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SEZNAM ZKRATEK 

MD – molekulová dynamika 

TM – transmembránová doména 

CG – z angl. coarse grain, hrubý model (nezahrnuje všechny atomy daného systému) 

AA – z angl. all-atom, atomární model (zahrnuje všechny atomy daného systému) 

CYP -cytochrom P450 

POPC – 1,2-palmitoyl-oleoyl-sn-glycero-3-fosfocholin 

DLPC – 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-fosfocholin 

NADPH - Nikotinamidadenindinukleotidfosfát  

Dále byly v textu použity zkratky jednotlivých aminokyselin. 
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1. ÚVOD 

1.1.  Cytochromy P450 

1.1.1. Zařazení a nomenklatura cytochromů P450 

Cytochromy P450 se řadí mezi oxidoreduktasy, konkrétně mezi monooxygenasy. Jejich 

název je odvozen od přenašečů elektronů - cytochromů, kvůli jejich podobným spektrálním 

vlastnostem. Cytochromy P450 mají specifické absorpční maximum redukované formy v 

komplexu s oxidem uhelnatým při 450 nm, P450 tedy představuje pigment s absorpčním 

maximem při 450 nm. Nejprve získávaly objevované cytochromy P450 různé nesystematické 

názvy, ale jak jejich počet rostl, vznikla potřeba pro jednotnou nomenklaturu. Počátek 

jednotné nomenklatury spadá do roku 1987, kdy Komise pro standardizovanou nomenklaturu 

eukaryotických cytochromů P450 vydala doporučení pro sjednocení nomenklatury 

cytochromů P450 [1]. Od té doby prošla nomenklatura dalším vývojem. V současné době se 

cytochromy P450 dělí na základě sekvenční homologie do rodin (sekvenční homologie vyšší 

než 40%) a podrodin (sekvenční homologie vyšší než 55%). Zkratka 1A2 v názvu 

cytochromu tedy označuje první rodinu, podrodinu A a druhého zástupce v této podrodině. 

Cytochrom P450 se zkracuje na CYP.  

1.1.2. Výskyt a funkce cytochromů P450 

Cytochromy P450 se nacházejí ve všech doménách života. U nižších organismů se 

objevují především jako rozpustné enzymy podílející se na metabolismu hydrofobních 

sloučenin. Katalyzují katabolické reakce, při kterých umožňují využití nejrůznějších živin 

jako zdroje uhlíku a energie, dokonce některým mikroorganismům pomáhají utilizovat 

lineární uhlovodíky [2]. Z tohoto hlediska se jeví mikrobiální cytochromy P450 jako enzymy 

s velkým potenciálem v oblasti bioremediace. Zároveň jsou cytochromy P450 schopné podílet 

se na anabolismu, např. syntéza erythromycinu[2]. 

Nejvíce pozornosti je věnováno lidským cytochromům P450. V lidském těle tyto enzymy 

hrají zásadní roli v metabolismu xenobiotik, konkrétně v první fázi biotransformace. Podílí se 

na metabolismu ~75% léků [3]. Z padesáti sedmi lidských cytochromů P450 zastává pět 

nejvýznamnějších 95% této funkce (Obrázek 1). 
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Obrázek 1. Podíl různých enzymů na metabolismu léků v lidském těle (A). Podíl 

jednotlivých cytochromů P450 na metabolismu léků v lidském těle (B). Převzato z [3]. 

Hlavní funkcí lidských cytochromů P450 je vnášení kyslíku (nejčastěji v podobě 

hydroxylu) do hydrofobních substrátů, čímž zvyšují jejich rozpustnost ve vodním prostředí. 

Tyto reakce mohou mít zásadní vliv na biologickou aktivitu dané látky a zároveň napomáhají 

jejímu vyloučení z buňky.  Jsou tedy velmi zajímavé z hlediska studia aktivace a detoxikace 

léčiv a dalších látek, se kterými přicházíme do styku. Z běžných xenobiotik cytochromy P450 

metabolizují např. kofein, acylpyrin a paracetamol. Jedním z neblahých dopadů těchto 

enzymů na naše zdraví je aktivace některých karcinogenů [4]. Mezi známé (pro)karcinogeny, 

které jsou metabolizovány cytochromy P450 patří halogenované uhlovodíky [5], aminy, N-

nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky a alfatoxin B1[6]. Lidské cytochromy P450 

ale hrají důležitou roli i v metabolismu endogenních látek, jako jsou steroly, mastné kyseliny, 

eikosanoidy a vitamíny [3]. Aktivita cytochromů P450 může být modulována přítomností 

cytochromu b5 [7].   

V lidském těle se cytochromy P450 nachází především v orgánech, které přichází do 

největšího styku s xenobiotiky tedy v první řadě v játrech a dále v plicích, kůži, střevech a 

ledvinách. Jak se ukázalo, vyskytují se tyto enzymy i v mozku [8]. V buňkách se tyto enzymy 

vyskytují především v okolí endoplasmatického retikula, do nějž jsou zakotveny pomocí své 

transmembránové domény, zatímco jejich katalytická doména je z větší části v cytosolu. 

Některé lidské cytochromy P450 se vyskytují na vnitřní mitochondriální membráně [9]. 
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1.1.3. Struktura cytochromů P450 

Přestože je sekvenční homologie cytochromů P450 relativně nízká (<20%) [10], vykazují 

tyto enzymy značnou podobnost v terciární struktuře. Hlavní rozdíl ve struktuře bakteriálních 

cytochromů P450 oproti lidským je absence N-terminální membránové kotvy v případě 

bakteriálních cytochromů. Důležitou část katalytické domény CYP tvoří konzervované jádro 

skládající se z helixů D, E, I a L. Aktivní místo těchto enzymů je vymezeno prosthetickou 

skupinou hemu b a helixy I a F. Hem je s proteinem pevně spojen prostřednictvím atomu 

železa koordinačně-kovalentní vazbou na deprotonovaný cystein. Velikost i tvar kavity 

aktivního místa se mezi jednotlivými cytochromy značně liší [11] (Obrázek2).  

 

Obrázek 2. Porovnání objemu kavity aktivního místa lidských cytochromů P450 1A2 

(A) [11], 2A6 (B) [12] a 3A4 (C) [13]. Objem kavity aktivního místa krystalové struktury 

CYP3A4 je 1385 Å
3
, oproti tomu má kavita CYP1A2 objem 375 Å

3
 a kavita 

CYP2A6 260 Å
3
. Převzato z [11]. 

Molekulové modelování plnodélkových cytochromů P450 v membráně ukazuje, že 

katalytická doména je částečně zanořená do membrány segmentem mezi helixy F a G a 

smyčkou s konzervovanými proliny na N-konci katalytické domény, kde je tato smyčka 

v kontaktu s transmembránovou doménou [14]. 

Dominantním elementem sekundární struktury těchto enzymů je α-helix. U každého z 

cytochromů P450 se rozlišuje 12 α-helixů (A-L), které se u jednotlivých zástupců liší svojí 

délkou. Většina cytochromů P450 obsahuje další menší helixy zpravidla označované podle 

sousedního helixu, např. helix F´. Cytochromy P450 také obsahují několik spolu 

interagujících β-skládaných listů (Obrázek 3). 
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Obrázek 3. Sekundární a terciární struktura lidského cytochromu P450 1A2.Stužkový 

model CYP1A2, α-helixy jsou zobrazeny modrou barvou, β-skládané listy jsou zobrazeny 

hnědou barvou, zbytek hlavního řetězce je zobrazen šedou barvou. Tyčinkový model hemu 

b je zobrazen červenou barvou. Převzato z [11]. 

1.1.4. Reakční mechanismus 

Nejčastěji cytochromy P450 katalyzují monooxygenaci, která zavede jeden z atomů 

molekuly kyslíku do molekuly substrátu a druhý zredukuje na vodu podle rovnice (1). 

         
                     (1) 

Tato reakce probíhá v několika krocích (Obrázek4). Nejdříve dojde k navázání substrátu, 

což vede k vytlačení vody z aktivního místa, která je koordinovaná na železo hemu, a tím 

dochází k přechodu z nízko spinového železa na vysoko spinové Fe
3+

, které má nižší redoxní 

potenciál a snáz se redukuje. Následuje první redukce železa hemu přijetím jednoho elektronu 

od redoxního partnera (NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa). Na toto redukované železo 

se následně koordinuje molekula kyslíku. Poté dochází k druhé redukci hemu přijetím 

elektronu od redoxního partnera (NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa, nebo cytochrom 

b5) a po ní odštěpení molekuly vody. Proces je završen přenosem druhého kyslíku na 

nepolární substrát radikálovým mechanismem. Jelikož tento proces využívá aktivních forem 

kyslíku, jsou možné odchylky od mechanismu zobrazeného na Obrázku 4.[15] 
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Obrázek 4. Mechanismus hydroxylace substrátu cytochromem P450, převzato z [1]. 

1.1.5. Lidský cytochrom P450 1A2 

Lidský cytochrom P450 1A2 o délce 513 aminokyselin se podobně jako ostatní lidské 

cytochromy nachází především v játrech. Skládá se z katalytické a transmembránové domény. 

V roce 2007 byla publikována krystalová struktura jeho katalytické domény [11]. Jedná se o 

jeden z cytochromů P450, které jsou zakotveny svou TM doménou v endoplasmatickém 

retikulu a podílejí se na metabolismu xenobiotik. Katalytická doména tohoto enzymu je 

částečně zanořena do membrány, ale z většiny se nachází v cytosolu [14].  

Jedná se o pátý nejvýznamnější lidský cytochrom P450 z hlediska podílu na metabolismu 

léčiv [3]. Kavita jeho aktivního centra je svým tvarem přizpůsobená na planární molekuly 

jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, což je typické pro rodinu 1 [11]. Mezi jeho 

substráty patří mnoho prokarcinogenů, jako jsou aromatické a heterocyklické aminy, 

polycyklické aromatické uhlovodíky, aflatoxin B1 a kyselina aristolochová I [16], které 

aktivuje. Z běžných léčiv metabolizuje např. paracetamol, kofein a antipyrin. Metabolizuje i 

steroidní hormony estron a 17β-estradiol. Cytochrom P450 1A2 patří mezi inducibilní 

proteiny, jeho hlavními induktory jsou planární aromatické sloučeniny [17].  
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 V současné době je problematické krystalizovat transmembránové proteiny spolu s 

membránou, a proto se často volí exprese proteinu zkráceného o transmembránovou kotvu a 

krystalizace v prostředí bez lipidů. Tento postup však může zatížit výslednou strukturu 

výraznou chybou, protože nekrystalizuje nativní protein (navíc podmínky krystalizace jsou od 

prostředí buňky diametrálně odlišné – iontová síla, nepřítomnost membrány, koncentrace 

proteinu). [18] 

1.2.  Modelování molekul 

Pro studium struktury některých systémů má velký význam modelování in silico. Jedná 

se v první řadě o systémy, jejichž strukturu se nedaří experimentálně vyřešit, například o 

transmembránové proteiny a jiné membránové struktury, popř. protein - proteinové interakce. 

Zároveň nám modelování umožňuje pozorovat, jak se molekuly mění v čase a jak reagují na 

podněty, čímž získáváme mnohem více informací o jejich chování, než nám poskytuje 

statická struktura. 

1.2.1. Přístupy kvantové mechaniky 

K samotné počítačové simulaci studovaného systému se mohou využívat různé způsoby 

fyzikálně-chemického popisu tohoto systému. Nejpřesněji popíšeme systém pomocí kvantové 

mechaniky, kde pomocí řešení Schrödingerovy rovnice počítáme hustotní funkci jednotlivých 

elektronů. Tyto metody se nazývají ab initio. Kvůli nesmírné výpočetní náročnosti tohoto 

postupu (i pro malé molekuly) se vyvinuly semi-empirické metody, které využívají různá 

zjednodušení (např. adiabatická aproximace), které však nesníží výpočetní náročnost natolik, 

aby se dala kvantová mechanika aplikovat na celé biologické makromolekuly. Je možné 

metody modelování molekul pomocí kvantové mechaniky využít pro simulaci části 

makromolekuly, např. jejího aktivního místa a substrátu v něm. Tento přístup umožňuje 

pozorovat chemické reakce v biologických makromolekulách a studovat reakční mechanismy. 

Tedy nejen chemickou reakci jako takovou, ale i strukturní změny na biologické 

makromolekule, co jsou s reakcí spojené [19–21]. Za rozvoj těchto metod byla v roce 2013 

udělena Nobelova cena za chemii (laureáti: Martin Karplus, Michael Levitt a Arieh Warshel). 

1.2.2. Molekulová mechanika 

Řešením pro biologické makromolekuly je popsat systém pomocí Newtonovy 

mechaniky, kde atomy představují tuhé kuličky a vazby mezi nimi pružiny o určité tuhosti. 

Tato metoda se nazývá molekulová mechanika a její největší výhoda plyne z nízké výpočetní 
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náročnosti. Tento fakt umožňuje molekulové mechanice na rozdíl od kvantové mechaniky 

využívat explicitní rozpouštědla, která jsou kvůli vysoké výpočetní náročnosti pro účely 

kvantové mechaniky nevhodná. Její největší slabinou je nemožnost provádění chemických 

reakcí, protože ty jsou řízeny kvantovou mechanikou a nedají se takto zjednodušit. Další 

úskalí této metody jako iontové vazby, elektrostatické interakce apod. se řeší pomocí 

parametrizace.  To znamená, že se tyto interakce nepočítají kvantově mechanicky, ale dle 

jednoduchých méně přesných rovnic za využití různých konstant (dipólový moment, 

dielektrická konstanta atd.). Mezi další parametry patří vlastnosti jednotlivých částic 

(hmotnost, velikost, parciální náboje atd.), vlastnosti vazeb (síla a délka vazby) a geometrie 

(torzní úhly) [22]. Hodnoty použitých konstant (parametrů) jsou zpravidla velmi přesné, 

protože byly většinou získány, buď experimentálně, nebo pomocí kvantově mechanických 

výpočtů. 

Molekulárně mechanická silová pole představují matematické vyjádření celkové 

potencionální energie jako funkce polohy částic,  ( ⃗ ), v systému: 

 ( ⃗ )   ∑             ∑         
    

       
     

 ∑       
       
    

     
       
     

  ∑         
       
    

       
       
     

 

∑                
        
       

              
        
       

  ∑              (2) 

kde   představuje potencionální energii a  ⃗  polohu částice v prostoru. Rovnice 

potencionální energie (2) v molekulové mechanice je součtem rovnic popisující vazebné a 

nevazebné interakce systému. Rovnice vazebných interakcí systému obsahuje člen pro délky 

vazeb, vazebné úhly, pravé torzní a nepravé torzní úhly. Rovnice popisující nevazebné 

interakce systému obsahují člen pro elektrostatické interakce dlouhého dosahu a Van der 

Waalsovy interakce. Konkrétní rovnice pro jednotlivé členy mohou být v různých silových 

polích různé.  

1.2.3. Molekulová dynamika 

Metody molekulové mechaniky aplikují Newtonovy pohybové zákony na molekulárně 

mechanický model. Vstupní údaje pro MD simulace představuje systém souřadnic 

jednotlivých částic v prostoru, kde každému atomu přísluší vektor rychlosti. Jeho přesnost má 
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značný vliv na kvalitu výsledné trajektorie – pohyb jednotlivých atomů v čase. Rovnice 

druhého Newtonova zákona (3) popisuje pohyb částice, na niž působí síla: 

    

   
  

  

  
          (3) 

Molekulová dynamika je vhodným nástrojem pro zkoumání struktury a dynamiky 

makromolekul a jejich interakcí se zvoleným prostředím. Je velmi problematické získat 

experimentální struktury membránově vázaných proteinů, většinou se ale podaří takový 

protein krystalizovat bez membrány a jeho membránové domény. Je možné molekulovou 

dynamiku využít pro doplnění nekompletní krystalové struktury biologických makromolekul. 

Úskalím struktur získaných pomocí rentgenové krystalografie je fakt, že krystalizace proteinů 

často probíhá za velmi odlišných podmínek, než panují v biologickém prostředí. Molekulová 

dynamika může být použita pro optimalizaci těchto struktur simulací podmínek podobným 

prostředí buňky.  

1.2.4. CG molekulová dynamika 

Pro dosažení ještě delších simulací se používá tzv.coarse grain molekulová dynamika 

(CG MD). Tato metoda se řídí zásadami molekulové dynamiky, ale výrazně snižuje počet 

částic v systému. V závislosti na velikosti simulovaného systému se využívají dva CG 

přístupy. Pro velké systémy se značným počtem makromolekul lze využít přístup, který 

nahrazuje velké části makromolekuly sadou částic tak, aby co nejlépe vystihly tvar nahrazené 

části makromolekuly. Ve výsledném modelu je částic tak málo, že není patrná sekundární 

struktura proteinu. Tento přístup byl aplikován na studium struktury virových kapsid 

(Obrázek 5) [23].  
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Obrázek 5. CG a AA model proteinů virové kapsidy, převzato z [23].Tento CG model 

zobrazený zlatou, tyrkysovou a růžovou barvou zachovává jen hrubou terciární strukturu 

proteinů. V případě AA stužkového modelu je jasně patrná sekundární struktura. 

Druhý přístup nahrazuje několik atomů jednou částicí, která má přibližně stejnou velikost 

a stejně rozložení náboje. Jedním z nejpoužívanějších modelů druhého typu je model 

MARTINI (Obrázek 6) [24], který nahrazuje tří, nebo čtyři nevodíkové atomy jednou částicí 

(například atomy hlavního řetězce jedné aminokyseliny jednou částicí a vedlejší řetězec 

druhou částicí). Oba přístupy vedou ke značnému snížení stupňů volnosti v systému, což 

v důsledku vede k nižší výpočetní náročnosti. Model MARTINI rozlišuje tři základní typy CG 

částic: nabité, polární a nepolární; další podtypy simulují možnost tvorby vodíkových můstků. 

Tato parametrizace byla důkladně prověřena na schopnost reprodukovat biologicky relevantní 

strukturní elementy membránového prostředí[25]. Hlavní nevýhodou této metody je to, že 

nepracuje s reálnými atomy a lze tudíž použít pouze pro pozorování výrazných strukturních 

trendů.[22] 
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Obrázek 6. Porovnaní AA a CG podoby aminokyselin, převzato z [25]. CG model 

reprezentují barevné průhledné kuličky. AA model je zobrazen bez vodíků. MARTINI CG 

model zachovává primární i sekundární strukturu proteinu. 

1.2.5. Studium enzymových tunelů 

Jednou z nejdůležitějších strukturních vlastností enzymů je umožnění substrátům vstoupit 

do aktivního místa a produktům z něj vystoupit. Tato vlastnost popsána tunely, jež má daný 

enzym k dispozici, může mít značný vliv na enzymovou kinetiku. 

Pro studium těchto tunelů se využívají dva odlišné přístupy.  Geometrický přístup hledá 

tunely ve struktuře proteinu, aniž by pozoroval pohyb ligandů skrz tyto tunely. Pro analýzu 

tunelů mu tedy stačí struktura proteinu bez ligandů. Výhodou tohoto přístupu je možnost 

studovat několik různých tunelů zároveň. Nevýhodou je to, že nalezené tunely nemusí být 

biologicky relevantní (využívané proteinem). To, že je tunel nějakým způsobem otevřený, 
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neznamená, že tou cestou prochází substrát, nebo produkt. Pozorujeme tedy spíše tendence 

proteinu se otevírat a místa, kde by se tunely mohly pravděpodobně vyskytovat. Hojně 

využívaným programem pro uplatňování tohoto přístupu je Caver. [26].  

Druhý přístup je naopak založený na pozorování ligandu vstupujícího nebo vystupujícího 

z aktivního místa enzymu vnějšího prostředí. Jeho značnou nevýhodou je výpočetní 

náročnost. Reálná simulace musí být dostatečně dlouhá, aby s větší pravděpodobností došlo 

k průniku substrátu, či produktu. 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem bylo modelovat vliv složení fosfolipidové membrány na strukturu a 

dynamiku lidského cytochromu P450 1A2. Pro dosažení tohoto cíle je nutné vytvořit model 

plnodélkového CYP1A2 v membráně skládající se z molekul fosfolipidu, které ještě nebyly 

pro modelování CYP1A2 využity (např. POPC). Protože není dostupná krystalová struktura 

plnodélkového CYP1A2, je potřeba nejprve predikovat orientaci transmembránové a 

katalytické domény vůči POPC membráně. Pro tento účel je vhodné modelovat systém 

nejprve pomocí CG, který umožňuje delší simulační časy. Následně je možné obě tyto části 

spojit a ekvilibrovat pomocí molekulové dynamiky. Plnodélkový CYP1A2 je ještě potřeba 

převést do AA modelu a ten dále optimalizovat pomocí molekulové dynamiky.  

Strukturní vlastnosti optimalizovaného modelu lze porovnat s již publikovaným modelem 

téhož proteinu v DLPC membráně. Porovnány budou především parametry popisující 

orientaci transmembránové a katalytické domény vůči membráně a obou domén vůči sobě a 

hloubku zanoření katalytické domény do membrány. 

Dalším cílem bylo sledovat vliv složení fosfolipidové membrány na otevírání 

proteinových tunelů spojujících aktivní centrum enzymu s povrchem CYP1A2 na 

optimalizovaném modelu proteinu v membráně.  
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3. Metody 

3.1.  Příprava modelu CYP1A2 

CG model membránového CYP1A2 byl připraven kombinací struktur katalytické a 

transmembránové domény získaných pomocí samoskladné CG molekulové dynamiky. Tento 

model byl po optimalizaci CG MD simulací převeden do AA modelu a dále optimalizován 

pomocí paralelních AA MD simulací. 

3.2.  Obecné parametry CG a AA MD simulací 

Všechny CG simulace probíhaly v silovém poli MARTINI [27] pomocí programu 

NAMD [28]. Toto silové pole umožňuje použít výrazně vyšší délku kroku (až 25 fs) v 

porovnání s AA (2 fs), protože snižuje tření díky menšímu počtu částic. [2]CG simulace byly 

provedeny v periodickém boxu za teploty 310 K a atmosferického tlaku. Teplota a tlak byly 

udržovány na konstantní hodnotě pomocí Langevinovy dynamiky (koeficient tření 1) a 

metody Langevinova pístu, které jsou implementovány v programu NAMD [28]. Délka 

jednoho kroku simulace byla 20 fs. Na základě předchozích simulací s modelem elastické sítě 

na cytochromech P450 [29] bylo použito silové konstanty 10,75 kcal·mol
-1

 pro omezení 

pohyblivosti částic hlavního řetězce, které byly v krystalické struktuře k sobě blíže než 7 Å. 

Tato omezení umožnila udržet terciární strukturu katalytické domény CYP1A2 v průběhu CG 

simulací. Kvůli absenci parametrů pro molekulu hemu v silovém poli MARTINI byla 

strukturní role tohoto kofaktoru substituována sérií silových konstant, které pomohly zachovat 

kavitu, v níž se hem váže. Během konverze z CG do AA modelu byl hem vložen do zmíněné 

kavity. 

Všechny AA simulace byly provedeny ve vodném roztoku za použití molekul vody typu 

TIP3P. Bylo opět využito periodického boxu, teploty 310K a atmosferického tlaku. Teplota a 

tlak byly udržovány na konstantní hodnotě pomocí Langevinovy dynamiky (koeficient tření 

1) a metody Langevinova pístu.  Délka jednoho kroku simulace byla 2 fs a hranice pro 

výpočet nevazebných interakcí dlouhého dosahu byla 12 Å. Pro elektrostatické interakce byla 

použita metoda Ewaldovy částicové sítě. Vazby vodíkových a atomů a TIP3P vody byly 

udržovány rigidní pomocí algoritmu SHAKE. Všechny simulace byly provedeny v silovém 

poli CHARMM27 a jeho rozšíření pro molekuly lipidů (CHARMM3655). [14] 
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Obrázek 7. Schéma postupu použitého pro modelování CYP1A2 v biologické 

membráně. Krok 1: proběhlo spontánní složení POPC membrány, do které se 

inkorporoval transmembránový helix studovaného cytochromu. Krok 2: proběhlo 

spontánní složení POPC membrány spojené s adsorpcí katalytické domény cytochromu 

CYP1A2 na její povrch. Krok 3: reprezentativní struktury katalytické a transmembránové 

domény byly spojeny pro následnou dynamiku. Krok 4: reprezentativní CG struktura byla 

převedena na AA strukturu a katalatická doména získaná ze simulací byla nahrazena 

krystalovou strukturou [11] - vysvětleno níže.  

3.3.  Samoskládání systému CYP1A2 transmembránová 

doména/voda/POPC (Obrázek7, krok 1) 

Simulovaný systém se skládal z krychlového boxu o délce hrany ~ 105 Å. Box obsahoval 

TM doménu lidského CYP1A2 (aminokyseliny M1-K41), která byla obklopena 5149 

molekulami vody a 350 molekulami POPC. Molekuly POPC a vody byly v rámci boxu 

náhodně rozmístěny pomocí programu PACKMOL [30]. Struktura CYP1A2 TM domény 

byla namodelována pomocí programu PyMOL. Sekundární struktura TM byla prvotně určena 
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pomocí serverů TMHMM a MEMSAT [31,32]: jako helix (S6-R32) a smyčka (M1-Q5 a P33-

S41). Pomocí programu VMD [33] bylo do roztoku uniformně rozmístěno 10 K
+
 a 15 Cl

-
 

iontů pro neutralizaci simulovaného systému a napodobení 0,1 M roztoku KCl. Takto 

vytvořený model byl převeden do MARTINI CG modelu [25,27] pomocí VMD. Energie CG 

systému byla minimalizována (1000 kroků) a po minimalizaci byla simulace rozvětvena do 

dvaceti na sobě nezávislých trajektorií. 

3.4.  Samoskládání systému CYP1A2 katalytická doména/voda/POPC 

(Obrázek7, krok 2) 

Simulovaný systém se skládal z krychlového boxu o délce hrany ~ 125 Å. Box obsahoval 

katalytickou doménu lidského CYP1A2 (aminokyseliny R34-S513), která byla obklopena 

10346 molekulami vody a 500 molekulami POPC. Molekuly POPC a vody byly v rámci boxu 

náhodně rozmístěny pomocí programu PACKMOL [30]. Struktura CYP1A2 katalytické 

domény byla získána z proteinové databanky (PDB ID 2HI4) [11]. Pomocí programu VMD 

[33] bylo do roztoku uniformně rozmístěno 19 K
+
 a 31 Cl

-
 iontů pro neutralizaci 

simulovaného systému a napodobení 0,1 M roztoku KCl. Takto vytvořený model byl 

převeden do MARTINI CG modelu [25,27] pomocí VMD. Energie CG systému byla 

minimalizována (1000 kroků) a po minimalizaci byla simulace rozvětvena do dvaceti na sobě 

nezávislých trajektorií.   

3.5.  Spojení domén a CG simulace celého CYP1A2 vázaného v membráně 

(Obrázek7, krok 3) 

Pro tvorbu CG modelu plnodélkového CYP1A2 v membráně byly použity reprezentativní 

struktury katalytické a TM domény, které byly výsledkem nezávislých lipid-proteinových 

samoskladných CG MD simulací. Pro tento účel bylo využito pět ze sady sedmi 

geometrických parametrů [14], jejichž hodnoty byly měřeny každou nanosekundu. Těmito 

pěti parametry byly vzdálenosti mezi centrem membrány a těžištěm katalytické domény d1, a 

TM domény d2, úhly α, β a γ mezi osou kolmou na membránu a třemi vektory v1, v2 a v3 

(Obrázek8). 
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Obrázek 8 - Schéma zobrazující sledované strukturní parametry pro srovnávání 

jednotlivých struktur a výběr reprezentantů. Vektor v1 (červený) spojuje střed Cα atomů 

aminokyselin T127 - P131 (helix C) a střed Cα atomů aminokyselin A197 - G201 (helix F). 

Vektor v2 (modrý) prochází helixem I a spojuje střed Cα atomů aminokyselin E305 - N309 

a střed Cα atomů aminokyselin Y332 - K336. Vektor v3 (žlutý) prochází 

transmembránovým helixem. Těžiště katalytické domény M1  je znázorněno světle 

modrým bodem, těžiště transmembránové domény M2 žlutým bodem. Šedé kuličky 

představují fosfory membránových lipidů. Střed membrány je zobrazen pomocí černé 

přerušované čáry. Obrázek převzat ze [14]. 

V prvním kroku byl N-konec katalytické domény manuálně umístěn ~20 Å od C-konce 

transmembránové domény při zachování jejich orientace v membráně získané v předchozích 

simulacích. Následně byla struktura použita jako vstup pro pět paralelních simulací. 

Ekvilibrační protokol uvádím v tabulce 1. Produkční simulace s velikostí kroku 20 fs byly 

dlouhé 7-8 μs. 
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Tabulka 1. Ekvilibrační protokol CG MD simulace celého CYP1A2 vázaného v 

membráně. 

Fáze Doba trvání fáze Minimalizace Velikost kroku Atomy s pevnou pozicí 

 [ns] [počet kroků] [fs]  

1 0,0025 500 5 Protein 

2 0,01 500 20 Katalytická doména 

3 20  20  

3.6.  Převedení CG modelu do AA modelu (Obrázek7, krok 4) 

Před převedením CG modelu CYP1A2 do AA modelu byla nalezena jeho nejvíce 

reprezentativní konformace. K tomuto účelu byla použita sada sedmi geometrických 

parametrů [14], jejichž hodnoty byly měřeny každou nanosekundu v průběhu produkční fáze 

simulace. Kromě výše popsaných parametrů d1, d2, α, β, γ, byly také posuzovány úhly δ a ε, 

které popisovaly vzájemnou orientaci katalytické a transmembránové domény (Obrázek8).  

Struktura z CG MD simulace, u které byly hodnoty zmíněných parametrů nejbližší 

nejvíce populovaným, byla vybrána jako reprezentativní pro tuto CG simulaci. Tato CG 

struktura byla poté převedena na AA pomocí programu VMD [33,34]. Struktura TM domény 

lidského CYP1A2 (aminokyseliny M1 - R34) a fosfolipidové dvojvrstvy byla získána 

konverzí CG do AA. Vodní prostředí napodobující 0,15 M KCl bylo vytvořeno pro každou 

AA simulaci. Struktura katalytické domény (aminokyseliny R34 - S513) získaná převedením 

do AA byla nahrazena krystalovou strukturou (PDB ID 2HI4 [11]).  

3.7.  AA simulace membránového cytochromu CYP1A2 

Celý cytochrom s membránou byl solvatován pomocí programu VMD [33] za zachování 

krystalické vody přítomné uvnitř proteinu z krystalové struktury [11].  Do systému bylo 

přidáno 141 K
+
 a 153 Cl

-
 za účelem neutralizace a napodobení 0,1 M roztoku KCl. Před 

produkčními simulacemi byl systém ekvilibrován v několika navazujících krocích. Proběhlo 

šest paralelních simulací s kombinovanou délkou 3 μs. Konec jedné z trajektorií byl následně 

využit jako vstupní struktura pro dalších šest paralelních simulací s kombinovanou délkou 3 

μs, protože tam docházelo k pronikání molekuly POPC do struktury proteinu, což může mít 

zásadní vliv na výskyt tunelů v proteinové struktuře [14]. Ekvilibrační protokol uvádím v 

tabulce 2. 
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Tabulka 2. Ekvilibrační protokol AA MD simulace CYP1A2 vázaného v membráně. 

Fáze Doba trvání fáze Minimalizace Velikost kroku 
Atomy držené pomocí 

silové konstanty 

 [ns] [počet kroků] [fs]  

1 0,0005 5000 0,1 TM doména 

2 0,05  1 TM doména 

3 20  2  

3.8.  Analýza přístupových cest do aktivního centra katalytické domény 

Program CAVER [26] byl použit pro analýzu cest mezi aktivním centrem a vnějším 

prostředím. Trajektorie membránově vázaného CYP1A2 byla analyzována každou 

nanosekundu. Tunely byly považovány za otevřené, pokud byl průměr jejich nejužšího místa 

větší než 1,9 A. Každý zjištěný tunel byl pojmenován podle zavedené nomenklatury [35]. 

Výchozí místo, ze kterého CAVER hledal tunely, bylo specifikováno pomocí těžišť C-α 

atomů aminokyselin T124 a T321 a atomu železa kofaktoru hemu. Molekuly POPC, α-

naftoflavon, ionty a voda byly odstraněny před touto analýzou. 
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4. Výsledky 

V první fázi přípravy modelu byl využíván zjednodušený model (CG) v kombinaci se 

silovým polem MARTINI, které umožňují snadno dosáhnout dlouhých simulačních časů a 

zároveň díky snížené viskozitě usnadňují větší strukturní změny simulovaného systému, 

k nimž během samoskládání dochází. 

4.1.  Samoskládání systému TM doména CYP1A2/voda/POPC 

Prvním krokem přípravy plnodélkového AA modelu lidského CYP1A2 byla příprava CG 

modelu TM domény (kap. 3.3 na str. 19). Ve čtrnácti z dvaceti počátečních CG MD simulací 

se spontánně zformovala planární lipidová dvojvrstva. Ve všech těchto trajektoriích TM 

doména procházela skrz membránu (Obrázek 9). Těchto čtrnáct trajektorií s celkovou délkou 

16 μs bylo analyzováno pro výběr reprezentativní struktury, pro tento účel byly využity 

parametry: vzdálenost d2 a úhel γ (Obrázek 8, strana 21), jejichž hodnoty byly 1,2 Å a 33,5° 

(Obrázek 9). 

 

Obrázek 9. Histogram distribuce úhlu γ ukazující jeho naklopení v membráně v 

průběhu simulací (vlevo). Reprezentativní struktura TM helixu lidského CYP1A2 

(vpravo). Tyčinkový model hlavního řetězce helixu je zobrazen černou barvou, postranní 

řetězce jsou zobrazeny jako oranžové kuličky, hydrofilní části POPC jsou zobrazeny jako 

šedé kuličky a hydrofobní řetězce POPC jako šedé čáry. 

4.2.  Samoskládání systému katalytická doména CYP1A2/voda/POPC 

Dalším krokem byla příprava CG modelu katalytické domény CYP1A2 (kap. 3.4 na 

str. 20). Úspěšnost samoskládání katalytické domény s membránou byla poněkud nižší, došlo 

k ní v sedmi z dvaceti simulací, kdy se vytvořila souvislá POPC membrána, zatímco 
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katalytická doménaCYP1A2 byla svou N-terminální částí a FG smyčkou v membráně mírně 

zanořena (Obrázek 10). Těchto sedm trajektorií s celkovou délkou 47 μs bylo analyzováno 

pro výběr reprezentativní struktury. Pro výběr reprezentativní struktury byly využity 

parametry: vzdálenost d1 a úhly α a β (Obrázek 8, strana 21), jejichž hodnoty byly 46,9 Å, 

88,0° a 136,7° (Obrázek 10). 

 

 

Obrázek 10. Reprezentativní struktura katalytické domény lidského CYP1A2. 

Tyčinkový model hlavního řetězce helixu je zobrazen černou barvou, hydrofilní části 

POPC jsou zobrazeny jako šedé kuličky a hydrofobní řetězce POPC jako šedé čáry. 
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4.3.  CG struktura a dynamika plnodélkového lidského CYP1A2 vázaného 

v membráně 

Následovalo spojení reprezentativních struktur představující nejpravděpodobnější 

orientaci TM domény a katalytické domény v membráně (kap. 3.5 na str. 20). Výsledná 

struktura plnodélkového CYP1A2 byla ekvilibrována. Následně bylo provedeno pět MD 

simulací plnodélkového CYP1A2 s celkovou délkou 127 μs. Ve všech pěti simulacích 

došlo k uchycení TM domény pod katalytickou doménou v oblasti, kde je katalytická 

doména mírně zanořená do membrány. Tento jev proběhl v rozmezí 140 – 400 ns. 

Analyzovány pro výběr reprezentativní struktury (Obrázek 12) pro konverzi do AA 

modelu byly části trajektorie, kde byla TM doména uchycena pod katalytickou. 

Reprezentativní struktura (Obrázek 12) byla vybrána na základě sedmi parametrů 

(Obrázek 11), které byly popsány v metodách (Obrázek 8, strana 21), jejichž hodnoty 

byly d1 = 46,5 Å, d2 = 6,6 Å, α = 99,1°, β = 141,4°, γ = 36,4°,  δ = 83,2°, ε = 144,5. 

 

Obrázek11. Histogram vybraných strukturních parametrů v průběhu pěti CG 

simulací plnodélkového CYP1A2 v POPC membráně. 
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Obrázek 12. Reprezentativní CG struktura plnodélkového lidského CYP1A2. 

Tyčinkový model hlavního řetězce katalytické domény je zobrazený černou barvou, 

hydrofilní části POPC jsou zobrazeny jako šedé kuličky a hydrofobní řetězce POPC jako 

šedé čáry. 

4.4.  AA struktura a dynamika plnodélkového lidského CYP1A2 v 

membráně 

Dalším krokem bylo převedení reprezentativní CG struktury plnodélkového CYP1A2 do 

AA modelu (kap 3.6 na str. 22). Po převedení bylo provedeno šest paralelních simulací 

plnodélkového CYP1A2 s kombinovanou délkou 3 μs (kap 3.7 na str. 22). Struktura se po 

převedení do AA příliš nezměnila, TM helix zůstal zanořený v membráně a interagoval s na 

prolin bohatou smyčkou katalytické domény během většiny simulačního času prostřednictvím 
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aminokyselin W26, K29 a G30. C-konec TM helixu interaguje s polární částí membrány 

prostřednictvím bazických aminokyselin K29, R32 a R34, N-konec membrány podobně 

interaguje prostřednictvím kyselých aminokyselin E5 a E13 a polárních aminokyselin S4, S6, 

S10, a T12. Tyto kontakty a převážně hydrofobní charakter aminokyselin L14-L28 

determinují orientaci TM domény vůči membráně. Orientace TM helixu vůči katalytické 

doméně značně fluktuovala (Obrázek 14). Katalytická doména zůstala rovněž částečně 

zanořená v membráně jako v CG simulacích. Průměrná tloušťka POPC membrány byla 

v těchto simulacích 40,2 Å. Pro studium struktury a dynamiky byly v průběhu všech simulací 

analyzovány stejné parametry (Obrázek 13) jako v případě CG simulací plnodélkového 

CYP1A2 (Obrázek11, strana 28). Nejpopulovanější hodnoty parametrů byly d1 = 45,8 Å, 

d2 = 5,4 Å, α = 78,1°, β = 149,2°, γ = 43,3°,  δ = 56,7°, ε = 116,2°. Z distribuce parametrů α, 

β, δ a ε je zřejmé, že tento systém zaujímá minimálně dvě stabilní konformace. Hodnoty 

druhého maxima parametrů byly α = 99,9°, β = 136,3°, δ = 79,0°, ε = 137,1°. 

Obrázek 13. Histogram vybraných strukturních parametrů v šesti trajektoriích AA 

simulací plnodélkového CYP1A2 v POPC v membráně. 
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Obrázek 14. Dynamika transmembránové domény CYP1A2. Protein je zarovnaný na 

svou katalytickou doménu, poloha transmembránového helixu je zobrazena 

prostřednictvím oranžových válců. Stužkový model hlavního řetězce katalytické domény je 

zobrazený černou barvou, některé části hlavního řetězce jsou popsány v obrázku a 

zobrazeny jinou barvou, fosfory v POPC jsou zobrazeny jako šedé kuličky a hydrofobní 

řetězce POPC jako šedé čáry. 

4.5.  Deformace POPC membrány pod katalytickou doménou CYP1A2 

Bylo pozorováno zúžení membrány pod proteinem vlivem vytlačení molekul lipidů 

z vrchní vrstvy membrány katalytickou doménou. Katalytická doména takto vytlačila ~13 

molekul POPC [14]. Tento jev byl kompenzován vychýlením lipidů ve spodní vrstvě 

membrány směrem k proteinu o ~4,5 Å (Obrázek15). 
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Obrázek 15. Deformace membrány způsobená přítomností CYP1A2. Stužkový model 

hlavního řetězce katalytické domény je zobrazen černou barvou, fosfory v POPC jsou 

zobrazeny jako bílé kuličky. Fosfory vychýlené nad zelenou plochu ukazují zúžení 

membrány. Modrá a zeleno-modrá část plochy protínající spodní vrstvu membrány ukazuje 

její výrazné zúžení v daném místě. 

4.6.  Katalytická doména plnodélkového lidského CYP1A2 je propletena 

tunely, které by mohly sloužit pro transport substrátů a produktů 

Pomocí programu CAVER[26] byly analyzovány všechny AA trajektorie v intervalu 1 ns 

(kap 3.8 na str. 23). Pro identifikaci tunelů bylo využito sondy o poloměru 1,9 Å, což 

odpovídá molekule methanu. Bylo identifikováno osm tunelů (Obrázek 16), které byly 

pojmenovány dle zavedené klasifikace [35]. Byly detekovány čtyři tunely směřující do 

membrány 2b, 2f, 3 a 4a čtyři tunely směřující do roztoku 2c, 2e, "s" a w (Tabulka 3, strana 

33). 
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Obrázek 16. Pozorované tunely ze všech AA simulací a pojmenovány v podle 

klasifikace z [35]. Stužkový model hlavního řetězce katalytické domény zobrazený 

stříbrnou barvou, některé části hlavního řetězce popsány v obrázku a zobrazeny jinou 

barvou. 

Z tunelů směřujících do roztoku měl největší pravděpodobnost otevření 9% tunel 2c. 

Tunel w byl otevřený ve 4% trajektorie. Tunelu w se také říká vodní tunel, protože se 

předpokládá, že se spolu s tunelem "s" podílí na regulaci množství vody v aktivním centru 

cytochromů P450 [35]. Tunel "s" je otevřený pouze ve 2% trajektorie. Detekován byl také 

tunel 2e, který se ale v trajektoriích téměř nevyskytoval. 

Z tunelů směřujících do membrány byl nejvíce populovaný tunel 4, který byl otevřený v 

10% trajektorie. Ostatní tunely směřující do membrány (2b, 2f a 3) vykazovaly velmi nízkou 

pravděpodobnost otevření (menší, než jedno procento). Tunely 2b a 2f se vyskytovaly pouze 

na konci jedné z trajektorií, kde do tunelu 2f pronikala část molekuly POPC. 
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4.7.  Otevírání tunelů v katalytické doméně je modulováno pronikáním 

molekuly POPC do proteinu 

Vizuální analýzou trajektorií AA simulace CYP1A2 bylo pozorováno pronikání zbytku 

kyseliny palmitové molekuly POPC do proteinu skrz tunel 2f (Obrázek 17) na konci jedné z 

těchto trajektorií. Tento jev má značný vliv na otevírání přístupových tunelů [14]. Struktura z 

konce této trajektorie byla použita jako vstupní struktura pro dalších šest AA simulací s 

celkovou délkou 3 μs (kap 3.7 na str. 22). Tyto trajektorie byly dále analyzovány stejným 

způsobem pomocí programu CAVER [26] jako původních šest trajektorií. 

 

Obrázek 17.  Pronikání molekuly POPC do tunelu 2f podle klasifikace z [35]. 

Stužkový model hlavního řetězce katalytické domény je zobrazený černou barvou, fosfory 

v POPC  jsou zobrazeny jako šedé kuličky a hydrofobní řetězce POPC jako šedé čáry. 
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Tunely 2b, 2f, 2c a "s" vykazují výrazně vyšší pravděpodobnost otevření u trajektorií, kde 

dochází k pronikání lipidu do proteinu. Naopak tunel 4 vykazuje vyšší pravděpodobnost 

otevření v případě trajektorií, u nichž k pronikání lipidu do proteinu nedochází. Tunel 3 se 

otevíral velmi zřídka a to pouze u jedné z trajektorií, v níž lipid do proteinu nepronikal. Tunel 

2e rovněž vykazoval nízkou pravděpodobnost otevření, ale vyskytoval se u trajektorií obou 

skupin, podobně jako tunel w (Tabulka 1, strana 16). 

Tabulka 3. Porovnání pravděpodobnosti otevření mezi trajektoriemi, ve kterých 

docházelo k pronikání molekuly POPC do proteinu, a trajektoriemi, ve kterých k 

tomuto nedocházelo. 

Tunel 

Místo vstupu do proteinu Pravděpodobnost otevření [%] 

 
Trajektorie, kde neproniká 

lipid do proteinu 

Trajektorie, kde proniká 

lipidu do proteinu 

Směřující do membrány   

2b Mezi smyčkami BC a FG <1 44 

2f 
Mezi FG smyčkou a helixem 

A 
<1 26 

3 Mezi helixy F a G  <1  

4 Skrz FG smyčku 10 7 

Směřující do roztoku   

2c 
Mezi helixy G a I a BC 

smyčkou 
9 36 

2e Skrz BC smyčku <1 1 

s Mezi helixy E, F a I 2 14 

w 
Mezi BC smyčkou, helixem C 

a konzervovanou smyčkou 
4 4 
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5. Diskuze 

V průběhu této práce byl vytvořen model plnodélkového CYP1A2 navázaného v POPC 

membráně. Struktura a dynamika tohoto modelu byla porovnána s existujícím model 

CYP1A2 v DLPC membráně [14], která má menší tloušťku a odlišné fyzikálně-chemické 

vlastnosti. Konstrukce modelu byla provedena na základě navrženého postupu, který byl 

použit pro získání struktury CYP1A2 v DLPC membráně. Vstupní strukturou byla 

experimentálně vyřešená struktura katalytické domény lidského CYP1A2. 

Metodou samoskládání byly vytvořeny zvlášť modely TM domény a katalytické domény 

navázané v membráně. Samoskládání membrány v přítomnosti plnodélkového proteinu 

bohužel nevedlo ke správnému složení membrány [14]. Stejně jako u simulací, kde byla 

použita DLPC membrána, TM doména procházela skrz membránu, avšak sklon TM helixu 

byl u POPC membrány menší o ~15°, což je pravděpodobně důsledek její větší tloušťky (o ~9 

Å). Aminokyseliny E5, E13,  K29, R32 a R34 na obou koncích TM helixu jsou nabité a 

interagují s nabitými skupinami fosfatidylcholinu lipidů membrány. Při zvětšení délky 

lipidických řetězců dojde k oddálení těchto nabitých skupin, což nutí TM helix změnit svou 

orientaci vůči membráně. Samoskládání membrány v přítomnosti katalytické domény v POPC 

i DLPC vyústilo ve velmi podobnou strukturu, kdy hydrofobní N-terminální segment a F’G’ 

smyčka byly zanořeny v membráně, strukturní parametr α, který popisuje orientaci katalytické 

domény vůči membráně, je u POPC a DLPC velmi podobný (88°, resp. 84°). 

 Optimalizovaný CG model plnodélkového CYP1A2 v POPC, získaný spojením 

struktur jednotlivých domén jevil stejný strukturní motiv jako v simulaci s DLPC 

membránou, kde se TM doména v průběhu simulace dostane pod katalytickou doménu, se 

kterou interaguje v oblasti sekvence bohaté na aminokyseliny prolinu, které jsou 

konzervované v rámci podrodiny CYP1A [14] (Obrázek 12, strana 27). Vzájemná orientace 

obou domén zůstává nezměněná také po převedení z CG do AA modelu, který lépe postihuje 

fyzikálně-chemické vlastnosti modelovaného systému (Obrázek17, strana 32). Z porovnání 

hodnot geometrických parametrů CG simulace plnodélkového CYP1A2 jsou patrné další 

rozdíly mezi simulacemi v POPC a v DLPC. Úhly δ a ε popisující vzájemnou orientaci obou 

domén mají v případě POPC mnohem širší distribuci hodnot (Obrázek 11, strana 26). Příčina 

tohoto jevu byla odhalena u AA simulací. Hodnoty úhlů α a β, které popisují orientaci 

katalytické domény vůči membráně, si jsou velmi podobné pro obě membrány. 
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 Při porovnání struktury a dynamiky AA modelu plnodélkového CYP1A2 bylo 

zjištěno, že rozdíl v naklopení TM domény mezi POPC a DLPC je ~22°, což je o ~7° vyšší 

než u CG modelu TM domény, což je pravděpodobně důsledek především jeho interakce 

s katalytickou doménou. TM helix je v případě POPC membrány v menším kontaktu 

s katalytickou doménou než je tomu v DLPC membráně. Zatímco v POPC membráně je helix 

v kontaktu s katalytickou doménou třemi residui W26, K29 a G30, v DLPC membráně je TM 

helix v kontaktu s katalytickou doménou šesti residui S18, F21, C22, F25, W26 a K29. 

V DLPC byla v kontaktu s katalytickou doménou i střední část TM helixu (S18, F21 a C22). 

Menší kontakt obou domén může mít za následek, jak vyšší flexibilitu TM domény 

(Obrázek 18), tak větší flexibilitu naklopení katalytické domény vůči membráně - úhly α a β 

(Obrázek 13, strana 28). Úhel β ukazuje naklápění zepředu dozadu, čím menší je tento úhel, 

tím víc je protein narovnaný a tím méně je zanořený v membráně. Větší strukturní variabilita 

CYP1A2, která byla pozorována v POPC může být částečně dána také delším simulačním 

časem, který byl více než dvojnásobný. 
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Obrázek 18. Porovnání dynamiky transmembránové domény plnodélkového AA 

modelu CYP1A2 v různých membránách. Stužkový model hlavního řetězce katalytické 

domény je zobrazen černou barvou. Atomy fosforu lipidů jsou zobrazeny jako šedé kuličky 

a hydrofobní řetězce lipidů jako šedé čáry. Obrázek CYP1A2 v DLPC převzat z [14]. 
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Ztenčení membrány v simulacích s POPC v oblasti membrány pod katalytickou doménou 

CYP1A2 (Obrázek 7), je jev, který byl pozorován také v případě DLPC membrány [14], ale v 

případě POPC membrány došlo ještě k většímu vychýlení lipidů ze spodní vrstvy membrány 

směrem k proteinu o ~0,9Å. K výraznějšímu vychýlení zřejmě došlo kvůli delším lipidovým 

řetězcům POPC, neboť je potřeba vyplnit větší prostor, který vznikl vytlačením lipidů z míst, 

kde je zanořená katalytická doména. 

Aktivní místo CYP1A2 je umístěno hluboko pod povrchem proteinu, přičemž krystalová 

struktura katalytické domény neukazuje žádný tunel, kudy by se do něj mohl dostávat substrát 

(popř. odcházet produkt) [14]. Pro vstup substrátu nebo výstup produktu musí tedy dojít ke 

konformační změně CYP1A2. Lze předpokládat, že k takové konformační změně dochází jen 

pomalu a s nízkou frekvencí, pak by takový děj mohl být rychlost limitujícím krokem v celém 

katalytickém cyklu. U tunelů směřujících do roztoku se předpokládá, že slouží k transportu 

produktů ven z aktivního místa cytochromu nebo k regulaci množství vody v proteinu, která 

je součástí katalytického mechanizmu [36,37]. V průběhu šesti paralelních simulací se 

podařilo detekovat 8 různých tunelů spojujících aktivní centrum s povrchem proteinu 

(Tabulka 4, strana 38).  
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Tabulka 4. Porovnání pravděpodobnosti otevření tunelů mezi simulacemi s DLPC 

[14] a POPC a zároveň mezi simulacemi se pronikajícím lipidem a bez něj. 

Tunel 
Pravděpodobnost otevření 

Trajektorie, kde neproniká lipid do proteinu Trajektorie, kde proniká lipid do proteinu 

 DLPC POPC DLPC POPC 

Směřující do membrány 

2b  <1 25 44 

2d   26  

2f  <1  26 

3  <1   

4 <1 10 38 7 

5   3  

Směřující do roztoku 

2c 12 9 15 36 

2e 1 <1  1 

s 1 2  14 

w  4  4 

 

Tunel 2c byl v případě POPC membrány otevřený méně často (9% času), kdežto 

v případě DLPC membrány v 16%.  Zdá se tedy, že tento tunel se relativně snadno otevírá a 

jeví se proto pravděpodobné, že plní předpokládanou funkci. Otevírání vodního tunelu w bylo 

zaznamenáno pouze v případě trajektorií s POPC membránou, kde byl otevřený po 4%. 

 Druhou skupinu tunelů představují tunely směřující do membrány. Předpokládá se, že 

hydrofobní substráty cytochromů P450 se hromadí v oblasti membrány, odkud vstupují do 

aktivního centra prostřednictvím tunelů směrujících do membrány [36,37]. U modelu lidského 

CYP1A2 v POPC membráně se z této skupiny otevíraly tunely 2b, 2f, 3 a 4, zatímco 

v případě systému s DLPC membránou se otevíral tunel 4 a to velmi vzácně. V POPC 

systémů byl nejčastěji otevřený tunel 4 (přibližně v 10% trajektorie), na základě čehož se jeví 

jako vhodný tunel pro vykonávání předpokládané funkce u CYP1A2. Tunel 2f se na první 

pohled jevil jako málo významný, ale po bližším prozkoumání se ukázalo, že jeho otevření 

bylo způsobenou zbytkem mastné kyseliny, která do něj na konci jedné z trajektorií začala 

pronikat. Simulace, ve kterých tento jev nastal, jsou diskutovány v následujícím odstavci. 
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Při podrobné analýze se ukázalo, že mastná kyselina jedné molekuly POPC pronikla skrz 

membránový tunel 2f do blízkosti aktivního místa CYP1A2. Stejná událost byla pozorována 

také v případě DLPC membrány, kde došlo k proniknutí mastné kyseliny do proteinu skrz 

tunel 2d [14]. V obou případech došlo v důsledku této události k otevírání nových tunelů či 

k častějšímu otevírání již existujících tunelů. V případě pronikání molekuly POPC do tunelu 

2f došlo k častějšímu otevírání tunelů 2b a 2f směřující do membrány a tunelů 2c a "s", které 

směřují do roztoku (Tabulka 4). Pronikání zbytku mastné kyseliny lipidu do proteinu bylo 

pozorováno také u DLPC, kde v důsledku toho došlo k častějšímu otevírání pouze v případě 

tunelů směřujících do membrány (2b, 2d, 4 a 5). Molekuly lipidu by tedy mohly fungovat 

jako regulátory míry otevření cytochromu. Tunely 2d a 2f nebyly pozorovány v nepřítomnosti 

lipidu v proteinu. Tento výsledek také naznačuje možnost, že by hydrofobní substrát sám 

mohl vyvolat otevření proteinu a tak se dostat do aktivního centra.  
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6. Závěr 

V této práci byl vytvořen model plnodélkového lidského CYP1A2 v membráně složené 

z POPC za pomocí molekulové dynamiky. Nejprve úspěšně proběhla predikce struktury TM 

domény v POPC, kde procházela membránou pod úhlem 33,5˚. Také úspěšně proběhlo 

samoskládání katalytické domény v membráně z POPC, která byla částečně zanořená do 

membrány hydrofobním N-koncovým segmentem a FG smyčkou. Obě části byly spojeny, 

celý systém ekvilibrován a vybrána reprezentativní struktura pro konverzi do AA modelu 

pomocí strukturních parametrů (kapitola 3.5). AA model byl poté ekvilibrován a 

optimalizován s celkovým simulačním časem 3 µs. 

Oba modely jsou si v hlavních rysech podobné, TM doména prochází membránou šikmo 

pod katalytickou doménou, ale v případě systému s POPC je TM doména napřímenější 

o ~20˚. Katalytická doména je, jak v prostředí POPC, tak v prostředí DLPC částečně zanořena 

do membrány, kde prostřednictvím na smyčky bohaté na konzervované proliny je v kontaktu 

s TM doménou. Prostřední část napřímenější TM domény v POPC, ale není pro kontakt se 

zmíněnou smyčkou dostupná, na rozdíl od DLPC. Kvůli menšímu kontaktu mezi oběma 

doménami je navíc katalytická doména zanořena do membrány méně a v důsledku toho je 

jinak naklopená. Menší vzájemná interakce umožnuje proteinu zaujímat více konformací. 

Dynamika tunelů v CYP1A2 se v různých membránách lišila poměrně málo. Během 

jedné ze simulací došlo k proniknutí části zbytku kyseliny palmitové molekuly POPC do 

tunelu 2f. Tento jev byl prozkoumán podrobněji a ukázalo se, že indukuje otevírání několika 

dalších přístupových kanálů do aktivního centra. Podobný jev byl pozorovaný u systému 

s DLPC, kde došlo k proniknutí části molekuly DLPC do tunelu 2d, který s tunelem 2f 

sousedí. Druhy tunelů, jejichž otevření bylo takto indukováno, se v obou případech částečně 

shodují a částečně liší. V tomto ohledu se ukazuje, že složení membrány může mít zásadní 

vliv na dynamiku tunelů v lidském CYP1A2.  
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