RAPORT ȘTIINȚIFIC SINTETIC

privind implementarea proiectului de cercetare cu titlul: „Rolul ionilor metalelor cu
relevanță fiziologică asupra oligomerizării și neurotoxicității peptidelor amiloidbeta în condiții asemănătoare amiloidozei / The role of physiologically relevant
metal ions on amyloid-beta peptide oligomerization and neurotoxicity in condition
resembling amyloidosis”, acronim AMYLTOX, cod PN-III-P1-1.1-PD2016-0737, pentru
toată perioada de execuție (2018-2020).

În acest proiect ne-am propus să deslușim mecanismele moleculare prin care ionii
metalelor afectează modul de împachetare al peptidelor amiloid-β ce contribuie la
creșterea neurotoxicității acestora. În acest sens, am implementat o serie de protocoale
experimentale bazate pe nanopori proteici și structuri lipoproteice biomimetice care să
permită examinarea la nivel de singură moleculă a peptidelor amiloid.
Obiectivele și activitățile propuse în acest proiect au fost:
(O1) Identificarea factorilor care favorizeaza formarea oligomerilor de peptida amiloid.
(O2) Implementarea tehnicilor si protocoalelor de studiu a activitatii de formarea a
porilor oligomerilor de peptida amiloid in membrane lipidice reconstituite, in conditii
asemanatoare amiloidozei.
(O3) Descrierea mecanismelor moleculare prin care interactiunile de interfata dintre
metalele relevante electrofiziologic si membranele lipidice reconstituite influenteaza
afinitatea si activitatea membranara a peptidelor amiloid selectate (Aβ 42, Aβ 40). Caile
membranar-dependente de manifestare si activitate a peptidelor Aβ.
(O4) Diseminarea rezultatelor stiintifice.
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A1.1 Testarea interactiunilor dintre peptidele Aβ si ionii metalelor utilizand tehnici de
electrofiziologie la nivel de singura molecula si tehnici de spectrofluorometrie, in conditii de
pH neutru si acid. Identificarea riscurilor tehnice ale proiectului si propunerea de potentiale
solutii.
A2.1 Studiul mecanismelor moleculare implicate in interactiunile dintre oligomerii de
peptida Aβ formati in prezenta metalelor si membranele lipidice formate pe suport solid.
A2.2 Reproducerea activitatii membranare a peptidelor Aβ cu impachetare gresita, indusa
de prezenta metalelor, in membrane planare si lipozomi, care mimeaza membrana
neuronala, prin tehnici de electrofiziologie si spectroscopie optica.
A3.1 Testarea prevalentei oligomerilor de peptida Aβ sa perturbe membranele lipidice (e.g.,
canale ionice, distrugerea membranei), in functie de proprietatile fizico-chimice ale
membranelor reconstituire si interactiunea acestora cu ionii metalelor, in conditii de pH
neutru si acid.
A3.2 Studiul interactiunii dintre oligomerii de peptida Aβ si membrane lipidice formate pe
suport solid imersate in solutii cu metale prin tehnici de miscoscopie de forta atomica.
A4.1 Publicarea articolelor stiintifice revizuite ISI, comunicarea rezultatelor la conferinte
specializate, nationale si internationale.

Proiectul a vizat, în principal, determinarea impactului prezenței metalelor de
tranziție asupra peptidelor amiloid-beta (Aβ) implicate în etiologia bolilor
neurodegenerative (e.g., boala Alzheimer, boala Parkinson). Studiile de histologie au
arătat că subiecții afectați de boli neurodegenerative prezintă la nivelul creierului o
concentrație mărită a metalelor de tranziție (Cu2+, Zn2+, Fe3+ etc.) față de cea normală.
Cercetările efectuate anterior explică acest fenomen prin ipoteza influenței acestor
metale asupra conformației peptidelor amiloid-beta, care în urma interacțiunilor de tip
metal – peptidă induc împachetări greșite (‚misfolding’) ale peptidelor, care ulterior,
promovează oligomerizarea acestora sub forma unor specii toxice ce pot penetra
membrana lipidică a membranelor celulelor nervoase, sau agregarea oligomerilor și
formarea de plăgi insolubile la nivelul creierului care conduc la apotoza celulară.
Peptidele amiloid-beta (Aβ) implicate în procesele menționate mai sus fac parte
din categoria peptidelor cu structură secundară dezordonată, având 40 sau 42 de
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aminoacizi în secvența lor (Figura 1.), din care, printre primii 16 se găsesc principalele
situsuri de legătură cu metalele, iar restul formează o ‚coadă’ hidrofobă, fiind formată în
mare parte din aminoacizi cu caracter hidrofob.
Secvența de aminoacizi:
DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA
Masa moleculară = 4514.1 g/mol, puritate > 95%, solubilă in apă

Figura 1. Structura primară a peptidei amiloidice Aβ(1-42) și caracteristicile acesteia. (a)
Reprezentare 3D a structurii secundare a peptidei amiloidice în soluție. Aminoacizii His6, His13 și
His14, considerați principale situsuri de legătură cu metalele sunt reprezentați cu roșu, iar
aminoacidul Try10, fluorofor natural, este marcat cu verde. (b) Reprezentare 3D a structurii
secundare a peptidei amiloidice în interacțiune cu un ion de cupru (galben).

În funcție de natura experimentului, limitările acestuia, precum și infomațiile pe
care am urmărit să le extragem în urma aplicării protocoalelor experimentale, am ales să
lucrăm fie cu peptida amiloid în forma sa întreagă, Aβ(1-42), fie în forma sa truncată,
Aβ(1-16), care conține aminoacizii de interes în interacțiunea cu metalele: His6, His13,
His14, N-t, C=O aparținând aminoacidului Asp 1 și Ala2) precum și aminoacidul Tirozină
(Tyr, Y) din poziția 10).
Primul set de experimente a vizat investigarea interacțiunilor peptidă amiloidmetal prin tehnici de spectroscopie de fluorescență, în diferite medii. Peptida amiloidbeta truncată Aβ(1-16) conține în structura sa primară aminoacidul Tirozină (Tyr) care
prezintă proprietatea de a emite fluorescent, fiind un fluorofor natural. Astfel că, ne-am
folosit de această proprietate pentru a studia modificarea maximului spectrului de emisie
de fluorescență a peptidei în prezența ionilor de cupru, la diferite concentrații (între 0 și
15 µM). Modificarea intensității maximului spectrului de fluorescență este corelat cu
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schimbarea mediului aminoacidului tirozină și implicit cu modificarea conformației
peptidelor.

Figura 2. (a) Spectrele de emisie a aminoacidului Tirozină aflat în poziția 10 în secvența primară a
peptidei amiloidice trunchiate, la o concentrație a peptidei de 5 μM (negru) adăugate din stocul
solubilizat în soluția buffer și în prezența ionilor de cupru, la concentrații de: 4.5 μM (albastru), 10
μM (cyan), 15 μM (magenta). (b) Analiza evoluției maximului spectrului de fluorescență a
aminoacidului Tirozină în prezența mai multor concentrații de ioni de cupru (1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 10 și
15 μM), raportare la maximul de fluorescență în absența lor.

Am efectuat seturi de experimente, în condiții asemănătoare, modificând doar
soluția în care am solubilizat peptida de la un set la altul pentru a observa influența
acesteia asupra conformației inițiale a peptidei (e.i., 2 M KCl, 10 mM HEPES, pH = 7.3 în
figura 2 și dimetil sulfoxid, DMSO în figura 3).

Figura 3. (a) Spectrele de emisie a aminoacidului Tirozină aflat în poziția 10 în secvența primară a
peptidei amiloidice trunchiate, la o concentrație a peptidei de 5 μM (negru) adăugate din stocul
solubilizat în DMSO și în prezența ionilor de cupru, la concentrații de: 3.5 μM (roșu), 4.5 μM
(albastru), 10 μM (cyan), 15 μM (magenta). (b) Analiza evoluției maximului spectrului de
fluorescență a aminoacidului Tirozină în prezența mai multor concentrații de ioni de cupru (3.5,
4.5, 10 și 15 μM), raportare la maximul de fluorescență în absența lor.
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Experimentele de spectroscopie de fluorescență au evidențiat faptul că solventul
cel mai indicat pentru solubilizarea peptidelor amiloid este dimetil sulfoxid (DMSO),
deoarece acesta nu afectează și nu modifică configurația inițială a peptidei amiloid. Acesta
va fi utilizat ulterior și în experimentele de electrofiziologie, ținându-se cont de utilizarea
unui procent mai mic de 1% de DMSO raportat la volumul soluției cuvei în care se vor
face experimentele pentru a evita destabilizarea membranelor lipidice de către
moleculele de DMSO.
Aplicând tehnici de electrofiziologie, am monitorizat schimbările conformaționale
ale compușilor moleculari de interes, în prezența metalelor (Cu2+ și Fe3+), utilizând un
nanopor proteic biologic, α-hemolizina (α-HL). Într-un prim set de experimente am testat
capacitatea sistemului lipo-proteic de a dedecta modificările conformaționale ale
complecșilor moleculari atunci când asupra lor se exercită două forțe electroforetice de
sens contrar. Ulterior, am optimizat protocolul experimental pentru studiul peptidelor
amiloid. Condițiile de lucru au fost modificate corespunzător, concentrația sării utilizate
a fost scăzută pentru a evita ecranarea sarcinilor electrice ale peptidei, iar concentrațiile
analiților au fost crescute pentru a asigura vizibilitatea efectului interacțiunilor cu porul
inclusiv la potențiale transmembranare aplicate cu valori mai mici.
Stocurile de peptidă amiloid utilizate au fost preparate prin solubilizarea acestora
în DMSO, pentru obținerea unei concentrații de 1 mM, iar concentrația de peptidă
utilizată în cuva experimentală a fost de 30 µM.

Figura 4. Fluctuații ale curentului ionic prin porul de α-HL pentru: (a) porul liber – înregistrare
control a curentului printr-un singur por la un potențial transmembranar de + 60 mV; (b) porul
ocupat de peptida amiloid la o concentrație de 30 μM adăugată în partea trans a cuvei; fluctuațiile
de la linia curentului ionic corespunzător porului liber reprezentând interacțiunea reversibilă
dintre o singură peptidă și porul proteic; (c) porul ocupat de peptida amiloid în interacțiune cu ionii
de cupru aflați la o concentrație de 200 μM CuCl2 în soluție, adăugați în partea trans; (d) porul
ocupat de peptida amiloid în interacțiune cu ionii de fier aflați la o concentrație de 300 μM CuFe3 în
soluție, adăugați în partea trans; (e) interacțiunile peptidă-por după adăugarea chelatorului EDTA
la o concentrație de 300 μM în partea trans.
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Astfel s-a asigurat solubilizarea completă a peptidelor amiloid și prevenirea
formării de oligomeri în soluție, precum și o frecvență destul de mare a evenimentelor de
interacțiune peptidă-por, fără să se depășească procentul de 1% de DMSO în cuva
experimentală care ar putea duce la destabilizarea membranei în care se află înserat
nanoporul.
În figura 4 avem reprezentat cu negru exprimentele control: panel a – nanoporul
proteic liber și panel b – amprenta specifică a interacțiunilor peptidă – nanopor. Ulterior,
peste soluția de peptidă amiloid (30 µM), au fost adăugate, sarea de cupru, CuCl2 la o
concentrație de 200 µM (panel c) sau sarea de fier, CuFe3 la o concentrație de 300 µM
(panel d). Efectul ionilor de metal asupra amprentei specifice a interacțiunilor peptidănanopor a fost observat în ambele cazuri sub forma diminuării frecvenței evenimentelor
de interacțiune, cât și a duratei acestora. Pentru a verifica dacă efectul observat este
cauzat de prezența metalelor de tranziție din soluție, ca urmare a interacțiunilor metalpeptidă amiloid, am adăugat în soluția preexistentă un chelator, și anume acid
etilenediamintetraacetic (EDTA), cunoscut pentru afinitatea mare pentru metale, 18.8
pentru cupru(II) și 25.7 pentru fier (III) (Mudlagiri B. Goli et all, 2012). Astfel, adăugând
o concentrație suficient de mare de EDTA (300 µM), am observat o revenire la starea
inițială (de control) a frecvenței, duratei și amprentei semnalului, atunci când aveam doar
peptida amiloid simplă.
Concluzia a fost că în urma interacțiunilor peptidă – ion de metal, conformația
peptidei se schimbă, flexibilitatea complexului format se reduce, și împlicit, și volumul
ocupat de acesta în interiorul porului devine mai mare, generând astfel blocaje a
curentului ionic cu durate mai mari. Deasemenea, se mai observă și o scădere a frecvenței
de interacțiune a acestora cu nanoporul.
Tehnica de electrofiziologie a fost utilizată și pentru studiul interacțiunilor
peptidă amiloid – membrană lipidică biomimetică. Astfel că, o serie de experimente a
vizat monitorizarea și înregistratea activității peptidelor amiloid Aβ(1-42) în sisteme
lipidice de tip BLM formate din phosphatidilcholină (PC) și phosphatidilcholină (PC) cu
phosphatidilglicerol (PG) într-un raport molar de 85:15, prin tehnica Montal-Mueller.
Stocurile de peptidă au fost solubilizate ca și în experimentele anterioare în soluții de
DMSO pentru a evita formarea de oligomeri de peptidă în soluția inițială. Scopul a fost de
a urmări formarea oligomerilor de peptidă amiloid ca urmarea a interacțiunii acestora cu
membranele lipidice, sub formă de specii toxice ce ar putea forma pori transmembranari.
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Activitatea peptidelor amiloid în membranele formate din PC a fost înregistrată
sub forma unor fluctuații de curent ionic la diferite concentrații (1 - 4 μM), la o valoare a
potențialului electric aplicat de + 180 mV, pentru care s-a efectuat o analiză calitativă cât
și una cantitivă (Figura 5).

Figura 5. Histogramele de amplitudine pentru fluctuațiile ionice la aplicarea unui potențial de + 180
mV pentru experimentul control, fără peptidă (panel a) și după adăugarea peptidei Aβ(1-42) în
partea cis, la concentrații de: 1 μM (panel b), 1.5 μM (panel c), 2 μM (panel d) și 4 μM (panel e).
Variația curentului ionic mediu cu concentrația de peptidă adăugată (panel f). Variația maximului
de curent ionic cu concentrația de peptidă adăugată (panel g).

Analiza histogramelor de amplitudine a fluctuațiilor ionice induse de prezența
peptidei amiloid arată că o dată cu creșterea concentrației de peptidă și palierul
amplitudinilor fluctuațiilor se lărgește.
Activitatea peptidelor amiloid în membranele formate din PC:PG (85:15) a fost
înregistrată sub forma unor fluctuații de curent ionic induse de o concentrație de 1 µM
Aβ(1-42), la aplicarea mai multor diferențe de potențial (- 100 mV ; -180 mV) (Figura 6).

Figura 6. Histogramele de amplitudine corespunzătoare fluctuațiilor ionice înregistrate după
adăugarea în partea trans a unei concentrații de 1 μM Aβ(1-42) la valori ale potențialului
transmembranar de: - 100 mV (panel a), - 120 mV (panel b), - 150 mV (panel c) și – 180 mV (panel
d).
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Analiza histogramelor de amplitudine arată apariția unor substări ca un indiciu a
mecanismului molecular de formare a porilor transmembranari de către peptidele
amilod. Substările observate sunt cel mai vizibile atunci când sunt aplicate potențiale
electrice mari.

Figura 7. Variația deviației standard (std. dev.) a curentului ionic mediat de porii transmembranari
formați de monomerii de peptidă Aβ(1-42) la diferite valori ale potențialului aplicat.

Analiza cantitativă a variației deviației standard cu potențialul aplicat indică o
creștere semnificativă a acesteia la pontențiale mari, ceea ce sugerează favorizarea
partiționării peptidelor în membrana lipidică și formarea de pori transmembranari sub
forma de oligomeri (Figura 7).
În concluzie, am observat următoarele:
(i)

existența unei valori prag a concentrației de peptidă amiloid (1.5 µM) , valoare
ce trebuie depășită pentru ca aceasta să formeze pori în membrana lipidică
formată din PC;

(ii)

o creștere semnificativă a efectului pentru concentrația de 4 µM peptidă
amiloid, indicând limita de sus a concentrației înainte ca riscul de destabilizare
a membrananelor formate din PC să devină iminent;

(iii)

existența unei valori prag a diferenței de potențial aplicat (-100 mV), ce trebuie
depășită pentru ca activitatea peptidei în membrane formate din PC:PG
(85:15) să devină vizibilă;

(iv)

creșterea potențialul transmembranar poate favoriza și promova formarea
porilor transmembranari.
8

Un alt studiu prevăzut a urmărit elucidarea importanței secvenței de aminoacizi a
peptidelor amiloid scurte, formate doar din primii 16 aminoacizi, segmentul unde se
regăsesc și principalele situsuri de legătura pentru metalele de tranziție. În acest sens au
fost studiate două peptide amiloid truncate, denumite (Aβ1) și (Aβ2D1dD), din care prima
peptidă păstrează secvența originală de aminoacizi a peptidei amiloid beta, iar cea de a
doua prezintă o modificarea la poziția 1, în care aminoacidul aspartat (L-Asp) a fost
înlocuit cu enantiomerul acestuia (D-Asp).

Figura 8. Structurile chimice ale peptidelor truncate amiloidice: a) peptida truncată amiloid-β (116) cu aminoacidul aspartat în poziția 1 (L-Asp, verde) b) peptida truncată amiloid- β (1-16) cu
enantiomerul aminoacidul aspartat în poziția 1 (D-Asp, mov).

Structurile primare, precum și proprietățile fizico-chimice ale peptidelor amiloid utilizate
în acest studiu sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabel 1. Secvențele și proprietățile fizico-chimice ale peptidelor amiloid-β truncate.

Utilizând tehnici de electrofiziologie am realizat experimente dedicate pentru
investigarea la nivel de singură moleculă a celor două peptide, (Aβ1) și (Aβ2D1dD), cu
ajutorul unui sistem lipo-proteic bazat pe nanopori biologici (e.i., α-HL). Pentru
caracterizarea cineticii de interacțiune dintre peptidele amiloid și sistemul nanoproteic
au fost monitorizate și înregistrate fluctuații de curent ionic induse în sistemul lipoproteic de către fiecare tip de peptidă în parte, la diferite concentrații.
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Figura 9. Înregistrări ale fluctuațiilor de curent ionic mediate de către porul de α-hemolizină (αHL) la un potențial transmembranar de – 70 mV atunci când porul este neocupat (a) sau când
acesta este blocat tranzient de către peptidele amyloid-β truncate: Aβ1 (reprezentat cu verde în
panelurile a-d) și Aβ2D1dD (reprezentat cu mov în panelurile e-g) la concentrațiile de 30 µM (panel
b și e), 40 µM (panel c si f) și 60 µM (panel d si g). Înregistrările au fost efectuate la o tărie ionică
de 2 M KCl, 10 mM HEPES, la pH neutru.

Analiza statistică specifică proceselor Markov a fost aplicată asupra parametrilor cintetici
extrași din înregistrările efectuate: τON – intervalul dintre două evenimente succesive de
blocaj și τOFF – timpul cât peptida stă în interiorul porului. Acești doi parametri au fost
transformați în rate de asociere (rateON) și respectiv disociere (rateOFF) dintre peptide și
nanopor.

Figura 10. Variația ratei de asociere (rateON, panel a) și a ratei de disociere (rateOFF, panel b) cu
nanoporul de α-hemolizină a peptidei amiloid-β truncate Aβ1, adăugată în partea trans a
nanoporului în intervalul de concentrații [30 – 60] µM. Fiturile liniare ale datelor experimentale
sunt reprezentate cu linie roșie pentru ambele variații.
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Analiza datelor experimentale au fost făcute în aceeași manieră pentru ambele peptide
amiloidice truncate, reprezentare în Figura 10 cu triunghiuri verzi pentru Aβ1 și cu
cercuri mov în Figura 11 pentru Aβ2D1dD.

Figura 11. Variația ratei de asociere (rateON, panel a) și a ratei de disociere (rateOFF, panel b) cu
nanoporul de α-hemolizină a peptidei amiloid-β truncate Aβ2D1dD, adăugată în partea trans a
nanoporului în intervalul de concentrații [30 – 60] µM. Fiturile liniare ale datelor
experimentale sunt reprezentate cu linie roșie pentru ambele variații.

Parametrii care descriu cinetica interacțiunilor peptidă amiloid – nanopor proteic au fost
determinați în urma aplicării teoriei cu privire la modelul de interacțiune cu două stări
(‚two-state model’). Astfel că, au fost obținute valorile constantelor de rată de asociere
(kon), respectiv, disociere (koff) pentru cele două peptide: kon (Aβ1 ) = 68700 ± 5960 s-1M1;

koff (Aβ1 ) = 2126 ± 51 M-1 și kon (Aβ2D1dD) = 21520 ± 1770 s-1M-1; koff (Aβ2D1dD ) = 5709

± 248 M-1. Comparând cele două seturi de parametri, am concluzionat că în cazul peptidei
Aβ2D1dD interacțiunea acesteia cu sistemul lipo-proteic este mai puțin probabil decât în
cazul peptidei Aβ1, iar procesul de disociere este mult mai rapid.

Figura 12. Variația ratei de captuarea (rateON) a peptidelor amiloid-β truncate: Aβ1
(triunghiuri verzi, panel a) și Aβ2D1dD (triunghiuri mov, panel b) cu diferența de
potențial negativă aplicată nanoporului proteic. Datele experimentale au fost fitate cu
funcția exponențială Van't Hoff-Arrhenius (linia roșie).
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Analiza ratei de captură a peptidelor amiloid-β, Aβ1 și Aβ2D1dD, funcție de diferența de
potențial aplicată asupra sistemului lipo-proteic a fost efectuată la o concentrație de 50
µM peptidă în soluția de 2 M KCl, 10 mM HEPES aflată în cuva experimentală, la pH neutru.
În urma aplicării relației lui Van’t Hoff-Arrhenius, am putut determina parametrul ce
caracterizează peptidele din punct de vedere electric, atunci când acestea interacționează
cu sistemul lipo-proteic, și anume: z – sarcina electrică efectivă a peptidei la gura
nanoporului. Sarcina electrică teoretică, la pH neutru, a ambelor peptide este -1.7 |e-|
(vezi tabel 1), dar sarcina electrică efectivă este o măsură reală, determinată în cadrul
experimentului, care se referă la sarcina asupra căruia acționează câmpul electric generat
de aplicarea diferenței de potențial externe asupra peptidei aflate în soluție în
conformația specifică acesteia. Valorile determinate sunt: z(Aβ1) = - 0.305 |e-| și
z(Aβ2D1dD) = - 0.061 |e-|.
Ult alt set de experimente efectuate au vizat investigarea la nivel de singură
moleculă a interacțiunii celor două peptide (e.i., Aβ1 și Aβ2D1dD) cu ionii de cupru (Cu2+).
Concentrația de cupru (CuCl2) a fost crescută incremental de la 25 µM până la un maxim
de 200 µM, adăugată peste o concentrație de 50 µM peptidă în soluție. Monitorizarea și
înregistrarea semnalului electric (fluctuațiile de curent ionic generate de interacțiunea
peptidă-nanopor, sau, complex molecular peptidă-metal cu nanoporul) s-a efectuat la o
valorea a diferenței de potențial de – 100 mV și o frecvență de achiziție de 50 kHz.

Figura 13. Înregistrări ale fluctuațiilor de curent ionic mediate de către porul de αhemolizină (α-HL) la un potențial transmembranar negativ de – 100 mV pentru
peptidele amiloid- β truncate Aβ1 (negru, panel a-d) și Aβ2D1dD (albastru, panel e-h),
pentru diferite concentrații de ioni de cupru (Cu2+): 0 µM (panel a și e), 25 µM (panel
b si f), 100 µM (panel c si g) și 200 µM (panel d si h). Înregistrările au fost efectuate la
o tărie ionică de 2 M KCl, 10 mM HEPES, la pH neutru.
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Frecvența fluctuațiilor de curent scade în urma creșterii concentrației ionilor de cupru,
ca urmarea a inducerii unor schimbări conformaționale a structurilor secundare a
peptidelor amiloid în urma interacțiunii acestora cu ionii de cupru. Analiza statistică a
parametrilor ce caracterizează interacțiunile peptidelor cu sistemul lipoproteic (e.i, τON –
timpul dintre două interacțiuni consecutive, τOFF – timpul de rezidență a peptidelor sau a
complexului molecular peptidă-metal în interiorul sistemului lipo-proteic) a arătat că:
(i)

există o diferență semnificativă a creșterii timpilor dintre interacțiuni,
înainte și după adăugarea ionilor de cupru pentru ambele peptide,
creșterea fiind chiar și de trei ori mai mare în cazul peptidei amiloid
Aβ2D1dD;

(ii)

există o creștere a valorilor timpilor de rezidență a peptidelor amiloid în
sistemul lipoproteic înainte și după adăugarea ionilor de cupru, diferența
de timpi dintre cele două peptide amiloid (Aβ1 și Aβ2D1dD) devenind
semnificativă doar la concentrații ce depășesc 100 µM cupru.

Figura 14. Variația timpilor τON (panel a) și τOFF (panel b) cu concentrația de ioni de cupru
(Cu2+). Timpii τON, dintre două evenimente de interacțiune consecutive sunt reprezentați
cu triunghiuri cu vârful în sus, iar timpii τOFF, de rezidență a peptidelor amiloid în sistemul
lipoproteic cu triunghiuri cu vârful în jos, negre pentru peptida amiloid control (Aβ1) și
albastre pentru peptida amiloid mutant (Aβ2D1dD).

În urma interacțiunii peptidelor cu ionii de cupru, acestea îți schimbă conformația
dintr-una aproximativ liniară într-una aleatorie, dar mult mai rigidă, acest efect fiind mai
vizibil în cazul peptidei amiloid Aβ1.
Următorul parametru studiat, caracterizează peptidele din punct de vedere al
volumului acestora, astfel, amplitudinea blocajelor de curent ionic generate de
interacțiunile peptidă-sistem lipoproteic este direct proporțională cu volumul ocupat de
peptidă în sistem. Ca urmare a aplicării unui model matematic ce ține cont de
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caracteristicile fizico-chimice ale sistemului lipo-proteic (e.i., dimensiuni, conductivitate
electrică), cât și de potențialul electric aplicat asupra sistemului (în cazul acesta, - 70 mV),
am reușit determinarea volumului ocupat de peptida liberă sau peptida în complex cu
ionul de cupru când acestea se găsesc în interiorul sistemului. Valorile obținute pentru
cele două peptide, Aβ1 și Aβ2D1dD, în absența (0 µM ) și în prezența ionilor de cupru (200
µM) sunt prezentate în tabele 2 și 3.
Tabel 2. Valorile parametrilor sistemului determinate înainte și după
adăugarea ionilor de cupru (Cu2+) în cazul peptidei control (Aβ1).

Tabel 3. Valorile parametrilor sistemului determinate înainte și după
adăugarea ionilor de cupru (Cu2+) în cazul peptidei mutant (Aβ2D1dD).

În cazul peptidei Aβ1 volumul ocupat de către aceasta în interiorul sistemului lipo-proteic
este mai mare atunci când peptida este în interacțiune cu ionii de cupru, pe când, în cazul
peptidei Aβ2D1dD valoarea volumui prezintă o mică scădere atunci când interacționează
cu ionii de cupru. Dar, comparând volumul ocupat de peptida Aβ1 în prezența ionilor de
cupru cu cel ocupat de Aβ2D1dD, tot în prezența ionilor de cupru, observăm că acesta este
mai mare în primul caz. Aceste rezultate sunt în concordanță cu cele obținute anterior,
referitoare la timpii de rezidență a peptidelor în interiorul sistemului lipoproteic,
deoarece o moleculă cu un volum mai mare va întâmpina o rezistență de traversare a
sistemului mai mare rezultând într-un timp de tranzit mai mare, cum este cazul și în
studiul nostru pentru peptida amiloid Aβ1.
În concluzie, studiile efectuate asupra celor două peptide, Aβ1 și Aβ2D1dD, au evidențiat că:
(i)

prezența enantiomerului aspartat în poziția 1 influențează liniaritatea
configurației pe care o poate adopta peptida Aβ2D1dD în interiorul nanoporului;

(ii)

diferența dintre cele două valori obținute, pentru peptida Aβ1 și peptida
Aβ2D1dD, este datorată orientării enantiomerului aminoacidului asparat din
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poziția 1 (Asp1) prezent în structura primară a peptidei Aβ2D1dD, care induce
modificarea conformației peptidei astfel încât sarcina electrică efectivă asupra
căreia acționează câmpul electric este mult mai mică ca cea a peptidei Aβ1;
(iii)

luând în considerare valorile obținute pentru parametrii ce descriu
conformația peptidelor studiate, volumul ocupat și timpii de rezidență,
precum și timpii dintre două interacțiuni, putem spune că doar prin inducerea
unei mici modificări de orientare a aminoacidului aspartat aflat în poziția 1 a
peptide amiloid se pot induce modificări semnificative în conformația pe care
peptida o adoptă atunci când aceasta interacționează cu ionii de cupru.

(iv)

aminoacidul aspartat joacă un rol important în stabilizarea conformației
peptidelor amiloid în interacțiunea acestora cu ionii de cupru.
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