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Nabídka studentských projektů
1. Teplotní změny neselfkomplementární DNA
Pro výzkum stability komplexů nukleových kyselin, např. DNA dvoušroubovic či vlásenek, je třeba samostatně popsat jak tyto komplexy,
tak vlastnosti samostatných nesbalených molekul vzniklých jejich rozpadem. Ukazuje se však, že parametry strukturovaných i nestrukturovaných řetězců DNA závisejí na teplotě [1,2]. Je však závislost chemických posuvů ve spektrech jaderné magnetické rezonance (NMR)
skutečně lineární [3], jak napovídají experimenty prováděné v omezeném teplotním rozsahu?
Pro rozšíření dostupných dat je třeba najít takové sekvence DNA, které zůstávají v širokém rozsahu teplot strukturně stabilní či naopak jako
samostatná nesbalená vlákna. Na základě teoretických předpovědí [4] jsme navrhli sekvence, které vylučují tvorbu klasických
komplexů obsahujících Watsonovy-Crickovy bázové páry. Cílem projektu bude pomocí NMR vysokého rozlišení ověřit či vyvrátit tento předpoklad a následně vyhodnotit funkční závislost chemických posuvů na
teplotě.

2. Vliv těžké vody na stabilitu methylované DNA
V biologických dějích hraje podstatnou roli nejen struktura, ale i pohyblivost a stabilita dvoušroubovice DNA. Methylace cytosinu v DNA
reguluje aktivitu genů a je spojena s nárůstem pevnosti duplexu [5,6].
Na krátkých úsecích nukleových kyselin lze pomocí spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR) přesně lokalizovat změny struktury dvoušroubovice během navyšování či snižování teploty [7].
V tomto projektu bude vyhodnocen vliv postupné záměny vody za
těžkou vodu (D2O) na termodynamiku methylované DNA, což může
přispět k lepšímu porozumění celému mechanismu stabilizace dvoušroubovice, potažmo pak fyzikálním základům regulace genové exprese.
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3. DNA dvoušroubovice v různém iontovém prostředí
Pevnost a flexibilita dvoušroubovice DNA úzce souvisí s iontovým
složením rozpouštědla [8]. Ve vodných roztocích jsou kationty nutné
pro kompenzaci záporného elektrického náboje nukleových kyselin,
kromě toho se ale mohou účastnit specifických vazeb, které závisejí na
chemickém prvku [9].
V rámci tohoto projektu budou pomocí jaderné magnetické rezonance měřeny spektrální a termodynamické vlastnosti modelové DNA
dvoušroubovice během jejích tání, a sice pro různé složení iontů v roztoku. Lze nahradit sodík za draslík či hořčík nebo měnit jejich koncentrace; přesný plán bude upřesněn se zájemcem o tento projekt.

4. Teplotní rozpad DNA vlásenky
Variabilita prostorových struktur nukleových kyselin je značná: kromě
dvoušroubovic mohou tvořit také útvary ze tří či čtyř vláken, ale i vlásenky z jediné molekuly [10]. Některé z vlásenek vykazují i v případě
velice krátkých úseků DNA překvapivě vysokou stabilitu, jež silně závisí na drobných změnách v sekvenci bází [11].
V projektu bude ověřeno, zda u vybraného úseku DNA skutečně dochází k předpovídané tvorbě vlásenky, vyhodnocena její stabilita pomocí experimentů jaderné magnetické rezonance (NMR) vysokého rozlišení [12] a studovány změny vyvolané otočením koncových bázových
párů nebo nukleotidu ve smyčce. Alternativami jsou přiřazení rezonancí v 1H spektrech konkrétním atomům ve vybrané molekule DNA na
základě 2D experimentů nebo výzkum možných mezistavů během tání
vlásenky tvořené DNA z oblasti cTAR viru HIV.
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