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Przedmowa

Przedstawiona tu rozprawa doktorska oparta jest na:

• dwóch artykułach:

1. Anna Starzyk i Marek Cieplak, Denaturation of proteins near
polar surfaces. J.Chem.Phys. 135, 235103, 2011

2. Anna Starzyk i Marek Cieplak, Proteins in the electric field
near the surface of mica. J.Chem.Phys. 139, 045102, 2013

• oraz części wyników dotyczących tłoku molekularnego, które
nie zostały opublikowane.
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Proteins in the vicinity of polar surfaces and
under conditions of molecular crowding

Summary

Computer simulations of bio-systems allow for elucidation of biomolecular
processes with the resolution at the atomic level. The results, however, may
depend on the details of the modeling and on the parameters used. Here, we
consider two computational models - all-atom and coarse-grained. We first
discuss proteins near a polar solid surface – mica – and in the presence of a
uniform electric field. These are studied within a fairly reliable all-atom model
with an explicit solvent. We show that a polar surface, or the electric field,
may have a substantial effect on the proteinic conformation. In particular it
may lead to unfolding and thus to the lack of functionality.

We consider four proteins. Their Protein Data Bank structure codes are
1L2Y, 1GB1, 1IEE, and 2B97. We demonstrate existence of two types of
trajectories: one that leads to unfolding and another that leads to deforma-
tion while preserving a globular shape of the protein. We show that disulfide
bonds may prevent unfolding as in the case of 2B97.

We investigate the effect of the ion concentration in the solution on the
final 1L2Y structures. The results indicate that when the number of ions
increases the number of unfolded structure decreases and when the electric
charge on the mica surface is neutralized by the ions the evolution from the
native state does not lead to any unfolding. However, when we put unfolded
structures to the neutralized system their structures remain unfolded during
the time of the simulations.

We then analyze the evolution of structure of 1L2Y in the electric field
with the intensity of up to 10 V/nm and compare the results to those obtained
for the mica surface. We also analyze the role of the ions concentration in
the solution on the conformations.

The second topic is the dynamics of three proteins (1CRN, 1YPC, and
6LYZ) under the conditions of molecular crowding and study it within the
structure-based coarse-grained model. We demonstrate that the size of the
fluctuations near the native state and the behavior of the secondary structu-
res depend on the size of the crowding agents and their number density.
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1 Oddziaływanie Białek z Powierzchnią Oraz
z Polem Elektrycznym

Oddziaływanie białek z powierzchnią jest nie tylko ciekawym zjawiskiem w
kontekscie badań podstawowych lecz również ma zastosowanie w obszarze im-
plantologii, nanotechnologii czy też biotechnologii [1, 2, 3]. W pewnych dzie-
dzinach ważna jest ilość adsorbujących białek, czasem również ich orientacja
czy specyficzność do danej powierzchni [2]. Przykładowo, projektując bioma-
teriały mające służyć jako implanty, wiele badań poświęca się oddziaływaniu
fibrynogenu z danym materiałem oraz wpływowi pozostałych biomolekuł,
znajdujących się w otoczeniu na dany proces. Dla potencjalnego biomate-
riału zwykle porządany jest brak adsorpcji białek na jego powierzchni ( obo-
jętność materiału dla organizmu ) by nie dochodziło do procesu aglutynacji
czy powstawania skrzepu [1, 2]. Proces adsorpcji na powierzchni biosensorów
wykorzystywanych np. w terapii nowotworów wpływa na ich specyficzność,
czułość oraz trwałość [2].

Wiadomo, że zjawisko to jest skomplikowane, zależy od parametrów bada-
nego układu: stężenia jonów w roztworze, temperatury, ładunku białka, jego
momentu dipolowego, rozmiaru, sekwencji aminokwasów, stężenia białka oraz
ładunku na powierzchni, jej właściwości hydrofobowych czy hydrofilowych
[1]. Również istotna jest stabilność strukturalna białka, białka o wysokiej
wewnętrznej stabilności w niewielkiej ilości adsorbują na powierzchniach hy-
drofilowych jeżeli proces nie jest napędzany oddziaływaniami elektrostatycz-
nymi, zaś białka o niskiej wewnętrznej stabilności łatwiej adsorbują na po-
wierzchniach każdego rodzaju, nawet gdy ich oddziaływania elektrostatyczne
z powierzchnią są odpychające [1, 2]. Sądzi się, że białka często denaturują
na styku powierzchni para-ciecz oraz ciecz-ciało stałe, przy czym ich struk-
tura jest w większym stopniu zachowana przy powierzchni hydrofilowej i bez
wypadkowego ładunku niż przy powierzchni hydrofobowej czy naładowanej
[1]. Adsorpcji białek na powierzchni poświęcono wiele badań eksperymen-
talnych oraz teoretycznych, lecz na wiele szczegółowych pytań dotyczących
struktury konkretnego białka po adsorpcji nie ma dotąd jednoznacznej od-
powiedzi. Wciąż aktualne są pytania o to jaką konformację białko przyjmuje
po adsorpcji, czy denaturuje, czy traci aktywność, czy się rozwija, jaka jest
jego orientacja względem powierzchni oraz jaki jest wpływ gromadzenia się
innych białek ( tłok molekularny ).

W literaturze jest dość dużo prac dotyczących powierzchni złota [4, 5],
miki [6], czy ZnO [7, 8, 9]. Wykorzystując metody NMR oraz spektrosko-
pii korelacji fotonowej określono miejsce wiązania ludzkiej ubikwityny z na-
nocząstkami złota [10]. Metodami teoretycznymi scharakteryzowano struk-
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turę oraz dynamikę azuryny kowalencyjnie przyczepionej do trzech rodzajów
powierzchni złota ( neutralnej, naładowanej dodatnio oraz ujemnie ) [11],
wyznaczono również energię asocjacji każdego aminokwasu z powierzchnią
[12]. Dynamika brownowska lizozymu pokazała, że zachodzi adsorbcja do-
datnio naładowanego białka na dodatnio naładowanej powierzchni, pokazano
również zależność jej częstości od siły jonowej roztworu [13]. Metodą Monte
Carlo zbadano zachowanie lizozymu przy ujemnie naładowanej powierzchni.
W pracy rozważano m.in. 6 typów białka różniących się wypadkowym ładun-
kiem oraz dwa rodzaje powierzchni, które również charakteryzowała różna
powierzchniowa gęstość ładunku [14]. Pokazano, że częstość adsorpcji rośnie
wraz ze: wrostem stężenia białka w roztworze, wzrostem wypadkowego do-
datniego ładunku białka, wzrostem gęstości ładunku na powierzchni oraz
zmniejszeniem siły jonowej roztworu. Zaobserwowano również adsorbcję gdy
wypadkowy ładunek białka był ujemny [14]. Zbadano wpływ jonów znaj-
dujących się w roztworze na strukturę 150 aminokwasowego, bogatego w
proliny białka PRP-1 w wodzie oraz przy ujemnie naładowanej powierzchni
[15]. Rozważano stężenia jonów z zakresu 0 M - 0.1 M, w układzie bez po-
wierzchni struktury bardziej rozciągnięte otrzymywano dla wyższych stężeń
jonów, zaś w układzie zawierającym powierzchnię gdy jonów w roztworze
było mniej [15]. Wyznaczono aminokwasy, poprzez które rybonukleaza oraz
cytochrom c, białka o zbliżonym rozmiarze ale różniące się znacznie właści-
wościami elektrostatycznymi, wiążą się z powierzchnią naładowaną dodat-
nio, pokazano również, że energia wiązania białka z powierzchnią spada po
zwiększeniu stężenia jonów w roztworze [16] oraz wyznaczono wpływ orienta-
cji rybonukleazy nad powierzchnią na jej energię wiązania [3]. Kolejna praca
również wskazuje, że poprzez stężenie jonów w roztworze możemy modulo-
wać procesem adsorpcji na powierzchni obdarzonej ładunkiem [17], badano w
niej dwa białka: lizozym o wypadkowym ładunku +8e oraz chymotrypsyno-
gen A, którego wypadkowy ładunek jest dwa razy mniejszy przy hydrofilowej,
naładowanej ujemnie powierzchni kwarcu [17]. Pomiary stałej równowagi ad-
sorpcji pokazują zmniejszoną adsorpcję białek wraz ze wzrostem siły jonowej
roztworu od 0.05 M do 1 M, przy czym większa różnica widoczna jest dla
lizozymu. Dodatkowo wyznaczono stężenie zaadsorbowanego lizozymu w za-
leżności od jego stężenie w roztworze i pokazano zależność liniową między
tymi wielkościami dla pH 7 oraz siły jonowej równej 0.1 M [17].

Z teorii wynika, że nad powierzchnią naładowaną wytwarzane jest pole
elektryczne, którego natężenie zależy od gęstości ładunku na powierzchni [18]
dlatego jej obecność można, z pewnym przybliżeniem, zastąpić dołączonym
zewnętrznym polem elektrycznym. Wydaje się, że białka są wysoce odporne
na działanie pola elektrycznego, badania metodami fluorescencyjnymi po-
kazały zachowanie struktury azuryny po przyłożeniu pola elektrycznego o
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natężeniu 106 V/m - 107 V/m, obliczono również, że wewnątrz białka od-
czuwane pole może być dwa rzędy wielkości wyższe i w danym przypadku
wynosi 2.45×109 V/m [19]. Małe peptydy zaś, są bardziej podatne na wpływ
pola, ciekawe wyniki otrzymano dla peptydu β amyloidowego zbudowanego
z 40 aminokwasów w polu elektrycznym o natężeniu 0.1 V/nm - 1 V/nm
[21]. W czasie symulacji trwających 10 ns, opisanych w pracy [21], obser-
wujemy zniszczenie helisy w polu 0.5 V/nm oraz 1 V/nm oraz orientowa-
nie się białka wzdłuż przyłożonego pola elektrycznego. Następnie po usu-
nięciu pola zewnętrznego w przeciągu kolejnych 10 ns natywna struktura
peptydu nie zostaje przywrócona [21]. Pole elektryczne może również indu-
kować przejście β kartki w α helisę, zjawisko to zaobserwowano w przypadku
19 aminokwasowego peptydu wykorzystując metody dynamiki molekularnej
[20]. W preferowanej strukturze helikalnej dipole wewnątrz białka, tworzone
przez geometrie wiązania peptydowego układają sie równolegle do zewnętrz-
nego pola elektrycznego [20]. Na przykładzie łańcucha- B insuliny porównano
wpływ pola stałego oraz oscylującego na konformację jej łańcucha. Rozwa-
żano natężenie pola w zakresie od 107 V/m do 109 V/m, a częstotliwość
pola oscylującego odpowiadała częstotliwości mikrofalowej [22]. Pokazano,
że pole oscylujące wyraźnie bardziej niszczy strukturę białka niż stałe pole o
tym samym natężeniu. W czasie symulacji trwającej 1.5 ns widzimy zupełny
zanik helisy α dla pola oscylującego o natężeniu 109 V/m, w przypadku pola
5 × 108 helisa α zostaje zniszczona w czasie 2.5 ns, odpowiednio dla pola
stałego o podanych natężeniach po 10 ns dynamiki helisa α została zacho-
wana w 37.5% oraz 69% [22]. Również widoczne jest wyraźne orientowanie
się peptydu wzdłuż zewnętrznego stałego pola elektrycznego o natężeniach
109 V/m oraz 5×108 V/m [22]. Zbadano też początkowe stadium denaturacji
129 aminokwasowego białka lizozymu pod wpływem pola elektromagnetycz-
nego, o częstotliwościach z przedziału 50 GHz - 500 GHz i zakresie natężeń 1
V/nm - 5 V/nm [23]. Pokazano mierząc RMSD, że pole elektromagnetyczne
o natężeniu 5 V/nm i częstotliwości 100 GHz, w czasie 0.5 ns, silniej niszczy
strukturę lizozymu niż podgrzanie układu do 500 K, zaobserwowano rów-
nież, że helisy α są odporniejsze na działanie pola elektromagnetycznego niż
β kartki, które jako pierwsze ulegają destrukcji [23].

2 Białka w Tłoku Molekularnym

W organizmie białka są otoczone innymi molekułami biologicznymi m.in. in-
nymi białkami czy też ich kompleksami, błonami, jonami, wodą, kwasami nu-
kleinowymi. Literatura wskazuje, na to, że zatłoczenie środowiska zewnętrz-
nego nie jest dla białka obojętne lecz często wpływa destabilizująco na jego
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strukturę natywną [24]. Wyniki pochodzące z metod doświadczalnych po-
kazują, że strukturę chymotrypsyny bardziej zmienia obecność lizozymu niż
albuminy [25]. Badania teoretyczne zaś wskazują, że chymotrypsyna utrzy-
muje strukturę i w otoczeniu lizozymu, i albuminy - nie widzimy wyraźnych
zmian w RMSD czy promieniu żyracji. Jedynie wyższe wartości RMSF w
przypadku chymotrypsyny otoczonej przez lizozymy dla regionów bez wy-
raźnej struktury drugorzędowej [24]. Pokazano, że tłok molekularny wpływa
na proces zwijania białek, poprzez zmianę profilu jego energii swobodnej.
Szybkość zwijania rośnie do zatłoczenia wynoszącego 10% i następnie spada
ponieważ tłok utrudnia zmiany konformacyjne prowadzące do zwinięcia [26].
Wpływ tłoku molekularnego w modelu gruboziarnistym ( Go ) na dynamikę
trzech białek jest opisany w rozdziale 6 .

3 Dynamika Molekularna

Wraz z rozwojem technologii komputerowych, symulacje stały się w ostatnich
dziesięcioleciach ważną gałęzią nauki obok eksperymentu i teorii. Teoria daje
dokładne rozwiązania analityczne dla prostych, wyidealizowanych układów,
zaś dla układów bardziej złożonych równania te są przybliżone lub też ich
nie ma. Również nie wszystkie wielkości, czy układy można mierzyć ekspe-
rymentalnie, czasem brakuje odpowiednich metod, czasem przeprowadzenie
doświadczenia jest bardzo drogie czy czasochłonne. Są to obszary, w których
wykorzystuje się symulacje komputerowe, po czym uzyskane wyniki próbuje
się porównywać z dostępnymi danymi eksperymentalnymi czy teoretycznymi
[27]. Przeprowadzając symulacje ważny jest odpowiedni wybór modelu by
uzyskane wyniki jak najlepiej oddawały rzeczywistość. Stosowanych modeli
jest wiele, różnią się one między sobą wykorzystywanymi algorytmami czy
też parametrami pola siłowego lecz można je podzielić na dwie grupy: modele
stochastyczne ( dynamika brownowska, metody Monte Carlo ) oraz determi-
nistczne, do których zaliczamy wykorzystywaną w pracy dynamikę moleku-
larną ( MD ). Metoda ta opiera się na numerycznym, iteracyjnym rozwiązy-
waniu równania ruchu dla cząstek w układzie na podstawie zadanego przez
model hamiltonianu, w wyniku dostajemy ewolucje układu w czasie. Obecnie
symulacje są wykonywalne dla coraz większych, bardziej skomplikowanych
układów oraz możliwe jest przeprowadzanie coraz dłuższych dynamik. Sy-
mulacje stały się szeroko wykorzystywane w badaniu biomolekuł [28] : białek
[29], lipidów [30, 31], DNA [32], układów tak skomplikowanych jak kanały
transmembranowe, czy w projektowaniu leków [33].

7



3.1 Opis Modelu Pełnoatomowego

Układy fizyczne czy biologiczne można opisać w sposób dokładny poprzez
prawa mechaniki kwantowej, jednakże podejście to jest często zbyt czaso-
chłonne komputerowo w kontekscie badania biomolekuł, gdzie musimy roz-
ważać i daną cząsteczkę ( białko, DNA, dwuwarstwa lipidowa ) jak również
jej otoczenie, którym często jest woda - prowadzi to dużej ilości oddziały-
wań, które należałoby wziąć pod uwagę. Stosuje się więc przybliżony model
pełnoatomowy, w którym nie rozważamy elektronowych stopni swobody, a
hamiltionian systemu opisujemy prawami mechaniki klasycznej w zadanym
polu siłowym [34]. W pracy wykonanej przeze mnie w ramach doktoratu
pełnoatomową dynamikę molekularną zastosowano w badaniu białek przy
powierzchni naładowanej oraz w polu elektrycznym, opisanych odpowied-
nio w rozdziałach 4 oraz 5. Symulacje przeprowadzono wykorzystując pakiet
GROMACS oraz pole siłowe GROMOS 53A6 [34, 35]. Hamiltonian układu w
danym modelu H(~p, ~r,m, s) = K(~v,m) + V (~r, s) jest sumą energii kinetycz-
nej K(~v,m) i potencjalnej V (~r, s). Energia kinetyczna jest funkcją prędkości
(~v) oraz mas (m) wszystkich atomów układu, zaś energia potencjalna zależy
od położeń atomów (~r) oraz od parametrów ( s ) zdefiniowanych w polu siło-
wym, uzyskanych na podstawie danych eksperymentalnych lub też obliczeń
kwantowych. Typowe wyrażenie opisujące oddziaływania energii potencjalnej
jest sześcioczłonowe:

V (~r, s) = Vb(~r, s) + Vθ(~r, s) + Vφ(~r, s) + Vξ + Ve(~r, s) + Vvdw(~r, s) (1)

Cztery pierwsze wyrazy dotyczą oddziaływań wiążących ( Vb - zapewnia od-
powiednie długości wiązań kowalencyjnych, Vθ - odpowiednie wartości kątów
walencyjnych, zaś Vφ i Vξ - zapewniają utrzymywanie prawidłowych kątów
torsyjnych cząsteczki ), dwa pozostałe wyrazy opisują oddziaływania niewią-
żące ( Ve - oddziaływania elektrostatyczne i Vvdw - oddziaływania van der
Waalsa ). Biorąc pod uwagę rozmieszczenie atomów w czasie t, wyliczamy
siłę działającą na każdy z atomów i następnie wykorzystując standardowy
algorytm leap-frog obliczamy prędkości oraz położenia atomów w czasie przy-
szłym ( odpowiednio w czasie t + 1

2∆t oraz t + ∆t, gdzie ∆t jest ustalonym
krokiem czasowym ). Powtarzając całkowanie równań ruchu przemieszczamy
układ w przestrzeni fazowej.
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4 Oddziaływanie Białek z Powierzchnią Na-
ładowanej Miki

Miką nazywamy zbiór minerałów, uwodnionych glinokrzemianów opisanych
wzorem (K, Na, Ca)(Mg, Fe, Li, Al)2−3(Al, Si)4 010(OH, F)2, które łatwo łu-
pią się na cienkie, płaskie blaszki. Pod kątem składu chemicznego około 40%
masy mik stanowi SiO2 [36]. Swieżo po rozłupaniu powierzchnia miki jest
naładowana ujemnie [6, 14, 36, 37] i wartość tego ładunku zależy od otocze-
nia. Obliczenia wskazują, że maksymalna gęstość ładunku na jej powierzchni
wynosi 2.0× 1014 e/cm2 [37]. W przedstawionej pracy doktorskiej wykorzy-
stano model powierzchni opisany w [38, 39] i stanowi go warstwa atomów Si (
o ładunku +1.11e ) oraz O ( o ładunku -0.66e ). Cztery atomy krzemu tworzą
kwadrat o boku 3.2 Å, a każdy atom Si jest otoczony czterema atomami tlenu
znajdującymi się w odległości 1.6 Å. Model ten jest pokazany na Rysunku
1 i odzwierciedla powierzchnię maksymalnie naładowaną. W publikacji [38]
przeprowadzano symulacje lizozymu ( kod pdb: 1IEE ) i na podstawie sze-
ściu trajektorii trwających 20 ns wyznaczono aminokwasy ważne w procesie
adsorpcji, którymi są Lys1, Arg5, Arg14 oraz Arg128, czyli aminokwasy nała-
dowane dodatnio. W danej pracy, opartej na artykułach [40, 41] rozbudowano
wpływ danego modelu powierzchni na dodatkowe białka: 20 aminokwasową
klatkę tryptofanową ( kod pdb: 1L2Y ) [42], 56 aminokwasową domenę białka
G ( kod pdb: 1GB1 ) [43] , 70 aminokwasową hydrofobinę II ( kod pdb: 2B97 )
[44], przeprowadzono również kilkanaście symulacji lizozozymu o 129 amino-
kwasach ( kod pdb: 1IEE ). Zbadano też wpływ stężenia jonów w roztworze
( Ci ) na dynamikę białka, symulacje prowadzono dla Ci = 20 mM, Ci = 350
mM oraz sytuacji gdzie zneutralizowano ładunek powierzchni i następnie do-
dano jony odpowiadające Ci = 150 mM, a także poprzez manipulowanie
ładunkami punktowymi na atomach Si oraz O modelu przygotowano model
powierzchni neutralnej.

4.1 Metoda

Symulacje pełnoatomowe były prowadzone w programie GROMACS [45] z
dołączonym polem siłowym GROMOS53a6. [35] Dynamika przebiegała w ze-
spole kanonicznym, w temperaturze równej 300 K, kontrolowanie której pole-
gało na odpowiednim przeskalowywaniu prędkości atomów. W skład pudełka
symulacyjnego wchodziła powierzchnia, białko, woda ( wykorzystano model
wody SPC [46] ) oraz jony. Rysunek 1 pokazuje przykładową początkową
konfigurację białka nad powierzchnią. By ułatwić opis systemu wprowadzono
układ współrzędnych, w którym osie x, y leżą w płaszczyźnie powierzchni, a
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oś z jest do tej płaszczyzny prostopadła. Pudełka symulacyjne były prosto-
padłościanami, o długościach boków rzędu kilku nm i wielkość ich zależała
od symulowanego białka [40, 41]. W symulacjach 1L2Y łącznie w pudełku
znajdowało się około 30000 atomów, 40000 atomów w przypadku 1GB1 oraz
2B97 i około 60000 atomów w symulacjach lizozymu. Dodatkowe, bardziej
szczegółowe informacje dotyczące opisu metody można znaleźć w [40, 41].

Rysunek 1: Użyty model miki ( góra )
oraz 1L2Y w I orientacji startowej przy po-
wierzchni ( dół ). Model miki budują atomy
Si pokazane poprzez większe, żółte sfery oraz
atomy O pokazane poprzez czerwone sfery.
d jest odległością środka masy białka od po-
wierzchni, Zmax - odległością Cα w białku
położonego od powierzchni najdalej, Z+ i
Z− są odpowiednio: w reszcie naładowanej
dodatnio atomem położonym najbliżej oraz
w reszcie naładowanej ujemnie atomem po-
łożonym najdalej od powierzchni. Amino-
kwasy dodatnio naładowane są zaznaczone
kolorem czerwonym, naładowane ujemnie ko-
lorem niebieskim, resztom bez wypadkowego
ładunku odpowiada kolor zielony. Atomów
wody nie pokazano ze względu na przejrzy-
stość rysunku. W danym przypadku d=15 Å,
Zmax = 17.97 Å, Z+ =7.42 Å i Z−=15.40 Å.

Biorąc pod uwagę to, że w zde-
cydowanej większości symulacji wy-
padkowy ładunek w pudełku, ze
względu na obecność naładowanej
powierzchni, był różny od zera
oddziaływania elektrostatyczne nie
były obliczane z wykorzystaniem al-
gorytmu Ewalda [47] lecz zasto-
sowano wydłużony, niestandardowy
promień odcięcia ( Rc ) połączony
z algorytmem, który wartości otrzy-
mywane w odległości Rc sprowadzał
gładko do zera w kolejnych 0.2 nm.
Całkowity promień odcięcia wyno-
sił więc Rc + 0.2 nm . Wartość Rc

dla 1L2Y [42], 1GB1 [43] oraz 2B97
[44] wynosiła 2.5 nm, a dla większego
białka lizozymu - 3.1 nm [40, 41].

Konfiguracja startowa była okre-
ślona poprzez orientację białka wzglę-
dem powierzchni oraz odległość od
niej jego środka masy ( d - Rysunek
1 ). Na podstawie wartości oraz wek-
torów własnych tensora momentu
bezwładności białka określono trzy
orientacje początkowe. Orientację I i
II łączy kierunek wektora odpowia-
dającego najmniejszej wartości wła-
snej ( D1 ), który jest równoległy do
płaszczyzny powierzchni i zgodny z
kierunkiem osi y, różnią zaś kierunki
wektora związanego z największą (
D3 ) oraz pośrednią ( D2 ) wartością
własną, w orientacji I kierunek odpowiadający ( D3 ) ma kierunek zgodny
z osią z, a odpowiadający ( D2 ) kierunek zgodny z osią x, zaś w orientacji

10



II kierunki te odpowiadają odpowiednio kierunkowi −z oraz −x. Orientację
II otrzymujemy obracając białko znajdujące się w orientacji I o 180o wzglę-
dem osi y. Orientację III mamy gdy kierunek wektora własnego związanego
z najmniejszą wartością własną ( D1 ) jest zgodny z kierunkiem osi z, wektor
związany z największą wartością ( D3 ) jest równoległy do kierunku osi y,
a wektor związany z ( D2 ) jest zgodny z kierunkiem osi x. Orientacje te są
pokazane na Rysunku 2.

(a) (b) (c)

Rysunek 2: Trzy początkowe orientacje białka przy powierzchni miki. Orientacja I (a),
orientacja II (b) i orientacja III (c). Wszystkie konformacje startowe odpowiadają d=15 Å.
Aminokwasy dodatnio naładowane są zaznaczone kolorem czerwonym, naładowane ujem-
nie kolorem niebieskim a reszty bez wypadkowego ładunku kolorem zielonym.

4.2 Dynamiki w Stężeniu Jonów 0.02 M

4.2.1 Klatka Tryptofanowa Oraz Domena Białka G

Wspomniano, że symulacje prowadzono w różnych stężeniach jonów, stęże-
niem w którym wykonano najwięcej symulacji było Ci=0.02 M. W danych
warunkach przeprowadzono 24 symulacje 1L2Y ( klatka tryptofanowa ) trwa-
jących nie krócej niż 10 ns, startując z trzech orientacji początkowych oraz
różnych odległości środka masy białka od powierzchni d ( d = 9 Å, 11 Å,
15 Å, 17 Å). Dla 1GB1 ( domena białka G ) wykonano 10 symulacji trwa-
jących około 10 ns, w których d przyjmowało wartości: 15 Å, 17 Å oraz 19
Å, również rozważano trzy orientacje początkowe. W wyniku dynamiki, dla
obu białek otrzymano dwa główne typy struktur końcowych: struktury roz-
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winięte oraz struktury zdeformowane. Dodatkowo przeprowadzano symulacje
kontrolne białka w wodzie.

By zanalizować zmiany strukturalne białka zachodzące podczas dynamiki
obliczano jego promień żyracji ( Rg ) oraz parametr w. Promień żyracji jest
szeroko stosowany, daje informację na temat średniego rozmieszczenia masy
układu względem jego środka masy i definiuje go następujące wyrażenie:

Rg = (
n∑
k=1

~r 2k mk/M)
1
2 (2)

sumowanie przebiega po atomach w białku, n jest liczbą wszystkich jego
atomów w modelu, mk jest masą atomu k, a M odpowiada masie całego
białka czyli M =

∑n
k=1mk, wektor ~rk jest wektorem położenia danego atomu

wględem środka masy białka.
Drugim parametrem był parametr w [52], na podstawie którego można

określić kształt układu, w naszym przypadku kształt białka. Wartość pa-
rametru w zależy trzech wartości własnych tensora momentu bezwładności
układu. Jeżeli D1 jest wartością najmniejszą, D2 wartością pośrednią oraz D3
wartością największą, a M masą układu możemy wyznaczyć trzy pochodne
promienie Rα, gdzie α=1,2,3 opisane wzorem: Rα =

√
Dα/M Następnie :

w =
∆R
R

(3)

gdzie R = 1/2(R1 + R3) a ∆R = R2 − R. Kształtom sferycznym przy-
padają wartości w bliskie zeru, wartości wyraźnie dodatnie związane są z
kształtami wydłużonymi ponieważ wtedy R2 jest bliskie R3 i w rezultacie
w ∼ 1/2(R2 −R1). Wartości istotnie ujemne wskazują, że obiekt jest płaski,
wtedy wartości R2 są zbliżone do wartości R1 i w ∼ 1/2(R1 − R3). Analiza
kształtu polegała na obliczaniu powyższych parametrów co 0.5 ps następ-
nie wyznaczano wartością średnią z każdych 5 ps i w wyniku otrzymywano
wykres promienia żyracji oraz parametru w w czasie.

Poza zmianami struktury białka wywołanej otoczeniem powierzchni inte-
resujące jest również to jak powierzchnia wpływa na jego ruchliwość, czy ami-
nokwasy, które przyczepiają się do powierzchni są unieruchamiane? Czy czę-
ści białka znajdujące się dalej od powierzchni również odczuwają jej wpływ,
czy też zmiany dotyczą jedynie reszt poprzez które białko jest do niej przy-
czepione? W tym celu po adsorpcji białka na powierzchni analizowano fluk-
tuacje położeń poszczególnych Cα aminokwasów jak i fluktuacje wględnych
położeń Cα wybranych par aminokwasów, przy czym pary te zostały wyzna-
czone poprzez kryterium stosowane w modelu Go do określenia oddziaływań
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natywnych. Określono wartości:

δi =
√
< ~ri 2 > − < ~ri >2 (4)

dla poszczególnych Cα aminokwasów oraz

fij = (< r2ij > − < rij >
2)1/2 (5)

dla Cα par natywnych zgodnie z modelem Go. W przypadku białka w wodzie
bez powierzchni, przed obliczeniem δi kolejne struktury białka w trajektorii
były nakładane na siebie, usuwało to artefakty pochodzące z translacji białka
oraz obrotu. W przypadku białka przyczepionego do powierzchni struktur na
siebie nie nakładano lecz bezpośrednio obliczano δi. Przy wyznaczaniu war-
tości fij nakładanie struktur nie było konieczne ani przy powierzchni ani dla
białka w wodzie.

S20N1
+ -

K8
+

R16
+

D9
-

N1
+

K8
+

R16
+

D9
-

S20
-

S20
-

R16
+

N1
+ K8

+

D9
-

Rysunek 3: Konformacja początkowa I (a) oraz dwa typy struktur końcowych: zde-
formowana (b) i rozwinięta (c). Aminokwasy naładowane dodatnio zaznaczono kolorem
czerwonym, naładowane ujemnie kolorem niebieskim, a reszty bez wypadkowego ładunku
kolorem zielonym. Atomy wody zaznaczone są kolorem szarym. Dla struktury początkowej
d=15 Å.

Klatka Tryptofanowa ( 1L2Y ) jest 20 aminokwasowym pepty-
dem, w formie natywnej w 55% helikalnym i bardzo stabilnym biorąc pod
uwagę jego niewielkie rozmiary. Proces zwijania 1L2Y napędzany jest cho-
waniem się hydrofobowej reszty tryptofanu pomiędzy reszty proliny stąd na-
zywane jest klatką tryptofanową [42]. Z punktu widzenia przeprowadzanych
symulacji ważne jest to, że w fizjologicznych warunkach trzy aminokwasy
białka mają ładunek dodatni, a dwa aminokwasy są naładowane ujemnie.
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Reszty o ładunku dodatnim to asparagina - aminokwas pierwszy w sekwen-
cji ( N1 ), lizyna ( L8 ) oraz arginina ( R16 ), a aminokwasy naładowane
ujemnie to asparagina ( D9 ) oraz reszta ostatnia w łańcuchu, którą jest
seryna ( S20 ). Strukturę klatki tryptofanowej z zaznaczonymi naładowa-
nymi resztami przedstawia m.in. Rysunek 2. Wydaje się, że w kontekscie
oddziaływania białka z powierzchnią największy wpływ będą miały oddzia-
ływania elektrostatyczne, dlatego, że powierzchnia ma wypadkowy ujemny
ładunek stąd aminokwasy naładowane dodatnio ( N1, K8, R16 ) będą przez
powierzchnię przyciągane a naładowane ujemnie ( D9, S20 ) - odpychane.

N1
+

K8
+ R16

+

S20
-

D9
-

N1
+K8

+

R16
+

D9
-

S20
-

N1
+

K8
+

R16
+

D9
-

S20
-

N1
+

K8
+

R16
+

S20
-

D9
-

Rysunek 4: Konformacja początkowa II (a) oraz
dwa typy struktur końcowych: rozwinięta (b) (c)
i pośrednia (d). d dla struktury początkowej jest
równe 15 Å.

Rysunki 3, 4 i 5 pokazują orien-
tację początkową (a) oraz wy-
brane struktury końcowe, które
w zależności od położenia reszt
naładowanych dodatnio dzielimy
na dwa główne typy: struktury
rozwinięte ( białko trzyma się
powierzchni poprzez reszty N1
oraz K8 zaś R16 znajduje się
od powierzchni daleko ) lub
zdeformowane (białko trzyma
się powierzchni trzema dodat-
nio naładowanymi resztami ).
Dodatkowo wyróżnić możemy
strukturę przejściową występu-
jącą zdecydowanie rzadziej (
białko nie jest przyczepione po-
przez R16 lecz reszta ta znajduje
się blisko powierzchni w ramach
Rc ). Struktury rozwinięte poka-
zane są na panelach (c) na Ry-
sunku 3, (b) i (c) na Rysunku 4
oraz (b) i (e) na Rysunku 5. Kon-
formacje zdermowane widać na
panelu (b) Rysunku 3 oraz pa-

nelach (c), (d), (f) Rysunku 5. Pozostały panel (d) na Rysunku 4 odpowiada
wspomnianej wcześniej strukturze pośredniej. By ułatwić odnoszenie się do
poszczególnych paneli w dalszym opisie będziemy posługiwać się zapisem Iκ
gdzie I oznacza orientację początkową, więc I = 1, 2, 3 a κ odnosi się do
panelu, κ = a, b, ... Wspomniano, że w chwili początkowej rozważano różne
wartości d, na podstawie wszystkich trajektorii można wysnuć wniosek, że
wartość d w badanym zakresie nie decyduje o konformacji końcowej, o tym
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Rysunek 5: Konformacja początkowa III (a) oraz dwa typy struktur końcowych: zdefor-
mowana (c) (d) (f) oraz rozwinięta (b) i (e). Aminokwasy naładowane dodatnio zaznaczono
kolorem czerwonym, naładowane ujemnie kolorem niebieskim, a reszty bez wypadkowego
ładunku kolorem zielonym. Atomy wody oznacza kolor szary. d dla struktury początkowej
jest równe 15 Å.

czy otrzymamy strukturę rozwiniętą czy też zdeformowaną. Przykładowo Ry-
sunki 3, 4, 5 odpowiadają d=15 Å za wyjątkiem 3d i 3e gdzie d=14 Å.

Typy otrzymywanych struktur można również łatwo określić na podstawie
opisanych wcześniej parametrów w oraz Rg. Rysunek 6 pokazuje ich zależ-
ność od czasu symulacji dla białka w wodzie ( bez powierzchni ) oraz dla
przykładowej struktury zdeformowanej 1b oraz rozwiniętej 1c. Widzimy, że
w czasie 10 ns otrzymujemy stan stacjonarny, w którym dla trajektorii roz-
winiętej wartości parametru w oscylują około 0.5, a Rg przyjmuje wartości
biskie 1.6 nm, w przypadku trajektorii deformujących wartości te są o wiele
niższe i odpowiednio wynoszą 0.1 oraz 0.8 nm. Widać więc istotną różnicę
w wartościach danych parametrów dla tych typów trajektorii. Dla białka w
wodzie parametr w oscyluje w okolicach 0 a Rg przyjmuje wartości około 0.79
nm.
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Rysunek 6: Ewolucja w czasie parametru w ( góra ) oraz Rg ( dół ) w przypadku klatki
tryptofanowej dla białka w wodzie, trajektorii deformującej 1b oraz rozwijającej 1c opisanej
zgodnie z przyjętym zapisem Iκ. Startowano z d=15 Å.

Wpływ powierzchni na dynamikę białka mierzony był poprzez wyzna-
czanie fluktuacji położeń δi atomów Cα w białku zgodnie z Równaniem (4).
Panele znajdujące się po lewej stronie Rysunku 7 pokazują porównanie fluk-
tuacji białka w wodzie z fluktuacjami w strukturze zdeformowanej 1b oraz
rozwiniętej 1c. W przypadku struktury zdeformowanej fluktuacje większości
białka są podobne jak białka w wodzie, jedynie mamy wyraźnie niższe fluk-
tuacje aminokwasu pierwszego δ1, poprzez który trzyma się ono powierzchni
oraz dwóch ostatnich aminokwasów G10 i G11. W strukturze rozwiniętej
pierwsza część białka fluktuuje podobnie jak białko w wodzie, za wyjątkiem
pierwszego aminokwasu δ1, fluktuacje zaś drugiej części są wyraźnie wyższe
ponieważ białko jest rozwinięte co powoduje częstsze kolizje z cząsteczkami
wody oraz osłabia oddziaływania wewnątrzbiałkowe, które również wpływały
stabilizująco. Panele po stronie prawej przedstawiają fluktuacje wybranych
atomów białka w kierunku z, δzi . W przypadku reszt naładowanych dodatnio
analizowano atomy znajdujące się najbliżej powierzchni ( N1+, K8+, R16+

), dla reszt ujemnie naładowanych zaznaczane były fluktuacje atomów znaj-
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Rysunek 7: Fluktuacje położeń atomów Cα ( δi ) w 1L2Y w stanie stacjonarnym układu
w strukturze zdeformowanej 1b, rozwiniętej 1c oraz dla białka w wodzie ( panele po lewej
stronie ). Fluktuacje w kierunku z ( δzi ) oraz odległości od powierzchni ( Z ) atomów
najbliżej niej położonych w aminokwasach naładowanych dodatnio ( N1+, K8+, R16+ ),
atomów położonych najdalej w przypadku aminokwasów naładowanych ujemnie ( D9−,
S20− ), środka masy białka ( CM ) oraz atomu Cα w białku położonego najdalej od
powierzchni ( Zmax ) ( panele po stronie prawej ).

dujących się od powierzchni najdalej ( D9− oraz S20− ), ponadto badano
fluktuacje środka masy białka ( CM ) oraz Cα znajdującego się najdalej od
powierzchni ( Zmax ). Oznaczenia te są pokazane również na Rysunku 1.
Dane wskazują, że im atom znajduje się dalej od powierzchni tym jego fluk-
tuacje δzi stają się większe. Widzimy również, że w strukturze zdeformowanej
odległości atomów od powierzchni nie przekraczają 25 Å, zaś w strukturze
rozwiniętej koniec łańcucha znajduje się w odległości około 48 Å.

W 1L2Y wyróżniamy 27 kontaktów natywnych zgodnie z kryterium stoso-
wanym w modelu Go. Wyniki z Rysunku 8 pokazują, że fluktuacje kontaktów
w białku w wodzie wynoszą około 0.5 Å jedynie pary 6-11, 6-12, 9-14, 9-16
fluktuują silniej. W strukturach zdeformowanych pary 1-4, 1-5, 4-7, 4-8 i 5-8
mają niższe fluktuacje co jest skutkiem tego, że należą do części białka, która
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Rysunek 8: Fluktuacje kontaktów natywnych 1L2Y dla układu znajdującego się w stanie
stacjonarnym. Panel górny odpowiada strukturze zdeformowanej 1b, panel dolny struktu-
rze rozwiniętej 1c, dla porównania linią przerywaną zaznaczono fluktuacje klatki trypto-
fanowej w wodzie. Liczby nas osią x wskazują pary aminokwasów biorące udział w danym
kontakcie natywnym.

jest do powierzchni przyczepiona: reszty N1 i K8 są naładowane dodatnio i
trzymają przy niej białko. Mocniej zaś fluktuują pary aminokwasów: 2-19,
3-18, 3-19, 6-17, 6-18, 6-19, czyli pary zawierające aminokwasy z końca łań-
cucha. Podobną zależność mamy w przypadku struktury rozwiniętej.

Domenę Białka G ( 1GB1 ) buduje 56 aminokwasów, pod kątem
struktury drugorzędowej, w białku natywnym w 23 % stanowią one helisę
oraz w 35 % β kartkę. Wypadkowy ładunek białka jest ujemny wynoszący
-4e. Reszty naładowane dodatnio to metionina ( M1 ) oraz sześć lizyn ( K4,
K10, K13, K28, K31 i K50 ), a naładowanymi ujemnie jest pięć kwasów glu-
taminowych ( E15, E19, E27, E42 i E56 ) i pięć kwasów asparaginowych (
D22, D36, D40, D46 i D47 ). Pomimo tak ujemnego ładunku białko adsor-
buje na powierzchni i tworzy, podobnie jak klatka tryptofanowa, struktury
zdeformowane oraz rozwinięte. Rysunek 9 pokazuje strukturę natywną w I
orientacji początkowej (a) oraz dwie przykładowe struktury końcowe: zde-
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(a)                                (b)                     (c)

1 1 1

Rysunek 9: Początkowa konformacja (a) oraz przykładowa końcowa zdeformowana (b)
i końcowa rozwinięta (c) domeny białka G. Dla konformacji początkowej I i d=15 Å.

formowaną (b) oraz rozwiniętą (c), zaś na Rysunku 10 widzimy struktury
końcowe uzyskane z orientacji II lub III.

22

(a) (b)

(c) (d)

3 3

Rysunek 10: Końcowe konformacje domeny
białka G dla II orientacji początkowej i d=17 Å (
góra ) oraz III orientacji początkowej i d=19 Å (
dół ).

Dla 1GB1 struktury końcowe
nie są już tak podobne do siebie
jak dla 1L2Y lecz są bardziej róż-
norodne. Ponadto dla I orienta-
cji początkowej i d = 17 Å oraz
III orientacji i d = 19 Å białko
nie zawsze adsorbowało na po-
wierzchni lecz czasem uciekało
do roztworu wody. Podobnie jak
dla klatki tryptofanowej podczas
symulacji badano Rg oraz pa-
rametr w. Przykładowe wykresy
Rg oraz w dotyczące struktur
pokazanych na Rysunku 9 przed-
stawia Rysunek 11. Struktura
rozwinięta 1c ma wyższe warto-
ści Rg oraz w w porównaniu z
wartościami dla białka w wodzie
czy też struktury zdeformowanej
1b.

Wyznaczano również fluktu-
acje atomów Cα dla ostatnich
4 ns dynamiki. Rysunek 12 po-
kazuje wartości otrzymane dla
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Rysunek 11: Ewolucja w czasie parametru w ( góra ) oraz Rg ( dół ) w przy-
padku domeny białka G w wodzie, trajektorii deformującej 1b oraz rozwijającej
1c. Startowano z d=15 Å.

struktur 1b, 1c oraz białka w wodzie. W obu przypadkach struktur przy po-
wierzchni, białko fluktuuje mocniej niż białko jedynie w wodzie, niższe war-
tości mamy dla aminokwasu pierwszego w sekwencji, δ1. Dodatkowo można
zauważyć, że bardziej fluktuują aminokwasy znajdujące się w większej od-
ległości od powierzchni oraz, że resztami, które te fluktuacje obniżają są
aminokwasy naładowane dodatnio. W 1GB1 104 pary aminokwasów tworzą
kontakt natywny ich fluktuacje pokazuje Rysunek 13. W strukturze zdefor-
mowanej 1b odpowiadającej panelowi (b) na Rysunku 9 część kontaktów na-
tywnych fluktuuje bardziej w porównaniu z białkiem w wodzie, zaś pozostała
część wydaje się być nie zmieniona przez obecność powierzchni. Fluktuacje
o wyższych wartościach dotyczą l<48 i są to pary aminokwasów, w których
i < 13 a j  13. Wyższe wartości fluktuacji w danym obszarze związane są
ze zniszczeniem strutkury drugorzędowej białka. W konformacji rozwiniętej
1c struktura białka jest zniszczona w większym zakresie i również niemal
wszystkie fluktuacje par natywnych są wyższe w porównaniu z białkiem w
wodzie.
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Rysunek 12: Fluktuacje położeń Cα w 1GB1 dla struktury zdeformowanej 1b ( panel
górny ) oraz rozwinietej 1c (panel dolny ) oraz białka w wodzie zaznaczonego linią prze-
rywaną. Aminokwasy posiadające wypadkowy ładunek zostały zaznaczone poprzez + lub
-.

W kolejnym kroku przeprowadzono symulacje przy powierzchni białka
większego, którym był lizozym z mostkami dwusiarczkowymi pomiędzy cy-
steinami: C6-C127, C30-C115, C64-C80 i C76-C94 oraz bez mostków. Z most-
kami przeprowadzono 16 dynamik trwających 4 ns bez mostków zaś policzono
4 trajektorie trwające 8 ns. Wyniki obu typów symulacji wskazują na obec-
ność struktur rozwiniętych, przynajmniej na etapie przejściowym dynamiki,
gdy III orientacja była początkową. Rysunek 14 pokazuje strukturę natywną
lizozymu (a) oraz przykładowe dwie struktury końcowe otrzymane z dyna-
mik bez mostków dwusiarczkowych: zdeformowaną (b) oraz rozwiniętą (c).
Opis symulacji lizozymu z mostkami oraz dokładniejsze analizy białek 1L2Y,
1GB1 oraz 2B97 są zawarte w [40].
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Rysunek 13: Fluktuacje kontaktów natywnych 1GB1 dla struktury zdeformowanej 1b (
panel górny ) oraz rozwiniętej 1c ( panel dolny ). Fluktuacje dla białka w wodzie ( bez
powierzchni ) zostały zaznaczone linią przerywaną.

4.2.2 Hydrofobina II

Nie wszystkie jednak białka przy tak naładowanej powierzchni rozwijają się,
przykładem białka które się nie rozwija jest hydrofobina II, białko bez wypad-
kowego ładunku, zbudowane w 14% z helisy, a w 39% z β kartek, zawierające
4 mostki dwusiarczkowe ( C3-C52, C13-C43, C14-C26 i C53-C64 ), które
dodatkowo stabilizują jej strukturę. Rysunek 15 pokazuje przykładowe poło-
żenie startowe hydrofobiny II w I orientacji początkowej i d=17 Å (a) oraz
strukturę po dynamice trwającej 11 ns (b). Widzimy, że aminokwasy ujemnie
naładowane ( D20, D25, D34, D59 i T70 ) są zwrócone w górę zaś naładowane
dodatnio ( A1, K27, K46, K49 i K66 ) skierowane ku powierzchni. Struktura
białka jednak nie jest rozwinięta, parametr w ani Rg nie uległ znacznym
zmianom: w spadł z 0.02 do 0.00, a Rg wzrósł z 1.06 nm do 1.15 nm. Prze-
prowadzono 10 dynamik startując z trzech orientacji początkowych oraz dla
d z zakresu 13 Å - 20 Å i trajektorii rozwiniętej nie otrzymano. Brak struktur
rozwiniętych wynika z położenia cystein tworzących mostki dwusiarczkowe,
które utrudniają rozwinięcie białka.
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Rysunek 14: Struktura natywna lizozymu (a) oraz zdeformowana (b) i rozwinięta (c)
otrzymana w wyniku symulacji z usuniętymi mostkami dwusiarczkowymi. Kolor czerwony
pokazuje aminokwasy naładowane dodatnio, niebieski naładowane ujemnie a zielony reszty
bez wypadkowego ładunku. Cysteiny są zaznaczone kolorem żółtym.

1                                  1

(a) (b)

Rysunek 15: Struktura hydrofobiny II nad powierzchnią w I orientacji początkowej i
d=15 Å (a) oraz zdeformowana struktura końcowa dla d=17 Å (b). Kolorem czerwonym
zaznaczono aminokwasy posiadające ładunek dodatni, niebieskim posiadające ładunek
ujemny oraz kolorem zielonym aminokwasy bez wypadkowego ładunku. Cysteiny tworzące
wiązania dwusiarczkowe zaznaczone są kolorem żółtym.
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4.3 Dynamiki w Stężeniu Jonów 350 mM Oraz Neu-
tralizacja Układu.

Wpływ powierzchni naładowanej na biomolekuły zależy od stężenia jonów
w roztworze, które to na niej adsorbują, niwelują jej wypadkowy ładunek
i zmieniają jej oddziaływanie z otoczeniem m.in. z białkami. Dodano więc
do roztworu jony w większej ilości, tak by ich stężenie wynosiło 350 mM i
sprawdzono jak zachowuje się białko w danym układzie. Przeprowadzono 12
symulacji rozważając I i II orientację początkową oraz następujące wartości
d=9 Å, d= 11 Å oraz d 15 Å. Uzyskane wyniki wskazują, że dla danego
stężenia jonów struktury rozwinięte występują lecz są rzadsze w porównaniu
z wcześniejszy układem, gdy jonów było mniej. Rysunek 16 pokazuje wybrane
struktury końcowe, z których (d) i (f) zaliczamy do rozwiniętych pozostałe
zaś są strukturami zdeformowanymi.

Trajektorię rozwiniętą (f) pokazaną na Rysunku 16, zdeformowaną (b)
oraz kontrolną białka w wodzie analizowano wyznaczając parametr w oraz
Rg w czasie symulacji - Rysunek 17. Dodatkowo z ostatnich 4 ns dynamiki
wyznaczono fluktuacje położeń Cα - Rysunek 18. Parametr w dla struktury
zdeformowanej jest bliski 0 a Rg wynosi około 0.71 nm, dla struktury rozwi-
niętej wartości te są wyraźnie wyższe: w około 0.4 i Rg bliskie 1.3 nm.

Rysunek 18 pokazuje fluktuacje położeń Cα dla dwóch struktur zdefor-
mowanych (a), (c) ( góra ), dwóch rozwiniętych (d), (f) ( dół ) oraz dla białka
w wodzie. Fluktuacje aminokwasu pierwszego ( N1 ) w białkach zaadsorbo-
wanych są niższe w porównaniu z fluktuacjami białka w wodzie, podobna
zależność występowała dla Ci=20 mM. W strukturach rozwiniętych δi dla
i  9 są wyższe w porównaniu z fluktuacjami w wodzie, co jest wynikiem
rozwinięcia łańcucha zaś w strukturach zdeformowanych widzimy obniżenie
fluktuacji δ16 w stosunku do fluktuacji aminokwasów w sąsiedztwie, obniżenie
to związane jest z dodatnim ładunkiem na R16.

W kroku następnym dodano jeszcze więcej jonów tak by nimi zneutralizo-
wać ładunek powierzchni równy około -76e. Dodano 13 Cl− oraz 88 Na+ co
łącznie odpowiada Ci =600 mM lub też Ci =150 mM plus 76 Na+ neutrali-
zujących ładunek powierzchni. Przeprowadzono 22 symulacje startując z róż-
nych orientacji początkowych oraz rozważając różne początkowe odległości
środka masy białka od modelu miki. W części symulacji do obliczania oddzia-
ływań elektrostatycznych zastosowano jak podobnie we wcześniejszych sy-
mulacjach przedłużony promień odcięcia, a w części algorytm Ewalda, który
teraz można zastosować ponieważ układ został zneutralizowany. W wyniku
dynamiki otrzymano struktury zdeformowane lub pośrednie, nie zaobserwo-
wano struktur rozwiniętych. Przykładowe struktury końcowe otrzymane w
dynamikach bez Ewalda (a) i (b) oraz z Ewaldem (c) i (d) są pokazane na
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(c)

(f)

(a) (b)

(d) (e)

Rysunek 16: Przykłady struktur końcowych klatki tryptofanowej otrzymanych w wyniku
dynamiki dla Ci=350 mM. Panele (a) (b) (c) dotyczą I orientacji początkowej, a (d) (e)
(f) II orientacji początkowej. W przypadku (a) i (d) d=9 Å, (b) i (e) d=11 Å oraz (c) i
(f) d=15 Å.

Rysunku 19. Dokładniejszy opis metody oraz wyniki dodatkowych symulacji
rozwiniętej klatki tryptofanowej w układzie zneutralizowanym, a także klatki
tryptofanowej oraz hydrofobiny II przy nienaładowanym modelu powierzchni
są opisane w [40, 41].

5 Białka w Polu Elektrycznym

5.1 Wyznaczenie Potencjału Elektrycznego Nad Po-
wierzchnią Miki

Wyznaczono pole elektryczne φ wytwarzane przez model miki ( Rysunek 1
) nad atomami Si, atomami O oraz w środku kwadratu zbudowanego na 4
atomach Si w funkcji odległości od powierzchni Z - Rysunek 20. Dla z < 2 Å
krzywa rozkłada się na 3 składowe w zależności od miejsca nad płaszczyzną
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Rysunek 17: Zmiany w czasie symulacji parametru w oraz Rg dla klatki tryptofanowej i
Ci=350 mM, białka bez powierzchni oraz dwóch trajektorii odpowiadających strukturom
(f) i (b) na Rysunku 16.
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Rysunek 18: Fluktuacje położeń atomów Cα otrzymane dla Ci=350 mM. Pokazane
krzywe odpowiadają fluktuacjom bez powierzchni oraz odpowiednim panelom na Rysunku
16. Wielkości błędów krzywej d w dolnym panelu są zbliżone do błędów krzywej f, nie
zaznaczano ich dla przejrzystości wykresu.
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Rysunek 19: Przykładowe struktury końcowe klatki tryptofanowej po adsorpcji na po-
wierzchni zneutralizowanej przez jony. Struktury po stronie lewej ewoluowały z I orientacji
początkowej, a po stronie prawej z II orientacji początkowej. d dla (a) (b) i (c) wynosi 11 Å,
dla (d) - 9 Å. Panele górne zostały otrzymane w symulacjach z przedłużonym promieniem
odcięcia a dolne z algorytmem Ewalda.

powierzchni w którym φ obliczamy, zaś dla z  4 Å krzywe te nakładają się
dając pole elektryczne E = 12.1 V/nm. Następnie sprawdzono jak E zmie-
nia się w zależności od stężenia jonów w pudełku symulacyjnym. Rozważano
następujące wartości Ci=150 mM, Ci=300 mM oraz Ci=600 mM. Wyniki
uzyskano ze 100 położeń jonów przy powierzchni wygenerowanych z trajek-
torii trwających 500 ps. Wskazują one, że wartość E nad powierzchnią maleje
wraz ze wzrostem Ci i dla Ci=600 mM E spada trzykrotnie do 4 V/nm. Zna-
jąc E wytwarzane przez powierzchnię można zastąpić ją poprzez dołączenie
zewnętrznego pola elektrycznego.

5.2 Klatka Tryptofanowa w Polu Elektrycznym

Metoda symulacji jest bardzo zbliżona do opisanej wcześniej zastosowanej w
symulacjach białek przy powierzchni. W skrócie, wykorzystano pakiet GRO-
MACS z polem siłowym GROMOS53a6. Rozważano dwa typy pudełek symu-
lacyjnych będących prostopadłościanami, w pudełku I typu znajdowało się
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Rysunek 20: Potencjał elektryczny nad powierzchnią miki w zależności od stężenia jo-
nów w roztworze Ci. Linia składająca się z trzech krzywych dotyczy sytuacji bez jonów,
pokazuje wartości nad atomami O, atomami Si oraz w środku kwadratu zbudowanego na
4 atomach Si.

białko, woda ( model wody TIP3P [53] ) oraz jony, w symulacjach II typu,
dodatkowo u góry oraz u dołu pudełka ( w płaszczyźnie x-y ), znajdowały się
dwie nienaładowane, nieporuszające się ściany, które nie pozwalały atomom
głównie jonom oraz białku uciec z pudełka symulacyjnego na skutek oddzia-
ływania z przyłożonym polem elektrycznym. W symulacjach bez obojętnych
ścian do obliczania oddziaływań elektrostatycznych wykorzystany był algo-
rytm Ewalda oraz periodyczne warunki w trzech kierunkach. W symulacjach
ze ścianami użyto algorytm 2D Ewalda oraz warunki periodyczne jedynie
w kierunkach x i y. Dynamiki przeprowadzano dla klatki tryptofanowej (
pokazanej na Rysunku 21 ), której wypadkowy ładunek ze względu na se-
kwencje aminokwasów jest dodatni i białko podczas symulacji przemieszcza
się wzdłuż przyłożonego pola elektrycznego. Dlatego też w symulacjach ze
ścianami zwiększono rozmiar pudełka w kierunku z z 8 nm do 12 nm by wy-
dłużyć czas, w którym białko nie oddziaływuje ze ścianami. W dynamikach
I typu przykładano pola elektryczne o natężeniach E równych: 0 V/nm, 0.1
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Rysunek 21: Struktura klatki tryptofanowej oraz kierunek przyłożonego pola elektrycz-
nego wskazanego przez strzałkę. Aminokwasy naładowane dodatnio zaznaczone są kolorem
czerwonym, naładowane ujemnie kolorem niebieskim oraz bez wypadkowego ładunku ko-
lorem zielonym.

V/nm, 0.3 V/nm, 0.4 V/nm, 1 V/nm oraz 10 V/nm. Dodatkowo badano
dwa stężenia jonów w roztworze Ci=20 mM oraz Ci=150 mM. Dla każdej
wartości pola zrobiono statystykę złożoną z 6 trajektorii trwających 10 ns,
za wyjątkiem najwyższego pola gdzie dynamika trwała 7 ns. W symulacjach
typu II natężenia pola elektrycznego E wynosiły: 0 V/nm, 5 V/nm oraz 10
V/nm, obliczenia dla każdej wartości powtarzano 4 razy, a symulacje trwały
do czasu gdy atomy białka zbliżyły się na odległość 5 Å do którejś ze ścian.
Czasy symulacji były równe 10 ns za wyjątkiem Ci=20 mM i E=5 V/nm oraz
Ci=20 mM i E=10 V/nm, gdzie ruch translacyjny białka wywołany polem
elektrycznym był bardziej wyraźny, w danych przypadkach czasy te wynosiły
odpowiednio około 6 ns oraz 4.5 ns.

W czasie dynamiki białka obliczano parametr w oraz Rg odrzucając kilka
początkowych ns, następnie z otrzymanych wyników zbudowano histogramy
pokazujące wartości w oraz Rg oraz częstości ich występowania. Histogramy
parametru w i Rg, w symulacjach bez ścian ograniczających pudełko u góry
oraz u dołu widzimy na Rysunku 22 odpowiednio na panelach (a) i (b). W
przypadku białka natywnego w wodzie w wynosi około 0.05 i wraz ze wzro-
stem przykładanego pola E średnie wartości w przesuwają ku wartościom
wyższym, dla E=1 V/nm wartości najczęściej występujące należą do prze-
działu 0.6 - 0.7 a dla E=10 V/nm do przedziału 0.65 - 0.75. Tendencja ta
jest zauważalna i dla Ci=20 mM ( panele górne ), i dla Ci=150 mM (panele
dolne ). Podobnie zachowuje się Rg, dla białka natywnego w wodzie Rg wy-
nosi średnio 0.8 nm i rośnie wraz ze wzrostem przykładanego pola, dla E=1
V/nm najczęściej występujące wartości Rg to 1.6 nm - 1.9 nm, a dla E=10
V/nm 1.7 nm - 1.9 nm. W danym układzie ze względu na model, jony oraz
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Rysunek 22: Rozkład wartości parametru w (a) oraz Rg (b), liczby obok słupków wska-
zują natężenie przyłożonego pola elektrycznego E w V/nm. Panele górne odpowiadają
Ci=20 mM a dolne panele Ci=150 mM. Histogramy dotyczą I typu dynamik bez ścian u
góry oraz u dołu pudełka symulacyjnego.

białko poruszają się w sposób ciągły wzdłuż pola wychodząc z pudełka u
góry lub u dołu, a wchodząc ze strony przeciwnej ze względu na periodyczne
warunki brzegowe.

Atomy układu nie mają takiej możliwości w modelu II typu, gdy u góry
oraz u dołu znajduje się nienaładowana ściana. Sytuację nagromadzonych w
wyniku dynamiki jonów pokazuje Rysunek 23. Rozseparowane jony wytwa-
rzają własne pole przeciwnie skierowane do pola przyłożonego i dla E=10
V/nm zostało ono oszacowane na 5 V/nm. Histogramy parametru w oraz
Rg dla Ci=20 mM zachowują się podobnie jak w modelu I, najczęściej wy-
stępujące wartości w i Rg rosną wraz ze wrostem przykładanego pola E -
Rysunek 24. Parametr w dla E=1 V/nm wynosi około 0.37 i 0.5 dla E=10
V/nm, zaś Rg dla E=10 V/nm jest równe około 1.55 nm - przyjmuje wartość
dwa razy większą w porównaniu z białkiem natywnym. Inaczej wygląda zaś
rozkład tych parametrów gdy jonów jest więcej ( dla Ci=150 mM ) - nie
widać wyraźnej różnicy między E=1 V/nm, E=5 V/nm czy E=10 V/nm.
Większa ilości jonów w roztworze dla wyższego pola zewnętrznego E wytwa-
rza większe własne przeciwpole na skutek rozseparowania jonów w pudełku
- Rysunek 23
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Rysunek 23: Położenie jonów w modelu II dla Ci=150 mM. Wartości pola elektrycznego
patrząc od lewej strony to E=1 V/nm, E=5 V/nm oraz E=10 V/nm. Za pomocą poma-
rańczowych sfer zaznaczono neutralne ściany, sfer czarnych jony Cl−, a szarych sfer jony
Na+.

Rysunek 24: Rozkład wartości parametru w (a) oraz Rg (b), liczby obok słupków wska-
zują natężenie przyłożonego pola elektrycznego E w V/nm. Panele górne odpowiadają
Ci=20 mM, a dolne panele Ci=150 mM. Histogramy dotyczą II typu dynamik zawierają-
cych ścianę u góry oraz u dołu pudełka symulacyjnego.
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Rysunek 25: Przykładowe struktury klatki tryptofanowej w symulacjach z polem elek-
trycznym E. Struktury (a) (b) i (d) odpowiadają modelowi II z obojętnymi ścianami, zaś
struktura (c) odpowiada modelowi I. Panele po stronie lewej dotyczą Ci=20 mM a po
stronie prawej Ci=150 mM. Strukturze (a) odpowiada E=10 V/nm, w= 0.51 i Rg=1.62
nm, strukturze (b) E=1 V/nm, w=0.24 i Rg=1.35 nm, (c) E=1 V/nm, w=0.68, Rg=1.80
nm i strukturze (d) E=1 V/nm, w=0.0 i Rg=1.03 nm.

Rysunek 25 pokazuje wybrane struktury 1L2Y pochodzące z symulacji
w polu elektrycznym oraz odpowiadające im wartości parametrów w i Rg.
Widzimy, że strukturom bardziej rozciągniętym odpowiadają wyższe wartości
w oraz wyższe wartości promienia żyracji.

6 Symulacje Białek W Tłoku Molekularnym

6.1 Opis Modelu Gruboziarnistego

Symulacje dotyczące wpływu tłoku molekularnego na dynamikę białka zo-
stały przeprowadzone w modelu gruboziarnistym ( model GO ). Uproszcza-
jąc opisujemy go poprzez oddziaływania wewnątrzbiałkowe, oddziaływania
białka z otaczającymi je kulami tworzącymi tłok molekularny, oddziaływa-
niami kul między sobą oraz oddziaływaniem wszystkich elementów układu z
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otaczającą je sferą, która ogranicza przestrzeń w której dynamika zachodzi
[49]. W danym modelu rozpuszczalnik nie występuje jawnie lecz w zamian
mamy dwie dodatkowe siły działające na układ ( siła tarcia γ oraz, siła Γ
związana z przypadkowymi kopnięciami ), które wprowadzają efekt obecno-
ści rozpuszczalnika oraz temperatury, ponieważ dyspersja Γ wynosi

√
2γkBT ,

gdzie kB jest stałą Boltzmanna a T temperaturą układu. [50, 51].
Model białka opiera się na jego strukturze, każdy aminokwas jest repre-

zentowany przez kulę znajdującą się w miejscu jego Cα. Kule te połączone są
ze sobą wiązaniami harmonicznymi, z minimum potencjału wypadającym w
3.8 Å, tworząc łańcuch główny. Kule odpowiadające aminokwasom nie sąsia-
dującym ze sobą w sekwencji pierwszorzędowej mają charakter odpychający
i ich promień wynosi 2 Å, za wyjątkiem par będących w kontakcie natywnym
[50]. Kryterium kontaktu natywnego opiera się na przekrywaniu się promieni
van der Waalsa atomów ciężkich struktury natywnej z wyłączeniem par i,
i+1 oraz i, i+2. Oddziaływanie natywne opisuje potencjał Lennarda-Jonesa:

V LJ
ij = 4ε((

σij
r

)12 − (
σij
r

)6) (6)

gdzie i, j są parą aminokwasów w kontakcie, ε jest parametrem energii wyno-
szącym około 1.5 kcal/mol, a rnij = 6

√
2 ·σij, gdzie rnij jest odległością natywną

aminokwasów i, j, czyli minimum potencjału znajduje się dla odległości wy-
znaczonych eksperymentalnie. Dodatkowo poprzez potencjał chiralnościowy
opisana jest lokalna sztywność łańcucha.

Poza potencjałami opisującymi oddziaływania wewnątrzbiałkowe, mamy
również oddziaływania między kulami tworzącymi tłok oraz kul z aminokwa-
sami w białku. Potencjały te są czysto odpychające, opisane poprzez przesu-
nięty potencjał Lennarda-Jonesa równaniem (7), gdzie 6

√
2·σij = ri+rj, gdzie

ri oraz rj są promieniami kul związanych z branymi pod uwagę obiektami.
Potencjał ten jest obcięty w jego minimum, obowiązuje jedynie dla r < ri+rj
- brana więc jest jedynie jego część odpowiedzialna za odpychanie:

V LJ
ij = 4ε((

σij
r

)12 − (
σij
r

)6) + ε (7)

Do uwzględnienia pozostało jeszcze oddziaływanie obiektów układu z ota-
czającą go sferą, której promień wynosi R, opisane potencjałem:

Vsc(r) = 4ε[(
σsc
R− r

)12 − (
σsc
R− r

)6] + ε (8)

gdzie 6
√

2 · σsc = rsc, rsc = ri + rs, gdzie rs = 2 Å - jest grubością sfery, a ri
promieniem obiektu oddziaływującego ze sferą oraz spełniony jest warunek
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(R − r) < rsc. Potencjał ten (8) również jest obcięty w minimum, czyli jest
czysto odpychający.

Tłok molekularny φ stanowiła odpowiednia liczba kul o promieniu rk
dodanych do układu, liczbę tę obliczano na podstawie wzoru φ = 4πr3kN

3V , gdzie
N jest liczbą kul, V = 4/3π(R−rs)3 - objętością dużej sfery. Tłok molekularny
był więc obliczany jako stosunek całkowitej objętości zajmowanej przez kule
do objętości dużej sfery.

Zbadano wpływ tłoku molekularnego na dynamikę trzech białek: kram-
biny o kodzie pdb: 1CRN , chymotrypsyny: 1YPC oraz lizozymu: 6LYZ. Na
podstawie ich rozmiaru oraz liczby aminokwasów dobierano rozmiary oraz
masy kul tworzących tłok. Dla 1CRN o 46 aminokwasach oraz promieniu
żyracji 9.7 Å wybrano kule o promieniu 10 Å i masie 50, następnie kule o
promieniu 8 Å i masie 26.6 oraz kule o promienu 4 Å i masie 3.2. Podobnie
postępowano z dwoma pozostałymi białkami: 1YPC o 64 aminokwasach i pro-
mieniu żyracji 11 Å oraz 6LYZ zbudowanego ze 129 aminokwasów, którego
promień żyracji wynosi 14 Å. Poniższe tabele zawierają bardziej dokładnie
parametry symulowanych układów dla konkretnych białek, w których rk jest
promieniem kul tworzących tłok, m - ich masą, φ1 oraz φ2 oznaczają tłok,
N1 i N2 to odpowiadające danemu tłokowi liczby kul, a R jest promieniem
sfery.

1CRN
rk [Å] m φ1 [%] N1 φ2 [%] N2 R [Å]

4 3.2 30 300 50 500 42
8 25.6 30 184 50 307 70
10 50.0 30 94 50 157 70

1YPC
rk [Å] m φ1 [%] N1 φ2 [%] N2 R [Å]

4 2.6 30 300 50 500 42
8 20.7 30 184 50 307 70
12 70 30 55 50 91 70

6LYZ
rk [Å] m φ1 [%] N1 φ2 [%] N2 R [Å]

4 3.1 30 300 50 500 42
8 25 30 184 50 307 70
14 134 - - 50 57 70
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Rysunek 26: Wartości RMSF aminokwasów krambiny ( kolor czarny ) oraz krambiny w
warunkach tłoku molekularnego 50% ( kolor niebieski ) i 30% ( kolor zielony ) tworzonego
przez otaczające białko kule o promieniach rk=10 Å, rk= 8 Å oraz rk= 4 Å.

Symulacje składały się z dwóch etapów: dynamiki wstępnej i następnie z
dynamiki właściwej. W symulacjach wstępnych przypadkowo rozłożone kule
w sferze o promieniu 30 nm, w niskiej temperaturze, były zbliżane do siebie
tak by mieściły się w zadanej przez R sferze, proces ten trwał 3300 τ , gdzie τ
jest krokiem czasowym równym 1 ns. Następnie przez 300000 τ w przypadku
1CRN i 1YPC, oraz 200000 τ dla 6LYZ przebiegała wstępna dynamika w
temperaturze pokojowej, w wyniku której otrzymano 7 rozkladów kul, czyli
7 konformacji startowych dla głównej dynamiki. Symulacja właściwa trwała
odpowiednio 300000 τ lub 200000 τ , w której symulowano białko obliczając
wartości RMSF [54] na podstawie 7 trajektorii, czyli końcowe wartości RMSF
są średnią po 49 trajektoriach.
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Pierwszym badanym białkiem była 46 aminokwasowa krambina o kodzie
strukturalnym 1CRN [55]. W jej strukturze drugorzędowej wyróżniamy 2
helisy α tworzone przez reszty I7 - R17 oraz E23 - T30, helisę 3/10 obej-
mującą G42 - Y44, β kartkę pomiędzy T2 - C3 i I33 - I34 oraz zwrot L18 -
G20. Rysunek 26 pokazuje wartości RMSF aminokwasów białka w zależności
od rozmiaru rk oraz zagęszczenia φ1, φ2 kul stanowiących tłok. Największy
wpływ na fluktuacje aminokwasów białka mają kule o rk=4 Å czyli kule naj-
mniejsze, ponieważ łatwiej penetrują białko i mają możliwość uderzania w
konkretne aminokwasy, dla większych kul pewne obszary w białku mogą być
geometrycznie niedostępne. Strukturę krambiny oraz jej fragmenty najbar-
dziej podatne na obecność tłoku, którymi są rejony bez wyraźnej struktury
drugorzędowej pokazuje Rysunek 27.

Drugim białkiem było 64 aminokwasowe 1YPC ( inhibitor chymotryp-
syny II ), które jest helisą α w obszarze V13 - D23, reszty Q28 - P33 i R46 -
V51 stanowią β kartkę, dodatkowo możemy dopatrzeć się 3 rejonów tworzą-
cych mostki β, 5 zwrotów oraz helisę 3/10. Rysunek 28 pokazuje, podobnie
jak w przypadku 1CRN, wartości RMSF aminokwasów białka w wodzie oraz
w otoczeniu tłoku, zaś struktura 1YPC z zaznaczonymi rejonami o najbar-
dziej zmienionych wartościach RMSF w warunkach tłoku molekularnego jest
pokazana na Rysunku 29. Podobnie jak w przypadku 1CRN są to obszary
nie stabilizowane przez wyraźną obecność struktur drugorzędowych.

Ostatnim, największym badanym białkiem był lizozym ( 6LYZ ) zbudo-
wany ze 129 aminokwasów, w którym możemy wyróżnić 4 helisy α: R5 -
R14, L25 - S36, T89 - S100 i V109 - R114, 3 helisy 3/10, reszty T43 - R45,
T51 - Y53 oraz I58 - N59 budują β kartkę dodatkowo możemy wyróżnić 6
rejonów budujących mostki β oraz 11 zwrotów. Podobnie jak w przypadku
wcześniejszych białek zbadano wpływ tłoku molekularnego na RMSF ami-
nokwasów 6LYZ - Rysunek 30. Na Rysunku 31 widzimy strukturę lizozymu
oraz zaznaczone regiony związane z większymi fluktuacjami w tłoku mole-
kularnym. We wszystkich badanych przypadkach największe zmiany RMSF
zostały uzyskane dla kul najmniejszych oraz obecność kul nie zmieniała fluk-
tuacji rejonów o wyraźniej strukturze drugorzędowej lecz wpływała na ob-
szary nieustrukturyzowane.
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Rysunek 27: Struktura krambiny. Kolorami niebieskim i czerwonym zaznaczono reszty,
których wartości RMSF najbardziej zmieniły się na skutek obecności kul tworzących tłok
molekularny. Kolorem pomarańczowym zaznaczono cysteiny powiązane mostkiem dwu-
siarczkowym C3-C40, C4-C32 i C16-C26. Pozostałe aminokwasy mają kolor zielony.
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Rysunek 28: Wartości RMSF aminokwasów 1YPC ( kolor czarny ) oraz 1YPC w wa-
runkach tłoku molekularnego 50% ( kolor niebieski ) i 30% ( kolor zielony ) tworzonego
przez otaczające białko kule o promieniach rk=12 Å, rk= 8 Å oraz rk= 4 Å.
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Rysunek 29: Struktura 1YPC. Kolorami niebieskim i czerwonym zaznaczono reszty,
których wartości RMSF najbardziej zmieniły się na skutek obecności kul tworzących tłok
molekularny. Pozostałe aminokwasy mają kolor zielony.
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Rysunek 30: Wartości RMSF aminokwasów lizozymu ( kolor czarny ) oraz lizozymu w
warunkach tłoku molekularnego 50% ( kolor niebieski ) i 30% ( kolor zielony ) tworzonego
przez otaczające białko kule o promieniach rk=14 Å, rk= 8 Å oraz rk= 4 Å.
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Rysunek 31: Struktura lizozymu. Kolorami niebieskim, czerwonym i różowym zazna-
czono obszary, których wartości RMSF najbardziej zmieniły się na skutek obecności kul
tworzących tłok molekularny. Kolorem pomarańczowym zaznaczono cysteiny powiązane
mostkiem dwusiarczkowym C6-C127, C30-C115, C64-C80 oraz C76-C94. Pozostałe ami-
nokwasy mają kolor zielony.
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7 Podsumowanie

Symulacje komputerowe są narzędziem, którego niewątpliwą zaletą jest roz-
dzielczość otrzymywanych wyników - znamy położenie każdego zdefiniowa-
nego atomu w układzie oraz niski koszt związany z przeprowadzeniem do-
świadczenia. Metoda ta ma jednak i swoje wady, którą czasem jest trudność
stworzenia modelu, który by właściwie opisywał skomplikowaną rzeczywi-
stość. W pracy doktorskiej podjęto próbę symulowania białek w otoczeniu
ciała stałego. Jest to temat szeroko obecnie badany ze względu na zasto-
sowania nanotechnologiczne. Wyniki pracy wskazują na złożoność zjawiska
oddziaływania białek z powierzchnią oraz pokazują pewne prawidłowości rzą-
dzące tym procesem.

• Wykorzystując symulacje pełnoatomowe zbadano wpływ wybranego mo-
delu powierzchni miki na strukturę 4 białek. Pokazano, że obecność po-
wierzchni zmienia strukturę białka i może prowadzić do jej rozwinięcia -
zaobserwowano rozwinięcie trzech białek: 1L2Y, 1GB1 oraz 1IEE. W przy-
padku niektórych białek ( np. 2B97 ) rozwinięcie nie następuje ze względu
na położenie mostków dwusiarczkowych.

• Na przykładzie 1L2Y zbadano wpływ jonów w roztworze na otrzymywane
końcowe struktury. Pokazano, że wraz ze wzrostem ilości jonów w otoczeniu
struktury rozwinięte pojawiają się rzadziej i w układzie całkowicie zneutra-
lizowanym nie występują. Pokazano, że gdy włożymy struktury rozwinięte
1L2Y do układu zneutralizowanego to pozostaną one rozwinięte.

• Scharakteryzowano wpływ pola elektrycznego z zakresu 0 V/nm - 10 V/nm
na strukturę 1L2Y oraz różnicę w otrzymanych wynikach wynikających z za-
stosowanego pudełka symulacyjnego i przyłożonych warunków brzegowych.
Pokazano też znaczenie jonów w danych symulacjach.

• Wykorzystując model gruboziarnisty ( Go ) zbadano wypływ tłoku mole-
kularnego na dynamiki trzech białek: 1CRN, 1YPC oraz 6LYZ. Pokazano,
że znaczenie ma ilość oraz wielkość kul stanowiących tłok i że kule o wiel-
kości zbliżonej do aminokwasu bardziej zmieniają dynamikę białka od kul
większych oraz, że ruchliwość obszarów białka bez wyraźnej struktury dru-
gorzędowej jest najbardziej podatna na wpływ otoczenia.
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All-atom molecular dynamics simulations for proteins placed near a model mica surface indicate
existence of two types of evolution. One type leads to the surface-induced unfolding and the other just
to a deformation. The two behaviors are characterized by distinct properties of the radius of gyration
and of a novel distortion parameter that distinguishes between elongated, globular, and planar shapes.
They also differ in the nature of their single site diffusion and two-site distance fluctuations. The four
proteins chosen for the studies, the tryptophan cage, protein G, hydrophobin and lyzozyme, are small
to allow for a fair determination of the forces generated by the surface as the effects of finite cutoffs
in the Coulombic interactions are thus minimized. When the net charge on the surface is set to
zero artificially, infliction of deformation is seen to persists but no unfolding takes place. Unfolding
may also be prevented by a cluster of disulfide bonds, as we observe in simulations of hydrophobin.
© 2011 American Institute of Physics. [doi:10.1063/1.3665930]

I. INTRODUCTION

Understanding of interactions of organic molecules and
biomolecules with solid surfaces is important biologically1–5

and it underlies the design and functionality of biosensors,
devices, and many novel nanostructural materials such as
self-assembled systems of nanoparticles.6–9 The case of gold
surfaces has been relatively well studied (see, e.g., Ref. 10)
In particular, interactions of single amino acids with gold
have been analyzed theoretically11, 12 in order to explain the
observed particularly high affinity of certain designed se-
quences of amino acids for gold.13–16 Recently, there has been
a growing interest in protein immobilization by semiconduc-
tors such as silicon and MoTe2

17, 18 and insulators such as
graphite and, especially, mica.19 Using semiconductors may
allow for a controlled charge transfer between the protein
and the substrate whereas insulators may define simple ba-
sic systems with static properties. When dealing with insula-
tors, the quantum effects of delocalized charges may often be
neglected.

Clearly, surfaces provide an environment which is dis-
tinct from that encountered in bulk water. Thus proteins are
expected not only to lose mobility but also to deform,20 or
perhaps even unfold when in a vicinity of a surface. Both
types of the conformational change may result in denaturiza-
tion, i.e., in the loss of biological functionality.21 Such de-
formational effects may turn out to be minor for non-polar
surfaces (and perhaps such surfaces might work better as
components of biosensors that assess biological functional-
ity) but they come to the fore when the surfaces are polar. It is
instructive to start theoretical analysis of such surface-related
phenomena by considering a polar insulator such as mica.
This path has been taken by Kubiak and Mulheran22, 23 who
generated six 20-ns molecular dynamics trajectories (within
the NAMD program) for hen egg white lysozyme which lead

a)Electronic mail: mc@ifpan.edu.pl.

to adsorption at a charged mica surface. The lysozyme com-
prises 129 amino acids and is 41% helical. Kubiak and
Mulheran have identified the main adsorption site as con-
sisting of the near-terminal Lys1, Arg5, Arg14, and Arg128
amino acids and have found some loss of the helical content
on adsorption.

In this paper, we continue on this path and, in addi-
tion to the lyzozyme, we consider three smaller proteins: the
20-residue tryptophan cage with the protein data bank (PDB)
code 1l2y, the 56-residue immunoglobulin binding domain
of streptococcal protein G with the PDB code 1gb1, and the
71-residue hydrophobin II with the PDB code 2b97. We pro-
vide a detailed characterization of the adsorption process and
of the resultant conformations within all-atom simulations.
For the two smallest proteins (tryptophane cage and protein
G), we generate at least ten 20-ns trajectories for each of about
20 initial distances and orientations. We find evidence that, on
reaching a stationary state, there are two classes of behavior:
either the protein is almost fully unfolded or it is merely de-
formed. We characterize the time-evolution of the structure-
related parameters. Finally, we identify the binding sites and
analyze the nature of fluctuations in the stationary states. We
then discuss the lyzozyme and hydrophobin for which shorter
trajectories are generated. The lyzozyme is seen to allow for
the unfolded conformation whereas hydrophobin can get only
deformed. The lack of the unfolded states in hydrophobin is
due to the presence of four disulfide bonds which hold the
conformation together.

It should be noted that there are many minerals known
collectively as mica. Examples include muscovite, phlogo-
pite, biotite, zinnwaldite, lepidolite, and clintonite. They
are all hydrous aluminosilicates [with the formula (K, Na,
Ca)(Mg, Fe, Li, Al)2 − 3(Al, Si)4 O10(OH, F)2] that can
be split easily into thin, flat sheets. It is known that a
basally cleaved mica has a net resultant negative charge24–26

and the maximum charge density was calculated to be 2.0
× 1014 e/cm2.27 Furthermore, its most important component

0021-9606/2011/135(23)/235103/10/$30.00 © 2011 American Institute of Physics135, 235103-1
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is SiO2 as it usually constitutes about 40% of the chemical
composition of a mica.24 We thus follow Refs. 22 and 23 and
consider a simplified effective model in which mica is rep-
resented by a single square plane composed of the Si atoms
(with the effective charge of +1.11e) and the O atoms (with
the effective charge −0.66e). The atoms form a square lat-
tice such that each Si atom has four O neighbors and each
O atom has two Si neighbors. The Si–O distance is taken as
1.6 Å. This choice of the parameters yields the estimated max-
imum surface charge density of the mica surface.

The net charge of the mica surface can be engineered to
become zero by reducing the magnitude of the charge of the
O-atoms. This kind of manipulation generates a model non-
polar surface. In the last section, we show that the non-polar
surfaces do not seem to give rise to unfolding but the degree
of deformation is similar to that found in the polar case.

II. METHODS

We perform all-atom simulations by using the GROMACS

program28 combined with the GROMOS53a6 force field.29

The bond lengths in the interactions with the hydrogen atoms
are controlled through the LINCS procedure. The simulations
are performed within the NVT ensemble and at the temper-
ature of 300 K. Thermostating is implemented through the
velocity rescaling. The integration time step is 1 fs. The rigid
SPC three-site model of water molecules30 is used.

We define the coordinate system so that the z-direction is
perpendicular to the surface and the surface atoms lie in the
x − y plane. We take the x and y-axes to be parallel to the sides
of the square generated by the Si and O atoms. The atomic lat-
tice is shown in the top panel of Fig. 1. The simulation box is
a cuboid of L × L × Lz 6.08 nm × 6.08 nm × 8.50 nm. In the
case of the tryptophan cage, L = 6.08 nm and Lz = 8.5 nm.
Thus this system comprises about 30 000 atoms: 198 in the
protein, 1083 surface atoms, about 29 000 water molecules,
two Cl− ions and one Na+ ion. The ions are added to neutral-
ize the net charge of +1e of the protein. When considering
protein G and hydrophobin, we use L = 7.04 nm, Lz = 9 nm.
In the case of protein G we add four Na+ ions whereas for hy-
drophobin – two Na+ ions and two Cl− ions. For lysozyme,
we take L = 8.32 nm and Lz = 8 nm and insert eight Cl− ions.
This corresponds to a very low ionic strength of 0.02 M that
has been considered in Ref. 22.

The cutoff for electrostatic interaction, Rc, is taken as
25 Å, compared to 12 Å in the simulations of the
lysozyme,22, 23 in order to account the Coulombic influence of
the surface ions to as large distances as possible computation-
ally. Beyond the Rc, the electric field is gradually switched
off so that it becomes zero at a distance of 27 Å (by using
the GROMACS shift procedure). When discussing other values
of Rc in this paper, we always mean that the electric field is
ramped down to zero within an additional distance of 2 Å.

The periodic boundary conditions are applied along the
x and y axes. The space along the z-direction is delimited by
the mica surface at the bottom and a layer of frozen water
molecules, of width 10 Å, at the top. The water molecules are
first placed randomly and then their positions are frozen at the
top. In the first 300 ps of the simulation, the water molecules

FIG. 1. Top: The lattice corresponding to the model mica used in the paper.
The larger spheres correspond to the Si atoms and the smaller to the O atoms.
Bottom: The tryptophan cage placed in the first orientation. The easy axis is
along the y-axis. The molecules of the surrounding water are not shown for
clarity. The center of mass is at the distance d away from the surface. The
other distance parameters indicated are zmax, z+, and z−. They correspond to
the location of the farthest Cα , the closest positively charged atom, and the
farthest negatively charged atom respectively. In this illustration, d = 15 Å,
zmax = 17.97 Å, z+ = 7.42 Å, and z− = 15.40 Å.

diffuse around whereas the heavy atoms of the proteins are
not allowed to move. In the subsequent simulation, all atoms
become free to move.

The initial state for the evolution is defined through the
z-coordinate of the center of mass of the protein, d, and the
protein’s orientation relative to the surface of the model mica.
The orientations are defined in terms of the main axes of the
tensor of inertia of a protein in its native state. The tensor of
inertia with respect to the center of mass has been determined
by taking into account all atoms in the protein. The eigenval-
ues D1, D2, and D3 correspond to the smallest, intermediate,
and the largest main moments of inertia respectively.

We consider three initial orientations. In the first two
of them, the long easy direction is along the planar y-axis
whereas the hardest direction is either along the z or −z-axis.
In the third orientation, the easy direction is perpendicular
to the surface. More specifically, in the first orientation, the
axis corresponding to D1 is along the y-axis, D3 is along the
z-axis, and D2 is along the x-axis. This placement is illus-
trated in the bottom panel of Fig. 1. The second orientation is
obtained from the first by making a rotation by 180◦ around
the y-axis. Thus the axis corresponding to D1 is along the y-
axis, D3 along the −z-axis, and D2 along the −x-axis. Finally,
in the third orientation, the axis corresponding to D1 is par-
allel to the z-axis, D3 is along the y-axis, and D2 is along the
x-axis. In the bottom panel of Fig. 1 and in all other pictures
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of protein conformations in this paper, the red color is used
to denote positively charged amino acids and blue is reserved
for the negatively charged ones.

In the case of the tryptophan cage, the starting values of d
are 9, 11, 13, 15, and 17 Å for the first orientation, 9, 13, and
15 Å for the second, and 14 and 15 Å for the third. In the case
of protein G, we consider d of 15 and 17 Å for the first two ori-
entations and 19 Å for the third orientation. We find, that for
all of these values of d, the protein approaches the surface to
a fairly well defined set of locations. These locations depend
primarily on whether the protein unfolds or just deforms. For
a given protein, simulations for various values of d involve the
same number of water molecules so that comparison of var-
ious energy terms is facilitated. If d is too large, the protein
is no longer attracted to the surface and diffuses around being
pushed by the molecules of water.

On evolution, the protein changes its mean conformation
and thus its overall shape. We use two parameters to describe
this changing geometry. One is the usual radius of gyration,
Rg, defined as

Rg =
(

n∑
k=1

�r 2
k mk/M

)1/2

. (1)

Here, n is the number of atoms in the protein (we include the
hydrogen atoms in the count), mk is the mass of the kth atom,
M = ∑n

k=1 mk , and �rk is its position vector with respect to
the protein’s center of mass. Another is a distortion parame-
ter, w, which has turned out to be useful in characterization
of geometries of nanoparticle clusters arising through a self-
assembly process.31 This parameter depends on all three main
radii, Rα , associated with the eigenvalues of the tensor of iner-
tia Dα: Rα = √

Dα/M . These eigenvalues, and thus the radii,
now correspond to the instantaneous (as opposed just to the
native) shape of the protein. R1 is the smallest radius and R3 –
the largest. The distortion parameter w is defined as

w = �R

R
, (2)

where R = 1/2(R1 + R3) and �R = R2 − R. Globular
shapes correspond to w being close to 0. Elongated cigar-
like shapes yield substantial positive values of w because then
R2 is close to R3 and w ∼ 1/2(R2 − R1). Substantial nega-
tive values of w indicate planar shapes as then R2 ∼ R1 and
w ∼ 1/2(R1 − R3). The geometrical parameters Rg and w are
determined every 0.5 ps and then averaged over 5 ps.

Once the protein reaches a stationary state, as evidenced
by the time dependence of Rg, w, and the total energy, one
may characterize the sizes of fluctuations that pertain to the
motion of individual amino acids and distances between them.
Following Refs. 32 and 33, we define

δi =
√〈�r2

i

〉 − 〈�ri〉2 (3)

and

fij = (〈
r2
ij

〉 − 〈rij 〉2
)1/2

, (4)

where the subscripts i and j refer to the sequential labels of
amino acids. The first of these quantities is the root mean

square fluctuation in the position, �ri , of a Cα atom of the ith
amino acid. When the protein is not immobilized by the sur-
face – the case of a free protein in a solution not bounded by
any wall – one has to remove the center of mass translations
and rotations around the center of mass when calculating the
averages.32 The second quantity does not depend on any rigid
motion of the protein as it gives an estimate of fluctuations
in the distance, rij, between pairs of amino acids. In order to
simplify the description, we determine fij only for these pairs
of amino acids that form a native contact.33 For the trypto-
phan cage, there are 27 native contacts. They are counted by
the index l in the corresponding figures. We follow the cri-
terion of Tsai et al.34 (note also the usage of this concept
in the structure based coarse grained models as discussed in
Refs. 35–38) and declare a contact to be present if two amino
acids overlap through spheres that are associated with their
heavy atoms. The radius of the sphere is equal to the van
der Waals radius of the atom, multiplied by a factor (1.24)
accounting for attraction. The quantities δi and fij are deter-
mined by skipping the first 1 ns of the evolution and then by
calculating their values in 1 ns time intervals in the subse-
quent evolution. The interval-to-interval spread in the values
determines the error bars.

As stated before, we apply the periodic boundary condi-
tions along the x- and y-directions. An alternative is to use the
Ewald particle-mesh summation method.39, 40 In the presence
of the symmetry breaking charged surfaces, the Ewald-based
approach is not necessarily better as it would require intro-
ducing large void spaces to introduce the periodicity in the z-
direction and inserting many ions (in water and in the artificial
void spaces) in order to make the periodic unit neutral. The
specifics of such an insertion introduce certain arbitrariness
in the dynamics. In the supplementary material44 we show,
however, that using the particle-mesh summation method for
the tryptophan cage does not alter the results in any qualitative
manner. For protein G, on the other hand, one of the deformed
conformations becomes unfolded.

III. TRYPTOPHANE CAGE IN THE VICINITY OF MICA

The tryptophan cage has a structure similar to that of a
β-hairpin in which one of the “arms” is not a strand but an
α-helix. Among the 20 amino acids of the tryptophan cage,
N1, K8, and R16 are positively charged and D9 and S20
are negatively charged. The mica-driven denaturations pro-
cesses are then dominated by attraction of N1, K8, and R16
to the surface and repulsion of D9 and S20. Note that ter-
minal amino acids are in their zwitterionic form and hence
carry charges. The remaining charged amino acids have a net
charge on their side groups. The electric field generated by
mica favors N1 coming as close to the surface as possible and
S20 moving away from it. The farthest distance of S20 that
is observed in the stationary states is close to 48 Å which is
beyond the 27 Å range within which the direct Coulombic ef-
fect of the surface is felt. However, the surface aligns other
charged amino acids (and the partial charges on the atoms of
the residues) which then influence S20.

Depending on whether K8 and R16, in addition to N1,
both bound to the surface or not one gets either deformed or
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FIG. 2. The initial (the left panel) and final conformations of the tryptophan cage placed initially in the first orientation at d = 15. The gray objects in the
background indicate molecules of water. Only the molecules which are within a slab of 30 Å width, centered at the center of mass, are shown. The number
density of the water molecules shows a layered structure just near the surface of mica. Such a structure has also been found in the Lennard Jones systems (see
Refs. 41 and 42) The linear dimensions of the individual panels are adjusted to fit the protein.

unfolded conformations respectively. Figures 2–4 show ex-
amples of the final conformations obtained for various start-
ing states. The starting conformations are shown in the top left
panels. The initial values of d here are all set to 15 Å except

FIG. 3. Similar to Fig. 2 but for the second orientation.

for the two bottom left panels in Fig. 4 which correspond to
d = 14 Å. The stationarity is usually obtained within 10 ns. In
the following discussion, we adopt a short hand notation in
which trajectories are denoted as Iκ , where I = 1, 2, 3 indi-
cates the type of the starting orientation and κ = a, b, c,... in-
dicates the panel showing the resulting final conformation in
a figure corresponding to the given orientation. For instance,
trajectory 3e is one that leads to the conformation shown in
panel e of Fig. 4 and 2(d) leads to the conformation shown in
panel d of Fig. 3.

The deformed conformations in which N1, K8, and R16
are all anchored to the mica surface are seen in trajectories
1b, 3c, 3d, and 3f. In the final conformations, the number of

FIG. 4. Similar to Fig. 2 but for the third orientation.
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the amino acid - amino acid contacts, as defined through the
atomic overlaps is reduced form the native value of 27. For
the four trajectories the numbers of contacts are equal to 21,
21, 10, and 19 respectively. Only some of them (10, 8, 3, and
4 correspondingly) are the same as in the native conforma-
tion. The case of 2d is borderline: N1 and K8 are close to
the surface; R16 is further away but still directly influenced
by the surface; the contact count is 21 out of which 12 are
native. In the remaining cases 1c, 2b, 2c, 3b, and 3e, there
are 18(15), 17(15), 7(7), 1(1), and 7(4) contacts respectively,
where the numbers in brackets indicate how many are na-
tive. In both the deformed and unfolded cases, the protein is
denatured.

The distinction between the deformed and unfolded
states is seen as not being determined by the contact num-
bers but rather by elongated shape (large values of Rg and w)
of the latter. Figure 5 illustrates two typical time evolutions
of Rg and w that are found in trajectories 1b and 1c arising
when a protein is released at d = 15 Å in the first orientation.
Trajectory 1c corresponds to unfolding: Rg reaches the value
about twice as large as in the native state and w “asymptoti-
cally” fluctuates around 0.5 which indicates establishment of
a cigar-like shape. In contrast, trajectory 1b leads to deforma-
tion: Rg is close to its native value and w comes close only to
0.1, which indicates a slightly deformed but still nearly glob-
ular shape. In the absence of any surface, Rg hovers around its
native value which is close to the one characterizing the de-
formed state obtained in trajectory 1b. On the other hand, w is
asymptotically smaller than in trajectory 1b which indicates
that the protein is more globular when just in water.

FIG. 5. Time evolution of the parameters w (top) and Rg (bottom) for the
tryptophan cage. The protein is initially at d = 15 Å and then it drifts towards
the surface and adjusts its shape. Two typical trajectories are shown. They
are denoted as 1b and 1c. 1b corresponds to the final deformed conformation
shown in panel b in Fig. 2 for the first starting orientation. 1c corresponds
to the final unfolded conformation shown in panel c of the same figure. The
dotted line with the label “water” corresponds to a situation in which the
protein is far away from the surface.

FIG. 6. Cross-plots of the w and Rg parameters for the tryptophan cage ob-
tained for three example trajectories: 1b, 1c, and 3e as indicated in the panels.
Trajectories 1b and 1c are derived from the first orientation and lead to con-
formations shown in panels b and c of Fig. 2. Trajectory 3e originates in the
third orientation and leads to the conformation shown in panel e of Fig. 4.

It should be noted that w and Rg provide independent ge-
ometrical characteristics of the conformation. Rg is a measure
of the radius of an isotropic sphere that can be associated with
the protein whereas w is a dimensionless measure of distor-
tions along the three main directions of rotations. The depen-
dence of w on Rg is illustrated in Fig. 6 for two unfolding
trajectories 1c and 3e and for one deforming trajectory 1b. In
each case, a given value of Rg may come with multiple values
of w. For 1c and 1b, the dependence of w on Rg is not linear
but is statistically monotonic: data points with large values
of Rg are likely to correspond to large distortion parameters
w. However, the bottom panel of Fig. 6 suggests that the de-
pendence need not be monotonic. One observes a dip that is
associated with a transition through a planar shape at an early
stage of the evolution.

Altogether, we have studied 24 trajectories with various
initial distances and orientations and found that it is sensible
to relate the unfolded states with w being of order 0.4–0.5 and
the deformed states with w not exceeding 0.1. The split has
been found to be about even. However, there is one border-
line case, trajectory 2d, in which w tends to 0.3. Since the
corresponding Rg of 0.85 nm is only slightly larger than the
native value of 0.78 nm then this situation may be considered
as corresponding to distortion.

If we eliminate the initial transients and consider ten tra-
jectories that end in (the non-native) conformations shown in
Figures 2–4 then we get the combined scatter plot of the val-
ues of the parameters w and Rg as shown in Figure 7. This
scatter plot clearly separates unfolding trajectories (1c, 2b,
2c, 3b, 3e) from the deforming ones (1b, 3c, 3d, 3f). The
border-line trajectory 2d is in-between the two characteristic
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FIG. 7. Time evolution of the parameters w (top) and Rg (bottom) for the
tryptophan cage in ten trajectories as indicated. Conformations in the initial
stage are eliminated.

“territories” of behavior. In the supplementary material44 we
show that the deformed and unfolded conformations are also
clearly separated by the root mean square distances between
them.

We now focus on the dynamics of structure fluctuation
as measured through monitoring the motion of the Cα atoms.
Fig. 8 shows the single amino acid parameter δi for the de-
forming trajectory 1b and the unfolding trajectory 1c. We dis-
cuss only these two trajectories because the behavior is sim-
ilar in other cases of deformation and unfolding. We observe
that, in most regions of the deformed state (the top left panel),

FIG. 8. Root mean square fluctuations in the position of the Cα atoms in
the tryptophan cage in the final stages of trajectories 1b (top left panel) and
1c (bottom left panel). The surface-free result is shown by the dotted lines
for a comparison. Distances from the surface of the closest atoms in the
positively charged aminoacids (N1+, K8+, R16+), the farthest atoms in the
negatively charged aminoacids ( D9−, S20−), the center of mass (CM) and
the farthest Cα in the protein (right panels).

δi is quite similar to what one gets in the absence of the sur-
face. The largest deviations are in the terminal regions, espe-
cially at the C-terminus, and for Gly10 and Gly11 in the turn
segment of the native tryptophan cage. The N-terminus is an-
chored at the surface and hence δ1 is reduced. However, δ2 is
as in bulk water. In the unfolded state (the bottom left panel),
the first half of the backbone fluctuates as in the surface-free
case, except for the smaller movements of the N-terminus.
The second half, however, fluctuates in a much stronger man-
ner. This is because this portion of the protein is fully un-
folded and thus more susceptible to collisions with the water
molecules and because the controlling influence of the sur-
face becomes indirect due to the cutoff in the treatment of the
Coulombic interactions.

The right-hand panels of Fig. 8 illustrate the behavior of
the single amino acid fluctuations in the z-direction, δz

i . This
quantity is defined as in Eq. (3) but only the z-coordinates
are taken into account. The panels show δz

i (the coordinate
axis) for the corresponding mean values of the distances away
from the surface (the ordinate axis). In this plot, a positively
charged amino acid is represented by the atom which is clos-
est to the surface and a negatively charged one – by the
atom which is the most distant. The panels also show the
z-fluctuations in the location of the center of mass of the pro-
tein and in the fluctuations of the Cα atom which is the most
distant from the surface. These quantities are denoted by sym-
bols CM and zmax respectively.

It is seen that, generally, the further away the amino acid
is from the surface, the larger the fluctuations, independent of
whether the conformation is unfolded or deformed. The ex-
ception is R16 in the unfolded state which has a substantially
larger δz

i than the C-terminus: 2.58 Å compared to 1.86 Å.
This effect is due to the fact that R16 is at the distance which is
near the value of Rc and its “perception” of the surface keeps
switching between strong and weak. Increasing the Coulom-
bic cutoff from 27 Å to 29 Å reduces δz

16 to 1.46 Å; decreasing
the cutoff to 17 Å reduces it to 1.55 Å. In both cases δz

16 be-
comes comparable to δz

20 (1.68 and 1.45 Å respectively). A
more detailed comparison of fluctuations δz

i for the three val-
ues of Rc is provided in supplementary material.44 The sup-
plementary material also provides discussion of fluctuations
in the distances between amino acids that form contacts in the
native state (a two-body characteristic) and an analysis of the
energetics of the interactions of the protein with mica.

IV. PROTEIN G IN THE VICINITY OF MICA

It is possible that larger proteins are less susceptible to
unfolding by polar surfaces. Here, we consider protein G
which has almost three times as many amino acids as the tryp-
tophan cage does but is half the size of the lysozyme. Protein
G is an α − β protein (23% helical and 35% β) with 56 amino
acids and 104 native contacts. Its positive charges are on Met1
and six lysines (at sites 4, 10, 13, 28, 31, and 50) and the neg-
ative charges residue on five glutamines (sites 15, 19, 27, 42,
and 56; the charge on the terminal Glu56 is doubled) and on
five asparagines (sites 22, 36, 40, 46, and 47). Despite its net
negative charge of 4e, the protein does get adsorbed to the
model mica surface. We observe that some trajectories lead to
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FIG. 9. The initial (the left panel) and final conformations (panels b and c) of protein G placed initially in the first orientation at d = 15 Å. The linear dimensions
of the individual panels are adjusted to fit the size of the protein. In panel (b), there are 58 contacts, out of which 14 are native. In panel (c), there are 40 contacts,
out of which 18 are native.

the protein escaping the surface when d is 17 Å for the first
orientation and 19 Å for the third orientation.

Figures 9 (for the first orientation) and 10 (for the second
and third orientations) suggest that the final outcomes of the
time evolution are still either deformation or unfolding (pro-

FIG. 10. Top panels: the final conformations of protein G placed initially in
the second orientation at d = 17 Å. Bottom panels: the final conformations of
protein G placed initially in the third orientation at d = 19 Å. The numbers
of the contacts are 56(21), 62(15), 34(10), and 49(25) for panels a through d,
respectively.

vided the protein does not diffuse away from the surface) as
in the case of the tryptophan cage. Figure 11 illustrates the be-
havior of the parameters w and Rg for the two trajectories that
start in the first orientation and lead to conformations b and
c shown in Figure 9. There are striking similarities to what
has been found in the tryptophan cage and, again, the distinc-
tion between the two types of trajectories is not captured by
counting contacts.

An examples of the site fluctuation patterns in protein G
is shown in Figure 12. The amino acids with the sequential
positions between 1 and 10 are anchored to the surface by

FIG. 11. Time evolution of the parameters w (top) and Rg (bottom) for pro-
tein G. Two typical trajectories are shown. They are denoted as 1b and 1c. 1b
corresponds to the final deformed conformation shown in panel (b) in Fig. 9
for the first starting orientation. 1c corresponds to the final unfolded confor-
mation shown in panel (c) of the same figure. The dotted line with the label
“water” corresponds to a situation in which the protein is far away from the
surface.
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FIG. 12. Root mean square fluctuations in the position of the Cα atoms in
protein G in the final stages of trajectories 1b (top panel) and 1c (bottom
panel). The amino acids carrying net charges are indicated by + or − de-
pending on the nature of the charge. The surface-free result is shown by the
dotted lines for a comparison.

the positively charged M1, K4, and K10. Another anchoring
point is K31. Around these two regions, the δi fluctuations
are as in bulk water or smaller (at M1). However, the other
regions are much more mobile, especially those with the neg-
ative charges. In the unfolding case 1c, the immobilization at
the N terminus is stronger than in 1b and it extends till K13.
The immobilization at K31 is combined with one due to K28,
but at the C terminus the fluctuations are much stronger than
in the deformed situation.

V. TRYPTOPHANE CAGE NEAR
A NON-POLAR SURFACE

As explained in the introduction, we now reduce the mag-
nitude of the charge on the surface oxygen atoms to 0.555 e
so that the “mica” becomes non-polar. We have generated five
9 ns trajectories for the first orientation and for d = 11 Å. The
resulting final structures are shown in Figure 13. The trajec-
tory leading to panel a is distorted only slightly: both Rg and

FIG. 13. The final structures of the tryptophan cage placed initially in the
first orientation at d = 11 Å in the vicinity of the non-polar surface.

w are as in the native state. However, the one leading to panel
b has Rg and w as in the deformed polar cases for the same
protein: w ∼ 0.1 and Rg ∼8 Å. The deformation is of a dif-
ferent nature than in the polar case because both positive and
negative charges can be attracted to the surface, depending on
where they hover. Thus, non-polar surfaces are observed to
induce either small or large deformation but not unfolding.

VI. SURFACE AFFECTED CONFORMATIONS OF THE
HEN EGG-WHITE LYZOZYME AND HYDROPHOBIN
HFBII PROTEINS

In the studies of the lysozyme by Kubiak and
Mulheran,22, 23 there is no evidence of unfolding so only de-
formations are observed and studied. However, it is possible
that longer simulations and larger Coulombic cutoffs would
lead to emergence of unfolding even in the lysozyme.

Here, we consider trajectories which are 4 ns long – the
limit of what could be accomplished computationally. This
short duration does not allow for a full equilibration but is still
indicative of where the time evolution will take the system to.
In addition, Rc is set to 3.1 nm - nearly three times as large
as in papers.22, 23 The system is confined to a space which
is limited at 9.8 nm above the surface. The water molecules
are kept frozen in the top region of width 1 nm (as in other
systems considered in this paper). The Cl ions are added to
balance the net positive charge on the protein. These ions do
not come to the mica surface. We find them usually at 8.2 nm
above the surface and never lower than at 7.4 nm.

Figure 14 shows examples of two end conformations.
The one on the left is deformed and it corresponds to
Rg = 1.50 nm and w = −0.06 compared to the native values
of Rg = 1.41 nm and w = 0.12. The one on the right is un-
folded: Rg = 2.85 nm and w = 0.29. The unfolding process
observed is not complete because of the interfering vertical
confinement. Further extension is also likely to be bounded
by the four disulfide bonds that do not yield. Nevertheless
our results indicate that the lyzozyme can, in fact, be surface

FIG. 14. The final structures of the hen egg-white lyzozyme placed near the
model mica. The PDB native structure code is 1iee. The left panel corre-
sponds to the initial placement in the first orientation and at the distance of
15 Å away from the surface. The right panel corresponds to the placement in
the third orientation and at the distance of 35 Å. The amino acids indicated by
the yellow pieces of the backbone are cysteins. Eight of them form disulfide
bonds. These are in pairs: 6–127, 30–115, 64–80, and 76–94.
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FIG. 15. The conformations of hydrophobin. The left panel shows the native
conformation. The right panel – the deformed conformation near the polar
mica surface. It has been obtained by starting in the first orientation and at
17 Å above the surface. The amino acids indicated by the yellow pieces of
the backbone are cysteins. Their presence leads to formation of four disulfide
bonds: 3–52, 13–43, 14–26, and 53–64.

unfolded and that the protein size in itself should not be a fac-
tor prohibiting the process.

In this context, it is interesting to consider the small
hydrophobin protein HFBII which is known to get immo-
bilised at hydrophobic surfaces while retaining its native
properties.43 Figure 15 compares a deformed conformation
(the right panel), as obtained through a 11 ns trajectory, to the
native conformation (the left panel). The native values of Rg

and w are 1.06 nm and 0.02, respectively. On evolution these
become 1.15 nm and 0.00. This is not much of a change and
yet there is a noticeable deformation. The simple geometrical
parameters just do not capture it. However, the deformation
can be described in terms of the contacts. In the native state,
there are 161 contacts. In the deformed state we detect only
102 overlap-defined contacts out of which 49 are native. Thus
(the model) mica may make hydrophobin dysfunctional.

We have not obtained any unfolding trajectories and we
do not expect any to find. The reason is that the four disulfide
bonds in HFBII form a well connected knot which stabilizes
the whole structure together. The knot involves two sequen-
tially nearby Cys13 and Cys14 as well as the nearby Cys52
and Cys53. Non-polar surfaces are expected to deform even
less and this case is discussed in supplementary material.44

VII. FINAL COMMENTS

We have demonstrated that polar surfaces may unfold
proteins unless a set of disulfide bonds prevents the process,
as observed in the case of hydrophobin. It is possible that the
ability to unfold may decrease as the system size grows. It
would be interesting to elucidate whether some measures of
the degree of deformation show systematic dependence on
the system size or types of proteins. Such studies,however,
would have to be accompanied by a significant increase in the
Coulombic cutoff length so that the full body of a protein is
submitted to the influence of the surface.

The presence of both deformed and unfolded conforma-
tions in a protein near a polar surface suggests that there is
a possibility of bistability in which the system flip-flops be-
tween the two kinds of states. Our simulations have not in-
dicated this phenomenon, but it is possible that significantly
longer simulations may reveal it. Physically, the situation may

be similar to that of a protein away from any surface which
flips between the folded and unfolded conformations when in
the vicinity of the folding temperature. The anchoring effect
of the surface, however, may increase the time scale of a flip
compared to the protein just in water.
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We elucidate the nature of the electric field produced by a model mica surface and show that above
some 0.4 nm it is nearly uniform and of order 12 V/nm. The presence of ions in the solvent above the
surface, up to the concentration of about 300 mM, does not modify the nature of the field much. We
study the conformational changes of a small protein, the tryptophan cage, as induced by (a) uniform
electric field and (b) the electric field near mica. We use all-atom molecular dynamics simulations
and provide evidence for the existence of unfolded and deformed conformations in each of these
cases. The two behaviors are characterized by distinct properties of the radius of gyration and of the
distortion parameter that distinguishes between elongated and globular shapes. The overall geometry
of the conformations shifts with the strengths of the uniform field in a manner that depends on the
nature of the simulation box — whether it is bounded by neutral walls or not — and on the ionic
concentration. Near the mica surface, on the other hand, the fraction of unfolded conformations is
close to 1/6 at the ionic strength of 350 mM compared to 1/2 at 20 mM. When the electric charge on
the mica is fully neutralized by bringing more ions of the opposite charge then unfolded conforma-
tions stay unfolded but an evolution from the native state does not lead to any unfolding. © 2013 AIP
Publishing LLC. [http://dx.doi.org/10.1063/1.4813854]

I. INTRODUCTION

Design of biosensors, self-assembly of bio-
functionalized nanoparticles, and in vitro experiments
on proteins are just a few examples of situations that in-
volve interactions of proteins with surfaces of solids.1–7

Certain surfaces have been especially well studied in this
context. They include gold,8–13 silicon,14 and mica.15–17

In our recent paper,18 we have considered several small
proteins (the tryptophane cage, protein G and lyzozyme) and
demonstrated, through all atom simulations, that adsorption
of the proteins to mica results either in deformation or in
unfolding of the proteins and that the two situations come
with comparable odds. For hydrophobin, on the other hand,
adsorption results only in deformation since this protein is
stabilized by a cluster of disulfide bonds.18 Both deformation
and, especially, unfolding may lead to the loss of biological
functionality.19, 20

The reason for the large conformational transitions near
the mica surface is its polar character. A basally cleaved mica
has a net resultant negative charge21–23 corresponding to the
maximum surface density of 2.0 1014 e/cm2 (or 0.02 e/Å2).25

This charge generates an electric field which couples primar-
ily to the amino acids with a net charge on their side groups.
The surface charge on mica is distributed in a discretized fash-
ion. In an effective model proposed in Refs. 16 and 17, mica
is represented by a square lattice composed of the Si and
O atoms at a shortest distance of 1.6 Å apart, as shown in
Figure 1. The atoms have unequal charges, of +1.11e on Si
and −0.66e on O, to match the known surface charge density.

It should be noted that the same surface charge density
is realized by a different effective model considered by Carls-
son et al.22 in which the surface is a hard and smooth surface

with an underlying square lattice of unit negative charges (the
lattice constant is 6.9 Å and the lattice is 2 Å below the front
surface). As pointed out by Qi et al.,25 the value of the surface
charge density may be reduced by environmental conditions
such as humidity and a freshly cleaved mica gets eventually
discharged by hydrated surface ions. The electric field due to
mica is also reduced by the opposite charges residing in the
bulk and making the mica neutral. These circumstances im-
pose dipolar features to the resultant electric field. Thus our
studies should be considered as providing something of an
upper bound on possible effects of the mica surface.

In this paper, after outlining the methods used, in
Sec. II, we start by characterizing the electric field, E, due
to the model mica. In Sec. III, we find that E is highly inho-
mogeneous just near the surface but becomes uniform above
some 4 Å from the surface. At low ion concentration, Ci, the
magnitude of E is 12.1 V/nm. On increasing Ci up to 300 mM,
E decreases due to the enhanced screening by about 26%. The
value of 12.1 V/nm is not realistic as it exceeds the dielectric
strengths of water and mica by two orders of magnitude. It
should be considered only as an upper estimate due to the ef-
fects discussed in the previous paragraph.

A uniform electric field can also be generated by using
a non-polar solid surface and applying a potential difference
between it and an electrode in front. Thus it appears to be
interesting to study the impact of the electric field on the
conformations of proteins in its own right. This is done in
Sec. IV. The results depend on whether the field is applied
in an infinite or in a bounded space. In each case though,
unfolding is induced by fields that are significantly smaller
than the 12.1 V/nm: around 0.3 V/nm when there are no
bounding walls along the field direction and around 1 V/nm
if the walls are present. We interpret this finding as an

0021-9606/2013/139(4)/045102/9/$30.00 © 2013 AIP Publishing LLC139, 045102-1
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FIG. 1. The model of mica used in the paper. The larger, yellow spheres
correspond to the Si atoms and the smaller, red spheres to the O atoms. The
distance between Si and O is equal to 1.6 Å.

indication that the outcome of the conformational changes
near the surface is also driven by the conflicting strong forces
at small elevations where the electric field is staggered. It
is interesting to note that in simulations by English and
Mooney24 on hen egg white lysosome, with a sequence six
times longer than 1l2y, an electric field of 2.5 V/nm was
found to initiate substantial changes in the protein conforma-
tion within simulations as short as 0.5 ns in duration.

We then return to the problem of a protein near the mica
surface and consider the effect of increasing ionic concentra-
tions. As in the previous study,18 the protein studied is the
20-residue tryptophan cage with the Protein Data Bank struc-
ture code 1l2y. In Sec. V, we focus on Ci of 350 mM and find
that, at this strength, proteins may still unfold, though not as
frequently as at 20 mM. In these simulations, the introduced
ions compensate the net charge on the protein (at various ionic
strengths). In Sec. VI, we consider situations in which the ions
also compensate the charge on the mica and thus quench its
electric field. We find that the unfolding events no longer take
place. However, if one introduces the full compensation grad-
ually then conformations that unfold at partial compensation
are found to stay unfolded. The buildup in the compensation
level can be considered as a nonequilibrium effect related to
the fact that it takes time for ions in a reservoir represent-
ing bulk solvent to diffuse towards the surface. We conclude
then that even with the full charge compensation most of the
adsorbed proteins will be deformed but a fraction will be un-
folded.

II. METHODS

As in our previous study,18 we perform all-atom simula-
tions by using the GROMACS program26 combined with the
GROMOS53a6 force field.27 The bond lengths in the inter-

actions with the hydrogen atoms are controlled through the
LINCS procedure. Thermostating at the fixed temperature of
300 K is implemented through the velocity rescaling. The in-
tegration time step is 1 fs (in most simulations). When con-
sidering the mica problem, we use the rigid SPC three-site
model of water molecules.28 However, when considering the
problem of the uniform electric field we switch to the more
flexible TIP3P model.29

When studying systems confined by the surface, we se-
lect the coordinate system in which the surface atoms lie in
the x−y plane and the z-direction is perpendicular to it. If ex-
ternal electric field is applied, it is along the z-axis. We take
the x and y-axes to be parallel to the sides of the square gener-
ated by atoms. The atoms are either Si and O, when studying
the case of mica, or artificial atoms, in the case of uniform
electric field acting on a system that is bounded. The artificial
atoms are repulsive, neutral, and immovable — they form a
wall that prevents the systems molecules from escaping. Note
that our model neglects effects of chemical reactions such as
water dissociation and chemisorption at the surface.

The simulation box is a cuboid of Lx × Ly × Lz. In the
electric field problem, Lx = Ly = 6.5 nm and Lz is either 8.00
or 12.00 nm, as explained later. In the mica problem, we take
Lx = Ly = 6.08 nm and Lz = 7.61 nm and then the system
comprises about 28 725 atoms: 198 in the 1l2y protein, 1083
surface atoms, 1444 artificial confining atoms at the top of the
box, ions, and about 26 000 water molecules. When calculat-
ing the electrostatic potential generated by mica, we take Lx

= Ly = 6.08 nm and Lz = 6 nm.
The ions are added to accomplish several goals. The first

is to adjust ionic strengths. The second is to neutralize the
net charge of the protein. The third, used only in Sec. VI, is
to neutralize also the negative charge of the surface. When
considering the system in the electric field with the walls,
at the lowest ionic concentration of Ci = 20 mM, there are
two ions of Cl− and three ions of Na+. At Ci of 150 mM,
the number of the Cl− increases to 23 and of Na+ to 22.
(In the cases without any walls, Ci of 20 mM corresponds
to one Na+ and two Cl−; Ci of 150 mM to 13 Na+ and
14 Cl−). In the simulations with mica at 350 mM, the corre-
sponding numbers of ions are 30 and 29. The numbers of ions
for the case of the full charge compensation will be given in
Sec. VI.

When studying the systems with the mica surface with-
out the full charge neutrality, we use the periodic boundary
conditions in the x and y directions and place a reflecting wall
at the top of the system (at Lz). With full charge neutrality in
the mica problem and in the case of the electric field with the
walls, these boundary conditions are combined with the 2D
Ewald summation (though in Sec. VI, we make one compar-
ison to runs without the Ewald summation). In the absence
of any walls, we use the periodic boundary conditions in all
three directions and employ the 3D Ewald summation.

The cutoff for electrostatic interaction is taken as 25 Å
and there is a gradual switching off of the Coulombic inter-
action with an additional distance of 2 Å. (In Refs. 16 and 17
pertaining to the simulations of the lysozyme, the cutoff was
12 Å.) In the first 300 ps (or 800 ps for the larger boxes) of
the simulation, the water molecules diffuse around whereas

 This article is copyrighted as indicated in the abstract. Reuse of AIP content is subject to the terms at: http://scitation.aip.org/termsconditions. Downloaded to  IP:

89.76.33.211 On: Thu, 21 Nov 2013 20:56:17



045102-3 A. Starzyk and M. Cieplak J. Chem. Phys. 139, 045102 (2013)

the heavy atoms of the proteins are not allowed to move. In
the subsequent simulation, both kinds of atoms become free
to move. The data collection times extended to 12 ns.

We use two parameters, Rg and w, that characterize the
overall geometry of the changing conformations. The first
one is the standard radius of gyration which is defined in
terms of all atoms in the protein: Rg = (

∑n
k=1 �r 2

k mk/M)
1
2 .

Here, n is the number of atoms in the protein (we include
the hydrogen atoms in the count), mk is the mass of the kth
atom, M = ∑n

k=1 mk , and �rk is its position vector with re-
spect to the protein’s center of mass. The second is the dis-
tortion parameter.18, 30 It depends on all three main radii, Rα ,
associated with the eigenvalues of the tensor of inertia Dα:
Rα = √

Dα/M . R1 is the smallest radius and R3 — the largest.
Parameter w is defined as w = �R

R
where R = 1

2 (R1 + R3)

and �R = R2 − R. The values of w allow for distinguishing
between globular, elongated, and planar shapes. For globu-
lar shapes, w is close to 0. Elongated shapes yield substan-
tial positive values of w because then R2 is close to R3 and
w ∼ 1

2 (R2 − R1). Substantial negative values of w indicate
planar shapes as then R2 ∼ R1 and w ∼ 1

2 (R1 − R3). The ge-
ometrical parameters Rg and w are determined every 0.5 ps
and are then averaged over intervals that are 5-ps long.

III. ELECTROSTATIC POTENTIAL IN THE VICINITY
OF THE MICA SURFACE

We determine the electrostatic potential φ as a function
of z at three planar locations: above the Si atom, above the
O atom, and at the center of the elementary square with the
Si and O atoms. The periodic boundary conditions in the x
and y directions are used. Lz is set to 6 nm. The three low-
est lines in Figure 2 correspond to the data points derived at
various values of z in the absence of any ions. Below z of
2 Å, there is a large difference between φ above Si and above
O but then they become to merge. The potential at the cen-
ter of the square differs from that above O below 1 Å but then
they come together. Above some 3 Å all three lines merge and
above 4 Å the electric field is practically uniform. As derived
from the slope, the corresponding asymptotic value of E is
12.1 V/nm.

We now determine φ for several values of Ci. The ions
are moving around so we determine an average φ. For sim-
plicity, we do it only for z > 2 Å. We generate 100 snapshots
of the system with water and ion molecules in it. They are
taken every 5 ps. When calculating φ, we take the ions and
surface atoms into account but discount contributions from
water molecules. The water molecules provide screening but
are arranged by the electric field corresponding to φ as de-
termined by the external charges. The results correspond to
the remaining data points shown in Figure 2. We observe
that the values of φ get bigger but the slope remains close to
12.1 V/nm up to 300 mM. However, at Ci of 600 mM positive
ions tend to gather near the negatively charged mica surface
and negative ions tend to stay near the upper impenetrable
wall. This effect generates a counter field which lowers E by a
factor of 3. In the physiological range of Ci, i.e., between 150
and 300 mM, the electric field is found to be nearly the same

FIG. 2. The electric potentials above the mica surface for different ionic
concentration. The bottom lines are for the three indicated locations. They
correspond to a situation without any ions. The remaining lines are for the
indicated values of the ionic concentrations. The corresponding data points
are determined only for elevations that are higher than 2 Å above the surface.

as in the absence of the ions. It should be noted that our esti-
mates of the Debye screening length31 of a characteristic size
of a counterion cloud range between 4.00 nm for Ci of 20 mM
to 0.86 nm for Ci of 500 mM (other values: 1.57 nm for
150 mM and 1.03 for 350 mM).

IV. TRYPTOPHAN CAGE IN A UNIFORM
ELECTRIC FIELD

We now discuss the case of the small protein, 1l2y, in uni-
form electric field of strength E. This protein has a structure
similar to that of a β-hairpin except that one of the “arms” is
not a β-strand but an α-helix. Three of its amino acids, N1,
K8, and R16, are positively charged and D9 and S20 are neg-
atively charged. Note that terminal amino acids are in their
zwitterionic form and hence carry charges. The field stretches
the protein since it pulls positive charges along the z-axis and
negative charges in opposite way. We ask what is the impact
of stretching as a function of E.

We first consider the periodic boundary conditions along
all directions, take Lz = 8 nm and set the protein so that its
main axis is perpendicular to the direction of the field, i.e., to
the z-axis as illustrated in Figure 3. We consider fields up to
10 V/nm and evolve the system for 10 ns (7 ns for the
strongest E). The transient adjustments to the field have been
found not to last longer than for 3 ns and this initial period is
not taken into account when collecting the data. For E = 0,
the protein fluctuates around the native conformation.

Figure 4 shows the distribution of the parameter w for
two values of Ci: 20 and 150 mM. The lower value of Ci just
neutralizes the net charge on 1l2y. A similar figure for param-
eter Rg is shown in Figure 1 of the supplementary material.37

 This article is copyrighted as indicated in the abstract. Reuse of AIP content is subject to the terms at: http://scitation.aip.org/termsconditions. Downloaded to  IP:

89.76.33.211 On: Thu, 21 Nov 2013 20:56:17



045102-4 A. Starzyk and M. Cieplak J. Chem. Phys. 139, 045102 (2013)

FIG. 3. The structure of tryptophan cage. Positively charged aminoacids are
marked in red, negatively charged residues are in blue, and the remaining
ones in green. The arrow indicates the direction of the applied electric field.

At zero field, w is centered around 0.05 and Rg around 0.8 nm.
At E = 0.1 V/nm, the distributions for Ci are rather similar,
but for Ci = 150 mM there are shifts towards larger values of
the parameters. At E = 0.3 V/nm, the distributions are already
very different and have peaks at substantially larger values of
w and Rg and overlaps with the near-native values are negli-
gible — all conformations are extended. The shift continues
steadily but at a slower rate: the distribution for E = 10 V/nm
differs much less from that at E = 1 V/nm compared to 0.3
and 0 V/nm. The transition between unfolded and globular
conformation appears to take place around E of 0.2 V/nm.
This observation seems puzzling because the surface of mica
generates much stronger fields at which both unfolded and
distorted conformations can be found (both at Ci of 20 mM
and, as we shall see in Sec. V, at 350 mM).

It should be noted that, with the periodic boundary con-
ditions along the z direction, the ions do not diffuse around
but rush past the protein and there is no charge accumula-
tion in any localized region. Such rushing motion is not al-
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FIG. 4. The distribution of the values of parameter w for the indicated
strengths of the electric field — the numbers next to the histogram lines
specify E in units of V/nm. The periodic boundary conditions are used in
all directions. The top panel is for 20 mM and the bottom panel for 150 mM.

lowed in the presence of a surface. Thus we now consider
the same problem of the protein in the electric field but the
system is now defined to be bounded in the z direction by
two repulsive walls. We set them at a relative distance of Lz

= 12 nm (instead of 8 nm) to enhance statistics of confor-
mations which are away from the walls. We discard con-
formations that arise in the immediate vicinity of the walls.
Figure 5 shows the snapshots of the positions of the ions at
150 mM for three values of E: 1, 5, and 10 V/nm. We observe
that for the two higher values of E, there is a tendency for
the ions to accumulate at the walls and thus produce a coun-
terfield. For E = 10 V/nm, we estimate this field to be about
5 V/nm (as obtained from time averaged profiles of the charge
distribution). We run the simulations for as long as the protein
is not hitting the walls (10 ns for Ci = 150 mM and usually
more than 4.5 ns).

Figure 6 shows the distribution of w in the bounded sit-
uation. A similar figure for Rg is shown in Figure 2 of the
supplementary material.37 For 20 mM, the peak value of the
distribution of w grows monotonically with E. It is 0.37 for
1 V/nm and 0.5 for 5 and 10 V/nm. At E = 10 V/nm, Rg is
peaked around 1.55 nm which is nearly twice as high as in
the native state and corresponds to unfolded conformations.
Note, however, that for any E > 0, the histograms point to
the existence of conformations with the near-native values
of w (and Rg) — these are the deformed conformations. For
150 mM, the distributions corresponding to 1, 5, and 10 V/nm
are quite similar to one another (w is centered around 0.3 and
Rg around 1.3 nm) but are quite distinct from the histograms
corresponding to E = 0.

The distinction between the bounded and unbounded ge-
ometries is highlighted by Figure 7 which shows examples of
conformations at two values of Ci and two values of E. For
instance, the conformation in panel (c) for the unbounded sit-
uation is clearly more stretched out than the conformation in
panel (a) for the bounded situation despite the fact that E in
(c) is ten times weaker (Ci is the same — 20 mM). Note that
panels (b) and (d) correspond to identical conditions with the
bounded geometry yet the two partially stretched conforma-
tions have distinct values of the parameters w and Rg. Both
of these conformations are less unfolded than (c) at the same
E =1 V/nm but with (c) corresponding to a 7.5 smaller ion
concentration.

We conclude that the bounded geometry is a factor for
the existence of two classes of conformations near mica.
The electric field near mica, however, is uniform only above
∼0.4 nm above the surface. Closer to the surface, the field
is staggered and this fact may favor emergence of distorted
conformations instead of unfolded ones. Concentration of the
ions also affects the shape of the conformations. This is the
subject of Sec. V.

V. TRYPTOPHANE CAGE IN THE VICINITY OF MICA
AT 350 mM

In our previous study,18 we have analysed unfolded and
deformed conformation near the model mica for Ci = 20 mM.
We now consider the case of Ci = 350 mM and ask whether
the surface can still induce unfolding. We take Lz = 7.61 nm
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FIG. 5. Snapshots of the locations of the ions in the x − z projection for the system with Ci = 150 mM which is bounded by the walls. The values of E are
1, 5, and 10 V/nm from the left to the right panel, respectively. The atoms of the wall are marked in orange. The sodium ions are shown as black spheres and
chlorine ions as grayish spheres.

and adopt the periodic boundary conditions without imple-
menting the Ewald summation as using it would require the
system to be neutral overall. The data on Figure 2 indicate
that E should be similar across a range of Ci between 20 and
the vicinity of 300 mM. It is thus not surprising that among
six adsorbed conformations shown in Figure 8 two are un-
folded (corresponding to panels (d) and (f)) and four are just
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FIG. 6. The distribution of the values of parameter w for the indicated
strengths of the electric field — the numbers next to the histogram lines spec-
ify E in units of V/nm. The system is bound by the reflecting walls. The top
panel is for 20 mM and the bottom panel for 150 mM.

FIG. 7. Examples of conformations of the tryptophan cage in an electric
field. Panels (a), (b), and (d) correspond to the situation with the bound-
ing walls and panel (c) — without. The left panels are for Ci = 20 mM
and the right ones for 150 mM. In (a): E = 10 V/nm, w = 0.51, and Rg

= 1.62 nm; in (b): E = 1 V/nm, w = 0.24, and Rg = 1.35 nm; in (c): E
= 1 V/nm, w = 0.68, and Rg = 1.80 nm; in (d): E = 1 V/nm, w = 0.0, and
Rg = 1.03 nm.
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FIG. 8. Examples of final conformations of 1l2y resulting from adsorption
to the mica surface at 350 mM. In the initial state, the main axis of the pro-
tein is parallel to the surface and the center of mass is at a distance h away
from it. In panels (a) and (d), h is 0.9 nm; in (b) and (e) — 1.1 nm; in (c)
and (f) — 1.5 nm. In the top panels, K8+ and R16+ point towards the sur-
face in the initial state (the “first” conformation in the sense discussed in
Ref. 18. In the bottom panels, the two amino acids point away (the “second”
conformation).

deformed. The attachment to the surface is usually accom-
plished by N1, K8, and sometimes R16.

The distinction between the unfolding and deforming tra-
jectories is illustrated in Figure 9. In each trajectory, one starts
in the native state and observes diffusion towards the surface
followed by an adsorption. In the unfolding trajectories, like
the one leading to state (f) in Figure 8, both w and Rg depart
dramatically from their native values and indicate elongation

FIG. 9. Time evolution of the parameter w (top) and Rg (bottom) for the
tryptophan cage. The dotted line corresponds to 1l2y in bulk water for Ci

= 350 mM. The unfolding trajectory denoted as f corresponds to the final
structure (f) in Figure 8, whereas the deforming trajectory b corresponds to
the final structure (b) in Figure 8.

of the protein. In the deforming trajectories (e.g., leading to
state (b) in the same figure) they do not. The methods to char-
acterize the deformation are explained in Ref. 18.

Parameters w and Rg provide independent geometrical
characterization of the conformation. Rg is a measure of the
radius of an isotropic sphere that can be associated with
the protein whereas w is a dimensionless measure of distor-
tions along the three main directions of rotations. Certainly, a
large w must come with a large Rg, but — as suggested by
Figure 10 based on at least 12 trajectories — the cross-
correlation is not linear. In this figure, the initial conforma-
tions (the first 3 to 5 ns) are discarded.

If we define the unfolded conformations to be ones for
which the average w in the stationary state is bigger than
0.4 nm and the average Rg bigger than 1.2 nm then we ob-
serve a shift as a function of Ci. For 20 mM (the left panel of
Figure 10), 46.7% are found to be extended, 40% deformed,
and 13.3% borderline. For 350 mM, on the other hand, only
16.68% are unfolded (the right panel). This finding is con-
sistent with the results obtained by Skepo et al.32 within a
coarse-grained model and using a Monte Carlo sampling.
They studied a proline-rich protein PRP-1 that adsorbs to
the mica surface (with a negative surface charge as used
here) at various values of Ci. The PRP-1 protein is am-
phiphilic. Its N-terminal is charged negatively and the C-
terminal is charged positively. The proteins get adsorbed
to the surface by the C-terminal region. In the absence of
mobile ions in the solution, the protein is extended. On
increasing Ci, the conformations become more and more
compact.32

VI. NEUTRALIZATION OF THE CHARGE
OF THE MICA SURFACE

We now address situations in which the charge on
the model mica is fully (and locally) neutralized through
diffusion-induced fluctuations in a system that is coupled to a
large particle reservoir. The net charge on the surface consid-
ered here is about −76e and that many positive ions need to be
added to the solvent to balance it. This can be accomplished
if further away from the surface the equal number of posi-
tive charges is left behind. As an illustration, we consider the
case when the solvent contains 13 ions of Cl− and 88 of Na+
which corresponds to Ci = 600 mM. One may think of this sit-
uation as the case of Ci = 150 mM plus compensation of the
surface charge. We have run 22 simulations originating from
the native state in various orientations and positions relative to
the surface. In three of them, the protein escapes to the bulk.
In the remaining runs adsorption leads either to the deformed
or borderline conformations. Examples of four final confor-
mations are shown in Figure 11. The top two panels corre-
spond to simulations with the periodic boundary conditions in
the lateral directions and with the electrostatic cutoff whereas
the bottom two panels correspond to the 2D Ewald summa-
tion. Despite various starting conditions and different bound-
ary conditions these conformations are qualitatively similar
— none of them unfolded.
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FIG. 10. Cross-plots of parameters w and Rg for the tryptophan cage, near the mica surface. The data points are obtained by combining all trajectories that
were studied. Panel (a) is for Ci = 20 mM and panel (b) for Ci = 350 mM. Conformations from the initial stages are discarded. The red points correspond to
the unfolding trajectories, blue — to the deforming ones; the yellow and green points are borderline cases. The green points are for the situations (like in panel
(e) of Figure 8) in which the protein is attached by two amino acids (N1,K8) but Rg is nearly native. In most unfolded conformations, the attachment is by the
two amino acids. The percentage numbers represent the relative contributions.

But now we pose the problem differently. Suppose that
the starting conformation is already unfolded due to an incom-
plete charge neutralization and then extra ions are brought in
the vicinity of the surface as a result of diffusion from an-
other region of the solvent. Will the protein stay unfolded?
Our studies show that they will. As an illustration, we con-
sider two unfolded conformations obtained for Ci of 20 mM

(2 ions of Cl− and 1 ion of Na+) as initial situations and then
add 76 more ions of Na+. After 12 ns of simulations using the
2D Ewald summation, we arrive at conformations shown in
Figure 12 — all of them are unfolded since one terminus is
seen to move around within the solvent. However, some com-
pactification does take place. We cannot exclude the possibil-
ity that a very long run will lead to formation of a temporary

FIG. 11. Examples of final conformations of 1l2y resulting from adsorption to the neutralized mica surface. In the initial state, the main axis of the native
protein is parallel to the surface and the center of mass is at the distance of h away from it. In panels (a), (b), and (c), h is set equal to 1.1 nm; in (d) — 0.9 nm.
Panels (a) and (c) correspond to the so called “first” initial orientation as defined in Ref. 18 and panels (b) and (d) to the “second”. In both of these the main
axis of the protein is parallel to the surface but at various angles in its plane. The bottom panels involve the 2D Ewald summation (the runs are 20 ns long) and
the top panels do not (the runs are 12 ns long).
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FIG. 12. The left panels show two examples of starting conformations of 1l2y derived under the condition of no overall neutralization. The corresponding
panels on the right show what happens with these conformations when the mica surface is neutralized suddenly and the system is evolved further for 12 ns. In
panel (d) amino acid R16+ is close to the surface but is not attached to it.

near-native conformation. We expect that such a conformation
will then deform rapidly.

VII. Final comments

The results discussed here have been obtained for just
one small protein. The ratio of the number of the deformed
conformations to the number of the unfolded ones is expected
to depend not only on the size and nature of the protein but
also, as demonstrated here, on the ionic concentration.

Our results are qualitatively compatible with a study of a
β-sheet protein in an electric field.33 The authors have used a
simplified model in which a protein is represented by a system
of electric dipolar moments associated with NH and OC in the
amide plane so that each amino acid can be considered as a
dipole with the strength of 1.1 10−29 Cm. The dipoles align
with the field and, according to a Monte Carlo simulation,

there is a transition to an elongated α-helical structure at a
sufficiently strong field — between 0.2 and 0.6 V/nm. The
similarity to our studies is that the native-like and elongated
conformations may coexist in this model. However, in our all-
atom simulations, the α-helix gets destroyed at E = 0.4 V/nm
when there are no bounding walls (see Figure 4). With the
bounding walls, a field of 1 V/nm is found to preserve the
general shape of the protein but not its helix. Thus the dipolar
representation of proteins appears to be an oversimplification.

Prior to us, an all-atom study of a protein in the electric
field has been performed by Budi et al.34 in the context of
the impact of ac and dc electromagnetic devices on human
health. They have used a different force field and the protein
under consideration was the 30-residue long chain B of the
insulin. This chain has one α-helix in the native state. No ions
appear to be introduced into the solvent. In the static field
case, E varied between 0.01 and 1 V/nm and there were no
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walls bounding the system. The field of 1 V/nm was found to
unravel the helix, increase Rg, and to align the protein along
the field. For E = 0.1 V/nm, the α-helix was found to be
stable, Rg near-native and no alignment with the field. For E
= 0.5 V/nm, there is some increase in Rg and a partial align-
ment with the field. All of these is consistent with our re-
sults for the tryptophan cage for Ci = 20 mM (see Figure 1
of the supplementary material).37 The dynamics of structure
fluctuations are discussed in Figure 3 of the supplementary
material.37

It should be noted that the electric fields generated by
mica are substantially larger than those used in gel elec-
trophoresis which are of order 10−6 V/nm. They are also
larger than those encountered in recent studied involving
biomolecules in an electric field. For instance, it has been
demonstrated experimentally35 that protein-DNA complexes
get destabilized by fields smaller than 10−4 V/nm through
an increase in a dissociation rate. At the same time, there
is evidence36 that an immobilized metalloprotein azurin can
retain a native-like conformation in air at fields of order
0.01 V/nm. We find — in the context of the tryptophan cage
— that the destabilizing fields should be bigger.
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