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Rozdziaª 1

Wst¦p

1.1 Wprowadzenie

Ponad jedna trzecia biaªek w organizmach eukariotycznych jest mniej lub bardziej nieuporz¡dkowana

[1], co oznacza, »e nie maj¡ one okre±lonej struktury trzeciorz¦dowej. Takie biaªka nie zwijaj¡ si¦

do struktury natywnej, lecz przyjmuj¡ ró»ne ksztaªty (konformacje), tak wi¦c pojedyncze ªa«cuchy

biaªek mog¡ wygl¡da¢ caªkiem inaczej, nawet je±li znajduj¡ si¦ w identycznych warunkach [2, 3]. Ta

plastyczno±¢ ksztaªtu pozwala biaªkom nieuporz¡dkowanym reagowa¢ na zmiany otoczenia oraz wi¡za¢

si¦ z wieloma innymi biaªkami. Z tego powodu peªni¡ one kluczow¡ rol¦ w regulacji wielu procesów

oraz przekazywaniu sygnaªów w komórce [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Badanie dynamiki zmian konformacji jest wyzwaniem nawet dla pojedynczego ªa«cucha: biaªka

nieuporz¡dkowane nie krystalizuj¡ ze wzgl¦du na ró»norodno±¢ ksztaªtu, a widma NMR trudno zinter-

pretowa¢ [11]. W zwi¡zku z tym istniej¡ du»e problemy z uzyskaniem informacji na temat konformacji

najcz¦±ciej przyjmowanych przez takie biaªko (chocia» ci¡gªy rozwój metody cryo-EM zapowiada, »e

problemy te b¦d¡ coraz mniejsze [12], a w bazie PDB pojawia si¦ coraz wi¦cej biaªek, w których

znajduj¡ si¦ tak»e poªo»enia atomów z regionów nieuporz¡dkowanych [13]). Obecnie do badania zespoªu

statystycznego konformacji biaªka nieuporz¡dkowanego zwykle u»ywa si¦ metod o ni»szej rozdzielczo±ci,

takich jak pomiar �uorescencji z wykorzystaniem rezonansowego transferu energii (FRET [8, 14, 15]),

niskok¡towe rozpraszanie promieni rentgenowskich (SAXS [16, 17, 18]), czy wspomniany wcze±niej

magnetyczny rezonans j¡drowy (NMR [19]). Metody te sprz¦»one s¡ z symulacjami komputerowymi

wykonywanymi przy u»yciu wi¦zów pochodz¡cych z do±wiadczenia [8, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23]. Jednak

naprawd¦ dobra symulacja biaªek nieuporz¡dkowanych powinna odtwarza¢ ich wªa±ciwo±ci bez u»ycia

wi¦zów z do±wiadczenia. Wªa±nie takie symulacje (bez u»ycia wi¦zów) s¡ tematem tej pracy.

Wiele biaªek nieuporz¡dkowanych byªo symulowanych przy u»yciu peªnoatomowych póª siªowych

(takich potencjaªów, w których jednemu rzeczywistemu atomowi odpowiada jedna symulowana kulka,

czasem z wyj¡tkiem atomów wodoru [24, 25, 26, 27, 28, 29]). Przykªady tak symulowanych biaªek
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to α-synukleina [30], poliwalina (polyV [20]) i poliglutamina (polyQ) [31, 32, 33, 34]. Jednak wierne

odwzorowywanie ka»dego atomu znacznie ogranicza skale czasowe symulacji, a przez to mo»liwo±¢

próbkowania wielu konformacji. Ten problem mo»na obej±¢ rezygnuj¡c z odwzorowywania cz¡steczek

wody (metoda ukrytego rozpuszczalnika, ang. implicit solvent), u»ywaj¡c oblicze« rozproszonych na

superkomputerach i kartach gra�cznych, oraz rezygnuj¡c z �rzeczywistego� czasu na rzecz metod typu

wymiana replik czy zmienne w czasie pole siªowe [20, 35, 36].

Je±li rozwa»ymy bardziej skomplikowany problem symulacji wielu oddziaªuj¡cych ze sob¡ biaªek

nieuporz¡dkowanych, modele peªnoatomowe przestan¡ by¢ wystarczaj¡ce nawet przy zastosowaniu

powy»szych metod [37]. Gdyby nawet po±wi¦ci¢ wiele czasu i ±rodków na zastosowanie symulacji

peªnoatomowych dla bardzo du»ych ukªadów, detale na poziomie pojedynczych atomów nie byªyby po

prostu interesuj¡ce w takim przypadku. Dlatego istnieje potrzeba rozwoju modeli gruboziarnistych, w

których wiele rzeczywistych atomów jest odwzorowanych w symulacji w postaci jednego pseudoatomu.

Mo»na u»ywa¢ krótkich symulacji peªnoatomowych do parametryzacji modeli gruboziarnistych, jednak

wówczas s¡ one zbudowane tylko aby symulowa¢ jeden konkretny ukªad [38, 39, 40]. Naszym celem

byªa konstrukcja modelu, który b¦dzie dziaªaª dla jak najszerszej klasy biaªek wewn¦trznie nieuporz¡d-

kowanych.

Istniej¡ modele biaªek, w których ka»dy aminokwas jest reprezentowany przez wi¦cej ni» jeden

pseudoatom [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48], oraz takie, w których liczba atomów odpowiada liczbie

aminokwasów [49, 50, 51, 52, 53]. Te drugie ze wzgl¦du na szybko±¢ symulacji s¡ szczególnie przydatne

przy analizie du»ych ukªadów w du»ych skalach czasowych, na przykªad przy analizie deformacji i

skªadania kapsydów wirusów [54, 55, 56] czy przy odwzorowaniu rozci¡gania biaªek mikroskopem siª

atomowych (AFM) z pr¦dko±ciami odpowiadaj¡cymi eksperymentalnym [IX],[57, 58].

Celem tej pracy jest wªa±nie symulacja jak najwi¦kszych ukªadów w jak najdªu»szych skalach

czasowych, przy zachowaniu najistotniejszych cech ka»dego aminokwasu. W komórkach istniej¡ caªe

pozbawione membran organelle zªo»one z biaªek nieuporz¡dkowanych (oraz RNA) [59, 60]. S¡ one

nietrwaªe i uczestnicz¡ w takich procesach jak podziaª komórki [61], tworzenie j¡derka [62], czy regulacja

mitozy [63]. Takie organelle zachowuj¡ si¦ jak krople cieczy: s¡ bardzo lepkie, mog¡ si¦ ª¡czy¢,

wymienia¢ skªadem z cytoplazm¡ czy zmienia¢ ksztaªt pod wpªywem ruchu [64, 65, 66]. W otoczeniu

takiej kropli tworz¡ce j¡ biaªka wyst¦puj¡ w du»o mniejszym st¦»eniu. Dlatego tworzenie kropel

przez biaªka nieuporz¡dkowane mo»na opisa¢ jako przemian¦ fazow¡ typu ciecz-ciecz [64]. Krople s¡

utrzymywane razem przez przyci¡gaj¡ce i anizotropowe oddziaªywania takie jak wi¡zania wodorowe.

Istnienie takich kropel wykazano tak»e w ukªadach nieorganicznych [67, 68].
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W przypadku kropel biaªkowych maj¡ one rozmiar rz¦du mikrona [64] wi¦c pozostaj¡ na razie

poza mo»liwo±ciami modeli gruboziarnistych, jednak sam proces agregacji biaªek nieuporz¡dkowanych

w wi¦ksze struktury jest ju» w zasi¦gu tych modeli (np. proces tworzenia si¦ granicy faz zostaª

ju» zasymulowany [69]). Jednak w u»ytym do tego celu prostym modelu gruboziarnistym [49, 70]

oddziaªywania przyci¡gaj¡ce mi¦dzy aminokwasami polarnymi s¡ bardzo sªabe [71], dlatego nie nadaje

si¦ on do symulacji agregacji biaªek nieuporz¡dkowanych bogatych w aminokwasy takie jak glutamina

(Q). Biaªka z fragmentami skªadaj¡cymi si¦ wyª¡cznie z glutaminy tworz¡ w komórce dªugo »yj¡ce

agregaty [72, 73, 74] (powstaj¡ one tak»e dla biaªek polyQ, skªadaj¡cych si¦ w caªo±ci z glutamin, np.

Q75 [75]).

Agregacja biaªek bogatych w glutamin¦ jest wa»nym tematem bada«, poniewa» jest ona obserwo-

wana w chorobach neurozwyrodnieniowych wywoªywanych przez takie biaªka [78]. Nie oznacza to,

»e sama skªonno±¢ do agregacji odpowiada za ich toksyczno±¢: dªugie ªa«cuchy polyQ tworz¡ czasem

w¦zªy [34], które mog¡ zatrzymywa¢ ich degradacj¦ w proteasomie [79, 80]. Niezdegradowane biaªka

mog¡ si¦ gromadzi¢ w nadmiarze i powodowa¢ agregacj¦, która jeszcze bardziej utrudnia degradacj¦

[81]. Najbardziej znan¡ z tych chorób neurozwyrodnieniowych jest choroba Huntingtona. Biaªko, które

j¡ wywoªuje (huntingtyna), zawiera przy N-ko«cu fragment, kodowany przez ekson 1 genu huntingtyny.

Fragment ten jest odcinany przez kaspazy [82, 83]. Zawiera on trakt Qn glutamin, a toksyczno±¢ pojawia

si¦ gdy n przekracza próg okoªo 40 � co odpowiada progowi tworzenia si¦ w¦zªów [34]. Przedstawiony

w tej pracy model potra� symulowa¢ tworzenie si¦ w¦zªów w ªa«cuchach poliglutaminy [I]. Dopiero

niedawno agregaty tworzone przez biaªka kodowane przez ekson 1 huntingtyny zacz¦to uznawa¢ za

krople - zaobserwowano w nich przej±cie ciecz-ciaªo staªe [84, 85, 86].

Warto zrobi¢ tu dygresj¦ na temat tego, dlaczego biaªka bogate w hydro�low¡ glutamin¦ tak ch¦tnie

ª¡cz¡ si¦ ze sob¡, mimo »e jest ona hydro�lowa, wi¦c woda powinna by¢ dla tych biaªek dobrym

rozpuszczalnikiem. Jest tak dlatego, »e w teorii ªa«cuchy boczne glutaminy mog¡ tworzy¢ ze sob¡

po dwa wi¡zania wodorowe (Rys. 1.1), co mo»e dawa¢ równie korzystn¡ energi¦ swobodn¡ co w

przypadku wysycenia tych wi¡za« wodorowych przez wod¦. Trzeba tu odró»ni¢ amor�czne krople

poliglutaminy, w których takie oddziaªywania ªa«cuchów bocznych mog¡ odgrywa¢ znacz¡c¡ rol¦, od

zªogów amyloidowych, które tworz¡ si¦ przy u»yciu oddziaªywa« ªa«cucha gªównego [87].
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Rysunek 1.1: Schemat tworzenia wi¡za« wodorowych mi¦dzy ªa«cuchami bocznymi glutamin. Litera

B oznacza reszt¦ biaªka.

Prof. Sobolewski z IFPAN wykonaª nieopublikowane symulacje bardzo dokªadn¡ metod¡ teorii

funkcjonaªów g¦sto±ci (DFT) dla 9 par glutamin1. Jeden z 9 przypadków jest pokazany na Rys.

1.2. Tym niemniej w »adnej symulacji przed lub po relaksacji DFT nie utworzyªy si¦ dwa wi¡zania

wodorowe, co sugeruje, »e mi¦dzy dwoma ªa«cuchami bocznymi glutamin nie zawsze powstaj¡ oba

wi¡zania.

Agregacja biaªek bogatych w glutamin¦ byªa ju» symulowana przez modele gruboziarniste [87, 88,

89], jednak w pierwszej z cytowanych prac symulowano tylko dwa ªa«cuchy. W drugiej symulowano

co najwy»ej 1152 aminokwasy naraz, co daje niewielk¡ statystyk¦ dotycz¡c¡ rozmiarów klastrów two-

rzonych przez agreguj¡ce ªa«cuchy (symulacje agregacji w tej rozprawie obejmuj¡ co najmniej 1800

aminokwasów). W trzeciej z cytowanych prac jeden pseudoatom reprezentowaª caªy ªa«cuch, co

uniemo»liwiaªo badanie takich aspektów agregacji jak anizotropowo±¢ oddziaªywa«. Jednak przede

wszystkim w »adnej z powy»szych prac nie wyznaczono dla poliglutaminy diagramu fazowego ani nie

wyznaczono prawa pot¦gowego dotycz¡cego czasu »ycia kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami [IV].

Istnieje natomiast zestaw biaªek nieuporz¡dkowanych bogatych w glutamin¦, których agregaty jesz-

cze nigdy wcze±niej (wg wiedzy autora) nie byªy symulowane: jest to gluten (Rys. 1.3). Jego niezwykªe

wªa±ciwo±ci wiskoelastyczne powoduj¡, »e posiada on zarówno cechy ciaªa staªego jak i cieczy. Te

wªa±ciwo±ci mo»na scharakteryzowa¢ przez u»ycie dynamicznego moduªu ±cinania G∗, który jest jedn¡

z niewielu wielko±ci niezale»nych (w pewnym zakresie) od ksztaªtu i wielko±ci próbki. Wªa±nie ch¦¢

1struktury pocz¡tkowe pochodziªy z bazy PDB, oprócz glutamin symulowane byªy tak»e aminokwasy s¡siaduj¡ce

razem z nimi w sekwencji (razem 6 lub mniej aminokwasów). �a«cuchy byªy zako«czone grup¡ acetylow¡ od N-ko«ca i

grup¡ N-Me od C-ko«ca. Symulacje polegaªy na relaksacji na poziomie DFT/TPSS w bazie SVP w dielektrycznej wn¦ce

przy zaªo»eniu, »e rozpuszczalnikiem jest woda.
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Rysunek 1.2: Peptyd z 6 aminokwasów (ªa«cuchy boczne glutamin pogrubione) pokolorowany wg

schematu CPK (azot - niebieski, tlen - czerwony, w¦giel - morski, wodór - biaªy). Pozycje ªa«cuchów

bocznych glutamin przed relaksacj¡ DFT s¡ póªprzezroczyste. Wi¡zania wodorowe s¡ zaznaczone na

niebiesko.

wyznaczenia G∗ glutenu w symulacji byªa pierwotnym powodem powstania modeli gruboziarnistych

opisanych w publikacjach [I, II]. Mimo »e ostatecznie uzyskana wielko±¢ ró»ni si¦ od tej uzyskanej

w do±wiadczeniu [V], nale»y pami¦ta¢, »e dynamiczny moduª ±cinania poznaje si¦ poddaj¡c próbk¦

periodycznym deformacjom, które w do±wiadczeniu s¡ rz¦du 1 Hz [90], a w symulacji rz¦du 10 kHz [V].

Z powodu tak du»ej ró»nicy skal czasowych nie spodziewamy si¦ uzyska¢ zgodno±ci ilo±ciowej, zwªaszcza

»e G∗ zale»y od cz¦sto±ci. Jednak nasz model umo»liwia nam poznanie molekularnych mechanizmów

wpªywaj¡cych na elastyczno±¢ glutenu oraz pozwala wyznaczy¢, które czynniki s¡ dla tej elastyczno±ci

najwa»niejsze. Jest to szczególnie wa»ne, poniewa» biaªka glutenu s¡ nierozpuszczalne w wodzie, co

znacz¡co utrudnia badanie ich konformacji [91]. Jedyne symulacje tych biaªek dotycz¡ pojedynczych

ªa«cuchów, a nie agregatów [92, 93], tak wi¦c symulacja jak wygl¡da odpowied¹ glutenu na deformacj¦

na poziomie pojedynczych biaªek jest wa»nym celem badawczym, zwªaszcza uwzgl¦dniaj¡c znaczenie

przemysªowe elastyczno±ci glutenu przy wypieku pieczywa [94].

Innym ukªadem, którego tak jak gluten nie da si¦ w praktyce symulowa¢ peªnoatomowo, jest cellu-

losom: kompleks biaªek trawi¡cych celuloz¦, poª¡czonych nieuporz¡dkowanymi ª¡cznikami [95, 96, 97].

Nie b¦dzie on omawiany w tej rozprawie, mo»e jednak by¢ symulowany przedstawionym tu modelem.

Niezale»nie od korzy±ci, jakie pªyn¡ z lepszego poznania mechanizmów agregacji poliglutaminy i

elastyczno±ci glutenu, model umo»liwiaj¡cy symulacje tysi¦cy aminokwasów w skalach czasowych rz¦du

10



Rysunek 1.3: Rozci¡ganie makroskopowej próbki glutenu. Klatka z �lmu [98].

milisekund (przy zachowaniu kluczowych cech tych aminokwasów) jest ciekawy sam w sobie.

Ze wzgl¦du na natur¦ problemu (periodyczna deformacja glutenu i ±ledzenie kinetyki agregacji

poliglutaminy) zdecydowali±my si¦ na prost¡ dynamik¦ molekularn¡, bez u»ycia specjalnych technik

próbkowania takich jak wymiana replik [35] czy metoda Monte Carlo [99]. Z tego samego powodu nie

u»yli±my dynamiki Brownowskiej [100] ani nieci¡gªej dynamiki molekularnej [101, 102] (nie daªoby si¦

w tym przypadku obliczy¢ napr¦»e« wywoªywanych przez deformacj¦ glutenu). Nasz model jest na tyle

uproszczony, »e trudno byªoby wyprowadzi¢ potencjaª oddziaªywa« mi¦dzy aminokwasami bezpo±rednio

z rz¡dz¡cych nimi kwantowych praw �zyki (cho¢ jest to mo»liwe [42]), dlatego zdecydowali±my si¦ u»y¢

potencjaªu empirycznego, który korzysta z wiedzy na temat istniej¡cych struktur biaªek [103, 104, 105].

Ze wzgl¦du na du»e rozmiary badanych ukªadów zrezygnowali±my z pseudoatomów reprezentuj¡cych

wod¦ [46], a tak»e ograniczyli±my si¦ do jednego pseudoatomu na aminokwas. Poza tym nasz model to

jeden z niewielu, gdzie biaªko mo»e by¢ cz¦±ciowo nieuporz¡dkowane, a cz¦±ciowo uporz¡dkowane (inne

modele które to umo»liwiaj¡ [46, 106, 107, 108] nie mogªy by¢ zastosowane z którego± z podanych wy»ej

powodów). Warto zauwa»y¢, »e modele gruboziarniste stosowano od dawna z du»ym powodzeniem do

bada« du»ych zmian konformacyjnych biaªek uporz¡dkowanych [25, 99, 109, 110, 111, 112]. Sama

konstrukcja modelu gruboziarnistego pozwala na lepsze zrozumienie badanego ukªadu poprzez wyra»e-

nie skomplikowanych oddziaªywa« w prostszy sposób: mimo »e jeden aminokwas jest reprezentowany

przez jeden pseudoatom, przedstawione tu modele potra�¡ odró»ni¢ kiedy oddziaªuje on przy pomocy

ªa«cucha bocznego, a kiedy ªa«cucha gªównego. Metoda ta mo»e by¢ wykorzystana tak»e dla innych

polimerów z grupami bocznymi. Podobne podej±cie zostaªo (niezale»nie) zastosowane dla oddziaªywania

biaªek z ªa«cuchami kwasów nukleinowych RNA i DNA [113] (jeden nukleotyd byª tam reprezentowany

przez 3 pseudoatomy). Jednak w tej rozprawie prezentowane s¡ (wg wiedzy autora) pierwsze dwa

modele z jedn¡ kulk¡ na aminokwas, które uwzgl¦dniaj¡ podczas dynamiki molekularnej kierunkowo±¢

oddziaªywa« ªa«cucha bocznego i gªównego. Kierunkowo±¢ oddziaªywa« nie jest brana pod uwag¦ w

konkurencyjnym modelu [49, 70], u»ytym do symulacji wspomnianej separacji faz [69, 114].
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Do analizy wyników prezentowanych tu symulacji wykorzystane zostaªy takie wielko±ci jak pro-

mie« bezwªadno±ci, odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami ªa«cucha biaªkowego, liczba i rodzaj kontaktów mi¦dzy

aminokwasami (de�nicje kontaktów podane b¦d¡ w nast¦pnych rozdziaªach), liczba i rozmiar wn¦k

tworzonych podczas agregacji (wyznaczonych algorytmem Spaceball [115, 116]) czy liczba spl¡ta«

(wyznaczonych algorytmem Z1 [117, 118, 119, 120]).

1.2 Plan pracy

Rozprawa ta zostaªa podzielona na cztery gªówne rozdziaªy:

�Budowa modelu gruboziarnistego� przedstawia konstrukcj¦ modelu gruboziarnistego do symulacji

dynamiki molekularnej biaªek nieuporz¡dkowanych b¡d¹ cz¦±ciowo uporz¡dkowanych [I]. Model ten

byª dalej rozwijany [II], co tak»e jest opisane, jednak do symulacji w pozostaªych rozdziaªach u»yty

zostaª pierwszy model [I]. Szczegóªy techniczne potrzebne do u»ycia modelu na wªasnym komputerze

nie s¡ opisane w tej rozprawie, s¡ jednak dost¦pne w artykule [VI].

�Wyniki symulacji pojedynczych ªa«cuchów� opisuje symulacje pojedynczych ªa«cuchów biaªek

nieuporz¡dkowanych, w szczególno±ci metody bada« ich zmian konformacyjnych czy tworzenie si¦

w¦zªów w poliglutaminie. Rozdziaª ten obejmuje publikacje [I,III], jednak przedstawiona jest tylko

niewielka cz¦±¢ artykuªu [III], natomiast cz¦±¢ wyników (klastrowanie konformacji i ich czasy »ycia)

jest opisana szerzej ni» w tych dwóch publikacjach.

�Symulacje wielu ªa«cuchów poliglutaminy i polialaniny� omawia wyniki uzyskane w artykule [IV],

zawiera tak»e te informacje z rozdziaªów w ksi¡»kach [VII,VIII], które powstaªy podczas prac nad

doktoratem. Niektóre dane dotycz¡ce innych metod wyznaczania diagramu fazowego nie byªy jednak

jeszcze publikowane.

�Symulacje biaªek glutenu, kukurydzy i ry»u� to rozszerzona wersja artykuªu [V].
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Rozdziaª 2

Budowa modelu gruboziarnistego

2.1 Wprowadzenie

Praca nad doktoratem doprowadzila do powstania dwóch odr¦bnych modeli gruboziarnistych opartych

na dynamice atomów w¦gla Cα.

Pierwszy opiera si¦ na idei kontaktu mi¦dzy aminokwasami: para aminokwasów b¦d¡ca blisko siebie

(ewentualnie speªniaj¡ca jeszcze inne kryteria) tworzy kontakt.

Drugi model zawiera nowy, niestosowany wcze±niej potencjaª wykorzystuj¡cy niewªa±ciwy k¡t dwu-

±cienny. Jest on interesuj¡c¡ alternatyw¡ dla pierwszego.

Podpunkty �Symulacje dynamiki molekularnej�, �Sztywno±¢ ªa«cucha� i �Wybór temperatury� s¡

wspólne dla obu modeli. Jednak poniewa» wi¦kszo±¢ symulacji w tej rozprawie wykonana zostaªa

pierwszym modelem, to jemu po±wi¦cone zostanie wi¦cej uwagi.

Lista par aminokwasów b¦d¡cych w kontakcie wyznacza map¦ kontaktów (dla danej konformacji

biaªka). Mapa kontaktów jest poj¦ciem kluczowym dla modeli gruboziarnistych opartych na strukturze

natywnej [50, 51, 121, 122, 123], w których natywna konformacja odpowiada minimum potencjaªu w

modelu (lub jest bardzo blisko tego minimum). Takie modele u»ywaj¡ metody ukrytego rozpuszczalnika

(brak jest pseudoatomów reprezentuj¡cych wod¦). Taka konstrukcja modelu jest zgodna z zasad¡

minimalnej frustracji i prowadzi do optymalnego lejka zwijania w przypadku biaªek uporz¡dkowa-

nych [124, 125]. Mapa kontaktów jest w takim wypadku tworzona na podstawie struktury natywnej

[122, 126, 127, 128], a potencjaª jest skonstruowany tak, aby tylko aminokwasy b¦d¡ce w tej natywnej

mapie kontaktów przyci¡gaªy si¦ podczas symulacji. Nie ma jednak jednego uniwersalnie przyj¦tego

kryterium jak konstruowa¢ map¦ kontaktów. W dotychczas u»ywanym modelu gruboziarnistym dla

biaªek uporz¡dkowanych (opisywany tu model stanowi jego rozwini¦cie i uzupeªnienie dla biaªek nie-

uporz¡dkowanych) u»ywamy mapy kontaktów opartej na przekrywaniu si¦ kul reprezentuj¡cych ci¦»kie

atomy w strukturze natywnej [129, 130, 131], tzn. dwa aminokwasy s¡ w kontakcie je±li ich ci¦»kie

atomy si¦ przekrywaj¡. Sparametryzowany na podstawie eksperymentów rozci¡gania biaªek model

[53] pokazuje, »e potencjaª Lenard-Jonesa (LJ) zastosowany dla aminokwasów z tak utworzonej mapy
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kontaktów poprawnie odtwarza dynamik¦ rozci¡gania i zwijania biaªek. Aminokwasy spoza mapy

kontaktów oddziaªuj¡ ze sob¡ odpychaj¡c¡ cz¦±ci¡ potencjaªu LJ.

Przedstawione powy»ej podej±cie oparte na strukturze natywnej nie mo»e by¢ zastosowane do

biaªek nieuporz¡dkowanych, które nie maj¡ jednej takiej struktury [1], lecz dynamicznie przyjmuj¡

wiele ró»nych konformacji. Nie maj¡ te» tak gª¦bokich minimów w krajobrazie energetycznym, lecz

przeskakuj¡ z jednego pªytkiego minimum w drugie [III]. Nie ma w zwi¡zku z tym jednej staªej mapy

kontaktów. Mo»na jednak w ka»dej chwili uznawa¢ pewne pary aminokwasów za przyci¡gaj¡ce si¦,

tworz¡c chwilow¡ map¦ kontaktów. Tak jak w modelu dla biaªek uporz¡dkowanych, pseudoatomy

reprezentuj¡ce aminokwasy maj¡ wspóªrz¦dne odpowiadaj¡ce atomom w¦gla Cα tych aminokwasów.

O tym, która para aminokwasów tworzy chwilowy kontakt, decyduj¡ trzy kryteria:

1. odlegªo±¢ mi¦dzy aminokwasami

2. odpowiedni kierunek jaki miaªyby grupy boczne i wi¡zania wodorowe ªa«cucha gªównego (wy-

znaczony tylko na podstawie wspóªrz¦dnych pseudoatomów, odpowiadaj¡cych atomom Cα)

3. liczba kontaktów jak¡ dany aminokwas mo»e utworzy¢

Je±li wszystkie trzy kryteria s¡ speªnione, kontakt zostaje utworzony. Zanim kryteria te zostan¡

omówione dokªadniej, model zostanie omówiony od podstaw.

2.2 Symulacje dynamiki molekularnej

W modelu gruboziarnistym nie s¡ symulowane »adne atomy wody ani rozpuszczonych w niej jonów

(u»ywamy metody ukrytego rozpuszczalnika). Ukªad ewoluuje w czasie zgodnie z zasadami dynamiki

molekularnej przy uwzgl¦dnieniu tªumienia zale»nego od pr¦dko±ci i szumu termicznego (dynamika

Langevina). Rozpuszczalnik jest zatem reprezentowany przez tªumienie i szum termiczny, odpowia-

daj¡cy temperaturze T . Charakterystyczna skala czasowa τ jest rz¦du 1 ns [132], a dynamika jest

nadtªumiona (ruch pseudoatomów jest bardziej dyfuzyjny ni» balistyczny). Wspóªczynnik tªumienia γ

wynosi w tym modelu 2m/τ , gdzie m to ±rednia masa aminokwasu. Bardziej realistyczne warto±ci γ

s¡ okoªo 25 razy wi¦ksze [133], jednak przyj¦cie ich zmniejszyªoby skal¦ czasow¡ (symulacje s¡ zatem

ekstrapolacj¡ dla dªugich skal czasowych).

Aminokwasy s¡ poª¡czone w ªa«cuch przy pomocy potencjaªu harmonicznego ze staª¡ spr¦»ysto±ci

k = 100 Å−2 · ε z minimum odpowiadaj¡cym odlegªo±ci 3.8 Å. Jednostka energii to ε = 1.58 kcal/mol,
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odpowiadaj¡ca (w du»ym przybli»eniu) energii z jak¡ przyci¡gaj¡ si¦ aminokwasy tworz¡ce mi¦dzy

sob¡ jedno wi¡zanie wodorowe [134].

Równanie ruchu dla i-tego aminokwasu to:

m
d2~ri
d2t

= ~Fi − γ
d~ri
dt

+ ~Γi (2.1)

gdzie ~ri to pozycja aminokwasu, ~Fi to siªa wynikaj¡ca z potencjaªu, γ = 2m/τ to wspóªczynnik

tªumienia, a ~Γi to biaªy szum termiczny z wariancj¡ σ2 = 2γkBT .

Równania ruchu s¡ rozwi¡zywane przez algorytm predyktor-korektor 5. rz¦du [135]. Jednostka

τ odpowiada 200 krokom symulacji. Jak wspomniano wcze±niej, kontakty tworz¡ si¦ dynamicznie.

Kontakt oznacza przyci¡gaj¡cy potencjaª LJ. Nagªe wª¡czenie takiego potencjaªu mogªoby doprowadzi¢

do niestabilno±ci numerycznych, dlatego po utworzeniu kontaktu odpowiedni potencjaª jest wª¡czany

quasi-adiabatycznie: gª¦boko±¢ studni potencjaªu ro±nie liniowo od 0 do −ε w ci¡gu 10 τ . Taka skala

czasowa (2000 kroków symulacji) jest dostatecznie dªuga, aby ukªad ulegª termalizacji. Wyª¡czanie

kontaktu zachodzi analogicznie. Krótsze czasy przeª¡czania tad prowadz¡ do wzrostu caªkowitej energii

w ukªadzie (górna cz¦±¢ Rys. 2.1). Dªu»sze czasy (do 40 τ) nie wpªywaj¡ na wyniki symulacji, ale czasy

powy»ej 40 τ prowadz¡ do zwi¦kszonej mobilno±ci ªa«cucha biaªkowego, która prowadzi do nadmiernego

zwi¦kszenia rozmiarów ukªadu (dolna cz¦±¢ Rys. 2.1).

Rysunek 2.1: Dane dla symulacji poliglutaminy o dªugo±ci 30 aminokwasów (Q30) dla ró»nych czasów

quasi-adiabatycznego przeª¡czania kontaktów tad. Górny panel pokazuje wygªadzon¡ energi¦ caªkowit¡

E w funkcji czasu. Dolny panel pokazuje odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami l w funkcji tad, u±rednion¡ po 100

symulacjach. Bª¡d ±redniej jest rz¦du rozmiaru punktu na wykresie. Wariancja σ2 tak»e ro±nie gdy tad

przekracza 50 τ . Oparte na rys. S7 z artykuªu [I].
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2.3 Sztywno±¢ ªa«cucha

Sztywno±¢ ªa«cucha jest zwykle utrzymywana dzi¦ki potencjaªom dziaªaj¡cym na k¡ty pªaskie i dwu-

±cienne utworzone przez s¡siaduj¡ce ze sob¡ aminokwasy. W modelach opartych na strukturze natywnej

minima tych potencjaªów odpowiadaj¡ k¡tom ze struktury natywnej. W przypadku biaªek nieustruk-

turyzowanych tak jednoznacznych minimów nie ma, dlatego zamiast tego u»ywamy potencjaªów zapro-

ponowanych dla biaªek nieuporz¡dkowanych przez grup¦ Ghavani i in. [136]

Potencjaªy zostaªy uzyskane poprzez zastosowanie metody inwersji boltzmannowskiej do zestawu

wyznaczonych eksperymentalnie k¡tów charakteryzuj¡cych wi¡zania chemiczne mi¦dzy aminokwasami

dla nieuporz¡dkowanych fragmentów biaªek (posiadaj¡cych struktur¦ kª¦bka statystycznego, ang. ran-

dom coil) [136]. Potencjaªy te s¡ do±¢ szerokie: w zasi¦gu �uktuacji termicznych kT znajduje si¦ okoªo

60o (potencjaªy oparte na strukturze natywnej s¡ zwykle du»o w¦»sze).

U»yty potencjaª zale»y od tego, jakie aminokwasy tworz¡ dany k¡t. Aminokwas mo»e nale»e¢ do

jednego z trzech typów: glicyna, prolina albo reszta (X). Dla k¡ta pªaskiego zwi¡zanego ze ±rodkowym

z trzech aminokwasów jest 27 mo»liwych kombinacji. Zastosowany zostaª tu potencjaª poziomu 2

[136], co oznacza, »e potencjaª k¡ta pªaskiego zale»y tylko od ±rodkowego aminokwasu i od tego czy

poprzedzaj¡cy go s¡siad jest prolin¡ (co daje 6 kombinacji). Kolejno±¢ aminokwasów ma znaczenie,

poniewa» odpowiada za chiralno±¢ ªa«cucha. Rozró»nianie glicyny i proliny ma szczególne znaczenie

dla glutenu, który ma wysok¡ zawarto±¢ tych aminokwasów [137].

W przypadku k¡ta dwu±ciennego trzeba rozpatrze¢ cztery s¡siednie aminokwasy. Na poziomie 2

potencjaª dihedralny zale»y od 2 ±rodkowych, co daje 9 kombinacji.

Potencjaªy dla k¡tów pªaskich i dwu±ciennych zostaªy uzyskane na podstawie biblioteki fragmentów

o strukturze kª¦bka statystycznego dla temperatury pokojowej. Pierwotnie miaªy one odwzorowywa¢

wªa±ciwo±ci zdenaturowanych biaªek, w których aminokwasy si¦ nie przyci¡gaj¡ [136]. W zwi¡zku z

tym potencjaª ten nie wykazuje preferencji do »adnej struktury drugorz¦dowej (chyba »e uznamy kª¦bek

statystyczny za rodzaj struktury drugorz¦dowej). Jednak dla biaªek uporz¡dkowanych w zwykªych

warunkach aminokwasy mog¡ si¦ przyci¡ga¢ i tworzy¢ przej±ciowe b¡d¹ trwaªe α-helisy lub β-kartki.

Aby takie struktury mogªy powsta¢, dopuszczane jest tworzenie kontaktów mi¦dzy i-tym a i + 3im

aminokwasem w ªa«cuchu poniewa» takie kontakty odpowiadaj¡ wi¡zaniom wodorowym stabilizuj¡cym

α-helisy w reprezentacji peªnoatomowej ªa«cucha gªównego [138]. Natura kontaktów i, i + 4 zostanie

omówiona pó¹niej.

16



Potencjaªy dla k¡tów pªaskich s¡ pokazane na Rys. 2.2, a dla k¡tów dwu±ciennych na Rys. 2.3. W

obu przypadkach do potencjaªów statystycznych zostaªa dopasowana funkcja analityczna: wielomian

6. rz¦du dla k¡tów pªaskich, a dla dwu±ciennych funkcja zawieraj¡ca funkcje sinus i cosinus k¡ta

dwu±ciennego.

Wszystkie wspóªczynniki tych funkcji, podane tutaj w kJ/mol, zostaªy przeksztaªcone do jednostek

energii u»ywanych w programie, ε = 6.6 kJ/mol= 1.58 kcal/mol. Warto±¢ ε odpowiada energii kontaktu

wyprowadzonej z symulacji peªnoatomowych [139].

2.3.1 Potencjaª k¡ta pªaskiego

Potencjaª statystyczny k¡ta pªaskiego zostaª dopasowany do funkcji:

ax6 + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx+ g = 0 (2.2)

gdzie x to k¡t pªaski w radianach. Wspóªczynniki znajduj¡ si¦ w tabeli 2.1.

Kombinacja
aminokwasów g f e d c b a

OGY 137767.79 -417519.49 523500.78 -347689.12 129057.84 -25394.62 2070.23
OGP 54278.92 -166180.67 210155.26 -140514.29 52413.91 -10347.96 845.30
OPY 228674.80 -725717.73 953197.76 -663471.51 258240.30 -53322.81 4566.15
OPP 70917.09 -225383.01 295803.17 -205330.47 79600.56 -16366.17 1396.80
OXY 104836.85 -322892.77 411580.60 -277931.71 104885.76 -20978.03 1737.72
OXP 111628.30 -353562.64 462991.27 -320775.91 124020.92 -25374.95 2147.03

Tabela 2.1: Wspóªczynniki u»yte w dopasowaniu wielomianu 6. stopnia (w jednostkach kJ/mol) dla 6

kombinacji: O to dowolny aminokwas, Y dowolny poza prolin¡, X dowolny poza glicyn¡ (G) i prolin¡

(P).

2.3.2 Potencjaª k¡ta dwu±ciennego

Potencjaª statystyczny k¡ta dwu±ciennego zostaª dopasowany do funkcji:

a sin(x) + b cos(x) + c sin2(x) + d cos2(x) + e sin(x) cos(x) + f (2.3)

gdzie wspóªczynniki a, b, c, d, e s¡ podane w tabeli 2.2.
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OGP OGY

OPP OPY

OXP OXY

Rysunek 2.2: Statystyczny potencjaª k¡ta pªaskiego [136] (czarny) i dopasowany wielomian (czerwony)

dla kombinacji opisanych w tabeli 2.1. Oparte na rys. S5 z artykuªu [I].
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Gly-Gly Gly-Pro Gly-X

Pro-Gly Pro-Pro Pro-X

X-Gly X-Pro X-X

Rysunek 2.3: Statystyczny potencjaª k¡ta dwu±ciennego [136] (punkty) i dopasowana funkcja (linie)

dla kombinacji opisanych w tabeli 2.2. Oparte na rys. S6 z artykuªu [I].

Kombinacja
aminokwasów f a b c d e
GG 2.117 -0.008 0.004 -0.125 0.425 -0.061
GP 2.639 0.929 -0.185 0.016 0.286 0.073
GX 2.149 -0.006 0.203 -0.161 0.461 0.133
PG 2.165 -0.102 0.109 0.149 0.152 -0.742
PP 3.205 1.171 0.091 -0.254 0.558 -1.570
PX 2.304 0.115 0.429 0.201 0.100 -0.803
XG 2.136 0.018 -0.071 0.122 0.179 -0.624
XP 2.740 0.739 0.686 0.219 0.083 -0.791
XX 2.142 0.006 0.257 0.155 0.146 -0.448

Tabela 2.2: Wspóªczynniki dopasowania potencjaªu k¡ta dwu±ciennego (w jednostkach kJ/mol) dla 9

kombinacji 2 ±rodkowych aminokwasów. X oznacza dowolny aminokwas poza glicyn¡ (G) i prolin¡ (P).
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2.4 Temperatura pokojowa Tr

Optymalna temperatura do przeprowadzania symulacji w modelach gruboziarnistych zale»y od przy-

j¦tej sztywno±ci ªa«cucha [140]. Zakres temperatur, w którym biaªka ustrukturyzowane zwijaj¡ si¦

najszybciej (w modelu opartym na strukturze natywnej) wynosi mi¦dzy 0.3 a 0.35 ε/kB je±li sztywno±¢

jest opisana potencjaªem chiralno±ciowym [140], ale dla potencjaªu k¡tów pªaskich i dwu±ciennych (z

minimami dla struktury natywnej) ten zakres zwi¦ksza si¦ do okoªo 0.7 ε/kB. Z warto±ci jednostki

energii ε i staªej Boltzmanna wynika, »e temperatura pokojowa Tr wynosi okoªo 0.35 ε/kB (dokªadnie

0.38), jednak jak wida¢ na przykªadzie biaªek uporz¡dkowanych optymalna temperatura symulacji mo»e

by¢ inna. Dlatego trzeba byªo zbada¢ jakie Tr przyj¡¢ dla modelu biaªek nieuporz¡dkowanych.

Mo»na do modelu opartego na strukturze natywnej zastosowa¢ sztywno±¢ ªa«cucha jak dla biaªek

nieuporz¡dkowanych, wtedy optymalny zakres temperatur zwijania dla biaªek o kodach PDB 1GB1,

1TIT, 1UBQ, and 2M7D wynosi mi¦dzy 0.3 a 0.35 ε/kB.

Temperatura Tr dla biaªek nieuporz¡dkowanych zostaªa wyznaczona na podstawie symulacji po-

liglutaminy i poliproliny (polyQ i polyP). �redni¡ odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami ªa«cucha mo»na wtedy

porówna¢ z wynikami do±wiadczalnymi [14, 141] (a w przypadku polyQ tak»e z wynikami symulacji peª-

noatomowych [34]). Rys. 2.4 pokazuje, »e dla temperatury 0.3 ε/kB ±rednia odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami

w symulacji najlepiej zgadza si¦ z wynikami symulacji peªnoatomowych (dolny panel) i do±wiadczenia

(górny panel), które byªy prowadzone dla temperatury pokojowej. Zgodno±¢ dla T = 0.2 ε/kB jest

porównywalnie dobra dla polyQ, ale wyniki dla polyP pokazuj¡, »e wªa±ciwa temperatura jest wi¦ksza

lub równa 0.3.

Poliprolina praktycznie nie tworzy kontaktów przyci¡gaj¡cych mi¦dzy odlegªymi aminokwasami i

posiada du»¡ sztywno±¢ [14], dlatego tak»e jest dobrym ukªadem do wyznaczenia temperatury symu-

lacji. Rys. 2.5 wskazuje, »e 0.38ε/kB jest faktycznie najbardziej odpowiedni¡ temperatur¡. Jednak

wi¦kszo±¢ symulacji zostaªa wykonana w temperaturze 0.35ε/kB (chyba »e zaznaczono inaczej).
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Rysunek 2.4: �rednia odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami ªa«cucha l w funkcji liczby aminokwasów w ªa«cuchu

n w porównaniu do symulacji peªnoatomowych [34] polyQ (dóª) oraz do l wyznaczonego do±wiadczalnie

dla ªa«cuchów postaci KKWQmAKK (góra). Cztery temperatury symulacji s¡ podane w jednostkach

ε/kB. Peªne punkty odpowiadaj¡ symulacjom, czarne puste kóªka odpowiadaj¡ symulacjom peªnoato-

mowym [34] lub eksperymentom [141]. Bª¡d ±redniej jest mniejszy ni» rozmiar punktów. Oparte na

rys. S8 z artykuªu [I].

Rysunek 2.5: �rednia odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami ªa«cucha l (dóª) oraz odchylenie ±redniej σ (góra) w

funkcji liczby aminokwasów w ªa«cuchu n w porównaniu do eksperymentu [14]. Cztery temperatury

symulacji s¡ podane w jednostkach ε/kB. Peªne punkty odpowiadaj¡ symulacjom, czarne krzywe

eksperymentowi.
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2.5 Model quasi-adiabatyczny

2.5.1 Posta¢ potencjaªu

Oddziaªywania mi¦dzy aminokwasami bazuj¡ na modelach opartych o map¦ kontaktów [53, 57, 142],

ale mapa kontaktów nie pochodzi teraz ze struktury natywnej, lecz jest uaktualniana w ka»dym kroku

symulacji. Warto pami¦ta¢, »e poªo»enie i-tego pseudoatomu w symulacji ma odpowiada¢ poªo»eniu

atomu w¦gla Cα w rzeczywisto±ci.

Kiedy aminokwasy i oraz j (w odlegªo±ci ri,j od siebie) s¡ w kontakcie, ich oddziaªywanie opisuje

potencjaª Lennard-Jonesa (LJ):

VL−J(ri,j) = 4ε

[(
σi,j
ri,j

)12

−
(
σi,j
ri,j

)6
]

(2.4)

gdzie gª¦boko±¢ potencjaªu ε jest taka sama jak w modelu dla biaªek uporz¡dkowanych: wielko±¢ okoªo

110 pN Å zostaªa w nim wyznaczona przez dopasowanie do wyników eksperymentalnego rozci¡gania

biaªek [57]. Warto±¢ ta jest równa podanej wcze±niej warto±ci 1.58 kcal/mol [139].

Drugi parametr potencjaªu LJ, σi,j = rmin · (0.5)
1
6 , (gdzie rmin oznacza poªo»enie minimum poten-

cjaªu), zale»y od tego jakie aminokwasy s¡ w kontakcie. Wybór σi,j i kryteria utworzenia kontaktu s¡

omówione poni»ej. Kontakt jest natomiast zrywany zawsze gdy ri,j > f σi,j (gdzie f = 1.5, cho¢ w

podpunkcie 2.5.3 dyskutowana jest te» warto±¢ 1.3).

2.5.2 Rodzaje kontaktów i ich charakterystyczne odlegªo±ci

Zakªadamy, »e �zyka oddziaªywania mi¦dzy dwoma bliskimi sobie aminokwasami jest uniwersalna,

zatem parametryzacj¦ kontaktów do modelu biaªek nieuporz¡dkowanych zacz¦li±my od stworzenia bazy

kontaktów z 21 090 biaªek uporz¡dkowanych z bazy CATH [143] (wybrane zostaªy biaªka, których

podobie«stwo sekwencji nie przekracza 40%: cath-dataset-nonredundant-S40.pdb). Lista kontaktów w

tych biaªkach zostaªa ustalona na podstawie kryterium przekrywania ci¦»kich atomów [131]. Ci¦»kie

atomy s¡ w nim reprezentowane jako sfery o promieniu zale»nym od pozycji w aminokwasie [129].

Promienie wg. Tsai i in. zostaªy pomno»one przez czynnik 1.24 aby przekrywaj¡ce si¦ sfery mogªy

faktycznie odpowiada¢ przyci¡ganiu mi¦dzy atomami (czynnik 1.24 odpowiada punktowi przegi¦cia

potencjaªu LJ) [144]. Je±li cho¢ jedna sfera nale»¡ca do aminokwasu i przekrywa si¦ z cho¢ jedn¡

sfer¡ nale»¡c¡ do aminokwasu j, uznajemy istnienie kontaktu natywnego mi¦dzy aminokwasem i

oraz j. Mimo »e pseudoatomy w naszym modelu reprezentuj¡ tylko pozycje atomów w¦gla Cα, ju»

kryterium wyboru kontaktów z bazy biaªek uporz¡dkowanych zawiera informacje na temat poªo»enia

grup bocznych i rozmiarów pojedynczych atomów.
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Rozró»niamy trzy rodzaje kontaktów na podstawie tego, które atomy si¦ przekrywaj¡: kontakty

mi¦dzy ªa«cuchami bocznymi (ss od ang. sidechain-sidechain), mi¦dzy fragmentami ªa«cucha gªównego

(bb od ang. backbone-backbone) oraz mi¦dzy ªa«cuchem gªównym i bocznym (bs od ang. backbone-

sidechain). Dla danej pary aminokwasów przekrywanie mo»e prowadzi¢ do wi¦cej ni» jednego rodzaju

kontaktu naraz. Niezale»nie od tego ilu rodzajów jest kontakt, zawsze jest on liczony jako jeden. Od-

legªo±¢ przypisana danemu kontaktowi odpowiada odlegªo±ci mi¦dzy atomami Cα. Wybrane rozkªady

tych odlegªo±ci dla kontaktów bb, bs oraz ss s¡ przedstawione na Rys. 2.6.

Rysunek 2.6: Przykªady rozkªadów odlegªo±ci Cα � Cα dla kontaktów z bazy CATH. Rozkªady dotycz¡

kontaktów, które s¡ tylko jednego rodzaju (bb, bs albo ss). Cienkie linie odpowiadaj¡ kontaktom na

podstawie kryterium przekrywania, natomiast grube linie uwzgl¦dniaj¡ tylko kontakty, które speªniaj¡

tak»e podane ni»ej kryteria kierunkowe. Pionowe linie przerywane oznaczaj¡ odlegªo±ci przyj¦te w

modelu. Odpowiadaj¡ warto±ciom ±rednim z rozkªadów zaznaczonych grub¡ lini¡. Panel w lewym

górnym rogu dotyczy tylko kontaktów bb mi¦dzy i-tym a i+ 3-cim aminokwasem i odpowiada ±redniej

odlegªo±ci 5.0 Å. Dla dalszych kontaktów ±rednia to 4.8 Å, patrz Rys. 2.7. �rodkowy panel dotyczy

kontaktów bs typu i, i + k, gdzie k > 4. Kolejne panele dotycz¡ kontaktów typu ss mi¦dzy alaninami

(prawy górny róg) i mi¦dzy glutaminami (dolny panel). W przypadku kontaktów ss rozkªad zawiera

wszystkie kontakty postaci i, i + k, gdzie k > 2. Podobne rozkªady odlegªo±ci w kontaktach ss dla

innych kombinacji aminokwasów przedstawiaj¡ Rys. 2.8, 2.9, 2.10. Mody�kacja rys. 1 z artykuªu [I].

Aby otrzyma¢ warto±ciowe informacje z rozkªadów odlegªo±ci, z bazy kontaktów wybrane zostaªy te,

które s¡ tylko jednego rodzaju (poniewa» w modelu kontakt mi¦dzy aminokwasami tak»e mo»e by¢ tylko
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Rysunek 2.7: Przykªad β-kartki z zaznaczonymi odlegªo±ciami Cα � Cα.

jednego rodzaju naraz - cho¢ w trakie symulacji rodzaj ten mo»e si¦ zmienia¢). Poniewa» to»samo±¢

aminokwasu jest okre±lana tylko przez jego ªa«cuch boczny, rozkªady odlegªo±ci zostaªy podzielone

na mo»liwe pary aminokwasów tylko dla kontaktów ss. �rednie odlegªo±ci uzyskane z rozkªadów dla

kontaktów ss s¡ podane w tabeli 2.3. W naszym modelu jednoimiennie naªadowane aminokwasy nie

mog¡ tworzy¢ kontaktów ss, tak samo glicyna i prolina. Dlatego tabela 2.3 zawiera tylko 165 warto±ci

(zamiast 210).

Poza to»samo±ci¡ aminokwasów tworz¡cych kontakt znaczenie ma te», ile aminokwasów znajduje

si¦ pomi¦dzy nimi w sekwencji biaªka. Np. odlegªo±ci bb ró»ni¡ si¦ dla kontaktów i, i + 3 oraz dla

dalszych. Przyj¦to minimum w 5 Å, aby dobrze odda¢ natur¦ kontaktów i, i+ 3 (odpowiadaj¡cych za

α-helisy) oraz poªow¦ dalszych kontaktów - kontakty typu bb w β kartkach maj¡ bimodalny rozkªad

odlegªo±ci, jak to ilustruje Rys. 2.7.

Rysunki 2.8, 2.9 i 2.10 zawieraj¡ rozkªady odlegªo±ci Cα � Cα dla kontaktów ss, z uwzgl¦dnieniem

to»samo±ci aminokwasów bior¡cych udziaª w kontakcie. Rozkªady te dotycz¡ tylko sytuacji, gdzie

kryteria kierunkowe s¡ speªnione. Szeroko±¢ sªupka histogramu to 0.1 Å, wysoko±ci sªupków s¡ unor-

mowane aby sumowaªy si¦ do 1.

Odlegªo±ci podane w tabeli 2.3 odpowiadaj¡ u»ytym minimom potencjaªu rmin. S¡ one w zakresie

od 6.42 Å (Ala�Ala) do 10.85 Å (Trp�Trp). Ze wzgl¦du na du»e warto±ci rmin dla par Trp-Trp, pary

tych aminokwasów nie mog¡ tworzy¢ kontaktów i, i+3. Warto zauwa»y¢, »e w bazie UniProt najdªu»szy

fragment polyW zªo»ony wyª¡cznie z tryptofanów ma dªugo±¢ 6 (patrz tabela 3.1), natomiast w bazie

PDB najdªu»szy taki fragment ma dªugo±¢ 4 (dla struktury 3N85) i odpowiada skr¦towi.

Dla kontaktów bb i bs minima rmin wynosz¡ odpowiednio 5.0 i 6.8 Å, bez uwzgl¦dnienia to»samo±ci

aminokwasów. Uwzgl¦dnione zostaªy za to kontakty i, i+3 (minima dla kontaktów bb zostaªy ustalone

wyª¡cznie na podstawie takich kontaktów, minima dla kontaktów bs nie uwzgl¦dniaj¡ ich w ogóle),

poniewa» ±rednie warto±ci nie odpowiadaªyby dobrze ani geometrii kontaktów i, i+3, ani tych dalszych.
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Rysunek 2.8: Rozkªady odlegªo±ci Cα � Cα w kontaktach ss dla danych par aminokwasów, cz¦±¢ 1.

Oparte na rys. S1 z artykuªu [I].
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Rysunek 2.9: Rozkªady odlegªo±ci Cα � Cα w kontaktach ss dla danych par aminokwasów, cz¦±¢ 2.

Oparte na rys. S2 z artykuªu [I].
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Rysunek 2.10: Rozkªady odlegªo±ci Cα � Cα w kontaktach ss dla danych par aminokwasów, cz¦±¢ 2.

Oparte na rys. S3 z artykuªu [I].
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Gln Cys Ala Ser Val Thr Ile Leu Asn Asp Lys Glu Met His Phe Arg Tyr Trp
Gln 8.63
Cys 7.72 7.56
Ala 7.39 6.97 6.42
Ser 7.64 6.97 6.53 6.65
Val 7.81 7.56 7.06 7.17 7.65
Thr 7.77 7.40 6.94 6.97 7.54 7.30
Ile 8.24 7.95 7.45 7.52 8.06 7.93 8.53
Leu 8.44 8.07 7.65 7.68 8.29 8.12 8.77 8.93
Asn 8.19 7.49 7.02 7.18 7.54 7.46 7.96 8.14 7.74
Asp 8.15 7.18 6.73 6.99 7.22 7.19 7.65 7.86 7.50
Lys 8.69 7.83 7.26 7.73 7.69 7.79 8.16 8.39 8.11 8.59
Glu 8.41 7.45 7.04 7.41 7.50 7.51 7.97 8.20 8.00 8.90
Met 8.84 8.29 7.91 7.94 8.48 8.33 8.95 9.14 8.49 8.15 8.80 8.61 9.29
His 8.64 8.17 7.50 7.88 7.92 7.98 8.37 8.57 8.36 8.50 8.58 8.84 8.93 8.83
Phe 8.95 8.50 8.17 8.24 8.69 8.58 9.11 9.34 8.65 8.51 8.79 8.75 9.55 8.98 9.73
Arg 9.26 8.24 7.99 8.27 8.31 8.50 8.76 8.98 8.87 9.12 9.52 9.27 9.23 9.26
Tyr 9.27 8.26 8.02 8.36 8.39 8.58 8.78 9.02 8.96 9.35 9.04 9.48 9.28 9.38 9.56 9.51 9.34
Trp 9.58 8.95 8.65 8.75 9.22 9.14 9.57 9.79 9.11 9.10 9.21 9.48 10.02 9.66 10.17 9.82 10.08 10.85

Tabela 2.3: �rednie odlegªo±ci (w Å) dla kontaktów ss z bazy CATH. Podkre±lenia dotycz¡ aminokwa-

sów naªadowanych ró»noimiennie.

Tak jak w podobnych modelach [108, 145], kontakty typu bb s¡ opisywane w sposób specjalny: ich

studnia potencjaªu ma gª¦boko±¢ 2 ε (ka»dy inny kontakt ma energi¦ −ε) i nie mog¡ tworzy¢ si¦ mi¦dzy

parami i, i+4. To podej±cie uwzgl¦dnia �przenumerowanie� [138] wi¡za« wodorowych tworzonych przez

ªa«cuch gªówny w gruboziarnistej reprezentacji α-helisy: kontakty i, i + 4 rodzaju bb, które zostaªy

zidenty�kowane przez kryterium OV (dla biaªek z bazy CATH), maj¡ odlegªo±ci Cα � Cα bliskie 6 Å, i

ponad 98% z nich jest tak»e kontaktem rodzaju bs (patrz podpunkt 2.6.3). Dlatego wystarczy podwoi¢

amplitud¦ kontaktów bb i, i+3. Pozwala to te» zachowa¢ balans mi¦dzy liczebno±ci¡ kontaktów danego

rodzaju (typu ss jest 2 razy wi¦cej ni» bb w biaªkach uporz¡dkowanych [146]).

Równania ruchu dla pseudoatomów zmieniaj¡ efektywne poªo»enia atomów Cα. Podczas ruchu

dany kontakt mo»e znikn¡¢ albo si¦ pojawi¢. Kiedy kontakt jest quasi-adiabatycznie wyª¡czany po

przekroczeniu odlegªo±ci fσi,j (gdzie f = 1.5), σi,j zale»y od rodzaju kontaktu, poniewa» jest powi¡zane

z odlegªo±ci¡ rmin. Je±li para aminokwasów jest poª¡czona kontaktem jednego rodzaju, nie mo»e by¢

mi¦dzy nimi jednocze±nie kontaktu innego rodzaju. Nowy rodzaj kontaktu mo»e by¢ utworzony dopiero

kiedy poprzedni potencjaª zostanie quasi-adiabatycznie wygaszony do zera (tak »e nigdy nie dziaªaj¡

naraz potencjaªy o dwóch ró»nych rmin). W praktyce takie zmiany zdarzaj¡ si¦ rzadko.

Wszystkie pseudoatomy oddziaªuj¡ tak»e potencjaªem czysto odpychaj¡cym, aby ªa«cuch nigdy nie

przechodziª sam przez siebie. Potencjaª ten jest zawsze wª¡czony i odpowiada potencjaªowi LJ z gª¦bo-

ko±ci¡ ε i rmin = 5 Å, jednak potencjaª ten dziaªa tylko dla r < rmin i jest przesuni¦ty tak, aby byª ci¡gªy

dla r = rmin. Dla biaªek uporz¡dkowanych [142] przyj¦t¡ warto±ci¡ takiego odpychaj¡cego potencjaªu

s¡ 4 Å, jednak du»o mniej restrykcyjny potencjaª sztywno±ci ªa«cucha dla biaªek nieuporz¡dkowanych

wymaga wzmocnienia sztywno±ci poprzez zwi¦kszenie efektywnej obj¦to±ci aminokwasów. Mo»na j¡

tak»e powi¡za¢ z otoczk¡ hydratacyjn¡, która cz¦sto otacza biaªka nieuporz¡dkowane [3].
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2.5.3 Kryteria odlegªo±ciowe

Aby utworzy¢ kontakt, musi by¢ speªnione par¦ kryteriów. Pierwsze z nich dotyczy odlegªo±ci ron, dla

której potencjaª LJ mi¦dzy pseudoatomami jest wª¡czany. Sprawdzane byªy ró»ne warianty ron, jednak

najskuteczniejsza okazaªa si¦ wersja, gdzie zawsze ron = rmin. Ma ona dodatkow¡ zalet¦: dla r = ron

siªa byªaby ci¡gªa, nawet gdyby nie byªo quasi-adiabatycznego wª¡czania kontaktów. Pozostaªe dwa

kryteria zostan¡ przedstawione w podpunktach 2.5.4 i 2.5.5.

Ju» utworzony kontakt jest wyª¡czany je±li odlegªo±¢ Cα - Cα przekracza f σi,j, gdzie f=1.5.

Niedawne testy wykazaªy, »e wybór f=1.3 mo»e zwi¦kszy¢ zgodno±¢ z symulacjami α-synukleiny

prowadzonymi na superkomputerze ANTON [147]. Zmniejszenie f mo»e lepiej odzwierciedli¢ szybkie

zrywanie i odtwarzanie kontaktów w hydro�lowych aminokwasach takich jak glutamina, odzwierciedla-

j¡c efekt cz¡steczek wody, które wspóªzawodnicz¡ z innymi aminokwasami w tworzeniu z nimi wi¡za«

wodorowych. Jednak w pozostaªej cz¦±ci rozprawy u»yte b¦dzie f = 1.5. Prowadzi to do problemów

przy symulacji wielu ªa«cuchów, omówionych w podpunkcie 5.2.1. Mo»na ich unikn¡¢ u»ywaj¡c f = 1.3.

Tego rodzaju komplikacje byªy motywacj¡ do opracowania modelu opartego na niewªa±ciwych k¡tach

dihedralnych, który jest przedstawiony w podrozdziale 2.6.

2.5.4 Kryteria kierunkowe

Kontakt bb mo»e powsta¢ je±li atom azotu z ªa«cucha gªównego i-tego aminokwasu stworzy wi¡zanie

wodorowe z atomem tlenu ªa«cucha gªównego j-tego aminokwasu (lub odwrotnie). Takie wi¡zanie

mo»e by¢ utworzone tylko je±li atomy s¡ ku sobie skierowane. Aby odtworzy¢ to wymaganie u»ywaj¡c

wyª¡cznie poªo»e« atomów Cα, u»yte zostaªy (znane ju» wcze±niej [146, 148, 149]) wektory pomocnicze

hi, które s¡ zaczepione tam gdzie atom Cα aminokwasu i. Wektory te s¡ prostopadªe do pªaszczyzny

wyznaczonej przez aminokwasy i − 1, i oraz i + 1, tzn. s¡ równolegªe do wektora vi × vi+1, gdzie

vi = ri − ri−1 oraz ri,j = rj − ri. Przykªady tych wektorów s¡ podane na dolnym panelu Rys. 2.11.

W przypadku wi¡zania wodorowego wektory te powinny by¢ prawie równolegªe (lub antyrównolegªe

w przypadku antyrównolegªych β-kartek). To kryterium kierunkowe oddaj¡ trzy warunki, które s¡

konieczne do utworzenia kontaktu bb [149]:

• |cos(hi, ri,j)| > 0.92 (k¡t graniczny 23o)

• |cos(hj, ri,j)| > 0.92

• |cos(hi,hj)| > 0.75 (k¡t graniczny 41o)

Warto±ci k¡tów granicznych s¡ dobrane na podstawie statystycznych rozkªadów tych k¡tów [149].
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Kryteria kierunkowe zwi¡zane z kontaktami ss mog¡ by¢ zde�niowane poprzez wprowadzenie wek-

tora normalnego [145]:

ni =
ri−1 + ri+1 − 2ri
|ri−1 + ri+1 − 2ri|

. (2.5)

Wektor przeciwny do niego (−n) w przybli»eniu wskazuje kierunek od atomu w¦gla Cα do Cβ (jak na

górnym panelu Rys. 2.11).

Aby utworzyª si¦ kontakt ss, ªa«cuchy boczne musz¡ by¢ skierowane ku sobie. Aby tak byªo, musz¡

by¢ speªnione dwa warunki [145]:

• cos(ni, ri,j) < 0.5

• cos(nj, rj,i) < 0.5 (k¡t graniczny 60o).

Warunki te s¡ jako±ciowo ró»ne od tych dla kontaktów bb, poniewa» natura kontaktów ss jest du»o

bardziej ró»norodna (a wi¦c odpowiednie kryteria s¡ mniej restrykcyjne), w przeciwie«stwie do ±ci±le

okre±lonego wzorca wi¡za« wodorowych ªa«cucha gªównego [149].

Powy»sze kryteria kierunkowe dla kontaktów ss s¡ speªnione dla 97% kontaktów wyznaczonych z

bazy CATH na podstawie kryterium przekrywania. Zastosowanie w tych kryteriach dokªadniejszego

(ale bardziej skomplikowanego [150, 151]) wyra»enia na poªo»enie atomu Cβ powoduje, »e kryteria

speªnia tylko 82% tych kontaktów, dlatego u»yte zostaªo prostsze wyra»enie (na −n).

Podobne rozwa»ania prowadz¡ do nast¦puj¡cych dwóch warunków na utworzenie kontaktu bs (ªa«-

cuch boczny i-tego aminokwasu powinien by¢ w kontakcie z ªa«cuchem gªównym j-tego aminokwasu,

patrz ±rodkowy panel Rys. 2.11):

• cos(ni, ri,j) < 0.5

• | cos(hj, rj,i)| > 0.92

Jak pokazuje Rys. 2.6, wi¦kszo±¢ kontaktów znalezionych tylko na podstawie kryterium prze-

krywania dla biaªek uporz¡dkowanych speªnia kryteria kierunkowe podane wy»ej. Wyj¡tki dotycz¡

gªównie kontaktów bs, których natura mo»e nie by¢ do ko«ca uchwycona przez zmieszanie kryteriów

kierunkowych ªa«cucha gªównego i bocznego. Co ciekawe, liczba kontaktów mi¦dzy ªa«cuchem gªównym

i hydrofobowymi ªa«cuchami bocznymi jest porównywalna do tej z polarnymi. Dlatego trudno mówi¢

o tym, co powoduje w tym przypadku przyci¡ganie, wi¦c rmin dla kontaktów bs nale»y traktowa¢ z

wi¦ksz¡ rezerw¡ ni» dla pozostaªych przypadków. Kiedy kryteria kierunkowe zostan¡ zastosowane do

kontaktów bs, ±rednia odlegªo±¢ w rozkªadzie zmniejsza si¦ z 6.8 Å do 5.4 Å.
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Rysunek 2.11: Przykªady kontaktów mi¦dzy alanin¡ (po lewej) a metionin¡ (po prawej). Odlegªo±ci

mi¦dzy atomami Cα (czarne sfery) wynosz¡ (id¡c od górnego panelu) 7.91, 6.03 and 5.4 Å. Panele

przedstawiaj¡ (id¡c od góry) kontakty typu ss, bs oraz bb. Dwa górne panele pochodz¡ z peªnoatomowej

symulacji wykonanej w NAMD, dolny panel to fragment α-helisy ze struktury o kodzie PDB 14GS.

Wszystkie ci¦»kie atomy (poza czarnymi Cα) s¡ pokolorowane wg schematu CPK. Nie pokazano atomów

wodoru. Atomy ªa«cuchów bocznych s¡ pokazane jako póªprzezroczyste sfery. Strzaªki oznaczaj¡

wektory h (dla oddziaªywa« ªa«cucha gªównego) b¡d¹ n (dla oddziaªywa« ªa«cuchów bocznych).

Wektor ri,j ª¡cz¡cy atomy Cα jest zaznaczony kropkowan¡ lini¡. Po prawej zapisane s¡ graniczne

warto±ci, poni»ej których dany kontakt jest wª¡czany. Wektory vi s¡ zde�niowane jako ri − ri−1.

Oparte na rys. 2 z artykuªu [I].
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Dozwolone warto±ci cos(ni, ri,j) wydaj¡ si¦ by¢ niezale»ne od odlegªo±ci ri,j. Przykªady dwuwymia-

rowych rozkªadów (gdzie na jednej osi jest cos(ni, ri,j), a na drugiej ri,j) s¡ pokazane na Rys. 2.12.

Wida¢ na nim, »e korelacja mi¦dzy odlegªo±ci¡ Cα-Cα a cosinusem jest bardzo niewielka. Jest tak dla

przypadku ªa«cuchów bocznych krótkich (Val-Val), ±rednich (Gln-Gln) i dªugich (Arg-Arg).

Rysunek 2.12: Lewe panele przedstawiaj¡ dwuwymiarowe rozkªady, gdzie pokazana jest liczba kontak-

tów o danej odlegªo±ci Cα-Cα oraz danym cos(ni, ri,j) (niebieski oznacza mniej kontaktów, czerwony

� wi¦cej) dla kontaktów ss. Prawe panele to zwykªe rozkªady odlegªo±ci Cα-Cα. Oparte na rys. S4 z

artykuªu [I].
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Warto zauwa»y¢, »e po utworzeniu kontaktu »aden potencjaª nie utrzymuje kryteriów kierunkowych,

poniewa» potencjaª LJ jest sferycznie symetryczny i zale»y tylko od odlegªo±ci mi¦dzy pseudoatomami.

Kryteria kierunkowe s¡ sprawdzane tylko w momencie tworzenia kontaktu. Inna sytuacja zachodzi w

omawianym pó¹niej drugim modelu, w którym hamiltonian nie zale»y od czasu.

2.5.5 Kryteria zwi¡zane z liczb¡ koordynacyjn¡

Aminokwasy zostaªy podzielone na 6 klas:

1. Gly

2. Pro

3. hydrofobowe: Ala, Cys, Val, Ile, Leu, Met, Phe, Tyr, Trp

4. polarne: Gln, Ser, Thr, Asn, His

5. ujemnie naªadowane: Asp, Glu

6. dodatnio naªadowane: Arg, Lys

Podziaª ten jest zastosowany w tabeli 2.4. Ostatnie dwie klasy (naªadowane) licz¡ si¦ jako polarne.

Podziaª na aminokwasy hydrofobowe i polarne odpowiada (z wyj¡tkiem alaniny) podziaªowi opar-

temu na warto±ciach wªasnych macierzy Miyazawa i Jernigana [152]. Kontakty typu ss mog¡ by¢

utworzone mi¦dzy dwoma hydrofobowymi aminokwasami [145], ale tak»e mi¦dzy dwoma polarnymi

(co jest kluczowe dla modelowania polyQ) oraz mi¦dzy polarnym i hydrofobowym. Ró»noimiennie

naªadowane aminokwasy mog¡ utworzy¢ kontakt ss (rozumiany jako mostek solny), w przeciwie«stwie

do jednoimiennie naªadowanych. Gª¦boko±¢ potencjaªu LJ jest taka sama dla ka»dego rodzaju kontaktu

ss. Jest to du»a ró»nica w stosunku do zwykªych modeli typu �HP� [145], gdzie kontakty polarnych ami-

nokwasów s¡ sªabsze lub w ogóle si¦ nie tworz¡. Dlatego, mimo »e opisywany model nie mo»e uchwyci¢

detali wszystkich mo»liwych oddziaªywa« (np. mi¦dzy elektronami π pier±cieni aromatycznych), s¡ one

uwzgl¦dnione w sposób statystyczny.

Poza omówionymi pó¹niej mostkami dwusiarczkowymi [153, 154] cysteiny mog¡ tworzy¢ mi¦dzy

sob¡ tak»e zwyczajne kontakty typu ss.

Ka»dy aminokwas mo»e utworzy¢ najwy»ej zs kontaktów. Limit zs zale»y od tego jaki to aminokwas

i wynosi zs = nb + min(s, nH + nP ), gdzie nb to dozwolona liczba kontaktów dla ªa«cucha gªównego, s

dla ªa«cucha bocznego, a nH i nP to maksymalne liczby kontaktów jakie ªa«cuch boczny mo»e utworzy¢

odpowiednio z hydrofobowymi i polarnymi ªa«cuchami bocznymi innych aminokwasów. Warto±ci tych
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parametrów s¡ przedstawione w tabeli 2.4 i schematycznie na rysunku 2.13. Kontakt bs zmniejsza limit

dla ªa«cucha gªównego jednego aminokwasu i limit dla ªa«cucha bocznego drugiego aminokwasu. Nie

zmniejsza jednak limitu oddziaªywa« polarnych nP ani hydrofobowych nH , dlatego wpªywa tylko na

limit s danego ªa«cucha bocznego. Traktowanie ªa«cucha gªównego jako tworz¡cego kontakty polarne

zmieniªoby tylko proporcje mi¦dzy typami kontaktów, ale nie wpªyn¦ªoby znacz¡co na wyniki.

Rysunek 2.13: Schematyczne przedstawienie rodzajów aminokwasów. Liczby oznaczaj¡ limit kontaktów

ªa«cucha bocznego s dla danego aminokwasu.

Limit dla ªa«cucha bocznego nb jest zawsze równy 2 (z wyj¡tkiem proliny, dla której nb = 1), co

odpowiada dwóm mo»liwym wi¡zaniom wodorowym (jedno dla atomu tlenu, drugie dla azotu).

Liczby nH , nP oraz s zale»¡ od aminokwasu i zostaªy ustalone na podstawie bazy kontaktów przez

obliczenie dla ka»dego aminokwasu liczby kontaktów ss (Zss), czyli liczby koordynacyjnej jego ªa«cucha

bocznego. s jest powi¡zane z Zss
max - warto±ciami Zss odpowiadaj¡cymi maksimum rozkªadu. Rozkªady

Zss dla 4 wybranych aminokwasów s¡ przedstawione na Rys. 2.14.

Dla aminokwasów hydrofobowych rozkªady s¡ szerokie i s = Zss
max. Dla polarnych, rozkªady s¡

w¡skie i s = Zss
max + 1. Zwi¦kszenie o 1 jest korekt¡ zwi¡zan¡ z tym, »e w biaªkach uporz¡dkowanych

aminokwasy polarne znajduj¡ si¦ zwykle blisko powierzchni biaªka i cz¦±¢ ich mo»liwych kontaktów

jest �zaj¦ta� przez cz¡steczki wody, st¡d niedoszacowanie Zss
max. Z tego samego powodu nie wybieramy

s dla aminokwasów polarnych jako mo»liwej do utworzenia liczby wi¡za« wodorowych. Warto±ci nH ,

nP zostaªy ustalone podobn¡ metod¡, przez obliczenie dwuwymiarowych rozkªadów, gdzie na jednej

osi jest liczba kontaktów hydrofobowych, a na drugiej hydro�lowych (z maksimami Hmax, Pmax).

Rozkªady te s¡ przedstawione na Rys. 2.15. Wtedy, nH odpowiada maksimum Hmax takiego

rozkªadu (najcz¦stsza liczba hydrofobowych kontaktów ss dla danego aminokwasu), natomiast nP

odpowiada Pmax + 1. Warto±ci s, nH , nP znajduj¡ si¦ w tabeli 2.4.
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GLN TRP

VAL ARG

Rysunek 2.14: Rozkªady liczby kontaktów ss (Zss) dla glutaminy, tryptofanu, waliny i argininy,

unormowane tak, aby suma sªupków byªa równa 1.
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GLN TRP

VAL ARG

Rysunek 2.15: Dwuwymiarowe rozkªady liczby hydrofobowych (H) i polarnych (P) kontaktów ss dla

glutaminy, tryptofanu, waliny i argininy, unormowane tak, aby suma kwadratów byªa równa 1.

nazwa Gly Pro Gln Cys Ala Ser Val Thr Ile Leu

klasa - - P P H P H P H H
s 0 0 2 3 3 2 4 2 5 5
nH 0 0 0 2 1 0 4 0 4 4
nP 0 0 2 2 1 2 1 2 2 2

nazwa Asn Asp Lys Glu Met His Phe Arg Tyr Trp

klasa P P- P+ P- H P H P+ H H
s 2 2 2 2 4 2 6 2 4 5
nH 0 0 0 0 1 0 4 0 2 4
nP 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3

Tabela 2.4: Limity kontaktów jakie mog¡ tworzy¢ aminokwasy. Klasa mo»e by¢ »adna (Gly i Pro),

hydrofobowa (H) lub polarna (P). Ko«cówka + lub � mówi o tym czy aminokwas jest naªadowany.

Liczba s to maksymalna liczba kontaktów jakie mo»e utworzy¢ ªa«cuch boczny. Maksymalna liczba

kontaktów z hydrofobowymi ªa«cuchami bocznymi to nH , a z polarnymi nP . Histydyna jest traktowana

jako nienaªadowana.
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2.5.6 Elektrostatyka

Oddziaªywania elektrostatyczne mog¡ mie¢ znacz¡cy wpªyw na dynamik¦ biaªek nieuporz¡dkowanych,

zwªaszcza je±li maj¡ du»y ±redni ªadunek przypadaj¡cy na jeden aminokwas [155]. Nie jest to przy-

padek poliglutaminy ani glutenu, jednak poniewa» model ma dziaªa¢ dla jak najwi¦kszej liczby biaªek

nieuporz¡dkowanych, uwzgl¦dnia on (oprócz kontaktów bb, bs i ss) oddziaªywania elektrostatyczne.

Naªadowane aminokwasy oddziaªuj¡ ze sob¡ zmody�kowanym potencjaªem Debye'a-Hueckel'a (DH)

[156]:
VD−H =

e2 exp (−r/λ)

4πεε0r
(2.6)

gdzie dªugo±¢ ekranowania λ = 10 Å. Tak jak w modelu grupy Tozzini i in. [112], wzgl¦dna przenikalno±¢

elektryczna ε zale»y od odlegªo±ci mi¦dzy aminokwasami: ε = 4 Å
−1

r (w rzeczywisto±ci ε powinna

zmienia¢ si¦ wraz z odlegªo±ci¡ sigmoidalnie, tak aby we wn¦trzu biaªka wynosi¢ okoªo 4, a dla du»ych

odlegªo±ci d¡»y¢ do 80;; ε0 to przenikalno±¢ elektryczna pró»ni). Przyj¦cie takiego wzoru na ε prowadzi

do nast¦puj¡cego potencjaªu oddziaªywa« elektrostatycznych:

Vel(r) =
85 exp (−r/λ) εÅ

2

r2
(2.7)

Oddziaªywania te s¡ dªugozasi¦gowe i nie wliczaj¡ si¦ do limitu s ani nP . Kiedy dwa przeciwnie

naªadowane aminokwasy utworz¡ kontakt ss, jest on opisywany zwykªym potencjaªem LJ z minimum

rmin pochodz¡cym z tabeli 2.3, analogicznie do tego jak mostki solne s¡ opisane w modelach gruboziar-

nistych opartych na strukturze natywnej [53]. Kiedy kontakt ss reprezentuj¡cy mostek solny jest quasi-

adiabatycznie wª¡czany, pozostaªe oddziaªywania elektrostatyczne tworzone przez dwa aminokwasy

wchodz¡ce w skªad mostka s¡ w tym samym czasie quasi-adiabatycznie wyª¡czane, poniewa» ªadunek

w mostku solnym jest ekranowany i nie powinien by¢ �widoczny� dla pozostaªych aminokwasów.

Gdyby nie uwzgl¦dnia¢ tego ekranowania i pozostawi¢ oddziaªywania elektrostatyczne wª¡czone, nie

wpªyn¦ªoby to znacz¡co na wyniki.

Jednoimiennie naªadowane aminokwasy nie mog¡ tworzy¢ kontaktów ss, ale mog¡ tworzy¢ ze sob¡

kontakty typu bb lub bs. �adunek jest zwykle zlokalizowany na ko«cu dªugiego ªa«cucha bocznego, w

zwi¡zku z tym oddziaªywanie z ªa«cuchem gªównym nie powinno by¢ zaburzone.

Mo»liwe jest tak»e caªkowite zrezygnowanie z opisywania oddziaªywa« ró»noimiennie naªadowanych

aminokwasów przez potencjaª DH i zamiast tego traktowa¢ je jako zwykªe kontakty typu ss (je±li

speªnione s¡ warunki na ich utworzenie). Taka zmiana polepsza zgodno±¢ z wynikami eksperymen-

talnymi dla biaªek uporz¡dkowanych i jest szerzej opisana w podrozdziale 2.6 dotycz¡cym modelu z

hamiltonianem niezale»nym od czasu. Nie ma jednak du»ego wpªywu na wyniki dla poliglutaminy

i glutenu, wi¦c wi¦kszo±¢ wyników zostaªa uzyskana przy u»yciu modelu gdzie potencjaª DH opisuje

zarówno przyci¡gaj¡ce jak i odpychaj¡ce oddziaªywania elektrostatyczne.
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Pierwszy i ostatni aminokwas w ªa«cuchu nie mog¡ tworzy¢ kontaktów bb, bs ani ss, których

kryteria geometryczne wymagaj¡ poªo»e« s¡siednich pseudoatomów w ªa«cuchu. W podobnym modelu

u»ywaj¡cym metody Monte Carlo [149] takie kontakty mog¡ by¢ tworzone, ale ich amplituda jest

zmniejszona. W modelach peªnoatomowych ko«ce ªa«cucha s¡ naªadowane, ale w modelach grubo-

ziarnistych jest to cz¦sto zaniedbywane [53]. Ten model dopuszcza obie mo»liwo±ci [VI], jednak w tej

rozprawie zastosowano wersj¦ gdzie ko«ce nie s¡ naªadowane.

2.5.7 Mostki dwusiarczkowe

Aby modelowa¢ mostki dwusiarczkowe mo»na u»ywa¢ ró»nych potencjaªów. Jednym z nich jest poten-

cjaª harmoniczny, który mo»e by¢ wª¡czany i wyª¡czany, co odpowiada tworzeniu i zrywaniu mostka

[157]. Ta metoda jest zaimplementowana w modelu [VI], ale okazaªo si¦, »e równie dobrze mo»na u»y¢

potencjaªu LJ z gª¦boko±ci¡ 4 ε i minimum rSSmin = 5.9 Å. Mgr Mariusz Raczkowski sprawdziª, »e taki

potencjaª poprawnie odtwarza zwijanie i termiczn¡ denaturacj¦ krambiny i ubikwityny.

Niezale»nie od tego jaki potencjaª je opisuje, mostki dwusiarczkowe s¡ quasi-adiabatycznie wª¡czane

i wyª¡czane tak jak pozostaªe kontakty typu ss (z t¡ sam¡ skal¡ czasow¡ 10 τ i tymi samymi kryte-

riami). Prawdziwe skale czasowe tworzenia i zrywania mostków dwusiarczkowych s¡ du»o dªu»sze [158].

Jedynym dodatkowym kryterium jest ograniczenie zapewniaj¡ce, »e jedna cysteina mo»e tworzy¢ tylko

jeden mostek. W zwi¡zku z tym dwie cysteiny tworz¡ce mostek nie b¦d¡ ju» mogªy utworzy¢ mostka

z innymi cysteinami (dopóki mostek mi¦dzy nimi nie zostanie zerwany).

2.5.8 Zgodno±¢ z do±wiadczeniem i symulacjami peªnoatomowymi

Pomimo wielu przybli»e« zastosowanych w modelu, jest on zgodny z wieloma poprzednimi wynikami

symulacji i do±wiadcze« dotycz¡cych ±rednich wielko±ci opisuj¡cych geometri¦ ªa«cucha.

Gªównym celem przedstawionych poni»ej symulacji jest wykazanie ich zgodno±ci z do±wiadczeniem.

U»ywamy gªównie trzech parametrów opisuj¡cych geometri¦ ªa«cucha:

• ±redni promie« bezwªadno±ci Rg =
√
〈r2
g〉, gdzie rg to promie« chwilowy, liczony dla jednej

konformacji

• ±rednia odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami ªa«cucha l = 〈dee〉, gdzie dee to odlegªo±¢ chwilowa

• dyspersja dee, czyli σ =
√
l2 − 〈dee〉2

Gruboziarnista natura modelu nie pozwala na przewidywania dotycz¡ce parametrów peªnoatomo-

wych takich jak wykres Ramachandrana czy sprz¦»enia NMR, w zwi¡zku z tym nie mo»emy porównywa¢

ich z do±wiadczeniem.
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W przypadku porówna« do symulacji peªnoatomowych te» u»ywamy tylko ±rednich parametrów

geometrycznych b¡d¹ ich rozkªadów. Z wyników do±wiadczalnych wybrali±my te, które u»ywaj¡c do

badania biaªek nieuporz¡dkowanych metod NMR, FRET i SAXS przyjmuj¡ jak najmniej zaªo»e«

teoretycznych (aby porównanie z do±wiadczeniem byªo jak najbardziej bezpo±rednie). Porównania

pokazuj¡ rysunki 2.16, 2.19 oraz 2.20. Pierwsze dwa dotycz¡ porówna« z symulacjami peªnoatomowymi,

ostatnie - z wynikami do±wiadczalnymi.

�rednie parametry geometryczne zostaªy obliczone na podstawie 100 niezale»nych symulacji, ka»da

trwaj¡ca 100 000 τ (z czego pierwsze 50 000 τ nie byªo uwzgl¦dniane, aby da¢ ukªadowi czas na

doj±cie do równowagi). Konformacje byªy zapisywane co 100 τ . Ze wzgl¦du na brak struktury

natywnej, pocz¡tkow¡ konformacj¡ w symulacji byª ªa«cuch utworzony przez samoomijaj¡ce bª¡dzenie

przypadkowe (ang. self-avoiding random walk), z dªugo±ci¡ kroku 3.8 Å.

2.5.8.1 Poliglutamina i poliwalina

Rysunek 2.16: Wyniki otrzymane przy u»yciu modelu gruboziarnistego dla poliglutaminy Qn (peªne

czerwone kóªka) oraz poliwaliny Vn (peªne zielone kwadraty) w funkcji liczby aminokwasów n. Górny

panel pokazuje ±redni¡ odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami l, ±rodkowy jej dyspersj¦ σ, a dolny ±redni promie«

bezwªadno±ci Rg. Puste kóªka odpowiadaj¡ wynikom symulacji peªnoatomowych [34] dla Qn. Pusty

zielony kwadrat (tylko dla n=60) odpowiada wynikom symulacji peªnoatomowych [20] dla V60. Proste

pokazuj¡ tylko trend. Rozmiary symboli s¡ rz¦du bª¦du ±redniej. Oparte na rys. 4 z artykuªu [I].
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Rys. 2.16 pokazuje porównanie z wynikami dla Qn, Vn, gdzie n ≥ 60. Grupa Cossio i in. [20]

wygenerowaªa 30 063 statystycznie niezale»nych konformacji dla V60 u»ywaj¡c meta-dynamiki obejmu-

j¡cej wymian¦ replik i metod¦ ukrytego rozpuszczalnika (byª on reprezentowany przez metod¦ GBSA

(ang. Generalized Born Surface Area). Tylko niewielki uªamek tych konformacji daje si¦ zidenty�kowa¢

jako konformacje obecne w bazie CATH. Biaªka uporz¡dkowane wykorzystuj¡ zatem tylko niewielk¡

cz¦±¢ mo»liwych konformacji. Do stworzenia wykresu 2.16 wykorzystali±my 7 077 reprezentatywnych

konformacji V60 udost¦pnionych przez autorów. Model gruboziarnisty daje parametry nawet dwa razy

wi¦ksze dla n=60, ale dla mniejszych n ró»nice powinny by¢ mniejsze.

Warto zauwa»y¢, »e dªugie fragmenty Vn nie istniej¡ w naturze (patrz tabela 3.1), podczas gdy

dªugie fragmenty Qn s¡ dobrze znane (cho¢by w chorobie Huntingtona). Gómez-Sicilia [34] zastosowaª

podej±cie Cossio i in. [20] dla Qn, gdzie n jest w zakresie od 16 do 80. Udost¦pnione zostaªo 308, 491,

330, 422, 479, 322, 269, 246, i 108 konformacji, odpowiednio dla n=16, 20, 25, 30, 33, 38, 40, 60, i 80.

Ze wzgl¦du na maª¡ statystyk¦ nie rozwa»amy n=80.

Rys. 2.16 pokazuje, »e parametry geometryczne uzyskane przez Gómez-Sicilia i in. [34] zgadzaj¡ si¦

z modelem gruboziarnistym, zwªaszcza w przypadku l. Zgodno±¢ ta wystarczy do modelowania glutenu

(zestawu biaªek bogatych w glutamin¦ [159]). Zgodno±¢ z danymi peªnoatomowymi mo»na zwi¦kszy¢,

zwi¦kszaj¡c warto±¢ limitu kontaktów s z 2 na 3. Zwi¦kszaªo to tak»e liczb¦ zaw¦¹lonych konformacji.

Zachowali±my jednak s = 2, aby nie tworzy¢ wyj¡tków w metodzie budowania modelu. Analogicznie

mo»na by zwi¦kszy¢ zgodno±¢ zwi¦kszaj¡c limit dla kontaktów ªa«cucha gªównego, nb, z 2 do 3, jednak

taka zmiana nie byªaby �zycznie uzasadniona.

Jednym z osi¡gni¦¢ Gómez-Sicilia i in. [34] byªo odkrycie, »e du»a cz¦±¢ (9.3%) statystycznie nieza-

le»nych konformacji Q60 zawiera w¦zeª, a dªugo±¢ w¦zªa jest wi¦ksza lub równa 36 aminokwasom. Takie

zaw¦¹lone konformacje mog¡ zatyka¢ proteasom i prowadzi¢ do toksyczno±ci [79]. W do±wiadczeniu

[160] toksyczno±¢ pojawia si¦ powy»ej dªugo±ci 35 aminokwasów. W modelu gruboziarnistym tak»e

pojawiaj¡ si¦ zaw¦¹lone konformacje dla Q60 (w¦zªy s¡ jednak pªytkie), natomiast brak ich dla V60. W

modelach peªnoatomowych V60 tworzyªo w¦zªy okoªo 3 razy rzadziej ni» Q60, wi¦c tak»e pod wzgl¦dem

tworzenia w¦zªów wyniki s¡ zgodne. Przykªad zaw¦¹lonej konformacji pokazuje prawy panel Rys. 2.18.

Najwi¦cej w¦zªów tworzyªy ªa«cuchy polyW.

Do±wiadczalne wyniki FRET dla poliglutaminy o 8, 12, 16, 20 oraz 24 aminokwasach zostaªy

uzyskane przez Walters'a i Murphy'ego [141] dla 2 warto±ci pH: 7 i 12. Badane przez nich ªa«cuchy byªy
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Rysunek 2.17: Wyniki otrzymane modelem gruboziarnistym dla Qm zako«czonych tryptofanem i

lizynami (peªne zielone kóªka) b¡d¹ asparagin¡ (peªne purpurowe kóªka) w funkcji liczby aminokwasów

n. Górny panel pokazuje l, ±rodkowy σ, dolny Rg. Puste kóªka oznaczaj¡ wyniki eksperymentalne

[141]. Oparte na rys. S10 z artykuªu [I].

jednak zako«czone sekwencj¡ KKW od N-ko«ca oraz sekwencj¡ AKK od C-ko«ca, tak »e liczba amino-

kwasów w ªa«cuchu n = m+6. Dlatego wyniki te nie s¡ porównywane do symulacji Qn, lecz do symulacji

zawieraj¡cych dodatkowe aminokwasy (przez co uwzgl¦dnione zostaj¡ oddziaªywania elektrostatyczne

lizyn). Rys. 2.17 i 2.20 pokazuj¡ porównanie wyników modelu do wyników do±wiadczenia dla pH=7.

Oznaczenie ukªadu to KQmpH7, dane zostaªy pokolorowane na zielono. Jest du»a zgodno±¢ wyników

dla l, ale du»a ró»nica dla σ, której ¹ródªa nie mo»na zwery�kowa¢, poniewa» nie wiadomo jak liczona

byªa niepewno±¢ w metodzie do±wiadczalnej [141]. Wydaje si¦ jednak, »e σ z do±wiadczenia jest zbyt

maªa, zwªaszcza dla n=30, gdzie �uktuacje ko«ców powinny by¢ du»e. W takim razie σ w do±wiadczeniu

oznacza prawdopodobnie bª¡d ±redniej, a nie dyspersj¦. Wyniki ró»ni¡ si¦ jednak znacznie od tych dla

�czystego� Qn, co mo»na przypisa¢ znaczeniu naªadowanych lizyn. Je±li przyjmiemy, »e zmiana pH z

7 do 12 zmienia gªównie stan protonacyjny lizyny (zgodnie z Enciso i in. [161]), powinno to by¢ w

przybli»eniu równowa»ne zamianie lizyny na neutraln¡ asparagin¦. Rys. 2.17 pokazuje, »e symulacje

gdzie zamiast lizyny pojawia si¦ asparagina s¡ zgodne z danymi dla pH=12.
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2.5.8.2 Polialanina i poliprolina

Kolejnym interesuj¡cym ukªadem jest polyA. Symulacje peªnoatomowe, u»ywaj¡ce modelu TIP3P dla

wody [162] i pola siªowego CHARMM36 [97] pozwoliªy wyznaczy¢ l i σ dla wielu warto±ci n. Porównanie

z modelem gruboziarnistym pokazuje Rys. 2.19. Dla n ≤ 15 zgodno±¢ jest bardzo dobra, poniewa» w

obu przypadkach konformacje s¡ helikalne (co jest omówione tak»e w [20]), jak pokazuje lewy panel

Rys. 2.18. Dla wi¦kszych warto±ci n dane gruboziarniste zaczynaj¡ ró»ni¢ si¦ od peªnoatomowych.

Jednak w symulacjach peªnoatomowych (dla których konformacj¡ pocz¡tkow¡ byªa α-helisa) caªkowity

czas symulacji to 100 ns, podczas gdy w symulacji gruboziarnistej jest on 500 razy wi¦kszy. W tym

drugim przypadku ªa«cuch mo»e odwiedzi¢ o wiele wi¦cej punktów w przestrzeni fazowej i przyj¡¢

konformacje takie jak na ±rodkowym panelu Rys. 2.18. Takie skª¦bione konformacje pozwalaj¡ na

mniejsz¡ odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami ªa«cucha ni» w przypadku helisy. Zostaªy one zaobserwowane w

symulacjach An dla n > 40, u»ywaj¡cych metody ukrytego rozpuszczalnika, a zatem obejmuj¡cych

dªu»sze skale czasowe [163].

Graniczna warto±¢ n powy»ej której pojawiaj¡ si¦ skª¦bione konformacje mo»e zale»e¢ od wielu

czynników, takich jak sztywno±c ªa«cucha � w modelu gruboziarnistym jest ona dosy¢ maªa, wi¦c

graniczne n mo»e by¢ mniejsze. Niezale»nie od dokªadnej warto±ci granicznego n, konformacja α-helisy

nie mo»e by¢ jedynym preferowanym stanem dla odpowiednio dªugich biaªek (o ile nie jest stabilizowana

dodatkowymi oddziaªywaniami) ze wzgl¦du na du»¡ gi¦tko±¢ i maªy wkªad do entropii [164].

Rysunek 2.18: Przykªady konformacji trzech homopeptydów: polialanin A15 (po lewej) i A30 (po±rodku)

oraz poliglutaminy Q40 (po prawej). Ostatnia konformacja jest zaw¦¹lona: N-koniec Q40 (pokazany na

czarno) przechodzi przez p¦tle do ±rodka, tworz¡c pªytki w¦zeª. Mody�kacja rys. 7 z artykuªu [I].

Wyniki dla polyP pokazuje Rys. 2.20. Zgodno±¢ z danymi uzyskanymi metod¡ FRET [14] dla l

oraz σ jest bardzo dobra. Wszystkie parametry geometryczne szybko rosn¡ wraz z n, co odzwierciedla

fakt »e dla polyP ksztaªt ªa«cucha wynika gªównie z jego du»ej sztywno±ci, tak wi¦c oddziaªywania

nielokalne takie jak kontakty maj¡ mniejsze znaczenie.
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Rysunek 2.19: Panele jak na Rys. 2.16, tyle »e dla innych ukªadów. Peªne kóªka oznaczaj¡ wyniki

modelu gruboziarnistego, puste kóªka wyniki symulacji peªnoatomowych. Czarne kóªka dotycz¡ polyA,

niebieskie wybranych ª¡czników [97]. Wybrane zostaªy ª¡czniki z n = 10 oraz te z n > 15. Czerwone

kóªka odpowiadaj¡ ukªadom oznaczonym jako FG oraz RS. W przypadku FG, dane dost¦pne byªy tylko

dla Rg. Zielone kóªka to ukªady G15 oraz GS8. Fioletowe punkty odnosz¡ si¦ do His5. Oparte na rys.

5 z artykuªu [I].

Rysunek 2.20: Panele jak na Rys. 2.16 i 2.19, ale porównanie dotyczy wyników eksperymentalnych

(puste kóªka). Niebieskie kóªka to polyP, czarne to ukªad oznaczony jako GS, czerwone odpowiadaj¡

biaªkom z bazy PEDb [19]. Zielone punkty dotycz¡ ukªadu KQmpH7. Oparte na rys. 6 z artykuªu [I].
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2.5.8.3 Inne peptydy

Biaªka bogate w glicyn¦ [15, 21] cz¦sto posiadaj¡ fragmenty zawieraj¡ce tak»e seryn¦ (takie jak GGS

czy GGGGS, razem nazywane �GS�). Ze wzgl¦du na wysok¡ zawarto±¢ glicyny biaªka te powinny

by¢ bardzo gi¦tkie. Faktycznie σ na Rys. 2.19 jest du»e. Dane te dobrze zgadzaj¡ si¦ z modelem

gruboziarnistym. Jednak odlegªo±¢ l z artykuªów [15, 21] nie byªa obliczona bezpo±rednio na podstawie

wyników FRET: posªu»yªa jako wi¡z do odtworzenia rozkªadów odlegªo±ci przy u»yciu prostych modeli.

Symulacje peªnoatomowe nieuporz¡dkowanych ª¡czników (o sekwencjach podanych w tabeli 1 w

artykule [97]) obejmowaªy tak»e atomy rozpuszczalnika. Niestety mieli±my dost¦p tylko do danych

dotycz¡cych l, a nie Rg. W modelu gruboziarnistym odwzorowane zostaªy wszystkie ª¡czniki, ale dla

zwi¦kszenia czytalno±ci na Rys. 2.19 pokazane zostaªy tylko ª¡czniki z n=10 oraz n ≥ 17 (niebieskie

kóªka). Dane maj¡ du»y rozrzut, ale wyniki s¡ zadowalaj¡co zgodne.

Nawet bardzo popularne peªnoatomowe pola siªowe mog¡ nie nadawa¢ si¦ do symulacji biaªek

nieuporz¡dkowanych, poniewa» trzeba w takich symulacjach uwzgl¦dni¢ zwiekszon¡ rol¦ oddziaªywa«

z cz¡steczkami wody w porównaniu z biaªkami ustrukturyzowanymi [165, 166, 167]. Zaproponowane

niedawno pole siªowe CHARMM36m [167] powinno prowadzi¢ do lepszych wyników zarówno dla biaªek

nieuporz¡dkowanych jak i tych ustrukturyzowanych. Pole to zostaªo wykorzystane do symulacji kilku

biaªek. Jednymi z nich byªy nukleoporyna FG i peptyd RS, oba nieuporz¡dkowane. Rys. 2.19 pokazuje,

»e model gruboziarnisty daje wyniki porównywalne z tymi uzyskanymi przez nowe pole siªowe (dla

peptydu RS dost¦pne byªy l i σ, a dla FG-nukleoporyny tylko Rg).

Zgodno±¢ jest gorsza dla histatyny-5 (His5), u»ytej do parametryzacji pól Amber i Gromos [22]).

Wynika to prawdopodobnie z tego, »e w modelu gruboziarnistym histydyna jest traktowana jak ami-

nokwas nienaªadowany. Dodanie cz¡stkowego (lub losowo przydzielonego cz¦±ci histydyn) ªadunku

powinno poprawi¢ zgodno±¢ (odpychanie elektrostatyczne zwi¦kszyªoby Rg).

Baza danych PEDb (ang. Protein Ensemble Databank) [19] zawiera wiele danych strukturalnych

uzyskanych dzi¦ki symulacjom biaªek nieuporz¡dkowanych z wi¦zami do±wiadczalnymi (dane ekspery-

mentalne pochodz¡ gªównie z metod NMR i SAXS). Biaªka te maj¡ n znacz¡co wi¦ksze od rozwa»anych

dotychczas. Rys. 2.20 pokazuje, »e cho¢ dane dla Rg nie zgadzaj¡ si¦ z modelem gruboziarnistym, rz¡d

wielko±ci jest ten sam. Jednak dane z PEDB zawieraj¡ nie tylko wyniki eksperymentów, ale tak»e

zaªo»enia modeli u»ytych do wygenerowania struktur, a zatem brak zgodno±ci w tym przypadku nie

jest tak niekorzystny dla modelu gruboziarnistego jak byªoby w pozostaªych przypadkach.
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2.5.8.4 Biaªko Aβ42

W przypadku symulacji peªnoatomowych mo»na porównywa¢ nie tylko warto±ci ±rednie, ale tak»e to

jak wygl¡da rozkªad danej wielko±ci. Dzi¦ki uprzejmo±ci prof. D Thompsona i dr S. Bhattacharya z

Uniwersytetu Limerick miaªem dost¦p do trwaj¡cych ponad 100 ns symulacji peªnoatomowych biaªka

Aβ42, kluczowego w rozwoju choroby Alzheimera [168]. Rys. 2.21 przedstawiaj¡ wykresy, na których

zaznaczone jest Rg oraz l dla ka»dej konformacji b¡d¹ Rg i parametr asferyczno±ci w. Parametr w

jest równy 0 dla idealnej sfery, a 1 dla idealnego pr¦ta [169]. Jest zde�niowany jako w = ∆R
R̄
, gdzie

R̄ = 1
2
(R1 +R3), za± ∆R = R2−R̄; warto±ci wªasne tensora bezwªadno±ci R1, R2 i R3 s¡ ponumerowane

od najmniejszej do najwi¦kszej.

Wida¢, »e na obu panelach Rys. 2.21 chmury odpowiadaj¡ce najwi¦kszej liczbie punktów si¦

pokrywaj¡, jednak peªnoatomowe pole siªowe produkuje tak»e bardziej rozwini¦te konformacje. Trudno

oszacowa¢ na ile s¡ one liczne (punkty mog¡ nachodzi¢ na siebie), w zwi¡zku z tym wykre±lone zostaªy

tak»e rozkªady tych parametrów (Rg na Rys. 2.22, l na Rys. 2.23). Poza gªównym maksimum (które

pokrywa si¦ z wynikami modelu gruboziarnistego) na rozkªadach widoczne jest tak»e drugie maksimum,

które reprezentuje konformacje rozwini¦te i w du»ym stopniu otoczone rozpuszczalnikiem. W modelu z

ukrytym rozpuszczalnikiem odtworzenie takich konformacji byªoby bardzo trudne, poniewa» niewysy-

cone kontakty oznaczaj¡ wy»sz¡ energi¦ (w modelu peªnoatomowym jest to zrównowa»one korzystnym

oddziaªywaniem z wod¡).

Rysunek 2.21: Porównanie symulacji biaªka Aβ42 modelem gruboziarnistym (czerwony) z wynikami

uzyskanymi polem siªowym CHARMM36m (zielony). Ka»da kropka oznacza jedn¡ konformacj¦.
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Rysunek 2.22: Rozkªad warto±ci Rg dla biaªka Aβ42 symulowanego modelem gruboziarnistym (czer-

wony) oraz polem siªowym CHARMM36m (zielony).

Rysunek 2.23: Rozkªad warto±ci l dla biaªka Aβ42 symulowanego modelem gruboziarnistym (czerwony)

oraz polem siªowym CHARMM36m (zielony).

Interesuj¡ce jest tak»e to, jak rozkªady zmieniaj¡ si¦ wraz ze zmian¡ temperatury symulacji.

Rys. 2.24, 2.25 i 2.26 przedstawiaj¡ porównanie rozkªadów odpowiednio Rg, l i w dla temperatur

0.3 ε/kB (czerwony), 0.35 ε/kB (zielony) i 0.4 ε/kB (niebieski). Rozkªady Rg dla T = 0.3 ε/kB

odpowiadaj¡ gªównemu maksimum rozkªadu peªnoatomowego, dla T = 0.35 ε/kB maksimum w modelu

gruboziarnistym przesuwa si¦ do drugiego maksimum rozkªadu peªnoatomowego, a dla T = 0.4 ε/kB

jest ju» na prawo od drugiego maksimum. Oznacza to, »e nie ma temperatury dla której rozkªad byªby,

tak jak dla symulacji peªnoatomowych, bimodalny. Warto jednak zauwa»y¢, »e zgodno±¢ rozkªadów

dla w oraz l jest bardzo dobra.
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Rysunek 2.24: Rozkªad warto±ci Rg dla biaªka Aβ42 symulowanego polem siªowym CHARMM36m

(�oletowy) oraz modelem gruboziarnistym w temperaturach 0.3 ε/kB (czerwony), 0.35 ε/kB (zielony) i

0.4 ε/kB (niebieski).

Rysunek 2.25: Rozkªad warto±ci l dla biaªka Aβ42 symulowanego polem siªowym CHARMM36m

(�oletowy) oraz modelem gruboziarnistym w temperaturach 0.3 ε/kB (czerwony), 0.35 ε/kB (zielony) i

0.4 ε/kB (niebieski).

Rysunek 2.26: Rozkªad warto±ci w dla biaªka Aβ42 symulowanego polem siªowym CHARMM36m

(�oletowy) oraz modelem gruboziarnistym w temperaturach 0.3 ε/kB (czerwony), 0.35 ε/kB (zielony) i

0.4 ε/kB (niebieski).
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2.6 Model z Hamiltonianem niezale»nym od czasu

Kluczow¡ ide¡ prezentowanego w tej pracy podej±cia jest rozró»nienie kiedy oddziaªuje ªa«cuch boczny,

a kiedy gªówny, tylko na podstawie poªo»e« atomów Cα. Okre±lenie rodzaju kontaktu mi¦dzy 2

aminokwasami w modelu quasi-adiabatycznym wymagaªo znajomo±ci poªo»e« 6 aminokwasów, ale

kiedy kontakt byª ju» wª¡czony, siªy dziaªaªy tylko mi¦dzy par¡ aminokwasów w kontakcie (i byªy

okre±lone zwykªym sferycznie symetrycznym potencjaªem LJ). Co prawda chwilowa mapa kontaktów

powinna utrzymywa¢ ªa«cuch w geometrii zbli»onej do takiej, jak¡ mogªoby przyj¡¢ prawdziwe biaªko

(tak dzieje si¦ w modelach opartych na strukturze natywnej), jednak w ten sposób dynamika ukªadu

musi zale»e¢ od jego historii (bo to ona okre±la chwilow¡ map¦ kontaktów).

Z tego powodu quasi-adiabatyczne przeª¡czanie kontaktów nie speªnia postulatu równowagi szcze-

góªowej i mo»e prowadzi¢ do nierównowagowych stanów stacjonarnych, które byªy badane np. w kon-

tek±cie bªon biologicznych [170, 171, 172]. Odpowiednio dobrany czas przeª¡czania powinien sprawi¢,

»e problem ten nie b¦dzie istotny w skalach czasowych istotnych dla symulowanych procesów (patrz

Rys. 2.1). Jednak caªkowicie unikn¡¢ tych problemów mo»na tylko w modelu, który w sposób ci¡gªy

utrzymuje prawidªow¡ geometri¦ ªa«cucha.

Aby caªy czas kontrolowa¢, czy kryteria kierunkowe s¡ speªnione, mo»na albo wróci¢ do próbkowania

Monte Carlo (dla którego kryteria te byªy pierwotnie wypracowane [145, 149]), albo wprowadzi¢ do

hamiltonianu czªon wielociaªowy. Czªony takie s¡ kluczowe w odtwarzaniu wi¦zów geometrycznych,

które nie wynikaj¡ ju» z ksztaªtu aminokwasów, poniewa» ich detale strukturalne zostaªy utracone w

reprezentacji gruboziarnistej [173, 174]). Jest to szczególnie wa»ne, gdy aminokwas jest reprezentowany

tylko przez jedn¡ kulk¦. Przykªadem takiego wielociaªowego czªonu jest wzór opisuj¡cy oddziaªywanie

dipol-dipol, który mo»e by¢ u»yty do modelowania wi¡za« wodorowych tworzonych przez ªa«cuch

gªówny [175].

W tym podrozdziale prezentowany jest nowy, oparty na do±wiadczeniu i przeznaczony do dynamiki

molekularnej model, w którym oddziaªywania krótkozasi¦gowe s¡ reprezentowane przez niezale»ne od

czasu czªony 4-ciaªowe. Punktem wyj±cia jest 4-ciaªowy potencjaª dwu±cienny, u»ywany do zapewnienia

odpowiedniej sztywno±ci ªa«cucha biaªkowego1 [176]. Ogranicza on k¡t, jaki mo»e powsta¢ mi¦dzy

dwiema pªaszczyznami, ka»da wyznaczona przez trzy aminokwasy.

Potencjaª ten mo»e by¢ u»yty w �niewªa±ciwej� (ang. improper) postaci, aby opisywa¢ sztywno±¢

ªa«cucha bocznego w modelu z 2 kulkami na aminokwas (b¡d¹ w ka»dym innym przypadku, gdy

jedna kulka tworzy wi¦cej ni» 2 wi¡zania). Gdy dwa aminokwasy A i B oddziaªuj¡ ze sob¡, obraz ten

1W pierwotnej postaci dla biaªek odtwarza on detale wi¡zania peptydowego, i jest potrzebny nawet w peªnoatomowych

polach siªowych aby lepiej odda¢ cz¦±ciowo podwójn¡ natur¦ tego wi¡zania.
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mo»e by¢ jeszcze bardziej uproszczony poprzez usuni¦cie kulki reprezentuj¡cej ªa«cuch boczny amino-

kwasu A i wstawienie na jej miejsce kulki reprezentuj¡cej aminokwas B. I odwrotnie: ªa«cuch boczny

aminokwasu B zostaje zast¡piony kulk¡ reprezentuj¡c¡ aminokwas A. W ten sposób �niewªa±ciwy�

potencjaª dwu±cienny mo»e by¢ u»yty w modelu z jedn¡ kulk¡ na aminokwas. Pªaszczyzny utworzone

w takim przypadku przez odpowiednie trójki aminokwasów s¡ pokazane na Rys. 2.27. Dzi¦ki tej

procedurze ka»de oddziaªywanie zachodzi mi¦dzy konkretn¡ par¡ aminokwasów (mimo u»ycia czªonów

4-ciaªowych) i jest opisywane przez dwa �pseudo-niewªa±ciwe� k¡ty dwu±cienne, po jednym dla ka»dego

z aminokwasów. K¡ty te b¦d¡ oznaczone skrótem PID (ang. Pseudo-Improper-Dihedral).

To, jakie k¡ty PID s¡ najcz¦±ciej obecne w biaªkach, zostaªo ustalone na podstawie wspomnianej w

podpunkcie 2.5.2 bazy struktur PDB. Okazaªo si¦, »e rozkªad k¡ta PID jest caªkiem inny w zale»no±ci

od tego, czy przyporz¡dkowany mu aminokwas oddziaªuje z drugim przy pomocy ªa«cucha gªównego,

czy bocznego. Dzi¦ki temu potencjaª PID mo»e by¢ u»yty do odró»nienia tych dwóch przypadków.

U»ycie nowego 4-ciaªowego potencjaªu zamiast potencjaªu LJ przeª¡czanego quasi-adiabatycznie

wymagaªo reparametryzacji wszystkich aspektów modelu. U»yty w tym celu zestaw danych ekspery-

mentalnych jest inny ni» ten opisany w podpunkcie 2.5.8. Nowy zestaw danych skªada si¦ z 23 promieni

bezwªadno±ci (Rg) wyznaczonych eksperymentalnie dla 23 biaªek nieuporz¡dkowanych. Model quasi-

adiabatyczny tak»e zostaª sprawdzony dla tych danych.

Aby sprawdzi¢, który wariant modelu po reparametryzacji najlepiej zgadza si¦ z eksperymentem,

wykorzystany zostaª wspóªczynnik Pearsona, który pozwala okre±li¢ rozbie»no±¢ mi¦dzy wynikami

symulacji i eksperymentu. Najlepsze warto±ci tego wspóªczynnika zostaªy osi¡gni¦te przez model PID.

Innym sposobem porównania modeli jest sprawdzenie rozkªadów energii, które dla modelu quasi-

adiabatycznego wykazuj¡ odchylenia od rozkªadu Boltzmanna. Nie s¡ one obecne w modelu PID. Nowy

model wymaga jednak znacz¡co wi¦kszych mocy obliczeniowych.

Rysunek 2.27: Idea k¡tów PID. Potencjaª oddziaªywania mi¦dzy aminokwasami i oraz j zale»y od k¡ta

Ψij (okre±lonego przez pseudoatomy i − 1, i, i + 1 oraz j), k¡ta Ψji (okre±lonego przez pseudoatomy

j − 1, j, j + 1 oraz i) oraz od odlegªo±ci r mi¦dzy pseudoatomami i oraz j. Oparte na rys. 1 z artykuªu

[II].
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2.6.1 Dane z bazy PDB

Prawie wszystkie biaªka skªadaj¡ si¦ z tych samych 20 rodzajów aminokwasów, wi¦c natura oddzia-

ªywania mi¦dzy par¡ aminokwasów powinna by¢ podobna w przypadku biaªek uporz¡dkowanych i

nieuporz¡dkowanych, nawet je±li cz¦sto±¢ wyst¦powania tych oddziaªywa« si¦ ró»ni (np. wskutek tego,

»e biaªka nieuporz¡dkowane zawieraj¡ mniej biaªek hydrofobowych).

Dlatego aby okre±li¢ jakie k¡ty PID najcz¦±ciej pojawiaj¡ si¦ przy oddziaªywaniu par aminokwasów

wykorzystany zostaª zestaw 21 090 uporz¡dkowanych biaªek z bazy CATH [143] (o podobie«stwie

sekwencji nieprzekraczaj¡cym 40%: cath-dataset-nonredundant-S40.pdb).

Warto±ci k¡tów PID zostaªy obliczone dla ka»dej pary aminokwasów w kontakcie, gdzie kontakt jest

zde�niowany na podstawie kryterium przekrywania ci¦»kich atomów (patrz podpunkt 2.5.2).

Ci¦»kie atomy mog¡ nale»e¢ do ªa«cucha bocznego albo do gªównego. Je±li ci¦»ki atom z ªa«cucha

gªównego jednego z aminokwasów przekrywa si¦ z ci¦»kim atomem ªa«cucha bocznego drugiego ami-

nokwasu, jest to kontakt typu bs. Analogicznie przekrywanie ªa«cuchów bocznych skutkuje kontaktem

typu ss, a kiedy przekrywaj¡ si¦ ªa«cuchy gªówne, powstaje kontakt bb. Dla danej pary aminokwasów

mo»e przekrywa¢ si¦ wi¦cej ni» jedna para atomów, wtedy kontakt jest wi¦cej ni» jednego typu naraz.

Aby przyporz¡dkowa¢ k¡ty PID i odlegªo±ci charakterystyczne dla jednego typu kontaktu, u»yte

zostaªy rozkªady odpowiadaj¡ce tylko tym kontaktom, w których przekrywanie atomów prowadzi do

kontaktu tylko jednego typu (np. tylko ss). Tabela 2.5 pokazuje ile kontaktów ka»dego typu zostaªo

wykrytych w u»ytym zestawie biaªek.

Typ kontaktu bb bs ss

Liczba par aminokwasów z kontaktem tylko tego typu 624699 953782 1870746

Liczba par aminokwasów z kontaktem tego typu 3742271 3872292 4297919

Tabela 2.5: Liczba kontaktów na podstawie kryterium przekrywania dla wszystkich biaªek z u»ytego

zestawu (w sumie 7974804).

Rys. 2.28 pokazuje rozkªady k¡tów PID dla przypadków ss, bs i bb. Zielone histogramy pokazuj¡

rozkªad kontaktów okre±lonych na podstawie kryterium przekrywania, czerwone histogramy uwzgl¦d-

niaj¡ tylko te z kontaktów, które speªniaj¡ kryteria kierunkowe okre±lone w podpunkcie 2.5.4.

Ró»nice mi¦dzy rozkªadami kontaktów tylko jednego typu (góra Rys.2.28) a rozkªadami uwzgl¦d-

niaj¡cymi tak»e kontakty, które s¡ wi¦cej ni» jednego typu naraz (dóª Rys. 2.28) s¡ niewielkie i dotycz¡

gªównie przypadku bs. Potencjaª statystyczny uzyskany na podstawie tych rozkªadów (czerwone

histogramy) dzi¦ki inwersji boltzmannowskiej VB = −kBT ln(p(ΨPID)) zostaª dopasowany do funkcji

analitycznej opisanej w podpunkcie 2.6.5.
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Tylko jeden typ kontaktu mo»liwy

Wi¦cej ni» jeden typ kontaktu mo»liwy

Rysunek 2.28: Rozkªady k¡tów PID z kontaktów tylko jednego typu (górny obrazek) b¡d¹ wi¦cej ni»

jednego typu (dolny obrazek). Kontakty i, i+ 3 oraz i, i+ 4 nie s¡ uwzgl¦dnione. Ka»demu kontaktowi

odpowiadaj¡ dwa k¡ty PID. Rozkªady pierwszego (Ψij
PID) s¡ na górnych panelach, a drugiego (Ψ

ji
PID) na

dolnych. Czerwone histogramy uwzgl¦dniaj¡ tylko kontakty speªniaj¡ce kryteria kierunkowe, zielone

uwzgl¦dniaj¡ wszystkie. Funkcja analityczna (purpurowa linia) zostaªa dopasowana do potencjaªu

wynikaj¡cego z odwrócenia boltzmannowskiego (niebieskie kropki, jednostka energii ε ≈ 1.5 kcal/mol).

Oparte na rys. 2 oraz S2 z artykuªu [II].

Kontakty tworzone przez ªa«cuch boczny i ªa«cuch gªówny s¡ powi¡zane z innymi warto±ciami k¡tów

PID. Dwa minima potencjaªu dla przypadku bb odpowiadaj¡ równolegªym b¡d¹ antyrównolegªym β-

kartkom albo prawo- b¡d¹ lewo- skr¦tnym α-helisom (dla kontaktów i, i + 3 obecne jest tylko jedno

minimum, co odpowiada przewadze prawoskr¦tno±ci, patrz podpunkt 2.6.2).
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Rys. 2.29 pokazuje 4 przypadki rozkªadów dwuwymiarowych, gdzie k¡t PID ΨPID jest na jednej osi,

a odlegªo±¢ Cα-Cα, czyli r, jest na drugiej osi. Ró»ne ªa«cuchy boczne odpowiadaj¡ innym rozkªadom

r (jak wida¢ np. dla GLN i ALA), ale rozkªady k¡tów PID s¡ podobne (z wyj¡tkiem PRO i GLY).

Kontakty ªa«cucha bocznego daj¡ szerokie rozkªady dla ΨPID ≈ 0 rad i r > 6 Å, podczas gdy kontakty

ªa«cucha gªównego odpowiadaj¡ mniejszym, lepiej okre±lonym warto±ciom r < 6 Å i ΨPID ≈ ±1 rad.

Dwuwymiarowe rozkªady dla pozostaªych 16 przypadków pokazuje Rys. 2.30. Charakterystyczne

odlegªo±ci dla kontaktów ss (rssmin, podane w tabeli 2.3) zostaªy wyznaczone na podstawie jednowymia-

rowych rozkªadów, pokazanych na Rys. 2.8, 2.9, 2.10.

Rysunek 2.29: Dwuwymiarowe rozkªady z k¡tem PID (ΨPID, w radianach) na osi rz¦dnych i odlegªo±ci¡

Cα-Cα (r) na osi odci¦tych. Kontakty i, i+3 oraz i, i+4 nie s¡ uwzgl¦dnione. Rozkªady dotycz¡ ka»dego

kontaktu z zestawu biaªek, gdzie cho¢ jeden aminokwas w parze byª danego rodzaju (PRO, GLY, ALA,

GLN). K¡t PID (ΨPID) dla ka»dego kontaktu jest tym zwi¡zanym z danym aminokwasem (je±li kontakt

jest mi¦dzy takimi samymi aminokwasami, odpowiadaj¡ mu w rozkªadzie dwa ró»ne k¡ty PID). Oparte

na rys. 3 z artykuªu [II].

2.6.2 Prawoskr¦tno±¢

Dla kontaktów i, i + 3 oraz i, i + 4 rozkªady k¡tów PID dla pierwszego i drugiego aminokwasu (licz¡c

od N-ko«ca) ró»ni¡ si¦. Wynika to z prawoskr¦tno±ci wi¦kszo±ci α-helis. Ró»nic¦ pokazuje Rys. 2.31.

Rozkªady dla kontaktów i, i+ 5 i dalszych s¡ w wi¦kszo±ci symetryczne ze wzgl¦du na zamian¦ k¡tów,

z wyj¡tkiem przypadku bs (patrz podpunkt 2.6.3).
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Rysunek 2.30: Dwuwymiarowe rozkªady z k¡tem PID (ΨPID) na osi rz¦dnych i odlegªo±ci¡ Cα-Cα (r)

na osi odci¦tych. Kontakty i, i + 3 oraz i, i + 4 nie s¡ uwzgl¦dnione. Rozkªady jak na Rys. 2.29, tyle

»e dla pozostaªych 16 aminokwasów. Oparte na rys. S4 z artykuªu [II].

kontakty i, i+ 3 kontakty i, i+ 4

Rysunek 2.31: Dwuwymiarowe rozkªady dla kontaktów bb, gdzie pierwszy k¡t PID w parze jest na

osi odci¦tych, a drugi (licz¡c od N-ko«ca) na osi rz¦dnych. Asymetryczno±¢ zdaje si¦ wynika¢ z

prawoskr¦tno±ci α-helix. Rozkªady dotycz¡ odlegªo±ci r z zakresu o szeroko±ci 0.3 Å aby unikn¡¢

szumu pochodz¡cego od dalszych odlegªo±ci. Dla wybranych odlegªo±ci rozkªady s¡ bardzo w¡skie

(jednemu sªupkowi histogramu odpowiada zakres k¡tów 0.1 rad x 0.1 rad). Oparte na rys. S4 z

artykuªu [II].
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2.6.3 Kontakty typu bs

Kontakty bs maj¡ bardzo szerokie rozkªady k¡tów PID i odlegªo±ci Cα-Cα. Dlatego warto odró»ni¢

przypadki, w których pierwszy aminokwas pochodzi z ªa«cucha bocznego, a drugi z bocznego (bs)

oraz przypadek przeciwny (sb). Najwi¦ksza ró»nica (dla rozkªadów gdzie kontakt mo»e by¢ wi¦cej

ni» jednego typu naraz) zachodzi dla odlegªo±ci 5.3 Å < r < 5.6 Å, a maksimum rozkªadu zdaje si¦

zale»e¢ od rodzaju kontaktu (Rys. 2.32). Jednak po obejrzeniu przykªadowych struktur okazaªo si¦, »e

maksimum to odpowiada kontaktom bb, a ªa«cuch boczny jest tylko zawad¡ steryczn¡ skutkuj¡c¡ tym,

»e tylko jedno maksimum jest mo»liwe. Potwierdza to rozkªad kontaktów tylko jednego typu: rozkªady

wyª¡cznie typu bb zawieraj¡ oba maksima (lewa cz¦±¢ Rys. 2.33). Wi¦kszo±¢ kontaktów typu bs jest

tak»e typu bb (patrz tabela 2.5), dlatego wªa±nie te mieszane kontakty zostaªy zaznaczone strzaªk¡ na

Rys. 2.29 i 2.30.

Rozkªad zawieraj¡cy tylko kontakty bs (oraz sb) te» jest bardzo szeroki (prawa cz¦±¢ Rys. 2.33),

b¦d¡c sum¡ dwóch mo»liwych przypadków: Ψij
PID ≈ 0 rad i Ψji

PID ≈ 1.5 rad b¡d¹ odwrotnie: Ψji
PID ≈

0 rad i Ψij
PID ≈ 1 rad. Jest to zgodne z wynikami z Rys. 2.28, gdzie jeden aminokwas jest donorem

ªa«cucha bocznego, a drugi gªównego. Zakres odlegªo±ci dla takich rozkªadów to 5.5 Å < r < 7 Å (dla

wi¦kszych odlegªo±ci rozkªad staje si¦ jeszcze szerszy, patrz Rys. 2.34).

ªa«cuch gªówny z bocznym (bs) ªa«cuch boczny z gªównym (sb)

Rysunek 2.32: Dwuwymiarowe rozkªady dla kontaktów bb, gdzie pierwszy k¡t PID w parze jest na osi

odci¦tych, a drugi (licz¡c od N-ko«ca) na osi rz¦dnych. Kontakty mog¡ by¢ wi¦cej ni» jednego typu (w

tym bb lub ss). Zakres odlegªo±ci r jest na górze ka»dego wykresu. Oparte na rys. S5 z artykuªu [II].
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tylko ªa«cuch gªówny (bb) tylko ªa«cuch boczny z gªównym (bs i sb)

Rysunek 2.33: Dwuwymiarowe rozkªady kontaktów, gdzie pierwszy k¡t PID w parze jest na osi

odci¦tych, a drugi (licz¡c od N-ko«ca) na osi rz¦dnych. Kontakty mog¡ by¢ tylko jednego typu (nie

licz¡c rozró»nienia bs i sb). Zakres odlegªo±ci r jest na górze ka»dego wykresu. Oparte na rys. S6 z

artykuªu [II].

tylko ªa«cuch gªówny z bocznym (bs) tylko ªa«cuch boczny z gªównym (sb)

Rysunek 2.34: Dwuwymiarowe rozkªady kontaktów, gdzie pierwszy k¡t PID w parze jest na osi

odci¦tych, a drugi (licz¡c od N-ko«ca) na osi rz¦dnych. Kontakty mog¡ by¢ tylko jednego typu (bs po

lewej, sb po prawej). Zakres odlegªo±ci r jest na górze ka»dego wykresu. Bezwzgl¦dna liczba kontaktów

jest du»o mniejsza ni» na pozostaªych rysunkach. Oparte na rys. S7 z artykuªu [II].
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2.6.4 Dane bez podziaªu na kontakty typu bb, bs i ss

Znalezienie charakterystycznych odlegªo±ci i k¡tów PID dla kontaktów bs jest bardzo skomplikowane,

dlatego warto sprawdzi¢ na ile s¡ one istotne. Rys. 2.35 pokazuje rozkªady kontaktów bez podziaªu

na typ. Okazuje si¦, »e maksima odpowiadaj¡ce kontaktom bb oraz ss s¡ na tych wykresach dobrze

rozdzielone nawet bez u»ycia kryteriów k¡towych ani informacji o tym, które ci¦»kie atomy si¦ prze-

krywaj¡. Kontakty typu bb maj¡ dwa maksima odpowiadaj¡ce ψbb+0 = 1.05 rad oraz ψbb−0 = −1.44

rad, podczas gdy kontaktom ss odpowiada jedno szersze maksimum ψss0 = −0.23 rad. S¡ to te same

maksima co na Rys. 2.28.

Warto zauwa»y¢, »e k¡t ψPID ≈ +1 rad jest cz¦stszy dla mniejszych odlegªo±ci Cα-Cα ni» k¡t

ψPID ≈ −1 rad, co ma odzwierciedlenie w potencjale PID (rbb+min = rbb−min − 0.6 Å).

Rysunek 2.35: Dwuwymiarowe rozkªady

kontaktów, gdzie pierwszy k¡t PID w pa-

rze jest na osi odci¦tych, a drugi (licz¡c

od N-ko«ca) na osi rz¦dnych. Oparte na

rys. S8 z artykuªu [II].
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2.6.5 Implementacja potencjaªu PID

Potencjaª oddziaªywania mi¦dzy par¡ aminokwasów w modelu PID powinien zale»e¢ od odlegªo±ci

mi¦dzy nimi i od dwóch k¡tów PID, które tworz¡. Najprostszym sposobem wprowadzenia takiej

zale»no±ci jest iloczyn trzech czynników: V (ψA, ψB, r) = λA(ψA)λB(ψB)φ(r), gdzie ψA jest pierwszym

k¡tem PID w parze, ψB jest drugim k¡tem, a r odpowiada odlegªo±ci Cα-Cα. Jako pierwsze przybli»enie

dla λ zostaªa u»yta funkcja cosinus, a dla φ potencjaª LJ: φ(r) = εLJ
[(

rmin

r

)12 − 2
(
rmin

r

)6
]
, gdzie rmin

to minimum, a εLJ to gª¦boko±¢ potencjaªu (dyskutowana w podpunkcie 2.6.6). Z powodu szeroko±ci

rozkªadu bs (zielone histogramy na Rys. 2.28) model PID opisuje tylko kontakty typu bb oraz ss

(patrz podpunkty 2.6.3 i 2.6.4). Jest to du»a ró»nica wzgl¦dem modelu quasi-adiabatycznego, gdzie

kontakty bs byªy uwzgl¦dnione [I]. Dla kontaktów bb oraz ss rozkªady maj¡ wyra¹ne maksima, do

których mo»na dopasowa¢ potencjaª statystyczny (oddzielnie dla k¡tów i odlegªo±ci). Ka»dy rozkªad

ma inne maksimum i szeroko±¢, dlatego szczegóªowa posta¢ funkcji λ to:

λ(ψ) =

0.5 · cos [α(ψ − ψ0)] + 0.5 gdy −π < α(ψ − ψ0) < π

0 w przeciwnym przypadku
(2.8)

Ka»demu kontaktowi ss odpowiada rssmin z tabeli 2.3. Poniewa» dla r < rmin potencjaª φ(r) staje

si¦ silnie odpychaj¡cy, parametry α dla kontaktów ss oraz bb powinny by¢ dobrane tak, aby λss = 0

gdy λbb 6= 0 i odwrotnie.

Poniewa» rozkªad k¡ta PID dla kontaktów bb ma dwa maksima (ψbb+0 oraz ψbb−0 ), potencjaª bb ma

dwa czªony, odpowiadaj¡ce ka»demu z nich. Dlatego:

λbb(ψ) =


0.5 · cos [αbb+(ψ − ψbb+0 )] + 0.5 gdy −π < αbb+(ψ − ψbb+0 ) < π

0.5 · cos [αbb−(ψ − ψbb−0 )] + 0.5 gdy −π < αbb−(ψ − ψbb−0 ) < π

0 w pozostaªych przypadkach

(2.9)

Odpychaj¡ca cz¦±¢ potencjaªu LJ powinna zawsze by¢ wª¡czona dla maªych odlegªo±ci, aby unikn¡¢

samoprzecinania si¦ ªa«cucha (efekt wyª¡czonej obj¦to±ci). Dlatego u»yta posta¢ potencjaªu bb jest

jeszcze bardziej skomplikowana:

V bb(ψA, ψB, r) =

λ
bb(ψA)λbb(ψB)φbb(r) gdy r > rbbmin

φbb(r) + (1− λbb(ψA)λbb(ψB))εbb w przeciwnym przypadku
(2.10)

Taki wzór zapewnia nieprzecinanie si¦ ªa«cucha, poniewa» dla r < rbbmin potencjaª φbb nie jest ju»

mno»ony przez czynnik λbb. Dla kontaktów ss, V ss(ψA, ψB, r) = λss(ψA)λss(ψB)φss(r), za± rssmin zale»y

od tego, które aminokwasy s¡ w kontakcie (dalsze szczegóªy V ss s¡ omówione w podpunkcie 2.6.6).

Caªkowity potencjaª PID to: V = V ss + V bb.
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Przedstawione Rys. 2.28 dopasowanie funkcji do potencjaªu statystycznego opartego na rozkªadach

kontaktów tylko jednego typu (bb, bs albo ss), które speªniaj¡ kryteria kierunkowe (czerwone histo-

gramy), daªo nast¦puj¡ce parametry: αbb+ = 6.4, αbb− = 6.0, αss = 1.2, ψss0 = −0.23 rad, ψbb+0 = 1.05

rad, ψbb−0 = −1.44 rad. Dopasowanie do rozkªadów, w których kontakty nie musiaªy speªnia¢ kryteriów

kierunkowych (zielone histogramy) skutkowaªo modelami, które gorzej zgadzaªy si¦ z eksperymentem

(patrz paragraf 2.6.8.3).

Warto±ci rssmin s¡ podane w tabeli 2.3. W podpunkcie 2.6.8 model PID zostaª oznaczony liter¡ P, a

model quasi-adiabatyczny liter¡ A.

2.6.5.1 Algebraiczne przybli»enie funkcji cosinus

Aby przyspieszy¢ obliczenia, funkcja cosinus zostaªa zast¡piona jej algebraicznym przybli»eniem, skªa-

daj¡cym si¦ z dwóch poª¡czonych ze sob¡ algebraicznych funkcji sigmoidalnych [177] (tak »e jedna jest

odbiciem drugiej):

0.5 · cos υ + 0.5 ≈ (υ/π)2 − 2 · |υ/π|+ 1

2 · (υ/π)2 − 2 · |υ/π|+ 1
(2.11)

Rysunek 2.36: Porównanie funkcji cosinus z jej algebraicznym przybli»eniem. Oparte na rys. S1 z

artykuªu [II].

2.6.6 Forma potencjaªu Lenard-Jonesa

Jednostka energii ε = 110 pN·Å≈ 1.5 kcal/mol zostaªa przej¦ta z modelu quasi-adiabatycznego[I], który

z kolei przej¡ª j¡ z modeli dla biaªek ustrukturyzowanych [53]. Chocia» ε odpowiada energii kontaktu

w tych modelach, nie musi by¢ to odpowiednia wielko±¢ dla potencjaªu PID. W przypadku kontaktów

bb εbb jest równe ε, poniewa» wielko±¢ ta odpowiada w przybli»eniu jednemu wi¡zaniu wodorowemu w

ªa«cuchu gªównym [178], jednak zró»nicowana natura kontaktów ss mo»e wymaga¢ reparametryzacji.

Sprawdzone zostaªy warto±ci mi¦dzy 0 i 1 ε dla potencjaªu ze staªym εss (ten przypadek jest oznaczony
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jako ME). Wypróbowane byªy te» dwa warianty, w których εss zale»y od aminokwasu: klasyczna macierz

Miyazawa-Jernigana na podstawie statystyk PDB z roku 1996 [71] (oznaczona jako MJ) oraz macierz

MDCG oparta na symulacjach peªnoatomowych [179] (oznaczona MD). Ka»da z tych macierzy tak»e

mo»e by¢ przeskalowana przez czynnik mi¦dzy 0 a 1 (oznaczony indeksem dolnym). We wszystkich

trzech przypadkach (ME, MJ oraz MD) εss = 0 dla proliny i glicyny.

Rozkªady odlegªo±ci dla niektórych par aminokwasów s¡ bardzo szerokie (Rys. 2.8, 2.9, 2.10).

Wynika to z gi¦tko±ci dªugich ªa«cuchów bocznych. Gi¦tko±¢ ta jest tracona w modelach z jedn¡

kulk¡ na aminokwas. Aby zrekompensowa¢ t¦ strat¦, mo»na wyobrazi¢ sobie form¦ potencjaªu LJ

zmody�kowan¡ na potrzeby kontaktów ss:

φss(r) =



εss
[(

rssmin

r

)12

− 2
(
rssmin

r

)6
]

gdy r > rssmin

−εss gdy rssmin > r > rbbmin

εss
[(

rbbmin

r

)12

− 2
(
rbbmin

r

)6
]

gdy rbbmin > r

(2.12)

Sprawdzona zostaªa zarówno ta zmody�kowana forma (oznaczona liter¡ F) oraz zwykªa posta¢ poten-

cjaªu LJ (oznaczona liter¡ L).

2.6.7 Oddziaªywania elektrostatyczne

Model quasi-adiabatyczny wykorzystuje ekranowany potencjaª Debye'a-Hueckle'a ze wzgl¦dn¡ przeni-

kalno±ci¡ elektryczn¡ zale»n¡ od odlegªo±ci r mi¦dzy pseudoatomami: ε = 4 Å/r, zgodnie z podej±ciem

Tozzini i in. [112] (dlatego ta wersja oddziaªywa« elektrostatycznych jest oznaczona liter¡ T). To

podej±cie zostaªo wypracowane dla biaªek uporz¡dkowanych, gdzie przenikalno±¢ wewn¡trz hydrofo-

bowego rdzenia jest znacz¡co ni»sza ni» w wodzie. Biaªka nieuporz¡dkowane nie posiadaj¡ takiego

rdzenia i s¡ bardziej wystawione na oddziaªywanie z rozpuszczalnikiem, dlatego wypróbowany zostaª

prostszy wariant ze staª¡ przenikalno±ci¡ ε = 80 (oznaczony liter¡ C). W obu wariantach oddziaªywania

elektrostatyczne opisuje potencjaª: VD−H(r) = q1q2 exp (−r/s)
4πεε0r

gdzie s to dªugo±¢ ekranowania zale»na od

siªy jonowej. Histydyna nadal ma przypisany ªadunek 0.

2.6.8 Porównanie wariantów modelu z do±wiadczeniem

Ponad 200 wariantów modelu zostaªo przetestowanych na zestawie 23 biaªek nieuporz¡dkowanych, któ-

rych promie« bezwªadno±ci zostaª wyznaczony w do±wiadczeniach niskok¡towego rozpraszania promieni

X (SAXS, ang Small Angle X-ray Scattering) [16, 19, 23, 69, 165, 180, 181, 182, 183, 184, 185].
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2.6.8.1 Biaªka u»yte do parametryzacji

Biaªka u»yte do parametryzacji ró»ni¡ si¦ liczb¡ aminokwasów i zajmuj¡ ró»ne obszaru na diagramie

Das-Pappu (Rys. 2.37) i na wykresie Uverskiego (Rys. 2.38) [186]. Obszary diagramu Das-Pappu

dotycz¡ce biaªek z wysok¡ zawarto±ci¡ aminokwasów naªadowanych nie s¡ pokazane (wi¦kszo±¢ biaªek

mie±ci si¦ w obszarach zawartych na Rys. 2.37 [187]).

Rysunek 2.37: Diagram Das-Pappu dla 23 biaªek nieuporz¡dkowanych u»ytych do parametryzacji,

oznaczonych wg numeracji z tabeli 2.6. Mody�kacja rys. S9 z artykuªu [II].

Rysunek 2.38: Wykres Uverskiego dla 23 biaªek nieuporz¡dkowanych u»ytych do parametryzacji,

oznaczonych wg numeracji z tabeli 2.6. O± rz¦dnych u»ywa skali hydropatyczno±ci wg Kyte, Doolittle

i in. [188], przeskalowanej do zakresu od 0 do 1. Mody�kacja rys. S10 z artykuªu [II].
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U»yta dªugo±¢ ekranowania (patrz podpunkt 2.6.7) mo»e znacz¡co wpªywa¢ na wyniki, dlatego w

symulacji ka»dego z biaªek zostaªa u»yta dªugo±¢ s odpowiadaj¡ca sile jonowej z do±wiadczenia, w

którym zostaª wyznaczony promie« bezwªadno±ci danego biaªka. Staªa dªugo±¢ s = 10 Å skutkowaªa

mniejsz¡ zgodno±ci¡ z do±wiadczeniem: najlepszym modelem okazaª si¦ wtedy idealny ªa«cuch Gaus-

sowski z parametrem b = 6.7 Å (dane niepokazane, de�nicja parametru b jest podana pod koniec

paragrafu 2.6.8.2).

nr id n Rg/Å s/Å ¹ródªo

1 IB5 73 27.9 ± 1.0 13.6 [23]

2 Ash1 81 28.4 ± 3.4 7.9 [23]

3 II1ng 141 41.1 ± 1.0 13.6 [23]

4 RNaseE 248 52.6 ± 0.3 7.85 [23]

5 ACTR 71 25.1 ± 1.3 6.8 [189]

6 NHE1 131 36.3 ± 1.8 6.8 [189]

7 sNase 136 21.2 ± 1.0 23.3 [189]

8 5AAA 142 22.15 ± 0.87 4.3 [19]

9 6AAA 110 28.1 ± 0.1 7.7 [19]

10 8AAC 59 14.6 ± 0.5 13.6 [19]

11 9AAA 92 29.9 ± 0.3 7.55 [19]

12 his5 24 13.6 ± 0.2 7.85 [16]

13 RS 24 12.62 ± 0.07 6.7 [190]

14 tauK10 168 40.0 ± 1.0 7.4 [180, 185]

15 tauK17 144 36.0 ± 2.0 7.4 [180, 185]

16 tauK18 130 38.0 ± 3.0 7.4 [180, 185]

17 tauK19 99 35.0 ± 1.0 7.4 [180, 185]

18 tauK25 185 41.0 ± 2.0 7.4 [180, 185]

19 tauK44 283 52.0 ± 2.0 7.4 [180, 185]

20 RNF4 57 25.8 ± 3.9 8.5 [181, 185]

21 NRG1 75 26.8 ± 1.1 7.4 [182, 185]

22 PIR 75 26.5 ± 0.5 7.8 [183, 185]

23 p53 93 28.7 ± 0.3 6.6 [184, 185]

Tabela 2.6: Wªa±ciwo±ci 23 biaªek nieuporz¡dkowanych u»ytych do parametryzacji: numer porz¡dkowy,

krótkie oznaczenie (id), liczba aminokwasów n, promie« bezwªadno±ci Rg, dªugo±¢ ekranowania s oraz

¹ródªo z którego pochodz¡ te warto±ci.
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IB5 SARSPPGKPQGPPQQEGNKPQGPPPPGKPQGPPPAGGNPQQPQAPPAGKP QGPPPPPQGGRPPRPAQGQQPPQ

Ash1 GASASSSPSPSTPTKSGKMRSSSPVRPKAYTPSPRSPNYHRFALDSPPQS

PRRSSNSSITKKGSRRSSGSSPTRHTTRVCV

II1ng ISGKPVGRRPQGGNQPQRPPPPPGKPQGPPPQGGWQSQGPPPPPGKPEGR

PPQGRNQSQGPPPHPGKPERPPPQGGSQGTPPPPGKPERPPPQGGNQSHR

PPPPPGKPERPPPQGGNQSRGPPPHRGKPEGPPPQEGNKSR

RNaseE ERQQDRRKPRQNNRRDRNERRDTRSERTEGSDNREENRRNRRQAQQQTAE

TRESRQQAEKARIADTADEQQAPRRERSRRRNDDKRQAQQEAKALNVEEQ

SVQETEQEERVRPVQPRRKQRQLNQKVRYEQSVAEEAVVAPVVEETVAAE

PIVQEAPAPRTELVKVPLPVVAQTAPEQQEENNADNRDNGGMPRRSRRSP

RHLRVSGQRRRRYRDCRYPIQSPMPLTVACASPELASGKVWIRVPIVR

ACTR GTQNRPLLRNSLDDLVGPPSNLEGQSDERALLDQLHTLLSNTDATGLEEI

DRALGIPELVNQGQALEPKQD

NHE1 MVPAHKLDSPTMSRARIGSDPLAYEPKEDLPVITIDPASPQSPESVDLVN

EELKGKVLGLSRDPAKVAEEDEDDDGGIMMRSKETSSPGTDDVFTPAPSD

SPSSQRIQRCLSDPGPHPEPGEGEPFFPKGQ

sNase ATSTKKLHKEPATLIKAIDGDTVKLMYKGQPMTFRLLLVDTPETKHPKKG

VEKYGPEASAFTKKMVENAKKIEVEFDKGQRTDKYGRGLAYIYADGKMVN

EALVRQGLAKVAYVYKPNNTHEQHLRKSEAQAKKEK

5AAA MDYKDDDDKNRALSPMVSEFETIEQENSYNEWLRAKVATSLADPRPAIPH

DEVERRMAERFAKMRKERSKQMDYKDDDDKNRALSPMVSEFETIEQENSY

NEWLRAKVATSLADPRPAIPHDEVERRMAERFAKMRKERSKQ

6AAA VRTKADSVPGTYRKVVAARAPRKVLGSSTSATNSTSVSSRKAENKYAGGN

PVCVRPTPKWQKGIGEFFRLSPKDSEKENQIPEEAGSSGLGKAKRKACPL QPDHTNDEKE

8AAC MEAIAKHDFSATADDELSFRKTQILKILNMEDDSNWTRAELDGKEGLIPS NYIEMKNHD

9AAA GSMTPSTPPRSRGTRYLAQPSGNTSSSALMQGQKTPQKPSQNLVPVTPST

TKSFKNAPLLAPPNSNMGMTSPFNGLTSPQRSPFPKSSVKRT

his5 DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGY

RS GAMGPSYGRSRSRSRSRSRSRSRS

tauK10 QTAPVPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIVYKPVDLSKVTSKCGS

LGNIHHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIETH

KLTFRENAKAKTDHGAEIVYKSPVVSGDTSPRHLSNVSSTGSIDMVDSPQ

LATLADEVSASLAKQGL

tauK17 SSPGSPGTPGSRSRTPSLPTPPTREPKKVAVVRTPPKSPSSAKSRLQTAP

VPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNI

HHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIE

tauK18 MQTAPVPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIINKKLDLSNVQSKCG

SKDNIKHVPGGGSVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGQVEVKSE

KLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIE

tauK19 MQTAPVPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIVYKPVDLSKVTSKCG

SLGNIHHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIE

tauK25 MAEPRQEFEVMEDHAGTYGLGDRKDQGGYTMHQDQEGDTDAGLKAEEAGI

GDTPSLEDEAAGHVTQARMVSKSKDGTGSDDKKAKGADGKTKIATPRGAA

PPGQKGQANATRIPAKTPPAPKTPPSSGEPPKSGDRSGYSSPGSPGTPGS

RSRTPSLPTPPTREPKKVAVVRTPPKSPSSAKSRL

tauK44 MAEPRQEFEVMEDHAGTYGLGDRKDQGGYTMHQDQEGDTDAGLKAEEAGI

GDTPSLEDEAAGHVTQARMVSKSKDGTGSDDKKAKGADGKTKIATPRGAA

PPGQKGQANATRIPAKTPPAPKTPPSSGEPPKSGDRSGYSSPGSPGTPGS

RSRTPSLPTPPTREPKKVAVVRTPPKSPSSAKSRLQTAPVPMPDLKNVKS

KIGSTENLKHQPGGGKVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGQVEV

KSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIE

RNF4 GHMGSWEAEPIELVETAGDEIVDLTCESLEPVVVDLTHNDSVVIVDERRR PRRNARR

NRG1 MEIYSPDMSEVAAERSSSPSTQLSADPSLDGLPAAEDMPEPQTEDGRTPG

LVGLAVPCCACLEAERLRGCLNSEK

PIR QSVSPMRSVSENSLVAMDFSGQKTRVIDNPTEALSVAVEEGLAWRKKGCL

RLGNHGSPTAPSQSSAVNMALHRSQ

p53 MEEPQSDPSVEPPLSQETFSDLWKLLPENNVLSPLPSQAMDDLMLSPDDI

EQWFTEDPGPDEAPRMPEAAPPVAPAPAAPTPAAPAPAPSWPL

Tabela 2.7: Sekwencje 23 biaªek nieuporz¡dkowanych u»ytych do parametryzacji.
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2.6.8.2 Modele u»yte do porównania

Ka»de z 23 biaªek byªo symulowane przez ponad 200 wariantów modelu gruboziarnistego: z potencjaªem

PID (litera P) albo z potencjaªem quasi-adiabatycznym (litera A), z mo»liwo±ci¡ tworzenia przyci¡ga-

j¡cych kontaktów i, i+4 (indeks górny +) b¡d¹ bez tej mo»liwo±ci (indeks −), ze standardow¡ (litera L)

b¡d¹ spªaszczon¡ (litera F) form¡ potencjaªu LJ, z ró»nymi gª¦boko±ciami tego potencjaªu, okre±lonymi

jedn¡ z 3 macierzy: ME (staªe), MJ (Miyazawa-Jernigan) oraz MD (symulacje peªnoatomowe). Ka»da

z tych macierzy byªa przeskalowana przez czynnik w indeksie dolnym. Przenikalno±¢ dielektryczna

mogªa by¢ staªa (litera C) b¡d¹ zale»na od odlegªo±ci (litera T).

Oznaczenie ka»dego wariantu skªada si¦ zatem z 4 symboli (peªna legenda podana jest w tabeli

2.8), np. A+ L ME1 T oznacza model z potencjaªem quasi-adiabatycznym, mo»liwo±ci¡ tworzenia

przyci¡gaj¡cych kontaktów i, i+ 4, zwykªym potencjaªem LJ ze staªym εLJ = ε oraz z przenikalno±ci¡

elektryczn¡ wg Tozzini i in. [112] (a zatem A+ L ME1 T oznacza model opisany w podrozdziale 2.5).

P− F MD0.1 C oznacza model z potencjaªem PID, brakiem mo»liwo±ci tworzenia kontaktów i, i +

4, spªaszczonym potencjaªem LJ z gª¦boko±ci¡ okre±lon¡ przez macierz MDCG przeskalowan¡ przez

czynnik 0.1 oraz staª¡ przenikalno±ci¡ elektryczn¡ równ¡ 80.

Dla ka»dego modelu obliczony zostaª jego wspóªczynnik Pearsona [53], zde�niowany jako:

P = 1−

√√√√ 1

N

N∑
p=1

(
Rexp
g −Rsim

g

Rexp
g

)2

p

(2.13)

gdzie Rexp
g to promie« bezwªadno±ci z eksperymentu, Rsim

g to promie« z symulacji, a suma dotyczy

ka»dego z N = 23 biaªek. Tabela 2.9 zawiera peªn¡ list¦ modeli z ich wspóªczynnikami Pearsona (a

tak»e wspóªczynnikami χ2).

Rys. 2.39 pokazuje tylko 5 wybranych wariantów, w tym oryginalny model quasi-adiabatyczny (pa-

nel a). Zastosowanie potencjaªu PID zamiast potencjaªu quasi-adiabatycznego bez zmiany innych pa-

rametrów modelu skutkowaªo pogorszeniem zgodno±ci z do±wiadczeniem (panel b), dlatego 5 opisanych

powy»ej parametrów modelu zostaªo zreparametryzowanych. Najlepszy z modeli po reparametryzacji

(panel c) zgadza si¦ z do±wiadczeniem du»o lepiej ni» wyj±ciowy model quasi-adiabatyczny (panel a).

Zwi¦kszenie zgodno±ci mogªo by¢ skutkiem samej zmiany parametrów, a nie wprowadzenia nowego

potencjaªu, dlatego te same parametry zostaªy zastosowane do modelu quasi-adiabatycznego (panele

d i e). Poprawiªy one jednak jego zgodno±¢ jedynie nieznacznie. Dlatego potencjaª PID faktycznie

okazaª si¦ lepszy od quasi-adiabatycznego przeª¡czania kontaktów. Panel f pokazuje wynik dla modelu

ªa«cucha Gaussowskiego [191], który dany jest wzorem R2
g = 1

6
nb2, gdzie n to liczba aminokwasów, a b

to efektywna dªugo±¢ Kuhna, jedyny parametr tego modelu. Warto±¢ wyznaczona przez dopasowanie

metod¡ najmniejszych kwadratów do zestawu 23 biaªek nieuporz¡dkowanych wynosi b = 6.7 Å.
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Rysunek 2.39: Porównanie promienia bezwªadno±ci wyznaczonego w symulacji i w eksperymencie dla 23

biaªek nieuporz¡dkowanych. Ka»dy panel dotyczy jednego z 6 modeli. Oznaczenia modeli okre±la tabela

2.8. Oznaczone s¡ tak»e wspóªczynniki Pearsona. Liczba aminokwasów w biaªku zostaªa oznaczona

skal¡ koloru. Mody�kacja rys. 4 z artykuªu [II].

Dla ka»dego biaªka i ka»dego wariantu modelu wykonano 20 niezale»nych symulacji. Dla modelu

quasi-adiabatycznego (litera A) caªkowity czas symulacji wynosiª 150 000 τ , z czego poªow¦ stanowiª

czas dochodzenia do równowagi (Rg byªo u±redniane na podstawie drugiej poªowy symulacji). Dla

modelu PID (litery P oraz W) obydwa czasy byªy 10 razy mniejsze (zostaªy wyznaczone w oparciu o

czas, po jakim warto±¢ Rg przestaje zale»e¢ od warunków pocz¡tkowych). Ta ró»nica mo»e wskazywa¢

na to, »e rzeczywista skala czasowa modelu PID jest dªu»sza, dlatego efektywno±¢ modelu PID na Rys.

2.42 mo»e by¢ niedoszacowana.

2.6.8.3 Szczegóªowy ranking modeli

Tabela 2.9 zawiera wszystkie modele posortowane wg ich wspóªczynnika Pearsona. Wyznaczony zostaª

tak»e wspóªczynnik χ2 = 1
N

∑N
p=1

(
(Rexp

g −Rsim
g )2

σ2
sim+σ2

exp

)
p
, gdzie σsim to bª¡d ±redniej z wyników symulacji

okre±lony wg metody próbkowania przy u»yciu podzbiorów (ang. jacknife resampling), natomiast σexp

to niepewno±¢ eksperymentu wg tabeli 2.6. Niepewno±ci s¡ du»o mniejsze od ró»nicy Rexp
g − Rsim

g ,

dlatego warto±ci χ2 s¡ bardzo du»e (te wi¦ksze od 1000 zostaªy oznaczone jako �>1000�).
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Dokªadna liczba sprawdzonych wariantów modelu to 246. Wszystkie symbole u»yte w ich oznacze-

niach de�niuje tabela 2.8. Niektóre z nich nie zostaªy zde�niowane w paragra�e 2.6.8.2:

wariant oznaczony liter¡ W oznacza model PID oparty na potencjale statystycznym wg wszystkich

kontaktów (zielone histogramy na Rys. 2.28), a nie tylko tych speªniaj¡ch kryteria k¡towe.

Poniewa» biaªka nieuporz¡dkowane nie maj¡ hydrofobowego rdzenia i s¡ w du»ej mierze otoczone

wod¡, warto byªo rozwa»y¢ potencjaª LJ z górk¡, która miaªa odtwarza¢ barier¦ potencjaªu wynikaj¡c¡

z otoczki hydratacyjnej. Potencjaª ten oznaczony jest indeksem dolnym B.

W aminokwasach naªadowanych ªadunek znajduje si¦ zwykle blisko ko«ca ªa«cucha bocznego,

dlatego sprawdzony zostaª tak»e wariant (oznaczony liter¡ D), gdzie potencjaª PID dotyczy tak»e

oddziaªywa« elektrostatycznych.

Najlepsze dopasowanie modelu ªa«cucha Gaussowskiego do danych eksperymentalnych odpowiada

dªugo±ci Kuhna b = 6.7 Å, jednak inne warto±ci b te» zostaªy sprawdzone.

P potencjaª PID (dopasowanie do czerwonych histogramów z górnej cz¦±ci Rys. 2.28)

A potencjaª quasi-adiabatyczny

W potencjaª PID (dopasowanie do zielonych histogramów z górnej cz¦±ci Rys. 2.28)

indeks + mo»liwo±¢ tworzenia przyci¡gaj¡cych kontaktów i, i+ 4

indeks − brak mo»liwo±ci tworzenia przyci¡gaj¡cych kontaktów i, i+ 4

L zwykªy potencjaª Lenard-Jones'a

F potencjaª Lenard-Jones'a z pªaskim regionem mi¦dzy rbbmin a rssmin dla kontaktów ss

LB potencjaª okre±lony równaniem φ(r) = εLJ
[(

rmin

r

)12 − 9
21/6

(
rmin

r

)7
+ 13

2

(
rmin

r

)6
]

FB Tak jak LB, ale z pªaskim regionem mi¦dzy rbbmin a rssmin dla kontaktów ss

ME gª¦boko±¢ potencjaªu ss jest taka sama dla ka»dej pary aminokwasów (domy±lnie 1 ε)

MJ gª¦boko±¢ potencjaªu ss okre±la macierz Miyazawa-Jernigana [71]

MD gª¦boko±¢ potencjaªu ss okre±la macierz MDCG [179]

indeks 0−1 czynnik skaluj¡cy macierz oddziaªywania (od 0 do 1)

C elektrostatyka wg potencjaªu Debye'a-Hueckel'a z przenikalno±ci¡ ε = 80

T elektrostatyka wg potencjaªu Debye'a-Hueckel'a z przenikalno±ci¡ ε = 4 Å/r [173]

R elektrostatyka jak w C, ale tylko dla aminokwasów jednoimiennie naªadowanych

(aminokwasy naªadowane przeciwnie oddziaªuj¡ tak jakby nie byªy naªadowane)

D potencjaª elektrostatyczny tak»e zale»y od k¡tów PID: λA(ψA)λB(ψB)VD−H(r),

gdzie VD−H(r) = ±e2 exp (−r/s)
4πεε0r

(z przenikalno±ci¡ ε = 80)

GC ªa«cuch Gaussowski z dªugo±ci¡ Kuhna b

Tabela 2.8: Wytªumaczenie oznacze« wszystkich wariantów modelu.
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P− F MD0.1 C 0.814 13.3

P− F MD0.4 C 0.813 14.0

P+ F MD0.1 C 0.812 13.7

P− F ME0.0 C 0.812 14.4

P+ F MD0.2 C 0.811 14.3

P− F ME0.0 T 0.809 11.6

P− F MD0.2 C 0.809 13.9

P− F MD0.3 R 0.808 29.6

P+ F MD0.4 C 0.806 16.7

P+ F MD0.4 D 0.803 13.6

P− F MD0.4 D 0.802 10.7

P+ F MD0.1 D 0.799 13.0

P+ F MD0.2 D 0.790 13.1

GC, b = 6.7 Å 0.788 89.1

P− FB MD0.5 C 0.788 17.9

P− FB MD0.1 C 0.788 17.9

P− FB MJ0.1 C 0.786 17.3

P− F ME0.0 D 0.786 13.6

P− F MD0.1 D 0.786 13.4

P− FB ME0.1 C 0.785 61.6

P− F MD0.2 D 0.783 12.5

P+ F MD0.3 R 0.783 43.1

A− L MD0.4 R 0.765 62.8

A− L MD0.1 R 0.764 62.5

A+ L MD0.4 R 0.752 94.2

A+ LB MD0.4 R 0.752 95.0

A+ L MD0.1 R 0.751 95.3

P− FB ME0.1 R 0.744 19.8

W− FB MD0.4 R 0.744 97.0

P− F MD0.3 C 0.738 214.6

P− FB MD0.3 C 0.733 24.1

W− FB MD0.2 R 0.730 101.2

W− FB MD0.1 R 0.730 79.6

P− F MD0.4 R 0.729 21.2

P− FB MD0.5 R 0.728 483.6

P− FB MD0.3 R 0.728 483.6

P+ FB MD0.1 T 0.727 29.9

P+ F MD0.4 R 0.727 22.4

P+ F MD0.2 R 0.727 22.3

W+ FB MD0.4 R 0.726 127.2

P+ FB MD0.5 C 0.726 40.1

P+ FB MD0.1 C 0.726 40.1

A− L MD0.1 C 0.725 99.8

A− L MD0.4 C 0.725 99.5

A− LB MD0.4 C 0.725 99.5

P+ F MD0.1 R 0.723 21.2

W+ FB MD0.1 R 0.723 130.0

A+ L MD0.1 C 0.721 137.0

A+ L MD0.4 C 0.721 136.7

A+ LB MD0.4 C 0.721 136.7

A+ L ME0.5 R 0.721 80.7

P+ F MD0.3 C 0.720 113.1

P+ FB MD0.3 C 0.720 27.0

W+ FB MD0.2 R 0.718 136.4

P− F MD0.5 R 0.718 386.9

P− F MD0.1 R 0.718 386.9

P− FB MJ0.1 R 0.716 24.2

P+ FB MD1 R 0.713 525.2

P+ FB MD0.1 D 0.713 29.0

P− FB MD0.5 R 0.712 24.5

P− FB MD0.1 R 0.712 24.5

P− F MD0.1 R 0.707 25.2

P− F MJ0.1 R 0.707 333.2

P− F ME0.0 R 0.704 27.6

P− F MD0.2 R 0.702 25.9

GC, b = 5.2 Å 0.700 513.4

W+ FB MD0.4 C 0.698 144.3

P+ F MD0.5 R 0.698 211.5

P+ F MD0.1 R 0.698 211.5

W− FB MD0.4 C 0.698 118.2

P+ FB MD0.5 R 0.692 34.1

P+ FB MD0.1 R 0.692 34.1

W− FB MD0.3 R 0.688 127.8

P+ FB MD1 D 0.688 689.2

P+ F MJ0.1 R 0.687 254.1

W− FB MD0.1 C 0.686 99.0

W+ FB MD0.4 D 0.686 148.9

A+ L ME0.5 C 0.685 100.2

A+ LB MD0.2 C 0.685 100.2

A+ LB MD0.1 C 0.685 100.2

W+ FB MD0.2 C 0.682 156.9

P− FB MD0.5 C 0.682 720.9

P− FB MD0.3 C 0.682 720.9

W− FB MD0.2 C 0.681 138.5

W+ FB MD0.1 C 0.679 156.6

P+ FB MD1 T 0.679 >1000

W+ FB MD0.1 D 0.677 147.3

P+ FB MD0.1 C 0.677 32.9

P+ FB MD0.2 C 0.675 32.2

W+ FB MD0.3 R 0.674 173.5

A+ F MD0.2 R 0.673 197.3

A+ FB MD0.2 R 0.673 197.3

A+ F MD0.1 R 0.673 197.5

A+ FB MD0.1 R 0.673 197.5

A+ F MD0.4 R 0.673 202.1

A+ FB MD0.4 R 0.673 202.1

P+ FB MD1 C 0.673 >1000

W− FB MD0.4 D 0.673 125.2

P+ FB MD0.2 D 0.672 29.4

P+ FB MD0.1 D 0.672 27.7

W+ FB MD0.2 D 0.670 146.0

W− FB MD0.1 D 0.669 123.0

P+ FB MD0.4 C 0.669 34.0

W− FB MD0.2 D 0.668 127.7

P− FB MD0.1 C 0.666 34.4

P− F ME0.1 R 0.666 677.3

P+ FB MD0.3 R 0.665 35.1

P+ FB MD0.4 D 0.663 29.8

P− FB MD0.1 D 0.663 33.8

P− FB MD0.4 C 0.659 35.9

P− FB MD0.2 C 0.658 35.1

P− FB MD0.3 R 0.656 36.9

P− F MD0.5 C 0.655 629.9

P− F MD0.1 C 0.655 629.9

P− FB MD0.2 D 0.653 34.1

P− FB MD0.4 D 0.651 35.8

A− F MD0.1 R 0.650 167.4

A− F MD0.4 R 0.649 167.3

A− FB MD0.4 R 0.649 167.3

A+ F ME0.5 R 0.647 158.5

P− F MJ0.1 C 0.643 527.3

A+ F MD0.2 C 0.643 247.4

A+ FB MD0.2 C 0.643 247.4

Tabela 2.9: Wspóªczynniki Pearsona oraz χ2 dla wszystkich wariantów modelu, cz¦±¢ 1.
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W− FB MD0.5 R 0.643 179.7

A+ F MD0.1 C 0.642 247.5

A+ FB MD0.1 C 0.642 247.5

P+ F MD0.1 D 0.642 603.0

A+ F MD0.4 C 0.642 252.2

A+ FB MD0.4 C 0.642 252.2

P+ F MD0.1 T 0.641 682.1

P+ F MD0.5 C 0.634 439.5

P+ F MD0.1 C 0.634 439.5

A− F MD0.4 C 0.634 211.5

A− F MD0.1 C 0.633 211.9

A− FB MD0.4 C 0.633 211.5

P+ F ME0.1 R 0.632 639.0

W− FB MD0.3 C 0.631 176.3

P+ FB MD0.1 R 0.631 42.8

W+ FB MD0.5 R 0.630 230.0

W+ FB MD0.1 R 0.630 230.0

P+ F MJ0.1 D 0.629 333.9

P+ FB MD0.2 R 0.628 41.8

A+ F ME1 T 0.625 282.3

P+ F MJ0.1 T 0.623 407.8

P+ F MJ0.1 C 0.621 512.9

P+ FB MD0.4 R 0.620 43.1

P− FB MD0.2 R 0.619 43.2

W+ FB MD0.3 C 0.618 220.8

P− FB MD0.1 R 0.618 45.7

A+ L ME1 C 0.617 299.9

A+ F ME0.5 C 0.612 183.8

P− FB MD0.4 R 0.610 44.7

P− F ME0.1 C 0.602 >1000

A+ L ME1 T 0.601 334.4

P+ F ME0.1 D 0.596 923.2

W− FB MD0.5 C 0.595 286.2

W+ FB MD0.5 C 0.586 399.6

W+ FB MD0.1 C 0.586 399.6

W+ FB MD0.1 D 0.584 466.4

P+ F ME0.1 C 0.582 >1000

P− FB MJ0.3 R 0.581 >1000

W+ FB MD0.1 T 0.579 380.2

P+ F ME0.1 T 0.577 >1000

GC, b = 4.1 Å 0.570 >1000

P− FB MJ0.3 C 0.558 >1000

P− F MD0.5 R 0.534 >1000

P− F MD0.3 R 0.534 >1000

W+ FB MD0.5 R 0.531 933.3

GC, b = 3.8 Å 0.531 >1000

P− FB ME0.3 R 0.527 >1000

P− F MD0.5 C 0.512 >1000

P− F MD0.3 C 0.512 >1000

P+ F MD1 R 0.511 >1000

W+ FB MD0.5 D 0.510 >1000

W+ FB MD0.5 C 0.504 >1000

W+ FB MD0.5 T 0.500 >1000

P− FB MJ0.5 R 0.499 >1000

P− FB ME0.3 C 0.498 >1000

P+ F MD1 D 0.497 >1000

P+ F MD1 C 0.492 >1000

P+ F MD0.2 C 0.492 >1000

W+ F MD0.1 R 0.488 599.1

P+ F MD1 T 0.486 >1000

P+ L ME1 C 0.485 >1000

W+ F MD0.2 R 0.485 548.7

W− F MD0.1 R 0.485 482.5

W− F MD0.4 R 0.482 432.4

W+ F MD0.4 R 0.481 531.5

W− F MD0.2 R 0.481 606.3

P− FB MJ0.5 C 0.480 >1000

W+ F MD0.2 C 0.477 550.4

W+ F MD0.1 C 0.475 740.2

W+ F MD0.4 C 0.474 678.3

W+ F MD0.1 D 0.472 602.1

W+ F MD0.4 D 0.472 536.2

W− F MD0.2 C 0.471 532.9

W− F MD0.1 C 0.471 513.4

W+ F MD0.2 D 0.471 726.9

W− F MD0.4 C 0.470 576.1

W− F MD0.4 D 0.468 606.8

W− F MD0.2 D 0.468 597.7

W+ F MD0.3 R 0.465 770.1

W− F MD0.1 D 0.465 536.0

W− F MD0.3 R 0.464 546.1

P+ L ME1 T 0.459 >1000

W+ F MD0.3 C 0.458 712.7

W− F MD0.3 C 0.455 743.2

W+ F MD0.5 R 0.450 901.0

W+ F MD0.1 R 0.450 901.0

P− F MJ0.3 R 0.450 >1000

W− F MD0.5 R 0.448 638.4

W+ F MD0.1 D 0.444 961.5

P− F MJ0.3 C 0.444 >1000

W+ F MD0.5 C 0.443 970.3

W+ F MD0.1 C 0.443 970.3

P+ F MJ0.3 R 0.440 >1000

W+ F MD0.1 T 0.439 873.8

W− F MD0.5 C 0.438 830.8

P+ F MJ0.3 D 0.435 >1000

P+ F MJ0.3 C 0.434 >1000

P+ F MJ0.3 T 0.431 >1000

P− FB ME0.5 R 0.427 >1000

P− F ME0.3 R 0.421 >1000

P− FB ME0.5 C 0.420 >1000

P− F ME0.3 C 0.416 >1000

W+ F MD0.5 R 0.414 >1000

P− F MJ0.5 R 0.413 >1000

P+ F ME0.3 R 0.412 >1000

P+ F ME0.3 D 0.412 >1000

W+ F MD0.5 C 0.412 >1000

P− F MJ0.5 C 0.410 >1000

W+ F MD0.5 D 0.409 >1000

P+ F ME0.3 C 0.408 >1000

W+ F MD0.5 T 0.408 >1000

P+ F MJ0.5 R 0.406 >1000

P+ F ME0.3 T 0.406 >1000

P+ F MJ0.5 D 0.403 >1000

P+ F MJ0.5 C 0.402 >1000

P+ F MJ0.5 T 0.401 >1000

P− F ME0.5 R 0.389 >1000

P− F ME0.5 C 0.386 >1000

P+ F ME0.5 D 0.384 >1000

P+ F ME0.5 R 0.384 >1000

GC, b = 2.7 Å 0.382 >1000

P+ F ME0.5 C 0.381 >1000

P+ F ME0.5 T 0.381 >1000

Tabela 2.9: Wspóªczynniki Pearsona oraz χ2 dla wszystkich wariantów modelu, cz¦±¢ 2.
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2.6.8.4 Bezpo±rednie porównanie z wynikami SAXS

Wszystkie warto±ci promieni bezwªadno±ci Rg dla zestawu 23 biaªek nieuporz¡dkowanych zostaªy

wyznaczone na podstawie eksperymentów SAXS. Bezpo±rednim wynikiem takiego eksperymentu jest

krzywa rozpraszania, zawieraj¡ca informacje nie tylko o promieniu bezwªadno±ci, ale tak»e o ±red-

nim ksztaªcie danego biaªka. Odtworzenie takiej krzywej na podstawie zestawu struktur z symulacji

jest mo»liwe [18], ale porównanie jej z do±wiadczeniem wymaga dopasowania pewnych parametrów i

znajomo±ci krzywej otrzymanej w do±wiadczeniu. Nie byªo to mo»liwe dla wielu z 23 wybranych biaªek.

Promie« bezwªadno±ci Rg jest natomiast jedn¡ liczb¡, któr¡ bardzo ªatwo porówna¢. Z tych

powodów model byª reparametryzowany tylko na podstawie warto±ci Rg. Jednak porównanie z bezpo-

±rednimi wynikami stanowi dodatkow¡ wery�kacj¦ modelu.

Rys. 2.40 jest przykªadem takiego porównania mi¦dzy krzyw¡ rozpraszania SAXS dla biaªka 6AAA

(czerwony) i wynikiem najlepszego modelu z tabeli 2.9 (�oletowy). Najlepsza zgodno±¢ wyst¦puje dla

zakresu najni»szych k¡tów rozpraszania, z wektorem rozproszenia q < 0.15 Å−1. Zakres ten zawiera

wi¦kszo±¢ informacji o ksztaªcie i rozmiarze biaªka.

Rysunek 2.40: Intensywno±¢ rozpraszania SAXS I jako funkcja wektora rozpraszania q, mierzona ekspe-

rymentalnie dla biaªka 6AAA [17] (�oletowy), porównana do wyników symulacji (czerwony). Symulacja

u»ywaªa wariantu P− F MD0.1 C modelu gruboziarnistego. Krzywa rozpraszania zostaªa obliczona dla

struktur zapisywanych co 5000 τ , przy u»yciu algorytmu który powstaª wraz z metod¡ EROS [18].

Zostaªy u»yte domy±lne parametry otoczki hydratacyjnej dla powierzchni biaªka. Intensywno±¢ (w

jednostkach umownych) zostaªa przeskalowana tak, aby zgadza¢ si¦ z do±wiadczeniem. Mody�kacja

rys. S11 z artykuªu [II].
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2.6.8.5 Test histogramów

Ró»ne warianty modelu mo»na porówna¢ tak»e testem histogramów [192], który sprawdza czy wy-

niki symulacji s¡ niesprzeczne z rozkªadem Boltzmanna: stan o energii E powinien pojawia¢ si¦

z prawdopodobie«stwem p(E) = Ω(E) exp (−E/kBT )/Q, gdzie Ω(E) to g¦sto±¢ stanów, a Q jest

czynnikiem normalizacyjnym. Je±li przeprowadzi si¦ symulacje u»ywaj¡c dwóch ró»nych temperatur T1

i T2, mo»na obliczy¢ nast¦puj¡c¡ wielko±¢: log(p1(E)/p2(E)) = log(Q1/Q2) + E · (1/kBT2 − 1/kBT1).

Wielko±¢ ta powinna liniowo zale»e¢ od energii, a wspóªczynnik kierunkowy prostej powinien wynosi¢

(1/kBT2 − 1/kBT1). Wyznaczono t¦ zale»no±¢ (traktuj¡c wyraz wolny log(Q1/Q2) jako parametr

dopasowania) dla modelu quasi-adiabatycznego (A+ L ME1 T) i dla najlepszego wariantu modelu PID

(P− F MD0.1 C), dla biaªek his5 (24 aminokwasy), NRG1 (75 aminokwasów) oraz p53 (93 aminokwasy),

patrz Rys. 2.41. Punkty dla modelu PID le»¡ bli»ej prostej E(1/kBT2−1/kBT1)+const ni» dla modelu

z f = 1.5, ale dalej ni» dla modelu z f = 1.3 (czynnik f jest omawiany w podpunkcie 2.5.3).

Rysunek 2.41: Test histogramów [192] dla najlepszego wariantu modelu PID (P− F MD0.1 C, po±rodku)

oraz dla modelu quasi-adiabatycznego (A+ L ME1 T) z czynnikiem f = 1.3 (po lewej) oraz f = 1.5

(po prawej), na podstawie symulacji biaªek his5, NRG1 oraz p53, dla temperatur 0.35 oraz 0.4 ε/kB.

Maªe panele pokazuj¡ histogramy energii (szeroko±¢ sªupka to 1 ε), u»yte do wyznaczenia wielko±ci

log(p1(E)/p2(E)) pokazanej na du»ych panelach w funkcji energii. Mody�kacja rys. 5 z artykuªu [II].
69



2.7 Podsumowanie

Przedstawiony zostaª model oparty na dynamice molekularnej pseudoatomów, których poªo»enia od-

powiadaj¡ atomom Cα biaªek nieuporz¡dkowanych. Ka»dy wariant tego modelu umo»liwia dost¦p do

du»o dªu»szych skal czasowych ni» symulacje peªnoatomowe. Mimo u»ycia tylko jednego pseudoatomu

na aminokwas, nawet pierwotny wariant (A+ L ME1 T) jest zgodny z wieloma danymi pochodz¡cymi z

eksperymentu i z symulacji peªnoatomowych. Potwierdza to sªuszno±¢ zaªo»enia, »e mo»na odtworzy¢

wªa±ciwo±ci geometryczne ªa«cucha, korzystaj¡c jedynie z poªo»e« atomów Cα, a nast¦pnie wykorzysta¢

je do dynamiki molekularnej.

W przypadku modelu quasi-adiabatycznego na podstawie tych poªo»e« tworzona jest dynamiczna

mapa kontaktów, które mog¡ znika¢ i pojawia¢ si¦ ponownie. Kontakty mog¡ wynika¢ z oddziaªywa«

ªa«cucha bocznego z bocznym, bocznego z gªównym b¡d¹ gªównego z gªównym, a oprócz nich uwzgl¦d-

nione s¡ tak»e oddziaªywania elektrostatyczne [112]. Model ten zgadza si¦ nie tylko ze ±rednimi wielko-

±ciami dotycz¡cymi caªego ªa«cucha, ale tak»e z ich rozkªadami otrzymanymi na podstawie symulacji

peªnoatomowych. Nie jest to zatem tylko przypadkowa zbie»no±¢, lecz faktyczne odwzorowanie ksztaªtu

i dynamiki biaªka. Zalet¡ modelu quasi-adiabatycznego jest tak»e du»a szybko±¢, poniewa» dynamika

obejmuje tylko oddziaªywania dwuciaªowe (efekty wielociaªowe pojawiaj¡ si¦ tylko przy aktualizowaniu

chwilowej mapy kontaktów).

Podczas parametryzacji 246 wariantów modelu, niektóre warianty korzystaªy z potencjaªu quasi-

adiabatycznego. Miaªy one mniejszy wspóªczynnik Pearsona ni» najlepsze warianty modelu PID,

nale»y jednak pami¦ta¢ »e wszystkie parametryzowane warianty korzystaªy z czynnika f = 1.5 (patrz

podpunkt 2.5.3). Zmiana f na 1.3 mo»e znacznie poprawi¢ efektywno±¢ tego modelu (patrz paragraf

2.6.8.5 i podpunkt 4.2.1), niestety czynnik ten zostaª wzi¦ty pod uwag¦ ju» po wykonaniu wszystkich

symulacji, wymagaj¡cych milionów godzin oblicze«. Kolejna reparametryzacja uwzgl¦dniaj¡ca ró»ne f

mo»e przynie±¢ interesuj¡ce rezultaty.

By¢ mo»e po kolejnej reparametryzacji lepiej modelowane b¦d¡ biaªka cz¦±ciowo nieuporz¡dkowane.

Pewna ich kategoria staje si¦ ustrukturyzowana po zwi¡zaniu z substratem [193]. Omawiany tu model

nie jest na tyle dokªadny, aby przewidzie¢ struktur¦ przyj¦t¡ przez biaªko w takiej sytuacji (nie potra�

np. przewidzie¢ struktury biaªka PUMA po zwi¡zaniu z kompleksem Mcl-1 [194]). Ani potencjaª PID,

ani potencjaª quasi-adiabatyczny nie nadaj¡ si¦ te» do zwijania biaªek uporz¡dkowanych, a tak»e do

utrzymywania ich w konformacji natywnej (patrz podrozdziaª 3.5). Dla biaªek, które w caªo±ci lub w

cz¦±ci s¡ ustrukturyzowane, mo»na jednak ustali¢ map¦ kontaktów opart¡ na strukturze natywnej i

prowadzi¢ dzi¦ki niej efektywne symulacje zwijania [VI].
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Mimo »e szybko±¢ symulacji skaluje si¦ prawie liniowo wraz z rozmiarem ukªadu, model PID jest

co najmniej 5 razy wolniejszy (Rys. Fig. 2.42), przy zaªo»eniu »e we wszystkich modelach jednostka

τ odpowiada 1 nanosekundzie. Du»o mniejszy czas potrzebny na doj±cie do stanu równowagowego

w modelu PID (patrz koniec paragrafu 2.6.8.2) wskazuje na konieczno±¢ powtórzenia dla tego modelu

procedury u»ytej do wyznaczenia skali czasowej symulacji [132]. Model PID trudniej tak»e wykorzysta¢

do symulacji zrównoleglonych na wielu rdzeniach (ze wzgl¦du na czªony wielociaªowe).

Rysunek 2.42: Rzeczywisty czas jednej nanosekundy symulacji na 1 rdzeniu dla modelu PID (P− F

MD0.1 C, kwadraty) i quasi-adiabatycznego (A+ L ME1 T, gwiazdki), w funkcji liczby symulowanych

aminokwasów. Liczba ªa«cuchów w symulacji jest zaznaczona kolorem. G¦sto±¢ ukªadu dla symulacji z

wieloma ªa«cuchami wynosiªa 1 aminokwas/nm3 (aa/nm3). Dopasowane linie maj¡ wspóªczynniki od-

powiednio 0.003 s/aminokwas i 0.0005 s/aminokwas, z bª¦dem dopasowania rz¦du 0.0001 s/aminokwas.

Mody�kacja rys. 6 z artykuªu [II].

W najlepszych 7 wariantach modelu z tabeli 2.9 macierz oddziaªywa« jest przeskalowana przez

czynnik mniejszy od 1/2 (Rys. 2.43). Warto zauwa»y¢ »e dwa spo±ród siedmiu najlepszych wariantów

mno»¡ macierz przez 0, co oznacza, »e aminokwasy nie oddziaªuj¡ ze sob¡, z wyj¡tkiem sztywno±ci

ªa«cucha, oddziaªywa« elektrostatycznych i odpychania na maªych odlegªo±ciach (zapewniaj¡cego nie-

przecinanie si¦ ªa«cucha). Bardzo prosty model ªa«cucha Gaussowskiego tak»e sprawdza si¦ caªkiem

dobrze (panel f na Rys. 2.39).

71



Jest to dobrym potwierdzeniem tego, »e woda faktycznie jest dobrym rozpuszczalnikiem dla biaªek

nieuporz¡dkowanych, a oddziaªywania aminokwasów odlegªych od siebie w sekwencji wpªywaj¡ na

wymiary ªa«cucha tylko w niewielkim stopniu [1]. Fakt ten zostaª niedawno u»yty w hierarchicznym

podej±ciu do symulowania biaªek nieuporz¡dkowanych, gdzie tylko niewielkie fragmenty ªa«cucha s¡

szczegóªowo modelowane, a caªy ªa«cuch jest konstruowany na podstawie wyników modelowania tych

fragmentów [197].

Rysunek 2.43: Najlepsze 7 wariantów modelu PID (wg ich wspóªczynników Pearsona). Oparte na rys.

7 z artykuªu [II].

Ze wzgl¦du na wi¦ksz¡ szybko±¢ dziaªania (i w¡tpliwo±ci co do skali czasowej modelu PID), w

pozostaªych rozdziaªach pracy to model quasi-adiabatyczny (A+ L ME1 T) b¦dzie u»ywany do badania

dynamiki konformacyjnej biaªek nieuporz¡dkowanych i ich agregacji (z wyj¡tkiem podrozdziaªu 3.5).

Model quasi-adiabatyczny mo»e by¢ ªatwo poª¡czony z modelem dla biaªek ustrukturyzowanych, ponie-

wa» oba opieraj¡ si¦ na mapie kontaktów. Takie poª¡czenie mo»e by¢ u»yte cho¢by do badania gi¦tkich

ª¡czników w biaªkach wielodomenowych [97, 198]. Ka»da z domen mogªaby by¢ utrzymywana przez

map¦ kontaktów [53], a ka»dy z ª¡czników byªby opisany przez potencjaª quasi-adiabatyczny2. Takie

ª¡czone podej±cie zostaªo zastosowane w rozdziale 5 dotycz¡cym symulacji biaªek z ziaren pszenicy,

kukurydzy i ry»u.

2b¡d¹ potencjaª PID
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Rozdziaª 3

Wyniki symulacji pojedynczych ªa«cuchów

3.1 Wprowadzenie

Biaªka nieuporz¡dkowane odwiedzaj¡ du»o wi¦kszy obszar przestrzeni konformacji ni» uporz¡dkowane

[III]. Jednym ze sposobów przedstawiania tej przestrzeni jest podawanie dwuwymiarowych rozkªadów

promienia bezwªadno±ci Rg oraz odlegªo±ci mi¦dzy ko«cami l (oznaczanej tak»e jako L). Takie rozkªady

wykonane na podstawie symulacji modelem gruboziarnistym dla nieuporz¡dkowanej α-synukleiny (pre-

zentowanym tu modelem dla biaªek nieuporz¡dkowanych) oraz uporz¡dkowanego lizozymu (modelem

na podstawie struktury natywnej [53]) zostaªy przedstawione na Rys. 3.1. Wida¢ na nim, »e dla

biaªka uporz¡dkowanego rozkªad jest scentrowany wokóª jednego punktu (struktury natywnej), a dla

α-synukleiny odwiedzane s¡ ró»ne konformacje. Warto zwróci¢ uwag¦, »e skala wykresów jest caªkiem

inna (mimo »e oba biaªka maj¡ okoªo 140 aminokwasów). Rozkªady Rg, l oraz prawdopodobie«stwa

przej±cia mi¦dzy stanami w zdyskretyzowanym rozkªadzie Rg, l wygl¡daj¡ podobnie dla du»ego zakresu

skal czasowych symulacji (o ile symulacja jest prowadzona w równowadze) [III]. Oznacza to, »e

równowagowe konformacje charakteryzuj¡ si¦ podobnym rozkªadem Rg, l niezale»nie od czasu »ycia.

Rysunek 3.1: Dwuwymiarowy rozkªad Rg oraz l = L dla α-synukleiny oraz lizozymu. Zmody�kowany

fragment rys. 6 z artykuªu [III].

3.2 Badanie dynamiki konformacyjnej homopeptydów

Poniewa» biaªka nieuporz¡dkowane zmieniaj¡ dynamicznie konformacje z jednej na drug¡, interesuj¡ce

jest pytanie jak dªugo pozostaj¡ w jednej konformacji. Jedn¡ z metod odpowiedzi jest próbkowanie
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ukªadu co 1 τ i wyznaczanie czasu, a» RMSD (pierwiastek ze ±redniego kwadratowego odchylenia poªo-

»enia atomów Cα, ang. root mean square deviation) liczone wzgl¦dem zadanej konformacji przekroczy

5 Å. Dla Q60 rozkªad tych czasów rozci¡ga si¦ do 65 τ , ma ±redni¡ 24 τ i odchylenie standardowe 10 τ .

Tak zde�niowany typowy czas »ycia konformacji w symulacji peªnoatomowej [34] jest rz¦du 20 ns, a

wi¦c porównywalny z symulacjami gruboziarnistymi.

Innym sposobem na scharakteryzowanie przej±¢ konformacyjnych jest u»ycie uªamka fcc kontaktów,

które s¡ wspólne z dan¡ konformacj¡ odniesienia. RMSD zale»y od ksztaªtu caªego biaªka, za± fcc

od oddziaªywa« zachodz¡cych w biaªku. Na przykªad zgi¦cie ªa«cucha na póª powoduje du»¡ zmian¦

RMSD, ale dopóki obie poªówki nie utworz¡ mi¦dzy sob¡ kontaktów, fcc wiele si¦ nie zmieni, co b¦dzie

±wiadczy¢ o zachowaniu dotychczasowej mapy kontaktów. Zale»no±¢ obu wielko±ci (RMSD i fcc) od

czasu dla symulacji Q60 pokazuje Rys. 3.2. Rozwa»ane s¡ 3 konformacje odniesienia: pierwsza (nazwana

A i oznaczona zielonymi liniami) pochodzi z chwili tA = 105 τ , druga (nazwana B i oznaczona czarnymi

liniami) z chwili tB = 2 105 τ , a trzecia (nazwana C i oznaczona niebieskimi liniami) z chwili tC =

3 105 τ . Czerwone pionowe linie oznaczaj¡ czas, w którym, wg uªamka fcc, konformacja zaczyna

bardziej przypomina¢ konformacj¦ C ni» A. Dzieje si¦ to dla tA/C = 1.53 105 τ , co oznacza, »e zmiany

w mapie kontaktów zachodz¡ w skali mikrosekund. Podobne przej±cie do konformacji podobnej do B

(oznaczone czarn¡ pionow¡ lini¡), dzieje si¦ w pó¹niejszej chwili tA/B = 1.67 105 τ . Natomiast RMSD

przekracza próg 5 Å du»o szybciej - w ci¡gu pierwszych 0.05 105 τ .

Rysunek 3.2: Zale»no±¢ od czasu uªamka fcc (góra) i RMSD (dóª) dla pojedynczej symulacji Q60.

Wielko±ci s¡ obliczane co 1000 τ w odniesieniu do trzech wybranych konformacji uzyskanych dla tA =

105 τ (A), tB = 2·105 τ (B, przerywana linia) i tC = 3·105 τ (C). Struktury odniesienia s¡ przedstawione

na górze. Czerwona pionowa linia oznacza przej±cie (dla fcc) mi¦dzy A i C. Czarna pionowa linia:

mi¦dzy A i B. Mody�kacja rys. 3 z artykuªu [I].
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Rys. 3.3 pokazuje macierze fcc dla 4 ró»nych homopolimerów o ró»nej dªugo±ci i skªadzie. Uªamek

wspólnych kontaktów (fcc) mi¦dzy dwiema konformacjami jest liczony jako liczba wspólnych kontaktów

podzielona przez caªkowit¡ liczb¦ kontaktów w tej konformacji, która ma ich wi¦cej. Ka»dy punkt na

macierzy fcc oznacza fcc mi¦dzy dwiema konformacjami (z chwil oznaczonych na osiach wykresu),

zaznaczone w skali szaro±ci. Macierz jest symetryczna, wi¦c pokazano tylko fragment nad diagonal¡.

Du»e zmiany w fcc odpowiadaj¡ przej±ciom konformacyjnym.

Q15 A30

N60 V60

Rysunek 3.3: Macierze fcc (uªamka wspólnych kontaktów dla konformacji z ró»nych czasów, zapisywa-

nych co 1000 τ) dla ró»nych homopeptydów. Oparte na rys. S9 z artykuªu [I].

Aby opisa¢ te przej±cia ilo±ciowo, zostaª wymy±lony autorski algorytm klastrowania konformacji:

dwie konformacje s¡ w jednym klastrze je±li fcc pomi¦dzy nimi jest wi¦ksze od pewnego progu (50 %)

i s¡siaduj¡ one ze sob¡ w czasie (algorytm dziaªa poprzez ª¡czenie s¡siednich klastrów, a fcc mi¦dzy

klastrami jest liczone jako ±rednie fcc mi¦dzy strukturami z obu klastrów). W przeciwie«stwie do

znanych algorytmów klastrowania, takich jak k-means, które nie s¡ w »aden sposób sprz¦»one z czasem

symulacji, ten algorytm potra� nie tylko podzieli¢ symulacj¦ na reprezentatywne konformacje, ale tak»e

powiedzie¢ ile ka»da z nich trwa (i nie zale»y to od wyboru reprezentanta).
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Czerwone linie na Rys. 3.3 oznaczaj¡ granice mi¦dzy klastrami. Próg wynosi 0.5, chocia» powinien

zale»e¢ od ukªadu (np. A30 bardzo cz¦sto zmienia konformacje, a N60 pozostaje przez wi¦kszo±¢ czasu

w jednym ksztaªcie). Dla niektórych ukªadów du»e zmiany konformacyjne zachodz¡ w skali setek

mikrosekund. PolyA wci¡» tworzy helis¦, rozwija j¡ i nast¦pnie do niej wraca, w przeciwie«stwie do

symulacji peªnoatomowych, w których helisa wydaje si¦ by¢ trwaªa. Takie przej±cia mog¡ wynika¢ z

przybli»onej natury modelu gruboziarnistego, ale mog¡ tak»e ukazywa¢ prawdziwe zachowanie polyA

w du»ych skalach czasowych, niedost¦pnych dla symulacji peªnoatomowych.

Opisanej wy»ej metody klastrowania mo»na u»y¢ dla ka»dego deskryptora, który mówi na ile dwie

konformacje s¡ ilo±ciowo podobne. W przypadku fcc podobie«stwo musi by¢ powy»ej 0.5, natomiast dla

RMSDmo»na zastosowa¢ próg 5 Å. Poniewa» progi zale»¡ od ukªadu, du»o wygodniej jest zmody�kowa¢

algorytm tak, aby ª¡czyª s¡siednie klatki w klastry, a» zostanie osi¡gni¦ta zadana liczba klastrów. W

ten sposób nie trzeba szuka¢ progu dla ka»dego ukªadu oddzielnie. Nieprzemy±lane zastosowanie progu

5 Å do tak du»ego ukªadu jak Q60 skutkuje podziaªem na zbyt wiele klastrów, jak na Rys. 3.4.

Rysunek 3.4: Macierz RMSD (dla konformacji zapisywanych co 1000 τ) dla Q60. Zlewaj¡ce si¦ czerwone

linie s¡ obja±nione w tek±cie.

Rys. 3.5 pokazuje efekt dziaªania algorytmu z zadan¡ liczb¡ klastrów (10) dla tej samej symulacji

Q60 (klatki byªy zapisywane co 1000 τ), jednak w jednym przypadku klastrowana jest macierz fcc, a w

drugim RMSD. Wida¢, »e fcc tworzy du»o wyra¹niej podzielon¡ macierz, a przej±cia s¡ lepiej widoczne

i dobrze zaznaczone. Tymczasem algorytm klastrowania dla RMSD pokazuje przej±cia w caªkiem

innych miejscach, co potwierdza, »e te dwa deskryptory s¡ ró»nymi, komplementarnymi metodami

opisu dynamiki biaªka.

Interesuj¡ce jest zbadanie czasów trwania konformacji wyznaczonych bez zadanego z góry progu

RMSD lub fcc, lecz jedynie z zadan¡ z góry liczb¡ klastrów (10). Wtedy mo»na porównywa¢ ze sob¡

dªugo±ci czasu trwania konformacji wyznaczonych przy pomocy ró»nych deskryptorów (w przeciwnym
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fcc RMSD

Rysunek 3.5: Porównanie macierzy fcc (po lewej) i macierzy RMSD (po prawej) dla tej samej symulacji

Q60. Obie macierze zostaªy podzielone na 10 klastrów (rozdzielonych przez zielone pionowe linie).

razie czas trwania zale»aªby od wybranego progu). Oczywi±cie im wi¦ksza liczba klastrów na jak¡ ma

by¢ podzielona symulacja, tym krótszy czas trwania pojedynczego klastra. Jednak liczba klastrów jest

wielko±ci¡ niezale»n¡ od deskryptora. Rys. 3.6 pokazuje czasy trwania klastrów z 10 niezale»nych

symulacji Q60, ka»da trwaj¡ca 1 000 000 τ . Pierwsze 50 000 τ jest przeznaczone na doj±cie ukªadu

do stanu równowagi i nie jest brane pod uwag¦ przy klastrowaniu, w zwi¡zku z tym pocz¡tek klastra

0 τ oznacza czas 50 000 τ od pocz¡tku symulacji. Poniewa» koniec symulacji oznacza automatycznie

koniec klastra, nie znamy tak naprawd¦ czasów trwania klastrów dotykaj¡cych zielonej linii, dlatego

nie nale»y ich bra¢ pod uwag¦. Wida¢, »e niektóre klastry trwaj¡ nawet 600 000 τ (czas bardzo trudny

do osi¡gni¦cia dla symulacji peªnoatomowych). Statystyka jest za maªa aby stworzy¢ rozkªad czasów

trwania klastra, jednak Rys. 3.6 sugeruje, »e czasy trwania uzyskane wg RMSD s¡ porównywalne do

uzyskanych wg fcc.

Rysunek 3.6: Czasy trwania klastrów z 10 niezale»nych symulacji Q60, ka»da trwaj¡ca 1 000 000 τ .

Ka»da symulacja zostaªa podzielona na 10 klastrów.
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3.3 Tworzenie w¦zªów

Pocz¡tek i koniec w¦zªa byªy zawsze wyznaczane przy pomocy algorytmu KMT [199]. W¦zªy tworzyªy

si¦ na tyle rzadko (mniej ni» 2 % klatek), »e trudno pokaza¢ dla nich wyniki ilo±ciowe. Jednak

poª¡czenie badania dynamiki tworzenia si¦ w¦zªa z badaniem macierzy RMSD daje poszlak¦, »e w¦zªy

mog¡ zwi¦ksza¢ czas trwania konformacji. Rys. 3.7 pokazuje macierz RMSD dla Q60 oraz wykres

rozmiaru w¦zªa w czasie. Wszystkie klatki, w których jest w¦zeª (z wyj¡tkiem jednej) nale»¡ do

jednego klastra (macierz RMSD zostaªa podzielona na 10 klastrów). Klaster ten trwa du»o dªu»ej

od pozostaªych. Poniewa» jest to tylko jedna symulacja, nie mo»na na jej podstawie wysnuwa¢ daleko

id¡cych wniosków (zwªaszcza »e w¦zeª, przedstawiony na Rys. 3.8, jest pªytki i czasem znika). Bardziej

systematyczna analiza zaw¦¹lonych konformacji (przedstawiona w publikacji [VII] dla przypadku α-

synukleiny) potwierdza jednak, »e w¦zeª znacznie ogranicza liczb¦ stanów konformacyjnych dost¦pnych

dla biaªka.

Rysunek 3.7: Macierz RMSD dla Q60 podzielona na 10 klastrów (góra) oraz wykres rozmiaru w¦zªa w

czasie (dóª): ka»dy sªupek oznacza rozmiar w¦zªa dla jednej klatki. Je±li sªupka nie ma, w danej klatce

nie byªo w¦zªa. Pierwsze 50 000 τ symulacji to dochodzenie do równowagi, dlatego macierz RMSD

ko«czy si¦ dla 950 000 τ (wykres rozmiaru w¦zªa uwzgl¦dnia tak»e doj±cie do równowagi, zatem ko«czy

si¦ w 1 000 000 τ).

Zwi¦kszenie maksymalnej liczby kontaktów, jakie mo»e utworzy¢ ªa«cuch boczny glutaminy z 2 na

3 (patrz poprzedni rozdziaª) powoduje, »e w¦zªów tworzy si¦ wi¦cej (ale wci¡» mniej ni» 9 % klatek),

w dodatku s¡ one gª¦bsze. Przykªad gª¦bokiego w¦zªa przedstawia Rys. 3.9.
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Rysunek 3.8: Pªytki w¦zeª dla Q60, którego ewolucj¦ w czasie przedstawia Rys. 3.7.

Rysunek 3.9: Przykªad gª¦bokiego w¦zªa dla Q60, uzyskany podczas symulacji gdzie maksymalna liczba

kontaktów ªa«cucha bocznego zostaªa zwi¦kszona do s = 3.

Interesuj¡ce jest zbadanie, jak taki gª¦boki w¦zeª si¦ tworzy i znika. Przedstawia to Rys. 3.10.

Wida¢ na nim, »e biaªko si¦ zaw¦¹la, gdy niebieski N-koniec przechodzi przez zielon¡ p¦tl¦, a znika,

gdy boki p¦tli zamykaj¡ si¦ pod nim. Jest to zatem w¦zeª podobny do tych pªytkich, pokazanych

na Rys. 2.18 i 3.8, ró»ni¡cy si¦ od nich rozmiarem p¦tli i tym, jak daleko koniec ªa«cucha przez ni¡

przechodzi.

Wszystkie przedstawione w tej rozprawie w¦zªy reprezentuj¡ najprostszy rodzaj w¦zªa, 31, którego

rzut na pªaszczyzn¦ daje krzyw¡ przecinaj¡c¡ si¦ w 3 miejscach. W biaªkach (tak»e tych uporz¡dko-

wanych) wyst¦puj¡ bardziej skomplikowane topologie w¦zªów, szerzej dyskutowane w [VII].
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Rysunek 3.10: Samorzutne tworzenie (pierwsze 4 panele) i rozpl¡tywanie (ostatnie 4 panele) gª¦bokiego

w¦zªa w Q60 (symulacja dla s = 3). �a«cuch pokolorowano tak, aby N-koniec byª niebieski, a C-koniec

czerwony. Ko«ce w¦zªa (je±li istnieje) zostaªy zaznaczone czarnym X. Ko«ce ªa«cucha oznaczono kulk¡.

Oparte o rys. 2 z rozdziaªu w ksi¡»ce [VII].
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3.4 Wyniki dla pojedynczych homopeptydów

Model gruboziarnisty zostaª wykorzystany do przewidzenia wªa±ciwo±ci geometrycznych wszystkich 20

homopeptydów (dla liczby aminokwasówn = 30). Du»e ró»nice w wynikach potwierdzaj¡, »e ka»dy

aminokwas jest modelowany inaczej, a oddziaªywania mi¦dzy aminokwasami graj¡ du»¡ rol¦. Dla

ka»dego homopeptydu wykonano 100 symulacji trwaj¡cych 200 000 τ .

Podstawowe parametry geometryczne pokazuj¡ pierwsze 3 panele Rys. 3.11, a parametry zwi¡zane

z kontaktami pozostaªe 2 panele. Te ostatnie to < z >, czyli ±rednia liczba koordynacyjna; oraz

< |j − i| >, czyli ±rednia liczba aminokwasów dziel¡ca dwa aminokwasy (i oraz j) b¦d¡ce w kontakcie

ze sob¡. Liczba koordynacyjna uwzgl¦dnia wszystkie kontakty oraz wi¡zania peptydowe wi¡»¡ce ze

sob¡ aminokwasy w ªa«cuch. Je±li podzielimy < |j − i| > przez n, otrzymamy parametr znany jako

porz¡dek kontaktów (ang. contact order).

Rysunek 3.11: Promie« bezwªadno±ci Rg, odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami l, jej dyspersja σ, ±rednia liczba

koordynacyjna < z > i ±rednia odlegªo±¢ aminokwasów z jednego kontaktu w sekwencji < |j − i| >,

dla homopeptydów skªadaj¡cych si¦ z 30 aminokwasów. Wzgl¦dny bª¡d ±redniej nie przekracza 1, 3, 2,

0.5 i 3.3% odpowiednio dla Rg, l, σ, < z > i dla < |j − i| >. Aminokwasy s¡ podpisane wg konwencji

jednoliterowej. Gdyby histydyn¦ traktowa¢ jako naªadowan¡, jej parametry byªyby takie same jak dla

K,E,R oraz D. Mody�kacje rys. 8 i 9 z artykuªu [I].

Wszystkie homopeptydy wydaj¡ si¦ by¢ nieuporz¡dkowane, poniewa» σ jest zawsze znacz¡ca i

przekracza 5 Å. Zgodnie z [1] i [155], istnieje znacz¡ca ró»nica mi¦dzy ªa«cuchami naªadowanymi

(polyK, polyE, polyR, i polyD) a du»o bardziej skª¦bion¡ reszt¡. Naªadowane homopeptydy maj¡

najwi¦ksze Rg oraz l, poniewa» nie tworz¡ »adnych kontaktów ss. PolyP jest nast¦pne, poniewa» tak»e
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nie mo»e tworzy¢ kontaktów ss (ale aminokwasy polyP nie odpychaj¡ si¦ ju» dalekozasi¦gowo). W

zwi¡zku z du»¡ sztywno±ci¡ ªa«cucha polyP jest najsztywniejszym homopeptydem i ma najmniejsze σ.

Jednak to polyW wydaje si¦ by¢ najbardziej ekstremalnym przypadkiem: ma najmniejsze warto±ci Rg

i l oraz najwi¦ksze warto±ci < z > i < |j − i| >. Te cechy wynikaj¡ z du»ych rmin oraz s, a przez to

z dominacji kontaktów ss (ka»dy tryptofan mo»e stworzy¢ 4 takie). W symulowanych konformacjach

polyW prawie nie ma kontaktów bb, jest za to najwi¦cej w¦zªów: wyst¦puj¡ w 16% wszystkich symulacji

i trwaj¡ przynajmniej przez 5% caªkowitego czasu symulacji. Inne hydrofobowe homopeptydy s¡ zwykle

bardziej zwini¦te i mniej sztywne ni» te polarne, z wyj¡tkiem polyG i polyA, które maj¡ bardzo maªe

ªa«cuchy boczne.

Inn¡ metod¡ porównania homopeptydów jest badanie tego, jak skaluje si¦ promie« bezwªadno±ci

dla wielu n: rozwa»ane byªy homopeptydy mi¦dzy 10 a 100 aminokwasów. Dla n 6= 30 ka»da ze 100

symulacji trwaªa 50 000 τ . Rg dobrze skaluje si¦ zgodnie z prawem pot¦gowym: Rg ∼ nν

Warto±ci wykªadnika ν s¡ podane w tabeli 2.4. Dla du»ych hydrofobowych aminokwasów wykªadnik

ν jest mniejszy (co odpowiada re»imowi sªabego rozpuszczalnika [164]) ni» dla maªych i polarnych

aminokwasów (dla których woda jest by¢ dobrym rozpuszczalnikiem). Nasz model wydaje si¦ wi¦c

dobrze oddawa¢ kluczowe ró»nice mi¦dzy aminokwasami. Trzeba jednak pami¦ta¢, »e dopasowanie

dotyczyªo tylko zakresu n < 100. Dla wi¦kszych n wykªadnik ν mo»e d¡»y¢ do warto±ci νG = 1/2,

charakterystycznej dla ªa«cucha Gaussowskiego (ang. Gaussian chain). Wg szacunkowych oblicze«

Flory'ego [164] wykªadnik ν dla polyA powinien by¢ bliski 1/2 dla n > 200, natomiast dla polyP mo»e

znacz¡co ró»ni¢ si¦ od 1/2 nawet dla n rz¦du 10 000.

Podczas poszukiwania informacji na temat homopolimerów, w bazie UniProt [200] znaleziono naj-

dªu»sze fragmenty zªo»one wyª¡cznie z jednego aminokwasu. Liczba aminokwasów w takim fragmencie,

nmax, zmienia si¦ od 6 (dla Ile, Tyr, Trp) do 79 (dla Gln). nmax tak»e jest podane w tabeli 2.4. Mimo

»e dla niektórych aminokwasów nmax jest maªe, mo»na teoretycznie rozwa»a¢ dªu»sze ªa«cuchy (cho¢by

aby wyznaczy¢ wspomniane prawa skalowania). Przewidywania modelu gruboziarnistego mo»na by

potwierdzi¢, syntetyzuj¡c sztucznie homopeptydy o dªugo±ciach przekraczaj¡cych naturalne nmax.

Tabela 3.1 pokazuje m.in. znane maksymalne dªugo±ci fragmentów homopeptydowych z bazy

UniProt [200]. Najdªu»sze z nich odpowiadaj¡ glutaminie (79), serynie (58) i asparaginie (46). Dla

alaniny ta dªugo±¢ to 24, ale dla niewiele wi¦kszej waliny ju» tylko 9. Tym niemniej warto bada¢ dªu»sze

homopeptydy (jak pokazuj¡ cho¢by wyniki dla V60 [20].

Wi¦ksza sztywno±¢ i mniejsza skªonno±¢ do zwijania si¦ mo»e tªumaczy¢ czemu polarne homopep-

tydy znalezione w bazie UniProt s¡ dªu»sze ni» hydrofobowe (ponownie z wyj¡tkiem polyG i polyA,

które mog¡ wyst¦powa¢ jako gi¦tkie ª¡czniki.)
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nazwa Gly Pro Gln Cys Ala Ser Val Thr Ile Leu

nmax 23 27 79 11 24 58 9 24 6 13

IDUniProt P10275 Q9NP73 Q156A1 Q03751 Q8R089 O15417 P32867 Q869S5 Q95US5 Q80YA8

ν 0.56 0.93 0.61 0.48 0.57 0.54 0.46 0.56 0.51 0.49

nazwa Asn Asp Lys Glu Met His Phe Arg Tyr Trp

nmax 46 45 11 33 7 23 9 14 6 6

IDUniProt Q54XG7 Q08438 Q8CI03 Q6PCN3 Q01668 Q6ZQ93 Q3S2U2 P38835 Q9C5D3 P86690

ν 0.54 0.81 0.81 0.81 0.60 0.62 0.52 0.81 0.51 0.44

Tabela 3.1: nmax oznacza liczb¦ aminokwasów w najdªu»szym fragmencie homopeptydowym znale-

zionym w recenzowanych wpisach bazy Uniprot (baza tych wpisów oznaczona jest jako SProt), z

najwy»szym poziomem pewno±ci PE=1 (patrz [200]). IDUniProt to kod biaªka zawieraj¡cego najdªu»szy

fragment w bazie UniProt. Wykªadnik ν dotyczy prawa pot¦gowego okre±laj¡cego zale»no±¢ Rg(n).

3.5 Próba zastosowania modeli dla biaªek uporz¡dkowanych

Podczas sprawdzania wariantów modelu PID oraz modelu quasi-adiabatycznego niektóre z nich zostaªy

wykorzystane do symulacji biaªek uporz¡dkowanych. Startowa konformacja pochodziªa ze struktury

natywnej lub bª¡dzenia przypadkowego, a RMSD wzgl¦dem struktury natywnej posªu»yªo jako kry-

terium oceny, który model lepiej sprawdza si¦ dla biaªek uporz¡dkowanych. Okazaªo si¦, »e w tej

kategorii najlepiej radz¡ sobie caªkiem inne warianty ni» te na górze tabeli 2.9 - tabela 3.2 pokazuje, »e

najmniejsze RMSD jest osi¡gane dla macierzy oddziaªywania pomno»onych przez czynnik 1, podczas

gdy mno»nik ten jest mniejszy ni» 0.5 w najlepszych wariantach dla biaªek nieuporz¡dkowanych.

Potwierdza to, »e oddziaªywania mi¦dzy aminokwasami s¡ w takich biaªkach du»o sªabsze.

1L2Y

Model id FRMSD NRMSD

P+FBME1T 6.0 Å 6.0 Å

P−FBME1T 6.0 Å 6.0 Å

P−F ME1T 6.1 Å 6.1 Å

P−F MD0.1C 6.2 Å 6.1 Å

P−F MD0.4C 6.2 Å 6.1 Å

P−FBMJ1T 6.2 Å 6.2 Å

P−F MJ1T 6.3 Å 6.3 Å

P+FBMJ1T 6.4 Å 6.4 Å

P+F MJ1T 6.4 Å 6.5 Å

W−LBMD1T 8.6 Å 8.8 Å

1ERY

Model id FRMSD NRMSD

W−FBMJ1T 6.0 Å 7.5 Å

P−FBMJ1T 6.1 Å 7.6 Å

P−FBME1T 6.3 Å 7.0 Å

W+FBME1T 6.3 Å 7.0 Å

P+FBME1T 6.6 Å 7.0 Å

W+L ME1T 6.7 Å 7.0 Å

W−F ME1T 6.7 Å 7.3 Å

W−F MJ1T 6.8 Å 7.3 Å

P+L ME1T 6.8 Å 7.5 Å

W+FBMD0.5T 7.4 Å 8.0 Å

1UBQ

Model id FRMSD NRMSD

P+F MJ1T 11.1 Å 7.0 Å

P+FBME1T 11.3 Å 7.7 Å

P−F MJ1T 11.4 Å 7.3 Å

W−F ME1T 11.4 Å 7.3 Å

W+FBMJ0.5T 11.4 Å 8.3 Å

P−FBME1T 11.5 Å 8.1 Å

P+F MD1T 12.2 Å 9.3 Å

W−L ME1T 12.6 Å -

P−F MD0.1C 12.7 Å 7.8 Å

P−L ME1T 12.8 Å -

Tabela 3.2: RMSD dla 3 biaªek ustrukturyzowanych (1L2Y, 1ERY i 1UBQ) dla symulacji modelem

gruboziarnistym rozpoczynaj¡cych si¦ z konformacji bª¡dzenia przypadkowego (symulacje zwijania,

FRMSD) i ze struktury natywnej (NRMSD).
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Symulacje byªy prowadzone dla 3 biaªek (1L2Y: 20 aminokwasów, 1ERY: 39 aminokwasów, 1UBQ:

76 aminokwasów) i trwaªy 150 000 τ . W przypadkach symulacji startuj¡cych z konformacji bª¡dzenia

przypadkowego FRMSD jest na tyle du»e, »e trudno mówi¢ o zwijaniu. Dlatego przedstawiany tu

model gruboziarnisty (niezale»nie od wariantu) przeznaczony jest tylko dla biaªek nieuporz¡dkowanych.

Mo»na go jednak ªatwo poª¡czy¢ z modelem opartym na strukturze natywnej, aby symulowa¢ biaªka

cz¦±ciowo uporz¡dkowane i cz¦±ciowo nieuporz¡dkowane [VI]. Post¦powanie to jest opisane w rozdziale

dotycz¡cym symulacji glutenu.

3.6 Podsumowanie

Model gruboziarnisty zostaª wykorzystany do badania przej±¢ konformacyjnych w homopeptydach, w

tym przej±¢ zwi¡zanych z tworzeniem w¦zªów. Pokazaª on, »e przej±cia te mog¡ zachodzi¢ w bardzo

dªugich skalach czasowych, co potwierdza zasadno±¢ jego stosowania: bardziej dokªadne modele maj¡

du»e trudno±ci z osi¡gni¦ciem takich skal czasowych. Jednak w przypadku pojedynczych ªa«cuchów

biaªkowych te trudno±ci mog¡ by¢ przezwyci¦»one przy pomocy zaawansowanych metod próbkowania,

takich jak wymiana replik, w zwi¡zku z tym gªówn¡ zalet¡ tego modelu jest mo»liwo±¢ wyznaczenia �-

zycznego czasu trwania danej konformacji (pami¦taj¡c »e zale»no±¢ 1 τ = 1 ns jest jedynie przybli»ona).

Model zostaª wykorzystany do symulacji 20 homopeptydów o ró»nych dªugo±ciach. Wyniki wydaj¡

si¦ by¢ zgodne z dotychczasowym stanem wiedzy, ale zawieraj¡ tak»e przewidywania, które mog¡

by¢ potwierdzone do±wiadczalnie (np. wykªadniki prawa pot¦gowego dla Rg). Warto zauwa»y¢, »e

w modelach u»ywanych do interpretacji eksperymentów FRET biaªka nieuporz¡dkowane s¡ cz¦sto

traktowane jako idealny ªa«cuch Gaussowski, który jest dobrym przybli»eniem tylko dla biaªek o bardzo

wielu aminokwasach (n > 100). Wykªadniki dla homopolimerów ró»ni¡ si¦ od 1/2, ale zawieraj¡

si¦ w przewidzianym przez Flory'ego [164] zakresie mi¦dzy 1/3 a 3/5 (z wyj¡tkiem homopolimerów

naªadowanych i polyPro, w których elektrostatyczne odpychanie lub sztywno±¢ prowadz¡ do du»o

bardziej rozprostowanych ªa«cuchów. Mimo »e symulowane byªy tylko homopolimery, inne biaªka

powinny mie¢ wykªadniki w podobnym zakresie [201].

Niestety tak prosty model gruboziarnisty nie mo»e odwzorowa¢ wªa±ciwo±ci biaªek uporz¡dkowa-

nych, ale to ograniczenie mo»na obej±¢ ª¡cz¡c go z modelem opartym na strukturze natywnej [VI].
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Rozdziaª 4

Symulacje wielu ªa«cuchów poliglutaminy i

polialaniny

4.1 Wprowadzenie

Ten rozdziaª przedstawia wyniki symulacji wielu identycznych ªa«cuchów poliglutaminy Q20, Q40, i Q60

oraz polialaniny A20, gdzie wska¹nik dolny oznacza dªugo±¢ jednego ªa«cucha N . Biaªka poliglutaminy

s¡ znane ze skªonno±ci do agregacji [75], a choroby neurozwyrodnieniowe zwi¡zane z fragmentami QN

pojawiaj¡ si¦, gdy N & 40 [202], dlatego wybrane zostaªy dªugo±ci poni»ej, powy»ej i w pobli»u tego

progu. Polialanina jest trzecim najcz¦±ciej wyst¦puj¡cym w biaªkach homopeptydowym fragmentem po

poliglutaminie i poliasparaginie1. Sztucznie zsyntetyzowane homopeptydy A19 tak»e potra�¡ agregowa¢

tworz¡c �bryle [203]. Z tych powodów jako czwarty ukªad zostaªy wybrane wªa±nie ªa«cuchy A20.

Agregacja biaªek mo»e prowadzi¢ do separacji faz. Ogólnie przyj¦ty model separacji dwóch faz

ciekªych w cieczy van der Waalsa zakªada istnienie obszaru wspóªistnienia, ograniczonego skierowan¡

w dóª asymetryczn¡ parabol¡ na wykresie g¦sto±ci (ρ) i temperatury (T ), za± wierzchoªek paraboli

oznacza temperatur¦ krytyczn¡ (Tc), powy»ej której nie mo»na odró»ni¢ faz [204].

Sytuacja �zyczna dla kropel zªo»onych z biaªek jest du»o bardziej skomplikowana [205]: zamiast

cz¡steczek jednoatomowych agreguj¡ polimery, a agregacja zachodzi w ±rodowisku wodnym [206].

Diagram fazowy mo»e zale»e¢ od sekwencji biaªka, a w szczególno±ci od rozkªadu aminokwasów naªado-

wanych [207, 208]. Konstrukcja diagramów fazowych biaªek nieuporz¡dkowanych mogªaby by¢ tematem

oddzielnej rozprawy, dlatego na potrzeby tej pracy symulowana byªa jedynie agregacja nienaªadowanych

homopeptydów AN i QN .

Wa»ne kroki w badaniu separacji faz w biaªkach przy pomocy symulacji podj¦li Dignon i in. [69], te»

u»ywaj¡c prostego modelu gruboziarnistego z jedn¡ kulk¡ na aminokwas. W modelu tym oddziaªywania

mi¦dzy aminokwasami opisywane s¡ potencjaªem LJ2 oraz potencjaªem Debye'a-Huckel'a.

1Jednoimiennie naªadowane aminokwasy poliasparaginy si¦ odpychaj¡, wi¦c ten homopeptyd nie jest tak interesuj¡cym
obiektem bada« jak polialanina i poliglutamina.
2W wariancie z amplitud¡ zale»n¡ od hydrofobowo±ci aminokwasów [70] b¡d¹ od macierzy Miyazawa-Jernigana [49].
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Dla biaªek FUS (ang. Fused in Sarcoma) model ten przewiduje diagram podobny do cieczy van der Wa-

alsa [209]. Biaªka te byªy symulowane w pudeªku z periodycznymi warunkami brzegowymi, o ksztaªcie

graniastosªupa wydªu»onego w jednym kierunku. Pro�l g¦sto±ci wzdªu» tego kierunku byª sigmoidalny,

a g¦sto±ci w dolnej i górnej cz¦±ci sigmoidy posªu»yªy do wyznaczenia krzywej wspóªistnienia (symulacje

byªy powtarzane dla ró»nych temperatur).

Oddziaªywania mi¦dzy aminokwasami w przedstawionym tu modelu s¡ bardziej skomplikowane ni»

w modelu [69] i obejmuj¡ np. podziaª na kontakty tworzone przez ªa«cuchy boczne i ªa«cuch gªówny

(cho¢ w obu modelach jeden pseudoatom reprezentuje jeden aminokwas). W zwi¡zku z tym w tej

rozprawie na wykresie g¦sto±ci i temperatury badane s¡ inne wielko±ci, oparte o liczb¦ kontaktów:

ªa«cuchy poª¡czone mi¦dzy sob¡ kontaktami tworz¡ agregaty (stacjonarne rozkªady tych agregatów

opisane s¡ w podpunkcie 4.3.1). U»yte zostaªo jednak pudeªko symulacyjne w ksztaªcie sze±cianu (z

periodycznymi warunkami brzegowymi), wi¦c powstaj¡ce agregaty szybko �parowaªy�, wymieniaj¡c si¦

ªa«cuchami z reszt¡ ukªadu. Kinetyka tego procesu zostaªa opisana na podstawie analizy czasu trwania

kontaktu mi¦dzy ªa«cuchami (co przedstawia podpunkt 4.3.3).

Dla niskich temperatur wymiana ªa«cuchów zachodzi wolniej, a agregaty przyjmuj¡ ksztaªt podobny

do wªókien amyloidowych (których istnienie jest potwierdzone do±wiadczalnie zarówno dla poligluta-

miny [84] jak i polialininy [203]). Dynamika takich agregatów odpowiada fazie �szkªa amyloidowego�,

które zostaªo ilo±ciowo opisane w paragra�e 4.3.1.1. Faza ta nie wyst¦puje w modelu Dignona i in. [69]

- analiza kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami nie musi prowadzi¢ do takiego samego wykresu fazowego jak

przeprowadzona w [69] analiza g¦sto±ci. Dlatego przedstawione tu wyniki s¡ komplementarne do tych

z [69, 210] i prezentuj¡ inne podej±cie do badania agregacji biaªek.

To, jak dla ró»nych g¦sto±ci i temperatur zmieniaj¡ si¦ wªa±ciwo±ci pojedynczych ªa«cuchów i ich

par przedstawia podpunkt 4.3.2.

4.2 Protokóª symulacji

Symulacje prowadzone s¡ modelem quasi-adiabatycznym (opisanym w podrozdziale 2.5) w zespole

NVT, z periodycznymi warunkami brzegowymi. Dla ka»dej opisywanej tu kombinacji g¦sto±ci ρ i

temperatury T przeprowadzone zostaªo par¦ niezale»nych symulacji (co najmniej dwie), z których

ka»da trwaªa 1 500 000 τ . Tylko ostatnia 1
3
czasu symulacji zostaªa wykorzystana do zbierania wyników

(pierwsze 1 000 000 τ byªo przeznaczone na doj±cie ukªadu do stanu równowagi).

Liczba ªa«cuchów jest oznaczona jako nm, a liczba aminokwasów w jednym ªa«cuchu jako N . Wi¦k-

szo±¢ wyników uzyskano dla ukªadów skªadaj¡cych si¦ z 1800 aminokwasów, podzielonych nast¦puj¡co:

nm = 90 i N = 20, nm = 45 i N = 40 b¡d¹ nm = 30 i N = 60.
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Symulacje kontrolne dla 2400 aminokwasów potwierdziªy, »e wyniki nie zmieniaj¡ si¦ znacz¡co w

zale»no±ci od rozmiaru ukªadu (mimo »e agregaty dla wi¦kszego ukªadu nadal �parowaªy�, a mniej ni»

sto ªa«cuchów to ukªad daleki od granicy termodynamicznej).

Na pocz¡tku symulacji ªa«cuchy s¡ uªo»one losowo w sze±ciennym pudeªku do symulacji, a ich

konformacje wyznacza samoomijaj¡ce bª¡dzenie przypadkowe. Rozmiar pudeªka zale»y od przyj¦tej

g¦sto±ci ρ (liczonej w aminokwasach na nm3, w skrócie aa/nm3), poniewa» liczba aminokwasów jest

staªa. Dla ρ > 1.2 aa/nm3 pocz¡tkowy rozmiar pudeªka wynosi tyle ile wynika z g¦sto±ci 1.2 aa/nm3,

a nast¦pnie (po upªywie 100 000 τ na doj±cie pojedynczych ªa«cuchów do stanu równowagi) ±ciany

pudeªka zbli»aj¡ si¦ do siebie a» do osi¡gni¦cia zadanej g¦sto±ci z szybko±ci¡ 0.001 nm/τ . Jest to

konieczne, poniewa» samoomijaj¡ce bª¡dzenie przypadkowe skutkuje ªa«cuchami o du»o wi¦kszych

rozmiarach (mierzonych np. promieniem bezwªadno±ci) ni» rozmiary dla biaªek w równowadze.

4.2.1 Problemy z symulacj¡ wielu ªa«cuchów

W u»ytym modelu quasi-adiabatycznym ka»dy aminokwas mo»e stworzy¢ jedynie ograniczon¡ liczb¦

kontaktów (patrz podpunkt 2.5.5). Na pocz¡tku symulacji ka»dy aminokwas b¦dzie oddziaªywaª

z aminokwasami z tego samego ªa«cucha z du»o wi¦kszym prawdopodobie«stwem w stosunku do

aminokwasów z innych ªa«cuchów. Mo»e to doprowadzi¢ do wysycenia liczby koordynacyjnej tego

aminokwasu przez kontakty utworzone w ramach jednego ªa«cucha, zanim spotka on inne ªa«cuchy.

�a«cuchy nie b¦d¡ wtedy tworzy¢ mi¦dzy sob¡ kontaktów. Aby temu zaradzi¢, w symulacjach wielu

ªa«cuchów wprowadzone zostaªo resetowanie listy kontaktów co 5000 τ : podczas resetu kryteria k¡towe

i odlegªo±ciowe s¡ na nowo stosowane dla wszystkich aminokwasów, tak aby umo»liwi¢ utworzenie

kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami. Konieczno±¢ wprowadzenia takiego resetu jest oczywistym ogranicze-

niem modelu. Dlatego rozwini¦ty zostaª model z hamiltonianem niezale»nym od czasu (opisany w

podrozdziale 2.6). Okazaª si¦ on zbyt wolny na potrzeby symulacji tak wielu ªa«cuchów jak opisano

tutaj (za± wyniki dla maªych ukªadów sugeruj¡ »e ªa«cuchy mog¡ si¦ w nim zbyt mocno szczepia¢).

Jedn¡ z metod pozwalaj¡cych na unikni¦cie okresowego resetu kontaktów jest zmiana czynnika

f , który okre±la odlegªo±¢ powy»ej której kontakt jest quasi-adiabatycznie wyª¡czany. Wynosi ona

2−1/6frmin, gdzie rmin to minimum potencjaªu LJ dla danego kontaktu. Domy±lna warto±¢ f to 1.5

(dla której potencjaª LJ osi¡ga tylko ok. 30% swojej maksymalnej amplitudy), jednak warto±¢ 1.3

pozwala na odtworzenie wªa±ciwo±ci modelu z resetem przy u»yciu modelu bez resetu (jak pokazuje

Rys. 4.1 dla ±redniej liczby koordynacyjnej). Zmniejszon¡ warto±¢ f mo»na uzasadni¢ mniejsz¡

trwaªo±ci¡ kontaktów w bezpo±rednim s¡siedztwie wody, która cz¦sto otacza biaªka nieuporz¡dkowane,

w szczególno±ci tak hydro�lowe jak poliglutamina. Dla f = 1.3 potencjaª LJ osi¡ga ju» ponad 60%

maksymalnej amplitudy, co mo»e utrudnia¢ quasi-adiabatyczne przeª¡czanie.
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Rysunek 4.1: Zale»no±¢ od f ±redniej liczby koordynacyjnej dla symulacji 8 ªa«cuchów Q20 trwaj¡cej

250 000 τ .

4.2.2 Algorytm grupowania ªa«cuchów w agregaty

Aby opisa¢ agregacj¦ biaªek pomocne jest poj¦cie agregatu. Dwa ªa«cuchy nale»¡ do tego samego

agregatu je±li posiadaj¡ cho¢ jedn¡ wspóln¡ par¦ aminokwasów, które s¡ w odlegªo±ci mniejszej ni»

rssmin. Odlegªo±¢ ta odpowiada minimum potencjaªu LJ dla kontaktów typu ss (czyli 8.6 Å dla dwóch

glutamin oraz 6.4 Å dla dwóch alanin). A zatem ªa«cuch nale»y do danego agregatu je±li posiada cho¢

jeden aminokwas odlegªy od niego o mniej ni» rssmin.

W trakcie symulacji monitorowane jest prawdopodobie«stwo tego, »e losowo wybrany ªa«cuch b¦dzie

nale»aª do agregatu o wielko±ci n (tzn. zawieraj¡cego n ªa«cuchów). Prawdopodobie«stwo to jest

oznaczone jako P (n) i jest wyznaczone na podstawie wszystkich klatek z ostatnich 500 000 τ symulacji

(w tym czasie rozkªad wielko±ci agregatów jest ju» stacjonarny). Warto pami¦ta¢ »e P (n) nie jest tym

samym co rozkªad wielko±ci agregatów p(n). Np. je±li istniej¡ 3 agregaty o wielko±ci 2 oraz jeden

agregat o wielko±ci 6 (czyli ª¡cznie jest 12 ªa«cuchów), to p(2) = 3/4, natomiast P (2) = 3 · 2/12 = 1/2.

4.3 Wyniki

4.3.1 Agregacja dla ró»nych temperatur i g¦sto±ci

Przykªady rozkªadów P (n) s¡ pokazane na Rys. 4.2. Dla maªych ρ, rozkªady maj¡ maksimum w

pobli»u n=1, co odpowiada fazie o niskiej g¦sto±ci. Mimo »e ªa«cuchy poruszaj¡ si¦ w wodzie (która w

symulacji reprezentowana jest tylko przez szum termiczny i tªumienie), faza ta b¦dzie oznaczona jako

G (gazowa) ze wzgl¦du na zaniedbywaln¡ rol¦ oddziaªywa« mi¦dzy ªa«cuchami.
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Rysunek 4.2: U±rednione po czasie stacjonarne rozkªady P (n) dla podanych ukªadów i g¦sto±ci,

otrzymane dla kBT = 0.35 ε. Liczby przy sªupkach oznaczaj¡ g¦sto±¢ (w aminokwasach/nm3).

Czerwony odpowiada fazie G, czarny fazie C, a zielony sytuacji po±redniej. Mody�kacja rys. 1 z

artykuªu [IV].

Dla dostatecznie du»ych ρ praktycznie wszystkie ªa«cuchy tworz¡ jeden agregat. Jest to faza C

(�ciecz�). Dla po±rednich warto±ci ρ pojawiaj¡ si¦ agregaty wszystkich mo»liwych rozmiarów. Granice

mi¦dzy fazami zale»¡ od ukªadu. Aby je okre±li¢, przyj¦te zostaªy nast¦puj¡ce kryteria:

1. Faza G odpowiada P (1) ≥ 0.5

2. Faza C odpowiada P (nmax) ≥ 0.95

3. Granica B przebiega dla P (nmax) = 0.5

gdzie nmax oznacza najwi¦kszy zaobserwowany rozmiar agregatu dla danego ukªadu (w fazie C jest

zwykle równy liczbie ªa«cuchów nm lub troch¦ mniejszy, ze wzgl¦du na wspomniane parowanie ªa«cu-

chów). Caªy obszar pomi¦dzy fazami G i C odpowiada sytuacjom po±rednim. Jednak ªa«cuchy cz¦±ciej

grupuj¡ si¦ w du»e agregaty dla P (nmax) ≥ 0.5, dlatego zostaªa dodatkowo zaznaczona granica B.
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Rys. 4.3-4.6 ilustruj¡ jak symulowane ukªady wygl¡daj¡ w ka»dej z tych 3 faz (G, C oraz po±rednia).

Rysunek 4.3: 90 ªa«cuchów A20 dla g¦sto±ci 0.4 aa/nm3 (faza G), 1.2 aa/nm3 (faza po±rednia) oraz

3.2 aa/nm3 (faza C). Podpisy oznaczaj¡ dªugo±¢ boku pudeªka oraz temperatur¦. Oparte na rys. S1 z

artykuªu [IV].

Rysunek 4.4: 90 ªa«cuchów Q20 dla g¦sto±ci 0.2 aa/nm3 (faza G), 0.6 aa/nm3 (faza po±rednia) oraz 2.0

aa/nm3 (faza C). Pojedyncze ªa«cuchy s¡ pokolorowane na szaro, kolory oznaczaj¡ agregaty co najmniej

2 ªa«cuchów. Prawy panel zawiera tylko jeden agregat, pokolorowany odcieniami niebieskiego. Podpisy

oznaczaj¡ dªugo±¢ boku pudeªka oraz temperatur¦. Oparte na rys. 2 z artykuªu [IV].
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Rysunek 4.5: 45 ªa«cuchów Q40 dla g¦sto±ci 0.2 aa/nm3 (faza G), 0.6 aa/nm3 (faza po±rednia) oraz

1.4 aa/nm3 (faza C). Podpisy oznaczaj¡ dªugo±¢ boku pudeªka oraz temperatur¦. Oparte na rys. S2 z

artykuªu [IV].

Rysunek 4.6: 30 ªa«cuchów Q60 dla g¦sto±ci 0.2 aa/nm3 (faza G), 0.6 aa/nm3 (faza po±rednia) oraz

1.2 aa/nm3 (faza C). Podpisy oznaczaj¡ dªugo±¢ boku pudeªka oraz temperatur¦. Oparte na rys. S3 z

artykuªu [IV].
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4.3.1.1 Anizotropowa agregacja i tworzenie zªogów amyloidowych

Dla niskich temperatur agregaty zmieniaj¡ si¦ du»o wolniej i po pewnym czasie zaczynaj¡ przypomina¢

wªókna amyloidowe (patrz Rys. 4.7). Dzieje si¦ tak niezale»nie od ukªadu (cho¢ temperatura przy jakiej

agregaty amyloidowe si¦ pojawiaj¡ wydaje si¦ rosn¡¢ wraz z liczb¡ aminokwasów w ªa«cuchu, patrz

Rys. 4.11). Niezale»nie od g¦sto±ci istnieje zwykle wi¦cej ni» jeden taki agregat - dla du»ych g¦sto±ci

�wªókna� o ró»nych orientacjach nachodz¡ na siebie (formalnie tworz¡c jeden agregat), a czas potrzebny

na ich reorientacj¦ jest bardzo dªugi - dlatego faz¦ t¦ mo»na nazwa¢ szkªem amyloidowym (i oznaczy¢

liter¡ A).

�a«cuchy gªówne w amyloidach ukªadaj¡ si¦ równolegle b¡d¹ antyrównolegle do siebie (patrz Rys.

4.8). Ukªad staje si¦ zatem lokalnie anizotropowy (poniewa» zwykle istnieje wi¦cej ni» jeden agregat,

uporz¡dkowanie nie jest globalne). Pojedyncze ªa«cuchy w szkle amyloidowym przypominaj¡ β-nici lub

(dla Q60) β-spinki. Prawdziwe agregaty polyQ na poziomie molekularnym mog¡ tak wygl¡da¢ [211].

Aby scharakteryzowa¢ t¦ lokalnie anizotropow¡ faz¦ wprowadzona zostaªa wielko±¢ C = | cosα|,

gdzie k¡t α jest zde�niowany tak jak dopeªnienie k¡ta pªaskiego, tyle »e nie mi¦dzy dwoma s¡siednimi

fragmentami jednego ªa«cucha, a mi¦dzy fragmentami z ró»nych ªa«cuchów (patrz panel e na Rys. 4.8).

Wielko±¢ C zostaªa obliczona tylko dla tych par ªa«cuchów, które maj¡ mi¦dzy sob¡ przynajmniej jeden

kontakt (�odlegªo±ciowy�, tzn. taki jak zde�niowano w podpunkcie 4.2.2).

Dla dostatecznie wysokiej temperatury rozkªad C jest w przybli»eniu symetryczny, z maksimum

w <C>=1
2
(co odpowiada ±redniej wielko±ci | cosα| dla losowego3 k¡ta α). Dla ni»szych temperatur

rozkªad zaczyna przesuwa¢ si¦ na prawo, co oznacza anizotropi¦ (patrz panele a,b,c na Rys. 4.8).

3�Losowy� k¡t oznacza przypadkowe wzajemne uªo»enie dwóch fragmentów, a zatem prawdopodobie«stwo wybranego

k¡ta α nie jest okre±lone rozkªadem jednostajnym. Wykazanie, »e faktycznie <C>= 1
2 dla tego przypadku wyma-

gaªo u»ycia programu Mathematica (za co dzi¦kuj¦ doktorantowi Nguyen Minh) i rozwi¡zania nast¦puj¡cej caªki:∫ 2π

0

∫ 2π

0

∫ 1

−1

∫ 1

−1

∣∣∣√(1− a2)(1− b2) cos(x− y) + ab
∣∣∣ da db dx dy16π2 = 1

2

Rysunek 4.7: Przykªady 3 agregatów przypominaj¡cych wªókna amyloidowe, uzyskane dla temperatury

0.2 ε/kB i g¦sto±ci 0.2 aa/nm3. Dwa agregaty po prawej pochodz¡ z tej samej klatki symulacji.
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Rysunek 4.8: Panele a, b oraz c pokazuj¡ rozkªady wielko±ci C w ukªadzie Q20 dla podanych temperatur

i g¦sto±ci. S¡ ilustrowane konformacjami 5 bliskich sobie ªa«cuchów pochodz¡cych z odpowiednich

symulacji. C jest zde�niowane przy pomocy k¡ta α mi¦dzy fragmentami dwóch ªa«cuchów (co pokazuje

panel e). Panel d pokazuje caªy symulowany ukªad dla kBT/ε=0.2. Bok pudeªka ma dªugo±¢ 12.2 nm.

Mody�kacja rys. 4 z artykuªu [IV].

93



Rysunek 4.9: Zale»no±¢ parametru C u±rednionego po wszystkich mo»liwych parach fragmentów

ªa«cuchów (zielony) i tylko mi¦dzy parami fragmentów ªa«cuchów w kontakcie (czerwony). Dane dla

symulacji Q20 o g¦sto±ci 1 aa/nm3.

�rednia warto±¢ C zmienia si¦ du»o mniej, je±li zamiast tylko tych par ªa«cuchów które s¡ ze sob¡

w kontakcie4, zostan¡ uwzgl¦dnione wszystkie mo»liwe pary ªa«cuchów (patrz Rys. 4.9). Potwierdza

to, »e anizotropia fazy A nie ma charakteru globalnego (inaczej wszystkie ªa«cuchy byªyby w pewnym

stopniu równolegªe do siebie), a jedynie lokalny (tylko ªa«cuchy w kontakcie ze sob¡4 s¡ równolegªe).

To, »e w fazie A wspóªistniej¡ ró»nie zorientowane agregaty ilustruje panel d na Rys. 4.8.

Rys. 4.9 pokazuje zale»no±¢ <C>(T ). Ma ona ksztaªt sigmoidalny, i mo»na wyró»ni¢ na niej

dwie charakterystyczne temperatury: najni»sz¡ temperatur¦ dla której <C> zaczyna ró»ni¢ si¦ od 1/2

(kBT/ε=0.3) oraz temperatur¦ odpowiadaj¡c¡ punktowi przegi¦cia sigmoidy (kBT/ε=0.25). Prowadzi

to do 2 ró»nych kryteriów granicy fazy A: kryterium 1/2 i kryterium przegi¦cia. Mo»na spodziewa¢ si¦,

»e ksztaªt sigmoidy wynika ze sko«czonych rozmiarów ukªadu (tak jak dla modelu Isinga [212]): wtedy

punkt przegi¦cia sigmoidy odpowiada temperaturze przej±cia fazowego w granicy termodynamicznej.

Faza A mo»e by¢ nazywana �szkªem spinowym� z dwóch powodów: globalna amor�czno±¢ agre-

gatów, które lokalnie s¡ izotropowe, oraz znaczne zmniejszenie wspóªczynnika dyfuzji D (liczonego

dla ±rodków masy ªa«cuchów) w porównaniu do faz G oraz C. Na Rys. 4.10 wspóªczynnik D spada

monotonicznie w funkcji ρ dla ka»dej izotermy kBT/ε=0.2, natomiast dla kBT/ε=0.35 spadek jest

znacznie mniej stromy.

4Tzn. cho¢ jedna para ich aminokwasów jest w odlegªo±ci r < rssmin od siebie.
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Dla T = 0.35 ε/kB i maªych g¦sto±ci ró»nica mi¦dzy kontaktami �odlegªo±ciowymi� i �dynamicznymi�

na Rys. 4.10 jest niewielka, za± dla du»ych g¦sto±ci cz¦±¢ aminokwasów zawsze b¦dzie tworzy¢ kontakty

�odlegªo±ciowe� ze wzgl¦du na du»e zatªoczenie, które z kolei utrudnia speªnienie kryteriów k¡towych

(poprzez deformacj¦ ªa«cuchów). Mo»e to tªumaczy¢ czemu liczba kontaktów najpierw ro±nie wraz z ρ,

potem spada (zbyt du»e ρ utrudnia tworzenie kontaktów), a w przypadku kontaktów �odlegªo±ciowych�

ponownie ro±nie. Ta niemonotoniczno±¢ ma pewne odzwierciedlenie we wspóªczynnikach dyfuzji (wi¦cej

kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami spowalnia dyfuzj¦).

Dla T = 0.2 ε/kB ka»dy z badanych ukªadów znajduje si¦ w fazie A (niezale»nie od tego czy

zastosujemy kryterium przegi¦cia czy 1/2). Wspóªczynnik dyfuzji D jest w tym przypadku o rz¡d

wielko±ci mniejszy ni» dla temperatury pokojowej. G¦sto±¢ nie jest na tyle du»a aby ukªad zachowywaª

si¦ jak ciaªo staªe, cho¢ dla du»ych g¦sto±ci D spada ju» prawie do zera.

Rysunek 4.10: Dolne panele pokazuj¡ wspóªczynnik dyfuzji D w funkcji g¦sto±ci ρ dla ukªadów A20

(czerwony), Q20 (czarny), Q40 (zielony) i Q60 (niebieski). Lewe panele odpowiadaj¡ T = 0.2 ε/kB,

prawe T = 0.35 ε/kB. Górne panele pokazuj¡ odpowiednie liczby kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami.

Ci¡gªe krzywe i peªne kóªka odpowiadaj¡ kontaktom �odlegªo±ciowym�, a przerywane krzywe i puste

kóªka (tylko dla Q20 i Q60) �dynamicznym� (tzn. speªniaj¡cym kryteria k¡towe, odlegªo±ciowe i

koordynacyjne). Mody�kacja rys. S7 z artykuªu [IV].
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4.3.1.2 Diagramy fazowe

Najbardziej ogólny diagram fazowy pokazuje Rys. 4.11. Rozkªad faz jest podobny dla ka»dego z 4

ukªadów, ale granice mi¦dzy fazami przebiegaj¡ dla ró»nych g¦sto±ci: im wi¦ksze N , tym mniejszy

próg ρ powy»ej którego pojawia si¦ faza C (osi¡gni¦cie fazy C dla A20 wymaga 3 razy wi¦kszej g¦sto±ci

ni» dla Q60). Model quasi-adiabatyczny zostaª sparametryzowany dla temperatury pokojowej i jest

oparty na bazie kontaktów uzyskanych ze struktur, które w wi¦kszo±ci te» odpowiadaj¡ temperaturze

pokojowej. Symulacje powy»ej temperatury 0.6 ε/kB mog¡ by¢ wi¦c niemiarodajne, dlatego diagramy

fazowe pokazuj¡ jedynie mniejsze temperatury.

Rysunek 4.11: Diagramy fazowe dla 4 badanych ukªadów. Czarne kwadraty, peªne niebieskie kóªka oraz

czerwone gwiazdki okre±laj¡ odpowiednio granice faz G, C, oraz A (wg kryterium 1/2). Puste niebieskie

kóªka okre±laj¡ granic¦ B. Granice B oraz C s¡ trudne do wyznaczenia dla niskich temperatur, dlatego

nie s¡ dla nich pokazane (z wyj¡tkiem morskich kóªek dla Q40). Zielone gwiazdki oznaczaj¡ granic¦ B

dla ukªadu 2400 aminokwasów (zamiast 1800). Mody�kacja rys. 3 z artykuªu [IV].
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Rys. 4.11 nie pokazuje granic faz G i C poni»ej granicy fazy A (wyznaczonej przez kryterium 1/2).

Nie zawiera zatem peªnej informacji o diagramie fazowym. Dlatego zamieszczony zostaª tu tak»e Rys.

4.12, w którym ka»dy punkt odpowiada jednej kombinacji ρ, T . Dla ka»dej kombinacji przeprowadzone

zostaªo par¦ symulacji, a na ich podstawie obliczone zostaªy u±rednione wielko±ci P (1), P (nmax) oraz

<C>. Mo»na dzi¦ki nim dokªadnie wykre±li¢ granice faz, tym razem u»ywaj¡c dla fazy A uproszczonego

kryterium przegi¦cia sigmoidy: dla wszystkich ukªadów jej górna granica waha si¦ mi¦dzy 0.504 a 0.508

(dolna to 0.5), dlatego kryterium przegi¦cia w przybli»eniu odpowiada <C> ≥ 0.502.

G¦sto±¢ zero odpowiada symulacji pojedynczego ªa«cucha (granica niesko«czonego rozcie«czenia).

Na Rys. 4.12 graniczna temperatura, przy której pojawia si¦ faza A ro±nie wraz z g¦sto±ci¡ w obszarze

ρ < 0.5 aa/nm3. Ten (bardzo niewielki) wzrost nie jest widoczny na Rys. 4.11, jednak mo»e on

sugerowa¢, »e tylko w tym zakresie g¦sto±ci agregacja jest limitowana dyfuzyjnie. Innym argumentem

za t¡ tez¡ jest wzrost liczby kontaktów �dynamicznych� tylko dla ρ < 0.5 na Rys. 4.10. Dla wi¦kszych

g¦sto±ci liczba ta jest staªa (T = 0.2 ε/kB) lub maleje (T = 0.35 ε/kB).

A20 Q20

Q40 Q60

Rysunek 4.12: Diagramy fazowe pokazuj¡ce wszystkie symulowane ukªady i kombinacje ρ, T

(poza tymi wychodz¡cymi poza obszar wykresu). Ka»dy punkt odpowiada jednej kombinacji.

Czerwone krzy»yki odpowiadaj¡ <P (1)> ≥ 0.5, czerwone kwadraty <P (1)> ≥ 0.95, niebieskie

gwiazdki <P (nmax)> ≥ 0.5, niebieskie kwadraty <P (nmax)> ≥ 0.95, a zielone kwadraty <C> ≥ 0.502.
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Inn¡ miar¡ agregacji ªa«cuchów jest liczba kontaktów �dynamicznych� mi¦dzy ªa«cuchami. Tylko

te kontakty s¡ opisywane potencjaªem LJ z minimum o gª¦boko±ci ε, a wi¦c tylko one odpowiadaj¡ za

faktyczne przyci¡ganie si¦ ªa«cuchów. Rys. 4.10 sugeruje, »e liczba ta maleje dla du»ych g¦sto±ci. Rys.

4.13 pokazuje, »e wielko±¢ ta zale»y przede wszystkim od temperatury, a obszar dla którego kontaktów

�dynamicznych� jest najwi¦cej odpowiada fazie A. Dlatego tylko dla fazy A mo»na mówi¢ o trwaªych

agregatach, w których biaªka utrzymywane s¡ razem przez oddziaªywania przyci¡gaj¡ce. W fazie C

efektywne przyci¡ganie mo»e wynika¢ ze spl¡tania si¦ ªa«cuchów (patrz paragraf 4.3.2.2).

Rysunek 4.13: Diagramy dla Q20, Q40 i Q60, pokazuj¡ce w funkcji ρ, T liczb¦ kontaktów �dynamicznych�

mi¦dzy ªa«cuchami. Ka»dej kombinacji ρ, T odpowiada prostok¡t, którego kolor oznacza liczb¦

kontaktów. Prostok¡ty nachodz¡ na siebie.
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Jeszcze inn¡ metod¡ wyznaczenia diagramu fazowego jest badanie prawdopodobie«stwa perkolacji

Pp, tzn. istnienia agregatu, który przechodzi przez dwie naprzeciwlegªe ±ciany pudeªka do symulacji.

To prawdopodobie«stwo w funkcji ρ, T przedstawia Rys. 4.14. Jest ono bliskie 1 nawet po lewej stronie

granicy B (gdzie <P (nmax)> < 0.5). Warto zauwa»y¢, »e Pp zale»y od T niemonotonicznie, podobnie

jak granice B i C na Rys. 4.12. Mo»e to wynika¢ z tego, »e dla du»ych temperatur ªa«cuchy maj¡

wi¦ksze rozmiary (patrz paragraf 4.3.2.1), dla kBT/ε ≈ 0.3 s¡ zwini¦te i skupione w wielu maªych

agregatach (co przesuwa granice na prawo), a dla mniejszych temperatur agreguj¡ w du»e agregaty

amyloidowe (co ponownie przesuwa granic¦ na lewo).

Rysunek 4.14: Diagramy dla Q20, Q40 i Q60, pokazuj¡ce prawdopodobie«stwo perkolacji Pp w funkcji

ρ, T . Ka»dej kombinacji ρ, T odpowiada prostok¡t, którego kolor oznacza warto±¢ Pp. Prostok¡ty

nachodz¡ na siebie.
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4.3.2 Wªa±ciwo±ci pojedynczych ªa«cuchów i ich par

4.3.2.1 Pojedyncze ªa«cuchy

Ksztaªt symulowanych biaªek zmienia si¦ w zale»no±ci od warunków, jak pokazano na Rys. 4.15 dla

±rednich warto±ci promienia bezwªadno±ci Rg i odlegªo±ci mi¦dzy ko«cami L w funkcji temperatury.

Czerwone krzywe na Rys. 4.15 odpowiadaj¡ symulacjom pojedynczych ªa«cuchów i wykazuj¡

du»¡ zale»no±¢ od T (zwªaszcza w pobli»u temperatury pokojowej). Czarne krzywe odpowiadaj¡

fazie G, zielone fazie po±redniej mi¦dzy granic¡ B a granic¡ C (wielko±ci s¡ u±rednione po wszystkich

ªa«cuchach). Zale»no±¢ od T jest du»o sªabsza, a ró»nice mi¦dzy krzywymi wskazuj¡ na du»y wpªyw

obecno±ci innych biaªek na ksztaªt badanych homopeptydów.

4.3.2.2 Pary

Rys. 4.16 opisuje wªa±ciwo±ci charakteryzuj¡ce pary ªa«cuchów które s¡ ze sob¡ w kontakcie (�od-

legªo±ciowym�). < kp > to liczba takich kontaktów u±redniona po wszystkich parach we wszystkich

klatkach ka»dej symulacji. Maksimum < kp > przypada dla kBT/ε pomi¦dzy 0.35 a 0.3 (w zale»no±ci

od nm), spadek dla wy»szych temperatur jest spowodowany zanikiem fazy A i zrywaniem kontaktów

�dynamicznych� (patrz Rys. 4.13). Co ciekawe, dla niskich temperatur < kp > jest ni»sze ni» na

samej granicy fazy A. Mo»liwe »e stykanie si¦ ªa«cuchów w uporz¡dkowanych, �pªaskich� agregatach

utrzymywanych gªównie przez kontakty typu bb skutkuje mniejsz¡ liczb¡ kontaktów ni» w agregatach

amor�cznych. Inn¡ mo»liwo±ci¡ jest zachodzenie �zimnej denaturacji� dla tak niskich temperatur.

<lk> oznacza ±redni¡ liczb¦ spl¡ta« mi¦dzy par¡ ªa«cuchów [117], obliczon¡ algorytmem [117].

Spl¡tanie zachodzi, gdy ªamana ª¡cz¡ca pierwszy i ostatni aminokwas w ªa«cuchu nie mo»e by¢

skrócona do jednego odcinka bez przecinania innej takiej ªamanej [118, 119]. Po zminimalizowaniu

dªugo±ci wszystkich ªamanych (z warunkiem nieprzecinania), ka»de skrzy»owanie ªamanych oznacza

jedno spl¡tanie [120]. Liczba spl¡ta« spada wraz ze wzrostem T : spadek jest monotoniczny dla Q20 i

Q40, natomiast dla A20 i Q60 wyst¦puje maksimum <lk> na granicy fazy A (dla niskich temperatur

agregaty zmieniaj¡ si¦ z amor�cznych w uporz¡dkowane i spl¡ta« jest mniej). Dla N > 20 i ρ > 0.5

aa/nm3 liczba spl¡ta« nie spada do zera dla du»ych temperatur. Spl¡tania te mog¡ wtedy powodowa¢

efektywne przyci¡ganie mi¦dzy ªa«cuchami, mimo braku kontaktów �dynamicznych�.
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Rysunek 4.15: Wªa±ciwo±ci pojedynczych ªa«cuchów dla 4 symulowanych ukªadów w funkcji tempe-

ratury dla zaznaczonych g¦sto±ci (w jednostkach aa/nm3). �redni promie« bezwªadno±ci Rg jest po

lewej, ±rednia odlegªo±¢ mi¦dzy ko«cami ªa«cucha L po prawej. Oparte na rys. S8 z artykuªu [IV].
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Rysunek 4.16: Wªa±ciwo±ci par ªa«cuchów dla 4 symulowanych ukªadów w funkcji temperatury dla

zaznaczonych g¦sto±ci (w jednostkach aa/nm3). Po lewej ±rednia liczba kontaktów �odlegªo±ciowych�

mi¦dzy par¡ ªa«cuchów w kontakcie kp, po prawej ±rednia liczba spl¡ta« na par¦ ªa«cuchów lk. Oparte

na rys. S9 z artykuªu [IV].
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4.3.3 Dynamika ª¡czenia si¦ i rozpadu klastrów

Maªy rozmiar symulowanych ukªadów uniemo»liwia badanie dynamiki dªugo»yj¡cych kropel. Mo»na

jednak bada¢ procesy ª¡czenia si¦ i rozpadania du»ych agregaty w obszarze na lewo od granicy C.

Rys. 4.17 i 4.18 pokazuj¡ przykªady takich procesów dla Q60. Rys. 4.17 ilustruje ª¡czenie si¦ dwóch

agregatów w fazie A. Natomiast Rys. 4.18 pokazuje rozpad agregatu dla temperatury pokojowej.

Oba rysunki zostaªy otrzymane dzi¦ki nierównowagowym symulacjom 80 ªa«cuchów Q60, pocz¡tkowo

zgrupowanych w dwa agregaty po 40 ªa«cuchów, ka»dy pochodz¡cy z symulacji równowagowej w

pudeªku o g¦sto±ci ρint = 1.1 aa/nm3 (któr¡ mo»na traktowa¢ jako g¦sto±¢ jednego agregatu). Pudeªko

w którym zostaªy umieszczone oba agregaty miaªo efektywn¡ g¦sto±¢ ρeff = 0.3 aa/nm3. Dzi¦ki

takim warunkom pocz¡tkowym mo»na bada¢ dynamik¦ wi¦kszych klastrów ni» podczas symulacji

równowagowych.

Proces ª¡czenia na Rys. 4.17 zaczyna si¦ w ci¡gu pierwszych 20 τ od pocz¡tkowego stanu w którym

klastry byªy rozdzielone (brak kontaktów �odlegªo±ciowych� ani �dynamicznych�). Poª¡czenie nast¡piªo

w ci¡gu 470 τ , a wi¦c bardzo szybko w porównaniu do skali czasowej caªej symulacji. �Orientacja� obu

agregatów (zaznaczona na Rys. 4.17 przerywanymi liniami) nie zmieniªa si¦ mimo ich poª¡czenia.

Proces rozpadu zachodzi w ci¡gu 650 τ dla przypadku z Rys. 4.18. W trakcie rozpadu niewielkie

agregaty oddzielaj¡ si¦ i ponownie przyª¡czaj¡ do dwóch du»ych agregatów. Pokazuje to, jak dyna-

miczne s¡ procesy �parowania� i �skraplania� ªa«cuchów w symulacji. Te same procesy w dªu»szych

skalach czasowych s¡ pokazane na Rys. 4.19 i Rys. 4.20.

Warto zauwa»y¢ »e przedstawione tu procesy dotycz¡ na tyle niewielkiej liczby ªa«cuchów, »e

nie mo»na traktowa¢ ich jako hydrodynamicznego ª¡czenia i dzielenia si¦ kropel, a tempo wymiany

ªa«cuchów jest bardzo du»e. Dla cieczy van der Waalsa wªa±ciwo±ci hydrodynamiczne ª¡czenia i

dzielenia si¦ kropel mo»na zaobserwowa¢ ju» dla ukªadów o rozmiarach rz¦du 10 nm [213] (okoªo 400

cz¡steczek). W przypadku biaªek podobne rozmiary obejmuj¡ mniej ni» 100 ªa«cuchów, a zatem granica

powy»ej której pojawiaj¡ si¦ efekty hydrodynamiczne wydaje si¦ zale»e¢ bardziej od liczby swobodnych

cz¡steczek ni» od bezwzgl¦dnych rozmiarów ukªadu. Najmniejsze krople zªo»one z biaªek dla których

badano efekty hydrodynamiczne miaªy ±rednice rz¦du mikrometra [66], a wi¦c okoªo 100 razy wi¦ksze

ni» agregaty rozpatrywane tutaj. Dignon i in. [69] sprytnie obeszli ten problem, rozszerzaj¡c pudeªko do

symulacji tylko w jednym kierunku, co pozwoliªo na badanie wi¦kszych skal odlegªo±ci przy stosunkowo

niewielkim zwi¦kszeniu liczby biaªek w ukªadzie.
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Rysunek 4.17: Proces ª¡czenia si¦ 2 agregatów Q60 w fazie A. Czerwony i zielony agregat skªadaj¡

si¦ odpowiednio z 18 oraz 12 ªa«cuchów. Przerywane linie na lewym górnym panelu pokazuj¡ lokaln¡

orientacj¦ ªa«cuchów. Mody�kacja rys. 6 z artykuªu [IV].
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Rysunek 4.18: Proces rozpadu 2 agregatów Q60 w fazie po±redniej. Czerwony agregat skªada si¦ z 7

ªa«cuchów Q60. Liczba ªa«cuchów w zielonym agregacie zmienia si¦ mi¦dzy 9 a 15 w trakcie procesu,

poniewa» zachodz¡ w nim inne procesy rozpadania i ª¡czenia (jeden z ªa«cuchów, który odª¡czyª si¦

tylko na jednym panelu, jest pokazany w kolorze morskim). Mody�kacja rys. 7 z artykuªu [IV].
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Rysunek 4.19: Ewolucja w czasie dwóch agregatów Q60 w ci¡gu 35 050 τ . Temperatura T = 0.2 ε/kB.

Na pierwszym panelu zielony i czerwony agregat nie s¡ ze sob¡ poª¡czone. Na ostatnim panelu s¡ ju»

jednym agregatem (jednak na wszystkich panelach s¡ pokolorowane wg podziaªu z 1. panelu). Pierwsze

poª¡czenie mi¦dzy klastrami, które zaszªo pomi¦dzy pierwszym i drugim panelem, zostaªo pokazane na

Rys. 4.17. Na czwartym panelu (po prawej), niewielki agregat (�oletowy) oddzieliª si¦ na krótko od

czerwonego, aby ponownie sta¢ si¦ jego cz¦±ci¡ na pi¡tym panelu. Mody�kacja rys. S10 z artykuªu

[IV].
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Rysunek 4.20: Ewolucja w czasie dwóch agregatów Q60 w ci¡gu 2 440 τ . Temperatura T = 0.35 ε/kB.

Rdze« zielonego klastra tworzy 9 ªa«cuchów, które zawsze s¡ razem, podczas gdy inne ªa«cuchy

(czerwone) oddzielaj¡ si¦ i powracaj¡ do agregatu w serii procesów fuzji i rozpadów. Mody�kacja

rys. S11 z artykuªu [IV].
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4.3.3.1 Prawa pot¦gowe w dynamice agregatów

Podziaªom ª¡czenia i podziaªu du»ych agregatów towarzyszy doª¡czanie i odª¡czanie si¦ od nich mniej-

szych agregatów i pojedynczych ªa«cuchów (patrz Rys. 4.20). Sugeruje to pewne samopodobie«stwo

tych procesów (du»e agregaty dziel¡ si¦ na mniejsze, a te na jeszcze mniejsze), któremu okazuje si¦

odpowiada¢ prawo pot¦gowe. Dotyczy ono czasów »ycia kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami. Nie s¡ to

jednak pojedyncze kontakty mi¦dzy aminokwasami. Kontakt mi¦dzy ªa«cuchami trwa tak dªugo, jak

dªugo przynajmniej jedna para ich aminokwasów jest ze sob¡ w kontakcie (�odlegªo±ciowym�). Rys. 4.21

pokazuje histogramy czasu »ycia tak zde�niowanych kontaktów w ukªadzi 80 ªa«cuchów Q60 dla T = 0.2

oraz dla 0.35 ε/kB. Wykªadnik prawa pot¦gowego (odpowiednio 2.0 i 3.2 dla powy»szych temperatur)

zale»y od temperatury, natomiast prawie nie zale»y od g¦sto±ci (patrz Rys. 4.22 i 4.23). Rys. 4.21

zostaª uzyskany dla symulacji nierównowagowych (opisanych na pocz¡tku podpunktu 4.3.3), natomiast

Rys. 4.22 dla symulacji równowagowych. Prawo pot¦gowe dziaªa jedynie w ograniczonym zakresie

czasów »ycia. Szum dla najwi¦kszych czasów wynika ze sko«czonych rozmiarów ukªadu, natomiast

odchylenia dla najmniejszych czasów s¡ skutkiem niedoskonaªego próbkowania ukªadu (mapy kontaktów

�odlegªo±ciowych� s¡ wyznaczane co 10 τ dla Rys. 4.21 i co 500 τ dla Rys. 4.22).

Rysunek 4.21: Histogramy czasu ta trwania kontaktu mi¦dzy ªa«cuchami z szeroko±ci¡ sªupka 10 τ dla

temperatur kBT = 0.2 ε (puste kóªka) oraz kBT = 0.35 ε (peªne kóªka). Dwa ªa«cuchy s¡ w kontakcie

je±li mi¦dzy ich aminokwasami jest cho¢ jeden kontakt �odlegªo±ciowy�. Histograms s¡ znormalizowane

przez caªkowit¡ liczb¦ zlicze« (78867 dla kBT = 0.2 ε oraz 57268 dla kBT = 0.35 ε). Rozkªady pochodz¡

z ostatnich 90 000 τ nierównowagowej symulacji 80 ªa«cuchów Q60. Wykªadniki dopasowanych funkcji

pot¦gowych to -2 dla kBT = 0.2 ε oraz -3.2 dla kBT = 0.35 ε. Oparte na rys. S12 z artykuªu [IV].
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Rysunek 4.22: Histogramy czasu ta trwania kontaktu mi¦dzy ªa«cuchami z szeroko±ci¡ sªupka 500 τ

dla podanych temperatur i g¦sto±ci (odpowiednio w jednostkach ε/kB i aa/nm3). Rozkªady pochodz¡ z

ostatnich 500 000 τ równowagowych symulacji 30 ªa«cuchów Q60, 45 ªa«cuchów Q40 lub 90 ªa«cuchów

Q20.
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�¡czna liczba zlicze« na histogramach takich jak na Rys. 4.22 zawiera informacj¦ o tym, jak cz¦sto

pojawiaª si¦ kontakt mi¦dzy ªa«cuchami (czas symulacji dla wszystkich ukªadów na Rys. 4.22 jest taki

sam). Ukªady ró»niªy si¦ jednak liczb¡ ªa«cuchów, dlatego liczba zlicze« musi by¢ znormalizowana,

aby mo»na byªo porównywa¢ j¡ mi¦dzy ukªadami. Liczba zlicze« podzielona przez liczb¦ ªa«cuchów

jest oznaczona jako U i pokazana w funkcji g¦sto±ci na Rys. 4.23. Im wi¦ksza g¦sto±¢, tym wi¦ksze U,

poniewa» szanse na zderzenie mi¦dzy ªa«cuchami s¡ wi¦ksze (z tych samych powodów U jest wi¦ksze

dla kBT/ε=0.35 ni» dla 0.2). To, »e U jest najwi¦ksze dla krótkich ªa«cuchów sugeruje, »e liczba

zlicze« zale»y od liczby ªa«cuchów w pot¦dze wi¦kszej ni» jeden. W ko«cu dla nm ªa«cuchów mo»liwe

do utworzenia jest nm(nm − 1)/2 kontaktów mi¦dzy nimi. Zbadanie zale»no±ci liczby zlicze« od nm

wymagaªoby symulacji wi¦kszej liczby ukªadów o ró»nych nm.

Rys. 4.23 przedstawia tak»e wykªadnik b dla temperatury pokojowej i dla temperatury w której

wyst¦puje wyª¡cznie faza A. Wykªadnik nie zale»y od g¦sto±ci, i dla kBT/ε=0.2 wynosi 2 niezale»nie od

ukªadu, co prawdopodobnie wynika z wªa±ciwo±ci fazy A (dalsza dyskusja w [VIII]). Maªy wykªadnik

oznacza, »e du»a cz¦±¢ histogramu liczby zlicze« przypada na dªugie czasy »ycia. Tªumaczy to dlaczego

b dla kBT/ε=0.35 jest mniejsze dla dªugich ªa«cuchów: ich dynamika jest wolniejsza ni» krótkich,

zatem ich kontakty maj¡ dªu»sze czasy »ycia.

Rysunek 4.23: Znormalizowana liczba zlicze« U oraz wykªadnik b w funkcji g¦sto±ci dla temperatur

kBT/ε=0.2 oraz 0.35 (rozdzielone lini¡ ci¡gª¡). Wykres opiera si¦ na ostatnich 500 000 τ równowago-

wych symulacji 30 ªa«cuchów Q60, 45 ªa«cuchów Q40 lub 90 ªa«cuchów Q20 i A20. Mody�kacja rys. 5

z rozdziaªu w ksi¡»ce [VIII].
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4.4 Podsumowanie

Wyznaczone zostaªy diagramy fazowe dla 4 wybranych ukªadów zªo»onych z homopeptydów o ró»nej

dªugo±ci. Diagramy okazaªy si¦ by¢ jako±ciowo podobne do siebie.

Peskett i in. [84] zidenty�kowali do±wiadczalnie dwa rodzaje kropel zªo»onych z ªa«cuchów Q25:

�ciemne� i �jasne� (te drugie charakteryzuj¡ce si¦ du»o mniejsz¡ ruchliwo±ci¡ ªa«cuchów). Faza �jasna�

mo»e odpowiada¢ opisanej tu fazie �szkªa amyloidowego� (A), która zostaªa jako±ciowo opisana i

ilo±ciowo zanalizowana (w szczególno±ci odpowiadaª jej du»o mniejszy wspóªczynnik dyfuzji D, tak

samo jak dla fazy �jasnej� w [84]). Faza A nie mogªaby powsta¢ w modelu Dignona i in. [69], poniewa»

kontakty mi¦dzy aminokwasami s¡ w nim wyª¡cznie izotropowe (a u»yty model quasi-adiabatyczny

korzysta z anizotropowych kryteriów kierunkowych).

Inna topologia wykresów fazowych ±wiadczy o tym, »e badane wielko±ci (prawdopodobie«stwo

przynale»no±ci do klastra o danej wielko±ci P (n), ±redni moduª cosinusa k¡ta mi¦dzy fragmentami

ªa«cuchów w kontakcie <C>, prawdopodobie«stwo perkolacji Pp i liczba kontaktów ninter) opisuj¡

agregacj¦ biaªek w innym uj¦ciu ni» model separacji dwóch ciekªych faz. Podej±cie to mo»na zastosowa¢

do ukªadów zbyt maªych, aby zachodziªy w nich efekty hydrodynamiczne takie jak pojawienie si¦

kropel o wyra¹nie zaznaczonej powierzchni (w przeprowadzonych symulacjach agregaty wymieniaªy

si¦ ªa«cuchami na tyle szybko i byªy na tyle maªe, »e nie byªo mo»liwe wyznaczenie powierzchni

rozdzielaj¡cej fazy g¦st¡ i rzadk¡)5.

Obecno±¢ innych biaªek w zatªoczonym ±rodowisku okazaªa si¦ znacz¡co wpªywa¢ na ksztaªt ªa«cu-

chów (opisany promieniem bezwªadno±ci Rg i odlegªo±ci¡ mi¦dzy ko«cami L), a ªa«cuchy w agregatach

okazaªy si¦ by¢ spl¡tane ze sob¡.

Badania doktoranta Pedro Carvalho ze �rodowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej wykazaªy,

»e skonstruowanie takich samych diagramów fazowych (tak»e opartych o kontakty mi¦dzy ªa«cuchami

i kryteria zde�niowane w podpunkcie 4.3.1) dla cieczy van der Waalsa daje wykresy o bardzo podobnej

topologii do tych przedstawionych w tym rozdziale. W szczególno±ci granice faz C i G nie schodz¡

si¦ w jednym punkcie nawet dla bardzo wysokich temperatur. Potwierdza to, »e podej±cie zastoso-

wane tutaj ró»ni si¦ od podej±cia Dignona i in. [69] i jest nowym sposobem opisu agregacji biaªek

nieuporz¡dkowanych.

5Do wyznaczenia powierzchni agregatów zostaª wykorzystany program Spaceball [115], jednak powierzchnia ta

zmieniaªa si¦ na tyle szybko, »e dane byªy zbyt zaszumione aby prowadzi¢ do interesuj¡cych wyników.
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Rozdziaª 5

Symulacje biaªek glutenu, kukurydzy i ry»u

5.1 Wprowadzenie

Gluten skªada si¦ z nierozpuszczalnych w wodzie biaªek pochodz¡cych z ziaren pszenicy (Triticum spp.).

Mo»na otrzyma¢ go poprzez wymycie wod¡ z m¡ki pszennej pozostaªych skªadników (gªównie skrobi i

rozpuszczalnych biaªek globularnych) [137]. Je±li wstawimy ciasto z wody i m¡ki pod strumie« bie»¡cej

wody, ponad 75% masy tego co zostanie w sitku stanowi¡ wªa±nie biaªka [214]. Czasami za gluten

uznaje si¦ wszystkie skªadniki m¡ki, które nie rozpuszczaj¡ si¦ w wodzie, jednak w tej rozprawie za

de�nicj¦ glutenu stanowi¡ wyª¡cznie nierozpuszczalne biaªka ziaren pszenicy.

Podczas wyrabiania ciasta biaªka glutenu stanowi¡ mniej ni» 20% jego masy, lecz to wªa±nie niezwy-

kªe wªa±ciwo±ci lepkospr¦»yste tych biaªek s¡ kluczowe dla jako±ci powstaªego pieczywa [90, 215]. Biaªka

glutenu zwykle maj¡ sekwencje o niskiej zªo»ono±ci, zawieraj¡ce wiele powtarzaj¡cych si¦ fragmentów

bogatych w glutamin¦ i prolin¦ [137]. Po ªacinie gluten oznacza klej, a nazwa glutamina wynika wªa±nie

z wysokiej zawarto±ci tego aminokwasu w glutenie (ponad 30% [137]). Glutamina jest aminokwasem

polarnym, ale bogate w ni¡ biaªka faktycznie mog¡ tworzy¢ nierozpuszczalne agregaty [84, 85, 86] -

skojarzenie z klejem jest zatem jak najbardziej uzasadnione. Agregacja poliglutaminy zostaªa omówiona

w poprzednim rozdziale. W tym rozdziale symulacje zostan¡ wykorzystane do próby odpowiedzi na

pytanie, co czyni gluten zarazem tak kleistym i elastycznym.

Biaªka glutenu s¡ nieuporz¡dkowane [214, 216, 217], i dziel¡ si¦ na 2 frakcje: gliadyny (okoªo 70%

caªkowitej masy glutenu) i gluteniny (pozostaªe 30%) [137]. Gliadyny s¡ rozpuszczalne w 50% roztworze

alkoholu, w przeciwie«stwie do glutenin, które mog¡ tworzy¢ kompleksy o masie rz¦du megadaltonów,

ª¡cz¡c si¦ ze sob¡ kowalencyjnie przy pomocy mostków dwusiarczkowych [137]. Gluteniny dziel¡ si¦

dalej na te o niskiej i wysokiej masie cz¡steczkowej (LMWGS i HMWGS ang. low/high molecular weight

glutenins). Pojedynczy ªa«cuch HMWGS mo»e zawiera¢ nawet ponad 800 aminokwasów (patrz tabela

5.1). Gluteniny mog¡ te» tworzy¢ wi¦cej mi¦dzyªa«cuchowych mostków dwusiarczkowych, dlatego s¡

uwa»ane za kluczowe dla elastyczno±ci glutenu (a przez to caªego ciasta) [94].
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Rysunek 5.1: Skªad glutenu wg [137]. Udziaª wyra»ono jako procent masowy.

Gliadyny s¡ krótsze, tworz¡ mniej mostków i uwa»a si¦, »e odpowiadaj¡ za lepko±¢ glutenu [90].

Szczegóªowy podziaª gliadyn i glutenin przedstawia Rys. 5.1.

Istniej¡ce teorie staraj¡ si¦ wyja±ni¢ elastyczno±¢ glutenu trzema gªównymi czynnikami (nie wyklu-

czaj¡ si¦ one wzajemnie, lecz ka»dy z nich skªada si¦ na elastyczno±¢ glutenu):

1. tworzenie mostków dwusiarczkowych i wi¡za« wodorowych: ªa«cuchy boczne glutenin mog¡

tworzy¢ mi¦dzy sob¡ wi¡zania wodorowe (patrz Rys. 1.1), a mostki mog¡ utrzymywa¢ biaªka

glutenu razem, tworz¡c co± w rodzaju »elu polimerowego [94];

2. model �p¦tli i ci¡gów� [214, 218] zakªada istnienie w glutenie �p¦tli� mi¦dzy s¡siednimi ªa«cuchami:

s¡ to puste przestrzenie, wypeªnione przez rozpuszczalnik (np. wod¦). Podczas rozci¡gania takie

wn¦ki znikaj¡, a znajduj¡ce si¦ bli»ej siebie ªa«cuchy ª¡cz¡ si¦ wi¡zaniami wodorowymi, tworz¡c

�ci¡gi�, które s¡ równolegªe do kierunku rozci¡gania i utrudniaj¡ dalsz¡ deformacj¦;

3. poniewa» ªa«cuchy glutenin zawieraj¡ setki aminokwasów, mog¡ tworzy¢ sie¢ spl¡ta«, która mo»e

zwi¦ksza¢ odporno±¢ na rozci¡ganie niezale»nie od natury chemicznej tych ªa«cuchów [219].

Podczas doktoratu wykonane zostaªy symulacje samych gliadyn, samych glutenin oraz glutenu (czyli

gliadyn i glutenin w odpowiednich proporcjach). W ten sposób mo»na oceni¢ wªa±ciwo±ci ka»dej frakcji

oddzielnie i oszacowa¢ ich wkªad do elastyczno±ci glutenu. Biaªka glutenu peªni¡ w ziarnie funkcj¦

materiaªu zapasowego: s¡ magazynem energii i skªadników budulcowych (m.in. azotu, st¡d du»a

zawarto±¢ bogatej w azot glutaminy). Biaªka o podobnej funkcji wyst¦puj¡ w ziarnach kukurydzy i

ry»u, jednak w do±wiadczeniu nie wykazuj¡ tak niezwykªych lepkospr¦»ystych wªa±ciwo±ci [220]. Te

biaªka tak»e zostaªy zasymulowane - stanowi¡ one �próbk¦ kontroln¡�, która ma pokaza¢, »e model

gruboziarnisty potra� odtworzy¢ wyj¡tkowo±¢ glutenu.
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Dokªadny skªad symulowanych biaªek podany jest w podrozdziale 5.2. Podczas symulacji s¡ one

umieszczone w pudeªku, którego periodyczne deformacje maj¡ imitowa¢ �ugniatanie� ciasta. Szczegóªy

omawia podrozdziaª 5.3. Wyniki (podrozdziaª 5.4) dotycz¡ tego, jak zmienia si¦ elastyczno±¢ ukªadu

dzi¦ki poddaniu go takim deformacjom, co dzieje si¦ z nim na poziomie molekularnym, a wreszcie

czy da si¦ na podstawie takich oscylacji wyznaczy¢ moduª ±cinania glutenu. Rozwa»ana jest tak»e

zasadno±¢ obliczania krzywych rozpraszania SAXS dla symulacji glutenu.

Ze wzgl¦du na du»e rozmiary kompleksów tworzonych przez biaªka glutenu, a tak»e dªugo±¢ poje-

dynczych biaªek (patrz tabela 5.1) u»yta zostaªa szybsza, quasi-adiabatyczna wesja modelu.

5.2 Badane ukªady

Skªad ka»dego z badanych ukªadów: gliadyn, glutenin, glutenu oraz biaªek ziaren ry»u i kukurydzy

zostaª wyznaczony w oparciu o literatur¦ [91, 94, 137, 215, 221, 222, 223, 224, 225, 226] . Z kolei

sekwencje ka»dego z biaªek pochodz¡ z bazy UniProt [227]. Sekwencje podane w tabeli 5.1 ró»ni¡ si¦

od tych z UniProt, poniewa» nie zostaªy uwzgl¦dnione sekwencje sygnaªowe, które w dojrzaªym biaªku

s¡ odci¦te (a biaªka w m¡ce s¡ ju» jak najbardziej dojrzaªe).

Proporcje gliadyn i glutenin w glutenie (podane za [91] i [137]) zale»¡ od odmiany pszenicy [215].

Skªad glutenu z tabeli 5.1 odpowiada odmianie z wysok¡ zawarto±ci¡ glutenin, poniewa» wªa±nie te

biaªka s¡ kluczowe dla elastyczno±ci glutenu [94].

Biaªka glutenu s¡ tylko cz¦±ciowo nieuporz¡dkowane, poniewa» zawieraj¡ fragmenty o wysokiej

zªo»ono±ci, które (w przeciwie«stwie do caªego biaªka) mog¡ posiada¢ nawet struktur¦ trzeciorz¦dow¡

(patrz podpunkt 5.2.1). Liczba aminokwasów w pojedynczym ªa«cuchu jest zatem sum¡ dªugo±ci

fragmentow nieuporz¡dkowanych i uporz¡dkowanych (sumowanie w tabeli 5.1 jest od N-ko«ca do C-

ko«ca). To, które fragmenty s¡ uporz¡dkowane tak»e zostaªo ustalone dzi¦ki bazie UniProt.

Biaªka z ziaren kukurydzy (Zea mays) [221, 222, 223] oraz ry»u (Oryza sativa) [224, 225, 226]

wydawaªy si¦ nie mie¢ tak wyra¹nego podziaªu na fragmenty uporz¡dkowane i nieuporz¡dkowane (cho¢

mo»e wynika¢ to z niewiedzy autora), zatem s¡ symulowane jako caªkowicie nieuporz¡dkowane.

We wszystkich przypadkach starano si¦ wybra¢ biaªka o sekwencji jak najbardziej reprezentatywnej

dla caªej grupy. Z tego powodu zostaªa odrzucona np. gliadyna γ o kodzie UniProt P04729, która

znacz¡co ró»ni si¦ sekwencj¡ od pozostaªych gliadyn γ.

114



Gluten

Rodzaj biaªka (gluten) Kod Uniprot
Liczba

ªa«cuchów

Liczba amino-

kwasów N

Suma amino-

kwasów ΣN

LMWGS, typ 1D1 P10386 3 114+170 852

HMWGS, typ DX5 P10388 1 89+696+42 827

HMWGS, typ DY10 P10387 1 119+466+42 627

Gliadyna α/β, typ MM1 P18573 3 130+157 861

Gliadyna γ, typ B P06659 3 117+155 843

Gliadyna ω, typ 1,2 Q9FUW7 1 261 261

Suma 12 4271

Gluteniny

Rodzaj biaªka (gluteniny) Kod Uniprot
Liczba

ªa«cuchów

Liczba amino-

kwasów N

Suma amino-

kwasów ΣN

LMWGS, typ 1D1 P10386 6 114+170 1704

HMWGS, typ DX5 P10388 2 89+696+42 1654

HMWGS, typ DY10 P10387 1 119+466+42 627

Sum 9 3985

Gliadyny

Rodzaj biaªka (gluten) Kod Uniprot
Liczba

ªa«cuchów

Liczba amino-

kwasów N

Suma amino-

kwasów ΣN

Gliadyna α/β, typ MM1 P18573 7 130+157 2009

Gliadyna γ, typ B P06659 6 117+155 1632

Gliadyna ω, typ 5 Q402I5 1 420 420

Gliadyna ω, typ 1,2 Q9FUW7 1 261 261

Suma 15 4322

Tabela 5.1: Skªad glutenu, glutenin i gliadyn u»yty podczas symulacji. Suma aminokwasów (ΣN)

oznacza liczb¦ aminokwasów w pojedynczym ªa«cuchu (N) pomno»on¡ przez liczb¦ ªa«cuchów. Je±li

wyst¦puj¡ ustrukturyzowane domeny, liczba aminokwasów w pojedynczym ªa«cuchu jest przedstawiona

jako suma fragmentów nieuporz¡dkowanych i uporz¡dkowanych (te drugie pogrubione).
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Kukurydza

Rodzaj biaªka (kukurydza) Kod Uniprot
Liczba

ªa«cuchów

Liczba amino-

kwasów N

Suma amino-

kwasów ΣN

α-zeina, typ 4 O48966 3 245 735

α-zeina, typ 16 P04700 4 242 968

α-zeina, typ 19C2 P06677 3 219 657

γ-zeina P08031 2 164 328

Glutelina-2 P04706 4 204 816

Suma 16 3504

Ry»

Rodzaj biaªka (ry») Kod Uniprot
Liczba

ªa«cuchów

Liczba amino-

kwasów N

Suma amino-

kwasów ΣN

Glutelina, typ-A 1 P07728 chain 1 2 282 564

Glutelina, typ-A 1 P07728 chain 2 2 193 386

Glutelina, typ-A 3 Q09151 chain 1 1 281 281

Glutelina, typ-A 3 Q09151 chain 2 1 191 191

Glutelina, typ-B 1 P14323 chain 1 2 278 556

Glutelina, typ-B 1 P14323 chain 2 2 197 394

Glutelina, typ-D 1 Q6K508 chain 1 1 258 258

Glutelina, typ-D 1 Q6K508 chain 2 1 199 199

Prolamina 14E Q0DJ45 1 131 131

prolamina C P17048 1 137 137

10 kDa prolamina Q0DN94 1 110 110

Prolamina 14P Q42465 1 132 132

19 kDa globulina P29835 1 164 164

Suma 17 3503

Tabela 5.2: Skªad biaªek ry»u i kukurydzy u»ytych podczas symulacji. Suma aminokwasów (ΣN)

oznacza liczb¦ aminokwasów w pojedynczym ªa«cuchu (N) pomno»on¡ przez liczb¦ ªa«cuchów.
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5.2.1 Fragmenty uporz¡dkowane

Dla wielu biaªek glutenu pocz¡tek i koniec ich sekwencji ma du»o wi¦ksz¡ zªo»ono±¢ ni» reszta. Np.

domena A, znajduj¡ca si¦ na N-ko«cu gluteniny HMW, wykazuje wysoki stopie« homologii do ro±lin-

nego inhibitora enzymów trawiennych [228]. Podobne poªo»enie par cystein w sekwencji sugeruje, »e

tak jak w tych inhibitorach tworz¡ si¦ staªe mostki w ramach jednego ªa«cucha. Te i podobne wi¦zy

strukturalne zostaªy uwzgl¦dnione poprzez wygenerowanie struktur o rozdzielczo±ci peªnoatomowej dla

uporz¡dkowanych regionów, a nast¦pnie wykorzystanie ich do utworzenia map kontaktów, tak jak w

modelu Go [229]. Potencjaª sztywno±ci ªa«cucha jest dla ustrukturyzowanych fragmentów taki sam jak

dla nieustrukturyzowanych (tzn. taki jak opisany w podrozdziale 2.3).

Fragmenty ustrukturyzowane zostaªy wybrane na podstawie literatury [228] i podziaªu sekwencji

na domeny wg bazy UniProt [227]. Rezultat podziaªu przedstawia tabela 5.1.

Struktury peªnoatomowe dla ustrukturyzowanych fragmentów zostaªy wygenerowane metod¡ mode-

lowania homologicznego przy pomocy serwera ITASSER [230, 231]. Struktury te zostaªy wykorzystane

do znalezienia mapy kontaktów, opartej na kryterium przekrywania ci¦»kich atomów (szczegóªy kon-

strukcji mapy kontaktów s¡ podane w [229] oraz skrótowo w podpunkcie 2.5.2).

Dzi¦ki temu, »e do symulacji glutenu zostaª u»yty model quasi-adiabatyczny, mo»na bez trudu

poª¡czy¢ zadan¡ z góry map¦ kontaktów dla fragmentów ustrukturyzowanych z chwilow¡ map¡ kon-

taktów obliczan¡ w programie. Kontakty przewidziane przez serwer ITASSER s¡ �zawsze wª¡czone�,

tzn. odpowiednie pary aminokwasów zawsze si¦ przyci¡gaj¡. Dlatego mo»na kontakty te okre±li¢

jako �statyczne�, w przeciwie«stwie do �dynamicznych� kontaktów dla fragmentów nieuporz¡dkowa-

nych. Kontakty �statyczne� s¡ opisane potencjaªem LJ z minimum odpowiadaj¡cym odlegªo±ci mi¦dzy

atomami Cα w peªnoatomowej strukturze wygenerowanej serwerem ITASSER. Aminokwasy tworz¡ce

�statyczne� kontakty mog¡ tworzy¢ tak»e kontakty �dynamiczne� z innymi (o ile nie nale»¡ do tego

samego fragmentu ustrukturyzowanego). Istnienie kontaktu �statycznego� wlicza si¦ do limitu s danego

aminokwasu.

5.3 Protokóª symulacji

Pudeªko, w którym symulowany jest gluten posiada (przez caªy czas symulacji) periodyczne warunki

brzegowe dla ±cian prostopadªych do osi X oraz Y , natomiast ±ciany prostopadªe do osi Z nie pozwalaj¡

na przechodzenie przez nie aminokwasów (i s¡ przyci¡gaj¡ce b¡d¹ odpychaj¡ce).
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Pocz¡tkowe wszystkie ªa«cuchy s¡ losowo1 rozmieszczone w sze±ciennym pudeªku2 o g¦sto±ci 0.1

aminokwasu/nm3 (aa/nm3), a ich ksztaªt jest okre±lony przez samoomijaj¡ce si¦ bª¡dzenie przypadkowe1.

Losowe rozmieszczenie biaªek jest umotywowane tym, »e w ziarnach biaªka glutenu te» s¡ od siebie

oddzielone [232]. Ich agregacja zachodzi dopiero podczas mieszania m¡ki w ±rodowisku wodnym. Jest

to odzwierciedlone w protokole symulacji: najpierw ukªad ma 125 000 ns (przyjmujemy 1 τ ≈ 1 ns) na

doj±cie do stanu równowagi (w ramach pojedynczych biaªek) w maªej g¦sto±ci (ponad 30 razy mniejszej

ni» g¦sto±¢ glutenu). G¦ste ukªady polimerów maj¡ bardzo dªugie czasy relaksacji [233], dlatego wa»ne

jest, aby biaªka glutenu miaªy mo»liwo±¢ �zwini¦cia si¦� (zwªaszcza je±li maj¡ fragmenty uporz¡dko-

wane) przed agregacj¡. Oczywi±cie losowo dyfunduj¡ce ªa«cuchy mog¡ przypadkowo zagregowa¢ przed

przyj¦ciem wªa±ciwej konformacji, dlatego wszystkie podawane tu wyniki s¡ ±redni¡ z co najmniej

trzech symulacji. Takie przypadki s¡ jednak maªo prawdopodobne, patrz panel 1 na Rys. 5.2.

�ciany prostopadªe do osi Z s¡ na pocz¡tku symulacji wyª¡cznie odpychaj¡ce. Odlegªo±¢ mi¦dzy

tymi dwiema ±cianami (a zarazem dªugo±¢ boku pudeªka) jest oznaczona jako s. Odpychanie amino-

kwasów przez ±ciany zapewnia uci¦ty potencjaª LJ z gª¦boko±ci¡ 4ε i minimum 0.5 nm (dla r > 0.5 nm

potencjaª wynosi zero, a minimum jest podniesione tak, aby równie» odpowiadaªo energii zero).

Po 125 µs przeznaczonych na doj±cie do równowagi, ±ciany podeªka zaczynaj¡ zbli»a¢ si¦ do siebie

z pr¦dko±ci¡ 2 mm/s, a» zostanie osi¡gni¦ta g¦sto±¢ ρ0 (w wi¦kszo±ci symulacji odpowiadaj¡ca g¦sto±ci

glutenu [234] ρ0 ≈ 3.5 aa/nm3, patrz podpunkt 5.3.2). Nast¦pnie ukªad ma kolejne 150 µs na doj±cie

do równowagi (co przedstawia panel 2 na Rys. 5.2). Na tym etapie dªugo±¢ boku pudeªka ma warto±¢

s = s0, okre±lon¡ przez g¦sto±¢ ρ0 i liczb¦ aminokwasów w pudeªku.

Kolejnym etapem po odczekaniu 150 µs jest wª¡czenie przyci¡gania dla ±cian prostopadªych do

osi Z. Kiedy odlegªo±¢ mi¦dzy ±cian¡ a dowolnym aminokwasem stanie si¦ mniejsza ni» 0.5 nm,

przyci¡gaj¡ca cz¦±¢ potencjaªu LJ o gª¦boko±ci 4ε jest quasi-adiabatycznie wª¡czana (tak jak dla

mostków dwusiarczkowych, patrz podpunkt 2.5.7). Potencjaª LJ jest okre±lony dla odlegªo±ci ri,w

mi¦dzy aminokwasem i oraz punktem w na ±cianie. Wspóªrz¦dna Z punktu w odpowiada poªo»eniu

±ciany, natomiast wspóªrz¦dne X oraz Y s¡ takie same jak wspóªrz¦dne aminokwasu i, kiedy po raz

pierwszy przekroczyª próg r < 0.5 nm.

Kiedy aminokwas i oddali si¦ od punktu w dalej ni» na 2 nm, jest uznawany za odª¡czonego od

±ciany i kontakt mi¦dzy aminokwasem i i punktem w na ±cianie jest quasi-adiabatycznie wyª¡czany.

Aminokwas mo»e potem przyª¡czy¢ si¦ do ±ciany w innym miejscu w′.

1Nie jest to caªkowicie losowe rozmieszczenie ani losowe bª¡dzenie, poniewa» aminokwasy musz¡ by¢ w odlegªo±ci

r>4 Å od siebie, a k¡t pªaski mi¦dzy ka»d¡ trójk¡ aminokwasów w bª¡dzeniu przypadkowym musi by¢ wi¦kszy od 60o.

2Je±li pocz¡tkowa kon�guracja biaªka przechodzi przez ±cian¦, pudeªko jest zwi¦kszane we wszystkich kierunkach, wi¦c

rzeczywista g¦sto±¢ pocz¡tkowa mo»e by¢ mniejsza.
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Odpychaj¡ca cz¦±¢ potencjaªu LJ jest zawsze wª¡czona dla r < 0.5 nm, aby »aden aminokwas nie

przeszedª przez ±cian¦ prostopadª¡ do osi Z. Siªa dziaªaj¡ca na ±ciany jest sum¡ siª z jak¡ dziaªaj¡ na

nie wszystkie aminokwasy. Jest ona u±redniana co 100 ns, aby zmniejszy¢ znaczenie szumu termicznego

(aminokwasy odbijaj¡ si¦ od ±ciany). Powody, dla których zostaªa wybrana wªa±nie ta metoda realizacji

przyci¡gania przez ±ciany, s¡ przedstawione w podpunkcie 5.3.1.

Kiedy przyci¡ganie ±cian zostanie wª¡czone, ukªad ma nast¦pne 150 µs na doj±cie do równowagi

(co odpowiada panelowi 3 na Rys. 5.2). To, co stanie si¦ po tej (trzeciej ju») przerwie zale»y od

tego, którego rodzaju symulacja jest wykonywana: rodzaje to odksztaªcenie normalne, ±cinaj¡ce oraz

symulacja równowagowa. Dla odksztaªcenia normalnego obie ±ciany zbli»aj¡ si¦ do siebie wzdªu» osi Z

a» osi¡gn¡ odlegªo±¢ s = s0−A, gdzie A =1 nm jest amplitud¡ oscylacji. �ciany prostopadªe do osi X

i Y pozostaj¡ w odlegªo±ci s0, zatem pudeªko do symulacji przestaje by¢ sze±cianem.3 Po osi¡gni¦ciu

s = s0 − A (co pokazuje panel 4 na Rys. 5.2), odlegªo±¢ mi¦dzy ±cianami zmienia si¦ periodycznie:

s(t) = s0 − A cos (ωt). Podczas eksperymentów ω ∼ 1 Hz [90], czego nie da si¦ osi¡gn¡¢ w symulacji.

Domy±lny okres oscylacji to 40 µs, co odpowiada f ≈ 25 kHz. Najwi¦ksze s osi¡gni¦te podczas oscylacji

pokazuje panel 5 na Rys. 5.2.

Dla symulacji odksztaªce« ±cinaj¡cych ±ciany tak»e przesuwaj¡ si¦ o tak¡ sam¡ amplitud¦ A,

jednak oscylacje zachodz¡ w kierunku X i s¡ opisywane zale»no±ci¡ s′(t) = −A cos (ωt) (gdzie s′ = 0

odpowiada ±cianom prostopadªym do osi Z ustawionym jedna nad drug¡). Odksztaªcenia ±cinaj¡ce s¡

przedstawione na Rys. 5.3.

Trzeci, równowagowy rodzaj symulacji zakªada dodatkowe 100 µs czasu na dochodzenie do rów-

nowagi zamiast periodycznych deformacji. W pierwszych dwóch rodzajach symulacji takich odksztaª-

caj¡cych (normalnie b¡d¹ ±cinaj¡co) oscylacji jest pi¦¢. Po 5 oscylacjach (lub po odczekaniu 100 µ)

zako«czonych powrotem do s = s0 nast¦puje kolejne 75 µs czekania na doj±cie do stanu równowagi.

Po nich nast¦puje ostatni ju» etap symulacji: ±ciany przyci¡gaj¡ce oddalaj¡ si¦ od siebie wzdªu» osi Z

a» do osi¡gni¦cia odlegªo±ci s = 2s0. Umo»liwia to obliczenie caªkowitej pracy potrzebnej do takiego

rozci¡gni¦cia, a tak»e najwi¦kszej siªy potrzebnej do rozerwania ukªadu (co odpowiada eksperymentowi

rozci¡gania próbki wzdªu» jednej osi [238]). Panel 6 na Rys. 5.2 pokazuje takie rozci¡ganie. Szybko±¢

rozci¡gania to 0.5 mm/s, co odpowiada typowym szybko±ciom rozci¡gania mikroskopem siª atomowych

[199, 229]. Najwi¦ksza szybko±¢ ±cian osi¡gana podczas oscylacji (vmax = Aω) jest jeszcze mniejsza.

3Zostaªa te» wypróbowana wersja programu, w której ±ciany (reprezentuj¡ce periodyczne warunki brzegowe) wzdªu»

X i Y tak»e si¦ przesuwaj¡, aby zachowa¢ staª¡ obj¦to±¢ pudeªka, jednak ta wersja nie wpªywa znacz¡co na wyniki.

Wspóªczynnik Poissona dla chleba wynosi ok. 0.1 [235], dla wi¦kszo±ci biaªek ro±linnych ok. 0.25 [236], a dla

ciasta przyj¦ta zostaªa warto±¢ 0.46 [237], zatem nie ma jednoznacznego eksperymentalnego wskazania za lub przeciw

utrzymywaniu staªej obj¦to±ci.
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Rysunek 5.2: Zale»no±¢ od czasu odlegªo±ci s mi¦dzy dwiema ±cianami prostopadªymi do osi Z (czer-

wony) i ª¡cznej siªy, z jak¡ aminokwasy oddziaªuj¡ na te 2 ±ciany (u±rednionej co 100 ns, zielony). Dane

dotycz¡ symulacji glutenu (skªad wg tabeli 5.1), o g¦sto±ci 3.5 aa/nm3, z periodycznym odksztaªceniem

normalnym o okresie 40 µs. 6 paneli pokazuje stan symulacji podczas jej kolejnych etapów (ka»da kulka

reprezentuje 1 aminokwas, kolory rozró»niaj¡ ªa«cuchy). Ten sam ukªad wspóªrz¦dnych (na górze po

lewej) jest u»yty dla wszystkich 6 paneli. Mody�kacja rys. 1 z artykuªu [V].

Rysunek 5.3: Górny panel pokazuje zale»no±¢ od czasu wychylenia ±cian s′ z poªo»enia równowagi w

kierunku X (niebieski) oraz skªadowej X siªy dziaªaj¡cej na ±ciany (zielonkawy). Dolny panel i reszta

oznacze« (w tym numeracja etapów symulacji) jak na Rys. 5.2, tyle »e z periodycznym odksztaªceniem

±cinaj¡cym (pokazanym na panelach 4 i 5) zamiast normalnego. Mody�kacja rys. S1 z artykuªu [V].
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5.3.1 Wybór oddziaªywania ze ±cianami

Sposób oddziaªywania aminokwasów ze ±cian¡ jest kluczowy dla wyznaczenia siªy, z jak¡ ukªad odpo-

wiada na deformacj¦. Rozwa»one zostaªy dwie metody:

1. metoda opisana na pocz¡tku podrozdziaªu 5.2;

2. ±ciany utworzone z pseudoatomów uªo»onych jak w dwóch warstwach sieci kubicznej (przekrój

wzdªu» kierunku krystalogra�cznego [111]) o staªej sieci 3 Å.

W obydwu metodach aminokwasy oddziaªuj¡ ze ±cian¡ potencjaªem LJ (przyczepianie ich do ±ciany

wi¡zaniami harmonicznymi prowadziªo do niestabilno±ci numerycznych i uniemo»liwiaªo odczepienie

aminokwasu od ±ciany). Metoda 2 wymaga znacz¡co wi¦cej mocy obliczeniowych, aby symulowa¢

wszystkie pseudoatomy ±ciany. Mimo »e s¡ one nieruchome (lub poruszaj¡ si¦ tak jak ±ciana), przy

obliczaniu siª trzeba rozwa»y¢ ka»d¡ par¦ bliskich sobie aminokwasów i pseudoatomów ±ciany. Przyci¡-

ganie jest przy tym silniejsze: w metodzie 1 aminokwas jest zawsze przyci¡gany przez jedno centrum

interacji w, podczas gdy w metodzie 1 jest przyci¡gany przez wszystkie pobliskie pseudoatomy ±ciany.

Pro�le g¦sto±ci wzdªu» osi Z (Rys. 5.4) pokazuj¡, »e dla metody 2 aminokwasy zbieraj¡ si¦

blisko ±cian, czyni¡c rozkªad g¦sto±ci niejednorodnym, co mo»e wpªywa¢ na wyniki. Ten efekt nie

jest obserwowany dla metody 1.

Rysunek 5.4: Pro�le g¦sto±ci wzdªu» osi Z (liczba aminokwasów zostaªa zsumowana w kierunkach X

i Y ). Pro�le pochodz¡ z symulacji glutenu (o danej g¦sto±ci ρ), z etapu po periodycznej deformacji

pudeªka z cz¦sto±ci¡ 20 µs, ale przed rozci¡ganiem. Mody�kacja rys. S9 z artykuªu [V].
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Siªa, z jak¡ aminokwasy oddziaªuj¡ na ±ciany podczas oscylacji du»o bardziej przypomina sinusoid¦

dla metody 1 (patrz Rys. 5.5), poniewa» aminokwasy mog¡ si¦ �prze±lizgiwa¢� po pseudoatomach z

metody 2. Z podanych wy»ej powodów w symulacjach zostaªa u»yta metoda 1.

Rysunek 5.5: Siªa, z jak¡ aminokwasy oddziaªuj¡ na ±ciany podczas symulacji odksztaªce« ±cinaj¡cych

glutenu z okresem 20 µs dla metody 1 (górny panel) oraz metody 2 (dolny panel). Ka»dy czerwony

punkt to jedna warto±¢ siªy u±redniona co 100 ns. Kolejne oscylacje s¡ naªo»one na siebie, tak »e

czas jest podany z dokªadno±ci¡ do wielokrotno±ci okresu oscylacji. Zielona linia pokazuje dopasowanie

u»yte do wyznaczenia moduªu ±cinania. Mody�kacja rys. S10 z artykuªu [V].
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5.3.2 Wybór g¦sto±ci

Prawdziwe próbki glutenu zwykle zawieraj¡ znaczne ilo±ci wody, dlatego w modelu z ukrytym rozpusz-

czalnikiem efektywna g¦sto±¢ glutenu mo»e by¢ wi¦ksza ni» rzeczywista. Jednak»e w modelu z jedn¡

kulk¡ na aminokwas ªa«cuchy boczne nie s¡ reprezentowane, dlatego wyª¡czona obj¦to±¢ mo»e by¢

mniejsza: aminokwasy zajmuj¡ mniej miejsca ni» w rzeczywisto±ci. Dlatego zasadno±¢ wyboru g¦sto±ci

ρ0 ≈ 3.5 aa/nm3 musi by¢ potwierdzona w inny sposób. Jedn¡ z metod jest porównanie pro�li g¦sto±ci

dla ró»nych ρ. Rzeczywista g¦sto±¢ glutenu ρ0 okazuje si¦ by¢ bliska warto±ci progowej, powy»ej której

pro�le g¦sto±ci staj¡ si¦ jednorodne (patrz Rys. 5.6).

Badane byªy g¦sto±ci pomi¦dzy 2 aa/nm3 a 4 aa/nm3. Im wi¦ksza g¦sto±¢, tym mniej pustej

przestrzeni, a wi¦c obj¦to±¢ najwi¦kszej wn¦ki w ukªadzie powinna si¦ zmniejsza¢. Rys. 5.7 pokazuje

jednak, »e dla maªych g¦sto±ci jest odwrotnie: g¦sto±¢ 2 nm−3 jest na tyle niska, »e algorytm Spaceball

u»yty do obliczania rozmiaru wn¦k [115] nie traktuje pustej przestrzeni jako wn¦ki (pusta przestrze«

przechodzi przez caªy ukªad, patrz Rys. 5.3.2). Obj¦to±¢ Vc
max zaczyna si¦ zmniejsza¢ dopiero dla

g¦sto±ci ρ > ρ =3.5 nm−3, dlatego ρ0 =3.5 nm−3 jest wªa±ciw¡ g¦sto±ci¡, przy której ukªad biaªek

glutenu mo»na uwa»a¢ za jednorodny, jest w nim jednak do±¢ wolnego miejsca aby tworzyªy si¦ wn¦ki.

Rysunek 5.6: Pro�le g¦sto±ci wzdªu» osi Y (liczba aminokwasów zostaªa zsumowana w kierunkach X

i Z). Pro�le pochodz¡ z symulacji glutenu (o danej g¦sto±ci ρ), z etapu po periodycznej deformacji

pudeªka z cz¦sto±ci¡ 20 µs, ale przed rozci¡ganiem. Oparte na rys. S7 z artykuªu [V].
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Rysunek 5.7: Zale»no±¢ od g¦sto±ci maksymalnej obj¦to±ci wn¦ki Vc
max, policzona dla etapu po

periodycznej deformacji pudeªka z cz¦sto±ci¡ 20 µs, ale przed rozci¡ganiem. Oparte na rys. S8 z

artykuªu [V].

ρ = 2 aa/nm3 ρ = 3 aa/nm3

ρ = 4 aa/nm3

Rysunek 5.8: Obrazki glutenu po doj±ciu do

równowagi podczas etapu 2 symulacji (doj±cie

do docelowej g¦sto±ci ρ). �a«cuchy pokazane

s¡ jako kulki poª¡czone patyczkami i ozna-

czone ró»nymi kolorami. Najwi¦ksza wn¦ka

jest zaznaczona na czerwono, pozostaªe na

ró»owo. Spl¡tania (patrz podpunkt 5.4.1) s¡

reprezentowane przez zielone sfery.
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5.4 Wyniki

5.4.1 Wªa±ciwo±ci biaªek glutenu, kukurydzy i ry»u

Tabela 5.3 podsumowuje podstawowe wªa±ciwo±ci ka»dego z omawianych ukªadów. Du»a liczba cystein

na ªa«cuch powinna zwi¦ksza¢ cz¦sto±¢ wyst¦powania mi¦dzyªa«cuchowych mostków dwusiarczkowych;

z kolei dªu»sze ªa«cuchy powinny uªatwia¢ tworzenie si¦ spl¡ta«. Wreszcie �lepko±¢� ukªadu jest odzwier-

ciedlona w liczbie koordynacyjnej z, która jest zde�niowana jako ±rednia liczba kontaktów (zarówno

�statycznych� jak i �dynamicznych�, patrz podpunkt 5.2.1) utworzonych przez ka»dy z aminokwasów.

ukªad <nCys> <N> ΣN z

kukurydza 6.1 221 3504 5.5 ± 0.1

gliadyny 6 290 4322 6.88 ± 0.03

gluteniny 7.2 445 3985 6.55 ± 0.08

gluten 6.5 384 4271 6.65 ± 0.07

ry» 3.6 208 3503 5.62 ± 0.09

Tabela 5.3: �rednia liczba cystein na ªa«cuch <nCys>, ±rednia liczba aminokwasów w ªa«cuchu <N>,

caªkowita liczba aminokwasów ΣN oraz ±rednia liczba koordynacyjna z dla wszystkich rozpatrywanych

ukªadów. Tylko z zostaªa wyznaczona poprzez symulacje równowagowe (bez oscylacji), pozostaªe

wªa±ciwo±ci wynikaj¡ z samej sekwencji biaªek.

Przeprowadzone zostaªy 3 rodzaje symulacji:

1. równowagowe, bez »adnych oscylacji;

2. z periodycznym odksztaªceniem normalnym (w kierunku Z);

3. z periodycznym odksztaªceniem ±cinaj¡cym (w kierunku X);

Wszystkie wªa±ciwo±ci obliczone na podstawie symulacji (takie jak z) s¡ obliczane jako ±rednia liczona

dla etapu symulacji po oscylacjach (a w przypadku braku oscylacji4 po upªywie 100 000 τ). Liczba

koordynacyjna z wydaje si¦ nie zale»e¢ od rodzaju symulacji, w przeciwie«stwie do warto±ci 5 innych

wªa±ciwo±ci. S¡ nimi:

4Odczekanie dodatkowego czasu ma du»e znaczenie przy porównaniu z wynikami symulacji z oscylacjami: wiadomo

wtedy, »e faktycznie ró»nica dotyczy oscylacji, a nie samego czasu symulacji: nawet setki tysi¦cy τ to mniej ni» najdªu»sze

czasy relaksacji w tak g¦stym ukªadzie [233]. Z powodu ogranicze« technicznych (jedna symulacja trwa ponad miesi¡c)

trzeba si¦ pogodzi¢ z tym, »e symulacje nie s¡ caªkowicie równowagowe. Czasy dochodzenia do równowagi (rz¦du 100

000 τ) zostaªy dobrane tak, aby ±rednie warto±ci obliczanych warto±ci (takich jak z) przestaªy zmienia¢ si¦ w czasie.
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• liczba spl¡ta« lk, wyznaczona algorytmem Z1 [117] (opisana w paragra�e 4.3.2.2). Przykªady

spl¡ta« w glutenie pokazuj¡ prawy panel Rys. 5.9 oraz panel 6 na Rys. 5.2, gdzie koniec szarego

ªa«cucha (LMWGS) przechodzi przez p¦tl¦ utworzon¡ przez zielony ªa«cuch (HMWGS). lk jest

u±rednione po wszystkich strukturach zapisanych po oscylacjach, a przed ko«cowym rozci¡ganiem.

• maksymalna siªa podczas ko«cowego rozci¡gania ukªadu Fmax (któremu odpowiada panel 6 na

Rys. 5.2). Zielona krzywa na Rys. 5.2 pokazuje jak siªa najpierw ro±nie, a potem spada po

rozerwaniu ukªadu przy rozci¡ganiu. Wysoko±¢ maksimum siªy zale»y w pewnym stopniu od

losowego uªo»enia ªa«cuchów. Procedur¦ wyznaczania ±redniego Fmax wyja±nia rysunek 5.10.

• praca mechaniczna Wmax wykonana podczas ko«cowego rozci¡gania ukª¡du. W tym ostatnim

etapie symulacji ±ciany przyci¡gaj¡ce rozchodz¡ si¦ wzdªu» osi Z ze staª¡ pr¦dko±ci¡, rozci¡gaj¡c

biaªka w 2 przeciwnych kierunkach. Siªa z jak¡ biaªka s¡ ci¡gni¦te mo»e by¢ scaªkowana po

odlegªo±ci przebytej przez ±ciany, daj¡c prac¦ potrzebn¡ do rozci¡gni¦cia ukªadu.

• liczba kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami ninter, tak jak lk u±redniona po wszystkich strukturach

zapisanych po oscylacjach, a przed ko«cowym rozci¡ganiem.

• RMSF (±rednia kwadratowa �uktuacji poªo»enia, ang. root mean square �uctuation), liczona

wzgl¦dem ±redniego poªo»enia aminokwasu, u±redniona po wszystkich aminokwasach i po wszyst-

kich strukturach zapisanych po oscylacjach, a przed ko«cowym rozci¡ganiem.

Rysunek 5.9: Po lewej przykªad zaw¦¹lonej gluteniny HMW (dla symulacji glutenu o g¦sto±ci ρ = 4

aa/nm3). W¦zeª zaznaczono na czerwono, a jego ko«ce pokazuj¡ czarne strzaªki. Mody�kacja rys. S5 z

artykuªu [V]. Po prawej przedstawienie spl¡tanych ªa«cuchów glutenu: walce ª¡cz¡ pierwszy i ostatni

aminokwas w spl¡tanym ªa«cuchu, a du»a kulka oznacza spl¡tanie dwóch ªa«cuchów.

126



Rysunek 5.10: Siªa wywierana na gluten o g¦sto±ci 3.5 aa/nm3 (górny panel) podczas ostatniego etapu

symulacji oraz wykonana przez ni¡ praca mechaniczna (dolny panel) w funkcji odlegªo±ci s mi¦dzy

±cianami. Pokazane s¡ 3 niezale»ne symulacje, ka»da innym kolorem. Przerywane poziome linie

odpowiadaj¡ Fmax oraz Wmax dla danej symulacji. Ka»de Fmax zostaªo obliczone jako ±rednia po 5

punktach z najwi¦ksz¡ siª¡ na wykresie F(s) dla ka»dej z 3 symulacji. Paski wokóª przerywanych linii

reprezentuj¡ odchylenie standardowe ±redniej. Fmax pokazane na Rys. 5.11 jest ±redni¡ wa»on¡ z tych

3 warto±ci, gdzie wagi s¡ odwrotno±ci¡ wariancji ±rednich. Okres oscylacji to 40 µs. Dla F , cienkie

linie pokazuj¡ surowe dane z symulacji, a grube krzywe s¡ wygªadzone. Mody�kacja rys. 3 z artykuªu

[V].

Ka»dy ukªad byª symulowany w pudeªku o troch¦ innym rozmiarze (aby utrzyma¢ t¦ sam¡ g¦-

sto±¢ dla ukªadów o ró»nej liczbie aminokwasów), a wªa±ciwo±ci ukªadu zale»¡ od losowych warunków

pocz¡tkowych, dlatego porównywanie wielko±ci absolutnych jest obarczone pewnym bª¦dem. Siª¦ i

prac¦ mo»na podzieli¢ przez powierzchni¦ ±ciany pudeªka, a liczb¦ spl¡ta« i kontaktów przez liczb¦

aminokwasów, za± wszystkie wielko±ci u±redni¢ po du»ej liczbie niezale»nych symulacji - pozwoliªoby

to na porównanie absolutnych wielko±ci. Istnieje jednak prostszy sposób: mo»na porówna¢ wyniki

symulacji rodzaju 2. lub 3. (z oscylacjami) z wynikami symulacji rodzaju 1. (bez oscylacji, oznaczone

tyld¡ ∼). Rys. 5.11 pokazuje stosunek 5 wymienionych wy»ej wielko±ci liczonych w symulacjach z

periodycznymi odksztaªceniami (±cinaj¡cymi b¡d¹ normalnymi) i bez nich. Warto podkre±li¢, »e nie

jest to porównanie �przed i po�, lecz �zamiast�: ukªad po oscylacjach mógªby si¦ zmieni¢ nie z powodu

oscylacji, lecz samego upªywu czasu. Symulacje rodzaju 1. u»ywaªy tego samego ziarna dla generatora

liczb losowych co symulacje rodzajów 2. i 3. dlatego wpªyw warunków pocz¡tkowych tak»e jest

zaniedbywalny, a Rys. 5.11 faktycznie pokazuje jak wyniki zmieniaj¡ si¦ dzi¦ki oscylacjom.
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Rysunek 5.11: Stosunek 5 ró»nych wielko±ci obliczonych po 5 oscylacjach (w liczniku) oraz tych

samych wielko±ci obliczonych bez oscylacji (w mianowniku, oznaczone przez ~). Lewy i prawy

panel odpowiadaj¡ periodycznym odksztaªceniom normalnym i ±cinaj¡cym. Porównywane wielko±ci to

±rednia liczba spl¡ta« lk, maksymalna siªa Fmax i praca Wmax uzyskane podczas ko«cowego rozci¡gania,

liczba kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami ninter oraz RMSF u±rednione po aminokwasach. Stosunek 1

oznaczono lini¡ przerywan¡. Ka»dy kolor odpowiada innemu ukªadowi (podpis na górze) wg tabeli

5.1. G¦sto±¢ to 3.5 aa/nm3. Poª¡czenie zmody�kowanych rys. 3 i S3 z artykuªu [V].
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Wyniki pokazane na Rys. 5.11 wykorzystuj¡ warto±ci u±rednione po wielu symulacjach (co najmniej

3), lecz bª¦dy ±redniej s¡ dla liczby spl¡ta« do±¢ wysokie. Tym niemniej dla glutenu (a tak»e dla ry»u

w przypadku odksztaªce« normalnych) liczba spl¡ta« wyra¹nie ro±nie pod wpªywem oscylacji. Samo-

spl¡tania (w¦zªy) nie zostaªy uwzgl¦dnione, jednak tak»e s¡ obecne w glutenie: niektóre dªugie biaªka

mog¡ tworzy¢ bardzo gª¦bokie w¦zªy, takie jak ten pokazany na lewym panelu Rys. 5.9. Mog¡ one

utrzymywa¢ si¦ przez ponad 100 µs, jednak »aden w¦zeª nie trwaª dªu»ej ni» 130 µs.

Ró»nice mi¦dzy symulowanymi ukªadami s¡ najbardziej wyra¹ne w przypadku Fmax, które dla

glutenin ro±nie a» pi¦ciokrotnie na Rys. 5.11 po wprowadzeniu oscylacji, natomiast dla gliadyn wzrost

jest bardzo niewielki. Wzrost dla glutenu jest znacz¡co wi¦kszy ni» dla biaªek kukurydzy i ry»u, a dla

odksztaªce« normalnych przewy»sza nawet (cho¢ niewiele) gluteniny.

Maksymalna5 praca Wmax potrzebna do rozci¡gni¦cia ukªadu tak»e ro±nie po oscylacjach. Ponownie

wzrost jest najwi¦kszy dla glutenu i jego frakcji, cho¢ dla glutenin widoczny jest nawet niewielki

spadek w przypadku odksztaªce« normalnych. Wynika to z tego, »e wysoka siªa cz¦sto odpowiada

rozerwaniu ukªadu, po którym siªa mo»e spa±¢ blisko zera, a wi¦c caªkowita praca b¦dzie niewielka

(jak dla zielonej krzywej na Rys. 5.10). Kiedy rozerwanie nie jest kompletne, praca ro±nie tak»e po

osi¡gni¦ciu Fmax (jak na morskiej krzywej z Rys. 5.10). Tym niemniej zwykle praca Wmax jest dodatnio

skorelowana z Fmax. Warto zauwa»y¢, »e praca potrzebna do rozci¡gni¦cia glutenin zmniejszyªa si¦ po

deformacjach normalnych, które mogªy rozpl¡ta¢ gluteniny tak, by ªatwiej si¦ rozdzielaªy podczas

ko«cowego rozci¡gania. Oscylacje ±cinaj¡ce skutkuj¡ tak»e wi¦kszym wzrostem Fmax.

Wysokie Fmax mo»e wynika¢ z trudnego do zerwania spl¡tania lub z wielu kontaktów mi¦dzy

ªa«cuchami, które trzeba rozerwa¢ podczas rozci¡gania (patrz podpunkt 5.4.2). Dlatego warto zbada¢

liczb¦ kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami, ninter. Periodyczne deformacje najbardziej zwi¦kszaj¡ ninter dla

biaªek kukurydzy, która jednak sumarycznie tworz¡ mniej kontaktów (jak pokazuje ich ±rednia liczba

koordynacyjna z podana w tabeli 5.3).

RMSF jest jedyn¡ wielko±ci¡, która wyra¹nie zmniejsza si¦ dla symulacji po periodycznych de-

formacjach. Kiedy wzro±nie liczba spl¡ta« i kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami, biaªka s¡ ±ci±lej ze sob¡

powi¡zane, a przez to trudniej im si¦ swobodnie porusza¢, co powoduje zmniejszenie RMSF.

Silniej powi¡zane biaªka wykazuj¡ wi¦ksz¡ odporno±¢ na rozci¡ganie, ale rozerwanie ukªadu mo»e

wtedy zaj±¢ dla mniejszej odlegªo±ci mi¦dzy ±cianami s. �rednia odlegªo±¢ sF dla której wyst¦puje Fmax

jest wyznaczona ze zbyt maª¡ dokªadno±ci¡ (du»y bª¡d ±redniej) aby umieszcza¢ je na Rys. 5.11. Z

tych samych powodów nie zostaªa pokazana ±rednia liczba mostków dwusiarczkowych.

5Praca jest nazywana maksymaln¡, mimo »e gdyby prowadzi¢ rozci¡ganie dalej, praca dalej by rosªa. Z powodu

�uktuacji termicznych siªa mo»e sta¢ si¦ ujemna (aminokwasy ci¡gn¡ zamiast stawia¢ opór) - wtedy praca przestaªaby

by¢ monotoniczna. W praktyce zdarza si¦ to tylko dla ±cian symulowanych metod¡ 2 z podpunktu 5.3.1, a wi¦c nie

ma znaczenia dla przedstawianych tu wyników. Wpªyw ci±nienia atmosferycznego tak»e jest zaniedbywalny, poniewa»

odpowiada ono sile 0.01 nN dziaªaj¡cej na ±ciany.
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5.4.2 Elastyczno±¢ glutenu na poziomie molekularnym

Zgodnie z obrazem �p¦tli i ci¡gów�, odpowied¹ glutenu na deformacj¦ powinna by¢ dwuetapowa:

podczas pierwszego etapu biaªka rozci¡gaj¡ si¦, a puste przestrzenie mi¦dzy nimi znikaj¡, co wymaga

mniejszej siªy ni» rozpl¡tanie i rozdzielenie biaªek, które zachodzi w drugim etapie [218, 239]. Prze-

widywania te zostaªy sprawdzone w symulacji poprzez ±ledzenie zmian 6 ró»nych wielko±ci podczas

ko«cowego rozci¡gania ukªadu (patrz Rys. 5.12). Ilustracje na tym rysunku pokazuj¡ formowanie

si¦ �ci¡gów�, a przesuwanie si¦ wzgl¦dem siebie czerwonego i zielonego ªa«cucha powoduje, »e siªa

potrzebna do dalszego rozci¡gania ukªadu nie spada do zera wskutek konieczno±ci zrywania kolejnych

kontaktów mi¦dzyªa«cuchowych. Ich liczba maleje na pocz¡tku rozci¡gania, aby potem znów wzrosn¡¢

podczas formowania si¦ �ci¡gów�. �a«cuchy staj¡ si¦ bardziej rozci¡gni¦te, co potwierdza parametr

asferyczno±ci w [169] (u±redniony po wszystkich ªa«cuchach).6

Utworzenie �ci¡gu� (dwóch równolegªych fragmentów ªa«cuchów, poª¡czonych wi¡zaniami wodoro-

wymi) nie odpowiada maksimum siªy, poniewa» Fmax wyst¦puje na pocz¡tku rozci¡gania i jest zwi¡zane

z zerwaniem du»ej liczby kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami naraz. Tym niemniej siªa nie spada do zera,

a praca wykonana podczas rozci¡gania ukªadu wci¡» ro±nie, poniewa» ªa«cuchy z przeciwnych ko«ców

pudeªka nadal s¡ poª¡czone, co prowadzi do dalszego oporu przeciw rozci¡ganiu.

Aby okre±li¢ liczb¦ i rozmiar wn¦k, jakie tworz¡ si¦ mi¦dzy aminokwasami, u»yty zostaª algorytm

Spaceball [115, 116], który u»ywa próbnika o zadanym promieniu, aby znale¹¢ trójwymiarowy kontur

ukªadu. Obj¦to±¢ wn¦k jest obliczana poprzez wypeªnienie pudeªka siatk¡ takich próbników i obracanie

siatki wzgl¦dem ukªadu. Aminokwasów jest du»o, dlatego oczka siatki odpowiadaj¡ staªej sieci 1 Å, a

rozmiar próbnika to 3.8 Å (co odpowiada odlegªo±ci mi¦dzy dwoma s¡siednimi atomami Cα). Siatka

jest obracana tylko raz. Najwi¦ksza wn¦ka (ró»owy) obejmuje caª¡ doln¡ poªow¦ pudeªka. Kiedy biaªka

w pobli»u dolnej ±ciany rozci¡gaj¡ si¦ coraz bardziej, rozmiar wn¦ki maleje i wydziela si¦ z niej wiele

mniejszych wn¦k, co odzwierciedla wzrost nc.

Rys. 5.12 pokazuje przebieg tylko jednej symulacji. T¡ sam¡ symulacj¦ dla innych losowych

warunków pocz¡tkowych (inne ziarno generatora liczb losowych) pokazuje Rys. 5.13.

�rednie z wielu symulacji tak»e zdaj¡ si¦ potwierdza¢ obraz �ci¡gów i p¦tli�: w wi¦kzo±ci przypadków

obj¦to±¢ najwi¦kszej wn¦ki zmniejsza si¦ wskutek rozci¡gania (patrz Rys. 5.14). �a«cuchy staj¡ si¦

bardziej wydªu»one nie tylko podczas ko«cowego rozci¡gania, ale tak»e podczas oscylacji (patrz Rys.

5.15): najwyra¹niej rozci¡gni¦te biaªka nie wracaj¡ do poprzedniego ksztaªtu, lecz pozostaj¡ wydªu»one

w kierunku deformacji (jest to swego rodzaju efekt pami¦ci: historia ukªadu wpªywa na jego stan).

6De�nicja w jest podana w paragra�e 2.5.8.4.
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Rysunek 5.12: Zale»no±¢ od czasu 6 wielko±ci obliczanych podczas ostatniego etapu symulacji glutenu

(skªad wg tabeli 5.1). Ci¡gªe zielone (lub purpurowe) linie odpowiadaj¡ wielko±ciom po lewej (lub

prawej) stronie osi rz¦dnych. Linie s¡ wygªadzone, peªne (lub puste) kropki pokazuj¡ surowe dane

z symulacji. Analizowane wielko±ci to: liczba kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami ninter i ±redni parametr

asferyczno±ci w, siªa F i praca W , maksymalna obj¦to±¢ wn¦ki Vc
max i liczba wn¦k nc. 4 panele

podobne do tych z Rys. 5.2 (tyle »e w rzucie ortogra�cznym) odpowiadaj¡ odlegªo±ciom s w podpisach,

zaznaczonym tak»e strzaªkami. Ten sam ukªad wspóªrz¦dnych (na górze po lewej) jest u»yty dla

wszystkich ilustracji. Najwi¦ksza wn¦ka jest zaznaczona ró»ow¡ mgieªk¡. Mody�kacja rys. 4 z artykuªu

[V].
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Rysunek 5.13: Oznaczenia jak na Rys. 5.12, tyle »e dla symulacji z innym ziarnem generatora liczb

losowych. Mody�kacja rys. S6 z artykuªu [V].

Rysunek 5.14: Stosunek maksymalnej obj¦to±ci wn¦ki na pocz¡tku i ko«cu rozci¡gania podczas

ostatniego etapu symulacji. Wielko±¢ Vc 0
max to ±rednia po pierwszej poªowie procesu rozci¡gania,

natomiast Vc 1
max to ±rednia z drugiej poªowy. Stosunek 1 oznaczono lini¡ przerywan¡. Ka»dy kolor

odpowiada innemu ukªadowi (podpis na górze) wg tabeli 5.1. G¦sto±¢ to 3.5 aa/nm3. Mody�kacja rys.

S4 z artykuªu [V].

Rysunek 5.15: Stosunek ±redniego parametru asferyczno±ci w [169] obliczonego po 5 oscylacjach

±cinaj¡cych (w liczniku) oraz bez »adnych oscylacji (w mianowniku, oznaczony przez ~). Okres oscylacji

to 70 µs (krótsze okresy nie miaªy znacz¡cego wpªywu na w). Stosunek 1 oznaczono lini¡ przerywan¡.

Ka»dy kolor odpowiada innemu ukªadowi (podpis na górze) wg tabeli 5.1. G¦sto±¢ to 3.5 aa/nm3.

Mody�kacja rys. S2 z artykuªu [V].
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5.4.3 Próba odtworzenia krzywych SAXS

W paragra�e 2.6.8.4 u»yta zostaªa metoda odtworzenia pro�lu rozpraszania SAXS ze struktur uzy-

skanych w symulacji komputerowej. Poniewa» pro�l SAXS jest transformat¡ Fouriera dwupunkto-

wej funkcji korelacji g(r) [240], która okre±la prawdopodobie«stwo, »e w odlegªo±ci r od jednego

atomu znajdzie si¦ inny atom, krzyw¡ SAXS mo»na teoretycznie odtworzy¢ dla ka»dego ukªadu,

dla którego mo»na policzy¢ g(r). W szczególno±ci krzywe takie zostaªy odtworzone dla roztworów

biaªek nieuporz¡dkowanych o du»ym st¦»eniu [241]. Dla oszacowania pro�li SAXS dla glutenu u»yta

zostaªa uproszczona wersja programu Fast-SAXS [242], w której przyj¦to, »e ka»dy aminokwas to jeden

pseudoatom7, którego czynnik rozpraszania jest staªy i równy 1. Poniewa» w symulacji pudeªko do

symulacji ma sko«czone rozmiary, pro�l rozpraszania b¦dzie pokazywaª nie�zyczne efekty brzegowe,

wynikaj¡ce z tego, »e wiele aminokwasów jest przyczepionych do ±cian prostopadªych do osi Z, a

w pozostaªych kierunkach warunki brzegowe s¡ periodyczne. W zwi¡zku z tym przed wykonaniem

transformaty Fouriera cz¦±¢ krzywej g(r) dla r > R (gdzie R to poªowa dªugo±ci boku pudeªka)

zostaªa przemno»ona przez czynnik exp(−2(1 − r/R)2), co powoduje, »e dla r > R krzywa g(r)

gaussowsko zanika do zera. Podej±cie to nie bierze pod uwag¦ �zycznego sensu eksperymentu SAXS,

w którym promienie X s¡ rozpraszane w próbce o makroskopowych rozmiarach. Wytªumione g(r)

odpowiada zatem roztworowi, w którym znajdowaªoby si¦ wiele identycznych, rozdzielonych od siebie

agregatów glutenu, zamiast jednego makroskopowego agregatu (nie s¡ uwzgl¦dnione du»e odlegªo±ci r).

W symulacji poªowa boku pudeªka R ≈ 5 nm, czyli warunek r < R odpowiada wektorowi rozpraszania

q > 2π/R ≈ 0.13 Å−1 (i ±ci±le rzecz bior¡c tylko ten zakres q ma znaczenie �zyczne). Co wi¦cej,

anizotropowo±¢ warunków brzegowych i ±ciany przyci¡gaj¡ce mog¡ powodowa¢ kolejne znieksztaªcenia

g(r) (patrz Rys. 5.4).

Maj¡c te ograniczenia na uwadze warto zauwa»y¢, »e uzyskane z symulacji pro�le rozpraszania z

Rys. 5.4.3 zgadzaj¡ si¦ jako±ciowo z eksperymentem [91], w którym tylko dla gliadyn pro�l rozpraszania

byª niemonotoniczny i posiadaª maksimum (biaªka kukurydzy i ry»u nie byªy w nim rozpatrywane).

Niestety krzywa rozpraszania dla gliadyn na Rys. 5.4.3 posiada maksimum w obszarze q < 0.13 Å−1,

co oznacza, »e ta zbie»no±¢ wyników z do±wiadczeniem mo»e nie wynika¢ z poprawno±ci metody tylko

by¢ skutkiem efektów brzegowych. W¡tpliwe jest tak»e zwi¦kszanie si¦ intensywno±ci rozpraszania w

granicy q → 0 po oscylacjach. Intensywno±¢ dla q = 0 jest proporcjonalna do ±ci±liwo±ci izotermicznej,

a zatem po oscylacjach powinna male¢ a nie rosn¡¢ (ukªad po obróbce mechanicznej trudniej rozci¡-

gn¡¢). Prawdopodobnie wzrost intensywno±ci dla maªych q wynika z tego, »e po oscylacjach wi¦cej

aminokwasów jest przyczepionych do ±ciany, w wyniku czego mog¡ znale¹¢ si¦ one bli»ej siebie.

7A funkcja g(r) to histogram wszystkich odlegªo±ci mi¦dzy aminokwasami.
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Kukurydza Gliadyny

Gluteniny Gluten

Ry»

Rysunek 5.16: Wygªadzone i u±rednione po 3

symulacjach pro�le rozpraszania SAXS otrzy-

mane dla struktur otrzymanych przed i po

oscylacjach ±cinaj¡cych o okresie 20 µs, a tak»e

dla struktur z symulacji bez tych oscylacji.

Obliczenia krzywych rozproszeniowych zostaªy wykonane przy u»yciu programu napisanego na

podstawie Fast-SAXS przez dr hab. Bartosza Ró»yckiego.
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5.4.4 Moduª ±cinania glutenu

Jedn¡ z niewielu wielko±ci charakteryzuj¡cych reologi¦ glutenu niezale»nie od ksztaªtu i wielko±ci próbki

jest dynamiczny moduª ±cinania G∗ = G′+ iG′′, mierzony dla odksztaªcenia ±cinaj¡cego zmieniaj¡cego

si¦ sinusoidalnie w czasie (dla odksztaªcenia normalnego odpowiada mu dynamiczny moduª Younga

E∗) [238]. Cz¦±¢ rzeczywista (G′) odpowiada za napr¦»enia zgodne w fazie, a cz¦±¢ urojona (G′′)

za odpowied¹ przesuni¦t¡ w fazie (ró»nica faz δ jest okre±lona jako tan δ = G′′

G′ ). Pomiar G∗ zwykle

nie niszczy próbki, poniewa» wzgl¦dna amplituda odksztaªcenia jest maªa (zwykle do kilku procent

[90]). Caªkowita siªa FX(t) oddziaªywania na ±ciany w kierunku X (patrz Rys. 5.3), podzielona przez

powierzchni¦ ±ciany S, de�niuje napr¦»enie ±cinaj¡ce φ(t) = FX(t)/S (przyj¦ty symbol napr¦»enia ±ci-

naj¡cego τ oznacza jednostk¦ czasu, wi¦c zostaª u»yty symbol φ). Zakªada si¦, »e odksztaªcenie postaci

γ = γ0 cos (ωt) wywoªa napr¦»enie podobnej postaci, przesuni¦te w fazie o δ: φ(t) = φ0 cos (ωt+ δ).

Dynamiczny moduª ±cinania G∗ = G′ + iG′′ jest wtedy zde�niowany jako [243]:

G′ =
φ0

γ0

cos δ G′′ =
φ0

γ0

sin δ (5.1)

gdzie φ0 oraz γ0 to odpowiednio amplitudy napr¦»enia i odksztaªcenia. Mo»na wyznaczy¢ G∗ poprzez

zastosowanie odksztaªcenia s′(t) = A cos (ωt) i dopasowanie do siªy dziaªaj¡cej na ±ciany funkcji F (t) =

F0 cos (ωt+ δ), gdzie δ to ró»nica faz, γ0 = A/s0, φ0 = F0/S. Jest to bardzo prosta metoda wyznaczania

G∗, istniej¡ du»o bardziej zaawansowane sposoby [244].

Tabela 5.4 i Rys. 5.17 pokazuj¡ porównanie symulacji z do±wiadczeniem. Tabela 5.4 potwierdza, »e

gliadyny s¡ odpowiedzialne za lepko±¢ glutenu (du»e δ), a gluteniny za elastyczno±¢ (maªe δ). Pomimo

du»ej rozbie»no±ci danych z symulacji i do±wiadczenia, rozró»nienie mi¦dzy gliadynami i gluteninami

wci¡» jest widoczne w symulacji, dla której zastosowano najdªu»szy u»yty okres oscylacji (70 µs):

tan δsim jest najwi¦kszy dla gliadyn i najmniejszy dla glutenin.

System G′ [kPa] G′′ [kPa] tan δ G′sim [MPa] G′′sim [MPa] tan δsim

Gluten 2.5 1.3 0.5 6.0 ± 1.6 6.1 ± 1.7 1.0 ± 0.1

Gliadyny 0.5 0.6 1.2 5.6 ± 1.7 8.0 ± 2.3 1.4 ± 0.1

Gluteniny 40 9 0.2 8.3 ± 2.2 7.9 ± 2.1 0.95 ± 0.1

Tabela 5.4: Dynamiczny moduª ±cinania wysuszonego glutenu i jego frakcji, wyznaczony w ekspery-

mencie z cz¦sto±ci¡ oscylacji f = 1 Hz [90] oraz w symulacji (oznaczony indeksem sim) z cz¦sto±ci¡

f ≈ 14 kHz (odpowiadaj¡cej okresowi 70 µs).

U»yte cz¦sto±ci s¡ 4 rz¦dy wielko±ci wi¦ksze ni» w eksperymencie, jednak mo»na dokona¢ eks-

trapolacji na podstawie tego jak do±wiadczalny moduª G∗ zale»y od cz¦sto±ci. Rys. 5.17 pokazuje

takie zale»no±ci dla 3 niezale»nych eksperymentów [246, 247, 248]. Jego dolny panel pokazuje, »e tan δ
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powinno rosn¡¢ wraz z cz¦sto±ci¡. Uzyskany w symulacji tan δsim znajduje si¦ w zakresie mi¦dzy ekstra-

polacj¡ przewidzian¡ przez [246] (zielona krzywa) oraz przez [247] (purpurowa krzywa). Du»e ró»nice

w ekstrapolacjach do±wiadczalnych wynikaj¡ z ró»nic w skªadzie glutenu, które znacznie wpªywaj¡ na

wyniki (purpurowe punkty na Rys. 5.17 pochodz¡ z zestawu danych Aubaine z artykuªu [247]).

Rosn¡ca δ oznacza, »e G′ i G′′ zbiegaj¡ do tej samej warto±ci, jak pokazuje górny panel Rys. 5.17.

Zarówno G′ jak i G′′ tak»e rosn¡ wraz z cz¦sto±ci¡, jednak ekstrapolacja tego wzrostu nie odpowiada

danym z symulacji dla danych dotycz¡cych zhydratowanego glutenu [246, 247]. By¢ mo»e dla du»ych

cz¦sto±ci zale»no±¢ przestaje by¢ pot¦gowa. Za ró»nic¦ mo»e te» odpowiada¢ bardzo maªy rozmiar

symulowanego ukªadu i ograniczenia zastosowanego modelu. Metoda ukrytego rozpuszczalnika nie

mo»e uwzgl¦dni¢ ró»ni¢ w poziomie hydratacji glutenu, które mog¡ znacznie wpªywa¢ na wyniki (nawet

�wysuszony� gluten jest wci¡» zhydratowany) [246].

Z drugiej strony wyniki symulacji s¡ w dobrej zgodno±ci z do±wiadczeniami wykonanymi na bio-

plastikach opartych na glutenie: biaªka glutenu zostaªy w nich zmieszane z glicerolem i stopione w

temperaturze ponad 380 K [248]. Jednak nawet dla bioplastików wytrzymaªo±¢ na rozci¡ganie (czyli

napr¦»enie potrzebne do rozerwania próbki) jest mniejsza ni» 1 MPa [248], podczas gdy Fmax podzielone

przez powierzchni¦ ±ciany (okoªo 100 nm2) mo»e by¢ ponad 10 razy wi¦ksze (patrz Rys. 5.10).

Rysunek 5.17: Dynamiczny moduª ±cinania (górny panel) oraz tan δ (dolny panel) w funkcji cz¦sto±ci

oscylacji f . Wyniki z symulacji s¡ po prawej, z eksperymentu po lewej (purpurowe punkty pochodz¡

z [247], czerwone i zielone z [246], pomara«czowe i ciemnozielone z [248]). Dopasowane krzywe maj¡

posta¢ a · f b + c, gdzie a, b oraz c to wspóªczynniki dopasowania. Mody�kacja rys. 5 z artykuªu [V].
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5.5 Podsumowanie

Model gruboziarnisty z ukrytym rozpuszczalnikiem pozwoliª na zrozumienie elastyczno±ci glutenu na

poziomie mikroskopowym. Ugniatanie i mieszanie próbek glutenu zwi¦ksza ich wytrzymaªo±¢ na

rozci¡ganie [245]. W symulacjach te czynno±ci byªy reprezentowane przez periodyczne deformacje.

W wyniku tych deformacji gluten i gluteniny stawaªy si¦ znacz¡co odporniejsze na rozci¡ganie, co

potwierdza wzrost Fmax oraz Wmax.

Model byª tak»e w stanie poprawnie odró»ni¢ gluten od biaªek innych ro±lin, a tak»e uchwyci¢

ró»nic¦ mi¦dzy wytrzymaªymi gluteninami i lepkimi gliadynami. Ró»nice te wydaj¡ si¦ pochodzi¢ z

poª¡czonego efektu spl¡ta« i kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami (które w przypadku glutenu odpowiadaj¡

gªównie wi¡zaniom wodorowym). Pod wpªywem obróbki mechanicznej biaªka kukurydzy tworzyªy

wi¦cej kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami ni» biaªka ry»u (co tªumaczy czemu to m¡ka kukurydziana jest

bardziej przydatna przy tworzeniu ciasta bez glutenu [249]). Biaªka kukurydzy byªy jednak za krótkie,

aby poprzez spl¡tania zwi¦kszy¢ swoj¡ odporno±¢ na rozci¡ganie.

Rola spl¡ta« i wi¡za« wodorowych mi¦dzy ªa«cuchami jest dobrze znana w literaturze dotycz¡cej

elastyczno±ci glutenu [94, 219], jednak przedstawione w tej rozprawie symulacje po raz pierwszy poka-

zuj¡ t¦ rol¦ na poziomie pojedynczych biaªek. Symulacje te stanowi¡ dodatkowe potwierdzenie obrazu

�p¦tli i ci¡gów� [218]. Podczas rozci¡gania zmniejszeniu obj¦to±ci najwi¦kszej wn¦ki towarzyszyª wzrost

liczby kontaktów mi¦dzy ªa«cuchami.

Z powodu maªego rozmiaru ukªadu tylko kilka mostków dwusiarczkowych mi¦dzy ró»nymi ªa«cu-

chami byªo naraz obecnych podczas symulacji (najwi¦cej dla biaªek kukurydzy) i nie wydawaªy si¦

one znacz¡co wpªywa¢ na wyniki. Mo»liwe, »e mostki staj¡ si¦ wa»niejsze w próbkach o wi¦kszych

rozmiarach, gdzie kowalencyjne wi¡zania mi¦dzy ªa«cuchami wpªywaj¡ na takie wªa±ciwo±ci jak roz-

puszczalno±¢ [137]. Dla okoªo 20 biaªek glutenu spl¡tania i oddziaªywania niekowalencyjne okazaªy si¦

wystarczaj¡co dobrze tªumaczy¢ elastyczno±¢ ukªadu.

Periodyczne deformacje zostaªy wykorzystane do obliczenia dynamicznego moduªu ±cinania G∗.

Jego zale»no±¢ od cz¦sto±ci pokazana na Rys. 5.17 zgadza si¦ z wynikami do±wiadczalnymi dla bio-

plastiku z glutenu [248] lepiej ni» z wynikami dla zwykªego, niemody�kowanego glutenu [246, 247].

W modelu z ukrytym rozpuszczalnikiem glicerol mo»e w teorii zast¡pi¢ wod¦ jako rozpuszczalnik

(model byª jednak parametryzowany z my±l¡ o wodzie jako rozpuszczalniku [I]). Do±wiadczalny zakres

cz¦sto±ci jest o par¦ rz¦dów wielko±ci mniejszy ni» ten z symulacji. Aby doj±¢ do dªu»szych skal

czasowych potrzeby jest jeszcze bardziej uproszczony opis. Innym powodem otrzymania w symulacji
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tak du»ego G∗ mo»e by¢ sama gruboziarnisto±¢ modelu: efektywna g¦sto±¢ mo»e by¢ inna (patrz

podpunkt 5.3.2), co mo»e prowadzi¢ do ró»nic w elastyczno±ci. Podobn¡ rozbie»no±¢ zaobserwowano

w przypadku elastyczno±ci wirusów [250].

Pomimo decyduj¡cej roli glutenu w okre±laniu jako±ci ciasta, moduª ±cinania glutenu G∗ nie jest z

t¡ jako±ci¡ silnie skorelowany [90]. Podczas pieczenia b¡ble gazu wewn¡trz ciasta rozci¡gaj¡ je daleko

poza limit odksztaªce« liniowych. Dlatego pomiary wykonane podczas rozci¡gania glutenu do ponad

200% pocz¡tkowego rozmiaru daj¡ bardziej warto±ciowe informacje [90]. Ostatni etap przedstawionych

tu symulacji odpowiadaª wªa±nie takim pomiarom. Jednak wielko±ci takie jak Wmax czy Fmax zale»¡

od geometrii rozci¡gania i wielko±ci próbki, dlatego trudno je bezpo±rednio porówna¢ z eksperymentem.

Inn¡ hipotez¡, która mogªa by¢ sprawdzona dzi¦ki symulacjom, byªo tworzenie przez biaªka glutenu

struktury β-spirali skªadaj¡cej si¦ z s¡siednich β-skr¦tów tworzonych przez powtarzaj¡ce si¦ fragmenty

takie jak QPGQ [93] (s¡ one szczególnie cz¦ste w gluteninach [214]). Pomiary skaningowym mikrosko-

pem tunelowym wykazaªy istnienie odpowiadaj¡cego β-spirali rowka o okresowo±ci 1.5 nm w niektórych

gluteninach [214]. Proces przygotowania próbek w tych do±wiadczeniach uniemo»liwiaª sprawdzenie,

czy taka spirala pojawia si¦ tak»e w mieszaninie wielu biaªek glutenu. Modele pojedynczych biaªek

glutenu skªadaj¡ce si¦ z nast¦puj¡cych po sobie β [251] i γ [92] skr¦tów byªy opisywane w literaturze,

jednak podobne struktury nie zostaªy zaobserwowane w opisywanych tu symulacjach (choc β-skr¦ty

byªy obecne).

Nie zostaªa zbadana zale»no±¢ wªa±ciwo±ci glutenu od temperatury, poniewa» dane z eksperymentów

kalorymetrycznych s¡ niejednoznacze [216]. Temperatura przej±cia szklistego dla niezhydratowanych

biaªek glutenu (ze zredukowanymi mostkami dwusiarczkowymi) to okoªo 400 K. Wraz ze zwi¦kszeniem

stopnia hydratacji temperatura przej±cia mo»e spa±¢ poni»ej 300K [252]. Ze wzgl¦du na tak siln¡

zale»no±¢ od stopnia hydratacji trudno byªoby porówna¢ t¦ temperatur¦ z eksperymentem.

Nie byªo te» dyskutowane oddziaªywanie biaªek glutenu z biaªkami ukªadu odporno±ciowego czªo-

wieka, chocia» jest to bardzo interesuj¡cy temat bada« [253, 254]. Takie oddziaªywania tak»e mog¡

by¢ symulowane przedstawionym tu modelem. Mo»na tak»e obliczy¢, które biaªka glutenu s¡ lepiej

dost¦pne dla rozpuszczalnika, a przez to dla enzymów trawiennych w »oª¡dku, co mo»e rzuci¢ nowe

±wiatªo na problem nietolerancji glutenu [255]. Inn¡ mody�kacj¡ modelu jest uwzgl¦dnienie �utlenia-

j¡cych� i �redukuj¡cych� warunków tworzenia mostków dwusiarczkowych (poprzez zmian¦ potencjaªu

je opisuj¡cego) i sprawdzenie jak zmiana tych warunków wpªywa na wªa±ciwo±ci glutenu. Np. gluten

ugniatany w atmosferze beztlenowej ma ni»sz¡ jako±¢ [232].
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