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ABSTRACT
Enkephalins are pentapeptides (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met/Leu) with proven antinociceptic
action in organism. They are neurotransmitters found in the central nervous system, which
interact with opioid receptors in order to play their biological action. Enkephalin receptors
belong to G-protein coupled receptors. It is known that these receptors are located in membrane
rafts. Moreover, it is believed that in order to achieve conformation for binding to opioid
receptors enkephalins interact with the lipid phase of the membranes. In the present work by
using Langmuir’s monolayer technique in combination with Wilhelmy’s method for measuring
the surface pressure, the interaction between synthetic enkephalins and monolayers composed of
the raft lipids palmitoyl oleoyl phosphatidyl choline, sphingomyelin, cholesterol, as well as their
double and triple mixtures was studied. From the pressure-area isotherm measured, the
compressional modulus of the lipids and lipids-peptides monolayers was determined. Our
results showed that the addition of the synthetic enkephalins to the monolayers studied led to
change in the lipid monolayers characteristics. This observation demonstrated that there was an
interaction between the peptides and the raft lipids.
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УВОД
За въвеждането на ново лекарство в клиничната практика са необходими много години.
Ето защо е важно при предклиничните изследвания моделните системи и използваните
методи да са лесни и удобни за работа и същевременно да са достатъчно информативни.
Монослойната техника на Лангмюир е подходящ метод, който би могъл да се използва като
първа стъпка на предклинични изследвания за нови биологично активни молекули, които
осъществяват функцията си чрез взаимодействие с клетъчната мембрана.
В последните десетилетия, след откриването на енкефалините през 1975 г. ендогенните
опиоидни пептиди будят интерес заради тяхното доказано антиноцицептивно действие [5].
Изследва се механизмът на тяхното действие, като в допълнение опиоидите се модифицират,
за да се повиши резистентността им при фармакологичното им администриране.
Енкефалините (Tyr-Gly-Gly-Phe-(Met or Leu) са невротрансмитери, установени в
централната нервна система при човек, особено в участъците, свързани с болковите пътища
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[9, 12]. В допълнение към аналгетичното им действие, енкефалините участват и в йонния
транспорт в гастроинтестиналния тракт [2], във възпалението и имунния отговор [17], в
запаметяването [6] и др.
В литературата има ограничена информация за точните молекулни механизми на
взаимодействие между енкефалините и биологичните мембрани. За да осъществят
биологичната си функция, невропептидите трябва да се транспортират от водна фаза до
липидното обкръжение на мембранните си рецептори [13]. Счита се, че те взаимодействат с
мембраната на нервната клетка, за да добият правилна конформация за свързване с
рецепторите [1]. Според този модел, наречен „мембранна катализа“, полярните глави на
липидите взаимодействат с тези амфифилни пептиди, което води до тяхната биологично
активна конформационна промяна [15]. Известно е, че Метионин-енкефалините (Met-enk)
действат чрез три основни опиоидни рецептори: µ-, δ- и κ-, както и ζ-рецептори, които са
свързани с G-протеини [14]. В допълнение е известно, че този тип рецептори, включително и
опиоидните, се локализират преимуществено в т.нар. мембранни рафтове [7,8], които се
състоят от сфингомиелин, холестерол и фосфатидилхолин [3, 4].
До момента липсват достатъчно литературни данни за влиянието на изкуствено
създадени невропептиди върху мембраните, поради което изследването на взаимодействието
между синтетични енкефалини и липидни моделни мембрани, като Лангмюировите
монослоеве, е от съществен интерес. Целта на представената работа е да се изследва
влиянието на изкуствено създаден Met-enk върху физикохимичните характеристики на
монослоеве, съставени от рафтовите липиди палмитоолеоилфосфатидилхолин (POPC),
сфингомиелин (Sm) и холестерол (Cho), както и от техни смеси.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Метионин-енкефалинът е синтезиран в Лабораторията по биоактивни пептиди, ИМБ,
БАН. POPC, Sm и Cho са закупени от Sigma-Aldrich.
Всички измервания са осъществени в Лангмюирова везна MicroTrough X (Kibron Inc.,
Finland). Везната на Лангмюир се състои от вана, в която, с помощта на микроспринцовка
тип Hamilton, върху подложка от 0.15 M NaCl се формират монослоевете от POPC, Sm, Cho и
техни предварително формирани еквимоларни двойни и тройни смеси, разтворени в
хлороформ. Апаратът използва метода на Wilhelmy за измерване на повърхностното
налягане на течности чрез платинена игла, потопена в течната субфаза и свързана с прецизна
везна, като се измерва силата, с която иглата се притегля от подложката. След изпаряване на
ратворителя, под формирания монослой се инжектира Met-enk, разтворен във физиологичен
разтвор, до крайна концентрация 0.1 mM и с помощта на подвижни бариери пептидлипидният филм се компресира до 20 % от първончалната площ. Получените резултати са
представени под формата на изотерми повърностно налягане (π, mN/m)/площ за молекула (A,
Å2/molecule). От π/A-изотермите за всеки от изследваните монослоеве са изчислени модулите
на компресия, посредством формулата:

.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Изследвано е влиянието на синтетичен Метионин-енкефалин върху компресионните
π/А-изотерми и еластичността на монослоеве, съставени от рафтовите липиди POPC, Sm и
Cho, самостоятелно и след инжектирането на пептидите към техни двойни и тройни смеси.
Получените резултати показват, че добавянето на пептида към всички изследвани
монослоеве влияят върху компресионните π/А-изотерми, което е по-силно изразено при пониски стойности на повърхностно налягане, съотв. при по-рехав монослой (Фиг. 1А, 2А и
3А). При всички анализирани изотерми се вижда, че преходът от много рехав монослой
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(газово фазово състояние) към течно-неподредено фазово състояние, след добавянето на Metenk не е ясно изразен и компресията започва от по-високо повърхностно налягане.
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Фигура 1. Компресионна π/A-изотерма (А) и модул на еластичност (B) на липидни монослоеве,
съставени от POPC, Sm и Cho самостоятелно и след инжектиране на Метионин-енкефалин (0,1mM).

В допълнение, сравнявайки мономолекулните монослоеве, с двукомпонентните
липидини монослоеве, се вижда, че при първите промяната в изотермите е по-изразена (Фиг.
1А и 2А). При двойните смеси, инжектирането на невропептида към Sm/Cho-монослой води
до незначителен ефект, което е логично, тъй като двата липида проявяват силен афинитет
един към друг и водят до формиране на домейни в течно-подредено състояние, т.е.
„втвърдяват“ монослоевете [16] и не преодставят достатъчно свободна площ за проникване
на енкефалиновите молекули. Подобен слаб ефект се наблюдава и при π/А-изотермата на
тройната липидна смес (Фиг. 3А), тъй като очаквано тази рафтова композиция, също
формира течно-подередени домейни с висок афинитет между отделните компоненти [3,4].
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Фигура 2. Компресионна π/A-изотерма (A) и модул на еластичност (B) на липидни монослоеве,
съставени от двойни смеси на POPC, Sm и Cho самостоятелно и след инжектиране на Метиониненкефалин (0,1mM).

При високи стойности на π при всички компресионни изотерми взаимодействието
между липидните монослоеве и изследваните от нас невропептиди е по-слабо изразено,
което е логично, поради по-плътната опаковка на липидите.
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Фигура 3. Компресионна π/A-изотерма (A) и модул на еластичност (B) на липидни монослоеве,
съставени от тройна смес на POPC, Sm и Cho самостоятелно и след инжектиране на Метиониненкефалин (0,1mM).

Получените от изотермите резултати показват, че енкефалините проникват в липидните
моделни мембрани, когато те са в течно-неподредено фазово състояние. Изразените до този
момент хипотези се потвърждават и от анализа на изчислените модули на компресия и
зависимостта им от повърхнностното налягане.
Според литературата стойностите на модула на компресия под 100 mN/m съответстват
на ниска степен на подреденост на опашките на липидните молекули, изграждащи
монослоевете, докато по-високите стойности на този параметър демонстрират намаляване на
еластичността на съответния монослой, т.е. плътна опаковка на хидрофобните части на
молекулите [11].
По отношение еластичността на монослоевете, ефектът от добавянето на пептидите е
по-значим, в сравнение с данните от π/А-изотермите (Фиг. 1B, 2B и 3B). При
еднокомпонентните монослоеве еластичността слабо се увеличава след инжектирането на
енкефалините, като в същото време фазовите преходи се изместват към по-високи стойности
на повърхностно налягане. [10].
При двойните и тройната липидни смеси, в допълнение към повишаването на
латералната еластичност, т.е. намаляването на стойността на модула на компресия при
добавяне на Met-enk, в сравнение с чистите липидни монослоеве, първият пик от графиката,
характеризираща двукомпонентните липидни филми, става почти незабележим (Фиг. 2B и
3B). „Изглаждането“ на първия пик отразява липсата на ясно изразен фазов преход,
установен от π/А-изотермата, което потвърждава липид-пептидното взаимодействие при
ниски стойности на повърхностно налягане. По-ниските стойности на модула на компресия
от своя страна, вероятно се дължат на навлизане на пептидните молекули в монослоевете,
което води до неподреденост на въглеводордните им опашки и следователно, до засилен
флуидитет на съответните смесени моделни мембрани.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резулати демонстрират потенциала на липидните Лангмюирови
монослоеве да бъдат успешно прилагани като елегантен и прост метод за изследване на
липид-пептидните взаимодействия на въздушно-водната фазова граница.
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