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Om centret 
Center for DNA Nanoteknologi (CDNA) blev etableret i marts 
2007 af Kjems, Besenbacher og Gothelf i samarbejde med de 
amerikanske forskere Yan og LaBean. I 2012 blev centret 
forlænget til 2017 og udvidet med fire forskere, Ferapontova, 
Dong, Birkedal og Andersen ved iNANO samt William Shih på 
Harvard University. Formålet med forskningen ved CDNA er at 
udforske fundamentale aspekter af DNA som et 
programmerbart materiale, der kan anvendes til at dirigere 
selvorganisering af molekyler og materialer til nanostrukturer 
og funktionelle nanosystemer.  
Da dette er det sidste år for CDNA og da mange af centerets 
aktiviteter er indlejrede og fortsætter vil de præsenterede 
højdepunkter fokusere på endnu ikke-publicerede resultater 
opnået i 2016.  
 
En RNA origami-struktur der kan detektere analytter i 
celler 
Andersens gruppe  har i samarbejde med Gothelfs gruppe vist 
Förster Resonance Energy Transfer (FRET) mellem 
fluorescerende aptamerer og de har brugt RNA origami til at 
udvikle en FRET-baseret konformationel sensor som giver et 
optisk output (Fig 1). Der er blevet demonstreret in vitro 
detektion af micro-RNA (miRNA) ligesom det lille molekyle S-
adenosyl methionine (SAM) også kunne detekteres. Systemet 
viste langt højere følsomhed over for SAM end eksisterende 
riboswitch systemer. RNA aptamererne bliver udtrykt i E. coli 
celler hvor FRET signalet også detekteres efter tilsætning af 
de små-molekyle farvestoffer der specifikt binder til 
aptamererne. Som proof-of-concept er SAM også blevet 
detekteret in vivo. Det forventes at design af RNA FRET-
sensorer, der kan udtrykkes i celler mod en række forskellige 
analytter, vil gøre det muligt at studere flowet af en række 
metabolitter i celler i realtid.  
 

 
 
Figur 3. Den RNA baserede aptasensor, hvor tilstedeværelsen af en 
analyt som SAM kan detekteres gennem et skift i det optiske signal. 
 
Bifunktionelle protein-komplekser samlet med DNA 
Saporin er et ribosom-inaktiverende protein (RIP) der fungerer 
ved at kløve en enkelt adeninbase fra den store underenhed af 
ribosomet og det fører til celledød. Den relativt lave toxicitet af 
saporin sammenlignet med andre RIP’er skyldes at det er 
dårligt til at trænge ind i celler. Gothelf har i samarbejde med 
Kjems udviklet en metode til at koble saporin til proteinet 
transferrin, hvis funktion at transportere jern over 
cellemembranen. Ved at konjugere en DNA streng til begge 
proteiner kan de samles på en fælles DNA-template via DNA-
hybridisering (Fig. 2). 
 

 
 
Figur 2 DNA dirigeret organisering af jern-transporterproteinet 
transferrin (Tf) og det cytotoxiske saporin (SAP). Det samlede kompleks 
har langt højere toxicitet end de enkelte proteiner.  

In vitro studier viser at det DNA-koblede saporin-transferrin 
kompleks øger optaget i celler og cytotoxiciteten dramatisk. 
Endvidere blev det vist at komplekser hvor de to proteiner er 
bundet sammen med en pH-følsom DNA struktur (i-motif) har 
højere cytotoxicitet end et kompleks bundet sammen med en 
regulær DNA-duplex. Studiet demonstrerer en effektiv og 
modulær metode til at samle flere biomolekylære komponenter 
til modeller for immunotoxiner.  
 
Kontrol af enzymatiske reaktioner i en DNA origami-kasse 
der kan åbnes og lukkes. 
Andersen har i samarbejde med Kjems introduceret en 
dynamisk DNA origami-struktur der fungere som en kasse 
(Fig. 3). DNA kassen er karakteriseret ved at den kan åbnes 
og lukkes og at den kan indeholde proteiner. F.eks. blev det 
vist at den enzymatiske aktivitet af en protease kunne 
kontrolleres ved at enkapsulere proteasen.   
Metoden er general og kan videreudvikles til at kontrollere 
funktionen af en række enzymer hvilket kan finde anvendelse 
indenfor syntetisk biologi og medicin  
 

 
Figur 3 En DNA origami kasse a) Skematisk illustration af kassens 
funktion b) design af kassens struktur. 
 
Immobilisering af antistoffer i DNA origami 
I dette studie har Gothelfs gruppe udviklet en metode til at 
binde og koble antistoffer i kaviteter i DNA origami-strukturer. 
Immobiliseringen blev opnået ved at placere metal-
ligandkomplekser på siderne af kaviteten. Disse kan binde til 
specifikke histidin-grupper der sidder på Fc domænet af IgG-
antistoffer. Efterfølgende blev antistofferne koblet kovalent til 
origami-strukturen via aktiverede estre reageret med lysiner på 
antistoffets overflade. Antistoffer immobiliserede i 2D og  3D 
origami-strukturer blev karakteriseret med AFM (Atomic Force 
Microscopy) og som vist i Figur 4, med TEM (Transmission 
Electron Microscopy). Metoden giver øget mulighed for at 
kontrollere orienteringen af antistoffet når Fc-domænet 
immobiliseres i kaviteten.  Dette giver bedre mulighed for at 
dirigere og optimere binding af et eller flere antistoffer til store 
molekyler.   

 
Figur 4 Immobilisering af IgG-antistoffer i to 3-dimensionelle DNA 
origami-strukturer. a) Illustration og TEM billede af en struktur hvor 
kaviteten er placeret ortogonalt i forhold til DNA helicerne, b) Illustration 
og TEM billede af en struktur hvor kaviteten er placeret parallelt med  
DNA helixerne. Skala bjælke = 20 nm.  


