ± 0,02) ∙ 10−10m2/s.  
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7 Analiza rezultatov 
 

Pri analizi meritev vseh DNK zaporedij iz avtokorelacijskih funkcij razberemo, da sta vedno 

prisotna oba difuzijska načina. To je še posebej izrazito pri večjih sipalnih kotih (𝜃 > 90°). 
Predpostavili smo, da hitri difuzijski način opiše dinamiko G-kvadrupleksov, ki jih tvorijo 

oligonukleotidi. Iz vsake izmerjene avtokorelacijske funkcije smo izračunali relaksacijsko 

frekvenco hitrega načina s prilagajanjem funkcije po enačbi (15). Za relaksacijske frekvence 

vsakega posameznega sipalnega kota smo izračunali sipalni vektor in izdelali graf odvisnosti 

relaksacijske frekvence od kvadrata velikosti sipalnega vektorja. Na podlagi tega smo izračunali 

difuzijske koeficiente hitrega difuzijskega načina iz naklona prilagojene premice (slika 10). 

Vrednosti difuzijskih koeficientov nakazujejo translacijsko gibanje zelo majhnih objektov, v 

tem primeru oligonukleotidov, še zmeraj pa lahko opazimo, da gre pri zaporedjih (G4C2)2 in 

(G4C2)4 za manjše objekte kot pri zaporedju G4C2. V nasprotju s pričakovanji je ugotovitev, da 

je vrednost difuzijskega koeficienta (G4C2)2 večja od vrednosti difuzijskega koeficienta 

(G4C2)4, kar pomeni, da (G4C2)2 tvori najmanjše agregate.  

 

  

Slika 11. Velikosti parametra 𝑓1 v odvisnosti od kvadrata velikosti sipalnega vektorja (𝑞2) za vzorce G4C2, (G4C2)2 

in (G4C2)4. Strmina prilagojenih premic (rdeča, modra in črna) predstavlja difuzijski koeficient (𝐷)                                        

(glej enačbo (16)); njegova vrednost za G4C2 je 𝐷 = (0,13 ± 0,02) ∙ 10−10m2/s, za (G4C2)2 je                                                                           

𝐷 = (1,25 ± 0,03) ∙ 10−10m2/s, za (G4C2)4 pa je 𝐷 = (0,85 ± 0,02) ∙ 10−10m2/s.    

 

Maksimalna vrednost avtokorelacijske funkcije se je pri meritvah gibala med 0,8 in 1,0         

(slika 12). Razmerje med vrednostma hitrega in počasnega difuzijskega načina je bilo največje 

pri DNK zaporedju G4C2. Najmanjše razmerje med obema načinoma je bilo pri zaporedju 

(G4C2)2. Za to zaporedje smo tudi izračunali največji difuzijski koeficient.  



16 

 

 

Slika 12. Vrednosti izmerjenih avtokorelacijskih funkcij (𝑔2(𝜏) − 1) v odvisnosti od relaksacijskega časa 𝜏 za vsa 

tri zaporedja G4C2, (G4C2)2 in (G4C2)4 pri sipalnem kotu 70°.  

 

Dobljene rezultate smo primerjali s kemijskimi lastnostmi in formacijo oligonukleotidov v 

kvadruplekse (tabela 5). Na podlagi enačbe (14) smo izračunali vrednost hidrodinamskega 

polmera delcev (𝑟𝐻), ki je merilo za efektivno dimenzijo sipalcev v raztopini, če bi bili sipalci 

okrogli. A ker predvidevamo paličasto strukturo kvadrupleksov z znanim presekom                   

𝑑 = 2,6 nm [13], velikosti agregatov 𝐿 ne moremo natančno izračunati, je pa bilo mogoče na 

podlagi literature oceniti približno vrednost [5, 6, 15]. Rezultati v literaturi so bili pridobljeni z 

meritvami cirkularnega dikroizma, dinamičnim sipanjem svetlobe in jedrsko magnetno 

resonanco. Dolžino posameznega oligonukleotida 𝐿 ocenimo tako, da pomnožimo število         

G-tetrad s povprečno razdaljo med dvema G-tetradama, ki znaša 0,34 nm. Na podlagi analize 

meritev se je izkazalo, da so si DNK zaporedja kljub podobni kemijski strukturi močno različna. 

Tabela 5. Izračuni difuzijskih koeficientov (𝐷) in hidrodinamski polmer delcev (𝑟𝐻) ter ocenjene velikosti 

agregatov za posamezna zaporedja (𝐿).  

DNK-zaporedje 𝐷 [m2/s] 𝑟𝐻 [nm] 𝐿 [nm] 

G4C2 (0,20 ± 0,03) ∙ 10−10 (11,6 ± 1,8) > 40 [6] 

(G4C2)2 (1,40 ± 0,10) ∙ 10−10 (1,66 ± 0, 12) ≈ 0,4 [5] 

(G4C2)4. (0,80 ± 0,04) ∙ 10−10 (2,91 ± 0,15) ≈  11 [15] 
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8 Zaključek 

 
V diplomskem seminarju smo obravnavali stopnjo agregacije za DNK zaporedja G4C2, (G4C2)2 

in (G4C2)4. Meritve so bile izvedene z metodo dinamičnega sipanja svetlobe. Merili smo 

intenziteto sipane svetlobe v odvisnosti od časa. Rezultat meritve je bila avtokorelacijska 

funkcija 𝑔2(𝑞, 𝜏) − 1 (slika 8), iz katere je razvidno, da v raztopinah vzorcev, ki smo jih 

pripravili, prevladujeta dva difuzijska načina: hitri in počasni difuzijski način. S predpostavko, 

da hitri difuzijski način opiše dinamiko G-kvadrupleksov, smo na podlagi avtokorelacijskih 

funkcij izračunali vrednosti difuzijskih koeficientov za vsako zaporedje (slika 11).  

Ugotovili smo, da je razmerje med maksimalnima vrednostma avtokorelacijske funkcije hitrega 

in počasnega načina največje pri zaporedju G4C2, najmanjše pa pri zaporedju (G4C2)2. Pri 

slednji je bila izračunana tudi največja vrednost difuzijskega koeficienta. Nazadnje smo 

izračunali še efektivne vrednosti velikosti agregatov, kjer smo ugotovili, da ima največje 

agregate zaporedje G4C2, kar je bilo potrjeno tudi s študijem literature (tabela 5).  

V prihodnosti bi bilo gotovo smiselno proučiti DNK-zaporedja še s kakšno drugo metodo kot 

so npr. meritve z UV-Vis spektrometrom, meritve cirkularnega dikroizma (CD) in meritve z 

jedrsko magnetno resonanco (NMR). Z UV-Vis spektrometrijo bi lahko primerjali strukturo 

DNK glede na zvito in razvito stanje, pri čemer bi primerjali razliko spektrov. Z izvedbo meritev 

cirkularnega dikroizma pri različnih valovnih dolžinah dobimo spektre, preko katerih lahko 

določimo, ali v vzorcu nastanejo kvadrupleksi, saj dajo ti značilen signal. Prav tako bi lahko z 

mikroskopom na atomsko silo (AFM) posneli nekaj fotografij strukture vzorcev in jih primerjali 

med seboj. Z drugimi metodami bi lahko potrdili ponovljivost rezultatov ter natančneje 

definirali, kakšne so razlike med samimi vzorci, glede na to, kdaj se začnejo formirati 

kvadrupleksi in kako dolgi agregati nastanejo. 
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