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Abstract 

Tehnicile de investigare la nivel de singură moleculă sunt implementate cu succes pentru a 

studia sistemele biologice complexe şi pentru a înţelege interacţiunile intra- şi intermoleculare 

primordiale pentru procesele biologice, precum împachetarea/despachetarea proteinelor sau a 

acizilor nucleici, replicarea ADN-ului şi transcrierea genetică a ARN-ului, interacţiuni dintre 

acizi nucleici şi proteine sau recunoaştere moleculară în general. [1], [2] 

Acizii peptido-nucleici (PNA) sunt analogi sintetici ai moleculelor de ADN, cu structura 

peptidică formată din unităţi N-(2-aminoetil) glicină, neutră din punct de vedere electric, ce 

înlocuiește grupările fosfat și dezoxiriboză din componența ADN-ului, și sunt capabili să 

formeze duplecşi complementari cu molecule de ADN [3]. Moleculele PNA sunt utilizate într-

o multitudine de aplicaţii în terapia genică, în diagnosticul molecular şi nanotehnologii, precum 

detecţia selectivă a ADN-ului monocatenar [4], determinarea energiei de hibridizare dintre 

duplecşii ADN-PNA [5] sau detecţia unor nucleotide nepereche din structura ADN-ului [6]. 

În cadrul acestui studiu comparativ am utilizat tehnica experimentală de electrofiziologie 

moleculară bazată pe nanopori proteici pentru a investiga mecanismul de desfacere a duplecşilor 

ADN-PNA şi ADN-PNA conjugat cu o polipeptidă de poliarginine. În realizarea experimentelor 

am utilizat un nanopor proteic format de proteina homo-heptamerică α-hemolizina (α-HL), 

inserat într-un bistrat lipidic ce separă două cuve umplute cu soluţie electrofiziologică, denumite 

cis şi trans. Prin intermediul a doi electrozi de Ag/AgCl imersaţi în cele două cuve se 

înregistrează fluctuaţiile de curent ionic mediate de canalul ionic, datorate interacţiunii cu 

nanoporul a duplecşilor complementari ce se formează în cis, la aplicarea diferenţelor de 

potenţial transmembranar pozitive.  

Analiza statistică a evenimentelor de blocaj caracteristice fiecărui complex a permis 

identificarea unor particularităţi esenţiale procesului de desfacere a duplexului, ce are loc în 

interiorul nanoporului, după captarea acestuia în vestibul. Am observat că prezenţa cozii de 

poliarginine ataşată moleculei de PNA accelerează procesul de desfacere a duplexului ADN-

PNA şi am propus un model ce descrie interacțiunea nanopor*ADN-PNA. [7] 

Aceste rezultate reprezintă un pas important spre o bună înţelegere a variabilităţii cineticii 

mecanismului de desfacere a duplexului format de acizi nucleici, iar cunoaşterea acestor aspecte 

permit dezvoltarea unor metode de investigare a proceselor ce implică acizi nucleici.   
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