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Úvod
Biosenzor je analytick˘ pfiístroj obsahující citliv˘ prvek biologického pÛvodu, kter˘ je buì souãástí nebo v tûsném kontaktu

s fyzikálnû-chemick˘m pfievodníkem. Poskytuje prÛbûÏn˘ elektronick˘ signál, kter˘ je pfiímo úmûrn˘ koncentraci jedné nebo

nûkolika (skupin) chemick˘ch látek pfiítomn˘ch ve vzorku. Aplikace biosenzorÛ zasahuje do oblastí biochemie a biotechnologie,

medicíny, analytické a fyzikální chemie, elektroniky, informatiky a nauky o materiálech. Základní schéma biosenzoru je zobra-

zeno na Obr. 1. Z obrázku vypl˘vá, Ïe se biosenzor obecnû skládá z biologické ãásti (tzv. bioreceptoru ãi biorekogniãního prv-

ku) a fyzikálnû chemického pfievodníku.

Fyzikálnû-chemické pfievodníky
Pro konstrukci biosenzorÛ se obecnû pouÏívají ãtyfii rÛzné druhy fyzikálnû-chemick˘ch pfievodníkÛ a to elektrochemické,

optické, piezoelektrické, akustické a kalorimetrické. Elektrochemické systémy reprezentují nejroz‰ífienûj‰í typ pfievodníku pou-

Ïívaného pro konstrukci biosenzorÛ, zejména katalytick˘ch. Hlavními v˘hodami jsou jednoduchá konstrukce mûfiícího systému,

nízké pofiizovací náklady a v˘borná citlivost. Pro sestavení elektrochemického mûfiícího systému jsou zapotfiebí nejménû dvû

elektrody – pracovní (mûfiící) a referentní. Podle aplikace a konstrukce biosenzoru mÛÏe b˘t tento dvouelektrodov˘ systém dopl-

nûn o elektrodu pomocnou.

Obr. 1. Princip funkce biosenzoru. Bioreceptor
(napfi. enzym, peptid protilátka) je vhodnû navá-
zán na fyzikálnû-chemick˘ pfievodník (elektrody,
termistor, piezoelektrické zafiízení), kter˘ je scho-
pen pfii navázání stanovované látky na biologickou
ãást biosenzoru detekovat zmûnu vyjádfienou tep-
lem, svûtlem, zmûnou hmoty a dal‰ích.

Bioreceptory
Bioreceptor je velmi kritickou sloÏkou biosenzoru. Na jeho „správné“ funkci záleÏí úspûch celé anal˘zy. Podle druhu dûlíme

bioreceptory na biokatalytické (enzym, organela, buÀka, tkáÀ, orgán, organismus; analyt pfiemûÀují v prÛbûhu chemické reakce)

a bioafinitní (lektin, protilátka, nukleová kyselina, receptor; analyt váÏí v afinitním komplexu) [1,3]. Nedávno bylo publikováno

vyuÏití kovy vázajícího thiolu jako biologické sloÏky biosenzoru pro detekci tûÏk˘ch kovÛ [4-6].

Elektrochemick˘ch biosenzorÛ je moÏné vyuÏít nejen pro stanovení toxick˘ch látek jako jsou tûÏké kovy, ale také pesticidní

pfiípravky a nûkteré organické polutanty, napfi. polychlorované bifenyly, akridinové deriváty a látky fenolické povahy. Nejnovûj-

‰í trendy v navrhování biosenzorÛ vedou k technikám schopn˘m stanovit specifické sekvence RNA nebo DNA. V tûchto pfiípa-

dech je vyuÏívána DNA-hybridizace pfiípadnû enzymatické modifikace pevn˘ch uhlíkov˘ch elektrod [7]. Navíc, DNA imobili-

zovaná na povrchu indikaãní elektrody je vyuÏitelná pro sledování po‰kození DNA, coÏ má znaãn˘ v˘znam pro studium geno-

toxick˘ch vlivÛ ‰kodlivin na organismy za pouÏití kompaktních a pfienosn˘ch diagnostick˘ch zafiízení. V‰echny tyto poznatky

jsou dÛleÏité pro konstrukci selektivních a citliv˘ch elektrochemick˘ch zafiízení a jejich aplikaci v ochranû Ïivotního prostfiedí

a lidského zdraví.
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Biosenzory pfiedstavují budoucnost v rozvoji terénních anal˘z a plnû automatizovan˘ch zafiízení pro monitorování nejrÛz-

nûj‰ích analytÛ. Nejefektivnûj‰í a ekonomicky nejv˘hodnûj‰í technologií se jeví pouÏití pfievodníku sloÏeného z galvanostatu ãi

potenciostatu zapojeného s pevnou elektrodou, jako jsou uhlíkové pastové elektrody a nebo elektrody vyrobené z uhlíkového

vlákna ãi pyrolytického grafitu [8]. Na druhou stranu jako biologick˘ prvek biosenzoru je v˘hodné pouÏívat enzymy a nûkteré

dal‰í proteiny se schopností specifické vazby, nebo v DNA-hybridizaãní technologii pouÏívané, syntetické oligonukleotidy a PNA.

VyuÏití biosenzorÛ je moÏné i v on-line zapojení s elektroforetick˘mi nebo chromatografick˘mi separaãními technikami [9].

V‰echny tyto moÏnosti jsou dnes intenzivnû studovány, nicménû pouÏití velmi nadûjné technologie DNA-hybridizace pro stano-

vení chromosomové DNA se prozatím bez sloÏité pfiípravy vzorku pfiíli‰ nedafií. V budoucnu by mohl b˘t problém vyfie‰en pou-

Ïitím automatick˘ch mikro-PCR systémÛ (PCR: polymerázová fietûzová reakce). Jednou z nejnovûj‰ích technik je napfi. prove-

dení DNA-hybridizace na velkém pracovním povrchu (povrch H) komerãnû vyrábûn˘ch paramagnetick˘ch kuliãek a stanovení

redoxní a nebo enzymatické znaãky indikující hybridizaci na malém povrchu indikaãní elektrody [2,10-13].

Biosenzory a tumor supresorové geny
Kromû mutací v proto-onkogenech mohou vznikat mutaãní zmûny v anti-onkogenech (tumor-supresorové geny). Na rozdíl

od onkogenÛ jimi kódované proteiny mají antiproliferaãní úãinek, podporují diferenciaci a apoptózu. V kaÏdé somatické buÀce

je asi 40 tumor-supresorov˘ch genÛ. Aby se staly tumorogenními, musí b˘t mutovány obû jejich alely – proto název recesivní
onkogeny. S tím souvisí tzv. dvouzásahová teorie, kterou poprvé formuloval Knudson, kdyÏ vysvûtloval vznik vzácného heredi-
tárního retinoblastomu. Na rozdíl od mnohem ãastûj‰ího sporadického retinoblastomu, kde se jedná o náhodné mutace jedné

a posléze druhé alely v buÀce sítnice, je u hereditární formy jedna mutovaná alela zdûdûna. Pfiíslu‰n˘ jedinec je heterozygot,

u nûhoÏ se zdûdûná nádorová predispozice zatím neprojevuje. Dojde-li v‰ak k mutaci/eliminaci druhé alely, iniciuje se rozvoj

nádorového klonu bunûk sítnice. Tomuto procesu se fiíká ztráta heterozygozity (LOH=loss of heterozygozity). Prvnû objeven˘

tumor-supresorov˘ gen byl nazván retinoblastomov˘ gen = Rb-gen a jeho produkt RB-protein. Vyskytuje se v kaÏdé buÀce, kde

reguluje bunûãn˘ cyklus dûlení. Rb-1 negativnû reguluje dÛleÏit˘ transkripãní faktor E2F. Tumor-supresorov˘ gen p53 je klíão-

v˘m regulaãním faktorem, kter˘ monitoruje po‰kození DNA. Inaktivace p53 b˘vá jedním z prvních krokÛ, kter˘ vede k malig-

ní transformaci pfii v˘voji fiady nádorov˘ch onemocnûní. Pacienti s Li-Fraumeniho syndromem mají obvykle jednu mutantní ale-

lu v zárodeãn˘ch buÀkách a tím i riziko vzniku sarkomÛ, leukémie a karcinomu mléãné Ïlázy. Vzácnû pacienti s Li-Fraumeniho
syndromem nemají v zárodeãn˘ch buÀkách tuto mutaci, ale mutaci genu CHK 2, kódující proteinkinasu, která fosforyluje prote-

in p53, ãímÏ dochází k jeho aktivaci.

Právû pro studium zmûny funkce tûchto velmi v˘znamn˘ch proteinÛ jsou velmi vhodné elektrochemické biosenzory. UmoÏ-

Àují sledování vazby proteinÛ na cílové molekuly, usnadní rychlé rozpoznání fyziologické ãi patologické struktury. Navíc umoÏ-

ní v˘raznou miniaturizaci a komercionalizaci takov˘ch zafiízení. KaÏdé takové zafiízení mÛÏe velmi intenzivnû pomoci ve vãas-

né diagnostice zhoubn˘ch onemocnûní a tím umoÏní vyléãení tohoto závaÏného onemocnûní.

Závûr
Jak je ukázáno, elektrochemické biosenzory jsou nástrojem s perspektivou k budoucím nanotechnologiím v medicínû, far-

macii, molekulární biologii a dal‰ích.

Podûkování: Pfiíspûvek vznikl za podpory grantÛ Liga proti rakovinû Praha a Bûh Terryho Foxe 2007.
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Úvod
V dne‰ní dobû se ve v˘Ïivû ãlovûka stále ãastûji objevují potravinové doplÀky, které obsahují látky pfiijímané i v „bûÏné“ stra-

vû. Proto není pfiekvapením, Ïe celková koncentrace takov˘ch látek vysoce pfievy‰uje normální hodnoty denního pfiíjmu. Tento

efekt se nevyhnul ani velmi zajímavé skupinû látek naz˘van˘ch flavonoidy. Jsou to nízkomolekulární heterocyklické látky zalo-

Ïené na flavanovém jádfie [1]. Biochemická aktivita flavonoidÛ ãi jejich metabolitÛ závisí na chemické struktufie a relativní ori-

entaci kruhÛ v molekule [2]. Klasifikace flavonoidÛ je zaloÏena na jejich struktufie. Hlavní tfiídy zahrnují flavonoly, flavony, fla-

vanony, katechiny (téÏ flavanony), anthokyany, isoflavony, dihydroxyflavonoly a chalkony [3-6].

Flavonoidy jsou klasifikovány jako sekundární rostlinné metabolity v‰udypfiítomné v rostlinné fií‰i. Jsou produkovány rostli-

nami napfiíklad k ochranû pfied b˘loÏravci a k oxidativní ochranû bunûk [5,7], dále také pÛsobí jako stimuly pro opylení, vábí

hmyz ke své potravû [4] nebo se v pra‰nících a pestících a úãastní se v˘vinu pylu a puãení [8].

Ve vztahu k ãlovûku jsou v‰eobecnû povaÏovány za prospû‰né látky. Z nûkter˘ch studií provádûn˘ch in vitro vypl˘vá, Ïe mají

v˘razné antioxidaãní, protisráÏlivé, spasmolytické, antimikrobní, protizánûtlivé a antikarcinogenní vlastnosti [9-16]. Bylo iden-

tifikováno nûkolik mechanismÛ, kter˘mi flavonoidy pÛsobí cytotoxicky. Protinádorová aktivita nûkolika flavonoidÛ (pinostro-

bin, quercetin, myricetin, morin) je pfiipisována jejich schopnosti inhibovat topoisomerasu I a II [17,18]. A dále jsou schopny zpo-

malit bunûãnou proliferaci jako následek jejich vazby na estrogenní receptor [19]. Oproti tomu nûkteré flavonoidy, stejnû jako

jiná xenobiotiky, jsou schopny indukovat cytochrom P450 [20].

V na‰í práci jsme se zab˘vali problematikou vlivu rÛzn˘ch flavonoidÛ na cytochrom P450, pfiedev‰ím na jeho indukci v ját-

rech a tlustém stfievû. Pro tyto úãely jsme vyuÏili western blotting. A dále jsme se zamûfiili na elektrochemické pozorování inter-

akcí DNA s flavonoidy.

Materiál a metody
Chemikálie
NaH2PO4, metanol, CH3COOH, CH3COONa, diosmin, chrysin, uhlíkov˘ prá‰ek a minerální olej byly dodány firmou Sigma

Aldrich Corp. (USA). Rutin trihydrát a quercitrin dihydrát byly dodány firmou Roth GmbH, Karlsruhe (Nûmecko). Na2HPO4

byla dodaná firmou Merck, Darmstadt (Nûmecko). Quercetin dihydrát byl dodán firmou Fluka chemie AG (USA). V‰echny ostat-

ní pouÏité chemikálie byly ACS ãistoty dodané firmou Sigma Aldrich.

Indukce cytochromu P450 flavonoidy
Pro experiment jsme pouÏili β-naftoflavon, chrysin, quercetin, flavon, naringin, naringenin, diosmin, hesperetin, hesperidin,

baicalin, rutin (Sigma Chemical Co.) nebo sluneãnicov˘m olejem (vehikulum). Dospûlí krysí samci (skupina tfiech zvífiat) byli

vystaveni studovan˘m flavonoidÛm v koncentraci 60 mg/kg po tfii dny a následnû byli usmrceni. Mikrosomální frakce z jater

a tlustého stfieva byly pfiipraveny diferenciální centrifugací [21]. V tûchto frakcích byl stanoven obsah CYP1A1 pomocí Western

blottingu [22] na mebránû Immobilon-P (Millipore, Bedford, MA) za vyuÏití specifick˘ch kufiecích anti-CYP1A1 protilátek [23].

Stacionární elektrochemick˘ systém
Square wave voltametrie byla provádûna pomocí elektrochemického analyzátoru AUTOLAB (EcoChemie, Nizozemí) v zapo-

jení s tfiíelektrodovou celou VA-Stand 663 (Metrohm, ·v˘carsko). Byla pouÏita pracovní uhlíková pastová elektroda, referenãní

(Ag/AgCl, 3 M KCl) elektroda, a jako pomocná elektroda byla pouÏita uhlíková tyãka. Získaná data byla upravena matematic-

kou korekcí podle algoritmÛ navrÏen˘ch Savitzkym a Golayem implementovan˘ch do GPES softwaru (EcoChemie). Experi-
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