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Samenvatting
Functionele nanostructuren hebben de evolutie van de velden van nanowetenschap en
nanotechnologie gestimuleerd, door het fabriceren van ongekende architecturen van
het moleculaire niveau, om materialen met nieuwe eigenschappen in de
macroscopische wereld te bereiken. Op deze gebieden hebben biomacromoleculen,
d.w.z. eiwitten, DNA en hun assemblages, zoals virussen, vanwege hun inherente
3D-structuren, enorme aandacht getrokken om hun biologische functie om te zetten in
toepasbare materialen in technologische systemen. Er zijn pogingen ondernomen om
hun slechte structurele stabiliteit te overwinnen in afwezigheid van een waterige
omgeving en ze in hoge concentratie te handhaven tijdens productieprocessen. Door
een dubbelstrengs (ds) DNA-surfactant complex te mengen in organische fase met
een NLO-actieve kleurstof en een tweede kleurstof, Disperse Red 1, zijn tweed orde
niet-lineaire optische (NLO) materialen
modulatoren

[2]

[1]

en elektro-optische golfgeleider

met succes gefabriceerd. De dsDNA-lipide film werd gegoten van de

organische oplossing, dat anisotroop elektrisch geleidingsvermogen vertoonde, als
gevolg van het basenpaar stapelen. [3] De algemene benadering is om deze biologische
entiteiten te complexeren met moleculen die tegengesteld geladen zijn, zoals
oppervlakteactieve stoffen en polymeren, om de aggregatie te minimaliseren en hun
natuurlijke conformatie te behouden. Tegelijkertijd maakt de vorming van complexen
gemakkelijke verwerking van de biomacromoleculen mogelijk.

In hoofdstuk 1 zijn twee manieren uit de literatuur geïntroduceerd om
biomacromolecuulcomplexen te vormen door elektrostatische interacties. Een manier
daarvan is door ionenuitwisseling met geladen polyethyleenglycol (PEG) delen in een
waterige oplossing. Een andere manier is coöperatieve precipitatie. Oplosmiddelvrije
nucleïnezuur-, eiwit- en virus-PEG-complexen werden verkregen als vloeistoffen bij
kamertemperatuur met intacte structuren en vertoonden een goede oplosbaarheid in
gebruikelijke organische oplosmiddelen, zodat hun biologische functies in watervrije
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toestand werden bewaard en de materialen konden worden verwerkt in organische
fase.

Coöperatieve

precipitatie

maakte

de

complexatie

mogelijk

tussen

biomacromoleculen en kationische lipiden op een stoichiometrische manier. De
eigenschappen van de verkregen complexen, zoals faseovergangstemperatuur en
compacte ordening, kunnen worden afgestemd door de structuur en alkylketenlengte
van lipiden te veranderen. Hoewel er twee benaderingen zijn ontwikkeld, heeft elk
daarvan een aantal tekortkomingen. De ionenuitwisseling vereist een te grote
hoeveelheid liganden en tijdrovende dialyse om een redelijke complexeringsgraad te
bereiken. De coöperatieve precipitatie is alleen van toepassing op bepaalde
kationische lipiden met alifatische staarten met 8 tot 16 koolstofatomen. Om de
keuzes van lipiden te verbreden, hebben we in hoofdstuk 2 een tweestaps methode
ontwikkeld om functionele lipiden zoals π-systemen op DNA te introduceren.
Wateroplosbaar 4- (hexyloxy)anilinium (ANI) werd gesynthetiseerd als een
sleutelingrediënt om DNA uit de waterige fase te precipiteren en vervolgens oplosbaar
te maken in de organische fase, waarbij ANI vervolgens kan worden uitgewisseld
voor een meer hydrofoob van amine verkregen surfactant. We hebben aangetoond dat
deze methode volledige uitwisseling van de surfactant oplevert en de modificatie van
DNA met hydrofobe primaire, secundaire en tertiaire alkylamines mogelijk maakt.
Zelfs een amine afgeleid van aromatisch terthiofeen werd met succes gecomplexeerd
met DNA, door op deze manier een rechtshandige helix aan te nemen als een resultaat
van gecomplexeerd te zijn met het DNA-molecuul. Uitgaande van dergelijke
architecturen

met

aromatische

moleculen,

werd

een

op

DNA gebaseerd

lichtoogstsysteem gefabriceerd door complexeren met van amine afgeleide
pyreeneenheden, die licht absorberen bij 350 nm en vervolgens de energie langs het
DNA naar een chromofoor overbrengen aan het uiteinde van de DNA-streng om
fotonen uit te zenden bij 610 nm.

In hoofdstuk 3 hebben we de tweestaps lipide-uitwisselingsmethode toegepast op
negatief geladen gesulfateerdecyclodextrine (CD). CD werd gecomplexeerd met ANI
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in waterige oplossing en vervolgens onderworpen aan de uitwisseling van
tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine in organische fase. Volledig gesulfateerde
gesubstitueerde a-cyclodextrine en β-cyclodextrine (α- en β-volledige-CD), evenals
heptakis(6-O-sulfo)-β-cyclodextrine (β-half-CD) werden vervaardigd in complexen
die vloeidend eigenschappen vertonen bij kamertemperatuur. De viscositeit en
overgangstemperaturen van de complexen variëren van -5 tot 22 °C en nemen toe in
de volgorde van β-volledige CD < α-volledige CD < β-half-CD. Ze zijn allemaal
thermisch stabiel tot 220°C en gedragen zich als kamertemperatuur CD ionische
vloeistof. De holte van CD werd gehandhaafd om gastmoleculen zoals pyreen op te
nemen. De succesvolle opname werd aangetoond door de fluorescentieverandering
van pyreen voor en na menging met CD- ionischevloeistoffen. Deze vondst duidde op
de opname van pyreen in de hydrofobe holte van CD- ionischevloeistoffen.

In hoofdstuk 4 hebben we deze lipiden uitwisselingsmethode toegepast op complexe
amine-afgeleide PEG's met DNA. Als een standaardprocedure werd eerst ANI
toegepast om DNA uit de waterige fase te precipiteren en werd vervolgens
onderworpen aan de verplaatsing van PEG's met MW 350, 500, 750, 1000 en 1500
Dalton in organische fase. Hieruit kwam, dat alleen de eerste vier met succes
elektrostatisch kunnen worden geïntroduceerd op DNA met DNA-PEG-complexen
vormend. De complexen werden gekarakteriseerd door NMR, UV/Vis en CD
spectroscopie. Het MW van DNA-PEG-complexen werd verder bestudeerd via GPC
gekoppeld aan statische lichtverstrooiing, hetgeen aantoonde dat de substitutiegraad
van PEG alleen volledige omzetting kan bereiken wanneer laagmolecuulgewicht PEG
met een massa van 350 Da wordt gebruikt. De substitutiegraad daalde geleidelijk tot
30% wanneer de MW van de PEG's werd verhoogd tot 1000 Da.

In hoofdstuk 5 werd een nieuwe generatie van lipiden uitwisselingsmethoden
ontwikkeld op basis van een vergelijkbaar werkingsprincipe als de vorige. Dit maakte
de introductie mogelijk van quaternaire ammoniumverbindingen op negatief geladen
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DNA door elektrostatische interacties. ANI werd gebruikt om DNA uit waterige fase
te precipiteren. Daarna werd het vervangen door quaternaire ammoniummoleculen die
acetylacetonaat als tegen ion bevatten. Dit uitwisselingsproces kan worden
gerealiseerd, omdat de geconjugeerde base van acetylacetonaat erg sterk is, waardoor
een proton van ANI kan worden geabstraheerd. Als gevolg wordt ANI neutraal en
aanvaardt acetylacetonaat het proton om het neutrale diketon te vormen. Het positief
geladen quaternaire ammonium bindt vervolgens elektrostatisch met de negatief
geladen fosfaatgroepen van DNA met nieuwe DNA-complexen vormend.
(Polyethyleenglycol) trimethylammonium (TMA-PEG) en tetra-alkylammonium
verbindingen werden op deze wijze op DNA geïntroduceerd en werden grondig
gekarakteriseerd. Bovendien werd de stabiliteit van het DNA-TMA-PEG750-complex
vergeleken met DNA-PEG-complexen gemaakt in hoofdstuk 4 in verschillende
bufferoplossingen, waaruit bleek dat quaternair ammonium kwetsbaarder is voor
ionenverplaatsing dan de primaire amine PEG's, vanwege de lage bindingsconstante
van quaternair ammonium aan fosfaatgroepen.

Samenvattend, twee nieuwe uitwisselingsmethoden zijn ontwikkeld om een grote
verscheidenheid van kationische groepen als tegenionen aan de anionische
DNA-backbone te introduceren. De omvang van tegenionen varieert van aminen die
lange niet in wateroplosbare alkylketens dragen, amines met n-systemen tot
quaternaire ammoniumgroepen die een proton missen in het stikstofcentrum. Verder
werden kleine moleculen met een laag molecuulgewicht gecomplexeerd met DNA tot
polymeren met een molecuulgewicht van meer dan 1,5 KDa. Het laatste type
moleculen leidt tot DNA-flessenborstelstructuren. Verwacht wordt, dat de nieuwe
methoden die in dit proefschrift worden geïntroduceerd, invloed hebben op DNA dat
wordt gebruikt in technische toepassingen of op het gebied van de biogeneeskunde.
Voor

het

laatste

toepassingsveld

werden

nucleïnezuren

vaak

covalent

gefunctionaliseerd met PEG om hun degradatie door nucleasen in biologische media
te vertragen. De nieuwe elektrostatisch gebonden DNA-PEG-hybriden kunnen leiden
118

tot een verhoging van de stabiliteit van het nucleïnezuurgedeelte. Bewerkelijke
chemische functionalisering van het DNA zou daardoor kunnen worden vermeden en
tegelijkertijd

zou

de

nieuwe

elektrostatische

functionalisering

strategie

nucleïnezuurmedicijnen kunnen helpen effectiever te zijn.
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