Projekt NCN Nr 2011/01/B/ST4/01188
Oligonukleotydowe sondy fluorescencyjne na granicy faz monowarstwa lipidowa /
roztwór wodny. Monitorowanie gradientu st enia jonów potasu.
Czteroniciowe struktury DNA, znane jako kwadrupleksy guaninowe, mog uczestniczy w wielu procesach regulacji
transkrypcji onkogenów i w specyficznej terapii antynowotworowej. Badania aplikacyjne czteroniciowych struktur
DNA obejmuj poszukiwania ligandów skutecznie stabilizuj cych kwadrupleksy do zastosowa w terapii antyrakowej,
oraz konstrukcje nanomaszyn molekularnych oraz inteligentnych sond oligonukleotydowych do fluorescencyjnej
detekcji jonów (K+) oraz bia ek w uk adach biologicznych. Bazuj c na sk onno ci niektórych oligonukleotydów do
tworzenia struktur kwadrupleksowych w obecno ci jonów potasu, zaproponowano sondy fluorescencyjne na jony K+,
które zbudowane s z oligonukleotydu znakowanego grupami fluorescencyjnymi. G ównym celem prezentowanego
projektu jest próba wykorzystania techniki Langmuira z udzia em monowarstwy lipidowej do projektowania i
optymalizacji fluorescencyjnych sond, bazuj cych na strukturze czteroniciowego DNA (kwadrupleks G-4), oraz
opracowanie nowatorskiego sensora fluorescencyjnego do monitorowania st enia jonów potasu przy powierzchni b ony
komórkowej. Opracowane dotychczas rozwi zania sensorowe dedykowane by y pomiarom w w roztworach, co nie
odzwierciedla warunków komórkowych. Zbadania zachowania si sondy w modelowym uk adzie na laduj cym b on
komórkow , jakim jest membrana lipidowa na granicy faz woda/powietrze, jest konieczne, gdy wyniki takie mog rzuci
wiat o na rzeczywist przydatno sond oligonukleotydowych do detekcji gradientu jonów potasu w pobli u lub na
powierzchni membrany komórkowej.
Projekt obejmuje zaprojektowanie i syntez sond wed ug dwóch strategii: (i) sonda „adsorpcyjna” lokalizowana na
powierzchni monowarstwy w wyniku oddzia ywa elektrostatycznych i zbudowana z oligonukleotydu znakowanego
fluoroforami, tworz cego struktur kwadrupleksu w obecno ci jonów K+ oraz (ii) sonda „kotwicowa” lokalizowana na
granicy faz dzi ki oddzia ywaniom hydrofobowym i zbudowana z dwóch elementów: sondy w a ciwej zawieraj cej
dodatkow sekwencj (15 zasad) zdoln do hybrydyzacji z komplementarn nici DNA elementu drugiego wyposa onego
w „kotwic ” cholesterolow . Podstaw dzia ania obu tych uk adów sensorowych jest selektywne kompleksowanie jonów
potasu przez oligonukleotyd, czemu towarzyszy utworzenie struktury czteroniciowej (kwadrupleksy G4). Przy czenie
fluorofora do oligonukleotydu nie zmienia tych w a ciwo ci. Reorganizacja strukturalna oligonukleotydu skutkuje
efektami spektralnymi, które zale od natury grup fluorescencyjnych obecnych na ko cach oligonukleotydu. W
przypadku znakowania oligonukleotydu par donor/akceptor, obserwuje si generowanie sygna u przeniesienia energii
(FRET), natomiast emisja ekscymerowa powstaje dla sond znakowanych grupami pirenowymi. W zale no ci od u ytej
sekwencji oligodeoksynukleotydu, w a ciwo ci sondy (selektywno , czu o ) mog by zmieniane. W charakterze
modelowych membran biologicznych zostan przebadane monowarstwy utworzone z syntetycznego surfaktanta DODAB
(dioktadecylodimetylo amoniowy bromek) z dodatnio na adowan grup czo ow oraz z fosfolipidu DPPC
(dipalmitoilofosfatydylocholina) reprezentatywnego dla sk adu b on komórkowych, posiadaj cego a cuchy alkilowe C16
i obojnacz grup hydrofilow (zwitterion). Mo liwe s te badania z udzia em monowarstw mieszanych
dwusk adnikowych.
Pomiary izoterm <-A (ci nienie powierzchniowe-powierzchnia) pozwol na ocen sposobu oddzia ywania sond z
monowarstw lipidow . Procesy takie jak, asocjacja, adsorpcja i penetracja monowarstwy w obszarze hydrofilowych grup
zwi zku amfifilowego powinny mie wp yw na kinetyk i równowagi tworzenia struktur kwadrupleksowych przez
oligonukleotyd. Wst pne badania z udzia em nieznakowanych oligonukleotydów sugeruj , e monowarstwa aktywnie
modyfikuje zdolno ci oligonukleotydu do oddzia ywania z jonami potasu i tworzenie struktur kwadrupleksowych.
Drugim kana em informacji o w a ciwo ciach i dzia aniu sond b dzie monitorowanie sygna u fluorescencyjnego sondy
oligonukleotydowej na granicy faz monowarstwa/ subfaza wodna, która pe ni rol modelu membrany komórkowej.
Reasumuj c, badania realizowane w ramach projektu powinny odpowiedzie na pytania dotycz ce wp ywu granicy faz
(struktura i adunek grup hydrofilowych monowarstwy) na procesy kompleksowania jonów potasu przez kwadrupleks
(równowagi, kinetyka, morfologia kwadrupleksu), oraz wyja ni rol granicy faz w kontrolowaniu procesów
fotofizycznych fluoroforów (wydajno kwantowa, wygaszanie fluorescencji, zmiana po o enia pasm emisji).
Proponowany projekt badawczy doskonale wpisuje si w obszar priorytetowego kierunku bada w aspekcie materia ów
oraz aparatury wspomagaj cej diagnostyk i terapi medyczn . Istot proponowanych bada jest opracowanie
nowatorskiej sondy fluorescencyjnej na jony K+ i nowych metodologii badania i charakterystyki oligonukleotydowych
sond fluorescencyjnych o znaczeniu terapeutycznym i diagnostycznym. Podj cie bada jest uzasadnione ze wzgl du na
fakt, e problematyka kwadrupleksów guaninowych jest jedn z pr niej rozwijaj cych si dziedzin badawczych, nios c
ze sob potencjalne zastosowania zarówno biomedyczne (nowe leki antynowotworowe hamuj ce aktywno
telomerazy) jak i bioanalityczne (nowe strategie fluorescencyjnej detekcji i monitorowania jonów (K+) lub bia ek).
Realizacja wnioskowanego projektu powinna dostarczy nowych narz dzi badawczych, które w dalszej perspektywie
powinny wzbogaci arsena metod wykorzystywanych do badania procesów komórkowych np., zwi zanych z
funkcjonowaniem pomp sodowo-potasowych.
Proponowany projekt badawczy jest przedsi wzi ciem ca kowicie nowatorskim, zarówno w aspekcie badania
kwadrupleksowego DNA technik Langmuira, jak i w obszarze wykorzystania granicy faz monowarstwa/faza wodna do
bada fotofizycznych sondy.

