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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.
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.

Procesul de împachetare greșită a unor peptide sau proteine sunt asociate în special
cu generarea bolilor neurodegenerative (e.g., peptidele amiloid beta, Aβ și proteina tau în
boala Alzheimer; α-synuclein în Parkinson; proteina tau în forma microtubulară în taupatii;
huntingtin cu grupări repetitive de glutamină în boala Hautington; superoxid dismutază 1 în
scleroza laterală amiotrofică; proteinele prionice în encefalopatii spongiforme) și sunt
implicate în agregarea specifică sub formă de specii anormale, toxice. Dezvoltarea unor
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terapii specifice pentru fiecare disfuncție neurologică cauzată de apariția acestor specii
toxice prezintă o provocare din motive precum: (1) natura dinamică a proteinelor și
peptidelor implicate în aceste boli neurodegenerative; (2) incertidudinea cu privire la
structura proteinei sau peptidei (monomer, oligomer sau agregat insolubil) care este
responsabilă cu toxicitatea celulară; (3) înțelegea limitată pe care o avem asupra modului de
interacțiune a acestora; (4) lipsa biomarkerilor bine definiți și specifici pentru studiile
clinice. Proteinele împachetate greșit există în celulele eucariote alături de proteinele
împachetate corect, care își manifestă funcțiile în folosul organismului. În celulele sănătoase,
proteinele cu împachetare defectuasă deobicei sunt fie degradate, fie reîmpachetare de către
proteine ajutătoare „chaperones” care sunt implicate în aceste procese, dar și în traficul de
proteine și stabilizarea intermediară a atestora. S-a observat că toate proteinele pot forma
fibrile de tip amiloid în anumite conditiții biochimice, dar multe din proteinele amilodogene
asociate cu bolile mai sus menționate prezină regiuni extinse cu structură secundară
intrisecă dezordonată atunci când acestea se află în forma lor solubilă. Mai mult decât atât,
acestea prezintă în structura lor primară secvențe de aminoacizi care sunt necesari și
suficienți pentru generarea de agregate insolubile. Aceste două caracteristici ale proteinelor
cu structură dezordonară intrinsecă (IDP) pot fi găsite și în proteine ce nu prezintă un
pericol. În urma acțiunii unor enzime care facilitează tăierea incorectă a regiunilor de
proteină se generează fragmente de peptidă liberă care agregă sub formă de fibrile
amiloidice citotoxice. Odată formate, agregatele amiloide de ordin superior sunt foarte
rezistente la degradare (Sweeney et all., Transl Neurodegener. 2017). Un alt factor decisiv în
împachetarea greșită a peptidelor amiloidice îl joacă prezența metalelor de tranziție (Cu2+,
Zn2+ şi Fe3+). Se știe că o perturbare a homeostaziei metalelor prezente în organism poate
induce dereglări ce contribuie apariției bolii neurodegenerative Alzheimer. În special ionii
de cupru prezintă un interes deosebit deoarece la nivelul creierului uman s-a găsit o cantitate
mare de cupru, care s-a demonstrat că facilitează împachetarea greșită a peptidelor amiloid
în urma interacțiunii cu aceștia, promovând apariția agregatelor și fibrilelor toxice (Atwood
et all., Journal of Biological Chemistry, 1998). În urma unei eliberări sinaptice normale
concentrația de cupru poate ajunge până la 15 μM (Lovell et all., Journal of the Neurological
Sciences, 1998), dar în creierul afectat de Alzheimer s-au găsit cantități de cinci ori mai mari
(Streltsov et all., Biophysical Journal, 2008). Studiul prevăzut dorește elucidarea a două
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aspecte: (1) influența unor mici modificări în secvența de aminoacizi a peptidele amiloidice
truncate asupra modului de împachetare a acestora; (2) efectul ionilor de cupru asupra
conformației pe care aceste peptide amiloidice truncate le adoptă. În acest sens am ales două
fragmente de peptidă amiloid, cu o secvență de 16 aminoacizi în care, prima peptidă (Aβ1)
are în poziția 1 un aminoacid de aspartat (L-Asp), iar a doua peptidă (Aβ1D1dD) are în poziția
1 enantiomerul aminoacidului aspartat (D-Asp).

Fig. 1 Structurile chimice ale peptidelor truncate amiloidice: a) peptida truncată amiloidβ (1-16) 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).

Cele două peptide au fost alese astfel încât să aibă același număr de aminoacizi (16 aa),
pentru ași păstra cât mai asemănătoare și restul proprietăților: masă moleculară (Mw,
sarcină electrică (Q), punct izoelectric (pI) sau hidrofobicitatea pe scala Eisenberg (Tabel 1).
Deasemenea în vederea efectuării de experimente de spectroscopie de fluorescență, în
structura primară a peptidelor a fost introdus un florofor natural, adică aminoacidul
triptofan (Trp, W) în poziția 4 în locul aminoacidului fenilalanină (Phe, F) aflat inițial în
fragmentul de peptidă amiloid.
Tabel 1. Secvențele și proprietățile fizico-chimice ale peptidelor amiloid-β truncate.

Primul set de experimente a vizat deslușirea cineticii de interacțiune a celor două peptide
amiloidice cu un sistem nanoproteic. Pe scurt, am utilizat un nanopor proteic de αhemolizină autoasamblat într-o membrană lipidică care separă două compartimente ale unei
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cuve de teflon în care se află înglobat sistemul, denumite convențional cis și trans, după
modul în care sunt așezați electrozii prin care se aplică diferența de potențial (e.i., electrodul
cis, de referință, fiind legat la masă, iar electrodul trans fiind cel prin care se aplică potențialul
electric).

În

cazul

experimentelor

de

electrofiziologie

realizate

pentru

studiul

comportamentului celor două peptide amiloidice în interacțiune cu nanoporul am efectuat:
înregistrări ale curentului ionic dat de ionii de sare liberi din soluția electrofiziologică
utilizată (2 M KCl), pentru a verifica stabilitatea porului proteic, după care ulterior am
adăugat fie peptida amiloid-β truncată Aβ1, fie Aβ1D1dD în partea trans a nanoporului, aplicând
potențiale negative pe electrodul trans deoarece sarcina electrică a peptidelor la pH neutru este
negativă. Astfel, am realizat înregistrări ale fluctuațiilor de curent ionic date de trecerea tranzientă
a peptidelor amiloid truncate prin interiorul nanoporului datorită câmpului electric generat de
diferența de potențial creată între cei doi electrozi. Experimentele au fost repetate pentru mai multe
concentrații de peptidă, respectiv 30, 40, 50 și 60 µM (Fig.2), pentru perioade lungi de timp pentru
a obține cât mai multe evenimente de blocaj a curentului ionic care reflectă trecerea unei singure
molecule de peptidă prin nanopor.

Fig. 2 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.

Datele au fost stocate pe SSD-uri externe pentru ca ulterior să poate fi procesare computațional în
programul Clampfit 10.3.1.4 (Molecular Devices, LLC.), în vederea analiziei statistice a minim
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150 de astfel de evenimente de blocaj. Ulterior, valorile obținute din analiza efectuată au fost
importate în programul OriginPro, pentru analiză, fitare și reprezentare grafică a datelor
experimentale. Parametrii cinetici urmăriți au fost: 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.

Fig. 3 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.

Variația ratelor de asociere/disociere cu concentrația de peptidă adăugată în partea trans a
nanoporului a fost reprezentată grafic, iar datele au fost fitate liniar. Pentru variația ratei de
asociere cu concentrația peptidei fitul a fost constrâns cu ‚intercept’ prin valoarea 0, iar
pentru variația ratei de disocierea, constrângerea a fost aplicată pantei drepte deoarece rata
de disocierea este un parametru independent de concentrația analitului. Analiza datelor
experimentale au fost făcute în aceeași manieră pentru ambele peptide amiloidice truncate:
Aβ1 reprezentare în Figura 3 cu triunghiuri verzi și Aβ1D1dD reprezentare în Figura 4 cu
cercuri mov. Intervalele de confidență pentru valorile medii obținute au fost calculate cu
confidență de 95% într-un program dedicat implementat în OriginPro și Mathematica 9.
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Fig. 4 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.

În urma fiturilor datelor experimentale am obținut valorilor constantelor de rată de asociere
(kon), respectiv, disociere (koff) pentru cele două peptide: kon (Aβ1 ) = 68700 ± 5960 s-1M-1;
koff (Aβ1 ) = 2126 ± 51 M-1 și kon (Aβ1D1dD) = 21520 ± 1770 s-1M-1; koff (Aβ1D1dD ) = 5709 ± 248
M-1. Comparând cele două seturi de parametri obținuți observăm că cinetica interacțiunii
peptidei Aβ1D1dD este mai puțin probabilă decât cea a peptidei Aβ1 și că procesul de disociere
pentru Aβ1D1dD este mai rapid. Prezența enantiomerului aspartat în poziția 1 influențează
liniaritatea configurației pe care o poate adopta peptida Aβ1D1dD în interiorul nanoporului.

Fig. 5 Variația ratei de captuarea (rateON) a peptidelor amiloid-β truncate: Aβ1 (triunghiuri
verzi, panel a) și Aβ1D1dD (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).

Analiza ratei de captură a peptidelor amiloid-β, Aβ1 și Aβ1D1dD funcție de diferența de
potențial aplicată asupra sistemului a indicat o creștere a frecvenței evenimentelor de blocaj
date de trecerea peptidei prin nanopor, acestea translocând din partea trans în care au fost
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adăugate inițial în partea cis a nanoporului. Timpul mediu dintre evenimentele de blocaj au
fost măsurate la mai multe diferențe de potențial, la o concentrație de peptidă de 50 µM
adăugată în partea trans. Timpii medii pentru ambele peptide au fost convertiți în rate de
capturare și reprezentate grafic ca funcție de pontețialul transmembranar (Fig. 5). Datele
experimentale au fost ulterior fitate cu expresia Van’t Hoff-Arrhenius:
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Termenii relațiilor de mai sus reprezintă: ΔV – diferența de potențial aplicată; ΔV0 – diferența
de potențial minimă necesară ca interacțiunea peptidă-nanopor să aibă loc; z – sarcina
electrică efectivă a peptidei la gura nanoporului; e – sarcina electrică elementară; A – factor
de relație ce reprezintă rata de interacțiunea în lipsa unei forțe electrice externe; C –
concentrația peptidei; D – coeficientul de difuzie a peptidei; A – aria lumenului nanoporului
de α-HL; L – lungimea nanoporului de α-HL; U* - energia de activare; kBT – agitația termică.
Rezultatele experimentale ne oferă informații privitoare la fracția din sarcina electrică
efectivă asupra căruia acționează câmpul electric generat de aplicarea diferenței de potențial
externe asupra peptidei amiloid-β: z(Aβ1) = - 0.305 |e-|; z(Aβ1D1dD) = - 0.061 |e-|. Diferența
dintre cele două valori obținute, pentru peptida Aβ1 și peptida Aβ1D1dD, este datorată
orientării enantiomerului aminoacidului asparat din poziția 1 (Asp1) prezent în structura
primară a peptidei Aβ1D1dD, care induce modificarea conformației peptidei astfel încât
sarcina electrică efectivă asupra căreia acționează câmpul electric este mult mai mică decât
în cazul peptidei Aβ1.
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Fig. 6 Înregistrări ale fluctuațiilor de curent ionic mediate de către porul de α-hemolizină
(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.

Un alt set de experimente a vizat înfluența ionilor de cupru (Cu2+) asupra conformației
peptidelor amiloidice: Aβ1 și Aβ1D1dD. În primă fază 50 µM de peptidă a fost adăugată în partea
trans a sistemului lipoproteic, ca ulterior să adăugăm, incremental, diferite concentrații de
ioni de cupru (25 – 200 µM). Înregistrările de curent ionic au fost efectuate la o valoare a
diferenței de potențial de – 100 mV, cu o frecvență de achiziție de 50 kHz. În urma analiziei
parametrilor ce descriu cinetica de interacțiunea peptidă-nanopor, vom obține informații
privitoare la timpul de translocare a peptidelor prin nanopor, precum și informații despre
volumul ocupat în interiorul nanoporului și împachetarea peptidelor amiloid înainte și după
interacțiunea cu ionii de cupru.
Informațiile obținute în urma acestui studiu vor ajuta la deslușirea modul progresiv
în care concentrația de ioni de cupru din sistem poate influența modul de împachetare a
peptidelor amiloidice, oferind o imagine de ansamblu asupra cineticii de interacțiunea a
acestora cu nanoporul proteic de α-HL și cum anume schimbarea orientării unui singur
aminoacid din secvența peptidei amiloid poate induce schimbări conformaționale
semnificative care afectează ulterior funcția acestora.
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