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Streszczenie: 

 

W badaniach strukturalnych białek błonowych stosuje się różne substytuty błony 

biologicznej. Najczęściej stosowane są micele, bicele i liposomy, ponadto coraz częściej 

wykorzystywane są nanodyski. 

Nanodyski to modele zbudowane z dwuwarstwy lipidowej, stabilizowanej przez 

helikalne białko MSP1 (ang. Membrane Scaffold Proteins), które jest modyfikacją naturalnie 

występującego białka ApoA I. Długość białek MSP1 można modyfikować poprzez 

zwielokrotnienie wewnętrznych helis, co umożliwia otrzymanie nanodysków w zakresie 

średnicy od 6 nm do nawet 17 nm. Ważną cechą nanodysków jest możliwość precyzyjnego 

określenia liczby lipidów w modelu. Są one modelami stabilnymi i powtarzalnymi,  

o jednolitym rozmiarze powstających cząstek. Te wyjątkowe cechy nanodysków powodują, że 

znajdują one zastosowanie w wielu badaniach białek błonowych. Odpowiedni dobór średnicy 

modelu umożliwia badania zarówno pojedynczego białka błonowego jak i dimerów, trimerów 

czy kompleksów białkowych.  

Właściwości błony lipidowej, także i tej zawartej w nanodyskach, istotnie zależą od jej 

składu lipidowego. Duże znaczenie ma obecność cholesterolu, który jest kluczowym 

składnikiem dla komórek eukariotycznych i pełni wiele różnorodnych funkcji. Dlatego też 

często niezbędna jest jego obecność w modelach stosowanych w badaniach strukturalnych. 

Niestety, jego hydrofobowy charakter oraz trudności z rozpuszczalnością w środowisku 

wodnym, znacząco ograniczają jego zastosowanie w badaniach biochemicznych. Alternatywą 

dla cholesterolu są analogi strukturalne, które posiadają wyższą rozpuszczalność w środowisku 

polarnym.  

Jednym z najczęściej stosowanych analogów cholesterolu jest bursztynian cholesterolu 

(CHS) oraz DC-cholesterol (DC-CHL). W cząsteczce CHS grupa hydroksylowa 
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zestryfikowana jest kwasem bursztynowym. Ta zmiana powoduje, że cząsteczka ta jest bardziej 

rozpuszczalna w środowisku polarnym, co ułatwia jej wykorzystanie w licznych badaniach, 

takich jak krystalizacja białek błonowych. W środowisku o pH równym 7 przyjmuje formę 

anionową. Drugi z analogów, DC-CHL, różni się od cholesterolu przyłączeniem pochodnej 

kwasowej N,N-dimetyloetylenodiaminy do grupy hydroksylowej. To także sprzyja lepszej 

rozpuszczalności. W pH obojętnym DC-CH przyjmuje formę kationową, co powoduje jego 

częste wykorzystanie w liposomach jako nośnikach leków czy znajdując zastosowanie  

w procesie transfekcji.  

Literatura naukowa wskazuje, że CHS wpływa na własności błon podobnie jak  

cholesterol. Takich badań nie ma jednak dla DC-CHL. Warto jednak podkreślić, że każda 

modyfikacja strukturalna cholesterolu zmienia jego wpływ na dwuwarstwę lipidową, co 

powoduje zwykle spadek uporządkowania i kondensacji błony.  

Głównym celem tej rozprawy doktorskiej jest określenie wpływu analogów 

cholesterolu na strukturę oraz dynamikę dwuwarstwy lipidowej w porównaniu do modeli 

zawierających cholesterol wraz z charakterystyką właściwości nanodysków w porównaniu  

z tradycyjnym modelem błony biologicznej („płaska dwuwarstwa”). Do osiągniecia tego celu 

wykorzystano metody modelowania molekularnego, umożliwiające zbadanie tych struktur na 

poziomie atomowym. Charakterystyka badanych modeli obejmuje analizy: struktury białka 

MSP1, parametrów opisujacych strukturę i dynamikę dwuwarstwy lipidowej, oraz porównanie 

tych parametrów pomiędzy badanymi modelami, a także porównanie wpływu cholesterolu  

i jego analogów na własności dwuwarstwy lipidowej.  

Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice między badanymi modelami. Nanodyski 

charakteryzuje niejednorodność dwuwarstwy lipidowej. Jest to wynik obecności białka MSP1 

w tych modelach. Białko to znacząco wpływa na zachowanie lipidów w nanodysku, powodując 

ogólnie wyższe uporządkowanie lipidów w porównaniu do tradycyjnego modelu błony 

lipidowej. W pobliżu białka MSP1 lipidy są mniej uporządkowane niż w centrum nanodysków, 

a wartości parametru uporządkowania Scd zmieniają się gradientowo ku środkowi dysku. 

Dwuwarstwa lipidowa ma najmniejszą grubość przy białku MSP1. Te wyniki wskazują na 

istnienie różnych grup lipidów w nanodyskach, które w zależności od odległości od centrum 

nanodysku, wykazują inne właściwości. Znaczenie ma także rozmiar nanodysku – im większy 

nanodysk tym niższe ogólne uporządkowanie lipidów, ale tym większa populacja lipidów 

znajdujących się w centrum dysków i będących pod mniejszym wpływem białka MSP1. 

Wyniki te podkreślają różnice w stosunku do tradycyjnego modelu dwuwarstwy lipidowej, 

który charakteryzuje się jednorodnością we właściwościach lipidów. 
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Przeprowadzone symulacje pozwoliły także na dokładniejszą charakterystykę wpływu 

cholesterolu na dwuwarstwę lipidową nanodysków, co nie jest w możliwe do zbadania  

z wykorzystaniem tradycyjnych metod eksperymentalnych. Efekt obecności cholesterolu  

w nanodyskach jest silny i porównywalny z tym obserwowanym w liposomach czy w modelu 

błony lipidowej wykorzystywanym w symulacjach dynamiki molekularnej. Cholesterol 

porządkuje lipidy w dwuwarstwie lipidowej nanodysków. Zaobserwowano, że w dyskach 

zawierających cholesterol lipid POPG wykazywał preferencję do lokalizowania się w otoczeniu 

białka MSP1. Także i dla tych dysków wykazano wpływ białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową 

powodujący jej heterogenność. Uzyskane wyniki są ważnym punktem wyjścia dla badań nad 

analogami cholesterolu takimi jak CHS i DC-CHL, które są wykorzystywane eksperymentalnie 

jako substytut cholesterolu.  

Zbadane analogi cholesterolu nie reprodukują w pełni wpływu, który cholesterol 

wywiera na dwuwarstwę lipidową. Pierwszy z nich, CHS, preferencyjnie lokalizuje się  

w pobliżu MSP1, co jest wynikiem oddziaływań elektrostatycznych tej cząsteczki z dodatnio 

naładowanymi resztami MSP1. Oddziaływania te wpływają na właściwości wszystkich lipidów  

w nanodyskach i są one różne od właściwości lipidów w nanodyskach zawierających 

cholesterol. Zaobserwowano także, preferencję lokalizacji przy białku MSP1 cząsteczek 

POPG. Dwuwarstwa lipidowa tych modeli charakteryzuje się także niejednorodnością 

wynikającą z wpływu białka MSP1 na dysk. Wyniki te wskazują więc, że nie jest 

rekomendowane zastosowanie CHS jako zamiennika cholesterolu w nanodyskach. 

Wyniki uzyskane dla modeli z DC-CHL wskazują, że steroid ten zmienia właściwości 

dwuwarstwy lipidowej, zwiększając jej ogólne uporządkowanie. Wykazano także, że również 

w tych dyskach białko MSP1 ma wpływ na niejednorodność dwuwarstwy lipidowej. 

Dodatkowo, DC-CHL wpływa na rozmieszczenie lipidu POPG tworząc z nim agregaty  

w centralnej części nanodysków. Liczba oddziaływań pomiędzy tymi lipidami jest wyższa  

w stosunku do liczby oddziaływań obserwowanej w innych modelach zawierających 

cholesterol lub CHS. To powoduje jeszcze dodatkową niehomogenność dwuwarstwy lipidowej 

i wskazuje na to, że steroid ten nie powinien być stosowany w modelach zawierających ujemnie 

naładowane lipidy takie jak POPG. Pomimo to, DC-CHL może dobrze odzwierciedlać 

zachowanie cholesterolu w dwuwarstwie lipidowej nanodysku. 

Otrzymane w tej pracy wyniki umożliwiły bardziej szczegółową charakterystykę 

nanodysków, a szczególnie wpływu analogów cholesterolu na właściwości dwuwarstwy 

lipidowej i opis dynamiki w tych modelach. Pokazują one, że nanodyski to interesujące modele, 

które słusznie znajdują swoje miejsce w badaniach strukturalnych. Wyniki wskazują jednak na 
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różnice pomiedzy nanodyskami a błoną lipidową, które należy uwzględnić przy projektowaniu 

eksperymentów. Należy wziąć pod uwagę, że dodanie ujemnie naładowanych lipidów do 

nanodysku, takich jak POPG, ma ogromny wpływ na właściwości dwuwarstwy lipidowej i nie 

jest rekomendowane w tych modelach. Kluczowy jest także wybór odpowiedniego analogu 

cholesterolu. CHS nie jest dobrym wyborem ze względu na to, że nie odzwierciedla wpływu 

cholesterolu na dwuwarstwę lipidową. DC-CHL jest lepszym wyborem, jednak należy 

uwzględnić, że nie powinien być stosowany w modelach zawierających POPG lub inny 

naładowany ujemnie lipid. Uzyskane wyniki pozwoliły na doprecyzowanie w jaki sposób 

właściwości nanodysku oraz zamienników cholesterolu mogą wpływać na białka błonowe 

wprowadzone do tego modelu, w skutek czego możliwe będzie lepsze projektowanie takich 

badań. Zastosowanie metod modelowania molekularnego pozwoliło zbadać te mechanizmy na 

poziomie atomowym oraz w femtosekundowej rozdzielczości czasowej, co stanowi 

uzupełnienie oraz wzbogacenie wyników dotychczasowych badań nad nanodyskami 

uzyskanych metodami eksperymentalnymi. 


