
DNA jest jedną z najważniejszych molekuł występujących w przyrodzie. To w niej zakodowane są wszystkie informacje o każdej
komórce naszego organizmu. Od czasu odkrycia struktury DNA w latach 50-tych przez Watsona i Cricka cząsteczka ta rozpala
wyobraźnię naukowców. Jest ona uważana za centralną cząsteczkę życia, dlatego też wszelkie uszkodzenia DNA wpływają na
całą komórkę a nawet na cały organizm. Zdarza się, że pewne uszkodzenia powodują śmierć komórki a skrajnych przypadkach
prowadzą nawet do powstania nowotworu. Cząsteczka DNA jest podatna na wpływ wielu czynników takie jak: chemiczne,
światło UV, promieniowanie wysoko energetyczne (rentgenowskie).
Na szczęście nici DNA występują w formie odpowiadających sobie par. Kiedy jedna z nich zostaje uszkodzona druga służy jako
wzorzec do odbudowy. Dlatego najgroźniejsze są sytuacje, kiedy obie nici DNA ulegają uszkodzeniu jednocześnie.
W ludzkim organizmie jest wiele mechanizmów naprawczych. Gdy dojdzie do podwójnego pęknięcia pojawiają się specjalne
białka, które rozpoznają pęknięte końce i sklejają je. Niestety ten mechanizm nie jest idealny. Nie zawsze udaje się naprawić
zniszczone DNA. Ostatnią deską ratunku dla komórki jest naprawienie DNA przez tak zwane wypętlenie.
Cząsteczka ludzkiego DNA jest zbudowana w formie powtarzających się bloków. Jeśli nie ma możliwości naprawy uszkodzonego
bloku DNA korzystniejsze dla komórki jest pozbycie się całego jednego bloku niż posiadanie źle funkcjonującego. W tym
projekcie badawczym mechanizm naprawy DNA przez wypętlenie będzie szczegółowo badany. Jest to ważny mechanizm,
ponieważ stanowi ostatnią linię obrony przez śmiercią komórki lub staniem się źle funkcjonującą lub komórką nowotworową.
Przed rozpoczęciem badań nad samym mechanizmem naprawczym konieczne jest zbadanie jak zachowuje się uszkodzone DNA.
Ponieważ jest to wyzwanie niezwykle trudne eksperymentalnie w tym projekcie badawczym zaproponowano użycie metod
komputerowych do zbadania tego procesu. W pierwszym etapie zostaną zbadane jakie reakcje zachodzą podczas uszkodzenia
DNA. Następnie zostanie zbadane zachowanie cząsteczki DNA, jej stabilność i tendencja do ulegania dalszej deformacji. Jeśli
następuje zmiana kształtu to w jakim stopniu jest ona istotna. Poznanie tego mechanizmu przybliży nas do zrozumienia procesów
zachodzących przy tworzeniu komórek nowotworowych. Co więcej w przyszłości może pomóc w projektowaniu mechanizmów
zapobiegających powstawaniu nowotworów.
W kolejnym etapie zostanie zbadany mechanizm wypętlenia. Najpierw zostanie zbadane jak białko powodujące wypętlenie wiąże
się z uszkodzonym DNA. Postaramy się odpowiedzieć jak to się dzieje, że białko wie, gdzie ma się przyłączyć. W ostatnim etapie
zostanie zbadany sam mechanizm wypętlenia, czyli jak to się dzieje, że cały blok DNA jest usuwany poza strukturę podwójnej
helisy.


