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Przedmowa

Niniejsza rozprawa doktorska prezentuje zastosowanie modeli gruboziar-
nistego i pełnoatomowego do opisu dynamiki białek z węzłami, wnękami oraz
białek celulosomalnych.
Stawiamy sobie w niej różne cele w zależności od rozpatrywanego zagadnienia.

W rozdziale pierwszym wprowadzamy modele dynamiki molekularnej,
w ramach których przedstawione wyniki zostały uzyskane.

Rozdział drugi stanowi o nowej metodzie badania stabilności mechanicz-
nej białek, dla której staramy się znaleźć warunki stosowalności i pomóc
w interpretacji wyników doświadczalnych.

W rozdziale trzecim skupiamy się na klasie białek, które w stanie na-
tywnym zawierają węzły. Na początku wprowadzamy czytelnika w ogólną
tematykę struktur zawęźlonych omawiając sposoby opisu takich geometrii.
Następnie, przez opis wyników symulacji rozciągania ze stałą siłą białek z wę-
złami, a także przedstawienie ich właściwości termodynamicznych, staramy
się wskazać rolę węzłów w białkach. Pokazujemy również, jak na takie struk-
tury wpływa bliskość granicy woda – powietrze, co jest problemem niezwykle
istotnym w wielu dziedzinach życia, nie tylko w kontekście białek zawierają-
cych węzły. Następnie, stawiamy sobie bardzo ambitny cel, jakim jest próba
zrozumienia procesu zwijania się białek z węzłami, a także opis mechanizmów
za nim stojących. Pokazujemy, spełnienie jakich warunków jest konieczne do
tego, aby możliwe było zwijanie i zapętlanie się białka z węzłem głębokim
oraz opisujemy w języku energii potencjalnej mechanizm za tym stojący. Po-
kazujemy także, jak na zwijanie się takich białek wpływa obecność w symu-
lacji modeli rybosomu. W rozdziale tym badamy także zwijanie i zapętlanie
się białka z węzłem płytkim wskazując na nowe mechanizmy za ten proces
odpowiedzialne.

Rozdział czwarty dotyczy białek i kompleksów białkowych z wnękami.
Rozpoczyna się on od opisu parametrów geometrycznych, termodynamicz-
nych oraz mechanicznych charakteryzujących białka związane z patogenezą
roślin. Skupiamy się na nich dlatego, że mimo ich wysokiego poziomy eks-
presji, do tej pory, nie została jednoznacznie wskazana ich funkcja. Są one
tym bardziej ciekawe, gdyż posiadają w swojej strukturze stosunkowo dużą,
dobrze określoną wnękę, której rola również jest nieznana. W celu właściwe-
go scharakteryzowania takich struktur wprowadzamy nowy algorytm, który
pozwala na określanie położenia wnęk i wyznaczanie ich objętości.
W drugiej części tego rozdziału omawiamy kwazisferyczne otoczki wirusowe
i dyskutujemy wyniki dotyczące ich objętości. Problem ten jest o tyle istotny,
że struktury z dostatecznie dużymi wnękami mogą być potencjalnymi kan-
dydatami na nośniki materiału genetycznego w terapii genowej.
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Na koniec przedstawiamy rezultaty użycia wspomnianego algorytmu do wy-
znaczenia objętości aminokwasów w białkach, a następnie, na tej podstawie,
ich efektywnych promieni, co może znaleźć późniejsze zastosowanie w symu-
lacjach dynamiki molekularnej.

Na początku rozdziału piątego omawiamy biofizykę celulosomu i wprowa-
dzamy nową metodę rekonstrukcji grup bocznych opartą na podejściu staty-
stycznym. Następnie, prezentujemy sposób naprawy struktury jednego z bia-
łek tworzących celulosom, uzyskując w ten sposób strukturę wyjściową do
przeprowadzania badań teoretycznych nad jej mutacjami. W ostatniej czę-
ści tego rozdziału pokazujemy wyniki badań, których celem jest uzyskanie
ulepszonego celulosomu o określonych właściwościach termodynamicznych
i mechanicznych. Była to najbardziej czasochłonna część przedstawionej tu
pracy, gdyż wymagała przeprowadzenia kilkuset symulacji w ramach modelu
pełnoatomowego i gruboziarnistego.

Ostatni rozdział krótko podsumowuje wyniki uzyskane w ramach pracy
nad niniejszą rozprawą. Niektóre z nich nie zostały jeszcze opublikowane,
ale całość opiera się głównie na poniżej wymienionych jedenastu artykułach
naukowych, dostępnych na załączonej płycie CD i cytowanych w tekście za
pomocą liczb rzymskich:

I Theoretical tests of the mechanical protection strategy in protein nano-
mechanics
M. Chwastyk, A. Galera-Prat, M. Sikora, À. Gómez-Sicilia,
M. Carrión-Vázquez, M. Cieplak
Proteins: Struct., Funct., Bioinf. 82, 717–726 (2014)

II Knotted Proteins under Tension
M. Chwastyk, M. Cieplak
Israel J. Chem. 54, 1241–1249 (2014)

III Cotranslational folding of deeply knotted proteins
M. Chwastyk, M. Cieplak
J. Phys.: Condens. Matter – special issue: Knots 27, 354105 (2015)

IV Multiple folding pathways of proteins with shallow knots and
co-translational folding
M. Chwastyk, M. Cieplak
J. Chem. Phys. 143, 045101 (2015)

V Topological transformations in proteins: effects of heating and proximity
of an interface
Y. Zhao, M. Chwastyk, M. Cieplak
(wysłane do publikacji)
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VI Structure-based analysis of thermodynamic and mechanical properties
of cavity-containing proteins – case study of plant pathogenesis-related
proteins of class 10
M. Chwastyk, M. Jaskólski, M. Cieplak
FEBS J. 281, 416-429 (2014)

VII The volume of cavities in proteins and virus capsids
M. Chwastyk, M. Jaskólski, M. Cieplak
Proteins: Struct., Funct., Bioinf. 281(1), 416-429 (2016)

VIII Statistical radii associated with amino acids to determine the contact
map: fixing the structure of a type I cohesin domain in the Clostridium
thermocellum cellulosome
M. Chwastyk, A. Poma, M. Cieplak
Phys Biol. 12, 046002 (2015)

IX Towards designer cohesins – single-site mutations exert a powerful
non-local influence on the protein structure and stability
M. Chwastyk, A. Galera-Prat, A. M. Vera-Gomez, M. Gunnoo,
D. Thompson, M. Carrión-Vázquez, M. Cieplak
(manuskrypt)

X Coarse-grained model of the native cellulose Iα and the transformation
pathways to the Iβ allomorph
A. B. Poma, M. Chwastyk, M. Cieplak
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publikacje, które także można znaleźć na załączonej płycie CD:

XII Atomistic Calculation of Coulomb Interactions in Semiconductor Nano-
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Rozdział 1

Dynamika molekularna białek

Symulacje dynamiki molekularnej pozwalają na wgląd w funkcjonowanie
przeróżnych układów na poziomie atomowym, co często jest trudne do osią-
gnięcia w doświadczeniu. Podejście takie rozpoczyna się od opisu badanego
układu w języku potencjałów empirycznych, a następnie przejściu do jego dy-
namiki. Prekursorem takiego rozwiązania był Lifson z zespołem [1–3]. Opis
może być przeprowadzony na różnych skalach odległości, a zazwyczaj jest
to poziom atomowy [4–8]. Z uwagi na dużą złożoność obliczeniową takich
problemów, symulacje pełnoatomowe (podr. 1.1.) są niepraktyczne i bardzo
rzadko wykorzystuje się je do badania dużych zmian konformacyjnych. Wy-
jątkiem są pojedyncze przypadki zwijania małych białek [9, 10], ale nawet
w takiej sytuacji obliczenia wykorzystujące setki procesorów mogą trwać wiele
miesięcy, a uzyskana zmiana konformacyjna będzie nadal niewielka. Proble-
mem jest nie tylko badanie dużych zmian konformacyjnych, ale również sam
rozmiar symulowanej struktury. Tym samym stosowanie opisu pełnoatomo-
wego do dużych białek, czy struktur takich jak na przykład wirusy, rybosom
czy proteasom, zbudowanych z wielu podjednostek [11,12], jest również bar-
dzo niewydajne. Rozwiązaniem tego problemu może być przejście od modelu
pełnoatomowego do modelu gruboziarnistego (podr. 1.2.), w którym liczba
stopni swobody układu jest istotnie mniejsza. Procedura ta polega na repre-
zentowaniu całych grup atomów przez pojedyncze efektywne kule [13–15] oraz
pozbyciu się cząsteczek rozpuszczalnika i uwzględnianiu ich obecności przez
wprowadzenie sztucznych oddziaływań, zależnych od temperatury, opisywa-
nych przez funkcje matematyczne. To właśnie w taki sposób wprowadzany
jest ruch i fluktuacje termiczne do układu. Z kolei oddziaływanie pomiędzy
efektywnymi kulami jest opisywane tak, jak w modelu pełnoatomowym, ale
przez odpowiednio zmienione potencjały empiryczne.

Symulacje, które wykonywaliśmy, były oparte na doświadczalnie wyzna-
czonych strukturach białek, pobranych z bazy RCSB Protein Data Bank
(PDB) [16]. W dynamice pełnoatomowej wykorzystywaliśmy wszystkie atomy
dostępne w pliku z bazy PDB, zaś w dynamice gruboziarnistej całe amino-
kwasy były reprezentowane przez pojedyncze kule o określonym promieniu,
zlokalizowane na atomach Cα. Od tej pory będziemy je w skrócie nazywali
residuami.
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1.1. Model pełnoatomowy

Pełnoatomowa dynamika molekularna opiera się na rozwiązywaniu, dla
wszystkich N atomów w układzie, równania Newtona:

mi ~̈ri = − ∂

∂~ri
Utotal(~r1, ~r2, . . . , ~rN), i = 1, 2, . . . , N, (1.1.)

gdzie mi jest masą i-tego atomu, ~ri określa jego pozycję, zaś Utotal – energię
potencjalną zależącą od położeń wszystkich pozostałych atomów [17]. Wła-
śnie energia potencjalna układu, opisywana przez pole siłowe, jest kluczowym
elementem dynamiki molekularnej. Symulacja będzie tym dokładniejsza, im
pole siłowe wierniej będzie opisywało oddziaływania między atomami.

W symulacjach, które przeprowadzaliśmy w ramach modelu pełnoatomo-
wego, energia potencjalna była postaci [17]:

Utotal = Ubond + Uangle + Udihedral + UvdW + UCoulomb. (1.2.)
Pierwsze trzy człony opisują potencjały deformacji wiązań (Ubond), kątów
płaskich (Uangle) i kątów torsyjnych (Udihedral):

Ubond =
∑

bonds, i

kbond
i (ri − r0i)2 , (1.3.)

Uangle =
∑

angles, i

kangle
i (θi − θ0i)2 , (1.4.)

Udihedral =
∑

dihedrals, i

kdihedral
i [1 + cos (niφi − γi)] dla ni 6= 0
kdihedral
i (φi − γi)2 dla ni = 0,

(1.5.)

gdzie sumowanie po zmiennej bonds przebiega po wszystkich wiązaniach ko-
walencyjnych w układzie, po zmiennej angles – po wszystkich kątach pła-
skich, zaś po zmiennej dihedrals – po wszystkich kątach dwuściennych.

Dwa kolejne człony opisują oddziaływania dalekozasięgowe i są to odpo-
wiednio potencjały oddziaływań van der Waalsa (UvdW) i elektrostatycznych
(UCoulomb):

UvdW =
∑
i

∑
j>i

4εij

(σij
rij

)12

−
(
σij
rij

)6
 , (1.6.)

UCoulomb =
∑
i

∑
j>i

qiqj
4πε0rij

, (1.7.)

gdzie ε0 to stała dielektryczna próżni.
Parametry, takie jak kbond

i , kangle
i , r0i, θ0i czy kdihedral

i określone są w polu siło-
wym, na podstawie metod empirycznych i obliczeń kwantowomechanicznych,
dla cząsteczki każdego typu [18–20].



Rozdział 1. Dynamika molekularna białek 9

1.1.1. Pakiet obliczeniowy NAMD

Jednym z narzędzi służących do przeprowadzania wydajnych symulacji
opartych na mechanice klasycznej jest pakiet obliczeniowy NAMD [21], mo-
gący korzystać z pól siłowych CHARMM [18], jak i AMBER [22]. Pozwala
on na symulowanie układów złożonych nawet z milionów atomów. Działa-
nie jego jest oparte o algorytmy służące do całkowania równań ruchu, jak
również o metody statystyczne, wykorzystywane do kontroli ciśnienia i tem-
peratury w układzie. Oddziaływania elektrostatyczne, dane wzorem (1.7.),
uwzględniane są przez sieciowe cząsteczki Ewalda (ang. particle mesh Ewald,
PME) [23]. Każda symulacja jest przeprowadzana w tak zwanym pudełku ob-
liczeniowym, czyli zbiorze wszystkich cząsteczek układu w zamkniętej prze-
strzeni. Przykład takiego obiektu przedstawiony jest na rys. 1.1. czy 5.6.
W celu uniknięcia wpływu efektów brzegowych na dynamikę, pakiet pozwala
na wykorzystywanie periodycznych warunków brzegowych, czyli powielanie
pudełka obliczeniowego przez translację w nieskończoność we wszystkich kie-
runkach. Powoduje to, że obliczenie członu UvdW energii potencjalnej byłoby
niemożliwe, zatem wprowadza się również parametr obcięcia, czyli sztucz-
ne ograniczenie zasięgu takiego oddziaływania. Temperatura T w dynamice
kontrolowana jest przez standardowy algorytm Langevina [24], zaś ciśnienie
– przez metodę tłoku Langevina [25].

1.1.2. Stabilność mechaniczna białek w modelu pełnoatomowym

Pakiet obliczeniowy NAMD, poza wykonywaniem symulacji w ramach
klasycznej dynamiki molekularnej, pozwala również na sterowaną dynamikę
molekularną (ang. Steered Molecular Dynamics, SMD) [26].

A

B

C

D

Rysunek 1.1. 4 etapy rozciągania domeny c7A kohezyny
Panel A przedstawia białko w stanie natywnym w pudełku obliczeniowym
z wodą. Na panelu B widoczne jest ustawienie się białka w kierunku rozcią-
gania. Panel C prezentuje początek rozrywania struktur drugorzędowych, zaś
panel D – strukturę całkowicie rozciągniętą. Wizualizacja została wykonana
przy użyciu programu VMD [27].
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W ramach takich symulacji dopuszczalne jest określenie zewnętrznej siły
działającej na dany atom bądź grupę atomów. Siła taka może być przyłożona
bezpośrednio lub za pośrednictwem sprężyny o określonej stałej sprężystości,
przez co możliwe jest badanie stabilności mechanicznej struktur, w symu-
lacjach eksperymentu ich rozciągania za pomocą metod spektroskopii siły
dla pojedynczej molekuły (SMFS), takich jak spektroskopia siły atomowej
(AFM), czy przy użyciu szczypczyków optycznych [28]. Przykładowa trajek-
toria z takiej symulacji została zaprezentowana na rys. 1.1.

Kształt i rozmiar pudełka obliczeniowego musi być odpowiednio dobrany
do badanej struktury. W tym przypadku był to prostopadłościan o długości
715 Å oraz o szerokości i wysokości równej 75 Å, zawierający łącznie 388 455
atomów. Cały układ został zneutralizowany jonami NaCl, a wartość stałej
dielektrycznej była równa jedności. Dynamikę przeprowadziliśmy dla zrekon-
struowanej [VIII] domeny c7A kohezyny typu I ze skafoldyny Clostridium
thermocellum o kodzie PDB: 1AOH [17]. Symulacja rozciągania polegała na
umocowaniu końca C białka za pomocą sprężyny i ciągnięciu ze stałą pręd-
kością za koniec N przez drugą, taką samą sprężynę, o stałej sprężystości
k = 7 kcal/mol/Å2, gdzie 1 kcal/mol = 69.479 pNÅ. W czasie symulacji
mierzona była wartość siły F , jaką trzeba przykładać do uzyskania stałej
prędkości oraz przesunięcie d od punktu startowego. Białko było rozciąga-
ne z czterema różnymi prędkościami (0.005 Å/fs, 0.0005 Å/fs, 0.00005 Å/fs
i 0.0000125 Å/fs), a uzyskane wyniki zależności siły od rozciągnięcia (wykres
F-d) zostały przedstawione na rys. 1.2.
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Rysunek 1.2. Wykres F-d dla czterech różnych prędkości rozciągania
domeny c7A kohezyny
Zależność siły przyłożonej do N-końca białka od rozciągnięcia wykazu-
je dwa maksima oznaczone jako I i II na mniejszym wykresie uzyska-
nym dla v3 = 0.00005 Å/fs. Rozciąganie z najmniejszą prędkością
(v4 = 0.0000125 Å/fs, wykres zaznaczony linią niebieską) nie zostało do-
kończone ze względu na bardzo długi czas symulacji.
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Mimo istotnego zmniejszenia wartości prędkości rozciągania w ramach
symulacji pełnoatomowych, niemożliwym, z uwagi na czas obliczeniowy, jest
uzyskanie prędkości doświadczalnych, które są około 7 rzędów wielkości mniej-
sze [29]. Niemniej jednak, dzięki analizie zachowania się poszczególnych grup
atomów, nawet przy niewielkiej zmianie konformacyjnej, można wnioskować
o ich roli w budowaniu stabilności mechanicznej struktury.

Wszystkie nasze obliczenia pełnoatomowe były przeprowadzone przy wy-
korzystaniu pakietu obliczeniowego NAMD w wersji CVS-2013-11-07 dla
Linux-x86_64-MPI [30] wraz z polem siłowym CHARMM22 [18,31].

1.2. Model gruboziarnisty typu Go

Modele gruboziarniste typu Go konstruuje się w sposób fenomenologicz-
ny na podstawie znajomości struktury natywnej białka czy kompleksów bia-
łek [32–35]. W najprostszym wariancie residua reprezentowane są przez po-
jedyncze kule, pomiędzy którymi występują odpowiednio dobrane oddziały-
wania. Kule te zazwyczaj umiejscawia się na węglach Cα. Dynamikę układu
uzyskujemy przez rozwiązywanie równań ruchu analogicznych, do wprowa-
dzonych w podrozdziale 1.1. i tak, jak poprzednio, konieczne jest popraw-
ne określenie potencjału opisującego układ. W niniejszym modelu Vtotal, dla
N residuów będziemy określali w postaci:

Vtotal = VB + VS + VNAT + VNON. (1.8.)

Człony VB i VS to potencjały wiążące. Pierwszy z nich określa odległość po-
między kolejnymi atomami Cα i opisany jest równaniem:

VB =
N−1∑
i=1

k (ri,i+1 − d0)2 , (1.9.)

gdzie ri,i+1 = |~ri − ~ri+1| to odległość pomiędzy atomami Cα o numerach i oraz
i + 1, d0 to ta sama odległość, ale w stanie natywnym i jest ona równa
w przybliżeniu d0 = 3.8 Å, zaś k = 50 ε/Å2.

Drugi człon, VS, jest potencjałem opisującym lokalną sztywność łańcucha
głównego. W ramach niniejszego modelu korzystaliśmy z dwóch jego form.
Pierwsza z nich zależała od natywnej chiralności aminokwasów (potencjał
chiralnościowy) [33] i przyjmowała postać,

VSC =
N−2∑
i=2

1
2κ (Ci − Cn

i )2 , (1.10.)

gdzie Ci = (~wi−1×~wi)·~wi+1
d3

0
, zaś Cn

i określa chiralność aminokwasu i w stanie
natywnym, ~wi = ~ri+1 − ~ri oraz κ = 1 ε.
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Druga forma uwzględniała kąty płaskie i dwuścienne [36] (potencjał ką-
towy) w postaci:

VSA =Γ
N−2∑
i=1

Kθ (θi − θn
i )2 +

Γ
N−3∑
i=1

(
K

(1)
φ (1− cos (φi − φn

i )) +K
(3)
φ (1− cos 3 (φi − φn

i ))
)
,

(1.11.)

gdzie Kθ = 20 ε/rad2, K(1)
φ = 1 ε, K(3)

φ = 0.5 ε, zaś Γ = 1.
Jeśli w niniejszej rozprawie nie jest powiedziane inaczej, to zakładamy,

że w prezentowanych symulacjach lokalna sztywność łańcucha głównego była
opisywana potencjałem chiralnościowym.

Człony VNAT i VNON to potencjały niewiążące. Pierwszy z nich opisuje
potencjałem Lennarda Jonesa,

VNAT = 4ε
(σij

rij

)12

−
(
σij
rij

)6
 , (1.12.)

kontakty natywne pomiędzy atomami Cα, znajdującymi się w odległości rij,
przy czym i i j to numery residuów tworzących dany kontakt. Listę takich par
nazywać będziemy mapą kontaktów [37]. We wzorze (1.12.) σij = 2−1/6 · dij
jest parametrem odległości, wyznaczanym dla każdej pary {i, j} aminokwa-
sów odległych w stanie natywnym o dij. Dzięki temu, minimum potencja-
łu odpowiada doświadczalnie wyznaczonym odległościom pomiędzy atomami
Cα aminokwasów tworzących kontakty natywne. Wartość parametru ε została
oszacowana na podstawie wyników eksperymentów rozciągania białek i jest
równa, w przybliżeniu, energii wiązania wodorowego O-H-N (1.58 kcal/mol),
a tym samym 1 ε/Å ∼ 110 pN [38]. Energia ta odpowiada wartości ok. 800 K
pomnożonej przez stałą Boltzmana kB, w związku z czym temperatura po-
kojowa jest w przybliżeniu równa 0.35 ε/kB.

Jak widać, kontakty w modelu gruboziarnistym odgrywają rolę dynamicz-
ną, a nie jedynie opisową, a tym samym niezwykle istotnym jest właściwe
określenie mapy kontaktów. Na potrzeby naszych symulacji mapę kontaktów
konstruowaliśmy przez rozważanie przekrywania się sfer przypisanych do ato-
mów ciężkich każdego z aminokwasów. Ich promienie były promieniami van
der Waalsa zaproponowanymi przez Tsai z zespołem [39], zebranymi w trze-
ciej kolumnie w tabeli 1.1., mnożonymi przez czynnik 1.24, w celu uwzględ-
nienia przyciągania [39, 40]. Tak powiększone sfery będziemy nazywać efek-
tywnymi sferami van der Waalsa. Dwa aminokwasy określamy jako tworzące
kontakt natywny, gdy występuje przynajmniej jedna przekrywająca się pa-
ra efektywnych sfer należących do dwóch różnych residuów. Mapę kontaktów
utworzoną w taki sposób, będziemy w skrócie nazywać „mapą OV”, a metodę
jej tworzenia – metodą przekrywaniową. Alternatywą dla mapy OV może być
mapa kontaktów generowana przez serwer CSU [41] (w skrócie „mapa CSU”).
Charakteryzuje się ona tym, że kontakty określane są w oparciu o właściwości
chemiczne poszczególnych atomów. Jeszcze inną mapę kontaktów uzyskamy
uzupełniając mapę OV o kontakty dodatkowo znalezione w mapie CSU. Ma-
pę taką będziemy w skrócie oznaczać przez „OV-CSU”. Z kolei najprostsza
metoda tworzenia mapy kontaktów opiera się na tak zwanym kryterium od-
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ległościowym [33], w którym ustala się minimalną odległość, w jakiej muszą
być dwa aminokwasy, aby tworzyły kontakt. Jest ona stosowana bardzo rzad-
ko [34, 38, 42], gdyż wprowadza wiele nieprawdziwych kontaktów na małych
odległościach i często pomija kontakty dalekie.

Atom RPauling [Å] RTsai [Å]
H 1.00
N 1.50 1.64

Nη, Nε, Nζ, Nδ
P 1.90
As 2.00
Sb 2.20
O 1.40
Oδ 1.46

1.42
Oγ 1.46
Oε 1.42

1.46
OH 1.46
S 1.85
Sδ 1.77
Sγ
Se 2.00
Te 2.20
F 1.35
Cl 1.80
Br 1.95
I 2.15
C 1.70
Cα 1.88
Cβ 1.88
Cγ 1.88

1.61
Cδ 1.88

1.76
1.61

Cε 1.88
1.76
1.61

Cη2 1.76
Cζ 1.61

1.76

Tabela 1.1. Atomowe promienie van der Waalsa
Kolumna druga przedstawia wartości promieni zaproponowane przez Paulin-
ga [43], zaś trzecia – przez Tsai z zespołem [39] dla poszczególnych atomów
z kolumny pierwszej.

Ostatni człon, VNON, w równaniu (1.8.) opisuje oddziaływanie aminokwa-
sów, które nie były w kontakcie natywnym i jest to część odpychająca poten-
cjału Lennarda Jonesa postaci:

VNON =

4ε
[(

σ0
rij

)12
−
(
σ0
rij

)6
]

+ ε, dla rij ¬ dcut

0, dla rij > dcut,
(1.13.)

gdzie dcut jest parametrem określającym zasięg oddziaływania, zaś σ0 = 2−1/6·
dcut. W naszych symulacjach przyjęliśmy dcut = 4 Å.

Termostat był zaimplementowany przy użyciu szumu Langevina i członów
tłumiących, które zależą od prędkości [44].

1.2.1. Stabilność mechaniczna białek w modelu
gruboziarnistym

Stabilność mechaniczną białek w modelu gruboziarnistym bada się tak
samo, jak w modelu pełnoatomowym, przez symulowanie rozciągania białka,
którego końce są dołączane do dwóch sprężyn o stałej sprężystości
k = 0.06 ε/Å, z których jedna jest umocowana, zaś druga porusza się ze
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stałą prędkością, najczęściej o wartości 0.005 Å/τ , gdzie τ , w przedstawio-
nych symulacjach, było rzędu 1 ns. Model zakłada zrywanie kontaktu na-
tywnego, gdy odległość rij pomiędzy dwoma aminokwasami jest większa niż
1.5σij. Przykładowy wykres rozciągania poprawionej struktury 1AOH został
przedstawiony na rys. 1.3. Dzięki odpowiedniemu wyskalowaniu parametrów,
w ramach tego modelu, można było uzyskać wyniki zgodne z danymi doświad-
czalnymi. Jak widać na przedstawionym wykresie, badana struktura posiada
3 główne maksima siły. Przez wartość Fmax najwyższego z nich, będziemy de-
finiowali stabilność mechaniczną białka. Należy zauważyć, że jednostką siły
jest w tym przypadku jest 1 ε/Å ∼ 110 pN.
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Rysunek 1.3. Przykładowy wykres F-d dla domeny c7A kohezyny
uzyskany w ramach modelu gruboziarnistego
Krzywa została otrzymana przy prędkości rozciągania równej 0.005 Å/τ .

W przeprowadzanych symulacjach rozważany był również tak zwany sce-
nariusz rozwijania się białka, który zawiera listę kontaktów natywnych, pę-
kających przy danej wartości przesunięcia końca ciągniętego.

1.2.2. Stabilność termodynamiczna białek w modelu
gruboziarnistym

Przedstawiony model gruboziarnisty pozwala również na łatwe badanie
stabilności termodynamicznej białek. Stan równowagowy struktury będzie-
my charakteryzowali przez 3 parametry: Tf, Tmax oraz TQ. Pierwszy z nich
definiuje temperaturę topnienia. Analogicznie do modeli sieciowych białek
[45–47] możemy zdefiniować Tf jako temperaturę, w której P0 przechodzi
przez 1

2 , przy czym P0 jest prawdopodobieństwem stanu równowagowego,
czyli stanu, w którym wszystkie kontakty natywne są ustalone. Temperatura
topnienia to zatem taka wartość, w której P0 = 1

2 . Ponadto, jest to tempe-
ratura najbliższa takiej, w której białko jest najbardziej zbliżone do stanu
natywnego. Tmax to temperatura, w której ciepło właściwe osiąga wartość
maksymalną. Ostatecznie TQ oznacza temperaturę, w której połowa kontak-
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tów natywnych jest utworzona jednocześnie. Można zauważyć, że TQ i Tmax są
bardzo bliskie [48], a ponadto oznaczają stan, w którym białko przyjmuje kon-
formację globularną. Definiujemy również wielkość Q, która będzie oznaczała
stosunek liczby kontaktów natywnych utworzonych, do wszystkich wyznaczo-
nych w ramach wybranej metody konstrukcji mapy kontaktów. Wielkości te,
wraz z opisem, zaznaczone są na rys. 4.5.

Istotne jest, aby powyższe parametry wyznaczane były na podstawie wy-
ników uśrednianych po możliwe dużej liczbie odpowiednio długich trajektorii.
Rezultaty obarczone stosunkowo małym błędem uzyskiwane były już na pod-
stawie 10 trajektorii o długości 50 000 τ każda.
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Rozdział 2

Białka w układach gospodarz – gość

Metodą powszechnie stosowaną do badania stabilności mechanicznej bia-
łek, jak już zostało wspomniane w paragrafach 1.1.2. i 1.2.1., jest ich roz-
ciąganie w eksperymencie AFM-SMFS. Zazwyczaj nie rozciąga się jednak
pojedynczej domeny, tylko kilka połączonych jedna za drugą. Często w ta-
kim układzie wykorzystuje się również białko o znanym kształcie wykresu
F-d i staje się ono wówczas znacznikiem dla eksperymentatora [12, 49–54].
Interpretacja otrzymanej krzywej F-d opiera się wtedy na założeniu, że do-
meny w takim połączeniu rozrywają się jedna po drugiej. Gdy na wykresie
uda się zaobserwować znany kształt, to można założyć, że kolejny fragment
wykresu jest wynikiem rozciągania właśnie badanej struktury. Założenie to
nie musi być jednak prawdziwe, zwłaszcza w wysokich temperaturach, gdzie
wpływ fluktuacji termicznych zaczyna być porównywalny z wpływem sił wy-
nikających z rozciągania, zaburzając tym samym wykres F-d [32]. Ponadto,
w przypadku połączenia tylko dwóch domen, dochodzi do równoczesnego czę-
ściowego rozrywania każdej z nich, nawet jeśli są one identyczne. Tym samym
wykres F-d przestaje być wtedy superpozycją wykresów F-d dla pojedynczych
domen [55].

Kilka lat temu zostało zaproponowane jednak nowe podejście do ekspe-
rymentów AFM-SMFS [56, 57]. Opiera się ono również na rozciąganiu kilku
połączonych białek, ale w tym przypadku badane białko (gość, ozn. G) jest
wbudowywane, a tym samym osłaniane w strukturze białka (gospodarz, ozn.
H), dla którego znany jest wykres krzywej F-d. Takie połączenia będziemy
nazywali układami gospodarz – gość (w skrócie HG). Z uwagi na to, że me-
toda jest nowa, wymaga dogłębnego przetestowania. Za pomocą symulacji
komputerowych, staraliśmy się odpowiedzieć, czy są konieczne do spełnienia
określone warunki, które będą ograniczały stosowalność tej metody oraz czy
rzeczywiście wykres F-d jest taki sam w przypadku białka izolowanego, jak
i wbudowanego w strukturę białka – gospodarza. Chcieliśmy również spraw-
dzić, czy wybór miejsca wbudowywania białka – gościa w strukturę białka –
gospodarza ma wpływ na uzyskiwane rezultaty. Tym samym, w niniejszym
rozdziale przedstawimy wyniki naszych testów, jak również zaprezentujemy
technikę modelowania takich układów.
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2.1. Modelowanie kompleksów białkowych gospodarz –
gość

Zanim przejdziemy do badania stabilności mechanicznej białek w ukła-
dach gospodarz – gość, musimy zatrzymać się na metodzie ich wytwarzania.
Doświadczalnie wykonuje się to poprzez klonowanie sekwencji DNA
białka – gościa do sekwencji kodującej białka – gospodarza, a następnie eks-
presji pożądanego układu. Z kolei w podejściu teoretycznym, komputerowe
modelowanie układu HG polega na odpowiedniej zmianie współrzędnych wy-
branych atomów struktur natywnych białek pobranych z bazy PDB tak, aby
uzyskać pożądany układ. Przykładowe kompleksy otrzymane taką metodą
przedstawione zostały na rys. 2.1.

Rysunek 2.1. Reprezentacja możliwych połączeń białka – gościa
z białkiem – gospodarzem
Na panelach z lewej strony białkiem – gospodarzem jest 1TIT, zaś białko
– gość zostało wbudowywane pomiędzy residua 27. i 28. Prawe panele re-
prezentują sytuację, w której 1UBQ to białko – gospodarz, a białko – gość
jest wbudowywane bezpośrednio za residuum 9. Łączniki wymodelowane za
pomocą alanin (zaznaczone na niebiesko) były w tym przypadku konieczne
w celu wzajemnego dopasowania obu struktur. W przypadku, gdy białkiem
– gościem była barnaza (1BNR), wystarczył jeden łącznik. Nazwy białek –
gości są oznaczone po lewej stronie każdego z paneli. Wizualizacja układów
została wykonana przy użyciu programu PyMOL [58].

Na panelach po lewej stronie pokazane są układy HG, w których gospoda-
rzem jest domena I27 tytyny (kod PDB: 1TIT), zaś gościem są odpowiednio
białka: domena liponianowa dehydrogenazy pirogronianowej z Escherichia
coli (1QJO), ubikwityna (1UBQ) i kohezyna typu I ze skafoldyny Clostri-
dium cellulolyticum (1G1K). Panele po prawej stronie rysunku przedstawiają
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układy, w których gospodarzem jest ubikwityna, zaś gościem są odpowiednio
białka: barnaza (1BNR), 1TIT oraz domena β streptokinazy (1C4P).

Modelowanie omawianych kompleksów wykonane zostało przy użyciu na-
rzędzia „Molecular sculpting” z pakietu wizualizacyjnego PyMOL [58]. Na
potrzeby konstrukcji układu HG łańcuch główny białka – gospodarza przeci-
nany był w wybranym miejscu i po odpowiednim odkształcaniu powstałych
końców, w tak uzyskaną przerwę w łańcuchu głównym, wprowadzana była
struktura natywna białka – gościa. Gdy zostało ono odpowiednio ustawione
względem białka – gospodarza, miejsca przecięcia były ostatecznie łączone
z końcami C i N wbudowanej struktury. W przypadku, gdy po przecięciu
łańcucha głównego niemożliwe było swobodne wbudowanie białka – gościa,
połączenie należało wykonać przez łącznik tak, aby uniknąć silnych odkształ-
ceń w białku – gospodarzu. W tym przypadku, łącznik modelowany był jako
łańcuch alanin. Poprawność wykonania układu HG była weryfikowana przy
wykorzystaniu mapy kontaktów. W przypadku, gdy pojawiały się kontakty
pomiędzy aminokwasami z dwóch różnych domen, należało wydłużyć koń-
ce wbudowywanego białka przez zastosowanie łącznika bądź wydłużenie już
istniejącego.

27-28

41-42

65-66

9-10

1TIT

1UBQ 1UBQ

1UBQ

1TIT

1TIT

Rysunek 2.2. Układ HG i połączenie szeregowe białek 1TIT oraz
1UBQ
Panel górny lewy przedstawia pojedynczą domenę 1TIT z zaznaczonymi miej-
scami wbudowywania białka – gościa. W tym przypadku łańcuch główny
białka – gospodarza był przecinany pomiędzy residuami 27-28, 41-42 i 65-66.
Panel dolny lewy prezentuje pojedynczą domenę 1UBQ wraz z zaznaczonym
jedynym miejscem wbudowywania białka – gościa. W tym przypadku miało
to miejsce pomiędzy residuami 9-10. Panel górny prawy pokazuje sytuację,
w której pojedyncza domena 1TIT została wbudowana w środkową domenę
połączonych szeregowo 1UBQ, zaś na panelu dolnym prawym widzimy po-
łączenie szeregowe białka 1UBQ z dwoma białkami 1TIT po obu stronach.
Wizualizacja struktur została wykonana przy użyciu programu PyMol [58].

Zaznaczyć należy, że przedstawiona metoda konstruowania kompleksów
białkowych jest dość prosta i przy braku minimalizacji energii podczas reor-
ganizacji łańcuchów bocznych można podejrzewać pojawienie się układów
niefizycznych. Jednakże wybór miejsc wbudowywania białka – gościa był
tak dokonywany, aby minimalnie ingerować w strukturę natywną białka –
gospodarza. Tym samym, zazwyczaj przecinane były pętle, aby nie niszczyć



Rozdział 2. Białka w układach gospodarz – gość 20

wzajemnego ustawienia w przestrzeni struktur drugorzędowych. W przypad-
ku ubikwityny zostało wybrane jedno miejsce na wbudowanie białka – gościa
(pomiędzy residuami 9-10 – dolny lewy panel na rys. 2.2.), zaś dla 1TIT, wy-
żej wspomniany warunek, spełniały trzy punkty (pomiędzy residuami 27-28,
41-42 i 65-66 – górny lewy panel na rys. 2.2.).

Na prawym górnym panelu na rys. 2.2. środkowa ubikwityna służy jako
gospodarz dla 1TIT, zaś pozostałe domeny w takim układzie będziemy nazy-
wali białkami łącznikowymi (ozn. A). Taką samą rolę odgrywają białka 1C4P
i 1G1K na środkowym schemacie, po lewej stronie rys. 2.4. Z kolei na prawym
dolnym panelu na rys. 2.2. pokazane zostało tradycyjne połączenie szerego-
we z białkiem (w tym przypadku 1UBQ), którego stabilność mechaniczną
chcemy zbadać. Jest to czerwona struktura wbudowana w środek układu.
Analogiczna konstrukcja została przedstawiona na górnym schemacie, po
lewej stronie rys. 2.4. Układy takie modelowane były również przy użyciu
narzędzia „Molecular sculpting” z pakietu wizualizacyjnego PyMOL.

2.2. Rozciąganie kompleksów białkowych gospodarz –
gość

Nasze testy przedstawionej metody, opierają się na wymodelowanych kom-
puterowo układach HG złożonych z białek, których wykresy F-d były znane
przynajmniej teoretycznie.

Rysunek 2.3. Wykresy F-d dla pojedynczych domen rozważanych
w ramach testów metody mechanicznego osłaniania białek



Rozdział 2. Białka w układach gospodarz – gość 21

Mimo, że opisana w poprzednim paragrafie metoda modelowania komplek-
sów była bardzo prosta i niewątpliwie obarczona możliwością tworzenia lo-
kalnie niefizycznych geometrii, wykorzystanie takich struktur w symulacjach
uzasadnione było tym, że pracowaliśmy w ramach modelu gruboziarnistego,
w którym orientacja grup bocznych nie ma znaczenia w dynamice.

Metoda badawcza polegała na przeprowadzeniu, w ramach modelu gru-
boziarnistego, symulacji rozciągania ze stałą prędkością tak przygotowanych
układów. Uzyskane wykresy F-d zostały następnie porównane z wykresami
otrzymywanymi z rozciągania pojedynczych domen. Analizowane były jed-
norodne i niejednorodne łańcuchy białek połączonych szeregowo, jak również
układy HG z białkami – gośćmi o różnej stabilności mechanicznej względem
białka – gospodarza. Układy HG były analizowane również w obecności białek
łącznikowych.

Rysunek 2.4. Połączenie szeregowe, układ gospodarz – gość i połą-
czenie równoległe dla białek: 1C4P, 1UBQ, 1BNR i 1G1K
Po lewej stronie rysunku przedstawione zostały wielodomenowe konforma-
cje wraz z odpowiadającymi im schematami. Górny panel reprezentuje po-
łączenie szeregowe białek, środkowy – układ gospodarz – gość, zaś dolny
to hipotetyczna konstrukcja przedstawiająca połączenie równoległe. Krzywe
odpowiadające rozciąganiu danego układu zostały zaprezentowane po prawej
stronie rysunku. Każdy kolor (wizualizacji, schematu czy fragmentu krzywej)
oznacza inne białko. Są to odpowiednio 1C4P – fioletowy, 1UBQ – zielony,
1BNR – czerwony i 1G1K – niebieski. Na wykresach F-d kreski pionowe
i poziome oznaczają odpowiednio skalę 100 pn i 10 nm.
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Przed przystąpieniem do badania zmian stabilności mechanicznej białek,
po wbudowaniu ich w układ HG, należało wyznaczyć stabilność mechaniczną
ich pojedynczych domen. Tym samym na rys. 2.3. przedstawione zostały
wykresy F-d dla: 1BNR, 1GB1, 1TIT, 1UBQ, 1G1K oraz 1C4P. Jak widać,
białkiem o najmniejszej stabilności mechanicznej, spośród przez nas bada-
nych, jest 1BNR, zaś największa stabilność mechaniczna została stwierdzona
dla 1C4P.

Należy zaznaczyć, że białko to jest również najbardziej stabilnym spo-
śród 17 134, których duża wytrzymałość nie jest wynikiem obecności węzłów
cystynowych, a jedynie efektem ścinania nici β w strukturze. Z kolei białko
1G1K charakteryzuje się tym, że jego wykres F-d posiada kilka maksimów
oznaczających, że różne obszary struktury są rozrywane niezależnie jedne po
drugim. Wyniki te były potwierdzone doświadczalnie [42, 59–61], a jakiekol-
wiek odchylenia nie wpływają na wnioski wyciągane z naszych badań, gdyż
wszystkie symulacje wykonywane są w ramach tego samego modelu grubo-
ziarnistego. Należy zaznaczyć również, że konieczne jest także uwzględnianie
błędu systematycznego na poziomie 0.1ε/Å, wynikającego z fluktuacji ter-
micznych.

Rysunek 2.4. przedstawia trzy różne geometrie kompleksów, utworzonych
przez białka 1C4P, 1UBQ, 1BNR i 1G1K. Na górnym panelu pokazane są
domeny połączone w sposób szeregowy, zaś na panelu dolnym – w sposób rów-
noległy. Połączenie równoległe jest jedynie konstrukcją teoretyczną, gdyż eks-
peryment wymagałby dodatkowo wprowadzenia mostków dwusiarczkowych.
Układ gospodarz – gość został przedstawiony na panelu środkowym, gdzie
białka 1C4P, 1UBQ oraz 1G1K połączone są w sposób szeregowy, zaś 1BNR,
jako białko – gość, zostało wbudowane w strukturę 1UBQ. Wykresy F-d dla
każdego przypadku są przedstawione po prawej stronie rysunku.

Jak widać, w połączeniu szeregowym, kolejność rozrywania się białek jest
zupełnie przypadkowa, zaś cały proces zazwyczaj rozpoczyna się od białka
najsłabszego pod względem mechanicznym, zaś kończy na białku najbardziej
stabilnym.

W przypadku układu gospodarz – gość, białko – gość jest izolowane od
bezpośredniego wpływu siły powodującej rozrywanie struktury do czasu ro-
zerwania białka – gospodarza.

Połączenie równoległe zostało zbadane jedynie teoretycznie z uwagi dużą
złożoność problemu, wynikającą z faktu, że kolejność rozrywania się struk-
tur nie jest efektem ich różnej stabilności mechanicznej, tylko ich wielkości.
Oznacza to, że białko mniejsze będzie niszczone wcześniej niż białko większe.
Układ taki jest jednak ciekawy z tego powodu, że nakładanie się wyników
rozciągania kilku białek może maskować wkład białka słabego, co zostało
pokazane na dole rysunku 2.4. Osobno naniesiona czerwona przerywana li-
nia na wykresie F-d pochodzi od rozciąganej barnazy, jednakże jest zupełnie
niewidoczna na głównym wykresie.
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2.2.1. Połączenie szeregowe białek

Rozważmy początkowo łańcuch 2N + 1 identycznych domen połączonych
szeregowo. Układ taki będziemy nazywali układem jednorodnym. NiechN bę-
dzie liczbą białek łącznikowych po jednej stronie białka badanego. Nasze sy-
mulacje pokazały, że kształt wykresu F-d dla tego białka, zależy nieznacznie
od N , ale jego Fmax pozostaje niezmienione. Obserwacja ta była punktem
wyjścia do traktowania takiej struktury jako gospodarza w układach HG
z białkami łącznikowymi. Dla uproszczenia zapisu, w dalszej części tekstu,
układy HG będziemy oznaczać przez N ∗A−H(i− j, G)−N ∗A, gdzie A to
białko łącznikowe, zaś i i j oznaczają numery residuów w białku – gospoda-
rzu (H), pomiędzy którymi jest wbudowane białko – gość (G). W naszych
symulacjach badaliśmy również niejednorodne łańcuchy białek, czyli takie,
w których białko środkowe nie jest takie samo, jak białka łącznikowe, który-
mi w tym przypadku były domeny I27 tytyny lub ubikwityny. Fmax badanego
białka w połączeniu szeregowym z białkami łącznikowymi i białkiem – go-
spodarzem było wartością odniesienia dla Fmax dla tego białka w układzie
HG. Dla uproszczenia zapisu takie łańcuchy struktur połączonych szeregowo
będziemy oznaczać przez: N ∗ A−H −G−N ∗ A.

2.2.2. Białko – gość o takiej samej stabilności mechanicznej,
jak białko – gospodarz

Początkowo rozważmy sytuację, w której białko – gospodarz ma taką
samą stabilność mechaniczną, jak białko – gość i białka łącznikowe. W tym
celu badaliśmy układy składające się z sześciu domen I27 tytyny oraz sześciu
ubikwityn, a uzyskane w wyniku symulacji rozciągania wykresy F-d zostały
przedstawione na rys. 2.5. Zauważmy, że w tym przypadku kolejność roz-
rywania się domen nie jest taka sama dla różnych trajektorii, a wynika to
z fluktuacji termicznych. Okazuje się również, że białko – gość niekoniecznie
musi zostać rozerwane od razu po rozerwaniu się białka – gospodarza. Zauwa-
żyć można ponadto, że stabilność mechaniczna białek generalnie nie zmienia
się w stosunku do stabilności pojedynczej domeny, gdy są one połączone
w sposób szeregowy, zaś nieznacznie maleje w układzie HG.
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Rysunek 2.5.Wyniki symulacji rozciągania układów gospodarz – gość
w przypadku G=H=A
Rysunki przedstawiają wykresy F-d uzyskane w wyniku symulacji roz-
ciągania układów sześciu identycznych białek (lewa część rysunku:
G=H=A=1UBQ, prawa część rysunku: G=H=A=1TIT). Na czterech gór-
nych panelach po obu stronach widzimy przykłady wykresów F-d dla sytuacji,
w której jedno z białek jest gospodarzem dla drugiego, zaś cztery pozosta-
łe stanowią białka łącznikowe. Kropkowana linia oznacza wartość Fmax dla
pojedynczej domeny. Po dwa panele na dole rysunku przedstawiają wykresy
F-d dla pięciu identycznych białek połączonych szeregowo. Numery nad każ-
dym z maksimów oznaczają, które z białek rozrywa się w danym momencie.
W przypadku 1UBQ białko G było wbudowane w białko H pomiędzy residua
9-10, zaś w przypadku 1TIT – pomiędzy 27-28.

2.2.3. Białko – gość o mniejszej stabilności mechanicznej
niż białko – gospodarz

Rozważmy teraz sytuację, w której białko – gość ma mniejszą stabilność
mechaniczną niż białko – gospodarz, którego stabilność mechaniczna będzie
ponadto równa stabilności mechanicznej białek łącznikowych (A=H=1UBQ
i G=1BNR). Wyniki uzyskane z rozciągania takich układów zostały przed-
stawione na rys. 2.6.

W przypadku połączenia szeregowego, z uwagi na niższą stabilność me-
chaniczną białka – gościa, spodziewane jest jego zniszczenie na początku
procesu rozrywania układu, co zostało potwierdzone przez nasze symulacje
(2 dolne panele na rys. 2.6.). Pozostałe domeny ulegają rozerwaniu w sposób
losowy. W układzie HG rozerwanie białka – gościa zawsze jest poprzedzone
rozerwaniem białka – gospodarza. Można również zaobserwować sytuacje, w
których rozrywanie białka – gościa rozpoczyna się, gdy białko – gospodarz nie
zostało całkowicie zniszczone (prawy górny panel na rys. 2.6.). Nie zmienia
to jednak faktu, że pękanie kontaktów w białku – gospodarzu determinuje
rozrywanie się białka – gościa. Zaznaczyć należy, że w przypadku białka –
gościa słabszego pod względem mechanicznym od białka – gospodarza, nie
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Rysunek 2.6. Wyniki symulacji rozciągania układu gospodarz – gość
w przypadku G słabszego niż H=A
Cztery górne panele przedstawiają przykłady wykresów F-d dla łańcucha
1UBQ, w którym moduł centralny (trzeci), oznaczony jako H gra rolę gospo-
darza dla 1BNR, oznaczonego jako G. Tak więc: G=1BNR, H=A=1UBQ.
Kropkowana linia oznacza wartość Fmax dla pojedynczej domeny 1BNR.
G był wbudowany w H pomiędzy residua 9-10. Numery nad każdym z mak-
simów oznaczają, które z białek rozrywa się w danym momencie.

obserwowaliśmy zmiany jego stabilności w stosunku do stabilności pojedyn-
czej domeny nawet wtedy, gdy białko to było wbudowane w strukturę biał-
ka – gospodarza, jak również wtedy, gdy jego końce zostały zmodyfikowane
w taki sposób, by można było białko wbudować w układ HG. Obserwacja
ta potwierdza ponadto, że ewentualne niedoskonałości metody modelowania
układów HG, przedstawionej w podrozdziale 2.1., nie zaburzały wyników.
Powyższy wniosek został zbadany na przykładzie 40 układów, przy wykorzy-
staniu dwóch białek – gospodarzy o dużej stabilności mechanicznej (G=1C4P
oraz G=1G1K). Uzyskane wyniki zostały zebrane w tabelach 2.1. i 2.2.
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H=1G1K
PDBid Fmax

[
ε/Å
]

Fmax
[
ε/Å
]

Fmax
[
ε/Å
]

Fmax
[
ε/Å
]

Fmax
[
ε/Å
]

G G Gmodif Hmodif H+G ∆ F-H+G-F ∆
1BDS 0.94± 0.04 0.75± 0.05 3.98± 0.17 3.93± 0.18 -0.05 4.03± 0.21 0.05± 0.26
43 -0.19 0.00 0.87± 0.08 -0.07 0.87± 0.08 −0.07± 0.09

1LRE 0.96± 0.05 0.98± 0.05 3.87± 0.19 3.82± 0.19 -0.16 4.04± 0.17 0.06± 0.23
81 0.02 -0.11 1.07± 0.07 0.11 1.04± 0.02 0.08± 0.05

1BNR 1.11± 0.03 1.24± 0.04 4.05± 0.07 4.21± 0.10 0.23 4.30± 0.11 0.32± 0.19
(+) 110 0.13 0.07 1.22± 0.08 0.11 1.22± 0.10 0.11± 0.10
2DPF 1.29± 0.04 1.45± 0.10 4.01± 0.17 4.13± 0.15 0.15 4.38± 0.16 0.40± 0.23
111 0.00 0.03 1.38± 0.05 0.09 1.40± 0.02 0.11± 0.04

1NVP 1.84± 0.11 1.83± 0.05 3.91± 0.18 4.02± 0.09 0.04 4.08± 0.14 0.10± 0.21
46 -0.01 -0.07 1.92± 0.07 0.08 1.87± 0.17 0.03± 0.20

1GB1 2.04± 0.17 1.96± 0.09 3.98± 0.21 3.90± 0.26 -0.08 4.31± 0.21 0.33± 0.26
(+) 56 -0.08 0.00 2.10± 0.20 0.06 1.98± 0.24 −0.06± 0.29
1DKG 2.30± 0.09 2.18± 0.07 4.01± 0.17 3.98± 0.19 0.00 4.18± 0.20 4.18± 0.20
(+) 60 -0.12 0.03 2.40± 0.11 0.10 2.27± 0.17 −0.03± 0.19
1M3Y 2.63± 0.22 2.65± 0.14 3.90± 0.17 4.06± 0.21 0.08 4.32± 0.22 0.34± 0.27
188 0.02 -0.08 2.58± 0.08 -0.05 2.66± 0.15 0.03± 0.27
1IGD 3.02± 0.05 2.38± 0.19 3.98± 0.17 3.99± 0.18 0.01 4.17± 0.26 0.19± 0.31
(+) 61 -0.64 0.00 2.33± 0.10 -0.69 2.43± 0.19 −0.59± 0.20

Tabela 2.1. Wartości Fmax dla białka – gościa i białka – gospodarza
w przypadku rozciągania pojedynczej domeny lub układu HG, gdy
H=1G1K
Wyniki zostały uśrednione po 5 trajektoriach. Tabela przedstawia wartości
Fmax dla 31 układów HG z H=1G1K. Białka – goście wybrano tak, aby ich
stabilność mechaniczna była mniejsza niż stabilność mechaniczna białka –
gospodarza. Jedyny wyjątek to G=1C4P. W pierwszej kolumnie tabeli po-
dane są kody PDB białek – gości, a także liczby residuów, z których są one
zbudowane. Znak „(+)” informuje, że w przypadku modelowania układu HG
z tym białkiem, należało wykorzystać łączniki. Fmax w drugiej kolumnie od-
nosi się do pojedynczej domeny natywnej struktury białka – gościa. Trzecia
kolumna w górnym wierszu podaje wartość Fmax dla pojedynczej domeny
białka – gościa, ale zmodyfikowanej tak, aby możliwe było jego wbudowanie
w układ HG, zaś w dolnym – zmianę ∆ w stosunku do Fmax białka natyw-
nego. Czwarta kolumna jest podobna do trzeciej i odnosi się do pojedynczej,
ale modyfikowanej w celu utworzenia układu HG, domeny białka – gospoda-
rza. Łatwo zauważyć, że stabilność mechaniczna białka H praktycznie się nie
zmienia po jego modyfikacji. Co prawda, istnieją pewne wyjątki, ale wyni-
kają one z pojawienia się dodatkowych kontaktów w punktach odległych od
miejsca wbudowania białka – gościa. Kolumna piąta podzielona została na
dwie części i w lewej przedstawia wyniki rozciągania układu HG bez białek
łącznikowych, zaś w prawej – zmianę ∆ w stosunku do Fmax białka natywne-
go. Górny wiersz odnosi się do białka H, zaś dolny – do białka G. Kolumna
szósta jest analogiczna do kolumny piątej, ale dotyczy sytuacji, w której do
układu HG dołączone jest po jednym białku łącznikowym z każdej strony.
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H=1C4P
PDBid Fmax

[
ε/Å
]

Fmax

[
ε/Å
]

Fmax

[
ε/Å
]

Fmax

[
ε/Å
]

Fmax

[
ε/Å
]

G G Gmodif Hmodif H+G ∆ A-H+G-A ∆
2HBA 0.91± 0.05 0.92± 0.02 5.05± 0.14 5.04± 0.14 -0.06 5.09± 0.29 −0.01± 0.33
52 0.01 -0.05 1.06± 0.06 0.15 1.04± 0.04 0.13± 0.06

1BDS 0.94± 0.04 0.98± 0.06 5.04± 0.31 5.28± 0.16 0.18 5.09± 0.18 −0.01± 0.23
(+) 43 0.04 -0.06 0.93± 0.09 -0.01 0.96± 0.11 0.02± 0.12
1LRE 0.96± 0.05 1.04± 0.05 4.99± 0.26 5.16± 0.25 0.06 5.42± 0.08 0.32± 0.17
81 0.08 -0.11 0.97± 0.19 0.01 0.85± 0.03 −0.11± 0.06

1OAI 0.96± 0.10 0.93± 0.05 5.17± 0.09 5.20± 0.25 0.10 4.81± 0.39 −0.29± 0.42
59 -0.03 0.07 0.96± 0.07 0.00 1.00± 0.03 0.04± 0.10

1BNR 1.11± 0.03 1.13± 0.06 4.97± 0.20 5.05± 0.20 -0.05 5.01± 0.21 −0.09± 0.26
(+) 110 0.02 -0.13 1.11± 0.07 0.00 1.15± 0.07 0.04± 0.08
1EZG 1.11± 0.11 0.94± 0.06 5.07± 0.18 5.25± 0.21 0.15 5.14± 0.24 0.04± 0.28
82 -0.17 -0.03 1.10± 0.08 -0.01 1.21± 0.06 0.10± 0.13

2BMO 1.13± 0.05 1.09± 0.10 5.23± 0.22 5.32± 0.20 0.22 5.28± 0.19 0.18± 0.24
129 -0.04 0.13 1.09± 0.05 -0.04 1.09± 0.13 −0.04± 0.14

2HNU 1.19± 0.06 1.18± 0.04 5.02± 0.27 5.09± 0.22 -0.01 4.99± 0.37 −0.11± 0.40
81 -0.01 -0.08 1.24± 0.06 0.05 1.26± 0.11 0.07± 0.13

1DY9 1.22± 0.12 1.23± 0.10 5.10± 0.16 4.91± 0.21 -0.19 5.10± 0.14 0.00± 0.21
88 0.01 0.00 1.34± 0.08 0.12 1.29± 0.10 0.07± 0.16

1H8P 1.23± 0.04 1.20± 0.07 5.17± 0.16 5.02± 0.21 -0.08 5.28± 0.13 0.18± 0.20
44 -0.03 0.07 1.21± 0.08 -0.02 1.31± 0.07 0.08± 0.08

1PPR 1.23± 0.10 1.12± 0.07 5.06± 0.20 4.88± 0.10 -0.22 5.08± 0.09 −0.02± 0.17
155 -0.11 -0.04 1.20± 0.06 -0.03 1.21± 0.07 −0.02± 0.12
2EIY 1.28± 0.11 1.31± 0.07 5.11± 0.17 4.88± 0.38 -0.22 4.98± 0.20 −0.12± 0.25
164 0.03 0.01 1.30± 0.11 0.02 1.36± 0.16 0.08± 0.19

2DPF 1.29± 0.04 1.02± 0.03 5.09± 0.17 5.27± 0.09 0.17 5.11± 0.21 0.01± 0.26
(+) 111 -0.27 -0.01 1.09± 0.09 -0.20 1.10± 0.05 −0.19± 0.06
1VQ8 1.34± 0.06 1.34± 0.12 4.96± 0.32 5.15± 0.20 0.05 5.27± 0.27 0.17± 0.31
115 0.00 -0.14 1.35± 0.09 0.01 1.37± 0.11 0.03± 0.13
1RG8 1.38± 0.18 1.41± 0.09 5.15± 0.17 5.04± 0.12 -0.06 5.09± 0.24 −0.01± 0.28
141 0.03 0.05 1.33± 0.07 -0.05 1.38± 0.02 0.00± 0.18

1LKT 1.39± 0.10 1.40± 0.09 5.01± 0.09 5.09± 0.16 -0.01 5.23± 0.14 0.13± 0.21
104 0.01 -0.09 1.34± 0.03 -0.05 1.35± 0.07 −0.04± 0.12
3C7X 1.41± 0.04 1.42± 0.05 5.11± 0.16 5.32± 0.23 0.22 5.23± 0.11 0.13± 0.19
196 0.01 0.01 1.37± 0.13 -0.04 1.44± 0.04 0.03± 0.06
1J1J 1.47± 0.02 1.53± 0.07 5.11± 0.10 5.10± 0.08 0.00 5.26± 0.06 0.16± 0.16
132 0.06 0.01 1.57± 0.06 0.10 1.56± 0.10 0.09± 0.10

1QJO 1.50± 0.04 1.53± 0.05 5.12± 0.29 5.07± 0.20 -0.03 5.03± 0.17 −0.07± 0.23
80 0.03 0.02 1.57± 0.10 0.07 1.56± 0.03 0.06± 0.05

1Y9Z 1.62± 0.18 1.73± 0.11 5.05± 0.25 5.05± 0.16 -0.05 5.34± 0.03 0.24± 0.15
145 0.11 -0.05 1.71± 0.21 0.09 1.70± 0.16 0.08± 0.24

1VMO 1.84± 0.07 1.82± 0.07 5.14± 0.19 5.12± 0.22 0.02 5.23± 0.19 0.13± 0.24
163 -0.02 0.04 1.88± 0.09 0.04 1.91± 0.11 0.07± 0.13

1VZY 1.98± 0.12 1.91± 0.08 4.98± 0.12 4.97± 0.08 -0.13 5.18± 0.05 0.08± 0.16
234 -0.07 -0.12 1.95± 0.07 -0.03 1.97± 0.04 −0.01± 0.13

1OZN 2.04± 0.22 1.91± 0.30 4.95± 0.28 5.03± 0.21 -0.07 4.98± 0.27 −0.12± 0.31
284 -0.13 -0.15 2.08± 0.23 0.04 1.87± 0.20 −0.17± 0.30

1UBQ 2.17± 0.12 2.17± 0.06 4.84± 0.24 4.95± 0.05 -0.15 4.98± 0.05 −0.12± 0.16
76 0.00 -0.26 2.22± 0.17 0.05 2.17± 0.09 0.00± 0.15

1YFQ 2.22± 0.05 2.19± 0.10 5.10± 0.36 5.20± 0.07 0.10 5.17± 0.24 0.07± 0.28
342 -0.03 0.00 2.32± 0.17 0.10 2.32± 0.09 0.10± 0.10
1TIT 2.23± 0.07 1.99± 0.11 4.95± 0.09 4.87± 0.38 -0.23 5.15± 0.22 0.05± 0.27
89 -0.24 -0.15 1.94± 0.17 -0.29 2.08± 0.19 −0.15± 0.20

1DKG 2.30± 0.09 2.24± 0.13 5.10± 0.28 5.03± 0.26 -0.07 5.19± 0.15 0.09± 0.21
(+) 60 -0.06 0.00 2.22± 0.10 -0.08 2.20± 0.16 −0.10± 0.18
1M3Y 2.63± 0.22 2.66± 0.20 5.01± 0.12 5.00± 0.36 -0.10 5.23± 0.17 0.13± 0.23
188 0.03 -0.09 2.59± 0.19 -0.04 2.52± 0.09 −0.11± 0.24
1B25 2.71± 0.10 2.68± 0.17 5.20± 0.08 5.04± 0.12 -0.06 5.19± 0.20 0.09± 0.25
209 -0.03 0.10 2.75± 0.15 0.04 2.72± 0.20 0.01± 0.22

1G1K 3.98± 0.16 3.85± 0.10 5.14± 0.19 5.07± 0.26 -0.03 5.16± 0.20 0.06± 0.25
143 -0.13 0.04 4.27± 0.21 0.29 4.11± 0.12 0.13± 0.20
1C4P 5.20± 0.16 5.05± 0.15 5.05± 0.15 5.11± 0.25 0.01 5.22± 0.10 0.12± 0.18
137 -0.15 -0.05 5.12± 0.28 -0.08 5.12± 0.12 −0.08± 0.20

Tabela 2.2. Wartości Fmax dla białka – gościa i białka – gospoda-
rza w przypadku rozciągania pojedynczej domeny lub układu HG,
gdy H=1C4P
Tabela jest analogiczna do tabeli 2.1.

Analizując przedstawione dane, możemy również zauważyć, że modyfi-
kacja struktury białka – gościa, która była konieczna do jego właściwego
wbudowania w strukturę białka – gospodarza nie wpłynęła na zmianę jego
stabilności mechanicznej w granicy błędu wynikającego z fluktuacji termicz-
nych.
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2.2.4. Białko – gość o większej stabilności mechanicznej
niż białko – gospodarz

Na koniec rozważmy sytuację, w której białko – gość jest bardziej stabilne
mechanicznie niż białko – gospodarz. Wykresy F-d dla takiego przypadku
zostały przedstawione na rysunku 2.7. Widzimy, że w połączeniu szeregowym,
to białko – gość ulega rozerwaniu jako ostatnie. Z taką samą sytuacją mamy
do czynienia również w przypadku układu HG. Zaznaczyć należy ponadto,
że nie zaobserwowaliśmy także sytuacji, w której rozrywanie białka – gościa
miałoby miejsce natychmiast po rozerwaniu białka – gospodarza.

Rysunek 2.7. Wyniki symulacji rozciągania układu gospodarz – gość
w przypadku G o większej stabilności mechanicznej niż H=A
Rysunek analogiczny do rys. 2.6., ale z 1UBQ zamienionym na 1C4P
(G=1C4P i H=A=1UBQ).

2.2.5. Połączenie szeregowe różnych białek

W celu uzyskiwania jednoznacznych wyników, pożądanym byłoby ist-
nienie wyraźnej różnicy na wykresie F-d pomiędzy rozrywaniem się białka
łącznikowego oraz białka – gospodarza. Efekt taki można uzyskać przez wy-
korzystanie jako białka – gospodarza struktury o dużo większej stabilności
mechanicznej niż białka łącznikowe. Wykresy F-d otrzymane dla takiej sytu-
acji zostały przedstawione na rys. 2.8. Białko – gospodarz w tym przypad-
ku ma dużą stabilność mechaniczną w porównaniu do białek łącznikowych,
a to oznacza, że w przypadku połączenia szeregowego, zawsze rozrywa się
jako ostatnie. Dla połączenia HG rozrywanie się białka – gościa jest zawsze
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ostatnim etapem. Zauważyć należy również, że stabilność mechaniczna białka
wbudowanego jako gość jest taka sama lub nieznacznie mniejsza niż w przy-
padku pojedynczej domeny.

Rysunek 2.8. Wyniki symulacji rozciągania układu gospodarz – gość
w przypadku G o mniejszej stabilności mechanicznej niż A i H
Cztery górne panele przedstawiają wykresy F-d dla przykładowych trajekto-
rii rozciągania łańcucha 1UBQ-1UBQ-1C4P-1UBQ-1UBQ, w którym 1C4P
jest gospodarzem dla 1TIT (G=1TIT, H=1C4P oraz A=1UBQ). Dwa dol-
ne panele prezentują wykresy F-d dla przykładowych trajektorii rozciągania
wszystkich białek połączonych szeregowo. Numery nad każdym z maksimów
wskazują, które z białek rozrywa się w danym momencie. Kropkowana li-
nia oznacza wartość Fmax dla pojedynczej domeny 1TIT. W tym przypadku
G było wbudowywane w H pomiędzy residua 106-107.

W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt, że istotnym jest wybór
białka – gospodarza nie tylko o odpowiedniej stabilności mechanicznej, ale
również o właściwym kształcie wykresu F-d. W przypadku, gdy białkiem – go-
spodarzem jest struktura, której wykres F-d składa się z kilku maksimów, jak
zostało to pokazane na rys. 2.9., sytuacja jest bardzo niekorzystna z punktu
widzenia przeprowadzania eksperymentu, gdyż ideą metody jest pojawienie
się wykresu pochodzącego od białka – gościa zaraz po zniknięciu wykresu
pochodzącego od białka – gospodarza. W przypadku, gdy oba te wykresy
mieszają się, nie można jednoznacznie określić momentu, w którym rozpo-
częło się rozrywanie białka – gościa. Ponadto należy podkreślić, że w takim
przypadku stabilność mechaniczna białka – gospodarza jest istotnie obniżo-
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na w stosunku do białka izolowanego. Schemat przedstawiający trajektorię
z symulacji rozciągania takiego układu został zaprezentowany na rys. 2.10.

Rysunek 2.9. Wyniki symulacji rozciągania układu gospodarz –
gość w przypadku G o mniejszej stabilności mechanicznej niż
A i H (H > A > G)
Rysunek analogiczny do rys. 2.8., ale z podmienionym 1C4P przez 1G1K.
Tym samym, G=1TIT, H=1G1K oraz A=1UBQ.

1UBQ

1UBQ

(1UBQ)2

(1UBQ)2

(1UBQ)2
(1UBQ)2

d=50 Å

d=905 Å

d=970 Å

d=1330 Å

Rysunek 2.10. Zmiany konformacyjne odpowiadające trajektorii, dla
której wykres F-d został przedstawiony na górnym lewym panelu
rys. 2.9.



Rozdział 2. Białka w układach gospodarz – gość 31

2.3. Warunki stosowalności metody układów
gospodarz – gość

Podsumowując, na podstawie naszych badań pokazaliśmy, że układy go-
spodarz – gość są przydatnym rozwiązaniem dla jednoznacznej identyfikacji
sygnału pochodzącego od badanego białka, gdy jest ono połączone z innymi
domenami. Zaletą jest również fakt, że taka geometria nie zmienia też jego
stabilności mechanicznej. Zaznaczyć należy jednak, że na to, aby metoda
działała zupełnie poprawie musi być spełniony jeden z warunków: pierwsza
możliwość, to wybór białka – gospodarza o większej stabilności mechanicznej
niż białek łącznikowych, zaś druga to wybór białek łącznikowych o większej
stabilności mechanicznej niż białko – gość. Z praktycznego punktu widzenia,
najkorzystniejsza jest jednak pierwsza sytuacja, gdyż zapewnia pojawienie
się sygnału od białka – gościa na koniec procesu rozrywania układu.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że najlepsze, a tym samym jednoznaczne
wyniki uzyskuje się, gdy białko – gospodarz charakteryzuje się tylko jednym
maksimum siły, gdyż taka sytuacja eliminuje możliwość początkowego mie-
szania się sygnałów pochodzących od białka – gospodarza i białka – gościa.
Nasze symulacje nie wykazały znaczącej różnicy w wynikach otrzymywanych
dla różnych miejsc wbudowywania białka – gościa w strukturę białka – gospo-
darza, jednakże nie oznacza to, że białko nie może być przecięte w złym miej-
scu i wykonując eksperyment, należy brać to również pod uwagę. Dodatkowe
wykresy F-d, potwierdzające powyższe tezy, można znaleźć w suplemencie do
artykułu [I].

Reasumując, metoda wbudowywania jednego białka w drugie ma bardzo
dużą przewagę nad połączeniami szeregowymi, jednak nie jest ona wolna
od pewnych niedoskonałości, które mogą być skutecznie redukowane przez
używanie jako białka – gospodarza struktury o dużo większej stabilności me-
chanicznej niż stabilność białka – gościa.
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Rozdział 3

Białka z węzłami

Wystarczająco długie polimery, takie jak DNA, z dużym prawdopodo-
bieństwem posiadają węzły [62, 63]. Z drugiej strony, przypadków istnienia
zawęźlenia w cząsteczkach RNA odkryto bardzo mało. Ostatnie oszacowa-
nia [64] mówią o trzech takich strukturach i to w dodatku uzyskanych z ni-
ską rozdzielczością. Jeśli chodzi o węzły w białkach, to wiadomo o kilkuset
przypadkach w bazie PDB [65–67].

O możliwości istnienia zawęźlonych białek wiadomo już od 1994 r. od
publikacji pracy Marca Mansfielda [68]. Kolejny przypadek istnienia węzła
w białku został pokazany w 2000 r. przez Williama Taylora w izomerore-
duktazie kwasu acetohydroksowego (kod PDB: 1YVE) [69]. Było to odkrycie
ciekawe dlatego, że pierwszy raz zawęźlenie łańcucha głównego zostało zaob-
serwowane daleko od obu jego końców. Od tego czasu, znacząco rozwinęły się
metody doświadczalnego i teoretycznego badania zawęźlonych białek. W po-
dejściu doświadczalnym, poszukiwanie węzłów polega głównie na mechanicz-
nym rozciąganiu badanych struktur [70]. Zakłada się przy tym, że białko
posiadające węzeł, po całkowitym rozciągnięciu, będzie odpowiednio krótsze
niż inne, zbudowane z tej samej liczby residuów [71–73]. Eksperymenty mają-
ce na celu pokazanie mechanizmów tworzenia się węzłów w białkach podczas
ich zwijania, są już dużo bardziej złożone. Dopiero ostatnie doświadczenia
oparte o białka fuzyjne [74, 75] rzuciły pewne światło na ten problem. Mi-
mo wykonanych w minionym dwudziestoleciu wielu doświadczeń i symulacji
komputerowych, w dalszym ciągu pozostają otwarte pytania dotyczące białek
z węzłami. Otóż, nie jest do końca jasne w jakim momencie procesu wytwa-
rzania białka pojawia się węzeł, jakie są medyczne konsekwencje istnienia
węzłów w białkach, w jakim celu natura tworzy takie struktury i wreszcie jak
doświadczalnie badać białka z węzłami? W niniejszym rozdziale postaramy
się, przynajmniej częściowo, odpowiedzieć na te pytania. Zaznaczyć nale-
ży, że w białkach obecne są również węzły cystynowe [76–78], jednakże ich
tworzenie się nie polega na zapętlaniu się łańcucha głównego, zatem takimi
przypadkami nie będziemy się tutaj zajmować.

3.1. Charakterystyka węzłów w białkach

Topologia węzłów może być charakteryzowana w pierwszym kroku przez
podanie liczby przecięć łańcucha głównego po jego rzucie prostokątnym na
płaszczyznę. Drugą wielkością charakteryzującą węzły są numery residuów
n1 i n2 wzdłuż łańcucha głównego, które jednoznacznie określają początek
i koniec węzła, przy czym zakładamy, że n1 < n2.
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W celu określenia końców węzła wykorzystuje się algorytm KMT [79], którego
działanie zostało schematycznie przedstawione na rys. 3.1.

Rysunek 3.1. Zasada działania algorytmu KMT
Procedura polega na sprawdzaniu wszystkich trójkątów utworzonych przez
trzy kolejne residua. Jeśli przez powierzchnię danego trójkąta nie przechodzi
żaden fragment łańcucha głównego (lewy dolny panel), to środkowe residuum
może zostać usunięte (prawy dolny panel). Z kolei nie może być ono usunięte
w przeciwnej sytuacji (górny panel).

Postępowanie rozpoczyna się od końca N białka, a następnie sprawdza
się, czy po usunięciu danego residuum węzeł nadal istnieje. n1 jest wtedy
numerem ostatniego aminokwasu, którego obecność pozwala jeszcze stwier-
dzić, że węzeł nadal nie zniknął. W analogiczny sposób, poruszając się od
końca C, określamy koniec n2 węzła [69,79]. W wyniku działania algorytmu,
otrzymujemy znacznie uproszczoną strukturę, ale o niezmienionej topologii,
a tym samym możemy jednoznacznie wyznaczyć położenie końców węzła.

Jeśli aminokwasy n1 i n2 znajdują się daleko od końców białka, to taki wę-
zeł będziemy nazywali węzłem głębokim. W przeciwnym wypadku, będziemy
mieli do czynienia z węzłem płytkim.

Zaznaczyć należy, że do jednoznacznego stwierdzenia obecności węzła,
konieczne jest jego określenie na konturze zamkniętym. Białka generalnie
nie tworzą zamkniętych pętli, co rzeczywiście może powodować pewne nie-
jednoznaczności w określaniu węzłów, jednakże nie stanowią one większego
problemu w przypadku węzłów głębokich.

3.2. Rozciąganie białek z węzłami

W pierwszej kolejności omówimy przeprowadzone symulacje eksperymen-
tu rozciągania białek. Zostały one wykonane w ramach modelu gruboziarni-
stego, przedstawionego w podrozdziale 1.2.

Proces rozciągania białka zawierającego węzeł, związany jest z przyjmo-
waniem przez ∆n = n2 − n1 coraz mniejszych wartości tak długo, aż węzeł
się całkowicie się zaciśnie. Ostateczny wynik takiej symulacji zależy od wy-
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boru, który koniec białka będzie przymocowany, a który ciągnięty, a także od
temperatury, wnoszącej wkład stochastyczny do analizy czysto geometrycz-
nej [72], z którą mamy do czynienia tylko dla temperatury T = 0 ε/kB.

Przejdźmy teraz do samych symulacji. Już wcześniej zostało pokazane
[71], że w przypadku rozciągania białka z węzłem ze stałą prędkością ∆n
zmienia się w sposób dyskretny, zaś końce węzła, wybierają określone, prefe-
rowane pozycje. Jest to zachowanie odmienne od obserwowanego w homopoli-
merach, gdzie położenia te oscylują wokół określonego punktu, a w większości
przypadków przechodzą na koniec łańcucha, doprowadzając do rozwiązania
węzła. Symulacje rozciągania ze stałą prędkością są zgodne z najczęściej wy-
konywanymi doświadczeniami, ale dla zastosowań biologicznych to jednak
rozciąganie ze stałą siłą jest bardziej fizycznym podejściem, z uwagi na fakt,
że hydroliza ATP powoduje ruch białek w taki właśnie sposób, a w dodatku
zazwyczaj z przerwami. Tym samym, uzasadnionym było powtórzenie wcze-
śniejszych obliczeń [71] w bardziej fizycznym podejściu.

Symulacje rozciągania zostały przeprowadzone dla dwóch białek. Pierw-
szym z nich było białko YibK z Gram-ujemnej pałeczki grypy (kod PDB:
1J85), posiadające trójlistny węzeł głęboki typu 31 (trzy przecięcia łańcucha
głównego), zaś drugim – UCH-LI – C-końcowa hydrolaza ubichinonu (2ETL),
zawierająca węzeł płytki typu 51 (pięć przecięć łańcucha głównego).

W pliku PDB białka 1J85 znajdziemy współrzędne atomów 156 residuów.
Około połowa z nich tworzy siedem α-helis oraz osiem β-kartek [80]. W sta-
nie natywnym, końce węzła wyznaczone są przez aminokwasy 75-LEU oraz
119-LYS, tym samym jego długość to 44 residua. Białko 2ETL jest z kolei
większe, bo składa się z 223 aminokwasów tworzących siedem α-helis i dziesięć
β-kartek [81]. W tym przypadku, końce węzła znajdują się na aminokwasach
5-PRO i 181-PHE, a zatem szerokość węzła to 176 residuów. Tym samym
stanowi on 79% długości sekwencyjnej białka.

3.2.1. Stabilność termodynamiczna białek z węzłami

Zanim przejdziemy do symulacji rozciągania rozpatrywanych białek, roz-
ważmy na początku ich stabilność termodynamiczną przez zbadanie dla każ-
dego z aminokwasów RMSF (ang. Root-Mean-Square Fluctuation), które
określa odchylenia standardowe RMSD (ang. Root-Mean-Square Deviation of
atomic positions), gdy jest ono liczone dla poszczególnych konformacji białka
podczas dynamiki, przy czym RMSD definiujemy jako średnią kwadratową
odległość odpowiadających atomów w dwóch strukturach, po najlepszym ich
nałożeniu:

RMSD =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

δ2
i , (3.1.)

gdzie N jest liczbą atomów w porównywanych strukturach, zaś δi to odległość
pomiędzy atomami z danej pary.
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RMSF może być również wyznaczone na podstawie doświadczalnych war-
tości izotropowych czynników temperaturowych β, zebranych w pliku PDB
każdego z białek, przy wykorzystaniu relacji [82],

RMSFi =
√

3βi
8π2 , (3.2.)

gdzie βi to czynnik temperaturowy i-tego aminokwasu, a uzyskane w taki
sposób wyniki przedstawione zostały na wykresach na rys. 3.2.

Rysunek 3.2.Wartości RMSF dla poszczególnych residuów dla białek
1J85 oraz 2ETL
Na osi poziomej odłożone zostały numery residuów, zaś na pionowej – war-
tości RMSF dla białek 1J85 (górny panel) i 2ETL (dolny panel) wyznaczone
na podstawie doświadczalnych wartości izotropowych czynników tempera-
turowych β. Przerywane pionowe linie oznaczają położenia końców węzła
w konformacji natywnej białka.

Przerywanymi liniami są również zaznaczone położenia końców węzłów w każ-
dym z białek. Z wykresów wynika, że w przypadku węzła głębokiego, fluk-
tuacje aminokwasów jego tworzących są mniejsze niż pozostałych. Takiego
zachowania z kolei nie widać w przypadku białka z węzłem płytkim. Za-
leżność ta została również potwierdzona przez analogiczne badanie białka
o kodzie PDB: 1X7P, jednakże podobna analiza struktur o kodach PDB:
1K3R, 1V2X, 1VH0 czy 1O6D, również posiadających węzły, nie wykazuje
takiego zachowania, zatem wniosku tego nie można uogólnić.
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3.2.2. Rozciąganie białek z węzłami ze stałą siłą

Skupmy się teraz na samym rozciąganiu białek ze stałą siłą F . Ekspery-
menty takie były już przeprowadzane z domeną I27 tytyny [83] oraz z ubi-
kwityną [84–86] przy wykorzystaniu mikroskopu sił atomowych w ustawieniu
pozwalającym na utrzymywanie stałego naprężenia, któremu poddawane jest
białko (ang. force-clamp mode). Sprowadzały się one do analizy odległości
L pomiędzy przymocowanym końcem białka, a ciągniętym. W najprostszym
przypadku, jak ma to na przykład miejsce dla ubikwityny, L pozostaje nie-
zmienne przez długi czas symulacji i nagle, w jednym kroku, zwiększa wartość
do długości białka całkowicie rozwiniętego. Czas oczekiwania oczywiście za-
leży od wartości przyłożonej siły i się wydłuża, gdy ta maleje. Po uśrednieniu
wyników po wielu trajektoriach, L wykazuje gładką zależność od czasu. Wcze-
śniej zostało pokazane teoretycznie [87], że dla dużych sił jest to zależność
sigmoidalna, zaś dla małych – eksponencjalna. Z kolei siła, przy której nastę-
puje zmiana charakteru zależności jest rzędu siły Fmax wyznaczonej w ekspe-
rymencie rozciągania ze stałą prędkością. Ponadto rozkład czasów rozwijania,
tu, wykazuje eksponencjalną zależność od siły dla małych jej wartości [87],
zaś odwróconą gaussowską – dla dużych [88].

1 2

Rysunek 3.3. Przykłady dwóch typów trajektorii znalezionych pod-
czas symulacji rozciągania białka 1J85 ze stałą siłą
Na lewym panelu przedstawiona jest trajektoria, w której zaciśnięcie węzła to
ostatni etap symulacji, zaś prawy pokazuje sytuację, gdy węzeł jest całkowicie
zaciśnięty, a białko nie zostało jeszcze zupełnie rozciągnięte pod wpływem
siły F = 1.3 ε/Å.

W praktyce numerycznej, tu jest definiowane dla danej trajektorii jako
czas, po którym L osiągnie pewną określoną wartość. W naszym przypadku
było to 85% długości L0 białka całkowicie rozciągniętego. Można przyjąć, że
jest to liczba wiązań pomiędzy aminokwasami, przemnożona przez długość
jednego wiązania równą 3.8 Å. W przypadku białek z węzłami, maksymalną
długość L′0 wyliczamy w taki sam sposób, jednakże musi być ona pomniejszo-
na o liczbę residuów ∆n tworzących węzeł, gdy ten jest całkowicie zaciśnięty,
przemnożoną przez 3.8 Å. W przypadku białek przez nas rozpatrywanych
∆n = 10 dla 1J85 oraz od 11 do 18 dla 2ETL.

Dla ustalenia uwagi, oznaczymy przez tL czas potrzebny białku do uzy-
skania odległości między końcami równej 0.85L′0.

Inna możliwa definicja tu jest związana z całkowitym zaciśnięciem węzła
i ten czas będziemy oznaczać przez tK.
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Zwróćmy teraz uwagę na rys. 3.3., przedstawiający trzy kolejne klatki
symulacji dla dwóch różnych typów trajektorii. W przypadku pierwszym, za-
ciśnięcie węzła jest ostatnim zdarzeniem w dynamice, zaś w drugim – węzeł
jest całkowicie zaciśnięty, a białko jeszcze nie uzyskało swojej maksymalnej
długości. Oznacza to, że zdefiniowane czasy charakterystyczne tL i tK nie-
koniecznie muszą być równe. W przypadku białka 1J85, oba typy trajektorii
występują z taką samą częstotliwością dla dużych sił, zaś w reżimie małych sił
dominują trajektorie typu pierwszego. Symulacje białka 2ETL nie wykazują
w żadnym przypadku trajektorii typu drugiego.

Rysunek 3.4. Zachowanie L (górny panel), ∆n (panel środkowy)
i ni (dolny panel) w białku 1J85 w funkcji czasu
Czerwone linie przedstawiają przykładowe dane uzyskane z pojedynczych
trajektorii. Linie czarne reprezentują wartości uśrednione po wszystkich do-
stępnych trajektoriach. Linie niebieskie przedstawiają eksponencjalne dopa-
sowanie do czarnej krzywej. Strzałki wskazują na wartości czasów charakte-
rystycznych wynikających z dopasowania do funkcji wykładniczej.

Na rys. 3.4. czerwoną linią przedstawione zostały przykładowe zmiany
L (górny wykres), a także odległości pomiędzy końcami węzła ∆n (środkowy
wykres) oraz ich położeń n1 i n2 (dolny wykres) w czasie, w reżimie małych
sił. Na wykresie widzimy, że końce węzła n1 i n2 przeskakują wzdłuż łańcucha
głównego po czasie ok. 50 000 τ od momentu rozpoczęcia symulacji i pozo-
stają na nowych pozycjach do jej zakończenia. Pojedynczy przeskok końców
węzła, w tym przypadku, oznacza jego całkowite zaciśnięcie. Widać również,
że ma to swoje odbicie w zwiększeniu odległości L, jednakże należy zaznaczyć,
że nie jest to jedyny moment wydłużania się białka, zaś kolejny skok długości
ma miejsce po czasie ok. 150 000 τ i nie jest on związany ze zmianą poło-
żeń końców węzła. Czarna gruba linia, na omawianym wykresie, przedstawia
zachowanie się badanych parametrów uśrednione po 135 trajektoriach.
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Do przedstawionych danych dopasowane zostały krzywe eksponencjalne (linie
niebieskie). Zaznaczyć należy, że uśrednione czasy charakterystyczne tL i tK
(zaznaczone na wykresach niebieskimi strzałkami) związane z zachowaniem
się L oraz ∆n są różne.

W przypadku białka 1J85, końcowe położenia n1 i n2 nie są takie same
we wszystkich symulacjach, jednakże w każdy przypadku ∆n = 10. Typowe
położenie końca n1 to residuum 78., ale możliwe jest również zatrzymanie się
węzła na residuach 83., 88. lub 93.

Badając białko 2ETL z węzłem płytkim pokazaliśmy, że ∆n może przyj-
mować wartości od 11 do 18. Ponadto, położenia końca n1 nie może być
określone jednoznacznie, gdyż zależy od przyłożonej siły. Niemniej jednak,
najbardziej typowe residua, które rozpoczynają węzeł to: 84., 80. i 53. Przy-
kładowa trajektoria (linia czerwona), jak i uśrednione wyniki (linia czarna),
dla tego białka, zostały przedstawione na rys. 3.5. Dopasowana niebieska
krzywa opisana jest funkcją eksponencjalną. Niebieskie strzałki, tak jak w po-
przednim przypadku, wskazują czasy charakterystyczne.

Rysunek 3.5. Zachowanie L (górny panel), ∆n (panel środkowy)
i ni (dolny panel) w białku 2ETL w funkcji czasu
Rysunek analogiczny do 3.4. W tym przypadku dane z drugiej charaktery-
stycznej trajektorii zostały przestawione za pomocą czerwonej przerywanej
linii. Trajektorie te różnią się końcowymi położeniami zaciśniętego węzła.
W pierwszym przypadku węzeł znajduje się pomiędzy residuami 104-120,
zaś w drugim – pomiędzy 88-100.

Zależność średnich czasów rozwijania w funkcji przyłożonej siły zosta-
ła przedstawiona dla obu białek na rys. 3.6. Dla 1J85, wyróżniamy ponad-
to czasy: tK, tK1 oraz tK2, gdzie są to wartości uśredniane odpowiednio po
wszystkich trajektoriach, po trajektoriach typu pierwszego i typu drugiego.
Analogicznie wprowadzamy czasy tL, tL1 oraz tL2 dla kryterium odległości
pomiędzy końcami białka.
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Dla trajektorii typu drugiego widzimy wyraźną różnicę pomiędzy krótszymi
czasami tK2 i dłuższymi tL2. Dla trajektorii typu pierwszego, czasy tK1 i tL1 są
praktycznie takie same. Z racji tego, że trajektorie typu pierwszego w reżimie
małych sił są dominującymi, to tK i tL się nie różnią istotnie. Taki sam wniosek
wypływa dla białka 2ETL.

Rysunek 3.6. Średnie charakterystyczne czasy rozwijania
Panel górny przedstawia dane dla białka 1J85, zaś dolny – dla 2ETL. W przy-
padku trajektorii typu I przedstawiony został tylko czas tK1 ponieważ jest
bardzo bliski tL1. Dla białka 2ETL pokazane są wyniki dla wszystkich moż-
liwych końcowych położeń węzła, zaś dla dwóch węższych zakresów zostały
one dodatkowo wyszczególnione czarnym kółkiem i kropką.

Podkreślić należy, że z przedstawionych wykresów wynika bardzo uży-
teczna zależność czasów rozwijania białka od siły. W reżimie małych sił jest
ona opisana prawem eksponencjalnym. W przypadku dużych sił, gdy mamy
do czynienia z gwałtownym rozrywaniem się białka, zależność od siły jest
słaba, ale wydaje się zbiegać do stałej, przy jej nieograniczonym wzroście.
Wartość siły, dla której następuje zmiana charakteru zależności jest większa
o ok. 0.3 ε/Å dla białka 2ETL w porównaniu z 1J85. W przypadku symulacji
rozciągania ze stałą prędkością 0.005 Å/τ , wartości Fmax wynoszą dla białek
1J85 i 2ETL odpowiednio 1.8 ε/Å oraz 2.4 ε/Å. Przy ekstrapolacji do pręd-
kości eksperymentalnych, wyniki te należałoby zmniejszyć o około 0.2 ε/Å,
a tym samym byłyby one jeszcze bliższe wartości siły przy której następuje
zmiana charakteru wykreślonej zależności. W taki sposób pokazujemy, że roz-
ciąganie białek ze stałą siłą i ze stałą prędkością są powiązane przez wartość
siły charakterystycznej.

Zwróćmy jeszcze uwagę na rys. 3.7. Przedstawia on rozkład czasów roz-
wijania białka 1J85 pod działaniem dwóch sił 1.3 ε/Å oraz 1.9 ε/Å. Łatwo
zauważyć, że dla reżimu małej siły, rozkład ma charakter eksponencjalny,
niezależnie od tego czy bierzemy pod uwagę tL, czy tK. Na wykresie zazna-
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czony został również rozkład tK2, który także zdaje się potwierdzać prawdzi-
wość zależności eksponencjalnej. W reżimie dużych sił, wyniki dla trajektorii
typu pierwszego, jak i drugiego są reprezentowane razem. Rozkład czasów
tL wydaje się być dobrze opisywanym przez zależność odwróconą gaussowską.
Rozkład tK jest bardziej problematyczny, gdyż ma dwa maksima. Wynika to
z faktu, że czas potrzebny na zaciśnięcie węzła w przypadku trajektorii typu
drugiego jest typowo o 50% dłuży niż w przypadku trajektorii typu pierw-
szego. Dla białka 2ETL rozkłady tK i tL są praktycznie takie same.

Rysunek 3.7. Rozkłady czasów rozwijania białka 1J85 pod działa-
niem dwóch sił
Panel górny przedstawia wyniki dla F = 1.3 ε/Å, zaś dolny – dla F = 1.9 ε/Å.
W celu dopasowania histogramów, czasy na górnym panelu zostały podzielo-
ne przez 1000 τ , z kolei na dolnym – przez 3 τ . Histogram na panelu górnym,
zaznaczony niebieską linią odpowiada tL, z kolei niebieska przerywana linia
to krzywa eksponencjalna dopasowana do wyników przedstawionych na hi-
stogramie, zaś niebieska strzałka wskazuje na skalę czasową tL wyznaczoną
na podstawie wszystkich czasów rozwijania. Histogram oznaczony czarnymi
kropkami odpowiada tK, a czarna strzałka wskazuje skalę czasową uzyska-
ną na podstawie krzywej eksponencjalnej. Symbole i oznaczenia na dolnym
panelu są analogiczne, ale przerywana linia w tym przypadku przedstawia
zależność odwróconą gaussowską, zaś strzałki oznaczają wartości średnie.

Na koniec jeszcze warto się zastanowić, czy czas rozwijania tK zależy od
położenia końcowego węzłów. Rys. 3.8. sugeruje, że tak nie jest. Na przykład
najbardziej typowe końcowe położenie węzła (78-88) w białku 1J85 jest osią-
gane tak samo po długim, jak i po krótkim czasie, a także przy małych, jak
i dużych siłach. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia również w przy-
padku drugiego, najbardziej prawdopodobnego końcowego położenia węzła
(83-93) w tym białku.
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Rysunek 3.8. Rozkłady czasów rozwijania białka 1J85 pod działa-
niem dwóch sił przy podziale na węższe klasy niż w przypadku
histogramu przedstawionego na rys. 3.7.
Ciągła linia przedstawia histogram dla tK. Czarne wypełnienie (oznaczone
przez a) to wkład pochodzący od trajektorii zakończonych ustaleniem się
położeń węzła na residuach 78-88, zaś kropkowane (oznaczone przez b) to
trajektorie prowadzące do ustalenia się końcowego położenia węzła pomiędzy
residuami 83-93. W przypadku braku innych położeń, wyniki by się sumowa-
ły do histogramu oznaczonego ciągłą czarną linią. Tym samym, puste pola
oznaczają wkład od pozostałych trajektorii.

3.2.3. Białka z węzłami w układach gospodarz – gość

W rozdziale 2. przedstawiliśmy technikę badania białek, które są wbudo-
wane w układ gospodarz – gość. Tym samym, ciekawym jest pytanie o zacho-
wanie się białek z węzłami, gdy odgrywają rolę gościa w takich układach. Roz-
ważmy zatem białko 1J85 wbudowywane w domenę β streptokinazy (1C4P),
w kohezynę typu I ze skafoldyny C. cellulolyticum (1G1K) lub w barnazę
(1BNR), dla których Fmax wynosi odpowiednio 5.1 ε/Å, 3.9 ε/Å i 1.1 ε/Å [I].

Układy HG były konstruowane w sposób opisany w podrozdziale 2.1.,
przez bezpośrednie wbudowywanie białka 1J85 w strukturę białka – gospoda-
rza po przecięciu jego łańcucha głównego. W przypadku białka 1C4P, było to
pomiędzy residuami 106-107, zaś dla 1G1K – pomiędzy 105-106, a w 1BNR –
pomiędzy 64-65. Uzyskane w ten sposób kompleksy, dla H=1C4P i H=1G1K,
zostały przedstawione na górze rysunków 3.9. i 3.10.

W pierwszym podejściu, układy zostały rozciągnięte ze stałą prędkością,
a przykładowe klatki z symulacji zaprezentowane są poniżej układów natyw-
nych na rys. 3.9. i 3.10. Jak widać, obie trajektorie są typu drugiego, który
wprowadziliśmy w paragrafie 3.2.2. na podstawie rys. 3.3.

Wróćmy znowu do rozciągania ze stałą siłą. Rys. 3.11. przedstawia wyniki
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Rysunek 3.9. Etapy symulacji rozciągania układu gospodarz – gość
z białkiem z węzłem
Panel górny prezentuje układ gospodarz – gość (H=1C4P i G=1J85) w stanie
na początku dynamiki. Czerwony kolor oznacza węzeł w białku 1J85. Kolejne
panele przedstawiają zmianę konformacji wraz z upływem czasu przy rozcią-
ganiu ze stałą prędkością o wartości 0.005 Å/τ . Jest to przypadek trajektorii
typu II. Strzałki wskazują położenie końców białka-gościa. Wizualizacja biał-
ka i trajektorii została wykonana przy użyciu programu VMD [27].
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Rysunek 3.10. Etapy symulacji rozciągania układu gospodarz – gość
1G1K-1J85
Rysunek jest analogiczny do rys. 3.9.
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takich symulacji przeprowadzonych dla układu HG z białkiem 1BNR grają-
cym rolę gospodarza. Rysunek ten jest analogiczny do rys. 3.4., a rozciąganie
zostało wykonane przy użyciu siły o tej samej wartości (1.3 ε/Å).

Rysunek 3.11. Zachowanie LH i L (dwa górne panele) oraz
∆n i ni (dwa dolne panele) w funkcji czasu w przypadku układu
gospodarz – gość 1BNR-1J85
Rysunek jest analogiczny do rys. 3.4. Dodany został górny panel, który przed-
stawia zmiany LH. Strzałki wskazują czasy charakterystyczne otrzymane na
podstawie dopasowania funkcji eksponencjalnej. Rozciąganie zostało prze-
prowadzone z siłą F = 1.3 ε/Å.

Różnica polega jednak na tym, że należy rozróżnić badanie odległości
L pomiędzy końcami białka-gościa oraz LH – białka – gospodarza. W tym
przypadku, widoczne jest powiązanie skoków odległości L i LH, zaś niektóre
z nich są również związane ze skokiem odległości pomiędzy końcami węzła.
Obserwacje te są zgodne z poczynionymi wcześniej dla rozciągania pojedyn-
czych białek z węzłami. Również skale czasowe rozciągania się porównywalne,
co można wnioskować na podstawie górnej części rys. 3.12.

Dolna część rys. 3.12. oraz rys. 3.13. przedstawiają odmienną sytuację
do omówionej wyżej, gdyż w tym przypadku gospodarzem jest 1C4P – biał-
ko o dużej stabilności mechanicznej. Uśrednione wyniki zostały uzyskane na
podstawie 100 trajektorii. Zwrócić należy uwagę na silny wpływ geometrii HG
na ruch końców węzła. n2 porusza się gwałtowniej niż n1. Dla F < 4 ε/Å nie
została zaobserwowana żadna trajektoria prowadząca do rozerwania białka
w czasie 2 000 000 τ . Dopiero przy większych siłach rozrywanie było możliwe,
ale był to już wtedy proces bardzo gwałtowny. Również w tym przypadku,
widoczne jest (dolny panel rys. 3.12.) wyraźne przejście pomiędzy dwoma
reżimami sił – dużych i małych. Po odjęciu czasu oczekiwania na rozerwanie
się białka – gospodarza, otrzymujemy informację na temat rozrywania się
białka-gościa, jednakże dotyczy ona jedynie dużych sił.
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Rysunek 3.12. Rozciąganie białka 1J85 będącego w układzie gospo-
darz – gość
Panel górny: średni czas rozwijania w funkcji siły F dla białka 1J85 (dane
z wykresu na górnym panelu na rys. 3.6.) w porównaniu z czasem rozwi-
jania, gdy białko jest wbudowane w strukturę gospodarza w układzie HG
z H=1BNR i G=1J85 (trójkąty). Czas rozwijania jest określany na podsta-
wie kryterium zaciśnięcia węzła. Panel dolny: czasy rozwijania dla układu
HG z H=1C4P i G=1J85 przy przy kryterium zaciśnięcia węzła (wypełnione
trójkąty). Trójkąty puste odpowiadają czasom T 0

K mierzonym od momentu
rozerwania się gospodarza. Indeks „HG” oznacza dane dla układu HG. W tym
przypadku, wyniki zostały przemnożone przez czynnik 10, aby dopasować
skale wykresów. W badanym zakresie sił, tK dla natywnej struktury 1J85 są
porównywalne, ale nieco krótsze.

Rysunek 3.13. Zachowanie LH i L (dwa górne panele) oraz
∆n i ni (dwa dolne panele) w funkcji czasu w przypadku układu
gospodarz – gość 1C4P-1J85
Wykres analogiczny do przedstawionego na rys. 3.11., ale dla siły
F = 4.5 ε/Å.
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Wniosek, jaki można wyciągnąć z tej analizy jest taki, że układy HG z sil-
nym białkiem – gospodarzem powodują, że białko-gość można badać jedynie
w zakresie sił, które pozwolą na rozerwanie białka – gospodarza. Oznacza to
tyle, że po pęknięciu białka – gospodarza, białko – gość jest automatycznie
wystawione na działanie dużej siły i proces jego rozrywania oraz zaciskania
się węzła staje się bardzo gwałtowny.

3.3. Termiczne rozwijanie białek z węzłami

Białka można rozwijać nie tylko mechanicznie, ale również termicznie po-
przez przeprowadzenie ich dynamiki w wysokiej temperaturze. O ile białko
z węzłem płytkim nie jest w tym przypadku bardzo ciekawe, gdyż rozwiąza-
nie takiego węzła jest relatywnie proste, o tyle termiczne rozplątanie węzła
głębokiego nie jest już trywialne. Tym samym, skupmy się na białku 1J85.
Na początku przyjrzyjmy się jego właściwościom termodynamicznym.

Rysunek 3.14. Zależność P0, Q i czasu rozwijania tunf od temperatury
dla białka 1J85
Oznaczenia OV i OV-CSU wskazują na typ użytej mapy kontaktów. Poziome
przerywane linie na panelach górnym i środkowym oznaczają wartość 1

2 .

Zgodnie z założeniami naszego modelu, przedstawionego w podrozdzia-
le 1.2., dla każdej temperatury różnej od zera, pewna liczba kontaktów ulega
chwilowemu zerwaniu. Fizycznie oznacza to, że odległości pomiędzy atomami
Cα z residuów tworzących kontakt są większe niż 1.5σij. Na górnym pane-
lu rys. 3.14. pokazane jest prawdopodobieństwo, P0, w funkcji temperatury,
tego, że wszystkie kontakty będą utworzone jednoczenie. Wyniki te zostały
uzyskane na podstawie symulacji przeprowadzonych przy wykorzystaniu map
kontaktów OV oraz OV-CSU. Dla pierwszej z nich, Tf = 0.194 ε/kB, zaś dla
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drugiej – Tf = 0.204 ε/kB, przy czym Tf jest temperaturą, dla której P0 = 1
2

(patrz par. 1.2.2).
P0 dla obu map kontaktów jest bliskie zeru dla temperatury T = 0.3 ε/kB

(1% i 3% odpowiednio w przypadku map OV i OV-CSU). Podkreślić należy,
że stosunek, Q, kontaktów natywnych, które są utworzone, do ich ogólnej
liczby, jest dla tego białka bliski jedności w szerokim zakresie temperatur
(środkowy panel rys. 3.14.), a przechodzi przez wartość 1

2 dla temperatury
0.827 i 0.908 ε/kB przy wykorzystaniu odpowiednio map OV i OV-CSU.

Należy zaznaczyć, że Tf można również zdefiniować za [89] jako tempera-
turę, w której jest obecna połowa liczby kontaktów natywnych, co dla białka
1J85 oznacza Tf ≈ 0.8 ε/kB. Dla takiej podwyższonej temperatury, istot-
nie wyższej od temperatury pokojowej, prawdopodobieństwo tego, że białko
będzie w stanie natywnym jest równe zeru.

Rysunek 3.15. Położenia końców węzła w funkcji czasu dla białka
1J85 dla różnych temperatur

Fluktuacje liczby utworzonych kontaktów natywnych mogą, ale nie muszą
wpływać na położenia końców węzła. Na rys. 3.15. przedstawione zostały, dla
różnych temperatur, fluktuacje położenia końców węzła podczas symulacji.
Dla temperatury T = 0.3 ε/kB, końce węzła nie zmieniają swojego położenia
przez co najmniej 20 000 000 τ . Jest to czas przynajmniej o 3 rzędy wielkości
dłuższy niż optymalne czasy zwijania białek bez węzłów [33] w takim samym
modelu. Dla temperatury T = 1.00 ε/kB, końce węzła pozostają w położeniu
natywnym, by po chwili gwałtownie przeskoczyć na koniec łańcucha. W taki
sposób węzeł zostaje rozwiązany. Najciekawiej zdaje się wyglądać zachowa-
nie węzła dla temperatury T = 0.95 ε/kB. Otóż obserwujemy wtedy jego
rozplątanie się i powtórne zaplątanie po pewnym czasie. Jeśli analogiczna
sytuacja miałaby miejsce również dla temperatury T = 0.90 ε/kB, to czas
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potrzebny na powtórne utworzenie się węzła byłby dłuższy od skali czasu
naszych symulacji, gdyż takiego zachowania nie obserwowaliśmy.

Na koniec wróćmy jeszcze do dolnego panelu na rys. 3.14., który przedsta-
wia medianowy czas rozwijania białka zdefiniowany przez dojście do stanu,
w którym wszystkie kontakty, sekwencyjnie odległe o l, są równocześnie ze-
rwane. Przez czas medianowy rozumiemy medianę wyznaczoną z czasów roz-
wijania tunf, przy czym gdy tunf było równe maksymalnemu czasowi symulacji,
to przyjmowaliśmy dla niego wartość nieskończoną. Wybór l = 4 dla lokal-
nych kontaktów helikalnych był w przypadku białek z węzłem niemożliwy do
realizacji w dostępnych skalach czasowych. Tym samym, do naszej analizy,
wybraliśmy l = 10. Statystyka oparta była na 110 trajektoriach. Dla tempe-
ratury T = 1.0 ε/kB i niższej, przy symulacjach o długości 30 000 τ , mniej
niż 50% trajektorii prowadziło do rozwinięcia białka, zatem czas medianowy
nie mógł zostać określony.

3.4. Zachowanie się białek z węzłami na granicy woda
– powietrze

Do tej pory badaliśmy zmiany konformacyjne białek, będące efektem ich
mechanicznego rozciągania czy wpływu temperatury. Okazuje się jednak, że
struktura białka ulega dużym deformacjom, również wtedy, gdy zbliża się
ono do granicy woda – powietrze. Efekty takie można badać przy wykorzy-
staniu fenomenologicznego modelu opartego na wpływie pola kierunkowego
na aminokwasy [90]. Zależy ono od ich wskaźnika hydropatyczności i tak –
aminokwasy hydrofilowe chętniej pozostają w wodzie, zaś hydrofobowe – dążą
do jej opuszczenia. Powoduje to deformację białka, częstokroć prowadzącą do
jego denaturacji, definiowanej, jako utrata biologicznej funkcjonalności.

Dokładne zrozumienie i opis zachowania się białek czy powłok białkowych
na granicy woda – powietrze jest ważny w wielu dziedzinach, w których z taki-
mi sytuacjami mamy do czynienia. Przykładem może być chociażby funkcjo-
nowanie czynnika białkowo-lipidowego, zapobiegającego sklejaniu się pęche-
rzyków płucnych i stanowiącego barierę dla wdychanych patogenów [91] czy
sposób w jaki błony białkowe w ślinie wzmagają jej działanie na powierzch-
ni błon śluzowych [92]. Tym samym, pojawia się wiele pytań dotyczących
zachowania się białek w opisanych wyżej sytuacjach, zatem zasadnym jest
eksplorowanie tego zagadnienia.

W naszych badaniach skupiliśmy się na trzech białkach z węzłami: 1J85,
hipotetycznym białku MJ0366 z Methanocaldococcus jannaschii
(kod PDB: 2EFV) i DndE z Escherichia coli (4LRV) oraz na łańcuchu A re-
ceptora jonotropowego z Gloeobacter violaceus (3EAM), który węzła nie po-
siada.
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Analiza wpływu bliskości granicy woda – powietrze na białka została prze-
prowadzona przy wykorzystaniu symulacji komputerowych w ramach modelu
gruboziarnistego, wprowadzonego w podrozdziale 1.2. Przejście pomiędzy wo-
dą, a powietrzem było określone równolegle do płaszczyzny X-Y, w punkcie
z = 0 w kartezjańskim układzie współrzędnych. Oznaczało to, że woda zaj-
mowała obszar dla z < 0, zaś powietrze – dla z > 0. Ponadto zakładaliśmy, że
zmiana ośrodka zachodzi na pewnej odległościW . Tym samym, siłę związaną
z granicą woda – powietrze, działającą na i-ty atom Cα białka, przyjęliśmy
w postaci [90]:

Fwa
i = qiA

exp (−z2
i /2W 2)√

2πW
, (3.3.)

gdzie qi to wskaźnik hydropatyczności (patrz tabela 3.1.), A = 10 ε, zaś
W = 5 Å.
Ponadto dla każdego białka możemy zdefiniować stopień hydrofobowości [90]
jako,

H = 1
N

N∑
i=1

qi, (3.4.)

gdzie N jest liczbą residuów tworzących daną strukturę.

Aminokwasy q Aminokwasy q
hydrofilowe hydrofobowe

ARG -4.5 ILE 4.5
LYS -3.9 VAL 4.2
ASN -3.5 LEU 3.8
ASP -3.5 PHE 2.8
GLU -3.5 CYS 2.5
GLN -3.5 MET 1.9
HIS -3.2 ALA 1.8
PRO -1.6
TYR -1.3
TRP -0.9
SER -0.8
THR -0.7
GLY -0.4

Tabela 3.1. Skala hydrofobowości Kyte&Doolittle
Wskaźniki hydropatyczności zostały wyznaczone przez Kyte’a i Doolittle’a
jako szacunkowa różnica pomiędzy energią swobodną dla aminokwasów w hy-
drofobowym środowisku we wnętrzu białka, a w środowisku wodnym [93].

3.4.1. Rozplątywanie się węzłów w białkach na granicy
woda – powietrze

Badanie zachowania się białek w pobliżu granicy woda – powietrze wy-
konane było przy typowym czasie dynamiki równym 1 000 000 τ , dla tempe-
ratury T = 0.3 ε/kB, w której zachodzi optymalne zwijanie się struktur bez
węzłów.

Nasze symulacje pokazały, że białko, które zbliżało się do przejścia pomię-
dzy wodą, a powietrzem ulegało deformacji i traciło pewną liczbę kontaktów
natywnych. Nie zmieniało to jednak topologii białka 1J85 z węzłem głębokim
mimo faktu, że położenia końców węzła fluktuowały. Przykładowa trajekto-
ria dla ustalonej orientacji i wybranego położenia początkowego względem
granicy woda – powietrze została pokazana na rys. 3.16.
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Rysunek 3.16. Wpływ bliskości granicy woda – powietrze na zacho-
wanie się wybranych białek
Wykresy przedstawiają odpowiednio odległość zcm środka masy białka od
granicy woda – powietrze, stosunek Q liczby kontaktów natywnych obecnych
podczas dynamiki do ich całkowitej liczby i prawdopodobieństwo Pk istnienia
węzła w funkcji czasu dla białek 1J85 (linia czerwona), 2EFV (linia niebieska)
oraz dla dwóch jego mutacji (linie czarne, ozn. 1 i 2). Zaprezentowane dane
pochodzą z pojedynczych trajektorii.
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Rysunek 3.17. Wpływ bliskości granicy woda – powietrze na zacho-
wanie się wybranych białek
Wykresy przedstawiają ewolucję w czasie zcm, Q oraz Pk dla temperatury
T = 0.3 ε/kB. Wyniki zostały uzyskane z uśrednienia po 50 trajektoriach.
Linie czarna, czerwona i niebieska odnoszą się odpowiednio do białek 2EFV,
4LRV i 1J85. Przez początkowe 10 000 τ układ był równoważony bez obec-
ności granicy woda – powietrze.
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Z uwagi na fakt, że wynik zależy od położenia początkowego białka, na
rys. 3.17. przedstawione zostały dane uśrednione po 50 trajektoriach z róż-
nymi położeniami startowymi.

Rysunek 3.18. Rozplątywanie się węzła w białku 2EFV w pobliżu
granicy woda – powietrze
Sześć górnych paneli przedstawia kolejne konformacje łańcucha głównego
białka 2EFV w czasie dynamiki w obecności granicy woda – powietrze. Śro-
dek granicy oznaczony został poziomą seledynową linią. Na pierwszym panelu
(po czasie 0 τ od momentu rozpoczęcia dynamiki) zaprezentowane jest białko
w dużej odległości od obszaru przejścia pomiędzy wodą, a powietrzem. Czer-
wone kropki na osi z oznaczają położenie środka masy struktury w kolejnych
przedstawionych etapach symulacji. Sześć dolnych paneli to schematyczna
reprezentacja topologii odpowiadająca każdemu ze stanów na panelach gór-
nych. Wizualizacja białek została wykonana przy użyciu programu VMD [27].
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Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy mamy do czynienia z węzłem płyt-
kim, gdyż w tym przypadku obserwujemy jego rozplątywanie się. Widoczne
jest to na rys. 3.16. dla białka 2EFV i jego dwóch mutacji, na rys. 3.17.
dla 2EFV i 4LRV oraz na rys. 3.18. przedstawiającym kolejne stany 2EFV
podczas symulacji.

Adsorpcja białka 2EFV do granicy woda – powietrze jest napędzana przez
jego hydrofobowy N-koniec, ale proces rozplątywania węzła rozpoczyna się
od C-końca, dla którego stopień hydrofobowości dziewięciu ostatnich amino-
kwasów (LEU, ASN, CYS, GLU, LEU, VAL, LYS, LEU i ASP) jest równy
+0.41.

Zaznaczyć należy, że przy granicy woda – powietrze obserwowaliśmy rów-
nież sytuację, w której po rozplątaniu się węzła następowało jego ponowne
zapętlenie. Stąd na wykresie na rys. 3.16. Pk zbiega do stałej wartości zamiast
do zera. Tym samym wnosimy, że zmiany topologii białka 2EFV związane są
z jego zbliżaniem się do granicy woda – powietrze, a przez to z utratą pewnej
liczby kontaktów natywnych.

Aby potwierdzić wpływ hydrofobowości aminokwasów na proces rozpląty-
wania się białka 2EFV rozważyliśmy dwie jego mutacje. W pierwszym przy-
padku podmieniliśmy dziewięć ostatnich aminokwasów przez: LEU, ALA,
CYS, ALA, LEU, VAL, ALA, LEU i ALA, dzięki czemu uzyskaliśmy koniec
bardziej hydrofobowy (stopień hydrofobowości równy +2.81, o 3.92 większy
niż dla struktury z pliku PDB). W drugim przypadku stworzyliśmy koniec
hydrofilowy, podmieniając aminokwasy natywne przez: PRO, ASN, PRO,
GLU, PRO, PRO, LYS, PRO i ASP (stopień hydrofobowości równy -2.49).
Z rys. 3.16. wynika, że obie mutacje zwiększają prawdopodobieństwo tego,
że białko pozostanie zapętlone, ale tworzenie końca hydrofilowego jest proce-
durą bardziej efektywną. Ponadto hydrofilowy C-koniec, dążąc do pozostania
w środowisku wodnym, zapobiega rozwiązaniu się węzła.

Reasumując, rozkład wskaźników hydropatyczności wpływa na prawdo-
podobieństwo rozplątania węzła w białku znajdującym się na granicy woda
– powietrze.

Podobne zachowanie obserwujemy na rys. 3.17. dla białka 4LRV, przy
czym trudniej jest je rozplątać niż 2EFV. Wynika to z faktu, że białka te,
pomimo porównywalnej długości i wartości promienia bezwładności, istotnie
różni liczba kontaktów natywnych. Otóż, w strukturze 4LRV występuje o 36%
kontaktów natywnych więcej niż w 2EFV.

3.4.2. Tworzenie się węzłów w białkach na granicy
woda – powietrze

W poprzednim paragrafie pokazaliśmy, że obecność granicy woda – po-
wietrze w pobliżu białka z węzłem może doprowadzić do rozplątania tego
węzła. W poniższym paragrafie omówimy sytuację odwrotną, czyli tworzenie
się węzłów.
Otóż, jeśli przynajmniej jeden z końców białka jest hydrofobowy, istnieje
prawdopodobieństwo, że podczas ciągnięcia jego w kierunku obszaru przejścia
pomiędzy wodą, a powietrzem, dojdzie do zapętlenia struktury, nawet jeśli
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w stanie natywnym węzła ona nie posiadała. Zjawisko to zaobserwowaliśmy
w przypadku 3EAM (H = +0.32), składającego się z 311 residuów.

Rysunek 3.19. Tworzenie się węzła w białku 3EAM w pobliżu granicy
woda – powietrze
Symulacja została przeprowadzona dla temperatury 0.3 ε/kB. Czerwony frag-
ment białka rozciąga się od N-końca (pierwsze residuum ma numer 5, gdyż
cztery początkowe są niedostępne w pliku PDB) do residuum 35., zielony
– od 36. do 70., zaś niebieski – od 71. do C-końca. Wizualizacja trajektorii
została wykonana przy użyciu programu VMD [27].

Stopień hydrofobowości ośmiu aminokwasów przy N-końcu wynosi tyl-
ko +0.41 i w związku z tym, w większości trajektorii, mamy do czynienia
z zapętlaniem tego końca, gdy jest on jeszcze w obszarze wody, co przed-
stawia rys. 3.19. Koniec ten jest następnie ciągnięty w kierunku interfejsu
wraz z pozostałymi aminokwasami, gdy C-koniec (stopień hydrofobowości
jego 8 aminokwasów wynosi +3.35) zostanie zaadsorbowany do granicy.
W naszych symulacjach pokazaliśmy, że na 50 trajektorii, 52% doprowadziło
do utworzenia węzła. Jeśli z kolei dokona się mutacji N-końca tak, aby uzy-
skać większy stopień hydrofobowości (do H = +2.44), to liczba trajektorii
prowadzących do zapętlenia wzrasta do 68%. W przypadku mutacji prowa-
dzących do obniżenia stopnia hydrofobowości (do H = −1.50) uzyskujemy
66% trajektorii kończących się utworzeniem węzła. Tym samym, oba sposo-
by skutkują zwiększeniem prawdopodobieństwa utworzenia węzła w białku
3EAM. Należy zaznaczyć, że fluktuacje termiczne dla zakresu temperatur od
0.3 do 0.7 ε/kB nie prowadziły do powstania żadnego węzła pod nieobecność
granicy woda – powietrze.
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Analogiczne symulacje przeprowadziliśmy dla 30 innych białek niezawie-
rających węzłów w stanie natywnym i podobne zachowanie wykryliśmy dla
białka transportowego z Gallus gallus (kod PDB: 4NYK). Cechą wspólną
tych dwóch struktur jest to, że są one stosunkowo duże, co ułatwia powstanie
pętli koniecznej do utworzenia się węzła.

Podsumowując, pokazaliśmy, że siły związane z granicą woda – powietrze
mogą wpływać na topologię białka. Interesującym pytaniem jest, jak zaobser-
wowane przez nas zachowanie się białek potwierdzić doświadczalnie. Z uwagi
na fakt, że nasz model jest gruboziarnisty i fenomenologiczny, w szczególności
w uwzględnieniu interfejsu, dodatkowe badania w ramach bardziej złożonego
modelu, w celu potwierdzenia wyżej opisanych wyników, byłyby konieczne.

Dokładne omówienie mechanizmów, jakie biorą udział w tworzeniu czy
rozplątywaniu węzła na granicy woda – powietrze oraz wpływu temperatury
na obecność węzłów w badanych białkach można znaleźć w pracy [V].

3.5. Zwijanie się białek z węzłem głębokim

Do tej pory badaliśmy zmiany konformacyjne białek z węzłami prowa-
dzące do ich denaturacji. Teraz przedstawimy sytuację niejako odwrotną,
gdzie będziemy obserwowali ich zwijanie się. Ma to na celu próbę pokazania,
w którym momencie procesu wytwarzania białka następuje jego zapętlenie,
a także opisanie mechanizmów, jakie za tym stoją.

3.5.1. Zwijanie się białek w przestrzeni nieograniczonej

Zwijanie białek z węzłem głębokim, przy starcie symulacji z konformacji
całkowicie rozciągniętej, jest zadaniem niezwykle trudnym. Dla białka YibK
z Gram-ujemnej pałeczki grypy (1J85) zostało wcześniej pokazane [89, 94],
że w przedstawionym przez nas w podrozdziale 1.2. modelu gruboziarnistym,
tylko 1-2% trajektorii prowadziło do poprawnie zwiniętej i zapętlonej struk-
tury.
Przez taką strukturę będziemy rozumieli konformację białka, w której wszyst-
kie kontakty natywne zostały odtworzone i powstał węzeł o topologii i położe-
niu końców n1 i n2 takich samych, jak w stanie natywnym. Trajektorię, która
doprowadziła do takiej struktury będziemy nazywali poprawną. W przepro-
wadzonych przez nas symulacjach analogicznych do [89], nie uzyskaliśmy jed-
nak ani jednej takiej trajektorii. Co prawda, w niektórych przypadkach obser-
wowaliśmy odtworzenie wszystkich kontaktów natywnych, ale bez zawiązania
się węzła. Przykład takiej konformacji został przedstawiony na panelu C na
rys. 3.20. Brak poprawnego zwijania się białka 1J85, w naszych symulacjach,
wydaje się być zgodnym z wynikami przedstawionymi w [94], gdzie według
autorów tylko w 0.1% przypadków uzyskano poprawnie zwiniętą i zapętloną
strukturę. Powyższe stwierdzenie oparliśmy na analizie 1201 trajektorii dla
temperatury 0.35 ε/kB oraz od 200 do 314 trajektorii o długości 1 000 000 τ
dla temperatur 0.1, 0.2 i 0.3 ε/kB nie uzyskując żadnego sukcesu. Taka sy-
tuacja może wynikać z faktu, że symulacje, które – według ich autorów –
doprowadziły do oczekiwanego rezultatu, różniły się od naszych warunka-
mi początkowymi. Jeśli startowa konformacja była odpowiednio dobrana, to
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Rysunek 3.20. Konformacje białka 1J85
Panel A przedstawia natywną strukturę białka 1J85, panel B – poprawnie
zwiniętą i zapętloną strukturę uzyskaną z trajektorii symulacji w obecności
odpychającej ściany. Na panelu C przedstawiona została konformacja, w któ-
rej wszystkie kontakty natywne są odtworzone, ale żaden węzeł nie powstał.
Kolory są zgodne z oznaczeniami wprowadzonymi w tekście. Wizualizacja
struktur została wykonana przy użyciu programu VMD [27].

prawdopodobieństwo utworzenia się węzła mogło wzrosnąć, co zostało rów-
nież potwierdzone w [V]. Druga przyczyna może leżeć w wyborze optymalnej
temperatury zwijania, której autorzy explicite nie podają, a jej bardzo wąski
zakres spowodował, że w niego nigdy nie trafiliśmy. W końcu, przy odpowied-
nio dużej liczbie trajektorii, kilka z nich mogło doprowadzić do oczekiwanego
rezultatu przez zupełny przypadek. Ostatecznie znalezione węzły mogły wy-
niknąć z błędnego zadziałania algorytmu KMT [95] i takie przypadki nie
zostały zweryfikowane. Niemniej jednak, w naszych symulacjach uzyskali-
śmy 338 (tj. 17%) trajektorii, które doprowadziły do odtworzenia wszystkich
kontaktów natywnych, ale bez utworzenia węzła. Trajektorie takie będziemy
w skrócie nazywać częściowo poprawnymi. 143 z nich pochodziły z symu-
lacji dla temperatury 0.35 ε/kB, przy średnim czasie zwijania wynoszącym
472 651 τ .

Warto również zaznaczyć, że obserwowaliśmy także trajektorie, które pro-
wadziły do utworzenia niepoprawnego węzła, ale bez odtworzenia wszystkich
natywnych kontaktów. Sytuacji takich nie warto jednak brać pod uwagę, gdyż
były to przypadkowe, chwilowe zapętlenia końcówki łańcucha głównego, nie-
mające nic wspólnego z utworzeniem węzła głębokiego.

W kontekście powyższego, zasadnym jest szukanie sposobu poprawy wy-
dajności procesu zwijania się białek z węzłami w symulacjach w modelu gru-
boziarnistym. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zmniejszenie entro-
pii konformacyjnej przez przyszpilenie końca C białka. Rozwiązanie to nie
przyniosło jednak zamierzonego efektu, gdyż na 427 trajektorii uzyskanych
w zakresie temperatur od 0.1 do 0.4 ε/kB tylko 93 (tj. 22%) doprowadziły
do odtworzenia wszystkich kontaktów natywnych, lecz w dalszym ciągu bez
zapętlenia.
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W drugim podejściu zmieniliśmy sposób opisu sztywności łańcucha głów-
nego i w tym celu zastosowaliśmy potencjał kątowy (por. podr. 1.2.). Zgodnie
z [36] rozważyliśmy również potencjał VNAT w postaci,
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gdzie σij odpowiada długości natywnej kontaktu pomiędzy residuami i i j.
Mapa kontaktów była określona tak samo, jak we wszystkich wcześniejszych
symulacjach, z tą różnicą, że dodatkowo pomijane były kontakty pomiędzy
aminokwasami i i i+ 3. W modelu tym, Tf jest podwyższone o ok. 0.2 ε/kB,
zaś P0 osiąga wartość zero dla T > 0.6 ε/kB, przy czym dla T = 0.6 ε/kB na
246 trajektorii jedna doprowadziła do utworzenia poprawnego węzła i odtwo-
rzenia wszystkich kontaktów (czas zwijania wynosił 510 264 τ). Z kolei dla
temperatur 0.7 ε/kB i 0.75 ε/kB, uzyskaliśmy odpowiednio 1% i 7% poprawnie
zwiniętych i zapętlonych struktur na 100 trajektorii. Dla niższych temperatur
trajektorii prowadzących do poprawnego zwijania się białka nie było w ogóle.

3.5.2. Zwijanie się białek w obecności modelu rybosomu

Mimo opisanych wyżej modeli, nie udało się wyraźnie poprawić procesu
zwijania się białek z węzłami w symulacjach w używanym modelu gruboziar-
nistym. Tym samym, kolejnym rozwiązaniem, które mogło przynieść ocze-
kiwany rezultat, było zaimplementowanie w dynamice obecności rybosomu,
czyli kompleksu białek z kwasami nukleinowymi służącego do produkcji bia-
łek w procesie translacji. W taki sposób, samo zwijanie się mogłoby być dużo
bardziej fizyczne w porównaniu ze zwijaniem w nieograniczonej przestrzeni.
W podejściu takim należy uwzględnić dwa istotne aspekty. Pierwszy związa-
ny jest z faktem, że zwijanie białek zachodzi równolegle z ich wytwarzaniem.
Podczas tłumaczenia mRNA od 5’ do 3’ końca, białka są syntetyzowane od
N do C końca. Tym samym, w naszych symulacjach, będziemy sukcesywnie
wydłużać łańcuch, dodając kolejne atomy Cα w odstępie czasu tw. Drugim
aspektem obecności rybosomu jest ograniczenie przestrzeni przez jego po-
wierzchnię, a w związku z tym – obniżenie entropii konformacyjnej.

Oba te aspekty zostały uwzględnione w modelu, w którym rybosom jest
reprezentowany przez nieskończoną płaszczyznę, z której wyrasta w okre-
ślonym miejscu łańcuch białkowy. Ponadto, zakładamy, że płaszczyzna ta
generuje jednorodny potencjał 3

√
3

2 ε
(
σ0
z

)9
w kierunku prostopadłym do po-

wierzchni płaszczyzny, gdzie z jest odległością od niej, zaś σ0 = 4×2−1/6 Å. Co
prawda, gruboziarnisty model kotranslacyjnego zwijania białek w obecności
struktury rybosomu został już zaproponowany przez Elcocka [96], jednakże
zastosowany przez nas w znacznie uproszczonej formie pozwala na wyraźne
przyspieszenie symulacji, a tym samym – przeprowadzenie ich dla dużej licz-
by trajektorii i wielu temperatur, co jest istotne z punktu widzenia rzadkości
zachodzenia procesu poprawnego zwijania białek, zwłaszcza z węzłem.
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Wykres procentowego udziału S poprawnie zwiniętych i zapętlonych trajekto-
rii w stosunku do wszystkich przeprowadzonych z określonymi parametrami,
został przedstawiony na górnym panelu na rys. 3.21.

Rysunek 3.21. Wyniki zwijania białka 1J85 w obecności modelu ry-
bosomu
Górny panel przedstawia procentowy udział S liczby trajektorii prowadzą-
cych do poprawnego zwinięcia i zapętlenia białka w funkcji temperatury T dla
tw = 5000 τ . Na mniejszym wykresie przedstawiona jest wartość S w funkcji
tw dla optymalnej temperatury 0.35 ε/kB. Kropkowane okręgi przedstawiają
wyniki dla sytuacji z dodanym kontaktem 88-121. Okręgi narysowane linią
ciągłą przedstawiają dane dla sytuacji z dodanymi wszystkimi brakującymi
kontaktami specyficznymi wyznaczonymi metodą CSU. Panel dolny przedsta-
wia analogiczne dane, ale dla trajektorii, które doprowadziły do odtworzenia
wszystkich kontaktów natywnych, ale bez utworzenia poprawnego węzła.

Pokazuje on dwie zależności S: na głównym wykresie od temperatury,
zaś na mniejszym – od czasu czekania tw. Tym samym, widzimy, że liczba
poprawnych trajektorii wzrasta wraz z tw, jednakże dla tw = 5000 τ obserwu-
jemy wysycenie, zatem taką wartość uznawaliśmy za optymalną. Nie oznacza
to jednak, że przy dłuższych czasach czekania tw nie będzie dalszej poprawy
zwijania, tym bardziej, że w eksperymencie proces translacji to czas rzędu
5 µs. Niemniej jednak, nie zwiększaliśmy tw ponad 10000 τ ze względu na
znaczne wydłużenie czasu symulacji. Warto też zauważyć, że dla sytuacji,
w których trajektoria prowadzi do odtworzenia wszystkich kontaktów, ale
nie do utworzenia węzła, wysycenie omawianej zależności wydaje się nie mieć
miejsca dla tw = 5000 τ (dolny panel na rys. 3.21.). Wyniki dla temperatu-
ry 0.35 ε/kB, w której obserwujemy wyraźne maksimum liczby poprawnych
trajektorii zostały uzyskane na podstawie 500 trajektorii. Taka sama licz-
ba symulacji była przygotowana dla temperatur 0.325 oraz 0.375 ε/kB. We
wszystkich innych przypadkach, jeśli nie jest powiedziane inaczej, wyniki były
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uzyskiwane na podstawie co najmniej 100 trajektorii. Średni czas utworzenia
i poprawnego zwinięcia białka w optymalnej temperaturze, przy tw = 5000 τ ,
wynosił 860 353 τ . Zbliżony był również dla temperatur 0.325 i 0.375 ε/kB.
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Rysunek 3.22. Stany białka 1J85 podczas jego zwijania i zapętlania
w obecności odpychającej ściany
Ściana użyta w symulacji reprezentowana jest przez niebieską płaszczyznę.
Białe liczby wskazują na numer residuum, które właśnie opuściło rybosom.
Fragment białka, którego rolą jest stworzenie pętli, został zaznaczony na czer-
wono. Residuum 121., będące początkiem pseudowęzła, jest reprezentowane
przez fioletową kulę (panele C i D). Strzałki na panelach C i D wskazują
kierunek, w którym będzie się poruszał pozostały fragment białka podczas
przewlekania przez czerwony kontur. Całkowicie zwinięta, zapętlona i od-
czepiona od ściany struktura przedstawiona jest na panelu E. Wizualizacja
trajektorii została wykonana przy użyciu programu VMD [27].

Interesującym jest także fakt, że zmiana sposobu opisu sztywności łańcu-
cha głównego na potencjał kątowy (por. podr. 1.2.) i oddziaływań pomiędzy
kontaktami natywnymi tak, jak zostało to przedstawione w paragrafie 3.5.1.,
spowodowała brak pojawienia się jakichkolwiek poprawnych trajektorii, w za-
kresie temperatur 0.45 – 1.3 ε/kB.

Z uwagi na fakt, że kontakty w modelu, w ramach którego pracujemy,
odgrywają rolę dynamiczną, zasadnym było sprawdzenie, czy zmiana mapy
kontaktów nie wpłynie na wyniki, ale mimo wyznaczania kontaktów na trzy
różne sposoby (OV, CSU i OV-CSU), w dalszym ciągu nie udało się uzy-
skać poprawnych trajektorii z potencjałem kątowy. Wskazuje to na fakt, że
sztywność łańcucha głównego w takich symulacjach jest zbyt duża.
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Na dolnym panelu rys. 3.21. przedstawiona jest zależność analogiczna,
jak na górnym, jednakże dla trajektorii, które doprowadziły do odtworzenia
wszystkich kontaktów, ale bez utworzenia poprawnego węzła. Na wykresie
widzimy, że zastosowanie modelu rybosomu wpływa również na zwiększenie
liczby częściowo poprawnie zwiniętych białek od 33% do 37% dla temperatury
0.3 ε/kB. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że w takich warunkach nie było
w ogóle poprawnego zwijania. Z drugiej strony, dla temperatury, w której licz-
ba poprawnych trajektorii była największa, to liczba częściowo poprawnych
stanowiła tylko 6.6% ogólnej liczby wszystkich trajektorii.

Mechanizm zwijania się białka z węzłem głębokim
Na rys. 3.22. zaprezentowanych zostało 5 klatek przykładowej symulacji,

która doprowadziła do poprawnego zwinięcia i zapętlenia białka 1J85. Film
przedstawiający całą trajektorię jest dostępny w Internecie jako suplement
do artykułu [III] pod adresem: stacks.iop.org/JphysCM/27/354105/mmedia
oraz na załączonej płycie CD.

Na tym przykładzie omówimy sposób tworzenia się węzłów głębokich. Dla
ustalenia uwagi, oznaczmy kolorami poszczególne fragmenty białka i skupmy
się na rys. 3.22. Panel A pokazuje sytuację, w której 15 aminokwasów zosta-
ło już zsyntetyzowanych, jednakże jeszcze żadna struktura drugorzędowa się
nie utworzyła. Panel B przedstawia sytuację, w której zielona część białka
tworzy struktury drugorzędowe oraz pojawiła się również część czerwona,
której rolą jest utworzenie pętli, będącej fragmentem tzw. pseudowęzła (ang.
slipknot). Do tego momentu zostało zsyntetyzowanych 95 aminokwasów. Na
panelu C przedstawione jest pojawienie się kolejnego fragmentu białka, rozpo-
czynającego się od residuum 121., istotnego z punktu widzenia mechanizmu
tworzenia się węzła głębokiego.
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Rysunek 3.23. Konformacja przedstawiająca stan zwijającego się
białka w chwili tuż przed rozpoczęciem zapętlania
Kierunek przewlekania pozostałej części łańcucha głównego przez czerwony
kontur, wskazuje strzałka. Proces ten rozpoczyna się w momencie ustawienia
się residuum 121. (fioletowa kula) na powierzchni konturu (oznaczonej czer-
wonym cieniem). Wizualizacja konformacji została wykonana przy użyciu
programu VMD [27].
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Zauważmy, że czerwony fragment białka tworzy kontur, zaznaczony cie-
niem na rys. 3.23. W tymmomencie residuum 121. musi znaleźć się w obszarze
tego konturu, a innymi słowy na powierzchni na nim rozpiętej.
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Rysunek 3.24. Kontakty kluczowe dla zapętlenia białka 1J85
Kontakty zawierające residuum 121. (fioletowa kula), reprezentowane poma-
rańczowymi liniami, były otrzymane przez kryterium przekrywaniowe. Do-
datkowy kontakt, zaznaczony niebieską linią, został przewidziany przez me-
todę CSU. Przedstawione kontakty są utworzone pomiędzy residuum 121.,
a innymi – tworzącymi czerwony kontur. Wizualizacja konformacji została
wykonana przy użyciu programu VMD [27].

Położenie tego residuum jest utrzymywane przez kontakty: 121-86, 121-85,
121-84, 121-83, 121-82, 121-80, 121-79 oraz 121-78, zaznaczone pomarań-
czowymi liniami na rys. 3.24. Gdy pozycja residuum 121. jest ustalona,
może nastąpić kluczowe zdarzenie w procesie zapętlania, czyli przejście od
stanu przedstawionego na panelu C do zaprezentowanego na panelu D, na
rys. 3.22., polegające na przewleczeniu fioletowej części łańcucha głównego
przez czerwony kontur. Zdarzenie takie jest bardzo ciekawe, ale trudne do
bezpośredniego zaobserwowania, z uwagi na jego gwałtowność. W naszych
symulacjach pokazaliśmy, że za jego zajście odpowiedzialna jest energia po-
tencjalna konformacji w miejscu, w którym łańcuch jest przewlekany. Jeżeli
struktura białka będzie taka, że na powierzchni czerwonego konturu wytwo-
rzona zostanie studnia potencjału o odpowiedniej głębokości, to fioletowy
fragment łańcucha głównego zostanie natychmiast przewleczony. Zaznaczyć
należy jednak, że proces ten jest powolny, gdyż dużo czasu zajmuje białku
przyjęcie takiego stanu, który pozwoli na powstanie właściwego potencjału
i dopiero gdy to nastąpi, zapętlenie białka zachodzi bardzo gwałtownie. Na
rys. 3.25. pokazane zostały 3 konformacje i zaznaczone odpowiadające im
wartości energii potencjalnej na powierzchni czerwonego konturu. Panel (a)
przedstawia sytuację, w której studnia potencjału zaczyna się tworzyć, jed-
nakże jej głębokość jest niewystarczająca do zapętlenia. Panel (b) prezentuje
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stan z wyraźnie pogłębioną studnią potencjału, której energia jest już wy-
starczająca do zapętlenia białka. Tym samym, residuum 125. może być przez
kontur przeciągnięte, tworząc pseudowęzeł (ang. slipkont), co jest widoczne
na panelu (c). Widzimy również, że energia potencjalna w tym momencie
rośnie, wracając do wartości średniej całego układu.
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Rysunek 3.25. Trzy następujące po sobie stany w trajektorii prowa-
dzącej do poprawnego zwinięcia i zapętlenia białka 1J85 w obec-
ności odpychającej ściany
Górne panele przedstawiają energię potencjalną residuum 125. w jednost-
kach ε, a jej wartość oznaczona jest kolorami przypisanymi z prawej strony
każdego wykresu. Czerwona linia reprezentuje rzut prostopadły czerwonego
konturu na płaszczyznę X-Y, która jest równoległa do odpychającej ścia-
ny. Punkt (0,0) na każdym wykresie został tak dobrany, aby właśnie w nim
znajdowało się residuum 125. Dolne panele przedstawiają konformacje białka
odpowiadające danemu stanowi. Ciągłe linie zakończone strzałką wskazują
w kierunku, w którym C-koniec białka będzie dopiero wytworzony, a prze-
rywane linie – kierunek ruchu residuum 125. Panel (a) pokazuje sytuację
na krótko przed utworzeniem się pseudowęzła, panel (b) ilustruje moment
tworzenia się pseudowęzła, zaś na panelu (c) przedstawiona jest sytuacja
z całkowicie zapętlonym białkiem. Wizualizacja poszczególnych konformacji
została wykonana przy użyciu programu VMD [27].

Na koniec wróćmy jeszcze do rys. 3.24. Zaznaczony na nim został na
niebiesko dodatkowy kontakt przewidziany przez serwer CSU. Okazuje się,
że jego włączenie do dynamiki powodowało wzrost wartości S z 3.0% do
4.8%, dla temperatury T = 0.35 ε/kB i dla tw = 5000 τ . Tak duży wpływ
tego kontaktu na dynamikę podyktowany jest faktem, że jego obecność do-
datkowo pomaga pozostałym kontaktom (zaznaczonym na pomarańczowo)
na utrzymanie residuum 121. na powierzchni konturu wystarczająco długo
do wytworzenia się odpowiedniej studni potencjału, która rozpocznie proces
zapętlania białka. Przy tej okazji warto również podkreślić rolę potencjału
pochodzącego od odpychającej ściany, gdyż pomaga on również w utrzymaniu
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residuum 121. we właściwym miejscu. Jest to tak bardzo istotne, ponieważ
z naszych obserwacji wynikło, że gdy oderwie się on od powierzchni, to powrót
jest już bardzo trudny, a w wielu przypadkach zupełnie niemożliwy.

Warto również zaznaczyć, że włączenie do dynamiki wszystkich dodat-
kowych kontaktów przewidzianych przez serwer CSU spowodowało dalsze
zwiększenie wartości S dla poprawnych trajektorii do 6.2% i był to najlepszy
wynik, jaki uzyskaliśmy dla zwijania białek z węzłem głębokim.

W naszych symulacjach, rozważaliśmy również dwa inne hipotetyczne
białka z węzłami głębokimi [97] – 1O6D z Thermatoga maritima i 1VH0
z Staphylococcus aureus. Oba były wcześniej badane [71] przez rozciąganie
ze stałą prędkością. Zastosowanie do nich naszego modelu rybosomu nie da-
ło jednak rezultatu w postaci poprawnych trajektorii. Takich trajektorii nie
uzyskaliśmy również w przestrzeni nieograniczonej. Niemniej jednak, zastoso-
wanie w symulacjach odpychającej ściany spowodowało istotny wzrost liczby
częściowo poprawnych trajektorii. Dla białka 1O6D, do takiego stanu do-
prowadziło 41 z 400 trajektorii, zaś w obecności modelu rybosomu liczba ta
wzrosła do 151. W przypadku białka 1VH0, te liczby wynosiły odpowiednio
136 na 500 i 203 na 390 trajektorii.

Wniosek stąd wypływa taki, że zupełnie prosty model rybosomu, powodu-
jący jedynie ograniczenie przestrzeni, poprawia proces zwijania i zapętlania
białek, ale na to, aby uzyskać wyraźny efekt wydaje się być koniecznym
zastosowanie bardziej fizycznej geometrii.

3.6. Zwijanie się białka z węzłem płytkim

Dotychczas pokazaliśmy wpływ zastosowania modelu rybosomu na zwi-
janie się białka z węzłem głębokim. Naturalnym jest wykonanie teraz analo-
gicznych symulacji dla struktury z węzłem płytkim. Takim przykładem może
być białko 2EFV, o którym mówiliśmy już w podrozdziale 3.4., a jest ono
jednym z dokładniej zbadanych teoretycznie pod kątem zwijania. Składa się
z 87 aminokwasów, ale dla pięciu początkowych, na końcu N, współrzęd-
ne atomów w pliku PDB nie zostały podane. W literaturze można spotkać
opisane symulacje zwijania tego białka z uzupełnionymi strukturą helikalną
pięcioma początkowymi residuami [98]. Ma to na celu ułatwienie przygotowa-
nia trajektorii zaczynającej się od pseudowęzła, który ma być tworzony wła-
śnie przez początkowe aminokwasy. W naszych symulacjach, rekonstruowanie
brakującego fragmentu nie poprawiało procesu zwijania, więc przedstawione
tu wyniki obliczeń uzyskane zostały przy wykorzystaniu tylko atomów do-
stępnych w pliku PDB. W pracy [98] można znaleźć postulat, że wydłużenie
końca C także poprawia zwijanie. W celu sprawdzenia tej teorii, przepro-
wadzaliśmy symulacje również z 5, 10, 15 i 20 dodatkowymi residuami, ale
w każdym przypadku uzyskiwaliśmy pogorszenie się procesu zwijania. Biał-
ko było wydłużane przez dodawanie łańcucha alanin o odpowiedniej długości
lub struktury helikalnej długości pięciu residuów (88-SER, 89-ALA, 90-ASN,
91-LEU, 92-LEU). Niemniej jednak, naszym zdaniem, takiego pogorszenia
zwijania się należało się spodziewać, gdyż wydłużenie białka powoduje wzrost
liczby stopni swobody.
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3.6.1. Charakterystyka białka MJ0366

Struktura białka 2EFV to cztery helisy (23-32, 41-49, 62-71 i 74-86), dwie
helisy 3-10 (33-35 i 72-73) oraz dwie β-nici (12-17 i 54-59), zaś końce węzła
w stanie natywnym są ulokowane na residuach 11. i 73.

Rysunek 3.26. Właściwości białka 2EFV wyznaczone w ramach
modelu przedstawionego w podrozdziale 1.2. z potencjałem
chiralnościowym opisującym sztywność łańcucha głównego
Mniejszy wykres w polu dolnego panelu przedstawia zachowanie
P0 i Q w funkcji temperatury. Główne panele charakteryzują wielkości
kinetyczne. Panel górny odpowiada trajektoriom, które doprowadziły do od-
tworzenia wszystkich kontaktów natywnych i utworzenia poprawnego węzła,
zaś dolny – takim, które doprowadziły jedynie do odtworzenia wszystkich
kontaktów natywnych, bez utworzenia węzła. Puste kwadraty przedstawiają
wartości S, zaś wypełnione kółka – medianowe czasy zwijania. Wszystkie
dane zostały uzyskane na podstawie trajektorii, w których konformacją
startową była linia prosta. Sześciokąty i gwiazdki reprezentują wyniki
uzyskane z trajektorii, w których konformacją startową był pseudowęzeł
(odpowiednio schematy SK-IIB i SK-IIA na rys. 3.28.).

Na rys. 3.26. zostały zebrane właściwości termodynamiczne i kinetyczne
białka 2EFV wyznaczone w ramach modelu przedstawionego w podrozdzia-
le 1.2. z potencjałem chiralnościowym. Na początek skupmy się na wielko-
ściach, P0 i Q, opisujących stan równowagowy. Zostały one przedstawione
na małym wykresie na dolnym panelu na rys. 3.26. Tym samym, można
odczytać, że Tf = 0.22 ε/kB.
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Ponadto, widzimy, że TQ jest wyższa i wynosi 0.75 ε/kB, co wynika bez-
pośrednio z definicji obu wielkości. Górny panel tego rysunku przedstawia
z kolei procentowy udział S poprawnie zwiniętych i zapętlonych trajektorii
wśród wszystkich wykonanych, a także odpowiadający im medianowy czas
zwijania tf w funkcji temperatury.

Rysunek 3.27. Właściwości białka 2EFV wyznaczone w ramach mo-
delu przedstawionego w podrozdziale 1.2. z potencjałem kątowym
opisującym sztywność łańcucha głównego
Rysunek jest analogiczny do rys. 3.26.

Czas ten wyznaczany był jako mediana wszystkich czasów zwijania białka dla
zadanej temperatury, biorąc pod uwagę jedynie trajektorie, które doprowa-
dziły do utworzenia poprawnej struktury. Konformacją startową w każdym
przypadku był zupełnie rozciągnięty łańcuch główny. Jak widać z wykresu
na rys. 3.26., najszybsze zwijanie ma miejsce w zakresie temperatur od 0.2 do
0.55 ε/kB, jednakże maksimum S jest uzyskiwane w zakresie 0.45 do 0.5 ε/kB,
gdzie P0 = 0. Dla temperatury T = 0.3 ε/kB, S ≈ 5%, co jest ciągle wyni-
kiem lepszym, niż jakikolwiek uzyskiwany dla białek z węzłem głębokim. Na
dolnym panelu rys. 3.26. przedstawiony jest analogiczny wykres, ale dla czę-
ściowo poprawnych trajektorii. Warto zauważyć, że dla zakresu temperatur
odpowiadającemu optymalnemu zwijaniu przeważają trajektorie prowadzące
do odtworzenia wszystkich kontaktów natywnych, ale bez utworzenia po-
prawnego węzła. Ponadto, widać, że dla zadanej temperatury wartości S dla
trajektorii poprawnych oraz częściowo poprawnych nie sumują się do 100%.
Oznacza to tyle, że podczas całej symulacji, trwającej 1 000 000 τ zdarzały
się również takie trajektorie, które nawet nie doprowadziły do odtworzenia
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wszystkich kontaktów. Powyższe wyniki dotyczące zwijania białka zostały
uzyskane na podstawie 200 trajektorii dla każdej temperatury.

Analogiczne symulacje były przeprowadzone z wykorzystaniem potencjału
kątowego, opisującego sztywność łańcucha głównego, przedstawionego w pod-
rozdziale 1.2., a uzyskane wyniki są zebrane na rys. 3.27. Jak widać, w tym
przypadku, charakterystyczne temperatury związane z kinetyką białka, wzro-
sły o ok. 0.3 ε/kB, Tf przesunęło się do wartości 0.4 ε/kB, zaś TQ do 1.0 ε/kB.
Maksimum S dla poprawnych trajektorii osiągane jest dla T = 0.9 ε/kB,
gdzie czas zwijania zaczyna istotnie się wydłużać. Ponadto, w całym zakresie
optymalnego zwijania (od T = 0.75 do 0.90 ε/kB) wartość S jest większa od
50%. Z kolei dla trajektorii częściowo poprawnych, maksimum S jest osiąga-
ne dla T = 0.6 ε/kB i od tej wartości zanika sukcesywnie aż do temperatury
T = 0.9 ε/kB, gdzie wartość jest bliska zeru.

3.6.2. Mechanizmy tworzenia się węzłów płytkich w białku
MJ0366

Dotychczas pokazaliśmy, że białko z węzłem płytkim zwija się i zapętla
dużo łatwiej niż białko z węzłem głębokim. W przypadku węzła głębokiego,
obserwowaliśmy tylko jeden mechanizm zapętlania, tym samym ciekawym
jest pytanie o możliwe mechanizmy w przypadku węzła płytkiego.

Skupmy się teraz na rys. 3.28. Pokazuje on, że są możliwe dwie różne
klasy trajektorii prowadzących do zapętlenia. Pierwsza z nich (lewa część
rysunku, ozn. „I”) to tzw. trajektorie jednopętlowe, zaś druga (prawa część
rysunku, ozn. „II”), to trajektorie dwupętlowe. W klasie „I”, pętla, przez
którą jest przewlekany jeden z końców białka tworzona jest przez residua od
16. do 78. (segmenty niebieski i czerwony). Zapętlanie w klasie „II” polega na
początkowym utworzeniu dwóch mniejszych pętli (czerwona 16-53 i niebieska
53-78), przez które przewlekany jest raz jeden koniec, raz drugi. Obie klasy
obserwowane są tak samo w modelu z potencjałem kątowym, jak i z chiral-
nościowym. Mechanizm dwupętlowy w pierwszym z nich pojawia się w 63%
trajektorii, zaś w drugim – w 58%.

Skupmy się teraz na omówieniu możliwych mechanizmów zapętlania w kla-
sie pierwszej. Wszystkie one bazują na przewlekaniu na różne sposoby końca
C białka i przedstawione zostały na rys. 3.29. Pierwszy z nich, ozn. przez
„SK”, to tzw. mechanizm pseudowęzłowy (ang. slipknot). Polega on na utwo-
rzeniu jednej pętli (w tym przypadku czerwono-niebieskiej), a następnie zgię-
ciu szarej części białka i przewleczeniu jej przez tę pętlę. Po tym kroku, szary
koniec ulega rozprostowaniu i węzeł zostaje ostatecznie utworzony. Jest to
właśnie opisany wcześniej mechanizm tworzenia się węzłów głębokich. W sy-
mulacjach białka 2EFV, mechanizm ten obserwowany był w 45% trajektorii.
Drugi mechanizm, ozn. przez „DT”, to tzw. bezpośrednie przewlekanie (ang.
direct threading). Mechanizm ten również wymaga wcześniejszego utworze-
nia się pętli, przez którą przewlekany jest szary koniec. W tym przypad-
ku nie mamy do czynienia z jego wcześniejszym zagięciem, a bezpośrednim
przewleczeniem. Taki proces zazwyczaj prowadzi do utworzenia węzłów dużo
płytszych niż w przypadku mechanizmu opartego na tworzeniu pseudowęzła.
W symulacjach zwijania białka 2EFV, mechanizm ten jest obecny również
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w 45% trajektorii. Ostatni mechanizm jednopętlowy, ozn. MT, także wymaga
wcześniejszego utworzenia pętli, ale w tym przypadku, to pętla porusza się
na zasadzie działania pułapki na myszy (ang. mousetrap) i taką nazwę ma
on w literaturze. W naszych symulacjach był obserwowany w 10% trajekto-
rii. Typowe skale czasowe, w których zachodzi tworzenie się pierwszej pętli to
ok. 4 000 τ niezależnie od modelu. Dla wysokich temperatur (rzędu 1.0 ε/kB),
w modelu z potencjałem kątowym, utworzenie pojedynczej pętli zajmuje czas
rzędu 500 000 τ , po czym następuje gwałtowne przewleczenie końca białka
i struktura przyjmuje stan globularny.

Rysunek 3.28. Etapy procesu zwijania i zapętlania białka 2EFV
Górny panel przedstawia schemat rozciągniętej konformacji startowej, gdzie
łańcuch główny został podzielony na 4 sekwencyjne segmenty: część przy
N-końcu (żółty), część przy C-końcu (szary), fragment tworzący pierwszą
pętlę dla pseudowęzła (czerwony) i drugą pętlę (niebieski). Dolny schemat
przedstawia ostatni etap procesu zwijania się białka, gdy wszystkie kontakty
natywne są odtworzone i poprawny węzeł jest utworzony. Rysunek został
podzielony na 2 bloki. Blok I, po lewej stronie, prezentuje 3 jednopętlowe
mechanizmy tworzenia się węzła: DT – tzw. bezpośrednie przewlekanie, SK
– tzw. mechanizm pseudowęzłowy, MT – mechanizm oparty na zasadzie dzia-
łania pułapki na myszy. Blok II, po prawej stronie, przedstawia dwa etapy
(A i B) dwupętlowego mechanizmu tworzenia się węzła. Ponadto, w etapie
B jest możliwy dodatkowy, nowy mechanizm EM – polegający na obejmowa-
niu końca białka przez niedomkniętą pętlę. Promień mniejszych pętli przyj-
muje wartości od 8 do 10 Å.
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Przejdźmy teraz do drugiej klasy mechanizmów tworzenia się węzła płyt-
kiego. W klasie tej, konieczne jest utworzenie na początku dwóch mniejszych
pętli (czerwonej i niebieskiej), przy czym powstanie drugiej z nich zajmuje
już dużo więcej czasu – typowo o 100 000 τ .

SK

SKDT

DTMT

Rysunek 3.29. Mechanizmy zwijania się białka 2EFV przedstawione
w [99]
Oznaczenie SK odnosi się do tzw. mechanizmu pseudowęzłowego, DT – do
tzw. bezpośredniego przewlekania, zaś MT jest mechanizmem opartym na
zasadzie działania pułapki na myszy. Każdy z mechanizmów został zaprezen-
towany przez dwa następujące po sobie stany. Mechanizm SK polega na prze-
wlekaniu przez niebiesko-czerwoną pętlę szarego zagiętego końca w kierunku
wskazywanym przez strzałkę. Mechanizm DT opiera się na bezpośrednim
przewleczeniu szarej końcówki białka przez niebiesko-czerwoną pętlę w kie-
runku wskazywanym przez czarną strzałkę. Mechanizm MT jest podobny,
jednak w tym przypadku, to pętla porusza się w kierunku szarego końca.
Żółty fragment białka to residua od końca N do 16., czerwony – 17-53, nie-
bieski – 54-78, zaś szarym kolorem zostały zaznaczone wszystkie pozostałe
residua aż do C-końca.

W samym procesie zapętlania biorą udział oba końce białka. Zazwyczaj,
zapętlanie rozpoczyna się od końca N, który jest przewlekany przez pętlę
niebieską przy wykorzystaniu mechanizmów DT lub SK, ale również nowego
mechanizmu EM, pierwszy raz opisanego przez nas w [IV]. Mechanizm ten
polega na obejmowaniu (ang. embrace) końca białka przez niedomkniętą pę-
tlę. Na rys. 3.30. pokazane są dwa jego kroki, które w efekcie prowadzą do
całkowitego zapętlenia białka. W kroku A niebieska pętla nasuwa się na żółty
koniec i ulega zamknięciu, zaś w kroku B pętla czerwona nachodzi na koniec
szary i również się zamyka.

W przypadku mechanizmów z klasy II zapętlanie pierwszego końca może
zachodzić przy udziale DT (6% trajektorii), SK (38%) i EM (56%). W ko-
lejnym kroku, niezależnie od tego, jaki mechanizm spowodował zapętlenie
pierwszego końca, możliwe są mechanizmy SK (44%), MT (11%), DT (39%)
oraz EM (6%). Obserwowane były również trajektorie, w których kolejność
kroków A i B jest zamieniona.
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Rysunek 3.30. Przykład tworzenia się węzła w przypadku procesu
dwupętlowego przy udziale mechanizmu EM
W kroku A żółty koniec białka jest obejmowany przez niebieską pętlę, która
następnie się zamyka. W kroku B czerwona pętla obejmuje szary koniec biał-
ka i również ulega zamknięciu. Panele po lewej stronie przedstawiają sytuację
początkową, zaś te po prawej stronie – końcową dla każdego kroku.

Podsumowując, warto zaznaczyć, że przedstawiony podział wszystkich
mechanizmów zapętlania białka na dwie klasy nie był wcześniej opisywany
w literaturze, tak samo, jak mechanizm EM. Ponadto, dla białka 2EFV,
pokazane zostało wcześniej [99], że zapętlanie możliwe jest jedynie w jednym
kroku, co mogło oznaczać, że ówczesne symulacje nie były przeprowadzane
w odpowiedniej temperaturze lub statystyka nie była wystarczająca.

Rozważyliśmy również symulacje, w których start nie następował ze sta-
nu całkowicie rozciągniętego, a z konformacji, w której pseudowęzeł był już
utworzony. W przypadku, gdy startową konformacją był stan IIB (rys. 3.28.),
S wynosiło 34% dla temperatury T = 0.35 ε/kB, zaś dla temperatury
T = 0.45 ε/kB – 96%. Przy starcie z konformacji IIA (rys. 3.28.), warto-
ści te były równe odpowiednio 96% i 98%, zaś przy utworzeniu pseudowęzła
w jednej pętli, dla temperatury T = 0.45 ε/kB, uzyskaliśmy 97% poprawnych
trajektorii, co jest zgodne z [98]. Należy ponadto zaznaczyć, że procentowy
udział trajektorii prowadzących do poprawnego zwijania jest w przypadku
naszych symulacji ok. 3 razy większy, niż w przypadku obliczeń pełnoato-
mowych. Może to odzwierciedlać charakter modelu Go czy brak cząsteczek
wody w dynamice.

3.6.3. Zwijanie się białka z węzłem płytkim w obecności
modelu rybosomu

W paragrafie 3.5.2. pokazaliśmy istotny wpływ obecności modelu ryboso-
mu na proces zwijania się białka z węzłem głębokim. Tym samym, nasuwa się
pytanie, czy analogiczny efekt zaobserwujemy w przypadku białka z węzłem
płytkim. Takie symulacje zostały przeprowadzone dla struktury 2EFV, a na
rys. 3.31. przedstawiona jest jedna z końcowych klatek procesu jego tworze-
nia. Jak widać, w tym momencie 74 aminokwasy zostały już zsyntetyzowane
i tworzą struktury trzeciorzędowe.
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Rysunek 3.31. Zwijające się białko 2EFV w obecności modelu rybo-
somu
Stan przedstawia konformację bez utworzonych residuów od 75. do C-końca.
Kolory fragmentów łańcucha głównego są zgodne z kolorami na rys. 3.28.,
3.29. i 3.30. Wizualizacja konformacji została wykonana przy użyciu progra-
mu VMD [27].

Na rys. 3.32. pokazane zostało, że zastosowanie modelu rybosomu do biał-
ka z węzłem płytkim zwiększa wartość S tak dla trajektorii poprawnych, jak
i częściowo poprawnych. Zaznaczyć należy, że wzrost ten nie jest tak wyraźny
(w optymalnej temperaturze o 5% w porównaniu do zwijania w przestrzeni
nieograniczonej), jak w przypadku białka z węzłem głębokim, gdzie dopiero
zastosowanie modelu rybosomu pozwoliło na uzyskanie poprawnych trajek-
torii. Model ten jednak w znaczący sposób wpływa na topologię zdarzeń.
Oznacza to tyle, że zwijanie przy udziale mechanizmów jednopętlowych zu-
pełnie zanika, zaś rola mechanizmu SK, który był kluczowym w zapętlaniu
węzłów głębokich, ulega istotnemu zmniejszeniu. W szczególności, w kroku
IIA (rys. 3.28.), mechanizm DT w ogóle się nie pojawia, udział mechanizmu
SK zmniejsza się do 5%, zaś kluczową rolę zaczyna odgrywać mechanizm
EM, który obserwujemy w 95% przypadków. Z kolei w kroku IIB (rys. 3.28.),
udział mechanizmów MT i DT zwiększa się odpowiednio do 20% i 55%, zaś
zmniejsza się do 25% udział mechanizmu SK, a zupełnie znika EM. Ponadto,
taki model rybosomu w przypadku pierwszego zapętlania faworyzuje koniec
N, czego należało się spodziewać. Wszystkie powyższe wyniki zostały uzyska-
ne na podstawie 200 trajektorii dla każdej temperatury, przy maksymalnym
czasie dynamiki po całkowitym wytworzeniu białka, wynoszącym 1 000 000 τ .
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Rysunek 3.32. Wyniki symulacji zwijania białka 2EFV
Górny panel przedstawia wartość S w obecności modelu rybosomu (wypełnio-
ne kwadraty) i pod jego nieobecność (puste kwadraty) w funkcji temperatury.
Medianowy czas zwijania tf został podany dla temperatury T = 0.4 ε/kB
(13 000 τ jest dla zwijania bez obecności rybosomu). Panel dolny przedsta-
wia analogiczne dane, ale dla trajektorii, które doprowadziły do utworzenia
wszystkich kontaktów, bez poprawnego zapętlenia węzła.

3.7. Model gruboziarnisty rybosomu

Rozważmy teraz bardziej realistyczny model rybosomu, w którym poza
symulowaniem samego procesu wytwarzania białka wprowadzamy również
ograniczenie przestrzenne przez analogię do dynamiki struktur z węzłami
głębokimi w białkach opiekuńczych GroEL-GroES [75].

Model nasz został oparty o rybosom bakteryjny z Thermus thermophilus
(kod PDB: 4V4J). Zbudowany jest on z dwóch podjednostek: dużej (50S
– zielono-czerwony fragment na rys. 3.33.) i małej (30S – szare punkty na
rys. 3.33.) – składających się odpowiednio z 91 648 i 55 477 atomów ciężkich,
należących zarówno do białek, jak i do łańcuchów RNA. Uwzględnienie jego
struktury w dynamice, wprowadziło sztywną sieć odpychających punktów
umiejscowionych na atomach węgla w przypadku białek oraz na atomach
fosforu – w przypadku kwasów nukleinowych. Z uwagi na to, że rybosom
wytwarza białko, które opuszcza jego strukturę przez kanał wyjściowy [96],
w użytym przez nas modelu nie było konieczne symulowanie obecności ato-
mów z całej struktury, a jedynie z bezpośredniego sąsiedztwa tego kana-
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łu [100–102]. 13 298 takich atomów (czerwone punkty na rys. 3.33.) tworzy
walec o promieniu 35 Å wokół linii łączącej punkty (-164.65, 31.24, -96.32)
oraz (-195.60, 80.74, -22.11), przy czym są to współrzędne (w angstremach)
wybranych atomów z pliku PDB. Na spodzie walca wprowadzona została
odpychająca ściana taka, jak przedstawiona w paragrafie 3.5.2. w modelu
uproszczonym.

Rysunek 3.33. Wytwarzanie i zwijanie się białka w obecności modelu
rybosomu
Tworzące się białko (zaznaczone na czarno) na dole kanału wyjściowego (nie-
bieska płaszczyzna) z rybosomu 4V4J składającego się z dwóch podjednostek:
dużej (zaznaczonej na zielono-czerwono) i małej (kolor szary). Atomy zazna-
czone na czerwono tworzą ograniczenie przestrzenne w symulacji.

Z uwagi na dużą złożoność obliczeniową układu, przyjęliśmy tw = 1000 τ ,
zaś w dynamice uwzględniliśmy jedynie 836 atomów węgla i fosforu zawartych
w opisanym walcu. Symulacje te, w celu uzyskania odpowiedniej statysty-
ki, są jeszcze prowadzone, ale pierwsze wyniki wskazują na kilkuprocentową
poprawę efektywności procesu zwijania się białka MJ0366 w stosunku do
modelu przedstawiającego rybosom tylko jako odpychającą ścianę. Ponadto,
potwierdziliśmy już, że zwijanie zachodzi tylko przy udziale mechanizmów
dwupętlowych, co jest zgodne z naszymi wcześniejszymi obserwacjami.

Wszystkie poprawne trajektorie, które już uzyskaliśmy, wskazują na fakt,
że wewnątrz kanału wyjściowego mogą się tworzyć struktury drugorzędowe,
ale samo zapętlanie się białka zachodzi już po opuszczeniu rybosomu.
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Badanie struktury kanału wyjściowego w ramach modelu gruboziarniste-
go, przy użyciu serwera SPACEBALL [103] pokazało, że objętość dostępna
dla zwijającej się struktury (rys. 3.34.) wynosi (29734 ± 115) Å3, przy ob-
jętości białka MJ0366 z węzłem równej (17983 ± 3) Å3. Oznacza to, że we-
wnątrz rybosomu teoretycznie jest wystarczająco dużo miejsca dla zwinięcia
i zapętlenia się białka, ale przeprowadzane przez nas symulacje wskazują, że
ograniczenia przestrzenne to uniemożliwiają.

Rysunek 3.34. Kanał wyjściowy z rybosomu
Objętość dostępna dla białka wytwarzanego do kanału wyjściowego w ry-
bosomie opisywanym w ramach modelu gruboziarnistego, wyznaczona przy
wykorzystaniu serwera SPACEBALL [103].

Faktem jest, że na wynik taki wpływ może mieć używanie modelu grubo-
ziarnistego do opisu białka poddawanego dynamice, jak i rybosomu, którego
atomy pozostają w spoczynku. Tym samym, rozpoczęliśmy analogiczne symu-
lacje w modelu pełnoatomowym, w którym docelowo wprowadzona zostanie
również dynamika samej struktury kanału wyjściowego. Drugim problemem,
który badamy w przedstawionym modelu jest zwijanie się białka z węzłem
głębokim. Z uwagi na fakt, że takie struktury są znacznie dłuższe w porów-
naniu do białka MJ0366, czas dynamiki istotnie wzrasta, w związku z czym
otrzymana dotąd mała liczba trajektorii jest jeszcze niewystarczająca, aby
podać wiążącą statystykę. Pierwsze wyniki pokazują jednak, że mamy do
czynienia z zapętlaniem się węzła, ale tak, jak w przypadku węzłów płytkich,
zachodzi to poza kanałem wyjściowym.



Rozdział 4

Białka i kompleksy białkowe
z wnękami

4.1. Białka z klasy PR-10

Rośliny, jako organizmy na stałe związane z danym środowiskiem, wytwo-
rzyły mechanizmy obronne, pozwalające im odpowiadać na czynniki streso-
we, takie jak na przykład patogeny. Właśnie z pojawieniem się patogenów
związana jest ekspresja białek PR (ang. patogenesis related), podzielonych
na 17 klas, spośród których najbardziej tajemniczą jest klasa 10, ponieważ
do tej pory nie została jednoznacznie określona główna funkcja białek do
niej należących, mimo tego, że poziom ich ekspresji jest bardzo wysoki [104].
Ponadto, charakteryzacja tych białek przy użyciu metod magnetycznego re-
zonansu jądrowego NMR (ang. nuclear magnetic resonance) i krystalografii,
pozwoliła na odkrycie widocznej wnęki wewnątrz ich struktury. Wnęka ta
określona jest przez β-kartkę, zbudowaną z siedmiu antyrównoległych β-nici
(struktury S1-S7 na rys. 4.1.), α-helisę (H3) oraz znajdujące się pod nią dwie
α-helisy (H1 i H2), tworzące strukturę V-kształtną.

Rysunek 4.1. Struktury natywne białek 1BV1 (lewy panel) i 1XDF
(prawy panel)
β-nici (S), α-helisy (H) i łączniki (L) są numerowane w kolejności od N-końca,
do C-końca białka. Fragmenty sekwencji przypisane do poszczególnych struk-
tur drugorzędowych dla badanych 18 białek zostały zebrane w tabeli 4.2.
Wizualizacja została wykonana przy użyciu programu PyMol [58].
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Taka konstrukcja białka jest silnie sugestywna i pozwala sądzić, że przed-
miotowa wnęka może być rezerwuarem małych molekuł – ligandów. Zazna-
czyć należy jednak, że ligandy te powinny być wtedy hydrofobowe z uwagi
na taki sam charakter wnęki. W związku z tym, istotnym jest połączenie me-
tod biofizycznych i obliczeniowych w celu analizy właściwości białek z klasy
PR-10 dla znalezienia wskazówek mogących pomóc wykazać ich funkcję.

Analizując sekwencję aminokwasową omawianych białek, możemy je po-
dzielić na cztery grupy, niemniej jednak, z uwagi na ich takie same struktury
trzeciorzędowe, wprowadźmy jednakowe oznaczenie dla tworzących je struk-
tur drugorzędowych, jak zostało to przedstawione na rys. 4.1.

Dla ustalenia uwagi, w tabeli 4.1. zebrane zostały wszystkie badane przez
nas białka z klasy PR-10, z odpowiadającymi im kodami PDB, których od
tej pory będziemy używać, mówiąc o danej strukturze. Z kolei w tabeli 4.2.
przedstawiony został podział ich sekwencji na struktury drugorzędowe.

PDB Łańcuch Nazwa struktury Odnośnik
1BV1 A Bet v 1a [105]
1FSK A Bet v 1a/Fab [106]
1LLT A Bet v 1a (E45S) [107]
1QMR A Bet v 1a [108]
1FM4 A Bet v 1I/deoxycholate [109]
1XDF A LIPR-10.2A [110]
2QIM A LIPR-10.2B/zeatin [111]
3E85 A LIPR-10.2B/DPU [112]
1ICX A LIPR-10.1A [113]
1IFV A LIPR-10.1B [113]
1TW0 A SPE16 [114]
1TXC A SPE16/ANS [114]
2BK0 A Api g 1 [115]
3C0V A CSBP/zeatin+(Ta6Br12)2+ [116]
3IE5 A (dimer) Hyp-1 [117]
2WQL A Dau c 1 [118]
1VJH A At1g24000.1 [119]
2FLH B CSBP/zeatin [120]

Tabela 4.1. Lista białek badanych w pracy [VI]
W pierwszej kolumnie zebrane zostały kody PDB wszystkich struktur, w dru-
giej – nazwa badanego łańcucha, w trzeciej – oznaczenia białek, zaś w czwar-
tej – odnośniki do danych literaturowych dotyczących danej struktury.

17 spośród rozpatrywanych białek występuje w postaci pojedynczych łań-
cuchów, zaś w przypadku 3IE5 należy rozpatrywać dwa łańcuchy połączone
wiązaniem dwusiarczkowym. Ponadto, niektóre ze struktur (1FSK, 1FM4,
1TXC) należało rozpatrywać jako kompleksy zawierające we wnęce ligandy,
jednakże na tym etapie pomińmy ich obecność, tak jak obecność drugiego
łańcucha w przypadku białka 3IE5.

Początkowo skupmy się na porównaniu sekwencji białek PR-10 na pod-
stawie tabeli 4.2. W taki sposób podzielimy białka na cztery główne grupy.
Do pierwszej będzie należało pięć struktur: 1BV1, 1FSK, 1LLT, 1QMR oraz
1FM4. Sekwencje aminokwasów pierwszych czterech są prawie identyczne,
zaś w przypadku 1FM4 – różnią się na 11 pozycjach. Druga grupa to łańcu-
chy krótsze od tych z pierwszej grupy. Należą do niej białka 3E85 i 2QIM,
których sekwencje są takie same oraz 1XDF o sekwencji różniącej się 11 ami-
nokwasami. Trzecia grupa to: 1ICX, 1IFV, 1TW0 i 1TXC, o sekwencjach nie-
identycznych, ale bardzo podobnych. Ostatnia grupa to białka: 2BK0, 3C0V,
3IE5, 2WQL i 1VJH. Ich struktury trzeciorzędowe są bardzo podobne mimo
znacznych różnic w sekwencjach aminokwasowych.
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PDB S1 H1 H2 S2 S3 S4 S5 S6 S7 H3
1BV1 2-11 15-24 26-33 40-45 53-57 66-75 80-88 95-106 112-122 130-153
1FSK 2-3 (?) 15-33 40-45 53-57 66-75 80-87 95-106 112-122 130-153
1LLT 2-11 15-24 24-33 40-45 53-57 66-75 80-88 98-106 112-121 130-153
1QMR 2-11 15-24 26-33 40-45 53-57 66-75 80-88 95-106 112-122 130-153
1FM4 2-11 15-24 26-33 40-45 53-57 66-75 80-87 95-106 112-122 134-153
1XDF 2-11 15-24 26-33 37-44 52-59 62-74 79-85 94-105 111-121 129-151
2QIM 2-11 15-24 26-33 37-44 52-59 62-74 79-87 94-105 111-121 129-152
3E85 3-11 15-24 26-33 37-44 52-59 62-74 79-87 94-105 111-121 129-152
1ICX 2-11 15-22 26-33 37-44 52-58 63-74 79-87 94-105 111-121 128-151
1IFV 2-11 15-23 26-33 37-44 52-57 65-74 79-86 94-106 110-121 128-151
1TW0 2-11 15-32 37-44 52-59 62-74 79-86 94-105 111-121 129-152
1TXC 2-11 15-32 37-44 52-59 62-74 79-86 94-105 111-121 129-152
2BK0 2-11 15-24 26-33 40-44 52-56 65-74 79-86 94-105 111-121 129-152
3C0V 3-11 15-23 26-33 38-45 53-58 66-75 80-88 97-108 111-121 132-150
3IE5 5-13 17-26 28-35 40-47 55-60 68-77 82-90 97-109 112-123 131-154
2WQL 5-12 16-25 27-34 41-45 53-57 66-75 80-87 95-106 112-122 130-153
1VJH 4-12 17-27 - - - 37-44 49-55 63-74 81-91 100-119
2FLH 3-11 15-23 29-33 38-45 53-58 66-75 80-88 97-108 111-121 132-150

Tabela 4.2. Podział sekwencji badanych białek na struktury drugo-
rzędowe
Analiza została wykonana przy wykorzystaniu algorytmu dssp zaimplemen-
towanego w programie DSSP (CMBI w wersji 2010-10-21) [121]. Si oznacza
i-tą β-nić, zaś Hi – i-tą α-helisę. Pomiędzy każdymi dwiema strukturami
drugorzędowymi znajduje się pętla zbudowana z residuów nienależących do
żadnej z tych struktur. Pętle te nie są wymienione w powyższej tabeli, ale
zostały zaznaczone na rys. 4.1. przez Li. W przypadku białka 1VJH brakuje
segmentu zawierającego struktury H2-S2-S3.

W naszych badaniach, przeprowadziliśmy dogłębną charakterystykę wspo-
mnianych białek, opartą na modelowaniu teoretycznym. Na początku skupi-
my się na opisie ich właściwości geometrycznych. Niespodziewanie, pole po-
wierzchni zewnętrznej badanych białek zmienia się maksymalnie o 3% i wyno-
si średnio (5729±189) Å2. Wielkość ta, jak i objętość wnęki, były wyznaczane
przy wykorzystaniu autorskiego algorytmu SPACEBALL [VI, VII], przedsta-
wionego w paragrafie 4.1.2. Na potrzeby tej charakterystyki zawsze wybierany
był tylko jeden łańcuch, nawet jeśli białko było dimerem, jak w przypadku
3IE5. Kolejna charakterystyka białek PR-10 to badanie ich właściwości me-
chanicznych i termodynamicznych, a także procesu zwijania. Symulacje te
zostały przeprowadzone w ramach modelu gruboziarnistego, przedstawione-
go w podrozdziale 1.2., ponieważ są związane z dużymi zmianami konfor-
macyjnymi, trudnymi, ze względu na złożoność obliczeniową, do wykonania
w modelu pełnoatomowym.

4.1.1. Charakterystyka kształtu

Rozważmy dwa parametry Rg oraz w w celu charakteryzacji kształtu ba-
danych przez nas białek. Parametr Rg to standardowy promień bezwładności
wyznaczany na podstawie współrzędnych wszystkich atomów w strukturze,
zaś w jest parametrem odkształcenia [122, 123] i zależy od trzech głównych
promieni Rα związanych z wartościami głównymi tensora bezwładności Dα:
Rα

√
Dα/M . R1 jest najmniejszym promieniem, zaś R3 – największym.
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Tym samym, parametr w jest definiowany jako,

w = ∆R
R̄
, (4.1.)

gdzie R̄ = 1
2 (R1 +R3) oraz ∆R = R2 − R̄.

Służy on do rozróżniania pomiędzy strukturami globularnymi (w ≈ 0), wy-
dłużonymi (w >> 0) oraz płaskimi (w << 0). Analizując wyniki zebrane
w tabeli 4.3. widzimy, że w zmienia się od 0.05 do 0.71, przy średniej wartość
wynoszącej 0.49± 0.20, zaś wszystkie z badanych białek mają zbliżoną war-
tość promienia bezwładności, równą (15.37±0.29) Å. Wskazuje to na fakt, że
podobieństwo pod względem zwinięcia oraz układu struktur drugorzędowych
niekoniecznie musi oznaczać zgodność kształtu. Wynika to z tego, że moment
bezwładności jest czuły na zmianę rozkładu masy.

PDB Rg [Å] w
1BV1 15.59 0.51
1FSK 15.50 0.65
1LLT 15.63 0.56
1QMR 15.59 0.54
1FM4 15.66 0.10
1XDF 15.30 0.31
2QIM 15.50 0.70
3E85 15.22 0.67
1ICX 15.42 0.49
1IFV 15.35 0.71
1TW0 15.28 0.41
1TXC 15.44 0.52
2BK0 15.31 0.55
3C0V 15.15 0.46
3IE5 15.36 0.05
2WQL 15.20 0.71
1VJH 14.86 0.23
2FLH 15.35 0.71

Tabela 4.3. Parametry Rg i w zdefiniowane w tekście, charakteryzu-
jące kształt badanych białek
Po uśrednieniu wyników po wartościach dla wszystkich białek z tabeli, otrzy-
mujemy 〈Rg〉 = (15.42± 0.15) Å oraz 〈w〉 = 0.50± 0.20.

4.1.2. Algorytm wyznaczania objętości nieregularnych struktur

Białka PR-10 mają jedną bardzo charakterystyczną cechę, o której już
wspomnieliśmy we wstępie. Otóż: w obrębie ich struktury jest dobrze okre-
ślona wnęka, a w niektórych przypadkach może być ich nawet kilka. Tym
samym, interesującym jest pytanie, jak jej rozmiar różni się pomiędzy biał-
kami z jednej rodziny. W tym momencie pojawia się zasadniczy problem: jak
określić granice takiej wnęki, a następnie jej parametry geometryczne?

W przypadku, gdy powierzchnia struktury jest zadana za pomocą funkcji
ciągłej, nie sprawia to zazwyczaj większej trudności. W takiej sytuacji, jed-
nym z podejść numerycznych jest umieszczenie figury płaskiej czy też bry-
ły, na sieci odpowiednio dwu- lub trójwymiarowej, a następnie sprawdzenie,
które z punktów kratowych zawierają się wewnątrz konturu zewnętrznego.
W przypadku, gdy funkcja nie jest ciągła powyższy sposób należy uzupełnić
dodatkowo o algorytmy interpolacyjne. Sytuacja zaczyna się znacząco kompli-
kować, gdy konturu czy powierzchni badanego obiektu nie jesteśmy w stanie
opisać za pomocą żadnej funkcji. Z takimi strukturami mamy do czynienia
wtedy, gdy przechodzimy od modelu matematycznego do fizycznego.
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Do tej pory powstało wiele narzędzi obliczeniowych służących do cha-
rakterystyki wnęk w białkach [124]. Można je podzielić na kilka grup. Do
pierwszej z nich należą algorytmy, które opierają się na ustaleniu trójwy-
miarowej sieci, a następnie sprawdzaniu czy dany punkt kratowy przekrywa
się, czy nie, z którymś z atomów białka, reprezentowanym przez kulę van
der Waalsa. W niektórych przypadkach, promień kuli jest odpowiednio ska-
lowany [125–131]. Wadą tych algorytmów jest fakt, że należy ręcznie określić
położenie punktu startowego w środku wnęki, a także w arbitralny sposób
zamknąć wszystkie pory białka tak, aby dobrze była określona granica pomię-
dzy wnętrzem, a zewnętrzem struktury. Druga grupa algorytmów [132–134]
oparta jest na przybliżaniu wnęki kulami o znanym promieniu. Ich wadą
jest to, że znacząco zaniżają objętość wnęki, gdy ma ona bardzo nieregu-
larny kształt, istotnie odbiegający od kulistego. Kolejna grupa to podejścia
oparte na algorytmie α-shape [135], który pozwala na przybliżenie rzeczywi-
stego kształtu za pomocą zbioru odcinków łączących punkty na powierzchni.
Ostatnia grupa algorytmów wykorzystuje powyżej wspomniane rozwiązania
w połączeniu z podejściem Monte Carlo [124, 136]. Wszystkie te algorytmy
mają jednak podstawową wadę. Mianowicie: nie potrafią sobie radzić z jed-
noznacznym określeniem zewnętrza i wnętrza białka, zaś wybór możliwych
parametrów wykorzystywanych w obliczeniach jest zazwyczaj ograniczony
do wartości ustawianych domyślnie, które zostały dobrane dla konkretnego
problemu, a niekoniecznie są właściwe w każdym innym przypadku.

Z uwagi na brak narzędzia pozwalającego na jednoznaczne określenie kon-
turu wnęki, a następnie jej objętości, zaproponowaliśmy zupełnie nowy al-
gorytm, który pozwala eliminować ograniczenia opisanych wyżej rozwiązań.
Wykorzystuje on podejście maksymalnie odzwierciedlające to, co w sensie
fizycznym rozumiemy przez objętość czy pole powierzchni bryły.

Otóż, przy wyznaczaniu objętości struktur nieregularnych, dla których
mamy określone jedynie położenia atomów, najtrudniejszym problemem jest
zdefiniowanie granicy pomiędzy wnętrzem, a zewnętrzem struktury. O ile,
patrząc na dany obiekt nieregularny, jesteśmy w stanie określić, czy wybrany
punkt jeszcze się znajduje wewnątrz struktury czy już na zewnątrz, nawet jeśli
taki obiekt ma otwory, to z algorytmicznego punktu widzenia, sprawa jest już
nietrywialna. Ponadto, takie określenie zazwyczaj jest arbitralne, więc nale-
żało wprowadzić metodę, która pozwoli na jednoznaczne wyznaczenie granic
badanego obiektu. Wtedy już samo policzenie objętości jest sprawą prostą.
Pojawia się zatem pytanie: w jaki sposób pozbyć się tej niejednoznaczno-
ści w określaniu konturu nieregularnej bryły? Okazuje się, że najciekawsze
rozwiązanie podsuwa sama natura. Otóż zdefiniujmy wnętrze obiektu trój-
wymiarowego jako miejsce w przestrzeni, gdzie nie dociera padający z sześciu
niezależnych kierunków deszcz. Istotne jest również to, że cząsteczki deszczu
nie mogą być punktami materialnymi, a muszą być obiektami fizycznymi,
które możemy przybliżać kulami o zadanej wartości promienia. Od tej pory,
będziemy je nazywać kulami próbnymi, a ich promień oznaczać przez ρ. Oczy-
wiście, skoro całą strukturę traktujemy jako obiekt fizyczny, to również jej
atomy należy reprezentować przez kule van der Walsa.

Pierwszym krokiem algorytmu jest „oblewanie” badanej struktury przez
cząsteczki „deszczu” i obserwowanie, do których obszarów w jej obrębie one



Rozdział 4. Białka i kompleksy białkowe z wnękami 78

dotarły, a do których – nie. W tym celu, konstruujemy prostopadłościan
o wymiarach nieznacznie przewyższających rozmiar badanego obiektu w kie-
runku osi OX, OY i OZ w kartezjańskim układzie współrzędnych, a następnie
tworzymy w nim sieć o zadanej odległości pomiędzy punktami karatowymi.
Przykład dwuwymiarowej sieci, z umieszczoną na niej strukturą, został przed-
stawiony na rys. 4.2.

Rysunek 4.2. Ilustracja metody rozgraniczania pomiędzy obszarem
wewnątrz i na zewnątrz struktury białka
Strzałki niebieskie i czerwone wskazują kierunek ruchu kuli próbnej. Jeśli
poruszając się wzdłuż strzałki przechodziła ona przez dany punkt kratowy,
to zostaje on oznaczony jako należący do obszaru na zewnątrz struktury
(reprezentowanej przez zielony kontur). Pozostałe punkty kratowe, które do-
datkowo nie znajdują się w zielonym obszarze, liczone są jako należące do
wnętrza struktury. Czerwone linie oznaczają ruch kul próbnych, który po-
woduje dostanie się ich do wnęki, a tym samym zmniejszenie jej objętości.
Podział na obszar wewnątrz i na zewnątrz struktury, a tym samym określenie
położenia wnęki, zależy od orientacji białka względem ruchu kul próbnych.
W związku z tym, konieczne jest uwzględnienie wielu ustawień białka, aby
określić faktyczną objętość wnęki czy struktury jako średnią arytmetyczną
wyników uzyskanych dla różnych orientacji.

Bardzo istotnym, dla dokładności uzyskiwanych wyników, jest odpowiedni
wybór stałej sieci a. Oczywiście, im wartość ta jest mniejsza, tym rezultaty
– dokładniejsze. Niestety, jej zmniejszanie powoduje wzrost liczby punktów
kratowych, które są analizowane podczas obliczeń, wydłużając tym samym
ich czas. Badając zależność uzyskiwanych wyników od wielkości stałej sieci
pokazaliśmy, że optymalną wartością jest a = 0.2 Å. W taki sposób uzyskuje-
my rezultat, który już nieznacznie się zmienia wraz z dalszym zmniejszaniem
wielkości a, przy akceptowalnym wydłużeniu czasu obliczeniowego. Niemniej
jednak, problem ten został zredukowany poprzez zrównoleglenie programu,
przy użyciu standardu OpenMP [137].

Kolejnym krokiem jest symulowanie „deszczu padającego” na strukturę
białka. Procedura ta została zaimplementowana, jako niezależne przesuwanie
każdej ze ścian prostopadłościanu z jednego końca na drugi. Można to sobie
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wyobrazić w taki sposób, że ściany prostopadłościanu wykonane są z kul
umieszczonych na węzłach sieci. Niech teraz dowolna kula przesuwającej się
ściany natrafia na swojej drodze na atom badanego białka, czyli ma to miejsce
wtedy, gdy zachodzi warunek√

(xi − xP )2 + (yi − yP )2 + (xi − zP )2 ¬ Ri + ρ, (4.2.)

gdzie (xi, yi, zi) oraz (xP , yP i zP ) to odpowiednio położenie i-tego atomu
z przypisanym promieniem van der Waalsa Ri i położenie cząsteczki deszczu
o promieniu ρ. W takiej sytuacji jest ona zatrzymywana w tym punkcie, zaś
pozostałe „cząsteczki” ściany dalej poruszają się niezależnie, aż do napotkania
innych atomów struktury. Procedura ta została przedstawiona schematycz-
nie na dwuwymiarowym rys. 4.2. Atomy ściany, to poruszające się niebieskie
i czerwone strzałki, zaś badana struktura jest reprezentowana przez zielony
kontur. Podczas przesuwania się ściany, punkty sieci są odpowiednio znako-
wane (węzły sieci, przez które przeszła przynajmniej jedna linia, po których
poruszają się strzałki na rys. 4.2.). W taki sposób, na koniec działania al-
gorytmu, otrzymujemy zbiór węzłów, reprezentujących zewnętrze struktury,
takich, które przedstawiają jej powierzchnię (groty strzałek na rys. 4.2.),
zaś punkty, które nie były oznaczone przez przesuwające się atomy ściany,
oznaczają wnętrze białka. Tym samym, rozwiązany zostaje najtrudniejszy
problem tego typu obliczeń, jakim jest określenie granic struktury.

Pozostaje jeszcze sprawdzenie, które z punktów sieci wewnątrz białka są
zabronione dla cząsteczek substancji, dla której szukamy dostępnej objęto-
ści, z uwagi na przekrywanie się z atomami struktury. Należy podkreślić, że
przedstawiony algorytm nie daje absolutnej wartości objętości wnęki, a jest
to objętość dostępna właśnie dla cząsteczek danej substancji. Tym samym,
aby odpowiedzieć na pytanie o taką objętość, należy przybliżyć molekuły tej
substancji kulami o określonym promieniu. Przykładowo, dla wody promień
ten wynosi 1.42 Å. Z uwagi na fakt, że w zastosowaniach biologicznych istot-
ne jest pytanie o objętość dostępną dla wody, wartość taka jest ustawiona
domyślnie, ale można ją dowolnie zmieniać.

Kolejnym krokiem algorytmu jest sprawdzenie, które z punktów krato-
wych wewnątrz struktury mogą być zajęte przez rozpatrywane cząsteczki.
W tym celu, należy na każdym z jeszcze nieoznaczonych punktów ustawić
kulę próbną o wybranym promieniu i sprawdzić, czy spełniony jest warunek
(4.2.). Jeśli tak się dzieje, to oznacza, że w wybranym miejscu cząsteczka ba-
danej substancji nie może zostać umieszczona. W efekcie dostajemy kolejny
zestaw punktów na sieci, które są oznaczone w sposób inny niż dotychczas.
Ostatecznie pozostają punkty sieci, które do tej pory oznaczone nie były i one
właśnie reprezentują miejsca, w których może być umieszczona kula próbna.
Na to, aby znaleźć wartość objętości dostępnej dla danej substancji, należy
zliczyć wszystkie te punkty na sieci, gdzie kula próbna może się znajdować
i przemnożyć przez objętość jednej komórki elementarnej. Sytuacja ta zo-
stała schematycznie przedstawiona na rys. 4.3. Kulą próbną jest niebieskie
koło i było ono umieszczane na różnych punktach sieci. Punkty dostępne dla
kuli próbnej zaznaczone zostały symbolem „X” wewnątrz, jak i na zewnątrz
białka.
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Rysunek 4.3. Sposób określenia objętości wnęki zilustrowany dwu-
wymiarowym schematem
Zielony kontur przedstawia strukturę białka. W pudełku obliczeniowym,
w którym jest ono umieszczone, została określona sieć. Punkty kratowe, na
których może być umieszczona bez przekrywania się z atomami białka kula
próbna, która reprezentuje np. cząsteczkę wody (niebieskie koło), zostały
oznaczone kwadratami z symbolem „X”. Punkty kratowe wewnątrz wnęki,
oznaczone przez takie kwadraty, były liczone w pierwszej wersji algorytmu,
jako składowe jej objętości. W obecnej wersji, pod uwagę brane są również
punkty kratowe oznaczone pustymi kwadratami. Co prawda, nie jest możliwe
umieszczenie w tych miejscach kuli próbnej, ale są one obejmowane przez kule
próbne znajdujące się na sąsiednich węzłach.

Przedstawiony wyżej algorytm działa bez zarzutów, gdy struktura dokład-
nie otacza wnękę. W przypadku, gdy białko ma wyraźne pory bądź wnęka
nie jest stricte komorą, a kieszenią, wtedy pojawia się problem, gdyż niektóre
cząsteczki „wody” wpadają do środka, tym samym zmniejszając jej objętość
(czerwone linie ze strzałkami na rys. 4.2.).

W takim przypadku, wynik zależy również od orientacji białka względem
ścian pudełka obliczeniowego. W celu minimalizacji wpływu kształtu struktu-
ry na sam wynik obliczeń, zaproponowaliśmy rozwiązanie statystyczne. Otóż,
wystarczy w takiej sytuacji dokonać pewnej liczby losowych obrotów białka
i powtórzyć całą procedurę wyznaczania objętości. Na koniec uzyskane wyniki
uśredniamy, a tak otrzymana wartość jest najbliższa rzeczywistej objętości.
Teoretycznie, im większa liczba obrotów, tym dokładniejszy wynik otrzyma-
my, jednakże, z przeprowadzonych obliczeń testowych wynika, że 25 obro-
tów wystarcza, aby wynik praktycznie nie zmieniał się przy uśrednianiu po
kolejnych orientacjach białka. Zazwyczaj ta liczba jest dużo mniejsza i dla
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struktur z dobrze określoną wnęką, uśrednianie już po kilku obrotach jest
wystarczające.

Zaprezentowany algorytm ma jeszcze jedną cechę wyróżniającą go spośród
innych ogólnodostępnych narzędzi. Mianowicie, dzięki naszemu podejściu, po-
trafimy rozróżniać, czy w strukturze wnęka jest pojedyncza, czy składa się
z kilku rozłącznych. Ponadto, przez znaczenie punktów, które są w bezpo-
średniej bliskości powierzchni struktury, możemy wyliczać pole powierzchni
zewnętrznej białka, które w praktyce jest polem powierzchni dostępnym dla
danej substancji. Wielkość ta jest definiowana jako liczba punktów krato-
wych znajdujących się tuż przy powierzchni białka, przemnożona przez pole
powierzchni jednej ściany komórki elementarnej. Przykładowe wyniki uzy-
skane za pomocą programu, w którym zaimplementowany został powyższy
algorytm przedstawione są na rys. 4.4.

Rysunek 4.4. Wynik działania algorytmu SPACEBALL zastosowane-
go dla białek 1BV1 i 1XDF
Panele górne: czerwonym kolorem oznaczone zostały wnęki w białkach 1BV1
i 1XDF (zielony kolor) określone przy wykorzystaniu kuli próbnej o pro-
mieniu R = 1.42 Å. Panele dolne: czerwonym cieniem oznaczona została
powierzchnia zewnętrzna tych samych białek, wyznaczona przy wykorzysta-
niu kul próbnych o takim samym promieniu. Wizualizacja została wykonana
przy użyciu programu VMD [27].

Algorytm w takiej wersji został opublikowany w 2013 r. [VI], łącznie z uru-
chomieniem serwera SPACEBALL [103].

Okazuje się jednak, że algorytm powyżej przedstawiony, w pewnym sen-
sie zaniża wartość objętości wnęki. Dzieje się tak dlatego, że istnieje grupa
punktów sieci, zawartych w kuli próbnej, ale będących zbyt blisko atomów
białka, by na nich można było ustawić jej środek. Tym samym, punkty te
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nie są wliczane do objętości. Takie komórki zostały przedstawione na rys. 4.3.
w postaci niewypełnionych czarnych kwadratów. Łatwo zauważyć, że problem
ten dotyczy obszaru w bliskim sąsiedztwie białka, co powoduje, że punktów
tych jest bardzo dużo, a tym samym wnoszą one istotny wkład do objęto-
ści. W związku z tym, w poprawionej wersji serwera SPACEBALL [103], te
pomijane wcześniej objętości są już uwzględniane.

Wyznaczone objętości wnęk VC oraz pola powierzchni zewnętrznej Sout dla
wybranych białek z klasy PR-10, przy wykorzystaniu pierwotnej i poprawio-
nej wersji algorytmu SPACEBALL zostały zebrane w tabeli 4.4. Dla każdej
wnęki podany został również promień RC kuli o objętości równej objętości
tej wnęki.
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PDB Pierwotna wersja algorytmu Poprawiona wersja algorytmu
SPACEBALL SPACEBALL

Tsai Pauling Tsai
1BV1 4.30± 0.00 7.30± 0.01; 3.56± 0.02 7.03± 0.02; 3.40± 0.03

332± 1 1631± 9; 189± 3 1453± 10; 164± 5
5881± 2 5839± 6 5886± 6

1FSK 4.18 ± 0.01; 1.60 ± 0.06 7.34 ± 0.01; 2.96 ± 0.07 7.00 ± 0.02
305 ± 1; 17 ± 2 1656 ± 10; 109 ± 8 1438 ± 10
5759 ± 2 5715 ± 4 5756 ± 4

1LLT 4.24 ± 0.01 7.30 ± 0.03 6.98 ± 0.02
319 ± 2 1632 ± 20 1427 ± 15
5923 ± 2 5890 ± 6 5930 ± 6

1QMR 4.24 ± 0.00 7.21 ± 0.03 6.94 ± 0.03
320 ± 1 1572 ± 17 1398 ± 19
5833 ± 2 5802 ± 5 5840 ± 5

1FM4 5.02 ± 0.01 8.17 ± 0.01 7.89 ± 0.02
529 ± 4 2288 ± 12 2056 ± 13
5958 ± 3 5931 ± 7 5960 ± 6

1XDF 1.74 ± 0.03; 1.50 ± 0.04; 4.23 ± 0.06; 3.44 ± 0.07 4.02 ± 0.05; 3.26 ± 0.08
22 ± 1; 14 ± 1; 317 ± 13; 170 ± 11; 273 ± 10; 145 ± 11

5830 ± 5 5790 ± 8 5822 ± 8
2QIM 5.09 ± 0.01 8.31 ± 0.02 8.04 ± 0.02

551 ± 4 2402 ± 19 2179 ± 16
5901 ± 3 5862 ± 6 5905 ± 6

3E85 5.19 ± 0.01 8.27 ± 0.02 7.96 ± 0.02
584 ± 3 2368 ± 13 2111 ± 13
5706 ± 2 5665 ± 3 5683 ± 3

1ICX 3.90 ± 0.02 6.87 ± 0.03 6.60 ± 0.03
229 ± 4 1361 ± 16 1203 ± 16
5819 ± 4 5777 ± 8 5814 ± 8

1IFV 2.56 ± 0.01; 2.47 ± 0.01 6.96 ± 0.02 5.37 ± 0.03; 5.15 ± 0.04
70 ± 1; 63 ± 1 1412 ± 14 650 ± 11; 572 ± 12

5724 ± 4 5684 ± 8 5719 ± 8
1TW0 4.28 ± 0.01; 1.93 ± 0.02 7.81 ± 0.02 7.48 ± 0.01

328 ± 3; 30 ± 1 1995 ± 14 1752 ± 10
5636 ± 3 5585 ± 7 5635 ± 6

1TXC 4.60 ± 0.01 8.01 ± 0.03 7.70 ± 0.03
407 ± 3 2152 ± 23 1913 ± 24
5745 ± 3 5707 ± 6 5748 ± 6

2BK0 4.91 ± 0.01 8.29 ± 0.02 7.97 ± 0.02
497 ± 2 2384 ± 21 2120 ± 19
5651 ± 2 5617 ± 4 5655 ± 5

3C0V 3.81 ± 0.02 6.23 ± 0.01 6.04 ± 0.02
232 ± 3 1014 ± 7 924 ± 9
5545 ± 3 5522 ± 3 5542 ± 3

3IE5 4.47 ± 0.01 7.53 ± 0.01; 3.77 ± 0.04 7.26 ± 0.01; 3.55 ± 0.03
374 ± 2 1788 ± 7; 224 ± 7 1604 ± 7; 187 ± 5
5757 ± 3 5718 ± 6 5713 ± 6

2WQL 4.82 ± 0.00 7.85 ± 0.01 7.54 ± 0.02
469 ± 1 2027 ± 11 1799 ± 11
5584 ± 3 5534 ± 7 5577 ± 6

1VJH 2.32 ± 0.03; 1.38 ± 0.04 4.55 ± 0.05; 1.93 ± 0.11 4.45 ± 0.06
52 ± 2; 11 ± 1 394 ± 13; 30 ± 5 368 ± 14

5127 ± 2 5081 ± 4 5124 ± 4
2FLH 3.93 ± 0.02 6.09 ± 0.03; 2.34 ± 0.06 5.90 ± 0.03
A 254 ± 4 944 ± 15; 54 ± 4; 49 ± 3 862 ± 15

5750 ± 2 5808 ± 3 5753 ± 3
2FLH - 6.09 ± 0.13; 2.34 ± 0.12 5.92 ± 0.13
B - 948 ± 15; 54 ± 2; 49 ± 2 870 ± 14

- 5811 ± 3 5839 ± 3
2FLH - 6.31 ± 9; 2.32 ± 0.19 6.10 ± 0.09
C - 1053 ± 9; 52 ± 3 950 ± 10

- 5718 ± 3 5745 ± 4
2FLH - 6.37 ± 0.06; 2.43 ± 0.17 6.05 ± 0.07
D - 1084 ± 7; 60 ± 3 982 ± 8

- 5706 ± 6 5728 ± 6
4Q0K - 6.31 ± 0.09; 3.34 ± 0.06 6.12 ± 0.09; 3.14 ± 0.07

- 1052 ± 11; 156 ± 2 962 ± 10; 130± 2
- 5685 ± 4 5726 ± 4

4PSB - 5.95 ± 0.08; 2.39 ± 0.29 5.76 ± 0.08; 2.27 ± 0.19
- 881 ± 8; 57 ± 5 802 ± 8; 49 ± 3
- 5696 ± 5 5720 ± 5

Tabela 4.4. Objętości wnęk i pola powierzchni zewnętrznej wyzna-
czone dla wybranych białek z klasy PR-10
Dla każdej struktury, oznaczonej kodem PDB w pierwszej kolumnie, podane
zostały od góry do dołu odpowiednio RC [Å], VC [Å3] oraz Sout [Å2]. Druga
kolumna przedstawia wyniki uzyskane przy użyciu pierwszej wersji serwera
SPACEBALL, zaś trzecia i czwarta – przy użyciu wersji poprawionej. No-
wa lista wyników została otrzymana przy użyciu dwóch zestawów promieni
vdW, wyszczególnionych w tabeli 1.1. Jeśli w danym wierszu podane zostało
kilka wartości, oznacza to istnienie w białku jednej głównej wnęki i kilku
mniejszych, którym to właśnie te wartości odpowiadają.
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4.1.3. Właściwości kinetyczne i termodynamiczne
białek z wnękami

Przyjrzyjmy się teraz białkom z klasy PR-10 pod kątem właściwości, które
zależą od oddziaływań na poziomie pojedynczych aminokwasów. W paragra-
fie tym przedstawimy wyniki przeprowadzonych symulacji zwijania się tych
białek w ramach modelu gruzboziarnistego przedstawionego w podrozdziale
1.2.

Rysunek 4.5. Kinetyczne i równowagowe właściwości białek 1BV1
i 1XDF
Wykresy definiują temperatury charakterystyczne (zaznaczone dużymi kół-
kami) opisujące kinetyczne i równowagowe własności badanych białek. Panele
po lewej stronie odpowiadają białku 1BV1, zaś po prawej – białku 1XDF.
W górnej części rysunku przedstawione są wykresy czasów zwijania w funk-
cji temperatury. T1 jest temperaturą, w której tf jest równe trzykrotności
optymalnego czasu zwijania w niskiej temperaturze, zaś T2 jest określone po-
dobnie, ale przez optymalny czas zwijania w wysokiej temperaturze. Panele
dolne przedstawiają zależność od temperatury ciepła właściwego C (unor-
mowanego przez wartość maksymalną dla danego białka) – otwarte kółka,
stosunku Q obecnych kontaktów natywnych do ich ogólnej liczby – otwarte
kwadraty i prawdopodobieństwa P0 obecnych w strukturze wszystkich kon-
taktów natywnych – kółka wypełnione. Tmax określa temperaturę, w której
C osiąga największe maksimum. TQ jest temperaturą, w której Q przechodzi
przez 0.5. Tf to temperatura, w której P0 przechodzi przez 0.5.
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Tak jak w przypadku zwijania białek z węzłami, opisanego w podrozdzia-
łach 3.5. i 3.6., tak i tym razem strukturą startową w naszych symulacjach
była konformacja całkowicie rozciągnięta. Wyniki, w określonych warunkach,
zostały uzyskane na podstawie 101 trajektorii, a przez czas tf zwijania białka,
rozumiemy czas, jaki upłynął od początku symulacji, do momentu, w którym
wszystkie kontakty natywne były odtworzone jednocześnie po raz pierwszy.
Kontakt uznajemy za odtworzony wtedy, gdy jego długość jest mniejsza niż
1.5σij, zaś czas zwijania jest zdefiniowany jako mediana czasów uzyskanych ze
wszystkich trajektorii. W symulacjach komputerowych zawsze konieczne jest
ustalenie maksymalnej długości trajektorii. Tym samym, jeśli w określonym
czasie nie uzyskaliśmy zwijania, to dla takiej trajektorii tf przyjmowaliśmy
jako nieskończone. Nieskończony medianowy czas oznaczał, że w danych wa-
runkach białko się nie zwija.

W naszych symulacjach, badaliśmy czas zwijania w funkcji temperatury,
a wyniki dla dwóch przykładowych białek zostały przedstawione na górnych
panelach, na rys. 4.5., zaś wartości dla wszystkich badanych struktur zostały
zebrane w tabeli 4.5.

PDB T1 [ε/kB] T2 [ε/kB] tf/100τ Tf [ε/kB] Tmax [ε/kB] TQ [ε/kB]
1BV1 0.097 0.344 48.8 0.180 0.67 0.75
1FSK 0.092 0.341 44.7 0.185 0.67 0.75
1LLT 0.117 0.331 62.6 0.175 0.63 0.72
1QMR 0.106 0.345 44.3 0.180 0.68 0.75
1FM4 0.071 0.349 51.3 0.185 0.73 0.76
1XDF 0.094 0.348 78.0 0.185 0.79, 0.58 0.76
2QIM 0.073 0.336 66.5 0.175 0.68 0.72
3E85 0.066 0.333 50.0 0.176 0.65 0.73
1ICX 0.107 0.336 46.9 0.184 0.78 0.74
1IFV 0.110 0.348 42.6 0.189 0.55, 0.83 0.76
1TW0 0.141 0.328 56.4 0.174 0.61, 0.78 0.72
1TXC 0.094 0.326 51.9 0.178 0.60, 0.75 0.71
2BK0 0.101 0.326 57.4 0.172 0.61 0.71
3C0V 0.146 0.375 38.7 0.198 0.83, 0.58 0.79
3IE5 0.149 0.348 57.3 0.190 0.80 0.77
2WQL 0.125 0.340 48.7 0.179 0.66 0.73
1VJH 0.174 0.366 35.0 0.192 0.85, 0.50 0.79
2FLH 0.136 0.357 39.0 0.188 0.82, 0.58 0.77
średnia 0.11±0.03 0.34±0.01 51.12±10.71 0.18±0.01 0.70±0.08 0.75±0.02

Tabela 4.5. Termodynamiczne i kinetyczne właściwości wybranych
białek z klasy PR-10
W pierwszej kolumnie zebrane są kody PDB rozważanych struktur, kolejne
trzy kolumny przedstawiają parametry zwijania, zdefiniowane w głównym
tekście, zaś trzy ostatnie – parametry równowagowe. W przypadkach, w któ-
rych zależność ciepła właściwego od temperatury posiada dwa maksima, obie
wartości zostały podane, przy czym wartość większa jest pogrubiona. Ostatni
wiersz zawiera wartości uśrednione po wszystkich badanych przez nas biał-
kach.

Ponadto, przyjmujemy, że najlepsze zwijanie zachodzi pomiędzy tempe-
raturami T1 i T2, dla których czas zwijania jest trzykrotnie dłuższy od czasu
optymalnego, a tym samym T1 < Topt < T2, przy czym Topt = 1

2(T1 + T2).
Należy zaznaczyć, że T1 fizycznie oznacza temperaturę przejścia w stan szkli-
sty w obszarze niskich temperatur, zaś T2 – temperaturę przejścia w obszar
silnych efektów entropowych.
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Stan równowagowy dla białek z wnękami

Stan równowagowy jest charakteryzowany przez 3 parametry: Tf, Tmax
oraz TQ, zdefiniowane w paragrafie 1.2.2. i na rys. 4.5. Ich wartości dla białek
tutaj rozważanych, zostały zebrane w tabeli 4.5. odpowiednio w kolumnach
5., 6. i 7. Wyniki zostały uzyskane na podstawie 10 trajektorii o długości
50 000 τ każda.

Analizując otrzymane dane wnioskujemy, że parametry równowagowe dla
przebadanych przez nas białek z klasy PR-10 są bardzo podobne dla wszyst-
kich struktur, zaś optymalny czas zwijania istotnie różni się pomiędzy białka-
mi (od 3500 τ dla 1VJH do 6650 τ dla 2QIM), przy czasie średnim wynoszą-
cym 5112± 1071 τ . Zaznaczyć należy również, że nie obserwujemy wyraźnej
zależności powyższych parametrów od klas, na jakie białka podzieliliśmy.

4.1.4. Stabilność mechaniczna białek z wnękami

Stabilność mechaniczna pojedynczych domen białek z klasy PR-10 była
badana przez ich rozciąganie w ramach modelu gruboziarnistego, przedsta-
wionego w podrozdziale 1.2. Symulacja polegała na przymocowaniu końca
N białka i ciągnięciu za koniec C ze stałą prędkością równą 0.005 Å/τ . W ta-
ki sposób zbadaliśmy pojedyncze łańcuchy wszystkich rozpatrywanych przez
nas białek z klasy PR-10 i pokazaliśmy, że wykresy F-d, w każdym przy-
padku, wyglądają bardzo podobnie. Wyniki dla 8 przykładowych struktur
zostały przedstawione na rys. 4.6.

Rysunek 4.6. Przykładowe wykresy F-d dla wybranych ośmiu białek
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Analizując przedstawione wykresy, łatwo można zauważyć, że każda krzy-
wa ma 4 główne maksima, które, dla ustalenia uwagi, będziemy oznaczać
przez: „I”, „II”, „III” i „IV”, licząc od lewej strony.

PDB FI
[
ε/Å
]

FII
[
ε/Å
]

FIII
[
ε/Å
]

FIV
[
ε/Å
]

1BV1 1.45± 0.06 1.22± 0.07 1.34± 0.13 1.43± 0.25
1FSK 1.51± 0.05 1.26± 0.17 1.44± 0.07 1.46± 0.31
1LLT 1.44± 0.05 1.09± 0.12 1.37± 0.11 1.22± 0.21
1QMR 1.55± 0.05 1.10± 0.06 1.36± 0.01 1.69± 0.06
1FM4 1.61± 0.03 1.32± 0.12 1.34± 0.14 1.54± 0.06
1XDF 1.41± 0.08 1.31± 0.11 1.48± 0.13 1.51± 0.09
2QIM 1.43± 0.03 1.29± 0.09 0.94± 0.13 1.42± 0.16
3E85 1.45± 0.04 1.21± 0.08 1.17± 0.09 1.33± 0.21
1ICX 1.49± 0.05 1.18± 0.06 1.31± 0.05 1.36± 0.16
1IFV 1.53± 0.05 1.14± 0.07 0.90± 0.11 1.61± 0.18
1TW0 1.22± 0.06 1.06± 0.04 1.22± 0.13 1.45± 0.14
1TXC 1.25± 0.05 1.18± 0.05 1.25± 0.08 1.31± 0.15
2BK0 1.45± 0.03 0.92± 0.10 1.10± 0.03 1.40± 0.16
3C0V 1.59± 0.04 1.28± 0.04 1.37± 0.07 1.42± 0.14
3IE5 1.38± 0.04 1.43± 0.11 1.58± 0.23 1.93± 0.08
2WQL 1.43± 0.05 1.48± 0.11 0.94± 0.15 1.53± 0.10
1VJH 1.52± 0.05 1.37± 0.07 – 1.26± 0.13
2FLH 1.66± 0.05 1.39± 0.07 1.17± 0.08 1.58± 0.13
średnia 1.47±0.11 1.24±0.14 1.25±0.20 1.47±0.17

Tabela 4.6. Stabilność mechaniczna wybranych białek z klasy PR-10
Pierwsza kolumna zawiera kody PDB poszczególnych struktur, zaś w pozo-
stałych kolumnach zostały zebrane wartości poszczególnych maksimów siły.
Wyniki były uśrednione po 5 trajektoriach w każdym przypadku. Dla białka
1VJH nie obserwowaliśmy trzeciego maksimum siły. Właśnie w strukturze te-
go białka brakuje trzech struktur drugorzędowych, co powoduje taką zmianę
kształtu wykresu F-d. W ostatniej linii zebrane zostały wartości poszczegól-
nych maksimów, uśrednione po wszystkich badanych przez nas białkach.

I II

H1-H3 & H2-H3 H1-S2 & H1-S5 & H1-S7

III IV

S2-S3 & S3-S4 S4-S5 & S5-S6

Rysunek 4.7. Motywy strukturalne w białku 1BV1, których rozry-
wanie jest odpowiedzialne za powstanie maksimów siły (I-IV) wi-
docznych na rys. 4.6.
Każdy z motywów został oznaczony innym kolorem, różnym od zielonego.
Wizualizacja białek była wykonana przy użyciu programu VMD [27].



Rozdział 4. Białka i kompleksy białkowe z wnękami 88

Mają one prawie taką samą wysokość, przy czym maksima I i IV są z reguły
o 0.2 ε/Å wyższe od pozostałych. Wartości każdego z nich, dla wszystkich
badanych przez nas białek, zostały zebrane w tabeli 4.6. Typowa wartość
maksimum siły, które określa w naszym modelu stabilność mechaniczną biał-
ka, jest rzędu 1.3 ε/Å, co odpowiada 150 pN.

N

C

C'

N'

C
NN'

C'

NN'

C'

C

NC

C'
N'

Rysunek 4.8. Końcowe konformacje po całkowitym rozciągnięciu di-
merycznego białka 3IE5
Monomery są połączone kowalencyjnie przez wiązanie dwusiarczkowe pomię-
dzy aminokwasami 126-CYS–126’-CYS. Każdy z paneli przedstawia wynik
rozciągania, przy wykorzystaniu różnych par końców (zaznaczone na czerwo-
no). Pozostałe dwa końce zostały zaznaczone na niebiesko. Primami oznaczo-
ne zostały końce i aminokwasy z łańcucha B. Wizualizacja struktur została
wykonana przy użyciu programu VMD [27].

Dzięki analizie scenariusza rozrywania białka, byliśmy w stanie ustalić,
pękanie których kontaktów jest odpowiedzialne za pojawienie się danego mak-
simum siły i na rysunku 4.7. zostały właśnie one pokolorowane. Istotnym jest
fakt, że zrywanie kontaktów pomiędzy określonymi strukturami drugorzędo-
wymi odpowiada za pojawienie się konkretnego maksimum w każdym z ba-
danych przez nas białek. Efekt ten był ponadto potwierdzony przez sztuczną
zamianę oddziaływań pomiędzy residuami tworzącymi kontakt z wybranej
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grupy na oddziaływania czysto odpychające, co prowadziło do „wygaszenia”
danego maksimum.

Niemniej jednak, zaznaczyć należy, że metoda ta nie zawsze jest skutecz-
na. Problem pojawia się wtedy, gdy dane maksimum siły pochodzi od rozry-
wania większego fragmentu białka (np. β-kartki), jak w przypadku maksimów
III i IV.

Ponadto, wyłączenie kontaktów, które zrywają się po stosunkowo długim
czasie od rozpoczęcia symulacji, może wpływać na jej przebieg na początku,
a tym samym zmieniać ścieżkę rozrywania na końcu, co oznacza, że dana
zmiana wysokości maksimum, nie będzie jedynie efektem wyłączenia określo-
nej grupy kontaktów. W takich przypadkach, pozostaje analiza scenariusza
rozrywania białka.

Rysunek 4.9. Przykłady wykresów F-d uzyskanych z trajektorii roz-
ciągania dimerycznego białka 3IE5
Każdy z paneli odpowiada podpisanemu wyborowi końców białka, do których
były przyczepione sprężyny. Symbole nad każdym z maksimów wskazują,
które fragmenty struktury pękały przy danej wartości d. Nie wszystkie tra-
jektorie uzyskane przy danym wyborze końców białka są jednakowe (linia
ciągła i przerywana).
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Kształt wykresu F-d jest dużo bardziej złożony, gdy mamy do czynienia
z dimerem, jak w przypadku 3IE5. Konformacje białka uzyskiwane po jego
całkowitym rozciągnięciu przedstawione są na rys. 4.8., zaś odpowiadające im
krzywe F-d – na rys. 4.9. Jak widać, zależą one od miejsca przymocowania
struktury i przyłożenia siły ciągnącej, przy czym można to zrobić uwzględ-
niając końce N-C’, C-C’, N-N’ oraz N-C. Zauważy, że w przypadku wyboru
końców N-C, mamy do czynienia z sytuacją podobną do obserwowanej dla
pojedynczego łańcucha. Dzieje się tak dlatego, że na koniec procesu rozciąga-
nia jednego łańcucha, drugi pozostaje w stanie bliskim natywnemu, związany
jednym kontaktem z łańcuchem rozciąganym, nie wpływając jego wykres F-d.

4.1.5. Reakcja białek z wnękami na ściskanie

Kolejną cechą białek, którą można porównywać pomiędzy reprezentanta-
mi określonej grupy, jest ich reakcja na ściskanie. Symulacje takie były już
wcześniej dyskutowane w kontekście badania stabilności mechanicznej oto-
czek wirusów [12, 53], a zostały powtórzone dla badanych przez nas białek
z klasy PR-10, gdyż podobnie, jak wirusy, mają one dobrze określoną wnękę.

Numeryczne ściskanie białka wykonane zostało w ramach modelu gru-
boziarnistego, przedstawionego w podrozdziale 1.2. i polegało na umiesz-
czeniu struktury pomiędzy dwiema odpychającymi ścianami, generującymi
potencjał postaci z−10

0 [138], gdzie z0 jest odległością pomiędzy ścianą i ato-
mem Cα. Następnie, obie ściany były przesuwane ze względną prędkością
0.005 Å/τ , w taki sposób, aby odległość między nimi malała. Kolejne etapy
takiej symulacji zostały przedstawione na rys. 4.10.

A

B
C

Rysunek 4.10. Przykłady konformacji białka 1BV1 podczas jego ści-
skania.
Zielone kule reprezentują położenia atomów Cα. Panel A odpowiada s = 45 Å
(płyty jedynie dotykają atomów białka), zaś panele B i C przedstawiają sy-
tuację odpowiednio dla s = s1 i s = s2. Wizualizacja została wykonana przy
użyciu programu VMD [27].

Podczas dynamiki wyliczane były wartości sił reakcji obu ścian, zaś ich
średnia arytmetyczna określała szukaną przez siłę reakcji F na ściskanie biał-
ka.

Na dolnym panelu na rys. 4.11. przedstawiony został wykres zależno-
ści siły F ściskania białka 1BV1 w dwóch różnych kierunkach od odległości
pomiędzy płytami. Ponadto, na panelu górnym i środkowym przedstawione
zostały zmiany Q oraz promienia bezwładności Rg w czasie symulacji.
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Analizując przedstawiony wykres siły widzimy, że dla dużych odległości
pomiędzy ścianami ma on charakter falisty, ale staje się stromy, gdy od-
ległość ta się zmniejsza. Dla danego kierunku ściskania, poszczególne tra-
jektorie, w odróżnieniu od analogicznej symulacji na typowych otoczkach
wirusowych [53], ulegają zmianie i nie są zupełnie powtarzalne, za to bar-
dziej przypominają zachowanie nietypowych wirusów, takich jak CMV czy
IBDV [53], wykazując oczywiście mniejszą siłę reakcji na ściskanie.

Rysunek 4.11. Zachowanie białka 1BV1 pod wpływem ściskania przez
dwie płyty odległe o s
Panel górny przedstawia zachowanie Q, środkowy – stosunku Rg/R0, zaś
dolny – siły reakcji białka uśrednionej po obu płytach, w funkcji s. Na
każdym z paneli zaprezentowane zostały wyniki uzyskane na podstawie
trzech różnych trajektorii. Linie grube i cienkie odpowiadają ściskaniu wzdłuż
osi z, zgodnie ze współrzędnymi z pliku PDB, zaś linia kropkowana –
ściskaniu wzdłuż osi y. Linie pionowe wskazują charakterystyczne war-
tości s (s1 = 2Rg0, s2 = 1.5Rg0 i s3 = 1.1Rg0), dla których siła F była
wyliczana.

Należy również zaznaczyć, że w przypadku ściskania białka, jego kontakty
natywne nie pękają tak łatwo (górny panel rys. 4.11.), jak w przypadku
wirusów. Dzieje się tak dlatego, że białko dobrze dopasowuje swój kształt do
przestrzeni ograniczonej przez odpychające ściany, zachowując tym samym,
przez długi czas symulacji, większość kontaktów natywnych.

W celu porównania odporności na ściskanie białek z badanej przez nas
klasy PR-10, wybraliśmy 3 charakterystyczne odległości pomiędzy płytami
(s1 = 2Rg0, s2 = 1.5Rg0 oraz s3 = 1.1Rg0) i badaliśmy odpowiednie siły
reakcji (Fs1 , Fs2 , Fs3), przy czym Rg0 to promień bezwładności dla stanu
natywnego. Przykładowe konformacje białka 1BV1 przy odległości pomiędzy
odpychającymi płytami wynoszącej odpowiednio s2 i s3 przedstawione są na
panelach B i C na rys. 4.10., zaś wartości sił Fs1 , Fs2 i Fs3 zostały zebrane
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w tabeli 4.7. Są to średnie sił reakcji dla 50 losowo wybranych orientacjach
białka, zaś dla każdej z nich przeprowadzonych zostało 10 trajektorii. Tym
samym, rezultaty zostały uśrednione po 500 wynikach.

Wniosek, jaki wypływa z tych obliczeń jest taki, że badane przez nas
białka z wnękami, mimo różnych objętości tych wnęk, mają bardzo zbliżone
wartości siły reakcji na ściskanie.

PDB FS1
[
ε/Å
]

FS2
[
ε/Å
]

FS3
[
ε/Å
]

1BV1 0.56± 0.03 1.40± 0.07 4.29± 0.20
1FSK 0.55± 0.03 1.34± 0.06 4.00± 0.19
1LLT 0.50± 0.02 1.28± 0.06 4.03± 0.19
1QMR 0.56± 0.03 1.39± 0.07 4.08± 0.19
1FM4 0.55± 0.03 1.37± 0.07 4.07± 0.19
1XDF 0.71± 0.03 1.63± 0.08 4.98± 0.23
2QIM 0.49± 0.02 1.26± 0.06 3.56± 0.17
3E85 0.56± 0.03 1.38± 0.07 4.15± 0.19
1ICX 0.54± 0.03 1.40± 0.07 4.28± 0.20
1IFV 0.61± 0.03 1.51± 0.07 4.37± 0.20
1TW0 0.51± 0.02 1.27± 0.06 4.08± 0.19
1TXC 0.51± 0.02 1.31± 0.06 4.20± 0.20
2BK0 0.50± 0.02 1.30± 0.06 4.12± 0.19
3C0V 0.61± 0.03 1.60± 0.08 4.86± 0.23
3IE5 0.69± 0.03 1.49± 0.07 4.19± 0.20
2WQL 0.54± 0.03 1.38± 0.07 4.10± 0.19
1VJH 0.49± 0.02 1.50± 0.07 4.36± 0.20
2FLH 0.60± 0.03 1.51± 0.07 4.53± 0.21

Tabela 4.7. Siły reakcji dla trzech charakterystycznych odległości
pomiędzy ścianami, uśrednione po 500 trajektoriach

4.1.6. Rola ligandów w białkach z wnękami

Kilka z badanych przez nas białek z klasy PR-10 zostało wykrystalizo-
wanych jako kompleksy z ligandami. W opisanych wcześniej symulacjach po-
mijaliśmy obecność tych cząsteczek, żeby otrzymać porównywalne wyniki.
Sprawdźmy teraz, jak one wpływają na zachowanie się białka. Dokonamy
tego na podstawie struktury 2FLH, z którą to właśnie związane są 2 ligandy.
Jeden z nich przyłączony jest do aminokwasu 67-GLN, jednakże nie wpływa
na mechaniczne ani termodynamiczne właściwości białka. Drugi z ligandów
jest przyłączony do struktury w aż czterech punktach (22-LEU, 67-GLU,
139-THR i 142-TYR – czerwone linie na rys. 4.12.).

Na potrzeby naszych symulacji, przeprowadzonych w ramach modelu gru-
boziarnistego, wymodelowaliśmy ten ligand, wykorzystując atomy Cα sześciu
efektywnych glicyn (patrz podr. 4.3.), reprezentowanych przez niebieskie ku-
le na rys. 4.12. Modelowanie zostało wykonane przy użyciu, wspomnianego
w podrozdziale 2.1., narzędzia „Molecular sculpting” z pakietu wizualizacyj-
nego PyMOL [58]. Monomery ligandu połączone zostały wiązaniami kowalen-
cyjnymi, zaś oddziaływanie pomiędzy ligandem, a białkiem było modelowane
przez potencjał Lennarda Jonesa dla kontaktów natywnych (1.12.).

Na podstawie przeprowadzenia symulacji pokazaliśmy, że obecność ligan-
du ma zaniedbywalny wpływ na stabilność termodynamiczną białka. Na przy-
kład Tf wzrosło z 0.19 do 0.20 ε/kB. Również zmiana stabilności mechanicznej
jest znikoma, gdyż wprowadzana cząsteczka nie znajdowała się w obrębie
imadła siły.

Na dolnym panelu rys. 4.12. przedstawiona jest końcowa konformacja
białka z ligandem, poddanego rozciąganiu ze stałą prędkością. Jak widać,
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ligand pozostał niezmieniony, połączony jednym kontaktem z aminokwasem
22-LEU.

E69

L22

Y142

T139

L22

Q67

N
C

Rysunek 4.12. Białko 2FLH z wymodelowanym ligandem
Panel górny: konformacja natywna białka 2FLH z większym ligandem. Mo-
nomery ligandu zaznaczone są niebieskimi kulami, a kontakty, które tworzą
z aminokwasami 22-LEU, 67-GLU, 139-THR i 142-TYR, reprezentowane są
przez żółte linie. Szara kula oznaczająca aminokwas 67-GLN wskazuje miej-
sce możliwego przyłączenia drugiego ligandu. Panel dolny: konformacja biał-
ka po jego całkowitym rozciągnięciu. Wizualizacja została wykonana przy
użyciu programu VMD [27].

Reasumując, wpływ ligandu na białko jest obserwowany jedynie w kontek-
ście zmiany objętości wnęki. Okazuje się, że jeśli weźmiemy pod uwagę obie
wykrystalizowane cząsteczki, to wypełnią one całkowicie wnękę w białku.
Ponadto, pokazaliśmy, że rozmiar szczelin pomiędzy strukturami drugorzę-
dowymi określającymi wnękę, jest na tyle duży, że ligand może być do wnęki
wprowadzony, już po całkowitym zwinięciu się białka.

4.2. Kwazisferyczne otoczki wirusowe

Wirusy zwykle posiadają wnękę z białkową otoczką, w skład której mo-
gą również wchodzić nici RNA czy lipidy. To właśnie wewnątrz tej otoczki
upakowany jest materiał genetyczny.

Na rys. 4.13. przedstawiona została pusta kwazisferyczny otoczka wiru-
sa zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (1BDV), o kodzie PDB: 1WCD,
której plik PDB został pobrany z bazy VIPERdb [139]. Łatwo zauważyć,
że zewnętrzna, jak i wewnętrzna powierzchnia struktury są bardzo szorstkie,
w przeciwieństwie do wielu innych wirusów kwazisferyczny. Objętość wnęki
jest równa objętości sfery o promieniu Rc = 64 Å.
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W celu pełnej charakterystyki otoczek wirusowych, wprowadzamy dodat-
kowe parametry takie, jak: Rin, Rout, Rav oraz 〈R〉. Dwie pierwsze wielkości
są to odpowiednio promień kuli wpisanej w otoczkę oraz promień kuli na niej
opisanej (por. rys. 4.13.).

RinRout

Rysunek 4.13. Geometria wirusa IBDV
Atomy otoczki zaznaczone zostały na zielono. Panel lewy przedstawia prze-
krój poprzeczny wirusa, a prawy – jego powierzchnię zewnętrzną. Promień
sfery opisanej na wirusie (niebieski okrąg na lewym panelu) oznaczony jest
przez Rout, zaś promień sfery wpisanej w wirusa (czarny okrąg na lewym
panelu) – przez Rin. Czerwone punkty w środku struktury przedstawia-
ją położenie wnęki, której objętość jest równa objętości sfery o promieniu
Rc (biało-bordowy okrąg na lewym panelu). Przerywana ciemnozielona linia
reprezentuje przekrój sfery o promieniu równym średniemu promieniowi 〈R〉
otoczki. Wizualizacja została wykonana przy użyciu programu VMD [27].
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Rysunek 4.14. Radialne rozkłady masy dla otoczek wirusów CCMV
i IBDV
Szary histogram został uzyskany na podstawie wszystkich ciężkich atomów
ze struktury, zaś histogram zaznaczony czarną linią – na podstawie tylko ato-
mów Cα. Wartości promieni charakterystycznych wskazują strzałki. 〈Rα〉 ma
wartość porównywalną z 〈R〉, ale została ona wyznaczona na postawie poło-
żenia tylko atomów Cα.
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Promień Rav, tak jak dwa pozostałe, został zdefiniowany w bazie VIPERdb
[139]. Aby wyznaczyć jego wartość, należy podzielić otoczkę na koncentrycz-
ne warstwy o szerokości 1 Å. W każdej z nich, zliczamy atomy, a następnie
wybieramy takie warstwy, które zawierają więcej, niż 10 % całkowitej liczby
atomów. Spośród tych warstw, wybieramy tę, która jest najbardziej oddalona
od środka wirusa i to jej promień zewnętrzny definiuje Rav. Bardziej fizycz-
ną definicją promienia średniego jest wyznaczenie tej wartości na podstawie
radialnego rozkładu masy wszystkich atomów ciężkich tworzących otoczkę
wirusa. W tabeli 4.8. zostały zebrane wartości tych parametrów dla 35 wi-
rusów rozważanych w pracy [53], zaś na rys. 4.14. przedstawiona jest relacja
pomiędzy wartościami Rav, 〈R〉 i Rc.

akronim PDB Rin [Å] Rout [Å] Rav [Å] 〈R〉 [Å] Rc [Å]
MVM 1MVM 74 147 138 109 88
STM 1A34 43 91 - 70 56
FPV 1C8E 78 142 138 109 92
STNV 2BUK 45 99 96 78 66
IBDV 1WCD 54 139 130 90 64
SPMV 1STM 54 86 84 70 58
B19 1S58 79 137 135 109 91
PhiX 2BPA 93 171 168 125 103
PPV 1K3V 79 142 137 109 90

BmDNV 3P0S 80 132 127 107 93
PIC 2VF1 131 191 187 159 141

CCMV 1CWP 91 146 141 118 107
NV 1IHM 121 200 199 159 124

RYMV 1F2N 105 161 150 130 117
CAL 2GH8 118 209 206 163 148

TYMV 1AUY 106 159 152 129 117
BMV 1JS9 89 142 141 117 107
SBMV 4SBV 105 164 151 131 118
CMV 1F15 85 152 149 126 117
CPMV 1NY7 100 159 153 124 109
cHRV 1K5M 98 162 157 132 111
POLIO 1ASJ 98 163 160 131 110
TRSV 1A6C 103 159 154 127 114
SVDV 1MQT 103 167 157 132 114
HRV 1AYN 91 161 157 132 113
RCMV RCMV 100 160 153 124 109
MENGO 2MEV 106 164 154 133 115
CPV 1B35 106 167 160 136 117
TME 1TME 110 161 155 134 117
CVBT 1COV 103 166 157 132 113
FMDV 1BBT 109 152 149 131 118
HBV 1QGT 125 177 175 145 131
NBV 1OHF 117 216 211 167 139
HK97 1OHG 258 330 308 284 275
SV40 1SVA 177 249 246 214 197

Tabela 4.8. Zestaw promieni charakteryzujących otoczki wirusowe
Promienie: Rin, Rout, Rav, 〈R〉 i Rc są zgodne z oznaczeniami na rys. 4.13.,
a ich wartości zostały przedstawione dla wybranych otoczek wirusowych,
których kody PDB zebrane są w kolumnie drugiej. Wartości Rin, Rout i Rav
zostały pobrane z bazy VIPERdb [139] (wartość Rav dla wirusa 1A34 nie jest
w bazie dostępna).

W celu pełnej charakterystyki geometrii wirusów, należy jeszcze wyzna-
czyć szerokość h otoczki. Można ją zdefiniować na różne sposoby, ale jed-
nym z nich jest określenie tej wartości przez dyspersję rozkładu masy. Ta-
kie podejście jest użyteczne w kontekście badania właściwości elastycznych
otoczek [12, 53]. Alternatywnie można zdefiniować szerokość otoczki jako
h = Rout − Rin, przy czym wartość tak uzyskana jest znacznie więk-
sza, niż wyznaczona poprzednią metodą. Pokazaliśmy też, że Rout − Rin =
(0.89± 0.20) · (〈R〉 − 0.5Rc).
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Zastosowanie algorytmu SPACEBALL [VI,VII] do kwazisferycznych wi-
rusów, z uwagi na jednoznacznie określoną wnękę, daje bardzo dokładne re-
zultaty. W takim przypadku, nie jest nawet konieczne wykonywanie wielu
obrotów w celu uśredniania wyników. Problem pojawia się jednak w przy-
padku struktur posiadających w otoczce wyraźne pory, tak jak na przykład
dla „spuchniętej” struktury wirusa CCMV (oznaczonej w bazie VIPERdb
jako CCMV_SWLN_1). Na lewym panelu rys. 4.15. przedstawiona została
natywna struktura wirusa CCMV, zaś na prawym – forma, jaką przybiera on
przy niskiej sile jonowej [52,140].

Rysunek 4.15. Dwie otoczki wirusa CCMV z zaznaczoną wnęką
Panel lewy przedstawia strukturę podstawową, zaś prawy „spuchniętą”
[52, 140]. Struktura „spuchnięta” posiada otwarte pory, widoczne jako pu-
ste (białe) obszary na czerwonym tle reprezentującym wnękę. Wizualizacja
została wykonana przy użyciu programu VMD [27].

W celu wyznaczania objętości wnęki w wirusach, wykorzystanie kuli prób-
nej o promieniu ρ = 1.42 Å, powoduje problemy, gdyż duża liczba „cząsteczek
wody” dostaje się wówczas do wnęki, tym samym zmniejszając jej objętość.
W takiej sytuacji należy wrócić do metody opartej na obrotach struktury.

Rysunek 4.16. Otoczka wirusa HPV16
Struktura została uzyskana przy użyciu chłodzonej mikroskopii elektronowej
z niską rozdzielczością 13 Å. Puste (białe) przestrzenie w strukturze to pory,
które są widoczne niezależnie od jej obrotu. Wizualizacja została wykonana
przy użyciu programu VMD [27].
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W bazie VIPERdb [139] zebrane są również struktury, w których pory
występują nawet w formie natywnej (rys. 4.16.), a ich rozmiar jest na ty-
le duży, że uzyskanie poprawnego wyniku wymagałoby setek obrotów, co
w przypadku tak złożonych obiektów powodowałoby znaczący wzrost czasu
obliczeniowego. W takiej sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie
kul próbnych o znacznie większym promieniu (dla wirusa HPV16 konieczne
było użycie kuli o ρ = 5 Å). Będzie to oczywiście tylko wynik przybliżony,
jednakże podejście takie pozwala na znaczące zredukowanie czasu obliczenio-
wego.
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Rysunek 4.17. Wykres zależności Rin od Rc dla 393 wirusów rozpa-
trywanych w ramach niniejszego opracowania
Wypełnione niebieskie kwadraty odpowiadają 345 otoczkom o rozdzielczości
przynajmniej 5 Å. Puste kwadraty reprezentują pozostałe struktury, uzyska-
ne z gorszą rozdzielczością. Czarna linia to diagonala wykresu, zaś czerwona
przerywana jest prostą najlepszego dopasowania, której nachylenie wynosi
0.891. Kody PDB struktur wyraźnie odbiegających od linii trendu to: 3IYO
(Rc = 159 Å, Rin = 100 Å), 4BTG (Rc = 162 Å, Rin = 94 Å), 1CD3
(Rc = 121 Å, Rin = 69 Å), 2W0C (Rc = 263 Å, Rin = 184 Å), 3ZUE
(Rc = 169 Å, Rin = 117 Å), 1AL0 (Rc = 122 Å, Rin = 85 Å), 2BUK
(Rc = 66 Å, Rin = 45 Å), 2STV (Rc = 66 Å, Rin = 45 Å) i 3RQV (Rc = 66 Å,
Rin = 44 Å).

Wpływ rozmiaru kuli próbnej na uzyskiwany wynik został zbadany przy
wykorzystaniu wirusów, które porów nie mają. W przypadku wirusa CCMV,
zastosowanie kuli o promieniu ρ = 5 Å, zamiast o promieniu ρ = 1.42 Å,
powoduje zmniejszenie objętości o 8%. Zaznaczyć należy, że wirus ten ma
bardzo gładką powierzchnię wewnętrzną. W przypadku wirusa STM o du-
żo bardziej szorstkiej powierzchni wewnętrznej, zmniejszenie objętości wnęki
przy wykorzystaniu kuli o większym promieniu jest już rzędu 23 %. Wskazuje
to na niewielką zależność Rc od ρ w przypadku wirusów o gładkiej powierzch-
ni wewnętrznej, co jest efektem tego, że są to obiekty sferycznie symetryczne,
a tym samym objętości pochodzące od poprawek dodanych w nowej wersji
algorytmu SPACEBALL [VII] są dużo dokładniej uwzględniane. Gdy wirusy
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mają wiele wypustek, to znacznie trudniej opisać objętość wewnętrzną przy
użyciu kul próbnych o dużym promieniu.

W naszych badaniach dokonaliśmy przeglądu 393 kwazisferycznych wiru-
sów o dobrze określonej strukturze. Obliczenia zostały wykonane przy zasto-
sowaniu promienia kuli próbnej ρ = 1.42 Å i stałej sieci a = 1.0 Å w celu
skrócenia czasu obliczeniowego. Z uwagi na obecność cząsteczek RNA w wielu
z badanych otoczek, dużo bardziej praktyczne było wykorzystanie promieni
van der Waalsa zaproponowanych przez Paulinga [43]. Niektóre z dostępnych
struktur, w badanej przez nas bazie, zawierają wodory, więc aby uzyskać
porównywalne wyniki, były one pomijane w naszej analizie, niemniej jednak,
jak sprawdziliśmy, ich obecność ma zaniedbywalny wpływ na objętość wnę-
ki. Wyniki uzyskane dla wszystkich zbadanych przez nas wirusów zostały
zebrane w suplemencie do artykułu [VII].

Na rys. 4.17. przedstawiony został jeden z głównych wyników przeglądu
wirusów dostępnych w bazie VIPERdb [139]. Wykres zależności promienia
kuli wpisanej w wirusa od promienia kuli o objętości równej objętości wnę-
ki pokazuje, że objętość kuli wpisanej jest znacznie mniejsza od fizycznej
objętości dostępnej wewnątrz otoczki. Na podstawie uzyskanych wyników
pokazaliśmy, że Rin ∼ 0.89Rc. Innymi słowy, kula wpisana w wirus zajmuje
jedynie 70% fizycznej objętości wnęki.

4.3. Objętości aminokwasów

Do tej pory mówiliśmy o objętościach wnęk określanych przez struktury
drugorzędowe, na przykład w białkach z klasy PR-10 czy nawet przez całe
białka, tak jak ma to miejsce w wirusach.
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Rysunek 4.18. Przykłady dwóch konformacji tryptofanu uzyskane
z reprezentatywnego zestawu białek
Sposób wyboru struktur został opisany w tekście. Konformacja przedsta-
wiona na panelu lewym posiada największą objętość (201.46 Å3) spośród
wszystkich 100 badanych, z kolei konformacja na panelu prawym ma ob-
jętość najmniejszą (192.38 Å3). Odpowiadające tym wartościom efektywne
promienie to odpowiednio 3.637 i 3.581 Å. Na obu rysunkach atomy two-
rzące łańcuch główny mają taką samą orientację w celu podkreślenia różnic
w konformacjach grup bocznych. Wizualizacja została wykonana przy użyciu
programu VMD [27].
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Interesującym, zwłaszcza pod kątem dynamiki molekularnej, jest również
pytanie o efektywne promienie aminokwasów w białku. Tym samym, w niniej-
szym paragrafie, przedstawimy metodę wyznaczania takich promieni, przy
wykorzystaniu serwera SPACEBALL [103].

Wydawać by się mogło, że problem ten jest trywialny, gdyż można go
rozwiązać, sumując objętości kul van der Waalsa przypisanych do wszystkich
atomów danego aminokwasu, a następnie, na podstawie tak uzyskanej objęto-
ści, wyznaczając efektywny promień. Niemniej jednak, podejście to obarczone
jest dwoma błędami. Pierwszy z nich wynika z faktu, że kule vdW przypisa-
ne do sąsiednich aminokwasów przekrywają się, więc całkowita objętość nie
będzie zwyczajną sumą objętości tych kul. Efekt ten jest dobrze widoczny
na rys. 4.18., gdzie przedstawiona jest struktura tryptofanu w dwóch konfor-
macjach, z przypisanymi kulami vdW o promieniach zaproponowanych przez
Paulinga. Z kolei drugi błąd wynika z faktu, że stopień przekrywania się kul
vdW zależy od konformacji aminokwasu (panele lewy i prawy na rys. 4.18.).

4.3.1. Metoda wyznaczenia efektywnych promieni aminokwasów

W celu wyznaczenia efektywnych objętości, a w konsekwencji promie-
ni aminokwasów, wybraliśmy z bazy CATH [141] zestaw reprezentatywnych
białek – po jednym z każdej rodziny. Następnie, z tych białek wycinaliśmy
pełnoatomową strukturę danego aminokwasu, tak aby uzyskać 100 losowych
konformacji. Objętość każdej z wybranych struktur była niezależnie wyzna-
czana przy wykorzystaniu serwera SPACEBALL z parametrami: a = 0.2 Å
oraz ρ = 0.2 Å lub ρ = 1.42 Å. Ostatecznie efektywna objętość danego amino-
kwasu była średnią arytmetyczną uzyskanych wcześniej wyników. Efektywny
promień aminokwasu z kolei został zdefiniowany jako promień kuli o objęto-
ści równej jego objętości efektywnej. Zaznaczyć należy, że promienie uzyskane
w taki sposób są zawsze mniejsze od promieni wyznaczanych na podstawie
objętości będącej sumą objętości kul vdW przypisanych do poszczególnych
atomów aminokwasu. Otrzymane wyniki, wraz z porównaniem z innymi da-
nymi literaturowymi, zostały zebrane w tabeli 4.9.

Analizując przedstawione dane widzimy, że efektywne promienie amino-
kwasów, uzyskane na podstawie promieni vdW zaproponowanych przez Pau-
linga [43] są nieznacznie mniejsze, niż te, otrzymane na podstawie promieni
zaproponowanych przez Tsai z zespołem [39], a największa różnica została za-
obserwowana dla izoleucyny i wynosiła 0.13 Å. Dla zestawu 100 konformacji
danego aminokwasu, można zdefiniować wielkość µ = (Vmax − Vmin) /Vmax,
gdzie Vmax jest największą objętością, zaś Vmin – najmniejszą w zbiorze.
Największą wartość µ otrzymaliśmy dla treoniny i wynosiła ona 0.1, przy
średniej dla wszystkich aminokwasów równej 0.04. Efektywne promienie były
wyliczane przy uwzględnieniu atomów wodoru, w przypadku obliczeń z wy-
korzystaniem promieni vdW Paulinga oraz bez nich – w przypadku obliczeń
z wykorzystaniem promieni vdW Tsai. Największe promienie zostały wyzna-
czone dla tryptofanu, tyrozyny, argininy oraz fenyloalaniny, zaś najmniejszy
– dla glicyny.

Znajomość efektywnych promieni poszczególnych aminokwasów pozwala
na oszacowanie, na tej podstawie, objętości całego białka. Interesującym py-



Rozdział 4. Białka i kompleksy białkowe z wnękami 100

taniem, w kontekście możliwego przekrywania się kul vdW różnych atomów,
jest to, jak bardzo objętość białka Vaa wyznaczona przez sumowanie efektyw-
nych objętości aminokwasów różni się od fizycznej objętości Vpr, wyliczonej
przy użyciu serwera SPACEBALL [103].

RSP [Å] R′
SP [Å] RST [Å]

Aminokwas ρ = 0.2 Å +RSP [Å] ρ = 1.42 Å ρ = 0.2 Å +RST [Å] RT [Å] RP [Å] RH [Å]
ALA 2.71 2.75 4.04 2.76 2.91 2.76 2.80 5.00
ARG 3.43 3.58 4.94 3.48 3.81 3.58 3.60 6.60
ASN 3.00 3.17 4.38 3.05 3.31 3.10 3.21 5.70
ASP 2.98 3.15 4.36 3.01 3.27 3.04 3.18 5.60
CYS 2.93 3.01 4.29 2.94 3.12 2.91 2.90 5.50
GLN 3.14 3.33 4.56 3.21 3.50 3.29 3.34 6.00
GLU 3.13 3.31 4.55 3.18 3.46 3.24 3.33 5.90
GLY 2.49 2.52 3.81 2.53 2.63 2.49 2.53 4.50
HIS 3.24 3.49 4.67 3.29 3.65 3.37 3.38 6.10
ILE 3.13 3.29 4.50 3.26 3.55 3.39 3.39 6.20
LEU 3.15 3.29 4.54 3.26 3.55 3.40 3.39 6.20
LYS 3.30 3.39 4.76 3.35 3.66 3.42 3.39 6.40
MET 3.24 3.33 4.67 3.29 3.52 3.40 3.41 6.20
PHE 3.40 3.69 4.82 3.42 3.86 3.58 3.62 6.40
PRO 2.95 3.13 4.30 3.03 3.36 3.08 3.09 5.60
SER 2.79 2.87 4.14 2.83 3.03 2.83 2.88 5.20
THR 2.94 3.06 4.29 3.01 3.26 3.07 3.09 5.60
TRP 3.61 3.99 5.07 3.63 4.10 3.79 3.84 6.80
TYR 3.46 3.76 4.91 3.47 3.87 3.60 3.69 6.50
VAL 2.99 3.13 4.35 3.10 3.36 3.19 3.21 5.90

Tabela 4.9. Efektywne promienie dla 20 aminokwasów w białkach
RSP oznacza promień uzyskany przy wykorzystaniu serwera SPACEBALL
[103] dla promieni vdW Paulinga [43]. RST to promień otrzymany podobnie,
ale przy użyciu promieni vdW Tsai [39]. Błędy wyznaczenia tych wielkości,
na podstawie 100 losowych konformacji, są w każdym przypadku mniejsze
niż 0.01 Å. Wartości w drugiej i piątej kolumnie były uzyskane przy użyciu
kuli próbnej o promieniu ρ = 0.2 Å, zaś w czwartej – o promieniu ρ = 1.42 Å.
+RSP oznacza promień kuli o objętości równej sumie objętości kul vdW
Paulinga przypisanych do każdego z atomów danego aminokwasu. +RST to
promień wyznaczany analogicznie, ale dla kul vdW Tsai. RP oznacza war-
tość promienia wyznaczoną przez Pontiusa z zespołem [140], RT to wartości
promieni wyznaczone przez Tsai z zespołem [39], zaś RH to promień wyzna-
czony przez Kima i Hummera [141]. Należy podkreślić, że wartości promieni
tu wyszczególnione, zostały otrzymane dla aminokwasów w białkach, a nie
dla pojedynczych struktur. Wartości RSP były uzyskane z uwzględnieniem
atomów wodoru, zaś RST – bez ich uwzględnienia.

Na rysunku 4.19. przedstawiona została wartość ∆ν = (Vaa − Vpr) /N ,
gdzie N jest liczbą residuów, w funkcji promienia kuli próbnej dla pięciu
białek. Były to dwa białka z węzłami (kody PDB: 2FLH i 1FM4) oraz trzy –
bez węzłów (1L2Y, 1TIT i 1UBQ). W tych obliczeniach braliśmy pod uwagę
jedynie objętość samego białka, przy pominięciu jakichkolwiek wnęk. Jak ła-
two zauważyć z wykresu, objętość struktury wyznaczona za pomocą serwera
SPACEBALL jest zawsze mniejsza od objętości wynikającej z sumowania
efektywnych objętości poszczególnych aminokwasów. Dzieje się tak dlatego,
że i w tym przypadku, mamy do czynienia z przekrywaniem się kul vdW
atomów, ale tym razem z sąsiednich aminokwasów. Wykres został wykonany
przy użyciu promieni vdW zaproponowanych przez Paulinga, dla których
objętości aminokwasów wynoszą od 64.63 do 196.97 Å3. Po ekstrapolacji wy-
ników do wartości promienia kuli próbnej ρ = 0 Å, ∆ν zmienia się od 7.12
do 12.25 Å3 odpowiednio dla białek 1L2Y oraz 1FM4.
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Rysunek 4.19. Zależność ∆ν od ρ dla pięciu białek
Linie ciągłe przedstawiają dopasowanie eksponencjalne dla małych warto-
ści ρ. W granicy ρ = 0, ∆ν jest równe 12.25, 11.83, 8.99, 9.52 i 7.12 Å3

odpowiednio dla białek 1FM4, 1UBQ, 1TIT, 2FLH i 1L2Y.

Wniosek, jaki wypływa z powyżej analizy jest taki, że wykorzystanie efek-
tywnych objętości poszczególnych aminokwasów do wyznaczenia fizycznej ob-
jętości całego białka jest dobrym przybliżeniem wartości rzeczywistej.
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Rozdział 5

Biofizyka celulosomu

Celulosomy [142–145] to wielobiałkowe kompleksy, które przekształcają
biomasę, zawierającą głównie celulozę i hemicelulozy, do cukrów prostych. Są
one produkowane przez liczne organizmy celulolityczne.
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Rysunek 5.1. Schematyczna reprezentacja elementów strukturalnych
celulosomu
Konkretna liczba jednostek zależy od bakterii, wytwarzającej dany celulosom.
Poszczególne części zostały opisane w tekście.

Podstawowym elementem strukturalnym celulosomu, przedstawionego
schematycznie na rys. 5.1., są długie moduły znane jako skafoldyny, które
zawierają wiele białek – kohezyn typu I, a także kilka innych, takich, jak:
kohezyna typu II, moduł X o nieznanej dotąd funkcji, dokeryna typu II czy
moduł SLH (ang. S-layer homology) pomagający w wiązaniu celulosomu do
powierzchni komórkowej i domena CBM (ang. Cellulose Binding Module)
wiążąca węglowodany, warunkująca wiązanie z powierzchnią celulozy, w celu
ułatwienia hydrolizy poprzez domenę katalityczną położoną w bliskim są-
siedztwie. Wiązanie domeny CBM z celulozą jest bardzo stabilne, lecz mimo
to pozwala dyfundować enzymowi wzdłuż jej powierzchni. Kohezyny i dokery-
ny typu I tworzą pary, z którymi związane są celulazy – enzymy rozkładające
celulozę. W związku z tym, że pary te definiują strukturę celulosomu, do
wydajnego jego funkcjonowania, w szczególności w temperaturze rzędu 50◦C,
w jakiej typowo on działa, konieczne są duża stabilność mechaniczna kohe-
zyny [147] oraz efektywne celulazy [148–150]. Tym samym, jednym z zadań
przy pracy nad jego wydajnością, jest poprawa stabilności termodynamicznej
i mechanicznej kohezyny typu I w połączeniu z działaniami zmierzającymi
do polepszenia skuteczności działania celulaz [150].
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Aby produkcja biopaliw była ekonomicznie opłacalna, należy polepszyć
wydajność procesu enzymatycznego rozkładu celulozy do cukrów prostych.
Jedną z możliwości jest wykorzystywanie tak zwanych projektowanych celu-
losomów [146] z odpowiednio zmodyfikowanymi domenami białkowymi czy
nawet geometrią całego układu, w celu poprawy mechanicznej albo termody-
namicznej stabilności biokatalizatora.

W niniejszym rozdziale przedstawimy wpływ punktowych mutacji na sta-
bilność mechaniczną i termodynamiczną w domenie c7A kohezyny z C. ther-
mocellum (1AOH).

5.1. Metoda rekonstrukcji niekompletnych grup
bocznych w białkach

W podrozdziale 1.2. podkreślaliśmy kluczową rolę mapy kontaktów w dy-
namice gruboziarnistej. Niezależnie od sposobu konstrukcji takiego obiektu,
najważniejszym jest posiadanie pełnej struktury krystalograficznej badanego
białka, która niestety bardzo często zostaje zdeponowana w bazie PDB [16]
z brakującymi fragmentami łańcucha głównego czy grup bocznych, tym sa-
mym uniemożliwiając poprawne określenie mapy kontaktów.

Przykładem takiej niekompletnej struktury może być właśnie 1AOH [17].
Białko to, o szczególnie wysokiej stabilności mechanicznej pokazanej doświad-
czalnie już w 2009 r. przez Valbuena ze współpracownikami przy użyciu tech-
niki spektroskopii sił [42], jest jednym ze znalezionych w celulosomie C. ther-
mocellum [142–144] i znajduje się w regionie wiążącym pomiędzy powierzch-
nią komórki, a substratem, w związku z czym poddawane jest dużo większym
naprężeniom niż inne kohezyny. Składa się ono ze 147 aminokwasów, ale
w strukturze krystalograficznej łańcucha A, zdeponowanej w bazie PDB [17],
brakuje czterech początkowych (licząc od końca N białka), zaś w dziewięciu
przypadkach (9-LYS, 16-LYS, 47-ASN, 50-GLU, 53-GLU, 77-ARG, 110-SER,
136-LYS, 138-GLN) niedostępne się współrzędne atomów grup bocznych.
Z kolei w łańcuchu B, wszystkie aminokwasy są obecne, jednakże również
dziewięć z nich jest niekompletnych.

Tym samym, aby móc teoretycznie badać to białko, koniecznym było
zrekonstruowanie jego struktury.

Dostępnych jest wiele metod naprawiania grup bocznych, jednak często
ich dokładność jest niewystarczająca, gdyż nawet niewielka zmiana orientacji
rekonstruowanego fragmentu może wpływać na pojawienie się lub zniknięcie
kontaktów, mogących mieć istotny wpływ na dynamikę, zwłaszcza w ramach
modelu gruboziarnistego. W związku z tym, należało wprowadzić metodę,
która przy rekonstrukcji grup bocznych będzie uwzględniać przewidywaną
mapę kontaktów. W takich przypadkach, do określenia kontaktów pomiędzy
niekompletnymi aminokwasami, często stosowane jest zwykłe kryterium od-
ległościowe (patrz podr. 1.2.), ale wprowadza ono znaczną liczbę kontaktów
niewłaściwych, zaś niejednokrotnie pomija takie, które są odległe, a mogą
być istotne w dynamice.

Tworzenie mapy kontaktów, jak to zostało opisane podrozdziale 1.2., opie-
ra się na przypisywaniu kul van der Waalsa do ciężkich atomów białka. Proce-
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dury tej nie da się jednak zastosować, gdy łańcuchy boczne są niekompletne.
W takiej sytuacji, możemy postawić pytanie, jaki promień RβC powinniśmy
przypisać do atomów Cβ, aby mapa kontaktów utworzona przy ich wyko-
rzystaniu była maksymalnie zbliżona do uzyskiwanej na podstawie pełnej
struktury natywnej białka. W przypadku, gdy w pliku PDB brakuje nawet
atomów Cβ, można próbować przypisywać kule o określonych promieniach,
ale tym razem do atomów Cα.

Tak wyznaczone promienie mogą być następnie wykorzystane do określe-
nia właściwej mapy kontaktów, a dalej – do odpowiedniego zrekonstruowa-
nia brakujących grup bocznych, co pozwoli na użycie naprawionej struktury
w dynamice gruboziarnistej czy nawet pełnoatomowej. Ponadto, promienie
RαC mogą być również wykorzystane do określania kontaktów nienatywnych
w czasie dynamiki w ramach modelu gruboziarnistego opartego na strukturze.

5.1.1. Podejście statystyczne

W celu wyznaczenia promieni RαC oraz RβC, skorzystaliśmy z podejścia
statystycznego. Otóż, rozważaliśmy mapy kontaktów OV tworzone dla 11 330
białek z bazy CATH [141], aby wyznaczyć rozkład prawdopodobieństwa kon-
taktów o długości lij, gdzie lij jest odległością pomiędzy atomami Cα po-
chodzącymi z aminokwasów i-tego i j-tego, jeśli jeden z nich był ustalony,
czyli na przykład był argininą. W taki sposób uzyskaliśmy rozkłady długości
kontaktów, jakie mogą tworzyć dane aminokwasy. Przykładowe histogramy
dla lizyny oraz argininy zostały przedstawione na rys. 5.2. i zaznaczone są
przez czarne grube linie z podpisem „full”.

AA RαC Φ RβC Φ Nc

GLY 3.15 392.945 – – 91300
ALA 3.35 590.941 – – 151159
SER 3.30 208.813 2.65 28.1816 85907
ASP 3.50 336.216 3.15 71.8116 79177
THR 3.60 668.438 3.20 86.8286 96070
ASN 3.65 417.796 3.45 167.931 63208
GLU 3.65 665.146 3.55 285.902 103779
LYS 3.65 830.24 3.75 503.244 93602
CYS 3.70 230.31 3.25 90.2319 33040
PRO 3.70 596.032 3.50 188.403 65146
GLN 3.90 580.809 3.80 295.567 65047
ARG 3.95 1304.19 4.00 949.975 103114
VAL 4.00 1762.91 3.55 389.079 173342
HIS 4.00 604.623 4.00 347.322 45529
ILE 4.50 1833.15 3.95 679.089 156723
MET 4.50 741.289 4.25 448.451 55988
TYR 4.50 1499.52 4.30 1084.74 94188
LEU 4.60 2545.91 4.15 1189.12 241137
PHE 4.60 1931.98 4.55 1400.32 113959
TRP 4.70 824.557 4.75 637.204 43447

Tabela 5.1. Efektywne promienie aminokwasów uzyskane za pomocą
metody statystycznej
Wartości RαC i RβC zostały zebrane odpowiednio w drugiej i czwartej kolum-
nie. Kolumna pierwsza podaje skrót trójliterowy aminokwasu. W kolumnach
trzeciej i piątej przedstawione są wartości parametru Φ dla optymalnego do-
pasowania histogramów. W ostatniej kolumnie zebrana została statystyka
liczby kontaktów spośród pełnych struktur z bazy CATH [141].
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Skupmy się teraz na wyznaczeniu promieniRβC. Pierwszym krokiem w tym
kierunku było usunięcie z grup bocznych danych aminokwasów (na przykład
ze wszystkich arginin) atomów ciężkich poza atomem Cβ.

Rysunek 5.2. Rozkłady długości kontaktów tworzonych przez lizynę
i argininę
Dwa górne panele przedstawiają sposób określenia optymalnego rozmiaru
RβC sfer związanych z atomami Cβ dla lizyny i argininy. Najgrubsze czarne
linie oznaczają rozkłady długości kontaktów dla wszystkich badanych białek.
Cienka ciągła linia zielona, ograniczająca zacieniowane obszary, odpowiada
rozkładowi długości kontaktów w przypadku, gdy wszystkie atomy grupy
bocznej poza atomem Cβ w rozważanych aminokwasach danego typu, zosta-
ły usunięte. Kropkowana niebieska linia przedstawia rozkład uzyskany dla
optymalnego wyboru RβC (zgodnie z wartościami w tabeli 5.1.). Dwa dolne
panele przedstawiają określanie optymalnych wartości RαC sfer związanych
z atomami Cα lizyny i argininy. Grube czarne linie oznaczają taki sam roz-
kład, jak na odpowiadających panelach górnych. Niebieskie linie kropkowane
przedstawiają optymalną rekonstrukcję rozkładu.

Następnie powtórzona była wspomniana wyżej procedura tworzenia histogra-
mów, a uzyskane wyniki zaznaczone zostały zielonym cieniowaniem na wcze-
śniej stworzonych wykresach (górne panele na rys. 5.2.). W drugim kroku,
sztucznie uszkodzone aminokwasy były reprezentowane przez sfery o różnych
promieniach, umiejscowione na atomie Cβ, a procedura tworzenia map kon-
taktów i histogramów była powtarzana. Celem był wybór takich promieni,
aby możliwie najlepiej odtworzyć rozkład odległości uzyskany dla pełnych
struktur natywnych.
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Promień nazywaliśmy optymalnym, gdy minimalizował funkcję,

Φ2 = 1
Nb

Nb∑
m=1

(nm − n′m)2
, (5.1.)

gdzie Nb jest liczbą przedziałów klasowych histogramu, nm to uzyskana ze
struktur natywnych liczba kontaktów w m-tym przedziale, zaś n′m to taka
sama liczba, ale otrzymana na podstawie analizy map kontaktów, w któ-
rych grupy boczne są reprezentowane przez sfery o zadanym promieniu. Tym
samym, RβC są optymalnymi promieniami, dającymi najlepsze dopasowanie,
gdzie miarą dobroci dopasowania jest właśnie równanie (5.1.). Uzyskane w ten
sposób promienie zostały zebrane w tabeli 5.1.

Promienie RαC wyznaczane były w sposób analogiczny, z tą różnicą, że
w drugim kroku usuwane były całe grupy boczne aminokwasów, a kule o róż-
nych promieniach były centrowane na atomach Cα (dolne panele na rys. 5.2.).

W tym momencie należy jeszcze wspomnieć, że rozkłady, na podstawie
których wybrane zostały odpowiednie promienie, nie są unormowane i za-
leżą od liczby kontaktów, a także od szerokości przedziałów klasowych, tak
jak funkcja (5.1.). Dodatkowe analizy pokazały jednak, że zmiana szerokości
przedziału klasowego nieznacznie wpływa na uzyskiwane ostatecznie warto-
ści promieni. Przykładowo, dwukrotne zmniejszenie szerokości przedziału, nie
wpłynęło wcale na uzyskane wcześniej wyniki. Z kolei podwojenie szerokości
zmieniło niektóre wartości jedynie o 1%. Jeśli w końcu chcielibyśmy zmie-
nić funkcję, która będzie określała dobroć dopasowania dwóch histogramów,
to również nie znaleźliśmy przypadku znacząco odbiegającego od wyników
zebranych w tabeli 5.1. Na przykład, gdy dobroć dopasowania zdefiniowali-
śmy jako Φ′ = |nm − n′m|, to maksymalna zmiana wartości promienia była
mniejsza od 2%, co określamy jako błąd systematyczny naszej metody.

Analogiczne wykresy dla pozostałych aminokwasów można znaleźć w su-
plemencie do artykułu [VIII].

5.1.2. Rekonstrukcja łańcucha białkowego

Mając wyznaczony zestaw promieni kul pozwalających zastępować uszko-
dzone aminokwasy, możemy przejść teraz do naprawy niekompletnej struk-
tury białka 1AOH, w której, jak już zostało wspomniane we wstępie, brakuje
czterech aminokwasów na początku łańcucha A, zaś w dziewięciu innych –
atomów grup bocznych poza atomem Cβ.

Pracę nad strukturą rozpoczęliśmy od rekonstrukcji brakujących amino-
kwasów na początku łańcucha A. Z uwagi na to, że te cztery aminokwa-
sy można znaleźć w łańcuchu B, wystarczyło przekopiować współrzędne ich
wszystkich atomów, a następnie ustawić je w pobliżu końca łańcucha A w taki
sposób, aby tworzyły takie same kontakty, jakie tworzyły w łańcuchu B. Samo
precyzyjne ustawianie pozycji atomów zostało wykonane przy wykorzystaniu,
wspomnianego już wcześniej, pakietu wizualizacyjnego PyMOL [58] oraz wła-
snej procedury do generowania mapy kontaktów OV dla zadanej struktury.
Położenia atomów były tak długo dopasowywane, aż mapy kontaktów w ob-
rębie rekonstruowanego fragmentu białka stały się identyczne.
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Dużo ciekawszym i bardziej skomplikowanym problemem była rekonstruk-
cja grup bocznych dziewięciu niekompletnych aminokwasów. W pierwszym
kroku każdy z nich został zastąpiony sferą o odpowiednim promieniu z tabeli
5.1., o środku w punkcie, w którym się znajduje jego atom Cα. Następnie,
przeprowadzona została procedura tworzenia mapy kontaktów dla białka,
przy uwzględnieniu ewentualnego przekrywania się promieni van der Waal-
sa atomów ciężkich struktury i wprowadzonych sfer. W taki sposób dosta-
liśmy listę dodatkowych kontaktów, które zgodnie z podejściem statystycz-
nym, powinny istnieć, gdyby grupy boczne aminokwasów były kompletne.
Przewidziane w ten sposób kontakty to: 5-ALA–138-GLN, 9-LYS–42-TYR,
9-LYS–141-ASP, 44-TYR–50-GLU oraz 46-PRO–50-GLU.

16-LYS

110-SER

47-ASN

53-GLU

77-ARG

138-GLN

16-LYS

1-THR
3-LEU

4-ASP

50-GLU

9-LYSIN

9-LYSOUT

2-ASP

141-ASP

42-TYR

44-TYR

46-PRO

5-ALA

N
C

Rysunek 5.3. Struktura natywna białka 1AOH po rekonstrukcji
Zrekonstruowane grupy boczne zaznaczone zostały na czerwono. Grupy
boczne aminokwasów 1-4 zaznaczone są na pomarańczowo. Dwie możliwe
orientacje aminokwasu 9-LYS są oznaczone odpowiednio na czerwono (IN)
i na niebiesko (OUT). Wybór orientacji „OUT” powoduje pojawienie się
kontaktu 9-LYS–141-ASP, zaś orientacji „IN” – pojawienie się dwóch do-
datkowych kontaktów (9-LYS–141-ASP i 9-LYS–42-TYR) – oznaczonych
przez purpurowe linie. Pozostałe przewidziane kontakty (5-ALA–138-LGN,
44-TYR–50-GLU i 46-PRO–50-GLU) są obecne w konformacji „IN” oraz
„OUT” i zaznaczone zostały fioletowymi liniami.

W drugiej kolejności wykorzystaliśmy serwer MODELLER [151] do re-
konstrukcji brakujących fragmentów łańcucha białkowego. Położenia doda-
nych przez program atomów niekoniecznie musiały być takie, aby tworzyły
one brakujące kontakty. Tym samym, w dalszej części procesu rekonstruk-
cji struktury białka, wykorzystane zostało narzędzie „Molecular sculpting”
z pakietu wizualizacyjnego PyMOL [58] do reorganizacji poszczególnych grup
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bocznych. Zostały one tak ustawione, aby możliwe było powstanie kontaktu
natywnego, którego istnienie przewidziało zaproponowane przez nas podejście
statystyczne. Ręczne ustawianie atomów, a następnie sprawdzanie mapy kon-
taktów dla nowej struktury, było prowadzone tak długo, aż była ona zgodna
z przewidzianą przez metodę statystyczną.

Należy zaznaczyć, że ustawienie grup bocznych jest jednoznaczne w przy-
padku ośmiu aminokwasów, zaś dla 9-LYS możliwe są dwie orientacje, dające
tę samą mapę kontaktów. Pierwsza z nich związana jest z ustawieniem grupy
bocznej aminokwasu na zewnątrz białka (od tej pory będziemy je nazywali
w skrócie „ustawieniem OUT”), zaś druga – do wewnątrz (ustawienie „IN”).
Wszystkie zrekonstruowane i odpowiednio zorientowane grupy boczne zazna-
czone zostały czerwonymi liniami na rys. 5.3., zaś w przypadku aminokwasu
9-LYS, druga możliwość jest zaznaczona kolorem niebieskim, zaś obie konfor-
macje są rozróżnione indeksami odpowiednio „IN” oraz „OUT”. Dodatkowo,
kolorem pomarańczowym, zostały zaznaczone aminokwasy, których brakowa-
ło na końcu białka i były przeniesione z łańcucha B, a następnie odpowiednio
dopasowane.

Warto zaznaczyć, że we wszystkich przypadkach, za wyjątkiem 9-LYSIN
i 50-GLU dopasowywane było położenie jedynie atomów z grupy bocznej,
zaś w przypadku 9-LYSIN, w celu uzyskania pożądanej mapy kontaktów,
konieczna była również nieznaczna modyfikacja położenia atomów Cα i Cβ,
zaś dla 50-GLU – modyfikacja położenia tylko atomu Cβ.

Współrzędne dotyczące zrekonstruowanych aminokwasów zostały opubli-
kowane i można je znaleźć w pracy [VIII], a tym samym z łatwością poprawić
dostępny plik PDB.

W analogiczny sposób został naprawiony łańcuch B tego białka, zaś współ-
rzędne atomów zebrane zostały w suplemencie do artykułu [VIII].

W celu weryfikacji przedstawionej metody powtórzyliśmy całą procedurę,
ale tym razem umieściliśmy sfery o promieniu RβC na atomach Cβ i spraw-
dzaliśmy, jakie dodatkowe kontakty zostaną przewidziane w tym przypadku.
Okazało się, że korzystając z tego podejścia powinniśmy dodać tylko jeden
z kontaktów znalezionych wcześniej (5-ALA–138-GLN). Z kolei zwiększenie
promieni RβC o 10%, co było uzasadnione koniecznością uwzględnienia w roz-
kładach statystycznych przypadków znacznie odstających od średniej, prze-
widziało istnienie kolejnego kontaktu (9-LYS–141-ASP), kluczowego dla sta-
bilności mechanicznej białka 1AOH. Pokazuje to, że poprawna rekonstrukcja
łańcucha A może być wykonana już przy uwzględnieniu tylko tych dwóch
kontaktów, jednakże podejście polegające na przypisywaniu promieni staty-
stycznych atomom Cα jest dużo bardziej efektywne. Wynika to z faktu, że
atomy ciężkie łańcucha głównego oraz atomy Cβ są już ustalone w pliku PDB,
co uniemożliwia dowolne ustawienie grupy bocznej w drugim podejściu.

Orientacje „IN” oraz „OUT” grupy bocznej aminokwasu 9-LYS prowadzą
do dodania kluczowego dla stabilności mechanicznej kontaktu 9-LYS–141-ASP,
jednak ustawienie „IN” wprowadza jeszcze dodatkowe trzy kontakty, dalej
zwiększając stabilność mechaniczną białka. Aminokwas 9-LYS w łańcuchu B
posiada brakującą grupę boczną, a jej orientacja odpowiada przewidzianej
przez nas orientacji „OUT”, zatem przyjęliśmy, że właśnie taką będziemy
traktować jako właściwą.
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Ostateczną listę wszystkich dodatkowych kontaktów można znaleźć w su-
plemencie do artykułu [VIII]. Zostały one również zaznaczone fioletowymi
liniami na rys. 5.3.

5.1.3. Optymalizacja zrekonstruowanej struktury

Rekonstrukcja grup bocznych, przy wykorzystaniu zaprezentowanej me-
tody, nie zawsze jest jednoznaczna i jak już zostało to pokazane, czasami
możliwe jest kilka równoważnych orientacji. Jednym z kryteriów wyboru
właściwego ustawienia jest metoda polegająca na porównaniu naprawione-
go fragmentu z analogicznym, ale pochodzącym z innego łańcucha. W taki
sposób postąpiliśmy w przypadku rekonstrukcji aminokwasu 9-LYS i wyboru
pomiędzy orientacją „IN” oraz „OUT”. Sytuacja jest bardziej skomplikowana,
gdy nie mamy żadnej struktury porównawczej. W takim przypadku, w celu
wyboru właściwego ustawienia grupy bocznej, zaproponowaliśmy podejście
oparte na symulacjach pełnoatomowych, opisanych w podrozdziale 1.1.

Ideą jest badanie energii zrekonstruowanych struktur i wybór takiej, dla
której osiąga ona wartość najniższą. Jako test tego podejścia wybraliśmy
dwie zrekonstruowane struktury białka 1AOH. Jedną z orientacją „IN” grupy
bocznej aminokwasu 9-LYS, zaś drugą – z „OUT”.

Każda ze struktur umieszczona została w pudełku symulacyjnym o wy-
miarach 85 Å x 80 Å x 81 Å, które było wypełnione ponad 50 000 mole-
kuł wody typu TIP3P [152]. Każdy z tak przygotowanych układów został
zneutralizowany ośmioma jonami Na+. Ostatecznie, całkowita liczba atomów
w układach wynosiła 52 274 i 52 259 w przypadku odpowiednio konforma-
cji „IN” oraz „OUT”. W dynamice uwzględnione zostały periodyczne wa-
runki brzegowe. Cała symulacja przeprowadzona została w dwóch etapach.
W pierwszym z nich układ był minimalizowany przez 100 000 kroków algo-
rytmu gradientu sprzężonego. W drugim z kolei, system został ogrzany do
temperatury 310 K. Etap ten był podzielony na 3 kroki, po 0.5 ns każdy.
Pierwszym było podgrzanie układu do temperatury 110 K, a następnie sy-
mulacja w tej temperaturze w zespole NVT [153], w którym utrzymywana
jest, za pomocą termostatu, stała temperatura. Drugi krok to kolejne ogrze-
wanie systemu, w tym przypadku do temperatury 210 K. W trzecim kroku
układ został ogrzany ostatecznie do temperatury 310 K, a symulacja była
przeprowadzona w zespole NPT [153], w którym przy pomocy termostatu
i barostatu utrzymywane są stała temperatura i ciśnienie. Należy zaznaczyć,
że przejście od jednego kroku do drugiego przeprowadzane było w sposób
quasi-ciągły, gdyż końcowe położenia i prędkości każdej z cząsteczek układu
były wykorzystywane jako wartości początkowe w kolejnym kroku.

Analizując zachowanie się białka podczas ostatniego kroku zauważyliśmy,
że aminokwas 9-LYS w położeniu „IN” pozostawał tylko przez około 0.2 ns,
zaś w położeniu „OUT” – przez przynajmniej 0.5 ns, co potwierdza, że poło-
żenie „OUT” jest tym preferowanym.

Z drugiej strony, podczas ostatniego kroku symulacji analizowaliśmy rów-
nież energię potencjalną konformacji Econf oraz fluktuacje średniokwadratowe
(RMSF) atomów grupy bocznej danego aminokwasu. W tym celu zostało
wykorzystane narządzie MDenergy z pakietu VMD [27]. Przez energię poten-
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cjalną konformacji rozumiemy sumę (1.2.) energii członów wiążących, a także
członów niewiążących (Enb).

W tabeli 5.2. zebrane zostały średnie wartości tych energii, a także energia
oddziaływania, Epw, każdej ze struktur z wodą.

łańcuch boczny 〈Enb〉 〈Epw〉 〈Econf〉 segment na N-końcu
9-LYSIN -2064.63 ± 58.21 -5476.77 ± 94.99 301.17 ± 64.32 dodane residua 1-4
9-LYSOUT -2319.66 ± 76.74 -5344.85 ± 140.83 37.76 ± 75.63 dodane residua 1-4
9-LYSIN -2079.03 ± 57.98 -5227.18 ± 120.21 217.30 ± 60.53 brak residuów 1-4
9-LYSOUT -2047.98 ± 55.15 -5215.46 ± 116.81 240.70 ± 63.36 brak residuów 1-4

Tabela 5.2. Średnie wartości energii dla łańcucha A w białku 1AOH
dla dwóch orientacji grupy bocznej aminokwasu 9-LYS
Jednostką energii w tym przypadku jest kcal/mol. Górna część tabeli odnosi
się do sytuacji, w której zrekonstruowane są residua 1-4 przy N-końcu białka.
Długość symulacji w tym przypadku wynosiła 0.2 ns. Dolna część przedstawia
wyniki wyznaczenia energii dla struktury bez zrekonstruowanych residuów
1-4. W tym przypadku symulacja była dwa razy dłuższa. Stan „IN” okazuje
się być stabilnym. Błąd wyniku został oszacowany jako odchylenie standar-
dowe wyznaczone na podstawie wyników zebranych podczas całej dynamiki.

Analizując przedstawione dane widzimy, że orientacja „OUT” aminokwa-
su 9-LYS prowadzi do niższej energii konformacyjnej niż „IN”, a także do
słabszego wiązania z wodą, pomimo tego, że aminokwasy grup bocznych są
w tym przypadku bardziej eksponowane. Ponadto, pokazaliśmy, że wartości
RMSF dla konformacji „OUT” są większe, jak w przypadku „IN”. Jest to
wynikiem mniejszych ograniczeń przestrzennych w konformacji „OUT” w po-
równaniu do konformacji „IN”. Interesującym jest fakt, że energia się zmienia,
gdy segmenty 1-4 nie są uwzględnione oraz znika kontakt 4-ASP-136-LYS.

5.1.4. Wpływ rekonstrukcji struktury na jej stabilność
mechaniczną

Zbadajmy teraz, jak rekonstrukcja białka 1AOH, którą wykonaliśmy, wpły-
nęła na jego stabilność mechaniczną.

Wartością referencyjną niech będzie wynik doświadczalnego rozciąganie
tej struktury ze stałą prędkością vp = 400 nm/s [42]. Tak uzyskana charak-
terystyczna siła dla 1AOH wynosi Fmax = (480± 14) pN.

Symulacje komputerowe, mające na celu wyznaczenie stabilności mecha-
nicznej białka 1AOH, były pierwotnie przeprowadzane bez jego rekonstruk-
cji [34, 38, 42], z mapą kontaktów w pobliżu niekompletnych aminokwasów,
tworzoną przez wprowadzenie kryterium odległościowego (patrz podr. 1.2.).
Oznaczało to, że jeśli aminokwasy, z których przynajmniej jeden był niekom-
pletny, znajdowały się w odległości nie większej, niż 7.5 Å, to tworzyły one
kontakt. Procedura ta dawała jednak kilkadziesiąt dodatkowych kontaktów,
przez to znacząco utrudniając zrozumienie mechanizmu odpowiedzialnego za
stabilność mechaniczną tego białka. Ponadto, w pierwszych symulacjach, nie
były również uwzględnione brakujące cztery aminokwasy na początku łańcu-
cha A. Niemniej jednak rozciąganie zostało przeprowadzone z różnymi pręd-
kościami, a po ekstrapolacji wyników do prędkości eksperymentalnej, uzy-
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skano wartość siły równą ok. 410 pN, zaś przy prędkości vp = 500 000 nm/s
wartość ta wzrosła do (460± 22) pN. Błąd był oszacowany przez odchylenie
standardowe wartości średniej wyników uzyskanych dla 100 różnych trajek-
torii.

Rysunek 5.4. Typowe wykresy F-d dla łańcucha A
Ciągła czarna linia przedstawia wykres F-d uzyskany dla trajektorii rozcią-
gania zrekonstruowanego łańcucha A przy ustawieniu aminokwasu 9-LYS
w orientacji „OUT”. Pierwsze maksimum krzywej jest największe i to ono
definiuje Fmax. Kropkowana linia różowa przedstawia wykres F-d dla rozcią-
gania zrekonstruowanego łańcucha A, ale przy ustawieniu aminokwasu 9-LYS
w pozycji „IN” i braku residuów 1-4. W efekcie, cały wykres jest przesunięty
w lewo. Wykres mniejszy przedstawia porównanie w okolicy największego
maksimum pomiędzy wykresem zaznaczonym czarną linią w głównym polu
(ozn. „OUT”) oraz wykresem uzyskanym dla konformacji oznaczonej przez
„IN” wraz ze zrekonstruowanymi residuami 1-4 (niebieska przerywana linia)
i wykresem uzyskanym dla nienaprawionej struktury, pobranej bezpośrednio
z pliku PDB (ciągła zielona linia, ozn. „NOT fixed”).

Dużo bardziej fizycznym podejściem do badania stabilności mechanicznej
białka z niekompletną strukturą była jego wcześniejsza rekonstrukcja.

Rysunek 5.4. przedstawia wyniki symulacji rozciągania, w ramach modelu
gruboziarnistego, naprawionego 1AOH. Na mniejszym panelu przestawione
zostały dwie typowe trajektorie dla struktur „OUT” oraz „IN”, przy prędkości
vp = 0.005 Å/τ . Podkreślić należy, że symulacje te różniły się jedynie ustawie-
niem grupy bocznej aminokwasu 9-LYS, zaś wszystkie inne parametry, łącznie
z liczbami losowymi inicjalizującymi funkcję Langevina, odpowiedzialną za
fluktuacje termiczne, były identyczne. Uśredniając wyniki po 50 trajektoriach
otrzymaliśmy dla orientacji „OUT” wartość Fmax = 4.2 ε/Å, tj. ok. 462 pN
(czarna linia na rys. 5.4.). Z kolei orientacja „IN” dała wynik Fmax = 4.4 ε/Å,
tj. ok. 484 pN (niebieska, przerywana linia na rys. 5.4.).
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Wartość siły wyznaczona bez rekonstrukcji łańcuchów bocznych (zielona
linia z podpisem „NOT fixed”) wynosiła Fmax = 3.7 ε/Å (∼ 407 pn). Błąd
systematyczny przeprowadzonych symulacji wynika z fluktuacji termicznych i
dla temperatury T = 0.3 ε/kB wynosi ∆Fmax = 0.1 ε/Å. W przypadku braku
aminokwasów 1-4, orientacja „IN” dała wynik Fmax = 4.2 ε/Å, tj. ok. 462 pN
(purpurowa linia), zaś orientacja „OUT”: Fmax = 4.0 ε/Å, tj. ok. 440 pN.

Na podstawie powyższego wnioskujemy, że brak czterech początkowych
aminokwasów może być rekompensowany przez orientację „IN”, która powo-
duje pojawienie się trzech dodatkowych kontaktów (9-LYS–141-ASP,
9-LYS–141-ASP i 9-LYS–42-TYR).

5.1.5. Mapy kontaktów zrekonstruowanej struktury
kohezyny typu I

Dla całkowicie naprawionej struktury białka 1AOH dokonaliśmy porów-
nania map kontaktów uzyskiwanych przy użyciu standardowego kryterium
przekrywaniowego (mapa OV) oraz przy wykorzystaniu serwera CSU [41]
(mapa CSU).

Mapa OV wprowadza 382 kontakty, wliczając w to te, które były przewi-
dziane przez podejście statystyczne. Serwer CSU z kolei przewiduje jeszcze
25 dodatkowych kontaktów specyficznych [41] (ewentualne mostki jonowe
są przez serwer CSU traktowane jako niespecyficzne, ale są one zazwyczaj
uwzględniane przez kryterium przekrywaniowe).

Mapa CSU wprowadza w sumie 270 kontaktów specyficznych, przy czym
kontakty 5-ALA–138-GLN, 9-LYS–42-TYR oraz 9-LYS–141-ASP są przewi-
dywane przez naszą metodę statystyczną, w przeciwieństwie do kontaktów
44-TYR–50-GLU i 46-PRO–50-GLU. Kryterium przekrywaniowe dodaje do-
datkowe 20 kontaktów do listy kontaktów specyficznych znalezionych przez
serwer SCU.

Na koniec warto zauważyć, że mapy kontaktów OV i CSU wyglądają
bardzo podobnie. Tym samym postulujemy, że do dynamiki molekularnej
(w ramach modelu gruboziarnistego opartego na strukturze) najlepiej wy-
korzystać mapę opartą o kryterium przekrywaniowe i dodatkowe kontakty
specyficzne przewidziane przez serwer CSU. Zostało to również potwierdzone
w [48].

Interesującym jest również pytanie, jakiego rodzaju mapę kontaktów otrzy-
mamy, gdy przypiszemy sfery o znalezionych przez nas promieniach RαC do
wszystkich aminokwasów. Mapa kontaktów uzyskana w ten sposób została
przedstawiona w górnej części prawego panelu na rys. 5.5. Mimo tego, że jej
kształt jest zachowany, kryterium takie wprowadza 43 kontakty więcej. Spo-
śród 425 kontaktów przewidzianych tą metodą, 119 nie jest znajdowanych
przez kryterium przekrywaniowe, zaś 76 przewidywanych przez kryterium
przekrywaniowe, nie występuje w mapie wyznaczonej na podstawie kul cen-
trowanych na atomach Cα.
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Rysunek 5.5. Mapy kontaktów dla białka 1AOH
Panel lewy: mapa kontaktów natywnych dla 1AOH. Z założenia wykres ten
powinien być symetryczny, jednakże fakt, że taki nie jest wynika z użycia ser-
wera CSU i metody przekrywaniowej do tworzenia mapy kontaktów. W gór-
nej jego części otwarte kwadraty przedstawiają 270 kontaktów uzyskanych
przy użyciu serwera CSU, zaś wypełnione niebieskie kwadraty – 20 dodat-
kowych – przewidzianych przez metodę przekrywaniową. W dolnej części,
niebieskie otwarte kwadraty przedstawiają 382 kontakty przewidziane przez
kryterium przekrywaniowe, zaś czarne kwadraty – 25 kontaktów dodatkowo
przewidzianych przez serwer CSU. Kropkowane prostokąty odznaczają kon-
takty, które są odpowiedzialne za powstanie Fmax. Panel prawy: część górna
wykresu przedstawia 425 kontaktów uzyskanych po zamianie wszystkich ami-
nokwasów na sfery o promieniu RαC położone na atomach Cα. Wykres ten
został uzyskany dla całkowicie zrekonstruowanego łańcucha A białka 1AOH.
Czarne kwadraty w dolnej części wykresu reprezentują te kontakty przewi-
dziane przez mapę opartą na przekrywaniu sfer o promieniach RαC, które nie
są obecne w mapie kontaktów opartej na metodzie OV. Otwarte sześciokąty
w dolnej części wykresu przedstawiają kontakty, które są przewidziane przez
metodę OV, zaś nie zostały przewidziane przez metodę opartą na sferach
centrowanych na atomach Cα. Kropkowane prostokąty odznaczają kontakty,
które są odpowiedzialne za powstanie Fmax.

5.2. Wpływ mutacji punktowych na stabilność
kohezyny typu I

Teraz, kiedy mamy przygotowaną kompletną strukturę kohezyny typu I
(1AOH), możemy przejść do głównego celu postawionego na początku tego
rozdziału, czyli projektowania wydajnego celulosomu, które oparte będzie na
poprawie stabilności mechanicznej jednostki z regionu wiążącego pomiędzy
powierzchnią komórki, a substratem, czyli właśnie białka 1AOH.

Badania, które w tym kierunku wykonaliśmy polegały na przeprowadze-
niu, przy wykorzystaniu symulacji komputerowych, systematycznych muta-
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cji kohezyny c7A. W tym celu, każdy z aminokwasów zamieniany był przez
alaninę lub fenyloalaninę, a następnie analizowane były ewentualne zmiany
w strukturze w porównaniu do białka niemodyfikowanego.

Pokazaliśmy, że efekt mutacji w niektórych przypadkach może być lo-
kalny (L), co jest zakładane przez empiryczne algorytmy wykorzystywane
w programach takich, jak FoldX [154, 155] czy PROTS-RF [156]. Programy
te uwzględniają jedynie możliwość zmiany struktury w najbliższym otoczeniu
miejsca jej modyfikacji. Ważniejsza jest jednak obserwacja, że efekt większości
mutacji był nielokalny (NL). Działo się tak wtedy, gdy dotyczyła ona punktu,
który powodował względne przesunięcie struktury drugorzędowej, co dawało
efekt zmiany konformacji w całym jej otoczeniu.

Niektóre algorytmy służące do badania wpływu mutacji na strukturę [157]
uwzględniają możliwość pojawienia się naprężeń w wyniku podmiany poje-
dynczego aminokwasu, jednak nie pozwalają na badanie zmian w geometrii
białka. Algorytmy te skupiają się również na jednopunktowych zmianach
energii swobodnej, które niekoniecznie są związane ze zmianami stabilności
mechanicznej. W związku z powyższym, w naszej pracy zaproponowaliśmy
nowe podejście do badania wpływu mutacji na stabilność mechaniczną, ter-
modynamiczną i konformację białka. Oparte jest ono na symulacji pełnoato-
mowej mutowanej struktury, zaś analiza wykorzystuje model gruboziarnisty,
przedstawiony w podrozdziale 1.2.

5.2.1. Metoda mutacji punktowych w strukturach białek

Procedura badania roli mutacji punktowych w białku 1AOH rozpoczynała
się od przygotowania struktury startowej. Była to zrekonstruowana kohezyna
z pojedynczymi aminokwasami podmienianymi przez alaninę lub fenyloalani-
nę. Od tej pory strukturę, która nie była poddana mutacji, będziemy nazywali
naturalną, w skrócie WT.

W celu zamiany danego residuum wykorzystany został program Mutator
Plugin w wersji 1.3 z pakietu VMD [27]. Następnie tak zmodyfikowane białko
było poddane symulacji pełnoatomowej, opisanej w podrozdziale 1.1. Dyna-
mika została przeprowadzona w pudełku obliczeniowym o wymiarach 85 Å
x 80 Å x 80 Å, przedstawionym na rys. 5.6. W przypadku każdej symulacji
białko było tak obracane, aby uzyskać minimum 20 Å wolnej przestrzeni po-
między jego strukturą, a ścianami pudełka. Cały układ zawierał około 16 680
cząsteczek wody typu TIP3P [152], zaś w celu jego neutralizacji dodanych
było około siedmiu jonów Na+, a dokładna ich liczba zależała od ładunku ak-
tualnie mutowanego aminokwasu. Ostatecznie cały układ składał się z około
52 000 atomów.

Dynamika została podzielona na 2 etapy. W pierwszym z nich system
był minimalizowany przez 50 000 kroków algorytmu gradientu sprzężonego.
Drugi etap, polegający na podgrzewaniu układu do temperatury T = 310 K,
przebiegał w 3 krokach o długości 100 ps każdy, które doprowadzały do uzy-
skania temperatury równej odpowiednio 110 K, 210 K i 310 K. Pierwsze
dwa kroki przeprowadzone zostały przy stałej objętości, zaś ostatni – przy
stałym ciśnieniu, tak, aby symulować zachowanie się białka pod ciśnieniem
atmosferycznym. Krok symulacji wynosił 1 fs, zaś aktualna konformacja zapi-
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sywana była co 0.002 ns. Pozwoliło to uzyskać 62 klatki symulacji dla każdej
zmutowanej struktury.
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Rysunek 5.6. Pudełko symulacyjne przedstawiające uwodnioną ko-
hezynę przed mutacją
Czerwone kule oznaczają końce N i C białka, zaznaczonego kolorem zielonym.
Szare aminokwasy przedstawiają przewidywane miejsca mutacji punktowych
przy wykorzystaniu alaniny, które będą miały największy wpływ na zmianę
stabilności mechanicznej białka. Strzałki obok numeru aminokwasu oznacza-
ją rodzaj zmiany (strzałka w górę – wzrost stabilności mechanicznej, w dół
– zmniejszenie). Analogicznie oznaczone zostały fioletowym kolorem ami-
nokwasy, których mutacja spowoduje największe zmiany w stabilności ter-
modynamicznej białka. Żółtym kolorem zaznaczone jest położenie cysteiny.
Jony Na+ reprezentowane są przez niebieskie kule, zaś czerwony cień naokoło
struktury przedstawia cząsteczki wody. Wizualizacja została wykonana przy
użyciu programu VMD [27].

Kolejnym etapem po wykonaniu dynamiki pełnoatomowej, była analiza
uzyskanych wyników. Dla konformacji białka z każdej zapisanej klatki została
wygenerowana mapa kontaktów OV (patrz podr. 1.2.), a następnie każdemu
kontaktowi przypisana była wartość parametru εij = ε·nij/NF, gdzie NF = 62
jest liczbą badanych klatek, nij to liczba klatek, w których dany kontakt
występował, zaś ε zostało zdefiniowane w podrozdziale 1.2.

W celu zbadania wpływu mutacji na stabilność mechaniczną i termody-
namiczną białka, wykonane zostały symulacje w ramach modelu gruboziarni-
stego, przedstawionego w podrozdziale 1.2., ale ze zmienionym potencjałem
(1.12.), który teraz przyjmował postać,

VNAT = 4εij

( σ̄ij
rij

)12

−
(
σ̄ij
rij

)6
 , (5.2.)

gdzie σ̄ij = d̄ij2−1/6, zaś d̄ij nie było długością natywną danego kontaktu, ale
średnią po wszystkich klatkach, w których dany kontakt występował.
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Model z takim potencjałem będziemy nazywali modelem II. Do analizy po-
równawczej wykorzystywaliśmy również model I, w którym dij było długo-
ściami kontaktów w strukturze natywnej.

Symulacje rozciągania każdej struktury, mutowanej czy nie, zostały prze-
prowadzone przy prędkości vp = 0.005 Å/τ , w temperaturze pokojowej
T = 0.3 ε/kB bliskiej temperaturze optymalnego zwijania. Wartości Fmax
używane do porównania wyznaczane były na podstawie 25 trajektorii dla
każdej z mutowanych struktur i 300 – dla WT. Tym samym, dla struktury
naturalnej otrzymaliśmy 〈Fmax〉 = 3.67 ε/Å w modelu I i 〈Fmax〉 = 3.87 ε/Å
w modelu II.

Zmiany stabilności termodynamicznej pod wpływem mutacji białka były
badane na podstawie zmian P0, wyznaczanego z dwóch trajektorii o długości
30 000 τ . Strukturą startową w symulacjach było białko w stanie natywnym,
a układ był równoważony przez 1000 τ . Zaznaczyć należy, że uśrednianie
wyników po 10 trajektoriach, nie miało wpływu na ostateczną wartość.

Poza zmianami stabilności mechanicznej i termodynamicznej, badaliśmy
również zmiany geometrii struktury. Jednym z podejść jest analiza zamian
mapy kontaktów, ale nie nadaje się ona do opisu dużych zmian konformacyj-
nych. Tym samym, porównywaliśmy również parametry takie, jak: RMSD,
promień bezwładności Rg oraz parametr w. Wartością odniesienia do wylicze-
nia RMSD dla każdej zapisanej klatki była struktura naturalna, a następnie
wyniki zostały uśrednione po wszystkich klatkach.

5.2.2. Zmiany konformacyjne w wyniku mutacji

Parametry związane z dużymi zmianami konformacyjnymi zostały zebra-
ne w tabelach 5.3. i 5.4. Tak, jak można było się tego spodziewać, parametry
w oraz Rg są praktycznie nieczułe na mutacje punktowe. Wartość w jest
pomiędzy 0.69, a 0.73, wskazując na kształt białka przypominający cygaro.
Z kolei Rg zmienia się w zakresie 15.39 – 15.57 Å, przy czym zakres ten jest
nawet węższy, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko mutacje do alaniny. Z kolei
większe zmiany obserwowane są w przypadku RMSD (od 7.2 Å do 11.9 Å)
wskazując na nielokalny wpływ na strukturę, mimo zachowywania jej kształ-
tu.

Skupmy się teraz na zmianach w mapie kontaktów. W niniejszej analizie
zakładamy, że dana mutacja może powodować pojawienie się dodatkowego
kontaktu lub zniknięcie kontaktu natywnego obecnego w strukturze natural-
nej. Jeśli dany kontakt, który nie był natywnym, jest obecny w większej niż
80% liczbie zapisanych klatek symulacji pełnoatomowej, to zakładamy, że po-
jawił się on w wyniku mutacji. Jeśli zaś kontakt natywny jest obecny w mniej-
szej liczbie niż 20% klatek symulacji, to uznajemy, że taki kontakt po mutacji
ginie. Analiza ta była wykonywana w odniesieniu nie do mapy kontaktów dla
stanu natywnego struktury naturalnej, ale do mapy uzyskanej na podstawie
takich samych kryteriów dla analogicznie symulowanej struktury natywnej
stanu naturalnego. W celu weryfikacji map kontaktów uzyskanych powyższą
metodą, dla kilku losowo wybranych przypadków, powtarzane i wydłużane
były symulacje pełnoatomowe, a następnie cała analiza, co potwierdzało po-
wtarzalność rezultatów.
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Należy podkreślić, że wyniki symulacji pełnoatomowych generalnie zale-
żą od ich długości i idealnie byłoby, aby wykonywać je maksymalnie długie.
Takie rozwiązanie jest jednak kosztowne, ale zauważyliśmy, że przy skróce-
niu czasu symulacji, powtarzalność wyników, można zachować zwiększając
liczbę procesorów (przynajmniej do 100), na których wykonywane są oblicze-
nia równoległe. Dzieje się tak dlatego, że podczas zrównoleglania symulacji,
układ jest dzielony na komórki i uwspólnianie wyników daje właśnie efekt
uśrednienia.
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Rysunek 5.7. Zmiany strukturalne w kohezynie c7A pod wpływem
mutacji aminokwasu 9-LYS alaniną (K9A)
Mutowane residuum zaznaczone zostało dużą czerwoną kulą. Czerwone krop-
ki oznaczają końce C i N białka. Kontakty, które residuum 9. tworzy w sta-
nie natywnym struktury naturalnej oraz w strukturze mutowanej zostały
zaznaczone zielonymi liniami połączonymi z zielonymi kulami. Zazwyczaj,
nieznacznie zmieniały one swoją średnią długość. Kontakty, które po mutacji
zginęły zaznaczone są szarymi liniami, połączonymi z szarymi kulami, z kolei
po mutacji utworzone – niebieskimi liniami, łączącymi niebieskie kule. Czarne
ciągłe strzałki wskazują kierunek ruchu poszczególnych residuów w wyniku
mutacji. Przerywane strzałki służą do wskazywania numerów residuów. Fio-
letowa β-nić jest tworzona przez residua od 9. do 17. i pod wpływem mutacji
ulega wydłużeniu. Wizualizacja białka została wykonana przy użyciu pro-
gramu VMD [27].

Zwróćmy teraz uwagę na rys. 5.7. przedstawiający mutację K9A, na któ-
rym podobnie, jak na rys. 5.8., można zobaczyć nielokalny efekt mutacji
punktowych. W przypadku K9A, średnia odległość pomiędzy atomami
Cα z residuów 9. i 141. wzrasta od 6.26 Å do 6.69 Å, zaś kontakt pomiędzy
nimi znika. Z kolei kontakt pomiędzy residuami 9. i 140. jest nadal obecny,
ale jego długość wzrasta z 4.64 Å do 4.81 Å. Kontakty 9-25 i 9-26 również
nie znikają, ale pierwszy z nich ulega nieznacznemu skróceniu (z 5.89 Å do
5.86 Å), zaś drugi – wydłużeniu (z 5.09 Å do 5.13 Å). Ponadto, β-nić rozciąga-
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jąca się od aminokwasu 9. do 17. (zaznaczona na fioletowo) ulega wydłużeniu
niszcząc kontakty 17-109 i 17-110. W momencie, gdy kontakt 9-26 ulega wy-
dłużeniu, popycha residuum 58., w kierunku 61. oraz 34., w kierunku 130.
tworząc nowe kontakty. W ogólnym rozrachunku, trzy kontakty natywne ze
struktury naturalnej znikają, z czego tylko jeden – lokalny. Z kolei dwa nowe
kontakty zostały utworzone i jest to efekt nielokalny. Taka zmiana struktu-
ry, w wyniku mutacji, prowadzi do obniżenia stabilności mechanicznej, jak
i termodynamicznej białka.
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Rysunek 5.8. Zmiany strukturalne w kohezynie c7A pod wpływem
mutacji: F127A, I119A, Y44F oraz Q138F
Aktualnie mutowane residuum oznaczone jest czerwoną kulą. Czerwone krop-
ki wskazują końce C i N białka. Kontakty, które zniknęły po mutacji zostały
zaznaczone szarymi liniami przyłączanymi do szarych kul, zaś te, które się
pojawiły – niebieskimi liniami, przyłączanymi do niebieskich kul. Panele gór-
ne odnoszą się do mutacji alaniną, zaś dolne – fenyloalaniną. Panele z lewej
strony przedstawiają mutacje, które doprowadziły do największego obniżenia
stabilności termodynamicznej białka, zaś z prawej strony – do największego
jej podniesienia. Z kolei stabilność mechaniczna wzrasta dla mutacji Q138F,
zaś maleje w trzech pozostałych przypadkach. Wizualizacja białek została
wykonana przy użyciu programu VMD [27].
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Rys. 5.8. przedstawia cztery kolejne przykłady mutacji (F127A, I119A,
Y44F i Q138A), w których utworzenie przynajmniej jednego nowego kontaktu
albo zerwanie jednego z natywnych, jest efektem nielokalnym. Efekt ten jest
najwyraźniej widoczny w przypadku Q138F, w którym zniknięcie kontak-
tu 1-138, powoduje pojawienie się czterech dodatkowych (niebieskie linie),
co prowadzi do wzrostu stabilności mechanicznej, jak i termodynamicznej
struktury.

109

49

110 18

107

108

N

C

Rysunek 5.9. Zmiany strukturalne w kohezynie c7A pod wpływem
mutacji G18A
Konwencja symboli jest analogiczna do użytych na rys. 5.7. i 5.8. Fioletowe
części β-kartki (oznaczonej ciągłymi liniami w nawiasach) ulegają względne-
mu przesunięciu pod wpływem zmian długości kontaktów w wyniku mutacji.
Długość kontaktu 18-107 zmniejsza się z 6.74 Å do 6.55 Å. Z drugiej stro-
ny, długości kontaktów 18-108 i 18-110 wzrastają odpowiednio z 5.34 Å do
6.25 Å i z 4.34 Å do 6.60 Å. Wizualizacja białka została wykonana przy
użyciu programu VMD [27].

Rys. 5.9. przedstawia mutację G18A, która co prawda nie zmienia sta-
bilności termodynamicznej białka, ale wykazuje największą zmianę w Fmax
spośród wszystkich mutacji wykonanych za pomocą alaniny. Interesującym
jest również fakt, że tak duża zmiana w stabilności mechanicznej obserwo-
wana jest dla residuum nienależącego do imadła mechanicznego tego białka.
W tym przypadku żaden kontakt nie znika, zaś jeden nowy (49-109) zostaje
utworzony przy udziale następującego mechanizmu:
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Długość kontaktu 18-110 istotnie wzrasta, powodując zmniejszenie odległo-
ści pomiędzy residuami 49. i 109. W tym samym czasie residua 18. i 107.
również się zbliżają, powodując obrót i przemieszczenie się fioletowego frag-
mentu β-kartki (zaznaczonego czarnymi liniami w nawiasach) w kierunku
mutowanego aminokwasu. To z kolei powoduje przesunięciem residuum 49.
w kierunku 109. w taki sposób, że powstaje pomiędzy nimi kontakt. Należy
podkreślić, że z uwagi na fakt, iż nie dotyczy on bezpośrednio residuum 18.,
jego utworzenia nie będziemy określać jako efekt lokalny, mimo że znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu mutacji.

Na podstawie analizy zmian długości poszczególnych kontaktów dla róż-
nych mutacji zaobserwowaliśmy, że w każdym przypadku mutacja ma nie-
lokalny wpływ na strukturę, którego zasięg może być definiowany jako od-
ległość euklidesowa pomiędzy punktem mutacji, a najdalszym kontaktem,
który został utworzony lub zniknął w jej wyniku. Przez odległość do kontaktu
rozumiemy odległość pomiędzy atomem Cα mutowanego residuum i bardziej
odległym atomem Cα z residuów tworzących badany kontakt.
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Rysunek 5.10. Histogram zakresów wpływu mutacji punktowych na
strukturę białka
Czerwona linia odnosi się do mutacji do alaniny, zaś niebieski zakreskowany
obszar – do mutacji do fenyloalaniny.

Na rys. 5.10. przedstawiony został rozkład długości maksymalnych zasięgów
mutacji alaniną lub fenyloalaniną. Jak widać, na podstawie tego wykresu,
największą zaobserwowaną odległością było 50 Å. Ponadto, mutacje alaniną
wykazywały częściej długi zasięg niż mutacje fenyloalaniną.
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5.2.3. Stabilność termodynamiczna i mechaniczna

Na górnym panelu rys. 5.11. przedstawione zostały przykłady zależności
P0 od temperatury T . Wykres pokazuje, że stabilność termodynamiczna biał-
ka maleje, gdy alaniną mutowana jest fenyloalanina znajdująca się na pozycji
127., zaś zwiększa się, gdy mutacji podlega izoleucyna z pozycji 119. Warto
zaznaczyć, że w obu przypadkach stabilność mechaniczna ulegała osłabieniu,
a zmiana Tf (por. par. 1.2.2.) była rzędu 0.01 ε/kB, czyli ok. 9◦C. Zmiany w Tf,
w porównaniu do stanu natywnego struktury naturalnej, będziemy uznawać
za istotne, gdy przekraczają 0.005 ε/kB w modelu I i 0.008 ε/kB – w modelu II.

Rysunek 5.11. Prawdopodobieństwo P0 i P′0 w funkcji temperatu-
ry T dla stanu natywnego struktury naturalnej oraz dla wybranych
mutacji
Panel górny przedstawia wykres P0 dla WT (czarna ciągła linia) i dla mu-
tacji I119A oraz F127A (linie odpowiednio czerwona kropkowana i niebieska
przerywana). Wyniki były uzyskane w ramach modelu I i są takie same,
jak otrzymane w ramach modelu II. Pozioma kropkowana linia odpowiada
wartości P0 = 1

2 . Temperatura, w której wykres P0 przecina tę linię, definiuje
Tf. Na panelu dolnym pokazane zostało w funkcji temperatury T prawdopo-
dobieństwo P ′0 tego, że wszystkie kontakty tworzące struktury drugorzędo-
we będą utworzone równocześnie. Konwencja oznaczeń jest analogiczna do
użytej na panelu górnym. Dodany został również wynik dla mutacji N130A
(przerywana linia zielona).
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Przejdźmy teraz do zmian stabilności mechanicznej białka w wyniku mu-
tacji. Na rys. 5.12. przedstawione zostały przykłady wykresów F-d dla białka
naturalnego oraz dla kilku struktur poddanych mutacjom.

Rysunek 5.12. Przykłady wykresów F-d dla pojedynczych trajektorii
rozciągania struktury WT i struktur mutowanych kohezyny c7A
Panel dolny: Ciągła czarna linia odpowiada strukturze WT, zaś pozostałe
krzywe zostały uzyskane dla mutacji: V100A (linia ciągła czerwona), T90F
(linia przerywana niebieska) i mutacji podwójnej D2C – K136C (linia prze-
rywana zielona). W ostatnim przypadku powstało wiązanie dwusiarczkowe
pomiędzy residuami 2. oraz 136. i nie jest obserwowane maksimum siły. Dla
pozostałych mutacji pierwsze maksimum jest najwyższe, zaś wartości Fmax
– praktycznie takie same, ale większe niż w przypadku WT. Przedstawione
wyniki zostały uzyskane na podstawie symulacji w ramach modelu II. Panel
górny: Przykładowa dominująca (pięć spośród siedmiu przypadków) trajek-
toria symulacji rozciągania struktury WT w ramach modelu pełnoatomowego
(por. par. 1.1.2.). Średnia wartość Fmax przed procedurą wygładzania wynosi
(146± 0.11) nN. Druga ścieżka rozwijania kohezyny (nieobserwowana w sy-
mulacjach w ramach modelu gruboziarnistego i występująca w mniejszości
trajektorii) prowadzi do pojawienia się maksimum siły dla d ≈ 180 Å, przy
czym wtedy Fmax = (1.26± 0.1) nN.

Na rys. 5.13. zebrane zostały wartości Fmax w porównaniu do wartości dla
białka naturalnego (czerwona, pozioma linia), wyznaczone w ramach modelu
II. Zmianę stabilności mechanicznej będziemy traktowali jako istotną, gdy
∆Fmax > 0.17 ε/Å.
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Rysunek 5.13. Wartości Fmax uzyskane w ramach modelu II
Panele górny i dolny przedstawiają wyniki odpowiednio dla mutacji alaniną
i fenyloalaniną. Czerwone poziome linie odpowiadają stabilności mechanicz-
nej WT. Niebieskie poziome linie wyznaczają obszar, w którym odchylenie
Fmax od wartości dla WT jest mniejsze niż 0.17 ε/Å. Większe wartości odchy-
lenia wskazują na istotny wpływ danej mutacji na stabilność mechaniczną
białka. Mutacja G142F wykazuje tak duże obniżenie Fmax, że punt jej odpo-
wiadający leży poza skalą wykresu.

Zestawienie wyników systematycznej analizy wpływu mutacji punktowych
przy wykorzystaniu alaniny lub fenyloalaniny zostało przedstawione w su-
plemencie do artykułu [IX], z kolei w tabelach 5.3. i 5.4. zawarta jest jego
skrócona wersja i zebrane zostały jedynie wyniki takich mutacji, które wyka-
zują największy wpływ na Fmax lub na Tf. Zmiany w Fmax oznaczone zostały
przez ∆F ε

max i przez ∆F ε,σ
max odpowiednio dla modelu I i II. Analogicznie,

zmiany w Tf są oznaczone przez ∆T εf i przez ∆T εσf . Dane w tabelach zostały
uszeregowane zgodnie ze zmianą ∆F ε,σ

max.
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Nr AA ∆F ε,σmax ∆F εmax ∆T εσf ∆T εf RMSD w Rg N80 N20
[ε/Å] [ε/Å] [ε/kB ] [ε/kB ] [Å] [Å]

0 WT 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.000 0.000 7.8 0.72 15.48 0 0
18 GLY 0.30 ± 0.06 0.18 ± 0.06 0.000 0.000 7.5 0.71 15.48 7 -2
52 ILE 0.28 ± 0.07 0.16 ± 0.06 -0.003 -0.005 7.4 0.72 15.48 -2 4
100 VAL 0.23 ± 0.08 0.17 ± 0.06 +0.003 0.000 7.7 0.72 15.49 2 4
91 GLY 0.19 ± 0.06 0.10 ± 0.06 0.000 -0.003 7.4 0.71 15.49 7 4
55 GLU 0.17 ± 0.07 0.10 ± 0.06 -0.002 -0.005 7.6 0.72 15.48 1 2
141 ASP 0.13 ± 0.06 0.14 ± 0.07 +0.006 0.001 7.3 0.72 15.47 3 3
96 THR 0.13 ± 0.06 0.02 ± 0.07 -0.006 -0.009 8.8 0.71 15.56 -2 8
126 GLY 0.11 ± 0.08 0.12 ± 0.08 +0.010 +0.006 8.5 0.70 15.47 -4 6
97 GLU 0.11 ± 0.07 0.04 ± 0.07 +0.008 +0.006 7.4 0.71 15.46 7 2
17 PRO 0.10 ± 0.07 0.11 ± 0.06 0.000 0.000 7.2 0.71 15.45 5 2
28 SER 0.08 ± 0.09 0.16 ± 0.07 0.000 +0.005 8.6 0.72 15.48 3 4
37 ASN 0.06 ± 0.08 0.12 ± 0.06 +0.005 +0.003 7.8 0.72 15.45 1 5
74 TYR 0.05 ± 0.09 -0.01 ± 0.06 -0.005 -0.006 8.1 0.71 15.48 -2 5
78 LYS 0.05 ± 0.06 0.07 ± 0.06 +0.009 +0.008 8.2 0.71 15.51 5 2
44 TYR 0.04 ± 0.06 -0.02 ± 0.07 +0.009 +0.006 8.9 0.72 15.46 -11 14
86 GLU 0.04 ± 0.06 0.03 ± 0.06 -0.007 -0.008 8.0 0.72 15.49 -7 10
93 TYR 0.04 ± 0.07 0.06 ± 0.06 -0.010 -0.006 8.5 0.72 15.50 2 5
10 VAL 0.03 ± 0.07 0.01 ± 0.05 -0.006 -0.006 7.5 0.71 15.49 3 2
59 LEU 0.02 ± 0.09 0.06 ± 0.08 +0.009 +0.006 7.3 0.72 15.45 -4 5
60 ILE 0.02 ± 0.08 0.01 ± 0.05 -0.010 -0.009 7.8 0.71 15.49 -2 9
89 GLY 0.01 ± 0.07 -0.03 ± 0.06 -0.001 -0.006 8.8 0.73 15.49 -3 7
69 PHE 0.00 ± 0.07 0.06 ± 0.05 -0.005 -0.006 8.3 0.71 15.50 -2 10
82 PHE 0.00 ± 0.06 -0.04 ± 0.06 -0.004 -0.006 8.6 0.71 15.47 4 11
98 ASP -0.02 ± 0.08 -0.04 ± 0.06 +0.005 +0.009 8.7 0.73 15.48 0 10
32 SER -0.06 ± 0.07 -0.04 ± 0.06 +0.010 +0.009 8.2 0.71 15.48 -4 2
62 ASP -0.06 ± 0.06 0.01 ± 0.07 -0.006 -0.006 8.6 0.71 15.52 6 4
145 ASN -0.08 ± 0.06 -0.04 ± 0.06 +0.006 +0.006 7.5 0.72 15.46 3 7
140 PHE -0.11 ± 0.06 -0.07 ± 0.06 -0.010 -0.008 7.9 0.71 15.49 9 4
143 GLY -0.12 ± 0.07 -0.11 ± 0.06 0.000 0.000 7.7 0.71 15.47 -7 4
24 PRO -0.12 ± 0.08 -0.10 ± 0.07 -0.006 -0.006 8.7 0.69 15.47 -7 5
108 VAL -0.13 ± 0.08 -0.12 ± 0.07 -0.009 -0.006 7.8 0.70 15.46 0 4
127 PHE -0.13 ± 0.07 -0.08 ± 0.06 -0.011 -0.010 8.3 0.71 15.47 -6 11
76 ASP -0.13 ± 0.08 -0.05 ± 0.06 +0.005 +0.006 7.5 0.72 15.48 -1 11
6 VAL -0.14 ± 0.06 -0.01 ± 0.06 -0.006 -0.009 7.9 0.72 15.50 2 4
56 PRO -0.18 ± 0.07 -0.09 ± 0.06 0.000 0.000 8.6 0.71 15.53 -6 1
61 VAL -0.18 ± 0.07 -0.08 ± 0.06 -0.010 -0.006 7.9 0.72 15.51 2 4
99 GLY -0.19 ± 0.07 -0.06 ± 0.06 0.000 0.003 8.4 0.72 15.51 -4 4
129 ASN -0.20 ± 0.04 -0.11 ± 0.06 +0.003 0.000 6.9 0.73 15.47 -5 0
47 ASN -0.21 ± 0.06 -0.12 ± 0.06 -0.002 -0.006 8.6 0.71 15.51 -4 7
119 ILE -0.22 ± 0.06 -0.09 ± 0.06 +0.014 +0.014 8.2 0.71 15.50 -8 7
45 ASP -0.22 ± 0.05 -0.13 ± 0.06 -0.010 -0.003 8.8 0.72 15.50 3 2
116 LEU -0.23 ± 0.06 -0.17 ± 0.05 -0.002 0.000 7.8 0.71 15.51 -4 10
8 ILE -0.26 ± 0.07 -0.16 ± 0.05 0.000 0.000 7.5 0.72 15.46 -1 8
38 CYS -0.27 ± 0.06 -0.15 ± 0.05 -0.005 0.000 7.4 0.73 15.49 3 3
63 PRO -0.28 ± 0.06 -0.21 ± 0.05 -0.004 -0.001 7.6 0.71 15.49 2 5
101 PHE -0.30 ± 0.06 -0.15 ± 0.06 0.000 0.000 8.3 0.72 15.45 -4 12
142 GLY -0.30 ± 0.06 -0.19 ± 0.06 0.000 0.000 8.3 0.72 15.51 -10 5
9 LYS -0.30 ± 0.06 -0.30 ± 0.05 -0.006 -0.002 8.7 0.72 15.51 -10 14

121 PHE -0.31 ± 0.07 -0.23 ± 0.06 0.000 -0.001 7.9 0.71 15.49 -2 6
139 PHE -0.31 ± 0.06 -0.27 ± 0.06 -0.009 -0.006 8.9 0.73 15.54 -6 8
35 ILE -0.32 ± 0.05 -0.27 ± 0.05 -0.001 0.000 7.5 0.72 15.49 -4 9

Tabela 5.3. Zmiany stabilności i konformacji powstałe w wyniku
punktowych mutacji do alaniny w kohezynie c7A
Pierwsza kolumna przedstawia numer w sekwencji, zaś druga – skrót trójli-
terowy mutowanego aminokwasu. W kolumnach trzeciej i czwartej zebrane
zostały zmiany Fmax uzyskane odpowiednio w modelach II i I. Kolumny pią-
ta i szósta przedstawiają zmiany Tf odpowiednio w modelu II i I. Błędy dla
Tf są rzędu 0.0002 ε/kB. Kolejne trzy kolumny przedstawiają średnie wartości
RMSD, w oraz Rg. W dwóch ostatnich kolumnach przedstawione są odpo-
wiednio liczby kontaktów utworzonych w wyniku mutacji (tylko takich, które
są obecne w większej niż 80% liczbie klatek) oraz kontaktów natywnych, które
w wyniku mutacji zginęły (pojawiają się w mniejszej niż 20% liczbie klatek).
W pierwszej linii zebrane są takie same dane, ale dla struktury naturalnej.
Wartości średnie RMSD, parametru w i promienia bezwładności dla danych
w tabeli wynoszą odpowiednio 7.95 ± 0.04, 0.716 ± 0.001 i 15.480 ± 0.002.
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No. AA ∆F ε,σmax ∆F εmax ∆T εσf ∆T εf RMSD w Rg N80 N20
[ε/Å] [ε/Å] [ε/kB ] [ε/kB ] [Å] [Å]

47 ASN 0.39 ± 0.06 0.21 ± 0.06 -0.006 -0.006 7.8 0.72 15.50 6 0
114 ASN 0.31 ± 0.06 0.23 ± 0.06 0.000 -0.003 8.4 0.70 15.53 4 8
125 GLY 0.28 ± 0.08 0.15 ± 0.07 +0.003 0.000 7.6 0.72 15.47 2 1
96 THR 0.26 ± 0.06 0.07 ± 0.06 +0.004 +0.005 7.6 0.72 15.42 3 7
86 GLU 0.24 ± 0.08 0.20 ± 0.06 -0.006 -0.006 8.1 0.72 15.48 -1 10
90 THR 0.23 ± 0.06 0.15 ± 0.08 +0.006 +0.006 8.1 0.72 15.45 4 8
128 ALA 0.20 ± 0.06 0.10 ± 0.06 +0.003 +0.009 7.8 0.72 15.45 10 1
58 GLU 0.18 ± 0.06 0.22 ± 0.08 +0.005 +0.003 8.2 0.72 15.44 7 7
12 THR 0.17 ± 0.08 0.09 ± 0.07 -0.006 -0.003 8.4 0.72 15.50 -1 3
110 SER 0.16 ± 0.07 0.04 ± 0.06 +0.005 0.000 7.9 0.71 15.51 -2 7
137 THR 0.16 ± 0.06 0.09 ± 0.08 +0.005 0.000 8.3 0.72 15.47 8 7
45 ASP 0.14 ± 0.08 0.02 ± 0.07 -0.005 -0.005 8.0 0.71 15.51 -4 7
19 ASP 0.12 ± 0.06 0.12 ± 0.06 -0.006 -0.003 8.4 0.71 15.46 3 4
2 ASP 0.09 ± 0.06 0.04 ± 0.07 +0.006 +0.003 7.9 0.73 15.43 4 8
34 GLY 0.09 ± 0.07 0.03 ± 0.07 -0.006 -0.003 11.9 0.71 15.57 -22 18
52 ILE 0.09 ± 0.07 0.02 ± 0.05 -0.005 -0.003 8.0 0.72 15.46 8 9
17 PRO 0.07 ± 0.06 0.20 ± 0.07 -0.009 -0.006 9.5 0.72 15.60 -5 8
20 THR 0.07 ± 0.07 0.01 ± 0.07 +0.006 0.000 7.9 0.72 15.48 1 3
83 LEU 0.06 ± 0.07 0.02 ± 0.05 0.000 +0.006 8.3 0.73 15.46 6 2
130 ASN 0.04 ± 0.07 0.02 ± 0.06 +0.005 +0.006 7.6 0.71 15.39 2 9
131 ASP 0.03 ± 0.06 0.01 ± 0.07 +0.003 +0.006 8.1 0.71 15.43 4 6
138 GLN 0.03 ± 0.07 0.02 ± 0.05 +0.014 +0.009 7.9 0.73 15.51 -2 6
23 ILE 0.03 ± 0.06 0.08 ± 0.05 +0.009 +0.006 8.3 0.72 15.48 7 10
80 ILE 0.02 ± 0.07 0.03 ± 0.07 -0.011 -0.005 8.8 0.70 15.48 -8 9
68 SER 0.00 ± 0.07 0.01 ± 0.05 0.000 -0.006 9.6 0.72 15.56 -9 11
120 LYS -0.04 ± 0.06 -0.03 ± 0.07 -0.005 -0.005 8.5 0.72 15.54 -1 4
129 ASN -0.04 ± 0.06 -0.01 ± 0.05 -0.009 -0.005 8.0 0.71 15.49 -1 9
21 VAL -0.04 ± 0.07 0.00 ± 0.07 -0.005 0.000 7.9 0.72 15.48 2 5
33 LYS -0.05 ± 0.06 -0.03 ± 0.06 -0.009 0.000 7.6 0.72 15.49 2 2
24 PRO -0.06 ± 0.07 0.01 ± 0.07 -0.006 -0.006 7.6 0.72 15.51 5 2
74 TYR -0.06 ± 0.08 -0.04 ± 0.06 +0.006 +0.003 8.0 0.71 15.47 1 5
104 ILE -0.07 ± 0.07 -0.05 ± 0.06 +0.003 +0.006 8.8 0.72 15.51 3 9
141 ASP -0.07 ± 0.07 0.02 ± 0.05 -0.007 -0.003 8.1 0.71 15.50 -5 2
73 VAL -0.07 ± 0.08 -0.00 ± 0.07 -0.011 -0.003 9.2 0.71 15.55 -5 9
76 ASP -0.08 ± 0.08 -0.02 ± 0.07 -0.006 0.000 7.9 0.73 15.50 1 5
26 ARG -0.09 ± 0.06 -0.11 ± 0.05 +0.006 0.000 8.3 0.72 15.47 1 9
70 ASP -0.14 ± 0.08 -0.07 ± 0.06 -0.006 -0.003 8.2 0.71 15.49 0 4
88 SER -0.14 ± 0.06 -0.01 ± 0.05 -0.007 -0.006 9.2 0.72 15.51 -1 5
44 TYR -0.15 ± 0.07 -0.10 ± 0.06 -0.011 -0.010 8.8 0.72 15.45 -9 12
75 PRO -0.16 ± 0.07 -0.08 ± 0.06 +0.006 +0.006 8.6 0.72 15.51 -9 2
50 GLU -0.17 ± 0.05 -0.09 ± 0.06 -0.006 -0.005 7.6 0.72 15.50 0 7
108 VAL -0.20 ± 0.05 -0.00 ± 0.05 -0.007 -0.006 8.9 0.72 15.54 -13 9
93 TYR -0.20 ± 0.06 -0.04 ± 0.06 -0.003 -0.006 10.8 0.72 15.54 -13 13
15 ALA -0.23 ± 0.07 -0.18 ± 0.06 0.000 0.000 8.4 0.72 15.50 -3 7
31 PRO -0.24 ± 0.06 -0.13 ± 0.05 0.000 +0.001 8.6 0.72 15.51 0 6
43 SER -0.24 ± 0.06 -0.13 ± 0.05 0.000 0.000 7.3 0.72 15.47 5 0
49 LEU -0.24 ± 0.06 -0.15 ± 0.05 -0.003 -0.004 8.3 0.72 15.54 -3 7
42 TYR -0.25 ± 0.06 -0.15 ± 0.06 0.000 0.000 7.9 0.70 15.51 -11 4
9 LYS -0.26 ± 0.06 -0.16 ± 0.05 0.000 0.000 9.3 0.72 15.55 -6 10

144 VAL -0.31 ± 0.06 -0.26 ± 0.06 0.000 0.000 8.5 0.72 15.49 -8 11
143 GLY -0.35 ± 0.05 -0.18 ± 0.05 -0.009 -0.009 9.0 0.72 15.46 -3 6
142 GLY -1.22 ± 0.06 -0.99 ± 0.05 -0.003 0.000 11.3 0.71 15.52 -23 18

Tabela 5.4. Zmiany stabilności i konformacji powstałe w wyniku
punktowych mutacji do fenyloalaniny w kohezynie c7A
Tabela jest analogiczna do tabeli 5.3. Wartości średnie RMSD, parametru
w i promienia bezwładności dla powyższych danych wynoszą odpowiednio
8.12 ± 0.06, 0.716 ± 0.001 i 15.487 ± 0.003.
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Zwróćmy teraz uwagę na wykresy na rys. 5.14. i rys. 5.15. Przedstawiają
one graficzne zestawienie uzyskanych przez nas wyników dla mutacji mają-
cych istotny wpływ na zmiany Fmax lub Tf.
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Rysunek 5.14. Wykresy zależności zmiany stabilności termodyna-
micznej w funkcji zmiany stabilności mechanicznej w wyniku punk-
towych mutacji alaniną
Lewy panel odnosi się do symulacji w ramach modelu I, zaś prawy – w ramach
modelu II. Podpisy na wykresie oznaczają numery mutowanych residuów.
Czcionką pochyłą zostały zaznaczone mutacje, które prowadziły do istotnej
zmiany w stabilności białka, ale tylko w ramach jednego modelu.
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Rysunek 5.15. Wykresy zależności zmiany stabilności termodyna-
micznej w funkcji zmiany stabilności mechanicznej w wyniku punk-
towych mutacji fenyloalaniną
Wykresy są analogiczne do przedstawionych na rys. 5.14.

Punkty dotyczące pozostałych mutacji znajdowałyby się wewnątrz pro-
stokątów pośrodku wykresów. Z kolei w prawym górnym rogu na każdym
z rysunków zawarte są mutacje, które wpływają zarówno na wzrost stabilności
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mechanicznej, jak i termodynamicznej struktury. Numery residuów, których
mutacja wykazywała takie właśnie zmiany w ramach tylko jednego modelu
zostały zapisane mniejszymi cyframi.

Tym samym widzimy, że są to mutacje: V100A, G126A, K78A oraz T90F.
Duży wzrost Fmax, ale bez zmiany Tf został zaobserwowany dla G18A (nie-
lokalny wpływ mutacji na strukturę) i dla N114F (lokalny wpływ mutacji).
Z kolei mutacje I52A oraz N47F charakteryzują się wzrostem stabilności me-
chanicznej, przy jednoczesnym obniżenie stabilności termodynamicznej.

Przedstawiona tutaj metoda mutacji punktowych polegająca na syste-
matycznym podstawianiu poszczególnych aminokwasów alaniną lub fenylo-
alaniną pozwoliła na rozważenie przypadków, których wpływ na stabilność
termodynamiczną czy mechaniczną białka nie jest oczywisty. Innym podej-
ściem jest wybór punktów mutacji w bezpośrednim sąsiedztwie imadła siły w
badanej strukturze. Tym samym, można się spodziewać, że mutacje powodu-
jące wzrost liczby kontaktów w tym obszarze powinny zwiększać stabilność
mechaniczną. W związku z tym, rozpatrywaliśmy następujące przykłady:
N14Q, N14W, A15W, K16W, Q135W, K136R, K136W, T137Q i T137W.
Rozciąganie struktury w ramach modelu II pokazało, że jedynie mutacja
A15W powoduje istotne zwiększenie Fmax (o 0.21 ε/Å). Z kolei mutacje
T137W i Q135W powodowały obniżenie stabilności mechanicznej o odpo-
wiednio 0.55 ε/Å i 0.19 ε/Å. Ponadto, żadna z tych mutacji nie powodowała
istotnej zmiany w Tf.

Rozważaliśmy również mutacje residuów, które nie należą bezpośrednio
do imadła siły, ale mogłyby stabilizować strukturę przez dodanie nowych
kontaktów. Z uwagi na rozmiar tryptofanu zakładaliśmy, że to właśnie mu-
tacje tym aminokwasem mogą doprowadzić do istotnego zwiększenia stabil-
ności białka. Tym samym, badaliśmy przypadki: V108W, A112W, P113W,
N114W, I30W, P31W, a także mutację podwójną A15W-K136W i tylko dla
P31W oraz V108W uzyskaliśmy istotny wzrost Fmax, o odpowiednio 0.20 ε/Å
i 0.23 ε/Å.

Powyższe wyniki były w pierwszym podejściu weryfikowane przez symu-
lacje pełnoatomowe rozciągania ze stałą prędkością o wartości 50 Å/ns (por.
par. 1.1.2.) przeprowadzone dla kilku wybranych mutacji. Z uwagi na to, że
prędkości były znacznie większe od używanych w modelu gruboziarnistym, to
kształty wykresów F-d różnią się. Pierwsze maksimum siły pojawia się wcze-
śniej i jest wyższe. Niemniej jednak badanie mutacji: G126A, I52A, K78A,
V100A, G18A, N114F, N47F oraz G142F wykazało zmiany stabilności me-
chanicznej, wahające się od (−0.1) nN do 0.3 nN, przy czym najmniejsza war-
tość dotyczyła G142F, zaś największa – I52A, przy niepewności pomiarowej
rzędu 0.1 nN. Charakter zmian stabilności jest generalnie zgodny z danymi
zebranymi w tabelach 5.3. i 5.4., za wyjątkiem mutacji N47F wykazującej
przeciwne zachowanie i V100A – niewykazującej zmiany w ogóle.

Należy zaznaczyć, ze mechanizmy rozwijania zależą od prędkości rozcią-
gania i niezgodność wykresu F-d z obliczeniami pełnoatomowymi dla N47F
wiążemy ze zmiana obszaru imadła mechanicznego w funkcji prędkości.
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5.2.4. Mostki dwusiarczkowe pomiędzy cysteinami

Ostatnią, podjętą przez nas próbą istotnego zwiększenie stabilności me-
chanicznej kohezyny było wprowadzenie mostka dwusiarczkowego. Białko
c7A zawiera w swojej strukturze jedną cysteinę (residuum 38., zaznaczone
żółtym kolorem na rys. 5.6.). Dla struktury naturalnej tworzy ona kontak-
ty z aminokwasami 83-LEU, 84-PHE, 101-PHE, 126-GLY i 127-PHE. Tym
samym, mutacja któregoś z nich cysteiną może doprowadzić do utworzenia
wiązania dwusiarczkowego. W naszych symulacjach, w których wiązanie takie
traktowaliśmy jako wiązanie harmoniczne, pokazaliśmy, że obecność mostka
nie wpływa na stabilność termodynamiczną badanego białka, ale za to zmie-
nia jego stabilność mechaniczną. W przypadku mutacji L83C, F84C, G126C
i F127C następuje wzrost o 0.20 ε/Å, zaś dla F101C: o 0.26 ε/Å. Zazna-
czyć jednak należy, że mutacje te zostały przeprowadzone jedynie przy wy-
korzystaniu modelu gruboziarnistego do rozciągnięcia białka, które nie było
poddawane wcześniejszej symulacji pełnoatomowej.

Analogiczne symulacje rozciągania, przeprowadzone w ramach modelu
pełnoatomowego (por. par. 1.1.2.) dla mutacji F127C wykazały zwiększenie
Fmax rzędu 0.15 nN oraz średnią odległość pomiędzy atomami Cα residuów
38. i 127. równą 4.11 Å wskazując tym samym na możliwe utworzenie się
mostka dwusiarczkowego pomiędzy tymi aminokwasami.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest próba zwiększenia stabilności mechanicz-
nej przez mutacje podwójne, które pozwolą na wprowadzenie mostka dwu-
siarczkowego w wybranym miejscu. W taki sposób pokazaliśmy, że jeśli po-
wstanie on w obrębie imadła siły, to otrzymujemy teoretycznie nieskończoną
stabilność mechaniczną struktury, bez obecności konkretnego maksimum siły,
co zostało przedstawione na wykresie na rys. 5.12., dla D2C-K136C. Podobne
zachowanie odkryliśmy dla A5C-Q138C, V10C-G142C i dla A15C-G147C.
Z drugiej strony, jeśli taka mutacja nie jest wykonana bezpośrednio w ob-
rębie imadła mechanicznego, a w jego bliskim sąsiedztwie, maksimum siły
już się pojawia i wzrost Fmax jest wtedy istotny. Dla mutacji D4C-G29C
i T12C-L116C otrzymaliśmy zmianę Fmax odpowiednio o 0.13 ε/Å i o 1.68 ε/Å.
Niestety symulacje pełnoatomowe wykazały, że odległość pomiędzy atomami
Cα w przypadku mutacji T12C-L116C jest rzędu 7.32 Å, co wskazuje, że
mostek w tym miejscu nie ma możliwości utworzenia się. Z kolei dla mutacji
A15C-G147C i V10C-G142C odległości te wynoszą odpowiednio 5.31 Å oraz
4.89 Å, zatem powstanie mostka jest już dużo bardziej prawdopodobne.

5.2.5. Doświadczalna weryfikacja wyników – wnioski

W celu zweryfikowania naszych wyników teoretycznych, zostały prze-
prowadzone przez grupę M. Carrióna-Vázqueza [IX] eksperymenty mające
zbadać mutacje wykazujące największe zmiany w stabilności mechanicznej
i termodynamicznej. W przypadku stabilności mechanicznej, z uwagi na nie-
wystarczającą rozdzielczość aparatury pomiarowej, możliwe było sprawdze-
nie jedynie mutacji G142F, która powodowała największe obniżenie wartości
Fmax. Nasze przewidywania teoretyczne wykazywały, że ∆Fmax jest równe
1.22 lub 0.99 ε/Å w modelu odpowiednio I i II, przy czym średnia tych
wartości wynosi 1.1 ε/Å, co odpowiada ok. 120 pN, przy błędzie rzędu 25%.
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Wynik doświadczalny, przedstawiony na rys. 5.16., również pokazuje istotne
obniżenie stabilności mechanicznej – o ok. 250 pN, przy stabilności mecha-
nicznej struktury WT równej 480± 14 pN [42].

Rysunek 5.16. Wyniki eksperymentu AFM-SMFS dla kohezyny c7A
i jej mutacji G142F
Panel A przedstawia wykres F-d sześciu domen I27 tytyny z przyłączoną
pojedynczą domeną mutacji G142F kohezyny c7A. Na panelu B pokazane zo-
stało porównanie stabilności mechanicznej badanej mutacji G142F (fragment
wykresu F-d pochodzący od rozrywania się tej struktury został zaznaczony
strzałką) z białkami łącznikowymi (domeny I27 tytyny). Wykresy dla dwóch
z trzech pokazanych trajektorii zostały dla lepszej czytelności rysunku prze-
sunięte w górę. Panel C przedstawia histogram otrzymanych wartości Fmax,
przy czym 〈Fmax〉 = (229 ± 3) pN. Wyniki zostały uzyskane przez grupę
M. Carrióna-Vázqueza [IX].

Należy zaznaczyć, że, jak zostało wspomniane w paragrafie 1.1.2., war-
tość Fmax zależy od szybkości rozciągania białka, a ta w naszych symulacjach
wynosiła 5 × 10−4 nm/ns, co jest wartością 125 razy większą niż w eks-
perymencie. Nie jest do końca jasne, jak tak duże zmniejszanie prędkości
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w naszych symulacjach wpłynęłoby na Fmax, ale fakt zmierzenia znacznego
obniżenia stabilności mechanicznej w zaproponowanym przez nas przypadku
jest potwierdzeniem poprawności metody.

Jeśli chodzi o wpływ mutacji na stabilność termodynamiczną, to sposób
weryfikacji doświadczalnej otrzymanych wyników nie jest już tak oczywisty.
Co prawda, istnieją techniki takie, jak na przykład pomiar dichroizmu koło-
wego (ang. circular dichroism, CD) [158] czy skaningowa kalorymetria różni-
cowa (ang. differential scanning calorimetry, DSC) [159], ale nie są one czułe
na wszystkie zmiany w strukturze. Tym samym, badaliśmy również P ′0, które
definiowaliśmy jako prawdopodobieństwo tego, że wszystkie kontakty two-
rzące struktury drugorzędowe będą utworzone równocześnie. W przypadku
kohezyny c7A struktury drugorzędowe to tylko β-kartki i zawierają one ok.
50% wszystkich kontaktów.

Do weryfikacji doświadczalnej wybraliśmy cztery przypadki. Dwa z nich
(I119A oraz Q138F) wskazywały na zwiększenie Tf, zaś dwa pozostałe (F127A
i Y44A) – na zmniejszenie (por. górny panel rys. 5.11.). Wyniki pomiarów
CD zostały przedstawione na rys 5.17. i wskazują na obniżenie stabilności
termodynamicznej dla wszystkich czterech mutacji, przy czym największa
zmiana jest obserwowana w przypadku I119A.

Z uwagi na to, że metoda CD pozwala na wyznaczenie zmiany temperatu-
ry topnienia tylko na podstawie wkładu pochodzącego od struktur drugorzę-
dowych, wyniki tak uzyskane należało porównywać z przesunięciem T ′f wyzna-
czonym z P ′0. Przy takiej definicji zmian stabilności termodynamicznej obser-
wowaliśmy obniżenie, bądź brak wpływy mutacji we wszystkich przypadkach
za wyjątkiem kilku takich, jak na przykład N130A, który jest pokazany na
dolnym panelu na rys. 5.11. Mutacja ta wykazuje obniżenie T ′f , chociaż Tf nie
ulega zmianie. Obniżenie wartości T ′f dla I119A, Q138F, F127A oraz Y44A
wynosi odpowiednio 0.004, 0.006, 0.001 i 0.006 ε/kB, co oznacza zmianę rzędu
kilku stopni Celsjusza. Warto zauważyć ponadto, że zmiana P ′0 dla tempe-
ratur wyższych niż T ′f w przypadku mutacji I119A jest bardzo wyraźna, co
również jest zgodne z wynikiem doświadczalnym wskazującym, że to właśnie
ta mutacja ma największy wpływ na stabilność termodynamiczną badanych
struktur.

Podsumowując, w powyższym rozdziale przedstawiliśmy metodę badania
wpływu mutacji punktowych w białkach. Wiąże ona symulacje w modelu peł-
noatomowym i gruboziarnistym oraz jest oparta o zmiany map kontaktów.
Dzięki powyższym badaniom, znaleźliśmy mutacje, które mogą prowadzić
do istotnego zwiększenia stabilności mechanicznej, jak i termodynamicznej
kohezyny c7A. Największy znaleziony wzrost Fmax był rzędu 0.2 ε/Å, tj. ok.
20 pN. Dużo większe zmiany stabilności są możliwe do osiągnięcia przez wpro-
wadzenie podwójnych mutacji punktowych do cystein w obrębie imadła siły.

Dzięki analizie zmian map kontaktów pokazaliśmy również, że mutacje
punktowe w białku 1AOH zazwyczaj były nielokalne i mogły powodować
zmiany konformacyjne w odległości aż do 50 Å.

Nasze przewidywania teoretyczne okazały się jakościowo spójne z wyni-
kami przeprowadzonych eksperymentów. Pokazaliśmy, że zmiana stabilności
termodynamicznej związana z przesunięciem T ′f , czyli temperatury, dla któ-
rej wykres P ′0 przechodzi przez 1

2 , jest różna od otrzymanej z przesunięcia
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Tf, zdefiniowanego w paragrafie 1.2.2., ale zgodna z wynikami doświadczal-
nymi, uzyskanymi dzięki metodzie CD.
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T ±m = 345.4 0.2 K
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Rysunek 5.17. Termiczne rozwijanie kohezyny c7A i czterech wybra-
nych mutacji punktowych
Panele przedstawiają odpowiednio sygnał CD w funkcji temperatury dla WT
(panel A), I119A (B), I127A (C), Y44F (D) oraz Q138F (E). Czerwona li-
nia przedstawia funkcję dopasowaną do danych pomiarowych. Wyznaczone
wartości temperatury topnienia Tm wynoszą odpowiednio (77.8± 0.1)◦C dla
WT, (57.5± 0.2)◦C dla I119A, (72.2± 0.2)◦C dla F127A, (71.3± 0.13)◦C dla
Y44F oraz (71.5± 0.15)◦C dla Q138F. Wyniki zostały uzyskane przez grupę
M. Carrióna-Vázqueza [IX].

Tym samym, cały czas pozostaje otwartym pytanie o wielkość fizyczną, któ-
ra będzie określała stabilność termodynamiczną. Dla białek enzymatycznych
kryterium takie powinno się opierać o przesunięcie temperaturowe związane
z aktywnością katalityczną, a w związku z tym – z obecnością kontaktów w są-
siedztwie obszaru katalitycznego. Z kolei w przypadku białek strukturalnych,
takich jak kohezyna c7A uważamy, że istotne są wszystkie kontakty (zmiany
P0), a nie jedynie odpowiedzialne za tworzenie się struktur drugorzędowych
(zmiany P ′0). W związku z tym, nie jest do końca jasne, czy wybór mutacji
zmieniających stabilność termodynamiczną powinien opierać się o metodę
eksperymentalną CD, która uwzględnia jedynie kontakty tworzące struktury
drugorzędowe (w przypadku kolezyny c7A jest to ok. 50% wszystkich kon-
taktów) czy o wyniki badań teoretycznych, uwzględniających zachowanie się
wszystkich kontaktów.



Rozdział 6

Podsumowanie

W przedstawionej rozprawie doktorskiej omówiliśmy zastosowania me-
tod dynamiki molekularnej zarówno w ramach modelu pełnoatomowego, jak
i gruboziarnistego, do opisu białek z węzłami, wnękami oraz białek celuloso-
malnych i ich kompleksów.

Na postawie symulacji rozciągania mechanicznego domeny c7A kohezyny
pokazaliśmy przewagę modelu gruboziarnistego nad modelem pełnoatomo-
wym w szybkości uzyskiwania wyników.

W ramach modelu gruboziarnistego, przedstawiliśmy dogłębne testy teo-
retyczne nowej metody badania stabilności mechanicznej białek, gdy są one
wbudowywane w układ gospodarz – gość, pokazując jakie warunki muszą być
spełnione dla jej stosowalności.

W rozdziale dotyczącym białek z węzłami omówiliśmy ich zachowanie się,
gdy są one poddawane działaniu siły zewnętrznej i wskazaliśmy możliwą rolę
węzłów w takich strukturach. Pokazaliśmy ponadto, że węzły mogą się sa-
moczynnie rozplątywać pod wpływem temperatury. Badaliśmy także wpływ
granicy woda – powietrze na zachowanie się zawęźlonych białek, które się
do niej zbliżają. Wykazaliśmy, że granica taka może powodować rozplątywa-
nie się węzłów natywnych, jak również zapętlanie się białek, które w stanie
natywnym węzłów nie posiadają.

Znaczna część rozprawy została poświęcona mechanizmom zwijania się
białek z węzłami. Pokazaliśmy, że proces ten jest zupełnie niemożliwy w przy-
padku węzłów głębokich bez odpowiednio przygotowanego stanu początko-
wego badanej struktury czy dodatkowych warunków nakładanych na symu-
lację, ale ulega istotnej poprawie po wprowadzeniu odpychającej ściany dają-
cej efekt obecności rybosomu wytwarzającego białko. Dzięki takiemu podej-
ściu, byliśmy w stanie wykazać, że proces zapętlania się białka w mechani-
zmie pseudowęzłowym jest kierowany przez energię potencjalną konformacji
w otoczeniu miejsca, w którym tworzy się węzeł. Z kolei zastosowanie mode-
lu odpychającej ściany w symulacjach zwijania się struktur z węzłem płyt-
kim pozwoliło na stwierdzenie, że węzły takie tworzą się w mechanizmach
dwupętlowych, a nie jednopętlowych, jak było to wcześniej opisywane. Po-
nadto, odkryliśmy nowy sposób tworzenia się węzłów płytkich, który polega
na obejmowaniu końca łańcucha głównego przez niedomkniętą pętlę. Istotna
poprawa wyników zwijania się białek przy odpychającej ścianie stanowiła
umotywowanie do przeprowadzenia analogicznych symulacji w obecności du-
żo bardziej realistycznego modelu, opartego o atomy węgla i fosforu ze struk-
tury rybosomu, wybrane z bliskiego otoczenia kanału wyjściowego. Pierwsze
z przeprowadzonych przez nas symulacji pokazały dalszą poprawę omawia-
nego procesu.
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Wiele uwagi poświęciliśmy białkom i kompleksom białkowym z wnękami.
Aby umożliwić właściwą charakterystykę takich struktur został napisany pro-
gram SPACEBALL, z którego można obecnie korzystać przez ogólnodostępny
serwer o takiej samej nazwie [103]. Badanie białek z klasy PR-10 pozwoliło
na wskazanie potencjalnej roli wnęk w ich strukturach. Ponadto, dla białek
tych wyznaczaliśmy wiele parametrów mechanicznych, termodynamicznych
oraz geometrycznych.
Przy wykorzystaniu programu SPACEBALL dokonaliśmy również przeglądu
wszystkich struktur wirusów dostępnych w bazie VIPERdb [139] szeregując
je pod względem fizycznej objętości wnęki wewnątrz otoczki.
W chwili obecnej prowadzony jest także przegląd białek dostępnych w bazie
RCSB Protein Data Bank [16] pod kątem takich spoza klasy PR-10, które
również zawierają wnęki.
Z uwagi na fakt, że program SPACEBALL pozwala także na wyznaczanie
objętości całych struktur, wykorzystaliśmy go do określenia objętości amino-
kwasów obecnych w białkach, a przez to efektywnych promieni kul, którymi
można je zastępować, na przykład w symulacjach w ramach modelu grubo-
ziarnistego.

W części dotyczącej celulosomu wprowadziliśmy metodą rekonstrukcji nie-
kompletnych grup bocznych w białkach, opartą o podejście statystyczne,
w którym efektywne promienie aminokwasów wyznaczone zostały na pod-
stawie rozkładu długości kontaktów, jakie one tworzą w reprezentatywnym
zestawie białek. Tak wyznaczone promienie zostały wykorzystane do rekon-
strukcji brakujących grup bocznych i całych residuów w domenie c7A kohezy-
ny. W taki sposób otrzymaliśmy model struktury, która miała być poddawana
mutacjom, tak aby uzyskać jej pożądane właściwości termodynamiczne czy
mechaniczne.
Dzięki zaproponowaniu nowej metody mutacji punktowych byliśmy w stanie
systematycznie zbadać ich wpływ na stabilność mechaniczną czy termody-
namiczną kohezyny, a także wskazać zmiany konformacyjne jakie zachodzą
w ich efekcie. Wyniki naszych badań teoretycznych zostały już potwierdzo-
ne doświadczalnie i mamy nadzieję, że wniosą ważny wkład do badań nad
ulepszaniem celulosomu.

Algorytmy i programy do dynamiki gruboziarnistej, które były rozwi-
jane w ramach pracy na opisanymi problemami, znalazły już zastosowanie
w badaniach dynamiki cukrów [X], oddziaływań białek z cukrami [XI] czy
nanoindentacji celulozy, których rezultaty jeszcze nie zostały opublikowane.
Serwer SPACEBALL jest obecnie wielokrotnie wykorzystywany przez bada-
czy z różnych ośrodków, zaś sam algorytm doczekał się już licznych mody-
fikacji, umożliwiając tym samym pracę nie tylko nad układami, do analizy
których został stworzony.

Reasumując, mamy nadzieję, że metody wypracowane w trakcie badań
nad opisanymi zagadnieniami pomogą w rozwiązywaniu kolejnych proble-
mów, z którymi będą się starali w przyszłości zmierzyć naukowcy.
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