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MIGRACJA ELEKTRONU W OBR BIE DNA LUB BIA KA

M. Wolszczak

Mi dzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika ódzka, ul Wróblewskiego 15, 93-
590 ód

 Migracja adunku w obr bie helisy DNA jest zagadnieniem interesuj cym zarówno w 

aspekcie czysto poznawczym, jak i aplikacyjnym. Reakcje przeniesienia elektronu, zachodz ce

podczas stresu oksydacyjnego, mutagenezy czy kancerogenezy biegn  z udzia em DNA. 

Poznanie mechanizmu transferu elektronu wzd u  helisy DNA mo e by  pomocne w syntezie 

nowych leków antynowotworowych. Ponadto, migracja adunku jest kluczowym zagadnieniem 

w nowej, szybko rozwijaj cej si , interdyscyplinarnej dziedzinie elektroniki molekularnej, 

bazuj cej na syntetycznych nukleotydach. Pomimo, i  prace nad migracj adunku w obr bie 

helisy DNA prowadzone s  od ponad czterdziestu lat, rezultaty bada  nadal budz  liczne 

kontrowersje. 

Praca jest podsumowaniem bada  przeprowadzonych w naszym Instytucie w celu 

wyja nienie roli helisy DNA w procesie przeniesienia elektronu poprzez uk ad sprz onych 

wi za  zasad nukleotydowych, z wykorzystaniem rozdzielczo-czasowych technik 

pomiarowych, takich jak radioliza impulsowa, fotoliza laserowa czy technika fluorescencyjna 

zliczania pojedynczego fotonu.  

Zastosowanie odpowiednich zmiataczy elektronowych (min.1,4-dihydroksy-5,8-bis(2-

[(2-hydroksyetylo)amino]etylo)-9,10-antrachinonu-mitoksantronu i 1-nitro-9[3’-

(dimetyloamino)propyloamino]akrydyny-ledakrinu) umo liwi o wyja nienie udzia u g ównych 

produktów powsta ych w DNA w wyniku radiolizy jego wodnych roztworów (anionorodniki 

tyminy i cytozyny) w transferze elektronów. Kinetyka i wydajno  tworzenia anionorodników 

zasad nukleotydowych DNA, ich zanik i tworzenie jednoelektronowo zredukowanej cz steczki

interkalatora zbadane by y przez obserwacj  widm absorpcyjnych wszystkich indywiduów 

zaanga owanych w transfer elektronu w skali setek mikrosekund. Wyznaczono odleg o , na 

jak  elektron migruje w obr bie helisy DNA. Wynosi ona 10.2 , co odpowiada transferowi 

elektronu poprzez trzy pary zasad nukleotydowych. Dokonano tak e analizy fotoindukowanego 

przeniesienia elektronu pomi dzy wzbudzonymi zainterkalowanymi próbnikami 

fluorescencyjnymi (dwu- i trójfunkcyjne pochodne antrylowe oraz zwi zki kompleksowe 

rutenu (II) zawieraj ce bipirydyl, fenantrolin  i pochodne fenazyny) oraz kationowymi 

substancjami wygaszaj cymi interkaluj cymi do struktury helisy DNA. Wykazano, e i w tym 

przypadku migracja elektronu jest ograniczona do 3-4 par zasad. Przedstawione b d  wst pne 

wyniki radiolizy impulsowej wodnych roztworów bia ek zawieraj cych chloryn  e6 

(fotouczulacz stosowany w terapii antynowotworowej).  
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