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Rozdziaª 1
Wprowadzenie.
Przez wiele lat badania z¡ste zek biologi zny h taki h jak biaªka, DNA zy RNA
byªy prowadzone metodami bio hemi znymi. Metody te pozwalaj¡ pozna¢ i h funk je
peªnione w »ywy h organizma h i pro esy hemi zne, w który h u zestni z¡. W do±wiad zenia h dane substan je wystpuj¡ w pewny h zadany h st»enia h, natomiast
wyniki stanowi¡ pewn¡ u±rednion¡ warto±¢ po wszystki h z¡ste zka h w rozwa»anym
ukªadzie. W ostatni h lata h pojawiªy si nowe te hnologie, które daj¡ mo»liwo±¢ badania ukªadów biomolekularny h w jesz ze mniejszej skali. Wraz z wynalezionym w 1986
roku mikroskopem siª atomowy h (ang. AFM) staªo si wkrót e mo»liwe dokonywanie
pomiarów i manipulowanie pojedyn zymi z¡ste zkami. W biaªka h i i h kompleksa h
zsto za hodzi zamiana energii hemi znej w pra  poprzez zmian konforma ji. Siªy
me hani zne odgrywaj¡ równie» klu zow¡ rol w regula ji struktury i funk ji komórek i
tkanek. Dlatego manipulowanie z¡ste zkami biologi znymi za pomo ¡ mikroskopu siª
atomowy h, sz zyp ów opty zny h i inny h urz¡dze« nanote hnologi zny h za zyna
mie¢ ogromne zna zenie w poznawaniu me hanizmów biologi zny h wa»ny h pro esów
[1, 2, 3℄. Dane otrzymywane za pomo ¡ me hani zny h manipula ji zazwy zaj wymagaj¡ teorety zny h interpreta ji, który h mog¡ dostar zy¢ symula je numery zne. Taka
potrzeba wystpuje w sz zególno± i w przypadku bada« z¡ste zek biaªkowy h (na
przykªad [4℄) z powodu bardzo skomplikowanej sie i interak ji midzy tworz¡ ymi je
aminokwasami. Sposób, w jaki posz zególne elementy skªadowe biaªek oddziaªuj¡ wzajemnie ze sob¡ skutkuje na przykªad dla wykresów siªy w funk ji roz i¡gania ze staª¡
prdko± i¡ biaªka i otrzymywany h wtedy maksimów siªy dla tej zale»no± i [5, 6, 7, 8℄.
Symula je peªnoatowowe wniosªy zna zny wkªad do zrozumienia me hanizmu du»y h
zmian konforma yjny h w biaªka h wywoªany h me hani znymi manipula jami (na
przykªad [9, 10, 11℄). Jednak»e takie symula je s¡ nieodª¡ znie zwi¡zane z ograni zeniami doty z¡ ymi skali zasu i rozmiarami badanego ukªadu. Jednym z rozwi¡za«
4

jest przyspieszenie modelowany h pro esów o kilka rzdów wielko± i, o niezamierzenie
mo»e prowadzi¢ do zakªó enia me hanizmów zy zny h zwi¡zany h z danym pro esem. Innym sposobem podej± ia jest u»y ie modeli gruboziarnisty h. Te modele mog¡
by¢ zastosowane równie» do inny h pro esów zwi¡zany h z du»ymi zmianami konforma yjnymi, takimi jak zwijanie zy rozwijanie termi zne. Mog¡ one tak»e znale¹¢
zastosowanie w badaniu bardzo du»y h ukªadów.
Rozdziaª drugi niniejszej pra y jest po±wi ony powy»ej omówionym zagadnieniom.
Przedstawione w niej zostaªy modele gruboziarniste z¡ste zek DNA i biaªek. Wprowadzone zostaj¡ nastpnie ró»ne sposoby manipula ji me hani zny h i zastosowane do
z¡ste zki podwójnej helisy DNA. Dalej przeprowadzona zostaje analiza wpªywu oddziaªywa« hydrodynami zny h na pro es zwijania si biaªek oraz za howanie w stanie
równowagowym w porównaniu z sytua j¡, gdy nie zostaª uwzgldniony efekt wzajemnego wpªywania na siebie posz zególny h z± i biaªka poprzez zaburzanie pola prdko± i
przepªywu ie zy. Powy»sze zagadnienia wraz z przedstawionymi wynikami zawarte w
tym rozdziale byªy rozwa»ane w pra a h II i IV oraz w pra y III maj¡ ej harakter
przegl¡dowy
Rozdziaª trze i pra y zostaª po±wi ony zagadnieniu stanu przej± iowego dla proesu zwijania si biaªek. Przedstawione podej± ie zostaªo oparte na analizie bardzo
prosty h modeli siatkowy h (dwuwymiarowy h), dla który h mo»na wskaza¢ wszystkie mo»liwe szlaki przej±¢ konforma yjny h prowadz¡ y h do zwini ia si modele z¡ste zki. Znajomo±¢ stanów przej± iowy h wykorzystano do analizy ró»ny h znany h
metod wyzna zania stanów przej± iowy h dla biaªek. Materiaª zawarty w tym rozdziale po hodzi z pra y I.
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Rozdziaª 2
Dynami zne modele gruboziarniste
2.1

Konstruk ja modeli gruboziarnisty h.

Poni»ej przedstawiony zostanie sposób konstruk ji modeli gruboziarnisty h wykorzystany h dalej w symula ja h. W przypadku biaªek model reprezentowany jest przez
atomy C α poª¡ zone oddziaªywaniami harmoni znymi. Kontakty natywne, takie jak
wi¡zania wodorowe, opisane s¡ poten jaªem Lennarda-Jonesa. W analogii do tego modelu zostaªy skonstruowane modele DNA. Modele zostaªy skonstruowane analogi znie
do modeli Go dla biaªek, sz zególnie w opar iu o implementa j zaprezentowan¡ w
artykuªa h [4, 12, 13, 14℄.
2.1.1

Biaªka.

Wykorzystany przez nas model gruboziarnisty typu Go [15℄ bazuje na znajomo± i
stanu natywnego. Jest wiele sposobów na zdeniowanie takiego modelu. Jako przykªady mog¡ posªu»y¢ pra e [16, 17, 18, 19, 20, 21℄. Sz zegóªy naszej implementa ji
podane s¡ w pra y [22, 21℄. Ka»dy aminokwas jest reprezentowany przez jedn¡ kulk
umiesz zon¡ w poªo»eniu atomu Cα . Kulki s¡siaduj¡ e ze sob¡ wzdªu» ªa« u ha s¡
ze sob¡ zwi¡zane za pomo ¡ poten jaªu harmoni znego posiadaj¡ ego minimum dla
odlegªo± i 3.8 Å dla ka»dej pary. Ponadto na kulki wzdªu» ªa« u ha naªo»ony jest poten jaª hiralny, za pomo ¡ którego wprowadzamy lokaln¡ sztywno±¢ ªa« u ha [22℄.
Pozostaªe oddziaªywania pomidzy kulkami i i j dziel¡ si na dwie grupy: natywne
i nienatywne, jak pokazano to w pra y [22℄. Oddziaªywania natywne
symulowane
  s¡ 
6 
12
σij
σij
za pomo ¡ efektywnego poten jaªu Lennarda-Jonesa, Vij = 4ε rij
− rij
, natomiast oddziaªywania dla kontaktów nienatywny h s¡ zysto odpy haj¡ e. Parametr
odlegªo± iowy σij zostaª tak dobrany, by minimum poten jaªu wypadaªo dla natyw6

nej odlegªo± i midzy aminokwasami (i h atomami Cα ). Parametr energii ε jest taki
, bd¡ e przybli»esam dla wszystki h kontaktów. Jako jego warto±¢ wybrano 1 kcal
mol
niem ±redniej warto± i dla oddziaªywa« midzy aminokwasami. Wów zas zredukowana
(bezwymiarowa) temperatura Te zdeniowana jako kB T /ε, gdzie kB jest staª¡ Boltzmanna, natomiast T ozna za temperatur bezwzgldn¡, a w temperaturze pokojowej
wynosi 0.3. W pobli»u tej temperatury wiele biaªek posiada swoje optimum zwijania
( zas zwijania jest najkrótszy), a tak»e przy tak dobrany h parametra h energii i temperatury symula je roz i¡gania z¡ste zek tytyny odpowiadaj¡ wynikom otrzymanym
eksperymentalnie [23, 24℄.
Wszystkie kulki s¡ obdarzone t¡ sam¡ mas¡ m, a równanie ru hu dla ka»dej kulki
jest zadane przez równanie Langevina

m~r¨ = −γ(~r˙ ) + F~ c + ~Γ ,

(2.1)

które wprowadza termostat oraz imituje dynami zne efekty wpªywu roztworu na ukªad.
W powy»szym wzorze ~r ozna za poªo»enie kulki, F~ c siª dziaªaj¡ ¡ na kulk, po hodz¡ ¡ z wprowadzony h powy»ej poten jaªów, γ ozna za wspóª zynnik lepko± i, za±
√
~Γ jest biaªym szumem z dyspersj¡ 2γkB T . Wspóª zynnik lepko± i γ wynosi 2 m/τ
gdzie τ jest harakterysty zn¡ skal¡ zasu. Dynamika jest prowadzona w warunka h
nadtªumienia, wi harakterysty zna skala zasu jest zwi¡zana z odlegªo± i¡ odpowiadaj¡ ¡ harakterysty znej odlegªo± i midzy dwoma aminokwasami (5 Å) pokonan¡
pod wpªywem dyfuzji, i wynosi ona ok. 1 ns. W przypadku maªego tªumienia τ bdzie odpowiada¢ skali zasu os yla ji w studni poten jaªu Lennarda-Jonesa i jest ona
wów zas zna znie mniejsza. Równania ru hu s¡ rozwi¡zywane za pomo ¡ s hematu
predyktor-korektor (Geara) pi¡tego rzdu [25℄.
2.1.2

DNA.

Fizy zne wªasno± i podwójnej helisy DNA s¡ bardzo wyraziste [26℄ w porównaniu z
innymi biomolekuªami. Jej du»a sztywno±¢ wynika z faktu, »e dsDNA ma ksztaªt spleiony h dwó h pojedyn zy h ni i, midzy którymi poprzez sparowane zasady tworz¡
si wi¡zania wodorowe, natomiast midzy kolejnymi zasadami wzdªu» ka»dego z ªa« uhów tworz¡ si oddziaªywania bo zne (ang. sta king). Dodatkowo fosforanowe grupy
obe ne w ªa« u hu DNA obdarzone s¡ ªadunkiem elektry znym. Wszystkie te e hy
s¡ wykorzystane przez maszyneri komórkow¡ w pro esa h transkryp ji, transla ji i
upakowania DNA. Na przykªad helikazy, które rozwijaj¡ podwójn¡ helis by utworzy¢
dostp do pojedyn zej ni i dla polimerazy, staªy si motorami zdolnymi przesuwa¢
si wzdªu» z¡ste zki DNA. Topoizomerazy rozrywaj¡ i ª¡ z¡ z¡ste zki DNA w e7

lu zmniejszenia napr»enia ªa« u hów, które kumuluje si pod zas pro esu replika ji.
Ostate znie biaªka ª¡ z¡ e si z DNA ª¡ z¡ si z DNA gªównie nawigowane oddziaªywaniami elektrostaty znymi.
Podwójna helisa DNA ma prostsz¡ struktur ni» biaªka, jako poprawne mog¡ by¢
tworzone tylko dwa rodzaje par: A-T i G-C, z który h w pierwszej tworzone s¡ dwa wi¡zania wodorowe, a w drugim przypadku trzy takie wi¡zania. W przypadku konstruk ji
modelu gruboziarnistego DNA nale»y utworzy¢ obiekt peªni¡ y funk j elementów ªa«u ha, np w miejs u poªo»enia fosforu. Ozna zmy taki obiekt symbolem P. Taki model
mo»e by¢ ak eptowalny dla pojedyn zego ªa« u ha DNA. Jednak»e w przypadku podwójnej helisy prowadzi to do odlegªo± i 17 Å midzy atomami fosforu sparowany h
zasad. Ta relatywnie du»a odlegªo±¢ mo»e prowadzi¢ do du»ej me hani znej niestabilno± i w modelu, ale pozwala na badanie koªowego DNA i plazmidów o wielko± i rzdu
mikrona z napi iem torsyjnym [27℄. Bardziej sz zegóªowa konstruk ja jest przedstawiona w modelu I, w którym nukleotydy A i T s¡ zbudowane z ztere h kulek, a
nukleotydy G i C z pi iu. Jedna z kulek reprezentuje grup fosforanow¡ i ukier,
kolejna zasad, natomiast pozostaªe dwie lub trzy reprezentuj¡ atomy tworz¡ e wi¡zania wodorowe. Wi¡zania wodorowe s¡ na±ladowane za pomo ¡ efektywnego poten jaªu
Lennarda-Jonesa. Ten poten jaª zostaª te» wykorzystany do symulowania oddziaªywa«
bo zny h. Pozostaªe oddziaªywania strukturalne symulowane s¡ za pomo ¡ poten jaªów harmoni zny h z du»ymi staªymi elasty znymi. S hematy zna konstruk ja tego
modelu pokazana jest na rysunku 2.1.
Bardziej uprosz zone modele posiadaj¡ zredukowan¡ li zb kulek przypadaj¡ ¡ na
jeden nukleotyd. W modelu ozna zonym tutaj numerem rzymskim II, jedna kulka
imituje grup fosforanow¡ i ukier, a druga zasad. S hemat tego modelu przedstawiony
jest w górnej z± i rysunku 2.2. W modelu tym rozró»nienie midzy parami A-T i
G-C polega nie na odseparowaniu ka»dego wi¡zania jak to przedstawiono uprzednio,
le z poprzez modyka j amplitudy poten jaªu Lennarda-Jonesa przez odpowiednio
zynnik 2 i 3.
Pomidzy modelami I i II nale»aªoby umie± i¢ model ozna zony tutaj jako model
III, który zostaª zaprezentowany przez Knottsa i in. [28℄ w kontek± ie topnienia DNA.
W modelu III ka»dy nukleotyd skªada si z trze h kulek. S hematy znie jest on przedstawiony w dolnej z± i rysunku 2.2. Kulki reprezentuj¡ grup fosforanow¡, ukier i zasad. W modelu tym ªa« u h fosforanowo- ukrowy reprezentowany jest w inny sposób
ni» w poprzedni h przypadka h, gdzie nie istniaªo rozró»nienie midzy tymi grupami
w nukleotydzie. Wzdªu» ªa« u ha kolejne nukleotydy s¡ poª¡ zone wi¡zaniem midzy
grup¡ fosforanow¡ P jednego nukleotydu z kulk¡ odpowiadaj¡ ¡ ukrowi, ozna zon¡
dalej symbolem S. St¡d konstruk ja ªa« u ha modelu III jest bardziej skomplikowana
8

S hematy zna reprezenta ja nukleotydów w modelu I. U góry sparowane zasady A-T
A u doªu G-C (odpowiednio z dwoma i z trzema wi¡zaniami wodorowymi).
Rysunek 2.1:

S hematy zna reprezenta ja nukleotydów w modela h II i III. Cienkie linie przedstawiaj¡ sposób tworzenia ªa« u ha fosforanowo- ukrowego.
Rysunek 2.2:

9

ni» w modela h I i II, w który h ª¡ zono kolejne kulki P.
Rozwa»any przez nas ukªad to struktura zdeponowana w Protein Data Bank oznazona kodem 119D, która zostaªa wyzna zona przez Leonarda i Huntera [29℄. Odpowiada ona palindromowej sekwen ji 5'-d(CGTAGATCTACGTAGATCTACG)-3' i bdziemy j¡ tu ozna zali symbolem S1 (litera d w powy»szej sekwen ji ozna za, »e w ka»dym
z nukleotydów jako ukier wystpuje deoksyryboza). Wikszo±¢ przedstawiony h przez
nas wyników zostaªa otrzymana dla sekwen ji S1 . Dodatkowo w przypadku s hematów
A i B rozwa»aj¡ zale»no±¢ otrzymany h wyników od wyboru sekwen ji dokonali±my
obli ze« dla trze h inny h sekwen ji. Pierwsza z ni h, ozna zona symbolem S2 , skªada
si z 21 par zasad: 5'-d(ACGTGATCGATGATAAGCTGT)-3'. Odpowiadaj¡ a tej sekwen ji struktura zostaªa otrzymana przez Masliaha i Maureta [30℄, i zdeponowana
w PDB z kodem 1JYK. Pozostaªe dwie sekwen je, ka»da po 22 pary zasad, zostaªy
wygenerowane syntety znie za pomo ¡ algorytmu opisanego w dalszej z± i pra y,
korzystaj¡ ego z u±redniony h parametrów geometry zny h zwi¡zany h z pojedyn zymi parami zasad. I h sekwen jami s¡ poly-(dA-dT) i poly-(dG-dC). Dalej przyjto
konwen j, »e je±li na wykresa h nie pojawia si informa ja doty z¡ a sekwen ji, to
przedstawione na nim rezultaty doty z¡ sekwen ji S1 .
Stany podstawowe tego ukªadu dla wszystki h modeli s¡ przedstawione na rysunku 2.3. Dªu»sze fragmenty byªy uzyskane przez powtarzanie bazowej sekwen ji lub
przez tworzenie zale»ny h od sekwen ji struktur oparty h na u±redniony h parametra h geometry zny h.
DNA atomic structure

5’ − 3’

3’ − 5’

Model I

5’ − 3’

3’ − 5’

Model II

5’ − 3’

Model III

3’ − 5’

5’ − 3’

3’ − 5’

Po lewej stronie znajduje si peªnoatomowa reprezenta ja z¡ste zki 119d podwójnej
helisy DNA. Pozostaªe rysunki przedstawiaj¡ reprezenta j tej struktury w rozwa»any h przez nas
modela h.
Rysunek 2.3:
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Model I: opis

Rozpo zynamy od wprowadzenia trze h typów kulek: p, h i b, jak to pokazano
na rysunku 2.1. Kulki typu p tworz¡ szkielet ªa« u ha, który w rze zywisto± i skonstruowany jest z poª¡ zony h grup fosforanowy h z grupami deoksyrybozy. Kulka p
umiesz zona zostaªa w pozy ji wgla C4* pier± ienia deoksyrybozy. Dziki temu mo»e
ona peªni¢ funk j szkieletu ªa« u ha fosforanowo- ukrowego, a zarazem zostaje ona
umiesz zona bli»ej zasady nukleotydu. Atom C4* jest atomem deoksyrybozy poªo»onym najbli»ej grupy fosforanowej. Kulki typu h maj¡ poªo»enia atomów w zasada h,
które peªni¡ rol donorów i ak eptorów wi¡za« wodorowy h. W ytozynie kulki h znajduj¡ si w poªo»enia h atomów O2, N3 i N2 zasady. W przypadku guanozyny s¡ to
atomy O6, N1 i N2, natomiast dla adenozyny i tyrozyny atomy odpowiednio: N6, N1,
oraz N3 i O4. Kulki typu h w ka»dym nukleotydzie s¡ poª¡ zone z kulk¡ b, peªni¡ ¡
funk j zasady. W stanie natywnym kulk b umiesz za si w poªowie odlegªo± i midzy
kulk¡ p i ±rodkiem masy kulek h danego nukleotydu. Konstruk ja ta prowadzi do 4- i
5-krotnego zredukowania stopni swobody wzgldem modelu peªnoatomowego.
W tabeli 2.1 przedstawione zostaªy wspóªrzdne kartezja«skie dla kulek deniuj¡y h model. Znajomo±¢ ty h wspóªrzdny h pozwala na wygenerowanie syntety znego
dsDNA tylko na podstawie sekwen ji. Wspóªrzdne wyzna zono na podstawie obli ze«
±redni h parametrów geometry zny h struktury wybranej przez nas w PDB.
Kulki p s¡ poª¡ zone ze sob¡ za pomo ¡ oddziaªywa« harmoni zny h tworz¡ dwa
oddzielne ªa« u hy. Elasty zny poten jaª mo»na przedstawi¢ za pomo ¡ poni»szego
wzoru:
pp
Vi,i+1
(2.2)
= Kb · (~rpi − ~rpi+1 − dpi pi+1 )2 ,
gdzie wska¹nik i przebiega po kolejny h nukleotyda h nale»¡ y h do jednego ªa« u ha,
natomiast dpipi+1 ozna zaj¡ odlegªo± i midzy kulkami p s¡siaduj¡ y h nukleotydów w
stanie natywnym. Te odlegªo± i nie s¡ jednakowe dla wszystki h par, natomiast ±rednia
wynosi 5.8 Å z od hyleniem standardowym 0.3 Å. rednie parametrów geometry zny h
przedstawione w tabeli 2.1 mog¡ zosta¢ u»yte do konstruk ji bazuj¡ ej tylko na znajo2
mo± i sekwen ji struktury dsDNA. Warto±¢ staªej spr»ysto± i wynosi Kb = 50 ε/Å ,
gdzie ε ozna za skal energii oddziaªywa« wodorowy h, o zostanie pokazane dalej.
Wizy stery zne naªo»one na szkielet fosforonowo- ukrowy s¡ reprezentowane przez
nastpuj¡ e dwa poten jaªy na k¡ty wi¡zania i dwu± ienne pomidzy kulkami p.

V

B

=

N−2
X

i=N1

Kθ (θi − θ0i )2 ,
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(2.3)

Kulka
p
b (A)
h1(A)
h2(A)
b (T )
h1(T )
h2(T )
b (G)
h1(G)
h2(G)
h3(G)
b (C)
h1(C)
h2(C)
h3(C)
p
b (A)
b (T )
b (G)
b (C)

W spolrzedne [Å]
x
y
z
MODEL I
−7.039 −2.284 −0.492
−3.841 −0.516
0.110
−0.498
0.194
0.286
−0.829
2.308
1.138
−4.439 −0.293 −0.489
−2.026
0.614 −0.256
−1.692
2.782 −0.717
−3.737 −0.997 −0.186
−0.793
2.423
0.731
−0.449
0.300
0.131
−0.005 −1.851 −0.500
−4.603 −0.802 −0.163
−1.768
2.928 −0.103
−2.146
0.665
0.178
−2.524 −1.552
0.428
MODEL II
−7.039 −2.284 −0.492
−2.443
0.261
0.832
−3.197
1.046 −0.351
−2.183
0.230
0.468
−3.153
0.825
0.139

Tabela 2.1: Wspóªrzdne kartezja«skie dla kulek w modela h I i II podwójnej helisy DNA. Wspóªrzdne zale»¡ od rodzaju nukleotydu. Poni»szy opis pokazuje jak skonstruowa¢ dsDNA o dowolnej
sekwen ji. Dla nukleotydu znajduj¡ ego si w pozy ji (n + 1) w pierwszym ªa« u hu wspóªrzdne dla odpowiadaj¡ y h mu kulek s¡ wyzna zone poprzez nastpuj¡ e transforma je: x(n + 1) =
xcos(n 36◦ ) − ysin(n 36◦ ), y(n + 1) = xsin(n 36◦ ) + ycos(n 36◦ ), z(n + 1) = z + n 3.4, gdzie x, y i
z ozna zaj¡ wspóªrzdne po z¡tkowe podane w tabeli. Transforma je skªadaj¡ si z rota ji wokóª osi
z o aªkowitej krotno± i k¡ta 36◦ , oraz transla ji wzdªu» osi z o aªkowit¡ krotno±¢ odlegªo± i 3.4 Å.
Drugi ªa« u h podwójnej helisy jest konstruowany w taki sam sposób, z tym »e przed powy»szymi
transforma jami nale»y dokona¢ transforma ji wspóªrzdny h z tabeli w nastpuj¡ y sposób: (x,y,z) w
(-x,y,-z) dla ka»dej kulki. Dalsze opera je geometry zne pokrywaj¡ si z opera jami przedstawionymi
dla pierwszego ªa« u ha. Podobna konstruk ja dla modelu III zostaªa przedstawiona w pra y [28℄.
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V

D

=

N−3
X
i=1

[Kφ1 (1 + cos(φi − φ0i )) + Kφ3 (1 + cos3(φi − φ0i ))] .

(2.4)

K¡t wi¡zania θi jest mierzony midzy k¡tami pi − pi+1 oraz pi+1 − pi+2 , natomiast k¡t
dwu± ienny φi jest k¡tem midzy dwiema pªasz zyznami: jedna jest zdeniowana przez
wi¡zania pi − pi+1 i pi+1 − pi+2 , a druga przez wi¡zania pi+1 − pi+2 and pi+2 − pi+3 .
Wska¹nik 0 ozna za warto± i natywne, N symbolizuje numer nukleotydu w ªa« u hu.
Dla staªy h w poten jaªa h przyjli±my Kθ = 20 ε/(rad)2, Kφ1 = 1.0 ε, Kφ3 = 0.5 ε, w
analogii do [31℄.
Wszystkie oddziaªywania midzy kulkami nale»¡ ymi do tego samego nukleotydu
s¡ opisane poten jaªami harmoni znymi nastpuj¡ ej posta i:
X
Vi,iνµ =
Kb · (~rµi − ~rνi − dµi νi )2 ,
(2.5)
ν,µ

gdzie ν i µ nale»¡ do i-tego nukleotydu. Równowagowe odlegªo± i dµν przyjmuj¡ w
strukturze natywnej wielko± i, które wynosz¡ w przybli»eniu od 2.3 ± 0.1 Å dla s¡siaduj¡ y h ze sob¡ kulek h (w nota ji z rysunku 2.1 pary: h1j -h2j and h2j -h3j ) do
3.6 ± 0.7 Å dla odlegªo± i midzy kulk¡ b a kulk¡ h.
Kulki h z jednego ªa« u ha mog¡ tworzy¢ wi¡zania wodorowe z kulkami tego samego
typu z drugiego ªa« u ha. W najprostszej wersji stosujemy metod zastosowan¡ w ze±niej w przypadku biaªek i do opisu ty h oddziaªywa« u»yli±my poten jaª LennardaJonesa:
σh h
σh h
hh
Vi,j
= 4ε[( i j )12 − ( i j )6 ] ,
(2.6)
rh i h j
rh i h j
gdzie i i j s¡ wska¹nikami sparowany h kulek h, oraz rhi hj = |rhi −rhj |. Parametry σhi hj
s¡ dobrane tak, by dla ka»dego kontaktu oddziaªywanie to byªo stabilizowane w strukturze natywnej jako minimum poten jaªu. Wobe tego za hodzi σhi hj = 2−1/6 dhi hj .
Warto±¢ dhihj ozna zaj¡ a odlegªo±¢ midzy kulkami h tworz¡ ymi wi¡zanie (wodorowe) wynosi 2.66 ± 0.14 Å. Dla biaªek pokazano, »e do opisania oddziaªywa« natywny h
wa»niejszy od wyboru rodzaju poten jaªu okazaª si odpowiedni sposób wyzna zenia
mapy kontaktów [32℄.
Oddziaªywania bo zne pomidzy kulkami b nale»¡ ymi do kolejny h w sekwen ji
nukleotydów z jednego ªa« u ha równie» opisane s¡ za pomo ¡ poten jaªu LennardaJonesa:
σb b
σb b
bb
Vi,i+1
= 4ε[( i i+1 )12 − ( i i+1 )6 ] .
(2.7)
rbi bi+1
rbi bi+1
Odlegªo±¢ midzy parami kulek b wynosi 4.43 ± 0.42 Å w strukturze natywnej.
Wszystkie oddziaªywania opisane powy»ej wystpuj¡ w stanie natywnym. Jednak»e
w trak ie symula ji, gdy struktura mo»e zna znie odbiega¢ od przypadku natywnego,
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wprowadza si dodatkowe oddziaªywania. W sposób analogi zny jak w modela h typu
Go, wprowadzili±my zysto odpy haj¡ e oddziaªywania (opisane równie» poten jaªem
Lennarda-Jonesa ob itym w minimum oraz przesunitym tak, by w punk ie ob i ia
wynosiª zero). Na potrzeby tego poten jaªu ka»dej kul e przypisali±my ±redni  twardej
sfery, i wynosz¡ one: 2.0 Å, 3.4 Å, i 6.0 Å odpowiednio dla kulek h, b i p. Relatywnie
du»y rozmiar kulek p sªu»y uniemo»liwieniu przenikania si ªa« u hów fosforanowoukrowy h.
Dynamika w modelu jest wprowadzona w taki sam sposób jak w przypadku modelu
biaªkowego. Jako ±redni¡ warto±¢ energii wi¡zania wodorowego w dsDNA przyjli±my
0.6 kcal
, pod zas gdy w pra y [33℄ przyjto ok. 0.5 − 0.7 kcal
, a w pra y [28℄ 0.66 kcal
.
mol
mol
mol
rednio 2.5 wi¡zania wodorowego jest tworzone na jedn¡ par w dsDNA. St¡d ±rednia aªkowita energia oddziaªywania midzy sparowanymi parami zasad wynosi okoªo
1.5 kcal
w naszy h modela h. Ten wybór jest konsystentny z Te = 0.4 odpowiadaj¡ ej
mol
T = 300 K. Jednostka energii odpowiadaj¡ a powy»szemu wyborowi i maj¡ a wymiar
ε/Å odpowiada ok. 100 pN. W grani y entropowej oddziaªywania tra ¡ na zna zeniu
na rze z uktua ji termi zny h. W naszy h modela h, efekty entropowe za zynamy
obserwowa¢ dla Te okoªo 0.5  0.6.
Model II: opis modelu 2-kulkowego

W modelu 2-kulkowym, rozwa»amy tylko kulki ozna zone symbolami p i b dla ka»dego nukleotydu, tak jak to pokazano na rysunku 2.2. Kulki p umiesz zane s¡ w poªo»eniu atomu C4∗ z¡ste zki deoksyrybozy i peªni¡ one funk j ªa« u ha fosforanowoukrowego w z¡ste z e DNA w sposób analogi zny jak w modelu I. Poten jaª harmoni zny ª¡ z¡ y kulki p w ªa« u h oraz poten jaªy na k¡ty wi¡zania i dwu± ienny
s¡ wprowadzone tak samo, jak w przypadku modelu I. Kulka b w ka»dym nukleotydzie jest umiesz zona w geometry znym ±rodku zasady. Brak kulek h z modelu I jest
rekompensowany przez wprowadzenie poten jaªu midzy kulkami b sparowany h nukleotydów. rednie kartezja«skie wspóªrzdne poªo»e« kulek s¡ podane w Tabeli 2.1. W
elu rozró»nienia midzy parami A-T i G-C w sekwen ji DNA zwikszyli±my amplitud
dla poten jaªu Lennarda-Jonesa opisuj¡ e oddziaªywania midzy odpowiednimi zasadami, odpowiednio o zynnik 2 i 3. Poten jaª po hodz¡ y od oddziaªywa« bo zny h
midzy s¡siaduj¡ ymi kulkami b wzdªu» sekwen ji DNA jest taki sam jak w przypadku modelu I. rednia masa kulki wynosi m = 162 g/mol, a odlegªo±¢ midzy kulkami
tworz¡ ymi efektywne wi¡zanie wodorowe wynosi dla struktury natywnej 5.5 ± 0.8 Å.
Dla przypadku modelu II wyzna zyli±my równie» dªugo±¢ sztywno± i (ang. persistan e
length) i wynosi ona w temperaturze Te = 0.4 okoªo 50 nm.
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Model III: opis modelu 3-kulkowego

Model III wprowadzony w pra y [28℄ i s hematy znie przedstawiony na rysunku 2.2
opiera si na konstruk ji ka»dego z nukleotydów z trze h kulek. Od pozostaªy h modeli
ró»ni si w usz zegóªowieniu struktury ªa« u ha fosforanowo- ukrowego. O ile w przypadku modeli I i II ukier i deoksyryboza s¡ reprezentowane przez jedn¡ kulk, to w
modelu III ka»da z ty h grup jest reprezentowana przez osobn¡ kulk. Wobe tego ªa«u h jest tworzony przez poª¡ zone ze sob¡ kulk imituj¡ a deoksyryboz (ozna zon¡
przez s) i kulk p (grupa fosforanowa) w kolejnym nukleotydzie w sekwen ji.
Rozró»nienie ukru i grupy fosforanowej byªo rze z¡ istotn¡ z punktu widzenia
wprowadzenia oddziaªywania elektrostaty znego po hodz¡ ego od naªadowany h grup
fosforanowy h. adunki te zostaªy wprowadzone do modelu, aby imitowa¢ oddziaªywania DNA z jonami solwentu, jak i midzy grupami fosforanowymi poprzez kulombowskie odpy hanie midzy kulkami p. Odpowiedni poten jaª ma posta¢ Velec,ij =
P qi qj −rij /κ
D
e
, gdzie κD jest staª¡ Debye'a i jej warto±¢ zale»y od siªy jonowej roz4πε0 εrij
tworu. Na przykªad dla standardowej (typowej) siªy jonowej κD przyjmuje warto± i
rzdu 11 do 15 Å ( na przykªad dla [Na2+ ] = 50 mM, otrzymujemy κD = 13.6 Å). Tutaj nie rozwa»amy dalej ty h oddziaªywa«, poniewa» i h wpªyw jest stosunkowo maªy,
a naszym gªównym elem jest badanie wªasno± i me hani zny h manipula ji, a nie
zmiany za howania DNA pod wpªywem zmiany siªy jonowej solwentu.
Inne poten jaªy u»yte w tym modelu s¡ analogi zne do ty h u»yty h w modela h I
i II. Wyj¡tkiem jest poten jaª dla paruj¡ y h si zasad. My zastosowali±my efektywny
poten jaª Lennarda-Jonesa, pod zas gdy Knotts i in. [28℄ wykorzystali poten jaª 10-12
X
σbp
σbp
V bp =
4εbp [5( )12 − 6( )10 ] ,
(2.8)
rij
rij
base pairs

gdzie εbp zale»y od rodzaju par zasad (AT zy GC, gdzie εGC = 32 εAT ), i σbp wynosi
okoªo 2.9 Å) dla wszystki h par.
Hyeon i Thirumalai [33℄ rozwa»ali ostatnio model spinki RNA, w którym ka»dy
nukleotyd jest reprezentowany przez trzy kulki, imituj¡ e grup fosforanow¡, ukier i
zasad, zyli analogi znie do modelu podwójnej helisy DNA Knottsa i in. [28℄. Podobnie jak w pra y [28℄ poten jaª Debye'a-Hue kla opisuje oddziaªywania elektrostaty zne midzy kulkami p obdarzonymi ªadunkiem elektry znym, uwzgldniaj¡ zarazem
wpªyw jonów na ekranowanie ªadunków i efekt hydrata yjny. Jednak istniej¡ ró»ni e w
doborze poten jaªów niewi¡»¡ y h. Dodatkowo do poten jaªu dla paruj¡ y h si zasad
Hyeon i Thirumalai wprowadzili mo»liwo±¢ tworzenia oddziaªywa« bo zny h midzy
zasadami. Oddziaªywania bo zne s¡ odpowiedzialne za istnienie bardziej skomplikowany h konforma ji, taki h jak spinki RNA. Jako poten jaª paruj¡ y h si zasad Hyeon i
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Thirumalai u»ywaj¡ poten jaªu Lennarda-Jonesa bez dokonywania rozró»nie« na li zb tworzony h przez nie wi¡za« wodorowy h. Przyjmuj¡ oni, »e oddziaªywanie midzy
zasadami za hodzi wów zas, gdy znajduj¡ si one w odlegªo± i od siebie nie wikszej ni»
7 Å. Gªboko±¢ takiego poten jaªu wynosi 1.8 kcal
. Nienatywnie oddziaªuj¡ e ze sob¡
mol
kulki podlegaj¡ dziaªaniu odpy haj¡ ego poten jaªu z harakterysty znym parametrem
.
energii o warto± i 1.0 kcal
mol
Inny prosty model DNA zostaª ostatnio zaproponowany przez Ouldridge i in. [34℄
w kontek± ie ª¡ zenia si pojedyn zy h ªa« u hów DNA w dwuni iowe struktury. W
modelu tym równie» konstruk ja za zyna si na poziomie nukleotydowym. Natomiast
pominito uwzgldnienie sz zegóªów ksztaªtu ªa« u hów DNA, nie wymuszaj¡ jego
helikalnego ksztaªtu. Ka»dy nukleotyd reprezentowany jest przez mikk¡ sfer o ±redni y l = 6.3 Å oraz przez jesz ze jedn¡, mniejsz¡ sfer przy zepion¡ sztywno do ±rodka
pierwszej sfery i umiesz zon¡ w odlegªo± i 0.3 l od jej ±rodka, zawsze prostopadle do
ªa« u ha. Mniejsza sfera peªni rol z± i przy i¡gaj¡ ej inne maªe sfery pod warunkiem, »e reprezentuj¡ one komplementarne zasady. Aby opisa¢ przy i¡ganie midzy
takimi zasadami u»yto poten jaªu Lennarda-Jonesa. Dodatkowo w modelu wprowadzono tak»e oddziaªywania wzdªu» ªa« u ha aby zapewni¢ odpowiedni¡ sztywno±¢.
W stanie podstawowym podwójna ni¢ DNA skªada si z dwó h równolegle uªo»ony h
ªa« u hów, jak na przykªad fragment β -kartki w biaªka h.
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2.2

Manipulowanie

z¡ste zkami DNA

W tej z± i skupiamy si na modela h gruboziarnisty h opisuj¡ y h podwójn¡ helis DNA (dsDNA). Najprostszym modelem gruboziarnistym dla DNA jest uznanie
z¡ste zki jako polimeru o pewnej lokalnej sztywno± i [35℄. Taki model wydaje si
by¢ stosowny do bada« roz i¡gania w wysoki h temperatura h, gdy dominuj¡ ¡ rol
odgrywaj¡ efekty entropowe, oraz w badania h nad zjawiskami zwi¡zanymi z przepªywami ie zy oraz oddziaªywa« hydrodynami zny h [36℄. Rozmiar monomeru w takim
modelu mo»e by¢ wyzna zony na podstawie dªugo± i Kuhna lub promienia hydrodynami znego. Typowe warto± i ty h wielko± i wynosz¡ odpowiednio 106 nm i 77 nm [36℄,
o odpowiada ok. dwustu odlegªo± iom midzy kolejnymi parami nukleotydów w sekwen ji. Ten poziom ziarnisto± i modelu jest zbyt du»y, by rozwa»a¢ za howania DNA
pod wpªywem manipula ji me hani zny h, gdy mo»na obserwowa¢ zmiany w skali rzdu nanometrów. Tutaj rozwa»amy modele gruboziarniste, dla który h struktura jest
usz zegóªowiona na poziomie pojedyn zy h nukleotydów.
Jest wiele mo»liwo± i manipulowania z¡ste zk¡ podwójnej helisy DNA. S hematy
manipula ji rozwa»ane przez nas w dalszej z± i s¡ zaprezentowane na rysunku 2.4.
Tzw. rozpinanie DNA (ang. unzipping), ze staª¡ prdko± i¡ lub siª¡ odpowiada s hematowi A na tym rysunku.
A

Rysunek 2.4:

B

C

D

Cztery mo»liwe sposoby manipula ji podwójn¡ helis¡ DNA.

Pro es rozpinania podwójnej helisy DNA powoduje pkanie (rozrywanie) wi¡za«
wodorowy h prowadz¡ y h do powstania siªy F rzdu 13  15 pN, która silnie os yluje
z amplitud¡ rzdu 1 pN, w zasie gdy odlegªo±¢ roz i¡gnie ia d wzrasta [37, 38℄. Pokazano tak»e, »e siªa zale»y od prdko± i i¡gni ia vp , ho¢ w niewielkim stopniu [37℄,
oraz zna znie bardziej od temperatury T . Wpªyw na dynamik tego pro esu powinny
mie¢ tak»e sz zegóªy sekwen yjne podwójnej helisy. Mniejsza siªa jest potrzebna do rozerwania dwó h wi¡za« wodorowy h w parze A-T w porównaniu z przypadkiem trze h
taki h wi¡za« dla pary G-C. Essevaz-Roulet i in. [39℄ osza owali ±redni¡ warto±¢ siªy
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dla rozsuwania podwójnej helisy DNA, która byªa skonstruowana tylko z par A-T oraz
tylko z par G-C. Otrzymali oni wyniki dla u±rednionej siªy wynosz¡ e odpowiednio
10 pN i 15 pN. Rief i in. [40℄ otrzymali wyniki odpowiednio 9 ± 3 pN i 20 ± 3 pN. W
swojej pra y Rief i in. wskazali tak»e, i» otrzymane warto± i dla ró»ny h par mog¡
silnie zale»e¢ od rodzaju zasad w najbli»szym s¡siedztwie.
Mimo faktu, »e zale»no±¢ F − d ksztaªtuje si na poziomie nukleotydowym, to
jednak na jej podstawie nie mo»na ustali¢ sekwen ji nukleotydowej ze wzgldu ma
szum bd¡ y efektem uktua ji termi zny h. Ostatnio Baldazzi i in. [41℄ zasugerowali,
»e je±li me hani zne rozpinanie dsDNA bdzie przeprowadzone ze staª¡ siª¡, wów zas
wyzna zenie sekwen ji metodami Bayesowskimi staje si prawie pozbawione bªdu.
Metody uzyskiwania informa ji z eksperymentów z u»y iem staªej siªy zostaªy niedawno
przedyskutowane w kontek± ie rozpinania DNA w nanoporze [42℄.
S hematy B i C ozna zaj¡ roz i¡ganie na prze iwlegªy h ko« a h dupleksu. Oba te
s hematy przedstawiaj¡ odmienne me hanizmy oporu stawianego roz i¡ganiu. Me hanizm B prowadzi do ± inania, które jest odpowiedzialne za powstawanie najwikszego
oporu w biomolekuªa h [4℄, a maksymalna siªa otrzymywana przy tej manipula ji zale»y od li zby wi¡za« poddany h jedno zesnemu ± inaniu. Me hanizm C z drugiej strony
prowadzi do rozwini ia z¡ste zki i generowania siªy niezale»nej od jej rozmiaru. U»ywaj¡ mikropipet, jak w eksperymen ie Cluzela i in. [43℄, mo»na poª¡ zy¢ s hematy
B i C. Powstaj¡ y wzór F − d mo»na podzieli¢ na trzy etapy: pierwszy za zyna si
dªugim obszarem, w którym siªa jest w przybli»eniu staªa, dalej nastpuje staªy wzrost
siªy (do okoªo 120 pN) i ostate znie warto±¢ siªy spada do zera. Podobna zale»no±¢ powstaje w symula ja h z anizotropowym i±nieniem [44℄ (badania przeprowadzone byªy
dla podwójnej helisy DNA skªadaj¡ ej si z 10 par zasad).
Kolejny sposób manipulowania z¡ste zk¡ dsDNA zostaª zastosowany przez Orosziego i in. [45℄ i wprowadza si w nim moment siªy. Weresz zynski i Androi ioaei [46℄
rozszerzyli ten s hemat w swoi h symula ja h peªnoatomowy h przykªadaj¡ jednoze±nie siª F i moment siªy G tak, jak zostaªo to przedstawione na s hema ie D na
rysunku 2.4. Przewidzieli oni istnienie bogatego diagramu fazowego mo»liwy h struktur na pªasz zy¹nie F − G. Przeprowadzano tak»e badania eksperymentalne mierz¡ e
moment siªy powstaj¡ y w puªap e opty znej (ang. opti al trap) [47, 45, 48℄. Bryant
i in. [47℄ wykazali, »e moment siªy potrzebny do przetransformowania helisy DNA z
formy B w lewoskrtn¡ form L (L-DNA) potrzebny jest moment siªy G = −9.6 pN nm
(ujemny znak ozna za skrt prze iwny do skrtu w formie B-DNA), natomiast do
przeprowadzenia w form Pauling (P-DNA) trzeba przyªo»y¢ moment G = 34 pN nm.
Zauwa»yli oni równie», »e z¡ste zka dsDNA i¡gnita z siª¡ okoªo 65 pN prze hodzi w
form S-DNA, która jest mniej wi ej 60% dªu»sza ni» w formie B-DNA.
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W kolejnej z± i przedstawione zostaªy wyniki manipula ji dupleksów DNA dla
trze h powy»ej opisany h wariantów dynami zny h modeli gruboziarnisty h na poziomie nukleotydowym. Zdeniowane zostaªy w ni h efektywne obiekty, nazywane dalej
kulkami, które bd¡ reprezentowaªy nukleotydy. Modele ró»ni¡ si li zb¡ kulek przypadaj¡ y h na pojedyn zy nukleotyd. Porównujemy dziaªanie modeli na ukªadzie z¡ste zki DNA skªadaj¡ ej si z 22 par zasad i obserwujemy i h za howanie pod wpªywem
manipula ji zgodnie ze s hematami od A do D. Jedn¡ z konkluzji naszy h analiz jest
stwierdzenie, »e mimo ró»ni w sz zegóªa h konstruk ji, ka»dy z ni h mo»e zosta¢ wykorzystany dla symula ji zna znie wikszy h ukªadów. W sz zególno± i wszystkie modele
studiowane tutaj prowadz¡ do transforma ji ze struktury prawoskrtnej B-DNA w lewoskrtn¡ L-DNA i do P-DNA po przyªo»eniu odpowiedniego momentu siªy.
2.2.1

Wyniki

Wygodnym sposobem przedstawienia pro esu roz i¡gania jest przedstawienie, przy
jakiej dªugo± i roz i¡gni ia zostaj¡ zerwane kolejne kontakty po raz ostatni. Kontakt
zostaje uznany za zerwany, gdy odlegªo±¢ midzy kulkami go tworz¡ ymi przekro zy 1.5
razy parametr σ w poten jale Lennarda-Jonesa zwi¡zany z tym kontaktem. Dla modeli
II i III, gdzie wystpuje tylko jeden kontakt na par zasad (tworzony przez kulki b),
kontakty s¡ ozna zone poprzez ponumerowanie i h zgodnie z numerem nukleotydu, l,
li z¡ od strony, z której nastpuje roz i¡ganie. W przypadku modelu I, gdy na jedn¡
par zasad przypadaj¡ 2 lub 3 kontakty, do gra znej prezenta ji u»yli±my rozró»nienie
kontaktów poprzez przypisanie li zb l − 0.1 i l + 0.1 dla par A-T, oraz l − 0.2, l i l + 0.2
dla par G-C.
W dalszej z± i symbole pusty h kwadratów, peªny h kwadratów i trójk¡tów do
przedstawienia rezultatów otrzymany h odpowiednio dla modeli I, II i III.
Rozpinanie dsDNA ze staª¡ prdko± i¡ zgodnie ze s hematem A

Roz i¡ganie wedªug s hematu A z rysunku 2.4 prowadzi do pro esu rozpinania
podwójnej helisy DNA, w którym pkaj¡ kolejne wi¡zania wodorowe po zynaj¡ od
ko« a, który jest i¡gnity. Wi¡zania s¡ numerowane po z¡wszy wªa±nie od tego ko«a, za pomo ¡ zmiennej l. Wykres na rysunku 2.5 przedstawia zale»no±¢ siªy w funk ji
odlegªo± i roz i¡gni ia d w temperaturze Te = 0 dla dwó h ró»ny h prdko± i rozi¡gania vp : 0.05 i 0.005 Å/τ dla trze h badany h modeli. W przypadku temperatur,
które s¡ ni»sze od 0.12, zale»no±¢ F − d jest jako± iowo podobna do tej z rysunku 2.5 w
tym sensie, »e pojedyn ze maksimum siªy mo»e by¢ przypisane zerwaniu konkretnego
kontaktu w sekwen ji.
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Roz i¡ganie typu A w temperaturze T = 0. Zdj ia nad wykresami przedstawiaj¡
kolejne etapy roz i¡gania podwójnej helisy DNA dla modelu II przy prdko± i vp = 0.05 Å/τ . Panele
ni»ej po lewej stronie odpowiadaj¡ roz i¡ganiu z prdko± i¡ vp = 0.05 Å/τ , a po prawej prawej stronie
z prdko± i vp = 0.005 Å/τ . rodkowy panel przedstawia wykresy zale»no± i F − d dla trze h modeli.
Pod konie roz i¡gania, gdy ªa« u hy rozdzielaj¡ si, siªa spada do zera. Dolny panel przedstawia
s enariusz dla roz i¡gania.
Rysunek 2.5:
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W po z¡tkowym stadium rozrywania kontaktów wszystkie wi¡zania zostaj¡ mo no
napr»one i wtedy nastpuje rozwini ie o kolejny fragment Jest to wyra¹nie wido zne
w przypadku modelu I dla d < 50 Å, sz zególnie dla wikszy h prdko± i i¡gni ia,
gdy wszystkie maksima s¡ podobnej wielko± i. W pozostaªy h dwó h modela h ten
przej± iowy obszar jest zna znie krótszy, poniewa» li zba dopasowuj¡ y h si wi¡za«
jest o wiele mniejsza. Jednak»e, gdy ten krótki etap zostanie zako« zony, mo»na wtedy
przypisa¢ kolejnym maksimom zwi¡zan¡ z nim rozrywan¡ par zasad. Na podstawie
analizy i h wysoko± i na wykresie F − d mo»na wyzna zy¢ sekwen j DNA. Wy»szym
maksimom odpowiada rozerwanie pary G-C, a mniejszym A-T. Im mniejsza prdko±¢
i¡gni ia, tym ªatwiejsze staje si rozró»nienie sekwen ji.
Dla Te = 0.4 obserwujemy maksima, z który h najwiksze maj¡ warto±¢ 0.39 ε/Å
( o odpowiada okoªo 40 pN) - rysunek 2.6. Te warto± i s¡ o ok. 20 pN wiksze od ty h
zmierzony h eksperymentalnie [37, 38℄, gdzie dla vp = 200 nm/s wyzna zone zostaªy
maksima siªy o warto± ia h 18  20 pN.
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Roz i¡ganie typu A w temperaturze Te = 0.2 (panel po lewej stronie) oraz w Te = 0.4
(panel po prawej stronie). Prdko±¢ roz i¡gania wynosi vp = 0.05 Å/τ .
Rysunek 2.6:

Dolne panele rysunków 2.5 i 2.6 przedstawiaj¡ s enariusze dla s hematu A. W
odpowiednio niski h temperatura h pro es rozpinania przebiega liniowo w zasie z
drobnymi ró»ni ami w na hyleniu dla ró»ny h modeli. W wy»szy h temperatura h,
jak na przykªad w Te = 0.4 w przypadku modelu I, s enariusz staje si zakrzywiony
zna znie odbiegaj¡ od linii prostej. Ozna za to, »e termi zne uktua je doprowadzaj¡
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do zerwania kontaktów na swobodnym ko« u dsDNA zanim pro es me hani znego
rozpinania do ni h dotrze.
Rozwa»ymy teraz zale»no±¢ od sekwen ji roz i¡ganego fragmentu podwójnej helisy.
Na rysunku 2.7 zostaªy porównane krzywe F − d dla ztere h sekwen ji w modelu II w
Te = 0.2. Wykresy odpowiadaj¡ e sekwen ji poly-(dG-dC) dsDNA s¡ poªo»one wy»ej
o ok. 0.2 ε/Å ni» dla sekwen ji poly-(dA-dT). Jest to zgodne z wynikami eksperymentalnymi [39, 40℄. Nale»y zwró i¢ uwag na fakt, i» krzywe siªy w funk ji roz i¡gni ia
otrzymane dla sekwen ji S1 i S2 ró»ni¡ si, o podkre±la zale»no±¢ otrzymywany h
wyników od sekwen ji.

Roz i¡ganie typu A w temperaturze Te = 0.2 z prdko± i¡ vp = 0.05 Å/τ . Górny
panel odpowiada rozsuwaniu sekwen ji poly-(dG-dC) i poly-(dA-dT). Pozostaªe panele odpowiadaj¡
sekwen jom S1 i S2 .
Rysunek 2.7:

Dla Te = 0 maksima siªy maj¡ warto± i 1 - 2 ε/Å we wszystki h trze h rozwa»any h
modela h. Ze wzrastaj¡ ¡ temperatur¡ maksima i ±rednia warto±¢ siªy hF i, na przykªad
siªa u±redniona po aªym pro esie rozwijania helikalnego DNA (zanim F nie zmaleje
do zera), maleje monotoni znie, o przedstawia rysunek 2.8. Przedstawione na nim
wykresy odnosz¡ si do wyników pod zas rozpl¡tywania z prdko± iami vp = 0.05 i
0.005 Å/τ . W wy»szy h temperatura h model II osi¡ga najwiksze warto± i ±redniej
siªy, niezale»nie od szybko± i i¡gni ia. Modele I i III maj¡ porównywalne hF i w ty h
temperatura h, i to, która z ni h jest wiksza, zale»y od dobrania prdko± i.
Wraz ze zmniejszaniem prdko± i i¡gni ia otrzymywane warto± i ±redniej siªy ma22

rednia warto±¢ siªy pod zas roz i¡gania typu A z prdko± iami vp = 0.05 Å/τ i
vp = 0.005 Å/τ w funk ji temperatury dla trze h modeli.
Rysunek 2.8:

lej¡. Na rysunku 2.9 prezentujemy hF i dla modelu I dla trze h ró»ny h prdko± i i¡gni ia. Obserwujemy du»y spadek ±redniej siªy midzy vp = 0.05 Å/τ i vp = 0.01 Å/τ ,
pod zas gdy wyniki otrzymane dla vp = 0.01 Å/τ i vp = 0.005 Å/τ s¡ do siebie bardzo
zbli»one. Generalnie im mniejsza jest prdko±¢, tym mniejsze otrzymujemy warto± i
hF i. Podobna zale»no±¢ jest obserwowana dla modeli II i III. W okoli a h Te = 0.3
szybkie zmniejszanie si hF i prze hodzi w prawie staª¡ warto±¢ dla wysoki h temperatur.
Roz i¡ganie ze staª¡ prdko± i¡ w s hema ie B

W roz i¡ganiu zgodnie ze s hematem B jeden ªa« u h ±lizga si po drugim ªa« u hu,
a» oba si aªkowi ie od siebie odª¡ z¡, jak pokazano to na rysunku 2.10. Krzywa F −d
posiada najwiksze maksimum, które jest zna znie wiksze ni» to obserwowane pod zas
roz i¡gania w s hema ie A. Ten sam efekt obserwujemy dla wszystki h badany h przez
nas modela h. Pojawienie si tego gªównego maksimum jest wynikiem pojawiaj¡ ej
si kooperatywno± i du»ej ilo± i wi¡za« opieraj¡ y h si manipula ji wywieranej na
podwójn¡ helis DNA. W momen ie rozdzielania si wszystkie kontakty naraz pkaj¡
i siªa bardzo szybko maleje do poziomu odpowiadaj¡ ego biaªemu szumowi. Poziom
kooperatywno± i jest najwikszy w modelu III, i dalej dla modelu II. W ka»dym z
modeli zerwanie wszystki h kontaktów nastpuje niemal jedno ze±nie.
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rednia warto±¢ siªy pod zas roz i¡gania typu A przy roz i¡ganiu z trzema ró»nymi
z prdko± iami w modelu I. wykres w prawym górnym rogu przedstawia zale»no±¢ log-log hF i od vp .
Rysunek 2.9:
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Roz i¡ganie typu B z prdko± i¡ vp = 0.05 Å/τ w dwó h temperatura h dla trze h
modeli. Panele po lewej przedstawiaj¡ rezultaty roz i¡gania w T = 0, natomiast panele po prawej
w Te = 0.2. Zdj ia przedstawione na górze przedstawiaj¡ kolejne etapy roz i¡gania otrzymane dla
modelu II w T = 0.
Rysunek 2.10:
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Zale»no±¢ pojawienia si maksymalnej siªy od temperatury przedstawiono na wykresie z rysunku 2.11 dla dwó h ró»ny h prdko± i i¡gni ia i otrzymana zale»no±¢ jest
podobna do tej dla hF i w funk ji temperatury w s hema ie A, sz zególnie dla niski h
temperatur. Modele II i III wykazuj¡ porównywalne siªy, które s¡ zarazem zna znie
wiksze ni» w modelu I poza grani ¡ obszaru temperatur. W roz i¡ganiu wedªug s hematu B zale»no±¢ od szybko± i roz i¡gania jest zademonstrowana na rysunku 2.12.
Wykres umiesz zony w górnej z± i rysunku 2.12 pokazuje, »e zale»no±¢ ta jest bliska
logarytmi znej.

Rysunek 2.11:

Maksymalna siªa zarejestrowana pod zas roz i¡gania typu B z prdko± i¡ vp =

0.05 Å/τ przedstawiona w funk ji temperatury dla trze h modeli.

Maksimum siªy generowanej w wyniku ± inania zale»y równie» od sekwen ji, o
przedstawiono na rysunku 2.13. Wyniki zostaªy otrzymane dla modelu II w temperaturze Te = 0.2. Maksymalna siªa otrzymana dla sekwen ji S2 jest ok. 0.5 ε/Å mniejsza
ni» dla S2 . Ta ró»ni a jest skutkiem dwó h przy zyn: S2 jest krótsza o jedn¡ par
zasad od S1 , a dodatkowo w S2 zawiera dziewi¢ wi¡za« G-C, pod zas gdy w sekwenji S1 taki h wi¡za« jest dziesi¢. Ponadto maksimum siªy odpowiadaj¡ e sekwen ji
poly-(dG-dC) jest wyra¹nie wiksze ni» dla poly-(dA-dT). Potrzeba siªy 4.3 ε/Å, aby
rozseparowa¢ poprzez ± inanie fragment poly-(dA-dT), a 6.7 ε/Å w przypadku sekwenji poly-(dG-dC).
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Roz i¡ganie typu B w modelu I. Gªówny wykres przedstawia zale»no±¢ Fmax w funk ji
T dla trze h ró»ny h warto± i vp . Wykres w prawym górnym rogu przedstawia zale»no±¢ log-log hF i
od vp .
Rysunek 2.12:

Roz i¡ganie typu B w temperaturze Te = 0.2 z prdko± i¡ vp = 0.05 Å/τ . Na lewym
panelu przedstawione s¡ rezultaty dla S1 i S2 . Natomiast po prawej stronie rezultaty dla sekwen ji
poly-(dG-dC) i poly-(dA-dT).
Rysunek 2.13:
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Roz i¡ganie ze staª¡ prdko± i¡ w s hema ie C

Roz i¡ganie typu C ma zupeªnie inn¡ natur ni» przypadki A i B. W tym s hema ie
tylko jedna ni¢ DNA poddawana jest roz i¡ganiu, a to z kolei prowadzi do oddziaªywania z drug¡ ni i¡ poprzez wi¡zania wodorowe. Na rysunku 2.14 przedstawiona jest
ilustra ja me hanizmu tego typu manipula ji. Przedstawione migawki uzyskane z jednej z symula ji pro esu roz i¡gania pokazuj¡, »e roz i¡ganie pojedyn zej ni i zna z¡ o
wpªywa na ni¢ komplementarn¡. Ponadto, F zale»y od d w sposób monotoni zny. Nie
obserwowali±my maksimów siªy nawet dla Te = 0. Krzywe F − d dla modeli I i II s¡
bardzo podobne oraz w i h przypadku siªa ro±nie szyb iej ni» dla modelu III. Wynika to
z faktu, i» dla pierwszy h dwó h modeli ªa« u h jest krótszy ª¡ z¡ kulki p kolejny h
nukleotydów, pod zas gdy w modelu III w konstruk j ªa« u ha wª¡ zone s¡ tak»e
kulki s.
Diagramy s enariuszy tak»e zna znie ró»ni¡ si od ty h otrzymany h pod zas manipula ji wg s hematu A. Obserwujemy w tym przypadku (s hemat C) wiksz¡ wra»liwo±¢ ze wzgldu na Te. Dla Te = 0 wiele kontaktów jest zrywany h niemal»e jedno ze±nie. Dla sko« zony h temperatur kontakty na obu ko« a h s¡ zrywane zanim
zerwane zostan¡ te ze ±rodka z¡ste zki DNA. Wraz ze wzrostem temperatury kontakty s¡ zrywane w ze±niej. Zaobserwowali±my wyra¹n¡ zale»no±¢ midzy dystansem
roz i¡gni ia d a prdko± i¡ i¡gni ia. Caªy pro es skutkuje ostate znie zerwaniem
wszystki h wi¡za« wodorowy h i oddziaªywa« bo zny h.
Roz i¡ganie ze staªym momentem siªy i ze staª¡ siª¡ w s hema ie D

Teraz rozwa»ymy manipula je roz i¡gania i skr ania podwójnej helisy DNA i skupimy si na wyzna zeniu diagramu siªa - moment siªy.
Wprowadzamy moment siªy przyªo»ony do dsDNA w opisany poni»ej sposób. Na
jednym z ko« ów z¡ste zki wybieramy dwa wektory wyzna zaj¡ e pªasz zyzn. Pierwszy wektor jest zdeniowany poprzez pozy je skrajny h kulek p na wybranym ko« u
helisy. Drugi wektor deniuj¡ y pªasz zyzn jest ilo zynem wektorowym pierwszego
wektora i wektora równolegªego do osi dsDNA (która jest zdeniowana poprzez ±rodki skrajny h kulek p na obu ko« a h helisy). W pªasz zy¹nie zdeniowanej w sposób
przedstawiony powy»ej dodajemy dwie pomo ni ze kulki, tak jak to przedstawiono na
rysunku 2.15, »eby wszystkie ztery kulki utworzyªy kwadrat. Wszystkie te kulki s¡
poª¡ zone ze sob¡ spr»ynkami tak jak w przypadku inny h wi¡za« strukturalny h.
Skrajne kulki na drugim ko« u DNA s¡ przymo owane do swoi h poªo»e« po z¡tkowy h (równie» za pomo ¡ spr»ynek).
Moment siªy przyªo»ony do z¡ste zki DNA przez zaaplikowanie siªy do ka»dej z
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Roz i¡ganie typu C z prdko± i¡ vp = 0.05 Å/τ w dwó h temperatura h dla trze h
modeli. Panele po lewej przedstawiaj¡ rezultaty roz i¡gania w Te = 0, natomiast panele po prawej
w Te = 0.2. Zdj ia przedstawione na górze przedstawiaj¡ kolejne etapy roz i¡gania otrzymane dla
modelu II w Te = 0.
Rysunek 2.14:
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Rysunek 2.15: S hematy zne przedstawienie kulek poª¡ zony h na jednym z ko« ów DNA za pomo ¡ który h przykªada si moment siªy do z¡ste zki. Wszystkie kulki s¡ poª¡ zone spr»ynkami.
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ztere h kulek le»¡ y h w roga h kwadratowej ramki ( o opisano powy»ej). Moment
siªy jest prostopadªy do ramki i przypisujemy mu warto±¢ dodatni¡, gdy jest on zgodny
ze skrtno± i¡ dsDNA w formie B. W prze iwnym razie znak G bdzie ujemny. Siªa
roz i¡gaj¡ a F jest wynikiem przyªo»enia siªy do wszystki h ztere h kulek z ramki
wzdªu» osi podwójnej helisy.
Wpierw rozwa»amy model II w dwó h temperatura h: 0.2 i 0.4. Wyniki s¡ przedstawione w formie diagramu fazowego na rysunku 2.16. Grani e midzy fazami s¡
przybli»one i s¡ do±¢ podobne dla obu temperatur. Te diagramy fazowe s¡ zarówno
podobne do otrzymany h eksperymentalnie [47, 45, 48℄, jak i teorety znie [49, 47℄.
Symula je s¡ rozpo zynane ze struktury DNA w formie B i obserwujemy przej± ia
do inny h faz z¡ste zki DNA. W temperaturze 0.4 przeprowadzenie DNA do formy L
wymaga przyªo»enia momentu siªy G o warto± i okoªo -1.5 ε. W ni»szej temperaturze
przej± ie to za hodzi w okoli a h -1.8  -2.0 ε. Symula je, które prowadziªy do formy
L, z przyªo»onym momentem siªy bliskim grani znemu trwaªy do okoªo 15.000 τ . Czas
ten zna znie si skra aª, gdy przykªadano G o wikszej warto± i bezwzgldnej.

Rysunek 2.16: Diagram fazowy przedstawiaj¡ y ko« owy typ struktury z¡ste zki dsDNA otrzymany po przyªo»eniu siªy roz i¡gaj¡ ej F oraz momentu siªy G w modelu II. L ozna za form L-DNA, S
- roz i¡gnit¡ z¡ste zk, której ªa« u hy gªówne tworz¡ linie proste. B ozna za oryginaln¡ struktur
B-DNA. P odpowiada DNA w konforma ji Paulinga, gdzie ªa« u hy fosforanowo- ukrowe s¡ bardzo
blisko siebie, natomiast zasady s¡ wyeksponowane na zewn¡trz. Linie i¡gªe odpowiadaj¡ wynikom
otrzymanym w Te = 0.4, natomiast przerywane w Te = 0.2.

Dla formy S DNA zostaªo do±wiad zalnie wyzna zone, »e z¡ste zka DNA wydªu»a
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si o okoªo 60%. W modela h I i II wydªu»anie z¡ste zki prowadzi do napr»ania si
ªa« u ha fosforanowo- ukrowego ( zyli wi¡za« midzy kulkami p), o prowadzi ostate znie do zna znego wzrostu przykªadanej siªy. Dlatego te» obszar wyzna zony dla formy S na diagramie odpowiada przypadkowi, gdy w (manipulowanej) z¡ste z e DNA
oba ªa« u hy przyjmuj¡ ksztaªt rozprostowany, bez warunku na roz i¡gni ie o 60%
swojej po z¡tkowej dªugo± i. W 0.4 ε/kB takie struktury pojawiaj¡ si po przyªo»eniu
siªy o warto± i ok. 0.5 ε/Å. W ni»szej temperaturze siªa ta jest niezna znie wiksza (o
ok. 0.05  0.10 ε/Å). Powy»sze wyniki zostaªy otrzymane przy przyªo»onym momen ie
siªy G wynosz¡ ym odpowiednio 1.5 i 1.7 ε dla temperatur 0.4 i 0.2 ε/Å.
Forma Paulinga (P) jest otrzymywana w wyniku jedno zesnego roz i¡gania i skr ania przy przyªo»onym dostate znie du»ym dodatnim G. Najmniejsza warto±¢ siªy, która
byªa potrzebna do przeksztaª enia startowej formy B do formy P, wynosiªa 0.25 ε/Å,
natomiast najmniejszy moment siªy wynosiª ok. 5.0 ε. Dla wikszy h siª roz i¡gaj¡ y h,
G maleje do 2.1 ε dla F = 1.5 ε/Å. W formie Paulinga, kulki typu p zbli»aj¡ si do
siebie, pod zas gdy pozostaªe kulki zostaj¡ wystawione na zewn¡trz helisy (kulki h i
b).
Roz i¡ganie przy staªej prdko± i k¡towej w s hema ie D

W elu przeprowadzenia symula ji roz i¡gania DNA ze staª¡ prdko± i¡ k¡tow¡,
mo ujemy na jednym ko« u kulki w poªo»enia h po z¡tkowy h jak w poprzednim
przypadku oraz deniujemy dwie ramki w sposób przedstawiony w poprzednim akapiie. Kulki w jednej ram e s¡ przy zepione do swoi h bli¹niaków za pomo ¡ spr»ynek.
Pod zas gdy zewntrzna ramka obra a si ze staª¡ prdko± i¡ k¡tow¡, te spr»ynki napr»aj¡ si i powoduj¡ ru h ramki wewntrznej, poª¡ zonej z DNA. Taka konstruk ja
pozwala wyzna zy¢ moment siªy oporu na skr anie powstaj¡ ego w zasie manipula ji.
Rysunek 2.17 przedstawia zale»no±¢ oporowego momentu siªy na skr anie jako
funk j k¡ta rota ji zewntrznej ramki. Rozwa»yli±my dwa przypadki w który h prdko± i k¡towe ω przyjmuj¡ warto± i 0.00014 τ1 oraz 0.00069 τ1 , ró»ni¡ e si o zynnik 5.
Ponadto symula je przeprowadzili±my przyjmuj¡ dla ka»dego przypadku ró»ne znaki:
zgodny ze skrtem helisy (ω > 0) oraz prze iwny (ω < 0). Pierwszy z powy»szy h
przypadków prowadzi do nadmiernego skr enia i do stale zwikszaj¡ ego si oporu
wynikaj¡ ego z i¡gªego za iskania si helis i pogwaª enia przestrzenny h wizów naªo»ony h na ukªad. Drugi z przypadków prowadzi wpierw do rozwini ia podwójnej
helisy i do przeksztaª enia jej w form L. Rezultaty zale»¡ od doboru prdko± i k¡towej. Na przykªad, ±rednie warto± i oporowego momentu siªy wyniosªy odpowiednio
0.319 ε i 0.890 ε odpowiednio dla mniejszej i wikszej ujemnej warto± i prdko± i k¡to30

wej. Maksima zarejestrowanego momentu siªy powstaj¡ od znieksztaª e«, le z kontakty
nie s¡ zrywane w sposób taki, jak w przypadku kryterium odlegªo± iowego.

Rysunek 2.17: Moment siªy oporu na skr anie w funk ji k¡ta obrotu dla dwó h warto± i prdko± i k¡towy h w temperaturze Te = 0.4. System skªada si z 20 par zasad, natomiast symula je
zostaªy przeprowadzone z u»y iem modelu II. Linie przerywane odpowiadaj¡ obrotowi zgodnemu ze
skrtno± i¡ dsDNA. Linie i¡gªe odpowiadaj¡ obrotowi w kierunku prze iwnym.
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2.3

Biaªka - wprowadzenie oddziaªywa« hydrodynami zny h

Biaªka globularne w ±rodowisku wodnym pod wpªywem efektu hydrofobowego tworz¡ ± i±le upakowane konforma je natywne. Jest to wynikiem unikalny h wªasno± i
wody, której z¡ste zki w pobli»u apolarny h (hydrofobowy h) molekuª tworz¡ zorganizowane struktury. W zakresie temperatur zjologi zny h prowadzi to do wzrostu
energii swobodnej (poprzez obni»enie entropii). Aby zminimalizowa¢ ten niekorzystny
energety znie efekt, hydrofobowe aminokwasy biaªka grupuj¡ si w taki sposób, by zosta¢ oto zonymi przez pozostaªe aminokwasy i by nie miaªy one ju» bezpo±redniego
kontaktu z wod¡. Inn¡ rol¡ peªnion¡ przez z¡ste zki solwentu jest przenoszenie oddziaªywa« hydrodynami zny h pomidzy bd¡ ymi w ru hu aminokwasami, analogi znie
jak w przypadku ty h oddziaªywa« w ukªada h polimerów [50, 51℄, zy pomidzy z¡ste zkami w zawiesina h koloidowy h [52, 53, 54, 55, 56, 57℄. Cz¡ste zki zanurzone w
solwen ie poruszaj¡ si wywoªuj¡ dªugozasigowe przepªywy ie zy i podobnie poruszaj¡ si pod wpªywem ru hu ie zy. Poprzez generowanie i reagowanie na lokalne pole
prdko± i ie zy, rozpusz zone z¡ste zki do±wiad zaj¡ wpªywu oddziaªywa« hydrodynami zny h.
Przypusz za si, »e oddziaªywania hydrodynami zne powinny wzma nia¢ kooperatywno±¢ w dynami e ukªadów biaªkowy h, le z nie jest o zywist¡ kwesti¡, w jaki
sposób ten efekt bdzie si przejawiaª.
W przypadku me hani znie wymuszonego rozwijania, wprowadzenie oddziaªywa«
hydrodynami zny h przy zyniªo si do: a) zmniejszenia maksymalnej warto± i siªy,
gdy roz i¡ganie byªo przeprowadzane dla du»y h prdko± i [58℄, b) skró enia zasów
rozwijania w przypadku roz i¡gania ze staª¡ siª¡ [58℄, o byªo konsekwen j¡ efektu
i¡gni ia oraz ) utrudniania rozwijania wymuszanego za pomo ¡ jednorodnego [59℄
i ± inaj¡ ego [60℄ przepªywu ie zy w wyniku efektu ekranowania.
W niniejszej pra y skupili±my si na kinety e zwijania oraz na ru ha h uktua yjny h wokóª stanu natywnego. Sza ujemy, jaki wpªyw na nie maj¡ oddziaªywania
hydrodynami zne przy u»y iu w ze±niej u»ywanego modelu gruboziarnistego biaªka
[61, 62, 22, 24℄ (skªadaj¡ ego si z N kulek) z wprowadzonym niejawnie roztworem
oraz z oddziaªywaniami Lennarda-Jonesa dla kontaktów. Tak jak w [58, 59℄ oddziaªywania hydrodynami zne zostaªy zaimplementowane poprzez wprowadzenie tensora
Rotne-Pragera [63, 64℄.
Kiku hi i in. [65℄ zastosowali inne podej± ie, aby wprowadzi¢ do modelu efekty pohodz¡ e od roztworu. Zamiast wprowadza¢ pole tensorowe, zastosowali sto hasty zn¡
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dynamik rota yjn¡ [66℄. Stosuj¡ tak zdeniowany model pokazali, »e oddziaªywania
dynami zne uªatwiaj¡ zaj± ie kolapsu samoprzy i¡gaj¡ ego si homopolimeru w wyniku istnienia efektu i¡gni ia, przy którym jedna z kulek, na któr¡ oddziaªuje inna kulka, na przykªad poprzez poten jaª Lennarda-Jonesa, po i¡ga z sob¡ ie z zawieraj¡ ¡
inne kulki. Pokazali oni równie», o zrobiªa tak»e Ryder [67℄ w swojej pra y doktorskiej, i» za hodzi skró enie zasu zwijania biaªek, tf old , o okoªo 10%, przy zastosowaniu
prosty h modeli dla kilku biaªek, na przykªad 2 i2. Z drugiej strony Baumketner i
Hiwatari [68℄ twierdz¡ wprost prze iwnie. Wskazuj¡ oni, »e oddziaªywania hydrodynami zne prowadz¡ do zwikszenia odpy hania midzy kulkami, które zbli»aj¡ si do
siebie, a o za tym idzie, do spowolnienia kolapsu. W swoim uprosz zonym modelu
wprowadzonym w [16℄ rozwa»aj¡ przypadek krótkiej β -spinki otrzymali zwikszenie
zasu zwijania, oraz nie zaobserwowali »adny h zmian w przypadku symula ji krótkiej
α-helisy.
Tutaj rozwa»amy ztery krótkie z¡ste zki biaªkowe, 1l2y (N=20), 1bba (N=36),
1 rn (N=46), 2 i2 (N=65), oraz jedn¡ β -spink (N=14) - fragment biaªka 1gb1. Dla
ka»dego przypadku nasze rezultaty s¡ zgodne z tymi otrzymanymi przez Kiku hi'ego
et. al. [65℄. Faza kolapsu pro esu zwijania jest istotnie szybsza. Jednak»e w prze iwie«stwie do tezy Ryder [67℄, otrzymali±my, »e zmniejszenie tf old jest zna z¡ e, na przykªad
dla biaªka 1 rn o zynnik f = 2. Mo»liwymi powodami tej ilo± iowej rozbie»no± i mog¡
by¢ ksztaªt po z¡tkowej konforma ji (Ryder by¢ mo»e miaªa po z¡tkowe konforma je
zna znie bardziej zwarte w porównaniu z aªkowi ie roz i¡gnit¡ stosowan¡ w naszej
pra y) oraz zdeniowanie warunku dla okre±lenia zwini ia biaªka (Ryder mo»e stosowa¢ kryterium oparte na obli zenia h od hyle« poªo»e« od stanu natywnego, pod zas
gdy w naszym przypadku stosujemy kryterium bazuj¡ e na li zbie utworzony h kontaktów). Nasze rezultaty ró»ni¡ si jako± iowo od otrzymany h w artykule [68℄. Nale»y
podkre±li¢, »e u»yty tam model ma zdeniowane oddziaªywania przy i¡gaj¡ e tylko
midzy hydrofobowymi aminokwasami, oraz »e to oddziaªywanie jest najwiksze w odlegªo± i 4.2 Å midzy odpowiadaj¡ ymi atomami Cα . W biaªka h odlegªo± i midzy
atomami Cα aminokwasów tworz¡ y h kontakty mog¡ wynosi¢ od 4.4 Å do 12.8 Å
[69℄, o mo»e zmienia¢ natur efektów zwi¡zany h z oddziaªywaniami hydrodynami znymi. Rze zywi± ie, je±li naªo»ymy warunek, by minimum poten jaªu wypadaªo dla
odlegªo± i 4.2 Å, to zynnik zmniejszenia zasu zwijania maleje do 1.2. Gdy dodatkowo zwikszymy li zb kontaktów do takiej, by odpowiadaªa ona tej z tzw. modelu
minimalnego, otrzymujemy dalsze zmniejszenie zynnika f do 0.87. Warto±¢ mniejsza
od jedno± i odpowiada sytua ji, w której oddziaªywania hydrodynami zne spowalniaj¡
pro es zwijania. A zatem wynik otrzymany w artykule [68℄ daje podobne rezultaty, o
minimalny model u»yty przez nas.
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Rozwa»amy tak»e przypadek wikszego biaªka - proteaz wirusa HIV-1 (1a30). To
biaªko jest homodimerem, którego ka»da podjednostka zawiera 98 aminokwasów. Jego
miejs e aktywne przesªonite jest przez dwie β -spinki, które maj¡ ksztaªt ru homy h
ramion pozwalaj¡ kontrolowa¢ dostp do niego. Dynamika rozwierania si ramion w
tym biaªku byªa badana zarówno za pomo ¡ modeli peªnoatomowy h [70℄, jak i gruboziarnisty h. W naszy h symula ja h od i¡gali±my ramiona od siebie, odsªaniaj¡
miejs e wi¡»¡ e, a nastpnie monitorowali±my powrót ukªadu do formy natywnej jako
funk j zasu. Zaobserwowali±my, »e w przypadku uwzgldnienia oddziaªywa« hydrodynami zny h ramiona zamykaj¡ si w krótszym zasie.
Na konie przedstawimy wyniki otrzymane w symula ja h maªego biaªka 1l2y, dla
którego ±ledzili±my uktua je wokóª stanu natywnego. Rozwa»amy uktua je jednoi dwukulkowe. Pokazali±my, »e oddziaªywania hydrodynami zne nie wpªywaj¡ na i h
±rednie po zasie. Ten rezultat nie jest zasko zeniem, poniewa» w rozwa»anym tutaj
przypadku przetªumienia, równowagowy rozkªad konforma ji jest taki sam. Jednak»e daje to mo»liwo±¢ stwierdzenia, »e zasowe funk je korela ji s¡ zuªe na obe no±¢
oddziaªywa« hydrodynami zny h hyba, »e biaªko pozostaje zwinite.
2.3.1

Oddziaªywania hydrodynami zne.

Do ewolu ji zasowej ukªadu zostaªa u»yta dynamika brownowska (BD) [71℄. Przesuni ie i-tej kulki w zasie ∆t wynosi

ri − r0i =

X
j


1 X o
∇j · D0ij ∆t +
Dij · F0j ∆t + Bi ,
kB T j

(2.9)

gdzie wska¹nik 0 ozna za wielko± i na po z¡tku kroku zasowego, Fj okre±la siª dziaªaj¡ ¡ an j -t¡ kulk po hodz¡ ¡ od pozostaªy h kulek, T ozna za temperatur. D jest
tensorem dyfuzji, natomiast B - wektorem losowy h przesuni¢, o rozkªadzie gaussowskim ze ±redni¡ zero i kowarian j¡ speªniaj¡ ¡ zale»no±¢

< Bi Bj >= 2D0ij ∆t.

(2.10)

Gdy tensor dyfuzji jest niediagonalny, wów zas pojawiaj¡ si hydrodynami zne oddziaªywania sprzgni ia midzy kulkami i i j . Wybrali±my do naszy h obli ze« nastpuj¡ ¡
posta¢ tensora dyfuzji [63, 64℄:
kB T
Dii =
(2.11)
I
γ
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(2.12)

gdzie rij = rj − ri , a ozna za promie« hydrodynami zny za± γ jest wspóª zynnikiem
tªumienia. Na podstawie prawa Stokesa γ = 6πaη , gdzie η ozna za lepko±¢ ie zy.
Charakterysty zna skala zasowa dla omawianego problemu, τ , jest rzdu 1 ns, o
odpowiada zasowi, jaki jest potrzebny do przemiesz zenia si dyfuzyjnie o dystans
równy typowej odlegªo± i dla kontaktu (≈ 5 Å).
Przypadek, odpowiadaj¡ y brakowi oddziaªywa« hydrodynami zny h ozna zamy
dalej jako BD (od ang. Brownian dynami s) i jest implementowany poprzez naªo»enie
warunku, by Dij (i 6= j ) byªy równe zero. Sposób doboru warto± i promienia hydrodynami znego nie jest o zywisty i nale»y tej kwestii po±wi i¢ wi ej uwagi. Naszym
elem jest tylko okre±li¢ ilo± iowo za howanie, gdy jego warto±¢ jest ró»na od zera. Mo»na o zekiwa¢, »e warto±¢ promienia hydrodynami znego, a, nie powinna przekra za¢
poªowy odlegªo± i midzy kolejnymi atomami Cα . Dobieraj¡ a równe 1.5 Å, speªnione
jest w ze±niejsze kryterium, a warto±¢ ta jest ju» do±¢ zna z¡ a. Z drugiej strony grupy
bo zne w kierunka h poprze zny h do ªa« u ha mog¡ prowadzi¢ do powstania du»ej
siªy i¡gn¡ ej. S¡ pra e [72, 73℄, w który h argumentowano, »e a mo»e przyjmowa¢
nawet warto±¢ 4.2 Å, pod zas gdy harakterysty zny promie« van der Waalsa jest w
przybli»eniu równy 3 Å [74℄. Objto±¢ van der Waalsa nie uwzgldnia oto zki hydratayjnej. Wybór tak du»ego promienia prowadzi do sytua ji, w której kulki wzdªu» ªa« uha przekrywaªyby si, ale uwzgldniaªby w przybli»ony sposób niesfery zne wªasno± i
aminokwasów. Wybór warto± i 1.5 Å dla promienia hydrodynami znego prowadzi do
przyspieszenia obli ze«, poniewa» jednostka zasu zale»y od wspóª zynnika tªumienia
i jest propor jonalna do a. St¡d zasy zwijania powinny skalowa¢ si z a, tak dla przypadku obe no± i oddziaªywa« hydrodynami zny h, jak i dla BD. Nie mo»na jednak
wyklu zy¢, »e obe no±¢ oddziaªywa« hydrodynami zny h prowadzi do pewny h zmian
skalowania. Osza owanie ty h zmian wymagaªoby osobny h bada«.
Nale»y odnotowa¢ jesz ze fakt, »e warto± i promienia van der Waalsa i promienia
hydrodynami znego de la Torre - Bloomelda [72℄ zale»¡ od rodzaju aminokwasu. Dla
gli yny, alaniny i argininy promienie van der Waalsa przyjmuj¡ warto± i 2.4 Å, 2.6 Å
i 3.3 Å. Natomiast promienie hydrodynami zne wynosz¡ odpowiednio 3.6 Å, 3.7 Å
i 4.5 Å. Te ró»ni e nie powinny wpªywa¢ jako± iowo na otrzymane wyniki, tak jak
nie maj¡ wikszego zna zenia ró»ni e w masa h aminokwasów [62℄, zy wspóª zynnika
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tªumienia [75℄.
W symula ja h u»yli±my algorytmów dynamiki brownowskiej, gdy» w ªatwy sposób
mo»na do ni h wprowadzi¢ oddziaªywania hydrodynami zne. Wszystkie wyniki otrzymane metodami dynamiki brownowskiej odtworzyli±my tak»e u»ywaj¡ algorytmów
dynamiki Langevina jak to przedstawiono w artykuªa h [62, 22℄. Dynamika Langevina
wprowadza bezwªadno±¢, ale ukªad jest przetªumiony.
2.3.2

Wyniki

Kinetyka zwijania

Na rysunku 2.18 przedstawiona jest zale»no±¢ od temperatury mediany zasu zwijania tf old wyzna zonego jako pierwszy moment, w którym ustanowione s¡ wszystkie
kontakty natywne (warunek rij < 1.5σij ). Dla ka»dego z badany h biaªek obserwujemy
szerokie plateau optymalnego zwijania. Optymalne zasy tf old z HI s¡ krótsze o zynnik
f od ty h otrzymany h dla BD. Warto±¢ tego zynnika zale»y od biaªka i jest przedstawiona po prawej stronie rysunku. Dla β -kartki f ma warto±¢ 1.3. Najwiksze badane

Medianowy zas zwijania w funk ji temperatury dla trze h ró»ny h biaªek. Kropkowane linie i niewypeªnione punkty odpowiadaj¡ wynikom otrzymanym dla modelu BD, natomiast
i¡gªe linie i wypeªnione punkty odpowiadaj¡ wynikom symula ji z oddziaªywaniami hydrodynami znymi. Promie« hydrodynami zny wynosi 1.5 Å. Czynniki f po prawej przedstawiaj¡ stosunek
optymalny h zasów zwijania dla symula ji BD do ty h otrzymany h z uwzgldnieniem oddziaªywa«
hydrodynami zny h
Rysunek 2.18:
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biaªko, 2 i2, byªo badane tylko w temperaturze (0.3ε/kB ). Otrzymano warto± i tf old :
∼ 840τ i ∼ 470τ , odpowiednio dla symula ji BD i HI, natomiast f wyniosªo 1.8, o
zna znie ró»ni si od otrzymanego w pra y [67℄ f =1.1. Ta niezgodno±¢ mo»e prawdopodobnie by¢ skutkiem dwó h zynników: a) w pra y [67℄ w statystyka h uwzgldniono
tylko kilka trajektorii, b) warto± i f zale»¡ od natury struktur po z¡tkowy h. Im wiksza jest li zba utworzony h kontaktów w po z¡tkowej fazie zwijania, tym mniejsza jest
warto±¢ f . W naszy h symula ja h konforma je po z¡tkowe s¡ w peªni rozwinite.
Wywoªane przez obe no±¢ oddziaªywa« hydrodynami zny h przyspieszenie zwijania
jest w gªównej mierze wynikiem po z¡tkowego kolapsu, o przedstawiono w dolnym
panelu rysunku 2.19 dla biaªka 1 rn. Przedstawiono tu zale»no±¢ promienia gyra ji Rg
w funk ji zasu. Przedstawiaj¡ jako± iowo przyjmujemy, »e kolaps za hodzi, gdy Rg
nie przekra za 15% swojej warto± i w stanie natywnym.
Tak jak w artykule [65℄, obserwujemy zna znie szybsze doj± ie do fazy kolapsu w
symula ja h z HI ni» w przypadku BD (kolaps jest osi¡gany ok. 2.6 raza szyb iej przy
obe no± i HI i zynnik ten jest wikszy, ni» w przypadku zale»no± i dla tf old ). Pó¹niejsze ustanowienie kontaktów jest wynikiem przypadkowego przeszukiwania przestrzeni
konforma yjnej i braku wpªywu ze strony oddziaªywa« hydrodynami zny h. Górny

Panel górny: rozkªad zasów zwijania dla pojedyn zy h trajektorii dla kB T /ε=0.3
dla krambiny. Panel dolny: Przykªady ewolu ji zasowej promienia gyra ji. Strzaªki skierowane ku
doªowi wskazuj¡ moment kolapsu. Strzaªki wskazuj¡ e w gór wskazuj¡ hwil, w której struktura
osi¡ga konforma j natywn¡.
Rysunek 2.19:

37

panel na rysunku 2.19 przedstawia rozkªady zasów tf old dla stu trajektorii dla biaªka
1 rn. Rozkªady nie s¡ gaussowskie i posiadaj¡ wyra¹ne ogony. Wierz hoªek rozkªadu
dla HI jest ni»szy ni» dla BD, natomiast ogony dla du»y h zasów s¡ ze sob¡ porównywalne. Warto te» zwró i¢ uwag na to, »e dla wysoki h i niski h temperatur, gdy
zasy zwijania staj¡ si bardzo dªugie, ró»ni e midzy HI i BD znikaj¡. Dzieje si tak
dlatego, poniewa» gdy kinetyka staje si wolna, odpowiednio indukowane przepªywy
ie zy tak»e staj¡ si powolne.
Na rysunku 2.20 przedstawiono s enariusz zwijania [22℄, który zawiera zasy potrzebne na ustanowienie po raz pierwszy natywnego kontaktu, u±rednione po trajektoria h. Kontakty natywne s¡ ozna zone jako |j − i|, o odpowiada i h wzgldnej odlegªo± i wzdªu» sekwen ji ªa« u ha. Na rysunku tym wida¢, »e w obe no± i oddziaªywa«
hydrodynami zny h kontakty s¡ zna znie szyb iej tworzone, przy zym powstaj¡ one w
tej samej kolejno± i. To samo zaobserwowali±my dla inny h badany h przez nas biaªek.

S enariusz zwijania dla biaªka 1 rn. Niebieskie sze± iok¡ty odpowiadaj¡ zasom ustalenia si kontaktów midzy C i I po raz pierwszy. Kóªka niewypeªnione ozna zaj¡ kontakty midzy
dwiema β -kartkami. Peªne kóªka odpowiadaj¡ kontaktom tworzonym midzy helisami. Gwiazdki oznazaj¡ wszystkie pozostaªe kontakty.

Rysunek 2.20:
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Dynamika ramion w z¡ste z e biaªka 1a30 jak opisano to w tek± ie. Konforma ja po
prawej stronie odpowiada strukturze natywnej, natomiast po lewej stronie przedstawiona jest struktura z od i¡gnitymi ramionami. Kropkowana linia odpowiada symula jom BD i bazuje na statysty e
50 trajektorii. Linia i¡gªa odpowiada symula jom z HI i oparta jest na statysty e 20 trajektorii.
Wszystkie symula je starowaªy z tej samej roz i¡gnitej struktury po z¡tkowej.
Rysunek 2.21:
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Zamykanie si ramion proteazy HIV-1

Natywna struktura proteazy HIV-1 jest s hematy znie przedstawiona w prawej dolnej z± i rysunku 2.21. Aminokwasy tworz¡ e fragmenty β -spinki obu ramion przedstawione zostaªy poprzez pokazanie i h atomów Cα . Poªo»enia obu ramion mog¡ by¢
zdeniowane poprzez wspóªrzdne ±rodków mas wysz zególniony h na rysunku ztere h
atomów Cα dla ka»dego ramienia. W strukturze natywnej te ±rodki mas s¡ oddalone od
siebie o Rf,nat = 4.09 Å. Ramiona zostaj¡ od i¡gnite od siebie na odlegªo±¢ 32.75 Å
po przyªo»eniu siªy wzdªu» kierunku równolegªego do od inka ª¡ z¡ ego ±rodki mas
obu ramion. Otrzymana konforma ja jest przedstawiona w górnej lewej z± i rysunku 2.21. Siªa jest wów zas usunita i obserwujemy odlegªo±¢ Rf pomidzy ±rodkami
mas w funk ji zasu. Rysunek 2.21 pokazuje, »e w obe no± i oddziaªywa« hydrodynami zny h zamykanie si ramion nastpuje szyb iej. Ramiona zbli»aj¡ si na odlegªo±¢
2Rf,nat okoªo dwukrotnie szyb iej ni» w przypadku symula ji BD (bez oddziaªywa«
hydrodynami zny h). Te symula je s¡ analogi zne do pro esu zwijania, le z doty z¡
tyko fragmentu biaªka.
Fluktua je struktur biaªkowy h w okoli a h stanu natywnego

Teraz rozwa»ymy biaªko 1l2y, najmniejsze spo±ród rozwa»any h w tej pra y. Dziki
temu mogli±my wygenerowa¢ odpowiednio du»e statystyki konforma yjne. Struktura
natywna 1l2y jest przedstawiona na rysunku 2.22. Przypomina ona β -spink, w której
jedno z jej ramion ma ksztaªt α-helisy. Skªada si ona z 20 aminokwasów ponumerowany h za zynaj¡ od helikalnego ko« a. Przeprowadzili±my symula je ztere h trajektorii w temperaturze T = 0.3ε/kB o zasie 200 000 τ rozpo zynaj¡ od struktury
natywnej.
Jednym ze sposobów harakteryzowania ru hów wokóª stanu natywnego jest badanie uktua ji poªo»e« aminokwasów h∆Ri2 (t)i wokóª ±redniej warto± i. Korzystaj¡ z
pro edury Kabs ha i Sandersa [76℄ rzutujemy ka»d¡ konforma j biaªka na konforma j
referen yjn¡, dziki zemu wyniki nie s¡ zaburzone przez ru h postpowy ±rodka masy
i rota yjny aªej z¡ste zki. Wielko±¢ h∆Ri2 i jest zdeniowana jako h~ri2 i − h~ri i2 . Górny
panel rysunku 2.23 pokazuje modula je h∆Ri2 i wzdªu» sekwen ji biaªka. Najwiksze
uktua je wystpuj¡ na ko« a h oraz dla i = 12, gdzie helisa ª¡ zy si z drugim ramieniem spinki. Mniejsze, le z równie» zna z¡ e, uktua je za hodz¡ dla aminokwasów o
numera h i = 8 i 15. Wielko± i uktua ji dla przypadków z i bez oddziaªywa« hydrodynami zny h (HI i BD) prawie pokrywaj¡ si. Ozna za to »e HI nie maj¡ wpªywu na
uktua je wokóª stanu równowagi.
1.
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Natywny stan biaªka 1l2y. Wiksze li zby ozna zaj¡ numery residuów rozpo zynaj¡
od N-ko« a. Mniejsze natomiast numeruj¡ kontakty (skrajny aminokwas z C-ko« a nie tworzy »adny h
natywny h kontaktów). Kontakty s¡ zazna zone za pomo ¡ linii ª¡ z¡ y h odpowiednie aminokwasy.
Ci¡gªe linie ozna zaj¡ kontakty, dla który h zaobserwowano du»e uktua je odlegªo± i, które zostaªy
przedstawione na rysunku 2.23. Linie przerywane odpowiadaj¡ kontaktom o maªy h uktua ja h.
Rysunek 2.22:
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Do tego samego wniosku prowadz¡ analizy dwupunktowy h harakterystyk, który h wyniki przedstawione s¡ na rysunku 2.24 dla residuów i i j tworz¡ y h kontakty
natywne. W biaªku 1l2y wystpuje 27 taki h kontaktów (numerowany h przez l) i 13
z ni h jest zazna zony h liniami na rysunku 2.22. Przypisanie numeru wska¹nika l
ka»demu kontaktowi jest tak»e podane pod wykresem w górnym panelu rysunku 2.24.

Panel górny: Warian ja uktua ji posz zególny h aminokwasów ponumerowany h
wedªug sekwen ji. Kóªka wypeªnione (puste) odpowiadaj¡ przypadkowi z (bez) HI dla kB T /ε=0.3.
Panel dolny: znormalizowane zale»ne od zasu warian je ∆i (t) dla t = 1000τ . Symbole odpowiadaj¡ e
przypadkom BD i HI na tym rysunku i w dwó h kolejny h rysunka h s¡ przesunite wzgldem siebie
w poziomie, aby byªy lepiej wido zne.
Rysunek 2.23:

2
Najprostsz¡ dwupunktow¡ harakterystyk¡ jest fl = (hrij
i − hrij i2 )1/2 . Wielko±¢
ta nie zale»y od globalny h ru hów z¡ste zki biaªka oraz szybko tra i zale»no±¢ od
zasu trwania pomiarów. Wyniki przedstawione w górnym panelu na rysunku 2.24
pokazuj¡, »e oddziaªywania hydrodynami zne nie wpªywaj¡ na t wielko±¢. Du»e warto± i ozna zaj¡ wysok¡ amplitud os yla ji (jak w przypadku kontaktu 22, pomidzy
aminokwasami 7 i 11), natomiast maªe warto± i wskazuj¡ na wzgldn¡ sztywno±¢ (na
przykªad kontakt 27 midzy aminokwasami 11 i 14). Usuni ie kontaktu 18 podtrzymuj¡ ego struktur (pomidzy aminokwasami 6 i 17) prowadzi do zmniejszenia f22
i f15 oraz zwikszenia f5 i f9 . W przypadku pojedyn zej α-helisy wielko± i fl s¡ w
wikszo± i maªe i o zbli»onej warto± i, poza ko« ami gdzie s¡ one tro h wiksze. Dla
β -kartki najwiksze uktua je wystpuj¡ dla kontaktów na jej ko« u (fl ∼ 1.5).
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Inn¡ popularn¡ wielko± i¡ sªu»¡ ¡ do harakterystyki dynamiki jest ma ierz dynami zny h korela ji krzy»owy h [70, 77, 78℄, zdeniowana jako:

Cl = Cij = h∆ri · ∆rj i/[h∆r2i i h∆r2j i]1/2 .

(2.13)

Ina zej ni» w przypadku fl , Cl nie zale»¡ od odlegªo± i pomidzy aminokwasami i i
j , natomiast silnie zale»y od kierunku, w jakim aminokwasy si poruszaj¡. Cl mo»e
przyjmowa¢ dodatnie, jak i ujemne warto± i, zale»nie od natury wzajemny h przesuni¢ kulek. Wyzna zenie ty h wielko± i wymaga wykonania transforma ji naªo»enia
konforma ji na konforma j natywn¡ jako struktur referen yjn¡. Warto± i Cl dla 1l2y
stabilizuj¡ si po okoªo 2000 τ wokóª swoi h warto± i sta jonarny h. Wielko± i stajonarne przedstawili±my na dolnym panelu rysunku 2.24. W przypadku obe no± i HI
wielko± i Cl zmieniaj¡ si, ale w bardzo niewielkim stopniu.
Wszystkie te jedno- i dwuresidualne zasowe harakterystyki funk ji korela ji mog¡
by¢ tak»e poli zone za pomo ¡ modelu GNM (ang. Gaussian Network Model) [79℄,
przeprowadzaj¡ analiz modów normalny h. Pokazali±my, »e natura modula ji powy»ej zbadany h wielko± i, tak»e w tym modelu, jest taka sama, jak przy naszym
podej± iu i zgodna z wynikami przedstawionymi na rysunka h 2.23 i 2.24.
Teraz rozwa»ymy konforma je wzdªu» trajektorii i zaobserwujemy, o dzieje si z
nimi po zasie t. Ru h ±rodka masy biaªka jest odejmowany i w rezulta ie mogli±my
otrzyma¢ rozs¡dne statystyki dla przedziaªów zasowy h nie przekra zaj¡ y h 5000 τ .
Deniujemy funk j korela ji jako:
2.

Si (t) = h~ri (0) · ~ri (t)i/h~ri (0) · ~ri (0)i

(2.14)

oraz S(t) = hSi iav , gdzie symbol h...i ozna za ±redni¡ po trajektoria h, natomiast
h...iav ±redni¡ po residua h. Z deni ji otrzymujemy t=0, Si =1. Zanik S(t) w zasie
t jest pokazany na rysunku 2.25. Okazuje si, »e ten zanik lub "dekoheren ja" od
hwili po z¡tkowej nastpuje szyb iej, gdy obe ne s¡ oddziaªywania hydrodynami zne.
Z powodu ograni ze« w tworzeniu statystyk dla dªugi h zasów, nie mo»emy dokªadnie
okre±li¢ posta i funk ji opisuj¡ ej zale»no±¢ S(t). Jednak»e wa»n¡ obserwa j¡ jest, »e
funk ja zasowej korela ji zale»y od obe no± i oddziaªywa« hydrodynami zny h.
Wymaga podkre±lenia fakt, »e istnieje nierozstrzygnity problem istnienia dªugi h
ogonów w funk ja h korela ji doty z¡ y h biaªek. Mianowi ie Xie i in. [80℄ pokazali
eksperymentalnie, »e uktua je w biaªka h zanikaj¡ bardzo wolno z zasem, wedªug
prawa potgowego. Przeprowadzono wiele teorety zny h prób prowadz¡ y h do wytªuma zenia tego za howania [81, 82, 83, 84℄, ale wikszo±¢ z ni h przewiduje zanik w
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Fluktua je dla natywny h kontaktów wokóª stanu natywnego w kB T /ε=0.3. Górny
panel: ±rednia kwadratowa (rms) uktua ji odlegªo± i. Numery ozna zaj¡ pary aminokwasów, które
tworz¡ natywne kontakty ozna zone przez l. Dolny panel: ±rednie kwadratowe uktua je kierunkowe,
zwane równie» jako dynami zne korela je krzy»owe (ang. dynami al ross- orrelations).
Rysunek 2.24:

zna znie mniejszy h skala h zasowy h, ni» pokazuj¡ to wyniki eksperymentalne, lub
te» nie uwzgldniaj¡ obe no± i pewny h zale»no± i w biaªku.
Odpowiednia funk ja harakterysty zna zale»na od zasu ma nastpuj¡ ¡ posta¢:

∆i (t) = h[~ri (t) − ~ri (0)]2 i/hh[~ri(t) − ~ri (0)]2 iiav

(2.15)

Przy zym li znik odpowiada staªej dyfuzji i-tego residuum, Di (t), podzielonej przez
zynnik 6t. Jednak»e w naszym przypadku Di (t) d¡»y do zera zamiast do staªej, poniewa» ru h ±rodka masy zostaª wyeliminowany w naszy h trajektoria h. Po podzieleniu
li znika przez mianownik w wyra»eniu na ∆i (t), zostaje prawie aªkowi ie wyeliminowana zale»no±¢ od zasu, niezale»nie od obe no± i HI. Ciekaw¡ obserwa j¡ wydaje si
fakt, o zostaªo przedstawione w dolnym panelu rysunku 2.23, »e obe no±¢ oddziaªywa« hydrodynami zny h wpªywa na ∆i (t), oraz »e nie ma zale»no± i od zasu. Ponadto
ilo± iowo ta wielko±¢ za howuje si podobnie do hRi2 i (górny panel rysunku 2.23).
Podsumowuj¡ , oddziaªywania hydrodynami zne wpªywaj¡ w zna znym stopniu
na skal zasow¡ pro esu zwijania, poprzez kooperatywno±¢ siªy i¡gn¡ ej. Ten efekt
mo»e by¢ równie» osi¡gnity w modelu z oddziaªywaniami hydrodynami znymi, le z
ze zmniejszon¡ efektywn¡ lepko± i¡ o zynnik rzdu 2. St¡d, w kontek± ie zwijania,
zy te» przypadku zamykania si ramion w proteazie HIV-1, obe no±¢ oddziaªywa«
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hydrodynami zny h zmienia efektywn¡ warto±¢ lepko± i γ . Obserwowanie zjawiska zy znego, które mo»e by¢ przypisane oddziaªywaniom hydrodynami zny h, mo»e by¢
trudne metodami eksperymentalnymi, je±li nie dokona si obserwa ji w du»ym zakresie
temperatur. Pod zas symula ji wokóª stanu równowagi obe no±¢ oddziaªywa« hydrodynami zny h wpªywa na funk je korela ji, poza funk jami korela ji w tym samym
zasie, takimi jak pierwiastek ze ±redniej kwadratowej uktua ji odlegªo± i midzy residuami tworz¡ ymi kontakty natywne.

Rysunek 2.25:

Znormalizowane korela je zasowe S(t) jako funk ja zasu.
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Rozdziaª 3
Teoria stanów przej± iowy h w
pro esie zwijania na przykªadzie
prosty h modeli
3.1

Wprowadzenie

Kinetyka zwijania prosty h biaªek globularny h zsto przejawia za howanie harakterysty zne dla pro esów dwustanowy h z jedn¡ harakterysty zn¡ skal¡ zasow¡
[85, 86, 87, 88, 89, 90℄. To za howanie ozna za, »e ka»da z¡ste zka biaªka w roztworze
znajduje si w jednym z dwó h stanów: zwinitym (N, dla natywnego) albo zdenaturowanym (D, ang. denaturated). Dlatego zwijanie mo»e by¢ traktowane jak reak ja
hemi zna przebiegaj¡ a midzy stanami N i D wzdªu» pewnej wspóªrzdnej reak ji,
na której znajduje si nieobsadzone w¡skie gardªo - stan przej± iowy, †. Patrz¡ z innej
strony, zwijanie mo»na traktowa¢ jako pro es nuklea ji dla przej± ia fazowego pierwszego rzdu [91, 92℄, w którym wymagane jest powstanie "kropli" kryty znej wielko± i, aby
nast¡piªo przej± ie ze stanu rozwinitego do stanu zwinitego. Ta "kropla", lub zarodek
zwijania, jest równowa»ny stanowi przej± iowemu w analogii do reak ji hemi znej. Oba
te porównania pozwalaj¡ na wyªonienie si ró»ny h dróg zaj± ia pro esów z wyra¹nymi stanami przej± iowymi. Przyjta metoda eksperymentalna do wyzna zania stanów
przej± iowy h polega na podstawianiu aminokwasów w ró»ny h pozy ja h w biaªku i
obserwa ji zmian w kinety e [93, 94, 95, 86, 96, 97, 87, 88, 89℄ . Zmiany staªy h szybko± i dla zwijania znormalizowane poprzez uwzgldnienie zmian w stabilno± i biaªka
deniuj¡ tak zwane warto± i φ. W prosty h sytua ja h warto± i φ przyjmuj¡ warto± i
z zakresu od zera do jedynki. Warto±¢ bliska jedno± i sugeruje, »e w oto zeniu podstawionego aminokwasu natywna struktura biaªka przypomina t w stanie przej± iowym.
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W ten sposób warto± i φ pozwalaj¡ w przybli»ony sposób opisa¢ zbiór konforma ji w
stanie natywnym.
O zywi± ie ka»de biaªko mo»e przyj¡¢ astronomi zn¡ li zb konforma ji, a mimo
wszystko za howuje si w sposób dwustanowy. W takiej sytua ji musi by¢ wielka li zba
modów relaksa ji o bardzo maªy h zasa h relaksa ji, które s¡ zbyt maªe, by udaªo si
je zmierzy¢ za pomo ¡ standardowy h eksperymentów. Opró z wspomniany h istnieje
jeden mod o du»ym zasie harakterysty znym w porównaniu z pozostaªymi, który
wymaga wspi ia si do stanu przej± iowego. Pytanie jakie h emy postawi¢ brzmi:
Jak mo»na wyzna zy¢ te stany teorety znie?
Zastosowano wiele metod w elu rozwi¡zania tego problemu. Jednym z podej±¢ jest
przyj ie zaªo»enia, »e stany przej± iowe powinny by¢ stanami brzegowymi [98, 99℄.
Jako stany brzegowe deniujemy stany, dla który h gdyby±my rozpo zli ewolu j zasow¡ z tego stanu, to z takim samym prawdopodobie«stwem mogliby±my dotrze¢ zarówno do stanu N jak i do D. Wedªug innego podej± ia powinno si rozwa»y¢ energi
swobodn¡ G(Q) jako funk j li zby utworzony h kontaktów natywny h Q, a nastpnie wskaza¢ stany odpowiadaj¡ e maksimum G(Q) [100℄. W kolejnym podej± iu postulowano [101℄, »e stany przej± iowe wskazuje wektor wªasny ma ierzy kinety znej,
który (ten wektor) rz¡dzi pro esem relaksa ji ukªadu. Daggett ze wspóªpra ownikami
[102, 103℄ poszukiwali stanów przej± iowy h wykorzystuj¡ dynamik molekularn¡ w
symula ja h rozwijania biaªka pod wpªywem wysokiej temperatury i obserwuj¡ momenty, w który h nastpowaªy szybkie zmiany strukturalne. W artykuªa h [104℄ i [105℄
przepis na znalezienie stanów przej± iowy h opiera si na przypisaniu ka»dej konforma ji warto± i Qi , które przedstawiaj¡ uªamek ustanowiony h kontaktów natywny h
przez dany aminokwas obe ny h w tej konforma ji. Nastpnie na tej podstawie szukaj¡
najlepszego dopasowania do eksperymentalnie otrzymany h warto± i φ.
Poniewa» temat stanów przej± iowy h nie przynosi rozwi¡zania, wydaje si rozs¡dne
rozwa»y¢ proste modele, dla który h istnieje ± isªe rozwi¡zanie. Mog¡ one posªu»y¢ jako
wzorze , na którym mo»na wypróbowa¢ znane metody i okre±li¢ i h skute zno±¢.
Jeden z taki h modeli zostaª zaproponowany przez Changa i in. [106℄ Model ten
przedstawia zmodykowany ukªad rozwa»any przez Munoza, Eatona i i h wspóªpraowników [107, 108, 109℄. Model ten s hematy znie odzwier iedla 12-aminokwasow¡
β -spink. Jest to dyskretny model, w którym wprowadzono bezpo±rednio krajobraz
energii swobodnej. Podej± ie Changa i in. byªo analogi¡ do spinowego modelu Isinga,
w którym ka»demu spinowi przypisuje si warto±¢ 1 lub 0. Warto±¢ jeden ozna za, »e
dwa kolejne aminokwasy znajduj¡ si w konforma ji natywnej, a 0 w prze iwnym wypadku. Niezerowe warto± i spinów wzdªu» ªa« u ha odpowiadaj¡ natywnej konforma ji
fragmentu spinki, razem z tworzonymi w strukturze natywnej kontaktami. W modelu
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tym jest wprowadzona kinetyka zmiany spinów opisana poprzez równanie mistrzowskie dla gsto± i prawdopodobie«stw dla wszystki h mo»liwy h konforma ji. Mo»liwo±¢
analizy wszystki h mo»liwy h ± ie»ek zwijania - o nie jest mo»liwe w przypadku rzezywisty h modeli - doprowadziªa do identyka ji dwó h zdegenerowany h konforma ji
bd¡ y h prawdziwymi stanami przej± iowymi. Podsumowuj¡ wszystkie metody zastosowane do wykry ia stanów przej± iowy h dla tego modelu wskazaªy prawidªowo
te dwie konforma je. Jednak»e ka»da z ty h metod bªdnie wskazywaªa równie» inne
konforma je jako stany przej± iowe, nawet je±li i h energie byªy du»o wy»sze. Co iekawe, lista domniemany h stanów przej± iowy h zale»aªa od metody i h wyzna zenia,
le z i h z±¢ wspólna stanowiªa stany przej± iowe wyzna zone na podstawie przelizenia wszystki h ± ie»ek pro esu zwijania. Mówi¡ innymi sªowy, ka»da z ty h metod
"zawiera ziarno prawdy", ale trzeba nau zy¢ si wskaza¢ to ziarno.
W niniejszej pra y zajmujemy si tym samym problemem, ale rozwa»aj¡ trzy inne
proste, dyskretne i ± i±le rozwi¡zywalne modele z kinetyk¡ zdeniowan¡ poprzez równanie mistrzowskie. Pierwszy z ty h modeli zostaª wprowadzony przez Merlo, Dilla i
Weikla [110℄ i jest rozwa»any w z± i 3.3. W modelu tym zdeniowane s¡ ztery stany:
N, D, oraz dwa stany je ª¡ z¡ e A i B, z który h A jest stanem przej± iowym. Szybko± i
przej±¢ midzy stanami s¡ zdeniowane poprzez arbitralnie przypisane ró»ni e energii
swobodny h, a nie na podstawie zmian konforma yjny h. Zbadali±my zna zenie wektorów wªasny h i wykazali±my, »e wektor wªasny odpowiadaj¡ y najdªu»szemu zasowi
relaksa ji wskazuje na stan A jako przej± iowy po odrzu eniu uprzednio stanów D i N.
Dwa pozostaªe modele, skªadaj¡ e si z 5 i 36 konforma ji na sie i kwadratowej,
zostan¡ przedstawione w z± i 3.4 i 3.5. Te dwa bardzo proste modele stanowi¡ krok
naprzód w kierunku realizmu w porównaniu z innymi modelami zaprezentowanymi
uprzednio (w ze±niej). Przede wszystkim konforma je w obu modela h odpowiadaj¡
koresponduj¡ ym z nimi ksztaªtom polimeru na sie i (w prze iwie«stwie do stanów
deniowany h poprzez okre±lanie, »e pewne i h fragmenty odpowiadaj¡ konforma ji
natywnej, zy te» nie maj¡ y h okre±lonej geometrii, jak w modelu Merlo i in.). To
ozna za w sz zególno± i, »e kinetyka ru hów odpowiada dobrze zdeniowanym lokalnym zmianom konforma yjnym. Po drugie nie s¡ z góry deniowane warto± i energii
swobodnej. Zamiast tego energia ka»dej konforma ji s¡ wyzna zane na podstawie zdeniowany h poten jaªów dla kontaktów, a warunki entropowe wyli zane s¡ w opar iu
o równowagow¡ ma ierz gsto± i prawdopodobie«stw (a). Model 5-stanowy jest najprostszym modelem ze zdeniowanymi expli ite konforma jami bd¡ y analogiem modelu zaproponowanego przez Merlo i in. [110℄, natomiast model 36-stanowy pozwala
na przyjrzenie si temu, jak powinno si analizowa¢ bardziej skomplikowane ukªady
biaªek. W modelu 36-stanowym przej± ie z D do N odbywa si w dóª zbo za energii
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swobodnej, gdzie niektóre stany peªni¡ rol lokalny h maksimów w krajobrazie energii
swobodnej. Najni»sze z ty h maksimów peªni¡ rol stanów przej± iowy h.

3.2

Spinowa wersja modelu Eatona

Stan natywny badanego ukªadu przedstawiony jest w dolnym panelu rysunku 3.1.
Ukªad mo»e by¢ opisany poprzez przypisanie stanom efektywny h warto± i energii swobodnej, z uwzgldnieniem mikroskopowej degenera ji przez dodany skªadnik entropowy. Warto± i energii swobodnej s¡ zdeniowane poprzez 11 wi¡za« peptydowy h, które
mog¡ znajdowa¢ si w konforma ji natywnej lub nie. Ten binarny harakter wi¡za« pozwala na wprowadzenie modelu opartego na modelu Isinga. Deniujemy wielko± i Sn
które mog¡ przyjmowa¢ warto± i odpowiednio 1 lub 0 . Przykªad konforma ji nienatywnej przedstawiony jest w górnym panelu rysunku 3.1. Fragment blisko zagi ia spinki
jest ustrukturyzowany w sposób taki, jak w przypadku konforma ji natywnej. O pozostaªy h z± ia h spinki wiemy, »e nie przyjmuj¡ one natywnego ksztaªtu. Istnieje wiele
mo»liwo± i ksztaªtu, jaki mogªyby przyj¡¢ fragmenty nienatywne. Aby uwzgldni¢ to
boga two struktur dodano do funk ji energii swobodnej zªon entropowy propor jonalny do (1 − Sn ).
Energia swobodna na mol mo»e by¢ zapisana w posta i:

G = −J

X
l<m

∆lm

m
Y

Sn + T ∆Sconf

X

Sn ,

(3.1)

n=1

n=l

Niezerowa warto±¢ ilo zynu Sl Sl+1 ...Sm implikuje, »e wszystkie wi¡zania peptydowe od
l do m s¡ ustawione w sposób natywny, o prowadzi do ustanowienia oddziaªywa« natywny h w klastrze pomidzy wi¡zaniami l i m. Te oddziaªywania mog¡ mie¢ harakter
hydrofobowy lub mog¡ by¢ efektem powstania wi¡za« wodorowy h. Dla uprosz zenia
przyjto, »e siªa ty h wi¡za«, J , jest równa dla obu rodzajów wi¡za« i wynosi 1000K,
natomiast entropia konforma yjna przypadaj¡ a na spin, ∆Sconf , ma warto±¢ 2.14 R,
gdzie R ozna za staª¡ gazow¡. W powy»szym równaniu T ozna za temperatur. Przeksztaª aj¡ z±¢ entropow¡ pominito staª¡ (jedynk w wyra»eniu (1 − Sn )). Ponadto
wybrano ∆lm równe 2 dla (l, m) = (1,11) i (3,9), 1 dla (l, m) = (2,10), (4,8), (5,7) i
(1,9), dla wszystki h pozostaªy h przypadków przyjmujemy warto±¢ 0. Poªo»enie kontaktów ªamie symetri pomidzy obiema gaªziami spinki. Nie h energia swobodna dla
konforma ji i bdzie ozna zona przez Gi . Warto±¢ równowagowa prawdopodobie«stwa
,Pi , taka »e ukªad bdzie przebywa¢ w konforma ji i wynosi

e−Gi /RT
Pieq = P −G /RT .
i
ie
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(3.2)

Cz±¢ dolna: model β -spinki rozwa»any przez [106℄ oraz w niniejszej pra y. Gwiazdki
symbolizuj¡ aminokwasy. Spiny Sn odpowiadaj¡ wi¡zaniom peptydowym midzy kolejnymi aminokwasami. W konforma ja h nienatywny h ustanowione s¡ tylko fragmenty natywnej struktury. Linie
kropkowane ozna zaj¡ obe no±¢ wi¡za« wodorowy h. Linie przerywane symbolizuj¡ istnienie oddziaªywania hydrofobowego midzy hydrofobowymi aminokwasami. Cz±¢ górna: przykªad konforma ji nienatywnej dla β -spinki. Linie i¡gªe ozna zaj¡ ustawienie natywne fragmentu ªa« u ha spinki. Cienkie
kropkowane linie ozna zaj¡ te fragmenty ªa« u ha, które nie s¡ ustrukturyzowane w sposób natywny.
Rysunek 3.1:
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Kinetyka rozwa»anego tutaj modelu biaªka jest zdeniowana poprzez równanie mistrzowskie
dP (t)
= −MP (t) ,
(3.3)
dt
gdzie P (t) jest wektorem, którego wspóªrzdne , Pn (t), s¡ prawdopodobie«stwami,
okre±laj¡ ym przebywanie ukªadu w n-tym stanie w hwili t. Ma ierz M skªada si z naP
stpuj¡ o zdeniowany h elementów: Mnm = −wnm dla n 6= m oraz Mnn = m6=n wmn .
Wielko± i wnm ozna zaj¡ szybko± i przej±¢ ze stanu m do stanu n.
Anality zne rozwi¡zanie równania mistrzowskiego ma nastpuj¡ e posta¢:

P (t) =

X

cλ Yλ e−λt ,

(3.4)

λ

gdzie λ ozna zaj¡ warto± i wªasne ma ierzy M natomiast Yλ ozna za wektory wªasne
im odpowiadaj¡ e. Czynniki cλ zale»¡ od warunków po z¡tkowy h. Najmniejsza niezerowa warto±¢ wªasna odpowiada najdªu»ej relaksuj¡ emu si pro esowi, pod zas gdy
zerowa warto±¢ wªasna odpowiada równowagowemu rozkªadowi prawdopodobie«stwa.
Ma ierz M opisuje relaksa j, w której balans midzy zwijaniem i rozwijaniem kontrolowany jest przez temperatur. Przed rozpo z iem dalszy h rozwa»a« zdeniujemy
nowe ma ierze Mf i Mu , odpowiednio dla zwijania i rozwijania [106℄. W ma ierzy Mf
stan N jest traktowany jako po hªania z prawdopodobie«stwa poprzez przyrównanie
do warto± i zero szybko± i przej±¢ z tego stanu do wszystki h pozostaªy h. (Pierwsza
kolumna ma ierzy M zostaje wyzerowana). Podobnie w ma ierzy Mu stan D dziaªa
jako po hªania z prawdopodobie«stwa (wyzerowana zostaje ostatnia kolumna ma ierzy M ). Otrzymane dla ty h ma ierzy najmniejsze niezerowe warto± i wªasne (staªe
szybko± i) ozna zamy jako kf i ku . Najmniejsza staªa szybko± i relaksa ji ozna zona
jest jako k . W modelu dwustanowym k = kf + ku [86℄.
Warto±¢ φ dla zwijania dla i-tego aminokwasu mo»e by¢ wyzna zona poprzez wprowadzanie zmian energii oddziaªywa« J , w który h bierze udziaª i-ty aminokwas i nastpnie wyzna zenie zmiany δkf dla kf . Z deni ji mamy:

φ=

δln(kf )
δkf
δkf
δku
=
/(
−
) .
δln(kf /ku )
kf
kf
ku

(3.5)

Zostaªo pokazane w artykule [106℄, »e model opisany powy»ej ma wszystkie e hy
ukªadu dwustanowego blisko temperatury zwijania oraz »e pozostaªe mody zwijania
(rozwijania,relaksa ji) poza kf (ku , k ) s¡ zbyt krótkie lub s¡ zwi¡zane ze stanem równowagowym.
Model ten zostaª rozpatrzony w dwó h warianta h. Pierwszy z ni h rozwa»a wszystkie mo»liwe 211 stany spinowe, które s¡ mo»liwe w ukªadzie. W drugim warian ie roz51

wa»a si tylko podzbiór 67 stanów speªniaj¡ y h warunek, »e sekwen je spinów jedynkowy h odpowiadaj¡ e ustawionym w sposób natywny wi¡zaniom nie bd¡ rozdzielone
spinami zerowymi (na przykªad 00011111000). Okazaªo si, »e to tzw. pierwsze przybli»enie sekwen yjne prowadzi do ty h samy h wªasno± i kinety zny h, o w przypadku
peªnego modelu. Wobe tego faktu w skró ie przedstawimy wyniki i wnioski otrzymane
dla przypadku 67-stanowego.
Krajobraz energety zny odpowiadaj¡ y modelowi 67-stanowemu w temperaturze
T = 300 K zostaª przedstawiony na rysunku 3.3. Pojedyn ze kóªko na dole symbolizuje stan rozwinity (stan numer 67). Pozostaªe 66 stanów tworz¡ trójk¡t. W pierwszym
rzdzie nad stanem rozwinitym znajduj¡ si stany maj¡ e jeden niezerowy spin. W
drugim rzdzie znajduj¡ si stany z dwoma niezerowymi spinami, w trze im - z trzema
itd. Najwy»ej poªo»one kóªko symbolizuje stan ze wszystkimi spinami maj¡ ymi warto±¢ jeden (stan 1). Przej± ia kinety zne ze stanu rozwinitego (na dole) mog¡ nast¡pi¢
do dowolnego stanu o pojedyn zym spinie jedynkowym. We wszystki h pozostaªy h
przypadka h mo»liwe s¡ przej± ia tylko w kierunka h diagonalny h, jak pokazano za
pomo ¡ kropkowany h linii dla stanu 58. Maksymalnie istniej¡ ztery mo»liwe ru hy.
Górny panel rysunku 3.2 przedstawia lokalne minima energii swobodnej zaznazone podwójnymi okrgami. Na dolnym panelu przedstawione s¡ optymalne ± ie»ki
ª¡ z¡ e stan rozwinity ze stanem zwinitym, prowadz¡ e przez stany przej± iowe (25
i 33; zarne kóªka), które maj¡ t sam¡ warto±¢ energii swobodnej. Jeden ze stanów
przej± iowy h przedstawiony jest w górnym panelu rysunku 3.2, natomiast drugi stan
przej± iowy jest jego lustrzanym odbi iem. Energie swobodne na optymalny h ± ie»ka h s¡ wypisane w prawej z± i dolnego panelu. Trójwymiarowy obraz krajobrazu
energety znego przedstawiony jest równie» na rysunku 3.3. Ten obraz jasno pokazuje,
»e optymalne ± ie»ki prowadz¡ przez pagórkowaty krajobraz, jednak pokonane sz zyty
maj¡ najmniejsz¡ wysoko±¢.
Spo±ród wielu rezultatów otrzymany h przez Changa i in. [106℄ dla tego ukªadu,
podkre±lamy nastpuj¡ e z ni h:
(1) Wspóªrzdn¡ reak ji stanowi lista stanów, które le»¡ wzdªu» optymalny h ± ie»ek:
67, i dalej (dowolny z 45, 51 i 56), nastpnie (44 lub 50), 43, (35 lub 42), 34, (25,33),
24, (14,23), (2,13), 2, i na ko« u 1.
(2) Jest pi¢ stanów krawdziowy h: 25, 33 oraz 5, 16, 40 i 39. S¡ one zazna zone za
pomo ¡ ª¡ z¡ ej je ienkiej linii w górnym panelu rysunku 3.3.
(3) Energia swobodna G(Q) ma minimum dla Q = 41 . Warunek ten speªniaj¡ stany
przej± iowe 25 i 33, i ponadto 4, 15, 31, 32 i 34. Tworz¡ one na mapie krajobrazu ksztaªt
V na rysunku 3.3. Stany te s¡ poª¡ zone za pomo ¡ wykrzykników na tym rysunku.
(4) Warto± i φ s¡ najwiksze dla aminokwasów znajduj¡ y h si na zgi iu spinki oraz
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Trójk¡tna reprezenta ja modelu 67-stanowego. Wyja±nienie doty z¡ e s hematu znajduje si w tek± ie. Warto± i energii swobodnej i li zba ustanowiony h kontaktów znajduj¡ e si po
prawej stronie w dolnej z± i rysunku odnosz¡ si tylko do stanów wzdªu» optymalnej drogi zwijania,
a nie do wszystki h stanów w rzdzie.
Rysunek 3.2:

Rysunek 3.3: Po lewej: krajobraz energii swobodnej w reprezenta ji trójwymiarowej. Ja±niejszym
kolorem zazna zone s¡ stany le»¡ e na optymalny h droga h zwijania. Po prawej: Widok z prolu, w
którym z±¢ krajobrazu zostaªa usunita, by przedstawi¢ prol wzdªu» optymalnej drogi zwijania.
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przyjmuj¡ warto± i zerowe na obu kra« a h spinki.
(5) Jest siedem stanów, speªniaj¡ y h warunek Q = 14 , które s¡ najbardziej podobne
do otrzymany h kinety znie warto± i φ.
(6) Czasowa ewolu ja ma ierzy gsto± i jest gªadka, o ozna za, »e szybkie zmiany w
strukturze, które mog¡ zaj±¢ w pojedyn zej trajektorii (np. w Monte Carlo) znikaj¡
po u±rednieniu po wielu trajektoria h.
Wniosek z zwartego z powy»ej wymieniony h punktów wskazuje, »e warto± i φ
rze zywi± ie dostar zaj¡ zna z¡ ej harakterystyki u±rednionej struktury stanu przej± iowego odpowiadaj¡ ego stanom 25 i 33. Pozostaªe z punktów wskazuj¡, »e teorety zne próby wyzna zenia stanów przej± iowy h, które zostaªy tu zaprezentowane
dziaªaj¡ poprawnie tylko z± iowo. W sz zególno± i punkty 3 i 5 pokazuj¡, »e pomidzy domniemanymi stanami przej± iowymi znajduje si stan 34, który jest lokalnym
minimum energii, a wi z deni ji nie mo»e by¢ stanem przej± iowym. Mimo wszystko z±¢ wspóln¡ ze stanów wskazany h we wszystki h powy»szy h metoda h stanowi¡
dwa prawdziwe stany przej± iowe.
Istnieje jednak mo»liwo±¢, »e badany model, ho ia» dwustanowy, w pewien sposób nie jest reprezentatywny dla biaªek. Dlatego wydaje si istotne rozwa»enie inny h
modeli i sprawdzenie powy»ej zastosowany h metod.

3.3

Model 4-stanowy

Teraz rozwa»ymy model 4-stanowy zaproponowany przez Merlo i in. [110℄. Dozwolone przej± ia midzy stanami s¡ s hematy znie pokazane na rysunku 3.4. Ze stanu D
do stanu N mo»na dosta¢ si przez stan A lub te» przez stan B, le z nie bezpo±rednio.
Dlatego istniej¡ tylko dwie mo»liwe drogi zwijania w tym modelu. Warto± i energii
swobodnej zostaªy tak dobrane, »e maj¡ y mniejsz¡ warto±¢ energii swobodnej stan A
jest stanem przej± iowym.
Szybko± i przej±¢ midzy stanami s¡ zdeniowane zgodnie ze wzorem:

wnm =

1
(1 + e(Gn −Gm )/RT ) )−1 ,
τ0

(3.6)

gdzie Gn ozna za warto±¢ energii swobodnej stanu n. Otrzymana ma ierz M posiada
ztery warto± i wªasne, które wynosz¡ λ = 0, 1 − q, 1 + q , i 2, gdzie

1 − e(GN −GA −GB )/RT
q=p
(1 + e−GA /RT )(1 + e−GB /RT )(1 + e(GN −GA )/RT )(1 + e(GN −GB )/RT )

(3.7)

oraz za hodzi −1 < q < 1. Za»¡dali±my, by stan N posiadaª zna znie mniejsz¡
energi od pozostaªy h stanów i aby istniaªa bariera energety zna dla przej± ia z N
54

Rysunek 3.4:

Model 4-stanowy wg Merlo i in. [110℄. Linie ozna zaj¡ mo»liwe przej± ia kinety zne.

do D . Dla taki h warunków mo»na dokona¢ przybli»e«: zynniki boltzmannowskie
b1 = e(GN −GA −GB )/R , b2 = e(GN −GA )/R , b3 = e(GN −GB )/R mog¡ zosta¢ pominite oraz
q ≈ [(1+h1 )(1+h2 )]−1/2 , gdzie h1 = e(−GA /R) i h2 = e(−GB /R) . Ukªad posiada harakter
dwustanowy, poniewa» warto± i wªasne zna znie ró»ni¡ si od siebie. Druga warto±¢
wªasna jest maªa, a jej odwrotno±¢ odpowiada najdªu»szemu zasowi relaksa ji. Dalej
deniujemy GN /R = −800 K, GA /R = 100 K, GB /R = 200 K, i GD = 0, o w wyniku
doboru ty h warto± i prowadzi do tego, »e maksimum krzywej iepªa wªa± iwego w
funk ji temperatury wypada dla 300 K. Dla taki h warto± i energii swobodnej, w temperaturze T =300 K, otrzymujemy h1 =0.72, h2 =0.51 oraz zynniki bi mo»e fakty znie
zosta¢ pominity (b1 , b2 i b3 s¡ równe odpowiednio 0.03, 0.05, i 0.04 ).
Merlo i in. [110, 101℄ uto»samiaj¡ relaksa j ze zwijaniem, i nie rozwa»aj¡ ma ierzy
Mf i Mu wraz z analiz¡ i h warto± i i wektorów wªasny h. Rozwi¡zanie anality zne
dla ty h ma ierzy okazaªo si trudne i dlatego skupili±my si na podej± iu numery znym. Dalej rozwa»amy ukªad z w ze±niej dobranymi warto± iami energii swobodny h
dla ka»dego stanu. Rozwi¡zania dla staªy h szybko± i relaksa ji, zwijania i rozwijania
przedstawione s¡ na rysunku 3.5. Obserwujemy, »e dla temperatur poni»ej 400 K zahodzi k ≈ kf + ku , o jest harakterysty zne dla modeli dwustanowy h. Dla wy»szy h
temperatur zynniki bi przestaj¡ by¢ zaniedbywane. W przypadku bardzo niski h temperatur mamy ku ≈ 0 i kf ≈ k . Dla bardzo wysoki h temperatur kf i ku zbiegaj¡ do
tej samej wielko± i, a k zde ydowanie odbiega od kf + ku .
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Logarytmy staªy h szybko± i zwijania, rozwijania relaksa ji jako funk ji temperatury
w modelu 4-stanowym.
Rysunek 3.5:

Dla rozwa»any h przez nas warto± i Gn stanem przej± iowym jest stan A. Dill i
in. [110, 101℄ zasugerowali, »e stan przej± iowy mo»e zosta¢ okre±lony przez wskazanie
wspóªrzdnej wektora wªasnego najdªu»szego pro esu relaksa yjnego, której warto±¢
jest najwiksza. Cztery wspóªrzdne wektora wªasnego odpowiadaj¡ ego najdªu»szemu
sko« zonemu zasowi relaksa ji 1/k , s¡ przedstawione na rysunku 3.6, w funk ji T . W
ka»dej temperaturze dominuje N, a po nim najwikszy wkªad do wektora wªasnego ma
wspóªrzdna odpowiadaj¡ a stanowi D. Dla T = 300K wagi ka»dej ze wspóªrzdny h
wynosz¡ odpowiednio dla D, A, B i N: 0.53, 0.16, 0.12, i -0.82. Du»y wkªad po hodz¡ y
od D jest wynikiem tego, »e stan ten dziaªa jako lokalne minimum w tym modelu.
Reasumuj¡ powy»sze, bior¡ pod uwag warto± i absolutne wspóªrzdny h, stan A
jest wskazany jako trze i w kolejno± i. Ozna za to, »e aby wyzna zy¢ stan przej± iowy,
trzeba odrzu i¢ stany D i N. W przypadku wikszy h ukªadów nale»y równie» odrzu i¢
wszystkie lokalne minima, aby za pomo ¡ tej metody wyzna zy¢ stan przej± iowy.
Inn¡ sugerowan¡ drog¡ do wyzna zenia stanu przej± iowego jest wskazanie stanów
krawdziowy h. S¡ to stany, dla który h prawdopodobie«stwo dotar ia z ni h do stanów N i D s¡ prawie jednakowe [98, 99℄. Mo»na te stany wyzna zy¢ poprzez uznanie
obu ty h stanów, N i D, jako po hªania ze prawdopodobie«stwa. W przypadku modelu
4-stanowego, ani stan A ani stan B nie s¡ stanami krawdziowymi. Przy zyn¡ jest zbyt
maªa li zba stanów w modelu. Na rysunku 3.7 przedstawiono ewolu j zasow¡ ukªadu
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Skªadowe wektora wªasnego odpowiadaj¡ e najdªu»szemu sko« zonemu zasowi relaksa ji 1/k w funk ji temperatury.
Rysunek 3.6:

rozpo zynaj¡ ze stanu A i B. Symula je zostaªy przeprowadzone w T = 300K . Rozpozynaj¡ ze stanu A prawdopodobie«stwo dotar ia do N wynosi 0.62, pod zas gdy dla
stanu B wynosi ono 0.59. Mogªoby to sugerowa¢, »e stan B, bd¡ y bli»ej deni ji stanu
krawdziowego, powinien by¢ stanem przej± iowym dla tego ukªadu. Wyniki te zostaªy
uzyskane przy uwzgldnieniu stanów N i D jako po hªania zy prawdopodobie«stwa w
ma ierzy M [106℄.

3.4

Model 5-stanowy

Rozwa»ymy teraz modele ze zdeniowanymi konforma jami. Ka»da konforma ja
ma okre±lon¡ energi na podstawie wprowadzony h oddziaªywa«, jakie mog¡ za hodzi¢
w modelu. Szybko± i przej±¢ wnm s¡ teraz wyzna zone na podstawie ró»ni energii
posz zególny h kongura ji, a nie jak poprzednio ró»ni energii swobodny h.
Pierwszy z ty h modeli skonstruowany jest z ztere h kulek le»¡ y h na kwadratowej siat e na pªasz zy¹nie. Zdeniowany h w ten sposób jest pi¢ konforma ji. Zostaªy
one przedstawione na rysunku 3.8. Dopusz zalne przej± ia konforma yjne polegaj¡ na
przemiesz zenia h kra« owy h kulek w dozwolone miejs a na siat e. Kinety zne poª¡zenia midzy stanami przedstawione s¡ równie» na rysunku 3.8. Wprowadzili±my w
tym modelu trzy ró»ne wi¡zania. Kontakt I za hodzi wtedy, gdy skrajne kulki stan¡
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Prawdopodobie«stwo doj± ia do stanu N, za zynaj¡ ewolu j zasow¡ w stanie A i
B w T = 300K w funk ji zasu.
Rysunek 3.7:

si s¡siadami na siat e [111℄. Dzieje si tak tylko w stanie N. Aby znie±¢ degenera j
dla pozostaªy h stanów, wprowadzono oddziaªywania J1 i J2 midzy ±rodkami wi¡za«
kulek. Dane oddziaªywanie istnieje wów zas, gdy odpowiednie trzy s¡siednie kulki nie
le»¡ na jedne prostej.
Hamiltonian ma wów zas nastpuj¡ ¡ posta¢:

H = −J1 · ∆123 − J2 · ∆234 − I · ∆14

(3.8)

gdzie ∆kl jest równa 1, gdy kulka k jest s¡siadem kulki l lub ma warto±¢ 0 w prze iwnym
wypadku; ∆klm ma warto±¢ 1, gdy kolejne kulki k , l i m tworz¡ zagi ie 90o , a warto±¢
0 w prze iwnym wypadku. Wybrali±my nastpuj¡ e warto± i dla parametrów: J1 /R =
−300 K, J2 /R = −600 K, i I/R = 1200 K. Oddziaªywanie I jest przy i¡gaj¡ e.
Natomiast oddziaªywania J1 i J2 s¡ odpy haj¡ e by wprowadzi¢ opór dla zginania
si ªa« u ha. W ten sposób powstaje bariera dla przej± ia ze stanu D (konforma ja,
w której wszystkie kulki le»¡ na jednej prostej) do innego dozwolonego kinety znie
stanu (A i B). Gdy bariera ta jest pokonana, wów zas system d¡»y do ustanowienia
kontaktu I , i przej± ia do stabilnego energety znie stanu N. Dla parametrów o powy»ej
podany h warto± ia h ukªad ma maksimum iepªa wªa± iwego w temperaturze 200 K.
Temperatura zwijania, w której równowagowe obsadzenie stanu N wynosi 12 , wypada w
temperaturze 450 K. Ukªad ma harakter dwustanowy w temperatura h poni»ej 500 K.
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Pi¢ mo»liwy h konforma ji w modelu pi iostanowym (lub zterokulkowym). Strzaªki
ozna zaj¡ mo»liwe przej± ia midzy stanami. Wi¡zania tworzone w danej konforma ji s¡ zazna zone
liniami kropkowanymi.

Rysunek 3.8:

Energia swobodna jest wprowadzona poprzez dodanie zªonu T RPieq ln(Pieq ) do równania na energi dla i-tej konforma ji, przy zym Pieq ozna za znormalizowany zynnik
Boltzmanna opisuj¡ y równowagowe prawdopodobie«stwo obsadzenia danej konformaji. Optymalne trajektorie (dla energii swobodnej) ª¡ z¡ e stany N i D prowadz¡ przez
stan A, o zyni go stanem przej± iowym w tym modelu.
Wektor wªasny odpowiadaj¡ y najmniejszej niezerowej warto± i wªasnej dla maierzy M ma podobne wªasno± i, jak w przypadku modelu 4-stanowego rozwa»anego
w poprzednim podrozdziale. Dla RT = 325 K wagi stanów N, D, A, B i C wynosz¡
kolejno 0.65, -0.76, 0.07, 0.03 i 0.01. Dominuj¡ e skªadowe o do moduªu odpowiadaj¡
stanom N i D. Trze i¡ w kolejno± i jest wspóªrzdna zwi¡zana ze stanem przej± iowym
A, podobnie jak w modelu 4-stanowym.
aden ze stanów nie jest dokªadnie stanem krawdziowym. Rozpo zynaj¡ ewolu j
ma ierzy gsto± i ze stanów A, B i C, asymptoty zne prawdopodobie«stwa doj± ia do
stanu N wynosz¡ odpowiednio 0.52, 0.51 i 0.53. St¡d wszystkie te trzy stany s¡ prawie
krawdziowe (najbli»ej kryterium 0.5 jest stan B), ale tylko stan o najni»szej energii
swobodnej (A) jest stanem przej± iowym.
Przeprowadzimy teraz analiz warto± i φ dla modelu 5-stanowego. Muta ja i-tego
aminokwasu jest symulowana poprzez zmian warto± i wszystki h wi¡za«, w który h
u zestni zy dany aminokwas, o 5%. Ka»da kulka bierze udziaª przy tworzeniu dwó h
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wi¡za«, le z wszystkie te pary s¡ ró»ne. Wyzna zone warto± i φ w temperaturze T =
325K przedstawione s¡ na rysunku 3.9. Najwiksze warto± i φ posiadaj¡ aminokwasy
wewntrzne. Natomiast dla kulek zewntrzny h wyzna zono ujemne warto± i φ. Jest
to najprawdopodobniej wynikiem istnienia bardzo silnego oddziaªywania (wi¡zania)
stabilizuj¡ ego I .
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Rysunek 3.9:
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Warto± i φ wyzna zone kinety znie w modelu pi iostanowym

Pod¡»aj¡ za pra ami [104, 105℄ wyzna zyli±my tak»e lokalne warto± i Qi . Lokalne
warto± i Qi dla i-tej kulki w stanie S s¡ zdeniowane jako:

Qi (S) =

ni (S)
ni (N)

(3.9)

gdzie ni (N) ozna za li zb kontaktów tworzony h przez kulk i w stanie natywnym,
natomiast ni (S) - w stanie S. Na przykªad stan przej± iowy A tworzy wi¡zanie J1 , w
tworzeniu którego bior¡ udziaª 3 kulki. Otrzymanymi warto± iami Qi s¡ { 12 , 12 , 21 , 0},
{0, 21 , 12 , 21 }, { 12 , 1, 1, 12 }, {0,0,0,0}, i {1,1,1,1} kolejno dla stanów A, B, C, D i N. W stanie
C warto± i φ s¡ wiksze dla kulek entralny h i mniejsze dla kulek skrajny h. Stany
A i B maj¡ asymetry znie przypisane warto± i Qi , ale li z¡ ±redni¡ z ty h stanów
otrzymujemy, »e dla kulek zewntrzny h staj¡ si one mniejsze ni» dla kulek entralny h. Takie u±rednienie daje zbli»on¡ warto±¢ do kinety znie wyzna zony h warto± i
φ. Jednak tylko stan A jest stanem przej± iowym.
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3.5

Model 36-stanowy

W elu rozwa»enia ukªadu bardziej skomplikowanego, z wiksz¡ li zb¡ mo»liwy h
± ie»ek zwijania, skonstruowali±my 6-kulkowy model na siat e kwadratowej z dwoma
wi¡zaniami typu I i zterema typu J . Hamiltonian dla tego modelu ma posta¢

H = −J1 · ∆123 − J2 · ∆234 − J3 · ∆345 − J4 · ∆456 − I1 · ∆16 − I2 · ∆25 ,

(3.10)

gdzie oddziaªywania stabilizuj¡ e za hodz¡ midzy kulkami 1 i 6 oraz 2 i 5. Konforma ja
natywna i dwa stany wysokoenergety zne pokazane s¡ na rysunku 3.10. W ty h dwó h
ostatni h stana h obe ne s¡ dwa oddziaªywania nienatywne J1 i J2 (system nie jest
wi typu Go). Te wi¡zania s¡ bardzo wa»ne, poniewa» za i h pomo ¡ zdeniowana jest
w tym modelu bariera energety zna dla trajektorii ª¡ z¡ y h stany N i D. Parametry
energety zne dobrali±my jak nastpuje: J1 /R = 300 K , J2 /R = 100 K , J3 /R = 100 K ,
J4 /R = 800 K , I1 /R = 1600 K i I2 /R = 100 K . W ten sposób na ka»dej ± ie» e zwijania
znajduje si bariera energety zna. W prze iwie«stwie do poprzedniego modelu, tutaj
wszystkie wi¡zania s¡ przy i¡gaj¡ e.

Rysunek 3.10: Po lewej: konforma ja natywna w modelu 36-stanowym. Linie kropkowane ozna zaj¡
tworzone wi¡zania w danej konforma ji. Po prawej: dwie konforma je nienatywne. W ka»dej z ni h
tworzony jest jeden kontakt nienatywny zazna zony kropkowan¡ lini¡.

W tak zdeniowanym modelu maksimum iepªa wªa± iwego wypada w okoli a h
T = 200 K , a temperatura zwijania wynosi 250 K . Warto± i φ zostaªy wyzna zone w
temperaturze T = 250 K . Staªe szybko± i zwijania dla modelu 36-stanowego przedstawione s¡ na rysunku 3.11. Model wykazuje e hy modelu dwustanowego (k = kf + ku )
dla temperatur poni»ej 300 K . Dla temperatur wikszy h od 230 K rozwijanie za zyna
dominowa¢ nad zwijaniem (ku > kf ).
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Logarytmy staªy h szybko± i zwijania, rozwijania i relaksa ji jako funk ji temperatury w modelu 36-stanowym.
Rysunek 3.11:

W modelu tym mo»na równie» odtworzy¢ krzywe hevronowe dla staªy h szybko± i
wykre±lany h w funk ji st»enia denaturanta x [106℄. Przykªad takiego wykresu jest
przedstawiony na rysunku 3.12, zostaª on wykre±lony dla T = 225 K . Aby na±ladowa¢
obe no±¢ denaturanta, wprowadzamy zmian energii wi¡za« propor jonalnie do st»enia denaturanta. Robimy to za pomo ¡ wzorów: Ji (x) = Ji · (1 − x), gdzie i = 1, ..., 4
i Ii (x) = Ii · (1 − x) dla i = 1, 2.
Jest wiele mo»liwy h ± ie»ek w przestrzeni swobodnej energii ª¡ z¡ y h stan zdenaturowany ze zwinitym. Cz±¢ z ni h wymaga wykonania sze± iu przej±¢ midzystanowy h i jest to zarazem najmniejsza li zba przej±¢ niezbdny h do przej± ia.  ie»ki
te s¡ przedstawione na rysunku 3.13, uwzgldniaj¡ dodatkowo poziomy energety zne
stanów i ró»ni e energety zne dla mo»liwy h przej±¢ (zazna zony h strzaªkami).
 ie»ki te prowadz¡ gªównie w dóª zbo za energety znego, jednak»e 3 stany, oznazone literami 'a', 'b', i ' ' s¡ lokalnymi maksimami (patrz równie» rysunek 3.14).
Wszystkie te stany posiadaj¡ ksztaªt odpowiadaj¡ y posta i litery L utworzony przez
pierwsze ztery kulki. Przej± ie do ty h stanów ze stanu N wymaga zerwania silnego
wi¡zania J1 . Najmniejsz¡ górk¡ energety zn¡ do pokonania na drodze ª¡ z¡ ej stan N
ze stanem D jest stan ' ', o sprawia, »e jest on stanem przej± iowym w tym modelu. Jednak»e w tym punk ie jest kilka subtelno± i. Pod¡»aj¡ ze stanu D do stanu N
najmniejsza jednorazowa bariera energety zna do pokonania znajduje si na droga h
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Logarytmy staªy h szybko± i zwijania, rozwijania i relaksa ji jako funk ji kon entra ji
zynnika denaturuj¡ ego - x, w modelu 36-stanowym.

Rysunek 3.12:

Wybrane optymalne ± ie»ki dla pro esu zwijania w modelu 36-stanowym. Strzaªki
ozna zaj¡ mo»liwe przej± ia, natomiast optymalna ± ie»ka zazna zona jest grubszymi strzaªkami.

Rysunek 3.13:

63

przez stan 'a', który jest zarazem najwikszym lokalnym maksimum w ukªadzie. Mimo
wszystko optymalna ± ie»ka powinna by¢ zarazem dla zwijania, jak i dla rozwijania, a
ten warunek speªnia stan ' '.

Stany bd¡ e lokalnymi maksimami na drodze zwijania w modelu 36-stanowym.
Warto± i Qi umiesz zone s¡ przy ka»dej kul e. Konforma ja odpowiada stanowi przej± iowemu.

Rysunek 3.14:

Kinety znie wyzna zone warto± i φ zostaªy przedstawione na rysunku 3.15, natomiast wielko± i lokalny h parametrów Qi dla stanów 'a', 'b', i ' ' s¡ podane na rysunku 3.14. Warto± i te dla »adnego z ty h trze h stanów nie odpowiadaj¡ warto± iom φ.
Na przykªad dla stanu ' ' zwarta i pi¡ta kulka powinny mie¢ warto± i φ równe tym
dla kulek drugiej i trze iej kieruj¡ si warto± iami Qi dla tego stanu. U±rednienie po
ty h trze h stana h i h parametrów Qi zgadzaªoby si zna znie lepiej z kinety znymi
warto± iami φ. Ale nie ma »adnej przesªanki by dokonywa¢ takiego u±rednienia.
Kontaktów J1 i J4 nie mo»na wyª¡ zy¢, gdy» wów zas znika bariera energety zna na drodze zwijania. Mo»na natomiast wyª¡ zy¢ kontakty I2 , J2 i J3 , o sprawia,
»e trzy lokalne minima nie bd¡ tworzy¢ »adny h kontaktów natywny h. Dla takiego
przypadku mamy bardzo podobny rozkªad warto± i φ, jak przy uwzgldnieniu wszyst64
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Rysunek 3.15:
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Ci¡gªa linia ª¡ zy kinety znie wyzna zone warto± i φ w modelu 36-stanowym

ki h kontaktów (rysunek 3.15). Wów zas podej± ie [104, 105℄ przestaje by¢ poprawne
w naszym modelu.
Podsumowuj¡ wyniki otrzymane w tej z± i, rozwa»ane przez nas bardzo proste
modele o niewielkiej li zbie dozwolony h konforma ji prowadz¡ do problemów przy
wyzna zaniu stanów przej± iowy h metodami innymi ni» poprzez analiz wszystki h
mo»liwy h dróg ª¡ z¡ y h stany zdenaturowane ze stanem natywnym. Gªówn¡ przyzyn¡ mo»e by¢ zna zna ró»ni a w za howaniu tak maªy h ukªadów w porównaniu z
kinetyk¡ z¡ste zek biaªkowy h. Dalsze teorety zne badania prowadz¡ e do gªbszego
zrozumienia kinetyki zwijania biaek powinny by¢ oparte na wikszy h ukªada h. Tak¡
mo»liwo±¢ daje na przykªad 12-kulkowy model na pªaskiej siat e posiadaj¡ y 15073
konforma ji, daj¡ y si rozwi¡za¢ w sposób anality zny [112℄.
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Rozdziaª 4
Podsumowanie
W niniejszej pra y u»yto uprosz zony h modeli gruboziarnisty h biaªek i DNA do
bada« zjawisk, w który h te biomolekuªy bior¡ udziaª.
Przedstawili±my dwa nowe modele gruboziarniste podwójnej helisy DNA. Pokazali±my, »e w przypadku prosty h manipula ji poprzez roz i¡ganie ze staª¡ prdko± i¡, zy
te» przyªo»enie siªy lub momentu siªy, za howania zaproponowany h modeli s¡ do siebie
zbli»one, mimo ró»ni y w usz zegóªowieniu odwzorowania oddziaªywa« wodorowy h
midzy rozwa»anymi modelami, oraz w sz zegóªa h konstruk ji ªa« u ha fosforanowoukrowego. Modele te, dziki zna znemu zmniejszeniu stopni swobody wzgldem peªnoatomowej reprezenta ji z¡ste zek DNA, daj¡ mo»liwo±¢ dalszy h bada« teorety zny h
nad modelami z¡ste zek DNA o zna znie wikszy h rozmiara h, o mo»e okaza¢ si
istotne, na przykªad w przypadku próby odtworzenia kolejny h etapów zwi¡zany h z
pro esami transkryp ji zy transla ji taki h jak na przykªad tworzenie i przesuwanie
si wideªek replika yjny h zy relaksowanie DNA, gdzie mamy do zynienia z bardzo
dªugimi fragmentami podwójnej helisy DNA.
W rozwa»ania h nad wpªywem oddziaªywa« hydrodynami zny h na za howanie
si biaªek, ze sz zególnym uwzgldnieniem pro esu zwijania pokazali±my, »e obe no±¢
oddziaªywa« hydrodynami zny h prowadzi do zna znego przyspieszenia zwijania, przy
zym sam s enariusz zwijania, zyli kolejno±¢ tworzenia si kolejny h kontaktów midzy
aminokwasami pozostaje taka sama. Wykazalismy ponadto, »e obe no±¢ oddziaªywa«
hydrodynami zny h nie wpªywa na za howanie biaªka bd¡ ego w pobli»u stanu natywnego.
W zagadnieniu zwi¡zanym z badaniem stanów przej± iowy h pokazali±my, »e dla
bardzo prosty h modeli biaªek wyzna zanie stanów przej± iowy h metodami innymi
ni» przez analiz wszystki h mo»liwy h dróg prowadz¡ y h ze stanu zdenaturowanego
do natywnego prowadzi do problemów, który h przy zyn¡ mo»e by¢ zna zne uprosz66

zenie kinetyki ukªadu. By¢ mo»e rozwa»ania z bardziej rozbudowanymi modelami, dla
który h byliby±my jedno ze±nie w stanie nadal analizowa¢ wszystkie mo»liwe ± ie»ki
konforma yjne prowadz¡ e do zwini ia si modelowego biaªka pozwol¡ na lepsze odwzorowanie ukªadu biaªkowego, a w dalszym etapie na poznanie reguª pozwalaj¡ y h
na wyzna zanie posta i stanu przej± iowego dla pro esu zwijania si biaªek.
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