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Úvod

Nalézt lék stoprocentně účinný na všechny nemoci a bez vedlejších účinků je svatým 
grálem lékařské vědy. Dnešní medicína je tomuto cíly stále velmi vzdálená. Současná 
věda a technika však umožňuje studovat průběh nemoci téměř na atomární úrovni. 
To umožňuje vyrábět účinné léky, pokud jsou známé například detaily reprodukčního 
cyklu virů způsobujících nemoc. V případě viru HIV již existuje zhruba 20 inhibitorů 
působících proti enzymům reverzní transkriptasy a proteasy. 

Úkolem této  práce  je  přispět  pomocí  počítačového  modelování  k poznání 
polymeras tzv. RNA virů, jejichž inhibitory v klinické praxi dosud užívány nejsou. 

Nejprve je třeba se seznámit s průběhem exprese genů v běžné eukaryotní 
buňce. Poté se změnami, jakými se od tohoto majoritního způsobu liší chování virů, 
zejména viru hepatitidy typu C (HCV), viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) a 
viru těžkého akutního respiračního syndromu (SARS). 

Dalším úkolem je představit dvě metody počítačového modelování, kterých 
se v této oblasti využívá a sice molekulární dynamiku a tzv. homologní modelování.

Nakonec budou tyto metody ověřeny praktickou aplikací: 

1) Provedením molekulárně-dynamické simulace jednoduchého modelu - atomů 
argonu interagujících prostřednictvím Lennard-Jonesova potenciálu.

2) Sestavením struktury RNA-dependentní RNA polymerasy koronaviru SARS 
metodou homologního modelování. 

3) Ověřením  stability  modelu  SARS-CoV  RdRp  metodou  molekulární 
dynamiky. 

4) Sestavením modelu komplexu HCV RdRp se substrátem na základě analogie 
s krystalovou strukturou iniciačního komplexu bakteriofágové RdRp.

5) Ověřením stability modelu a detailní analýzou interakce substrátu s aktivním 
místem enzymu pomocí metod molekulární dynamiky.
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Kapitola 1 

Nukleové kyseliny

1.1 Nukleové kyseliny

Nukleové  kyseliny  jsou  makromolekulární  látky  vyskytující  se  v jádrech  a 
cytoplasmě  všech  živých  buněk  a  v některých  mimojaderných  organelách  (např. 
mitochondrie) [1]. Jejich hlavní úkol je uchovávat a předávat genetickou informaci. 
Základním stavebním kamenem je cyklická pentosa (ribosa nebo deoxyribosa), na 
jejíž  C1 atom  je  β-N-glykosidovou  vazbou  vázána  nukleová  báze  [3].  Komplex 
složený  ze  sacharidu  a  nukleové  báze  se  nazývá  nukleosid  [2].  Na  C5 atom 
nukleosidu navazují 1-3 fosfáty (zbytky kyselin fosforečných) za vzniku nukleosid 
(mono-, di-, tri-) fosfátů neboli nukleotidů (obr. 1a). Vlákno nukleové kyseliny je 
tvořeno nukleosidmonofosfáty, které jsou navzájem spojeny 3‘-5‘ fosfodiesterovou 
vazbou (obr. 1b).

Obrázek 1: a – složení nukleotidu; b – řetězení nukleotidů

1.2 Nukleové báze

Nukleové nebo též dusíkaté báze se dělí  na purinové (adenin (A),  guanin (G)) a 
pyrimidinové (cytosin (C), uracil (U), thymin (T)) [3]. Tyto báze mají schopnost 
utvořit komplementární dvojice spojené vodíkovými můstky (obr. 2). Tyto dvojice 
jsou vždy stejné a sice C-G a A-T resp. A-U.
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Obrázek 2: Nukleové báze a jejich párování pomocí vodkových vazeb

1.3 DNA

Sacharidem,  který  je  základem pro  stavbu vlákna  deoxyribonukleové  kyseliny  je 
2’-deoxy-β-D-ribofuranosa a obvyklými bázemi jsou A, C, G a T [2]. Sekundární 
struktura  DNA je  tvořena  dvěma  komplementárními  vlákny  mířícími  opačnými 
směry  [3].  Vlákna  jsou  spojena  vodíkovými  můstky  mezi  bázemi  a  stočena  do 
pravotočivé dvoušroubovice s fosfosacharidovou kostrou na okraji a bázemi uvnitř. 
Dvojšroubovice  se  následně  obtáčí  kolem  bazických  proteinů  histonů  necelými 
dvěma závity za vzniku nukleosomů. Jednotlivé nukleosomy jsou odděleny rovnými 
úseky DNA [2]. Z nukleosomů se pak tvoří silnější vlákna, která se navíjí na stavební 
proteiny a tvoří chromosom (obr. 3) [1].

Obrázek 3: Vyšší struktury DNA [4]

1.4 RNA

Primární struktura ribonukleové kyseliny se od DNA liší sacharidem, jímž je v tomto 
případě  β-D-ribofuranosa a záměnou báze T za bázi U [2]. Sekundární struktura je 
tvořena pouze jedním vláknem, které nemá jednotný tvar - střídají se volná vlákna a 
částmi dvoušroubovic a vlásenkovitých motivů. Také rozeznáváme více druhů RNA, 
zejména: messenger RNA, ribosomální RNA a přenosovou RNA. Jejich společným 
úkolem je aplikace genetické informace ve formě tvorby bílkovin.

1.4.1 Ribosomální RNA (rRNA)

Ribosomální  RNA  jsou  základními  stavebními  jednotkami  ribosomů,  na  nichž 
probíhá proteosyntesa.
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1.4.2 Messenger RNA (mRNA)

Messenger  RNA kódují  posloupnosti  aminokyselin  při  proteosyntese.  Vzhledem 
k jejich úloze se předpokládá, že jsou jen kopiemi částí DNA. 

Rozlišují  se  takzvaná  pozitivně  a  negativně  orientovaná  vlákna.  Pozitivně 
orientovaná jsou ta, která mohou být použita jako vzor při proteosyntese, negativní 
jsou k nim komplementární a nemohou být použita jako vzor v proteosyntese, někdy 
slouží k regulaci exprese genetické informace prostřednictvím přirozeného antisense 
mechanismu.

1.4.3 Přenosová RNA (tRNA)

Úkolem  tRNA je  přenos  aminokyselin  z cytoplasmy  na  ribosomy.  Pro  každou 
z dvaceti aminokyselin, používaných pro stavbu bílkovin existuje alespoň jeden typ 
tRNA [3].  Všechny  typy  tRNA mají  podobnou  strukturu  -  jejich  molekuly  jsou 
tvořeny 73-93 nukleotidy, 5´-konec obvykle obsahuje obsahuje fosforylovanou bázi 
guanin. Na opačném (3‘-konci) je vždy přítomna sekvence cytosin-cytosin-adenin. 
Na pentosový cyklus adenosinu se estericky váže přenášená aminokyselina. Zhruba 
uprostřed  vlákna  mají  tRNA  specifickou  sekvenci  tří  nukleotidů,  nazvanou 
antikodón.  Antikodón  se  skládá  z doplňkových  bází  k bázím ve  vzorové  mRNA. 
Prostorová struktura tRNA připomíná písmeno L s antokodónem na konci jednoho 
ramene a 3‘ a 5‘-konci vláken na druhém. Každé rameno obsahuje alespoň jeden 
dihelikální závit.

1.5 Replikace DNA

Replikace DNA je vytvoření dvou nových DNA z mateřské DNA. Replikace probíhá 
semikonzervativním  způsobem,  tzn.  obě  identické  kopie  původní  DNA obsahují 
jedno vlákno z mateřské DNA a druhé je k němu nově vytvořeno [2]. Celý proces 
zahájí  enzymy  RNA-polymeras,  které  postaví  na  krátkých  úsecích  částečně 
rozmotané  DNA doplňkové  úseky  RNA,  na  nich  pak  enzymy  DNA-polymeras 
připojují  nukleotidy  pro  stavbu  DNA.  Následně  jsou  DNA-polymerasami  úseky 
RNA odstraněny a doplněny správnými úseky DNA. Takto vzniklé sekvence jsou 
nakonec pospojovány DNA-ligasami  v kompletní  vlákno.  Celý proces probíhá ve 
směru  5‘->3‘  a  je  velmi  energeticky  náročný,  neboť  DNA-polymerasy  před 
umístěním nového deoxyribonukleotidu vždy kontrolují, zda je předchozí nukleotid 
umístěn  správně.  Aby  byla  energetická  spotřeba  uspokojena,  jsou 
deoxyribonukleotidy použité pro stavbu ve formě trifosfátů, které jsou velmi bohaté 
na energii [3]. Každý nukleotid je nejprve umístěn podle pravidla o komplementaritě 
bází a poté připojen ke vznikajícímu úseku.

1.6 Transkripce

Transkripce je prvním krokem při použití genů z DNA, při němž vznikají molekuly 
RNA  všech  základních  typů  –  rRNA,  mRNA,  tRNA  [2].  Probíhá  podobným 
způsobem jako replikace DNA. Nejprve je rozpletena příslušná část DNA a k ní poté 
enzym RNA-polymerasy postaví odpovídající vlákno RNA z ribonukleosidtrifosfátů 
podle pravidla  o  doplňkovosti  bází.  RNA-polymerasy dokáží  na rozdíl  od DNA-
polymeras zahájit stavbu od prvního nukleotidu.
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1.7 Proteosyntesa

Hlavním krokem exprese genů je proteosyntesa neboli biosyntesa bílkovin. Vlastně 
jde o překlad genetické informace poskládané ze 4 znaků (AGCU) do 20 znakové 
aminokyselinové  abecedy.  U  tohoto  přepisu  figuruje  asi  150  různých  molekul 
bílkovin  a  RNA [3].  V přípravě  na  proteosyntesu  musí  proběhnout  dva  odlišné 
procesy – transkripce genetické informace na mRNA v jádře a aktivace aminokyselin 
v cytoplasmě.  Aktivaci  aminokyselin  zajišťují  enzymy  ligasy  ve  svých dvou 
aktivních centrech. Jedno z nich rozeznává aminokyselinu a druhé k ní příslušnou 
tRNA,  jejich  spojením vznikne  aminoacyl-tRNA a  spotřebuje  se  ATP jako zdroj 
energie.  Stejně,  jako pro každou animokyselinu existuje  alespoň jedna specifická 
tRNA, existuje i specifický aktivační enzym. K vlastní výrobě bílkovin dochází na 
ribosomech, kde se setkává vzorová mRNA a komplexy aktivovaných aminokyselin 
a jejich tRNA. Ribosom čte mRNA od 5’–konce k 3‘–konci a když narazí na první ze 
startovacích kodónů (neboli trojici nukleotidů), začne samotná syntéza připojením 
antikodónu příslušné tRNA. Ribosom následně postupuje po řetězci mRNA a spojuje 
odpovídající kodóny mRNA s antikodóny tRNA. Jakmile je nový komplex tRNA a 
aminokyseliny  správně  umístěn  je  N-konec  aminokyseliny  připojen  peptidovou 
vazbou k C-konci rostoucí bílkoviny a zároveň je uvolněna předchozí tRNA. Při tom 
se  spotřebovává  energie  z GTP  [2].  Celý  proces  je  ukončen  jedním  z kodónů, 
kterému neodpovídá žádná aminokyselina.
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Kapitola 2 

Viry

2.1 Viry

Na  rozdíl  od  běžných  buněk  tyto  mikroorganismy  nemají  buněčnou  stavbu  a 
projevují  se specifickou biologickou aktivitou.  Jsou tvořeny nukleovou kyselinou, 
která je schopná se reprodukovat pouze v živé hostitelské buňce za použití  jejího 
syntetického aparátu. Mimo hostitelskou buňku viry přežívají ve formě infekčních 
částic – virionů [3]. Ty jsou obvykle tvořeny nukleovou kyselinou, která je uzavřena 
v bílkovinném obalu (kapsidě). Nejčastěji to bývá dvouvláknová DNA, ale může to 
být i jednovláknová DNA nebo RNA jednovláknová i dvouvláknová. Po vniknutí do 
hostitelské buňky se virová nukleová kyselina reprodukuje a tvoří nové viriony.

2.2 Virus hepatitidy C - HCV

Žloutenka (hepatitida) typu C je infekční choroba, kterou způsobuje virus hepatitidy 
C (HCV). HCV se přenáší hlavně krví a způsobuje zejména zánět jater, který může 
vyústit v cirhosu nebo rakovinu jater. Nemoc byla objevena v sedmdesátých letech 
minulého století a na celém světě je nakaženo asi 150-200 milionů lidí [1]. Žloutenka 
typu C je léčitelná pouze v akutní fázi,  která trvá prvních 6 měsíců od nakažení, 
pokud se ji  nepodaří  včas vyléčit,  přechází nemoc do chronického stádia a lze ji 
současnými postupy léčit jen velmi obtížně, a to pouze v 50-60% případů.

Virus Hepatitidy C patří do čeledi Flaviviridae rodu Hepacivirus a jedná se o 
jednovláknový RNA virus s pozitivní orientací RNA[1].

2.2.1 Životní cyklus

Životní cyklus viru začíná vniknutím virové částice do těla hostitele. Poté, co částice 
interaguje  se  specifickými  receptory  na  povrchu  hostitelské  buňky,  je  buňkou 
obklopena.  Následně  jsou  virová  a  buněčná  membrána  přitaženy  do  přímého 
kontaktu, splývají a obsah virové částice vniká do buněčné cytoplasmy [5]. Virová 
RNA je  nejprve  použita  jako  předloha  pro  syntézu  virových  proteinů,  poté  jako 
předloha pro replikaci RNA a nakonec jako jádro nové virové částice (obr. 4).

Při  proteosyntese  podle  vzoru  HCV  RNA je  nejprve  vytvořen  obrovský 
polyprotein, který je následně proteolyticky rozštípán na 10 virových bílkovin:

– stavební protein C a glykoproteiny E1 a E2
– protein p7, který má pravděpodobně úlohu iontového kanálu
– nestavební  proteiny  NS2,  NS3,  NS4A,  NS4B,  NS5A,  NS5B,  které  řídí 

vnitrobuněčné procesy viru, zejména replikaci.
Jakmile jsou k dispozici enzymy potřebné pro reprodukci virové RNA, jsou 

nejprve  podle  původní  RNA  s pozitivní  orientací  vytvořena  doplňková  vlákna 
s negativní  orientací  a  ty  jsou  pak  použita  jako  vzory  pro  syntesu  vláken  RNA 
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s pozitivní orientací, která jsou použita jako vzory pro syntesu virových bílkovin, ale 
hlavně jsou základem nových virových částic.

 Virové  částice  pravděpodobně  vznikají  pučením  na  endoplasmatickém 
retikulu a následně jsou vyloučeny z buňky jako odpad [5].

2.2.2 Nestavební bílkoviny

Bílkovina  NS2  obsahuje 
cysteinovou  proteasu,  která  je 
nutná  pro  rozštěpení  vazby 
mezi NS2-NS3 [5].

NS3  je  víceúčelová 
bílkovina  obsahující  serinovou 
proteasu  a  RNA-helikasu/ 
NTPasu.  Pro  plnohodnotnou 
funkci  serinové  proteasy  tvoří 
komplex  s NS4A,  což  je  malý 
protein,  který  připevňuje  NS3 
k buněčným  mebránám. 
Úkolem  komplexu  NS3-4A je 
zejména rozštípání polyproteinu 
na  jednotlivé  proteiny  a  bylo 
také  zjištěno,  že  se  účastní 
potlačení  přirozené  imunitní 
reakce [11].

NS4B  má  dostačující  schopnosti  k vytvoření  „membránové  sítě“,  což  je 
váčkovitá struktura v cytoplasmatické membráně, podobná těm, které byly nalezeny 
v hepatocytech  nakažených  ledvin.  Podobné  změny  v cytoplasmatické  membráně 
hostitelské buňky provázejí  rozmnožování  všech RNA virů s pozitivní orientací a 
tedy i viru HCV [5].

NS5A interaguje  s velkým množstvím buněčných proteinů,  přestože  jejich 
funkční souvislost není vůbec jasná. NS5A je fosporylována na mnoha serinových 
zbytcích buněčnými kinasami a může být nalezena v různých stupních fosforylace. 
Není ale známo, která místa fosforylace mají vliv na funkci [5]. NS5A se spojuje 
s buněčnými membránami a pomocí Zn2+ tvoří strukturu, která dovoluje interakci 
s ostatními proteiny i RNA.

NS5B  je  nejdůležitější  bílkovina  pro  replikaci  HCV RNA,  protože  tvoří 
RNA-dependentní  RNA-polymerasu  (RdRp)  (obr.  6,  8,  9).  Obvykle  má typickou 
„pravorukou“ polymerasní  strukturu  se  základem aktivního  centra  v dlaňové části 
obklopené  palcovou  a  prstovými  doménami  [11].  Tyto  druhotné  části  kompletně 
obklopují aktivní místo a tvoří kanál pro jednovláknovou vzorovou RNA [12]. Celá 
struktura  NS5B  je  velmi  podobná  RdRp  bakteriofágu  φ6  a  je  schopna  zahájit 
replikaci  od  prvního  nukleotidu  [13,  14].  NS5B  jsou  navázány  k membránám  a 
spojeny mezi sebou za vzniku RdRp reprodukčního komplexu [5].

 

Obrázek 4: Životní cyklus viru HCV [5]
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2.3 Virus lidské imunitní nedostatečnosti - HIV

Virus  lidské  imunitní  nedostatečnosti  (HIV  -  Human  Imunodeficiency  Virus)  je 
původcem  syndromu  získané  imunitní  nedostatečnosti  (AIDS  -  Acquired 
Immunodeficiency  Syndrome),  který  je  nejhorším projevem nákazy  tímto  virem. 
AIDS bylo poprvé zjištěno v roce 1981 a dnes touto nemocí dnes trpí asi 40 milionů 
lidí  po  celém světě,  z nichž  většina  žije  v subsaharské  Africe  [1].  HIV primárně 
napadá  zejména  CD4+  T-lymfocyty,  makrofágy  a  dendridické  buňky,  které  jsou 
nutné pro správnou funkci imunitního systému. Syndromem AIDS se pak nazývá 
stav, kdy jsou CD4+ T-lymfocyty téměř všechny zničeny, bez léčení se tohoto stavu 
dosáhne v průměru po 9-10 letech od nakažení. Nakažený člověk umírá obvykle o 9 
měsíců později. 

HIV  patří  do  skupiny  retrovirů  (čeleď  Retroviridae),  rodu  Lentivirus. 
Rozlišujeme  dva  druhy  HIV-1  a  HIV-2  [1].  HIV-1  je  nakažlivější  a  snadněji 
přenositelný a většina nakažených lidí je nakaženo právě tímto druhem. HIV-2 se 
nepřenáší tak snadno a vyskytuje se téměř výhradně v západní Africe. 

2.3.1 Životní cyklus

Virová  částice  se  skládá  z nukleoidu  a  okolních  proteinů,  to  vše  je  pak  obaleno 
lipidovou membránou, na kterou jsou připojeny glykoproteiny gp120 a gp41, které 
pomáhají  při  připojení  a  vniknutí  do  hostitelské  buňky  [6].  Nukleoid  se  skládá 
z proteinů p17 a  p24,  uvnitř  nukleoidu  pak jsou  dvě  kopie  jednovláknové RNA, 
nucleoproteinu p7, enzym zpětné transkriptasy (RT) (obr. 7, 8, 10), integrasy p32 a 
proteasy p11. 

Poté, co virová částice nalezne hostitelskou buňku, se glykoproteiny gp120 
gp41 naváží na specifické receptory na jejím povrchu. Virová obálka se dostane do 
přímého  kontaktu  s lipidovou  membránou  hostitelské  buňky,  následně  splynou  a 
obsah virové částice pronikne do cytoplasmy hostitele [6].

Procesem  opačným  k transkripci  se  k  vzorové  RNA za  pomoci  enzymu 
zpětné  transkriptasy  vytvoří  virová  DNA.  Tato  DNA se  pak  přesune  do  jádra 
hostitelské buňky a  vložena enzymem integrasou do DNA hostitelské  buňky [6]. 
Takto integrovaná virové DNA se nazývá provirus. 

Provirus používá enzym RNA polymerasy vlastní hostitelské buňce k tomu, 
aby  přepsal  svoji  genetickou  informaci  na  mRNA,  podle  nichž  jsou  poté 
proteosyntetickým aparátem hostitelské buňky tvořeny polyproteiny příslušící viru 
[6]. Tyto polyproteiny jsou rozštípány enzymem proteasou na jednotlivé proteiny a 
z nich jsou na lipidové membráně hostitelské buňky vytvořeny nové virové částice 
(obr. 5). 

Lipidová  membrána  je  deformována,  aby  vytvořila  lipidovou  obálku 
vzniklých virových částic, a nakonec se tyto membrány oddělí a virové částice, jež 
jsou identickými kopiemi původní virové částice, jsou vypuštěny, aby nalezly nové 
hostitele [6].
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Obrázek 5: Životní cyklus viru HIV a schéma virové částice [1]

2.4 Koronavirus těžkého akutního respiračního syndromu - SARS

Těžký  akutní  respirační  syndrom je  nově  objevená  virová  nákaza,  která  se  však 
rychle  rozšířila  do  32  zemí  světa  a  má  na  svědomí  už  přes  800  úmrtí.  Virus 
zodpovědný za  tuto  nákazu  je  nový druh  koronaviru  náležící  do  skupiny  II  [7]. 
Současná antivirová léčba nezaznamenala žádné úspěchy a nelze se proti tomuto viru 
ani nechat očkovat. 

Stejně jako u všech koronavirů se jedná o RNA virus s pozitivní orientací 
RNA.  Základním  článkem  jeho  rozmnožování  je  tedy  RNA-dependentní  RNA 
polymerasa  (RdRp),  která  se  tak  stává  dobrý  terčem  pro  boj  s tímto  virem  [7]. 
Nejprve je ale potřeba znát strukturu tohoto enzymu a nalézt jeho aktivní místa, aby 
bylo možno nalézt lék proti této chorobě.

2.4.1 Životní cyklus

Stejně  jako  u  předchozích  dvou  virů,  životní  cyklus  SARS  koronaviru  začíná 
navázáním virionu k membráně hostitelské buňce, jejich splynutím a vylitím obsahu 
virové částice  do  cytoplasmy hostitelské  buňky.  Následuje  rozmnožování  RNA a 
syntéza  proteinů.  Následně  jsou  stvořeny kapsidy  a  vytvořeny  slizové  váčky,  do 
kterých  jsou  kapsidy  zabaleny  [17].  Poté  co  dojde  k splynutí  slizového  váčku  a 
buněčné membrány jsou virové částice vypuštěny do okolí.
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Obrázek 6: RdRp HCV s vyznačenou aminokyselinou, která rozpoznává substrát – 
akceptuje ribunukleotidy a odpuzuje deoxyribonukleotidy

Obrázek 7: RT  HIV  s vyznačenou  aminokyselinou  rozpoznávající  substrát  – 
akceptuje deoxyribonukleotidy a odpuzuje ribonukleotidy, a inhibitorem
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Obrázek 8: Překrytí předchozích dvou snímků
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Obrázek 9: Chemické schéma aminokyseliny z prvního snímku se správným 
substrátem
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Obrázek 10: Chemické  schéma  aminokyseliny  z druhého  substrátu  se  správným 
substrátem a inhibitorem
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Kapitola 3 

Počítačové modelování

3.1 Molekulární dynamika

Molekulární  dynamika  je  deterministická  metoda  počítačového  modelování. 
Základními objekty molekulární  dynamiky jsou částice,  u  nichž se  studuje jejich 
vzájemné  chování  a  u  nichž  nezáleží  na  chování  jejich  částí  [8].  Částicí  tedy 
rozumíme  nejmenší  sledovaný  objekt  simulace.  Vzájemné  chování  částic  poté 
zjistíme opakovaným řešením pohybových rovnic. 

3.1.1 Pracovní oblast

Prvním  problémem,  který  musí  být  vyřešen  je  zvolení  vhodné  pracovní  oblasti. 
Rozeznáváme dva případy [8]:

– počet  všech  částic  našeho  modelu  je  dostatečně  malý,  abychom jej  mohli 
simulovat celý naráz (např. pohyb těles ve sluneční soustavě). Pak zvolíme 
pracovní oblast dostatečně velkou, aby se do ní vešel sledovaný problém celý 
(dále typ 1).

– počet všech částic modelu je příliš velký, abychom jej mohli studovat jako 
celek (např. pohyb molekul ve vodě). Pak zvolíme základní buňku, která bude 
obsahovat všechny námi pozorované jevy a tou pak periodicky vyplníme celý 
prostor.  Tato  buňka  musí  být  dostatečně  velká,  aby  náhodné  fluktuace 
neovlivňovaly  přesnost  simulace  a  zároveň  nesmí  být  větší  než  výpočetní 
možnosti nám dostupné techniky (dále typ 2).
Velikost a tvar pracovní oblasti nám ovlivňují zejména okrajové podmínky, 

které těmto nastavením musíme přizpůsobit.

3.1.2 Tvar pracovní oblasti

Tvar  pracovní  oblasti  záleží  zejména na  rozměrech a  symetrii  studovaného jevu. 
Pokud řešíme problém typu 1, pak na tvaru pracovní oblasti příliš nezáleží, je potřeba 
jen, aby studovaný jev zůstal v pracovní oblasti.

Pokud řešíme druhý typ problému, pak tvar pracovní oblasti  přizpůsobíme 
symetrii problému [8]. Pokud problém žádnou výraznou symetrii nevykazuje, pak 
použijeme  co  nejjednodušší  tvar.  Pokud  pracujeme  ve  třech  dimenzích  a 
v kartézských souřadnicích, pak je nejpřirozenější použít krychli.

3.1.3 Okrajové podmínky

Okrajové  podmínky  podléhají  zejména  velikosti  a  tvaru  pracovní  oblasti.  Pokud 
řešíme problém prvního typu, pak v případě, že částice překoná hranice oblasti prostě 
zmizí a záleží na formulaci úlohy, co se s ní pak stane. V opačném případě musíme 
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okrajové  podmínky  upravit  tak,  aby  odrážely  periodicitu  pracovní  oblasti.  To 
vyřešíme  zavedením  takzvaných  periodických  okrajových  podmínek  [8].  Jejím 
základem  je  představa,  že  pracovní  oblast  je  obklopena  svými  kopiemi.  Z toho 
vyplývá, že částice, která opustí pracovní oblast je nahrazena identickou kopií, která 
vstoupí  do  prostoru  z opačné  strany  se  stejnou  rychlostí,  s jakou  první  částice 
opustila pracovní oblast (obr. 11). 

Obrázek 11: Cyklické okrajové pod- 
mínky ve směru x [8]

Obrázek 12: Pracovní  oblast  obklopená 
svými  kopiemi.  Schéma  pro  nalezení 
silového působení [8]

3.1.4 Silové působení
 

Opět  je  třeba  rozdělit  problém  podle  typu.  V prvním  případě  je  počet  částic 
dostatečně malý, takže můžeme počítat sílu mezi každou dvojicí částic. V druhém 
případě  je  třeba  počítat  zejména  s tím,  že  v pracovním  objemu  nejsou  všechny 
částice, a tudíž musíme započítávat síly i od částic, které jsou za hranicí pracovní 
oblasti.  Abychom si zjednodušili situaci, stanovíme minimální velikost buňky tak, 
aby síla, kterou vyvolá částice uprostřed oblasti na hranicích, mohla být zanedbána. 
Sílu  působící  na  libovolnou částici,  pak  zjistíme  tak,  že  posčítáme  všechny síly, 
kterými na tuto částici působí částice vyvolávající nenulovou sílu, tj. všechny částice, 
které jsou v kouli o poloměru rovném polovině minimální velikosti buňky. Pokud je 
částice uprostřed pracovní oblasti, pak není problém tyto částice vyhledat, ale pokud 
je částice blízko okraje, pak je třeba najít ty částice, které nejsou v pracovní oblasti, 
ale přesto na tuto částici působí nenulovou silou. Znovu si představíme, že pracovní 
oblast  je  obklopena  svými  identickými  kopiemi,  částice  pak  budeme  vyhledávat 
nejen v pracovní oblasti, ale i v jejích kopiích [8] (obr. 12).

Použitý  program NAMD používá  při  výpočtech  sil  působících  na  částice 
softwarový balík AMBER, který byl vytvořen na základě experimentálních měření. 
Tento balík používá následující vzorec pro výpočet potenciálu pro danou částici [18]:
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(1)

První tři členy odpovídají změnám délky, úhlu a torzního úhlu od roznovážné 
polohy, čtvrtý a pátý člen popisují potenciál Van der Waalsových a elektrostatických 
sil.

3.1.5 Pohybové rovnice

Pohybové rovnice jsou základním kamenem metody molekulární dynamiky, neboť 
jsou  tou  součástí,  která  do  modelu  vnáší  deterministické  chování.  Obvykle  se 
používají klasické pohybové rovnice tvaru:

F = ma (2)

kde F je vektor síly, která působí na částici, m hmotnost částice a a vektor zrychlení, 
které tato síla vyvolává [8].

Tento výraz je ve skutečnosti diferenciální rovnice druhého řádu, a vyřešíme 
ji tak, že ji převedeme na dvě rovnice prvního řádu a ty pak budeme řešit numericky, 
tudíž ještě musíme diskretizovat čas, tj. převedeme spojitý čas na posloupnost času ti, 
obvykle  s konstantním  krokem  ∆t.  Pro  jednoznačné  řešení  ještě  musíme  zadat 
počáteční podmínky. Získáme tudíž úlohu [8]:

– Počáteční podmínky v čase t0: r0, v0

– Algoritmus přechodu od ti k ti+1:

(3)

Tento  algoritmus  a  je  pro  dané  ∆t nejjednodušší  a  nejrychlejší,  ale  také 
nejméně přesný. Pro každou úlohu musíme vybrat správný algoritmus, ale musíme 
mít  na paměti,  že  složitější  algoritmy sice dosahují  vyšší  přesnosti,  ale  také jsou 
pomalejší  a  musíme  tedy  rozhodnout,  který  algoritmus  je  pro  naší  úlohu  ten 
nejvhodnější.
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3.2 Homologní modelování

Účelem homologního modelování  je  najít  prostorovou strukturu bílkoviny,  pokud 
známe jen sekvenci jejích aminokyselin a prostorové struktury bílkovin s podobnými 
sekvencemi [9]. Celý postup sestává z několika kroků:

– vyhledání příbuzných bílkovin
– zarovnání sekvencí aminokyselin
– vytvoření modelu
– vyhodnocení modelu

3.2.1 Vyhledání příbuzných aminokyselin

Nejprve je třeba najít bílkoviny, které mají podobnou strukturu jako námi hledaná 
bílkovina. Abychom si zjednodušili následující krok vyhledáváme bílkoviny dvojího 
typu:  bílkoviny,  které  mají  podobnou  sekvenci  aminokyselin  a  u  nichž  známe 
prostorovou  strukturu,  a  bílkoviny  s neznámou  strukturou  ale  takové,  které  jsou 
velmi blízké sekvencí a funkcí.

Zástupce první skupiny použijeme hlavně ve třetím kroku, neboť podle jejich 
prostorové struktury budeme modelovat  námi hledanou strukturu.  Zástupce druhé 
skupiny  naopak  použijeme  jen  ve  druhém kroku,  abychom  určili  důležitá  místa 
sekvencí,  zejména  aktivní  místo,  a  zarovnali  sekvence  tak,  aby  si  aktivní  místa 
odpovídala a byla dobře namodelována.

3.2.2 Zarovnání sekvencí aminokyselin

Tento krok je pravděpodobně nejdůležitějším krokem, neboť jeho výsledek velmi 
ovlivňuje strukturu výsledného modelu. Musíme mu tedy věnovat největší pozornost, 
protože ač jsou všechny kroky z valné většiny zpracovávány programově, musíme 
dobře posoudit výsledky těchto programů, abychom získali věrohodný model.

Obrázek 13: Příklad tabulky podobnosti aminokyselin (BLOSUM40) [15]
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Programově vychází tento postup z toho, že bílkoviny s podobnou strukturou 
a podobnou sekvencí mají podobnou funkci, a tedy jejich aktivní místa jsou také 
podobná.  Algoritmus  hledání  nejlepšího  zarovnání  je  založen  na  dosažení,  co 
nejvyššího skóre podél zarovnávané sekvence, přičemž aminokyseliny podobné těm 
ve vzoru jsou hodnoceny vysokým skóre a nepodobné nízkým [15]. Dále hodnotu 
dosaženého  skóre  ovlivňuje  nastavení  dalších  parametrů  zejména  to,  jak  jsou 
hodnoceny vložené mezery. Nastavení tabulky podobnosti aminokyselin (obr. 13) a 
hodnocení mezer jsou hlavními faktory, které ovlivňují výsledné zarovnání.

3.2.3 Vytvoření modelu

Tento krok je jediný plně automatizován a my do něj tedy nemáme téměř žádný 
přístup. Jediným naším přístupem, je vložení zarovnaných sekvencí z předchozího 
kroku, k nim příslušných struktur a zadáním požadovaných parametrů. Zbytek tohoto 
kroku je řízen a zpracován programem, který použijeme. Tento program na základě 
vstupních  dat  vytvoří  co  nejpřesnější,  námi  hledanou  strukturu  s náhodným 
rozmístěním sekvencí, kterým neodpovídá žádná část vzorů, proto je třeba před a po 
tomto kroku ještě třeba zvážit, zda vkládáme rozumné zarovnání, neboť aby model 
odpovídal  skutečnosti  nesmí  být  modelovaná sekvence  o moc delší  než nalezené 
vzory. 

3.2.4 Vyhodnocení modelu

Poslední krok homologního modelování. V tomto kroku musíme ze všech modelů, 
které jsme vytvořili vybrat ten, který nejlépe odpovídá skutečnosti. K tomu slouží 
takzvané  objektivní  funkce,  které  ohodnotí  strukturu  modelu.  Minimum  těchto 
funkcí,  pak  označuje  nejvěrnější  model.  Objektivních  funkcí  je  několik,  ale 
v současnosti dosahuje nejlepších výsledků metoda DOPE potenciálu [16]. 

3.3 Použitý software

V průběhu této práce byl použit následují software:
Molekulární dynamika:

– LEaP – pro  přeformátování  souřadnic  struktur  z formátu  PDB  do  formátu 
zpracovatelného programem NAMD

– NAMD 2.5 – pro výpočet molekulárně-dynamických simulací kromě simulace 
atomů argonu

– PTRAJ – pro vyhodnocení průběhu molekulárně-dynamických simulací

Homologní modelování:
– CLUSTAL-W 1.83 – pro zarovnání sekvencí aminokyselin
– MODELLER8v1 – pro  vytvoření  modelů  struktur  a  jeho  vyhodnocení 

metodou DOPE potenciálu

Grafické programy:
– VMD 1.8.4 – pro  vizualizaci  struktur  a  průběhu  molekulárně-dynamických 

simulací
– Chemoffice 2004 – pro nakreslení chemických schémat
– Gnuplot 4.1 – pro vytvoření grafů
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Kapitola 4 

Vlastní práce

4.1 Molekulárně dynamická simulace argonu

Pro přímou aplikaci  metod molekulární  dynamiky byl  napsán program simulující 
pohyb  atomů  argonu,  které  mezi  sebou  interagují  silami  vyvolanými  Lennard  – 
Jonesovým potenciálem [1]:

(4)

kde r je vzdálenost od částice vyvolávající potenciálové pole, σ je vzdálenost při níž 
je  potenciál  minimální  (σ =  3,405.10-10 m)  a  ε je  hloubka  potenciálové  jámy 
(ε = 1,654.10-21 J) [10]. Z potenciálu se vyjádří síla, jakou na sebe působí dvě částice:

(5)

kde F je vektor síly, která na částici působí, a r je vektor polohy k částici, která tuto 
sílu vyvolává. Hmotnost jedné částice argonu m je 6,63.10-26 kg. 

Celý  výpočet  bude  proveden  v charakteristických  jednotkách  úlohy. 
Jednotkovou vzdáleností bude σ, jednotkovou hmotností hmotnost částice argonu m, 
jednotkovou  energií  hloubka  potenciálové  jámy  ε.  Z těchto  jednotek  odvodíme 
jednotku času τ a jednotku rychlosti ω a zrychlení α:

(6)

Po  spuštění  programu  jsou  nejprve  rozmístěny  částice,  podle  příkazů  ve 
funkci  iniciace() a  jsou  jim přiřazeny  náhodné  rychlosti  podle  Maxwellova 
rozdělení.  Pak  začíná  samotný  výpočet,  kdy  je  v každém kroku  použit  Verletův 
algoritmus [8]:
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(7)

pro  výpočet  pohybu  částic  a  následně  jsou  nové  rychlosti  přeškálovány,  aby  se 
zabránilo nefyzikálnímu ohřevu. Tento postup je možný neboť počáteční uspořádání 
částic je velmi stabilní a čásice tudíž téměř nemění svou polohu a tudíž ani svou 
potenciální energii.

Po spuštění programu jsou částice uspořádány do krystalické struktury a na ní 
se  nechává  dopadnout  další  částici  a  je  sledován  její  pohyb  po  této  krystalické 
struktuře (obr. 14).

Obrázek 14: Pohyb atomu argonu po krystalové struktuře argonu
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4.2 Homologní modelování RdRp SARS koronaviru

V současné  době  není  k dispozici  žádná  krystalová  struktura  SARS-CoV  RNA 
dependentní RNA polymerasy. V databázi PDB (Protein Data Bank) je pod kódem 
1O5S dostupný alespoň homologní model tohoto enzymu. Cílem této kapitoly bylo 
vytvoření  alternativního  homologního  modelu.  V následující  kapitole  jsou  pak 
popsány výsledky srovnávacích molekulárně-dynamických simulací pro oba modely. 

Nejprve byl použit program CLUSTAL-W k porovnání polyproteinu SARS-
CoV (NCBI kód AAP13566) s proteiny ze tří skupin koronavirů – skupina I – RdRp 
lidského koronaviru 229E (HcoV-229E) (NCBI kód NP_835352); skupina II – RdRp 
viru myší žloutenky (MHV) (NCBI kód AAF69342); skupina III – polyprotein viru 
ptačí infekční bronchitidy (AIBV) (NCBI kód AAY24422). Byly tedy použity stejné 
typy koronavirů jako v článku [7] avšak sekvence s jiným označením, neboť kódům 
uvedeným v článku neodpovídal žádný zápis v NCBI databázi proteinů.

Po prvním porovnání  byly  vybrány ty  části  sekvencí,  které  jsou  společné 
všem čtyřem koronavirům. Poté bylo provedeno několik pokusů přiřadit  k tomuto 
výběru (dále bude označením viru myšlena sekvence z tohoto výběru) jednu z pěti 
RdRp se známou prostorovou strukturou. Tyto RdRp patří následujícím virům: HCV 
(PDB kód 1QUV), PV (PDB kód 1RDR), RHDV (PDB kód 1KHV), RV (PDB kód 
1N35), φ6 (PDB kód 1HI0) a také byla použita struktura HIV reverzní transkriptasy 
(HIV-RT), která je RNA-dependentní i DNA-dependentní DNA polymerasou. 

Nejlepšího výsledku, který zachovával pozice klíčových residuí v aktivních 
místech enzymů, bylo dosaženo zarovnáním s PV a RHDV (viz. dodatek B). 

Pro vytvoření modelu byl za vzor vybrán RHDV stejně jako v [7] a zároveň 
byla opět zkrácena sekvence SARS-CoV na část, která má oporu ve vzoru. Protože 
krystalová struktura RHDV polymerasy obsahuje aktivní místo, nedošlo při krácení 
sekvence  SARS-CoV,  ke  ztrátě  žádné  důležité  informace.  Použitím  programu 
MODELLER bylo  vytvořeno celkem 10 modelů  proteinu,  z nich  byl  vybrán  ten 
s nejmenší  DOPE  energií  určenou  pomocí  tzv.  objektivní  funkce  vlastní  tomuto 
programu  (empiricky  odvozené  a  postihující  nakolik  je  v rámci  namodelované 
struktury konkrétní residuum obklopeno pro něj charakteristickým prostředím). 

Nakonec  byl  porovnán  takto  nalezený  model  (dále  značený  A118)  se 
strukturou 1O5S [7]. Porovnání přiřazení sekvencí (dodatek B) ukazuje, že hlavním 
rozdílem je oblast poblíž aktivního místa (dále označovaná jako kritická sekvence), 
kde u modelu 1O5S vznikla rozsáhlá pasáž bez opory ve vzoru (která byla posléze 
při tvoření homologního modelu vynechána) (obr. 24 v dodatku B). 

Porovnání DOPE potenciálů (graf 1) ukazuje, že s výjimkou výše zmíněné 
kritické pasáže je kvalita obou modelů srovnatelná. V následující kapitole byly oba 
modely dále porovnávány pomocí molekulárně-dynamických simulací. 
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Graf 1: DOPE potenciál struktury A118 v porovnání se vzorem RHDV a strukturou 
1O5S.  Na  ose  x  je  pořadí  aminokyselin  A118.  1O5S  je  přerovnána  aby  se  její 
sekvence  rovnala  sekvenci  A118.  RHDV je  zarovnána  tak,  aby  potenciály  jejích 
residuí odpovídaly residuím A118 podle zarovnání v dodatku B.
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4.3 Molekulárně dynamická simulace RdRp SARS koronaviru

Prostřednictvím  softwarového  balíku  NAMD  byly  provedeny  molekulárně-
dynamické simulace homologních modelů RdRp SARS koronaviru - struktury s PDB 
kódem 1O5S, vytvořené autory článku [7], a struktury A118 vytvořené v rámci této 
bakalářské  práce  a  podrobně  popsané  v předchozí  podkapitole.  Molekárně-
dynamické simulace byly provedeny při teplotě 310 K a jejich délka byla 5 ns. 

Trajektorie  získané  pomocí  molekulárně-dynamických  simulací  byly 
vyhodnoceny prostřednictvím programu PTRAJ. Základní vyhodnocovací veličinou 
je  zde  střední  kvadratická  odchylka  (též  RMSD  –  root  mean  square  deviation) 
vzdálenosti atomů od jejich původní pozice:

(8)

Nejprve  byl  tímto  způsobem vyhodnocen  dynamický  vývoj  obou  struktur 
jako celků – viz. graf 2. Je zřejmé, že originální 1O5S struktura je méně stabilní než 
A118 -  dosáhne  větších  hodnot  RMSD a  v průběhu simulace  jsou  patrné  i  větší 
fluktuace této veličiny.

Následně byly studovány obě struktury podrobněji, aby byla nalezena místa, 
jejichž  dynamický  vývoj  se  od  sebe  výrazněji  liší.  Takto  byly  vytipovány  tři 
sekvence (ekvivalentní strukturně nikoliv sekvenčně) (obr. 16), jejichž RMSD (jakož 
i RMSD zbytků struktur) je znázorněno v grafech   3-6. Jak je vidět, struktury se od 
sebe nejvíce liší v úvodní sekvenci  - zvláště počátek struktury 1O5S je poměrně 
nestabilní  ve  smyslu  RMSD.  Zbylé  sekvence  mají  v obou  strukturách  celkově 
podobný vývoj, přestože v určitých momentech se mohlou lišit i poměrně výrazně. 

Nejdůležitější byl vývoj kritické sekvence (obr. 15), kde byl během budování 
homologního modelu (ve fázi zarovnání sekvencí) získán jiný výsledek, než který 
získali  autoři  článku  [7].  Bohužel  1O5S  není  v této  části  kompletní,  neboť  je 
struktura  v tomto  místě  přerušena  a  problematická  pasáž  vynechána,  takže  není 
možné dosáhnout plného porovnání. 

Byly  proto  porovnány  RMS  nekompletní  kritické  sekvence  u  1O5S 
s kompletní kritickou sekvencí u A118. Obě sekvence byly zvoleny tak, že počátky a 
konce těchto sekvencí si odpovídají jak podle pořadí aminokyselin, tak strukturně. 
Dále byla určena RMS pro sekvenci A118, která odpovídá části 1O5S podle pořadí 
aminokyselin (sekvenčně), a nakonec pro sekvenci, která odpovídá kritické sekvenci 
1O5S strukturně. Výsledky zahrnuje graf 7.

Z grafu  7  je  vidět,  že  celá  kritická  sekvence  A118  dosahuje  poměrně 
vysokých hodnot RMSD, neboť smyčka, která byla namodelována bez opory vzoru, 
přechází  do  energetického  minima.  Z grafu  plyne,  že  tohoto  minima  dosáhne 
poměrně rychle. Pokud se zaměříme na hodnoty jakých dosahují sekvence vymezené 
dle  ostatních  dvou  kritérií,  vidíme,  že  jejich  stabilita  odpovídá  stabilitě  kritické 
sekvence 1O5S, tudíž bylo dosáhnuto dobré shody s výsledky práce [7], navíc pro 
celistvou strukturu. 
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Graf 2: RMS celých struktur Graf 3: RMS první sekvence (residua: 
1O5S: 1-64, A118: 8-80)

Graf 4: RMS druhé sekvence (residua: 
1O5S: 116-134, A118: 139-157)

Graf 5: RMS třetí sekvence (residua: 
1O5S: 151-169, A118: 172-194)

Graf 6: RMS ostatních sekvencí Graf 7: RMS kritického místa

27



Obrázek 15: Porovnání 1O5S (červeně) a A118 (zeleně) před a po simulaci s 
kritickou sekvencí vyznačenou plně

Obrázek 16: Obrázek s vyznačením sekvencí 1 (1O5S - tmavě modře, A118 - světle 
modře), 2 (1O5S - oranžově, A118 - žlutě) a 3 (1O5S - růžově, A118 - bíle),  na 
pozadí struktury 1O5S (červeně) a A118 (zeleně) 
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4.4  Nalezení  aktivního  místa  RdRp  HCV  pomocí  molekulárně 
dynamické simulace

Dalším  úkolem  bylo  provést  molekulárně-dynamické  simulace  RdRp  z viru 
hepatitidy  C  v komplexu  se  substrátem.  Cílem  bylo  nalézt  residua  nejvíce  se 
podílející na stabilizaci substrátu v aktivním místě enzymu a zejména pak podílející 
se na rozpoznávání NTP vs. dNTP – tedy 2’OH hydroxylové skupiny. Model byl 
sestaven  na  základě  návrhu  prezentovaného  v literatuře  [13].  Do aktivního  místa 
krystalové struktury RdRp HCV (PDB kód 1NB6) byl vložen substrát z krystalové 
struktury  φ6  bakteriofágové polymerasy  (PDB kód  1HI0)  (obr.  17).  Substrát  byl 
tvořen  fragmentem  vlákna  vzorové  RNA,  dvou  GTP  (guaninových  nukleotid 
trifosfátů)  a  dvou  Mg2+ iontů.  Jedná  se  o  tzv.  iniciační  komplex  pozorovaný  u 
polymeras, které provádějí tzv. de novo syntézu nukleové kyseliny – tj. bez použití 
primeru. Teprve spojením obou GTP vznikne zárodek nového vlákna, které je pak 
postupně prodlužováno. 

Byla  provedena  molekulárně-dynamická  simulace  iniciačního  komplexu 
HCV  RdRp  (teplota  310  K,  déka  5  ns),  která  potvrdila  jeho  stabilitu.  Pomocí 
programu PTRAJ byly změřeny vzdálenosti mezi vybranými atomy (obr. 18)  s cílem 
postihnout  chování  sítě  vodíkových  vazeb  enzym/substrát  během  molekulárně-
dynamické simulace.

1.  skupina  -  vodíkové  můstky  mezi  komplementárními  bázemi  vzorového 
vlákna a nukleotidy (obr. 19, graf 8): 

Vodíkové vazby udržující  báze nukleotidů ve správné poloze byly v průběhu MD 
simulace stabilní. Relativně větší fluktuace byly zaznamenány v případě GTP, které 
vstupuje do aktivního místa jako druhé (R3).

2. skupina - vodíkové můstky mezi GTP a v rámci jedné molekuly GTP (obr. 20, 
graf 9):

Nejdůležitější  je  vazba mezi  1HO‘2 a  3O2P,  která  zprostředkovává kontakt  mezi 
oběma molekulami GTP a pravděpodobně se podílí na fixaci jejich vzájemné polohy, 
která  umožňuje  nukleofilní  atak  sousední  3‘OH  hydroxylovou  skupinou  na 
fosfátovou  skupinu  druhého  nukleotidu.  Ve  chvíli,  kdy  bude  vazba  mezi  tímto 
kyslíkem O3‘ a fosforem silnější než vazba mezi zmíněným fosforem a kyslíkem 
spojujícím  první  a  druhou  fosfátovou  skupinu,  dojde  k odtržení  tzv.  pyrofosfátu 
(druhé a třetí fosfátové skupiny). Vzniknuvší GMP a  GTP se propojí, čímž vznikne 
zárodek nového řetězce.  Druhá  sledovaná  vodíková  vazba  (internukleotidová)  by 
mohla sloužit  k aktivaci  3’OH skupiny – zúčastněná  fosfátová skupina by mohla 
sloužit jako akceptor protonu. 

3. skupina - vodíkové můstky mezi vzorovým vláknem RNA a enzymem (obr. 
21, graf 10): 

Obě sledované vodíkové vazby se ukázaly v průběhu MD simulací jako významné. 
Residuum  Ser105  se  vázalo  střídavě  ke  dvěma  různým  atomům  kyslíku 
v internukleotidové spojce D8-D9. Vazba Arg177 ke kyslíku 9O1P byla stabilní po 
celou dobu simulace.

29



4. skupina - vodíkové můstky mezi GTP a enzymem (obr. 22, graf 11): 

Molekulárně-dynamická  simulace  potvrdila  vodíkové  vazby  mezi  hydroxylovými 
skupinami  GTP R3  (jenž  vstupuje  do  aktivního  místa  jako  druhé)  a  residuem 
Asp234.  Zároveň  nebyla  zjištěna  žádná  další  významná  interakce  na  níž  by  se 
podílela  hydroxylová  skupina  2’OH.  To  znamená,  že  residuum  Asp234  je 
pravděpodobně zodpovědné za rozpoznávání správného substrátu pro RdRp – NTP 
vs.  dNTP.  Modifikace  známých  inhibitorů  HIV-RT tak,  aby  obsahovaly  skupinu 
atomů  umožňující  efektivní  interakci  s residuem Asp234  by  mohla  vést  k vývoji 
potentních inhibitorů HCV RdRp.  

Poloha GTP R3 v aktivním místě byla dále stabilizována residuem Arg 209, 
které se vázalo na trifosfátový motiv. GTP R1 bylo kontaktováno residui enzymu 
v podstatě  výhradně  v oblasti  trifosfátového  motivu.  Residua  Arg395,  Ser376  a 
Ser377  se  vázala  velmi  stabilně,  Arg209  tvořil  vodíkovou  vazbu  s fosfátovou 
skupinou  GTP R1  pouze  během  zhruba  poloviny  doby  molekulárně-dynamické 
simulace.   

5. skupina - iontové vazby mezi kationty Mg2+ a GTP resp. enzymem (obr. 23, 
graf 12):

Geometrie aktivního místa byla v průběhu molekulárně-dynamické simulace velmi 
stabilní  – u žádné interakce na níž se podílely hořčíkové ionty nebyla v průběhu 
molekulárně-dynamické simulace zaznamenána významnější fluktuace.

Obrázek 17: RdRp HCV se substrátem: vzorové vlákno červeně, GTP modře, Mg2+ 

ionty zeleně
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Obrázek 18: Schematické znázornění  aktivního místa RdRp HCV. Přerušovanými 
čarami jsou znázorněny vodíkové můstky a iontové vazby s Mg2+
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Graf 8: Délka vodíkových můstků 1. skupiny

Obrázek 19: Zobrazení vodíkových můstků 1. skupiny

Graf 9: Délka vodíkových můstků 
2. skupiny

Obrázek 20: Zobrazení vodíkových 
můstků 2. skupiny
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Graf 10: Délka vodíkových můstků 3. skupiny

Obrázek 21: Vodíkové můstky 3. skupiny

Graf 11: Délka vodíkových můstků 4. skupiny

Obrázek 22: Vodíkové můstky 4. skupiny
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Graf 12: Délka iontových vazeb 5. skupiny

Obrázek 23: Iontové vazby 5. skupiny
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Závěr

V první kapitole bylo shrnuto, jak probíhá exprese genů v běžné eukaryotní buňce a 
jaké jsou základními kroky tohoto děje. Ve druhé kapitole bylo popsáno reprodukční 
chování tří virů, které patří k nejnebezpečnějším - viru hepatitidy typu C (HCV), viru 
lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) a viru těžkého akutního respiračního syndromu 
(SARS).

Ve třetí kapitole byly popsány dvě základní metody počítačového modelování 
- molekulární dynamika a homologní modelování, které se uplatňují při racionálním 
návrhu struktur nových léků a které byly použity také v této bakalářské práci. 

V poslední kapitole jsou prezentovány výsledky, kterých bylo aplikací těchto 
metod dosaženo. 

1) Byla ověřena metoda molekulární dynamiky na jednoduchém modelu, a sice 
na  skupině  atomů argonu interagujících  prostřednictvím Lennard-Jonesova 
potenciálu. Program umožňuje sledovat dopad a následnou difúzi atomu po 
povrchu krystalu. 

2) Byl vytvořen homologní model RdRp SARS koronaviru a jeho stabilita byla 
prověřena  metodou  molekulární  dynamiky.  Zjistilo  se,  že  je  srovnatelný 
s modelem vytvořeným autory původní studie [7]. Model sestavený v rámci 
této práce je navíc celistvý, úsek, který byl v původní studii [7] vynechán, 
rychle zrelaxoval do konformace, ve které setrval po zbytek simulace.   

3) Nakonec byla molekulárně-dynamickou simulací ověřena stabilita iniciačního 
komplexu   HCV  RdRp  vytvořeného  na  základě  analogie  s krystalovou 
strukturou bakteriofágové RdRp. Molekulárně-dynamické simulace umožnily 
nalezení animokyselin tvořících aktivní místo HCV RdRp. Mimo jiné bylo 
prokázáno,  že  2’OH hydroxylová skupina  GTP je  rozpoznávána  residuem 
Asp234. 

U HIV-RT je v pozici odpovídající Asp234 aromatické tyrosinové residuum, 
které  naopak způsobuje  sterický  konflikt  s   2’OH skupinou NTP a  zajišťuje  tak 
syntézu  nového  vlákna  výhradně  ze  stavebních  kamenů  DNA.  Modifikace 
stávajících  inhibitorů  HIV-RT  tak,  aby  obsahovaly  skupinu  atomů  umožňující 
efektivní interakci s residuem Asp234 by mohla vest k vývoji účinných inhibitorů 
HCV RdRp.
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Dodatek A

Simulace Argonu – zdrojový kód

//-------------------------------------------------------

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop

//-------------------------------------------------------

#pragma argsused

//deklarace globalnich promennych
//Pi
const double Pi = 3.141592654;
//maximalni nahodne cislo
const double maximum = RAND_MAX;
//delka kroku
const double krok = 0.002;
//pocet casovych kroku
const int max_cas = 1000;
//delka strany kostky v sigma jednotkach
const double hrana = 8;
//dosah sily v kvadratu v sigma jednotkach
const double dosah_sil = 6.25;
//redukovana teplota
const double Teplota_Redukovana = 10.0000;
//pocet castic
const int pocet_castic = 4*56 + 1;
//pocet nehybnych castic (0..nehybnych-1)
//= 0 => hybou se vsechny
const int nehybnych = 0;
//pocet castic s vlastni rychlosti, pocitano od konce
const int specialnich = 1;
//teplotni stupnice
const double teplotni_skala = 16 / (((double) \\
pocet_castic) - 1);
//X,Y,Z
double souradnice[pocet_castic][3];
//VX, VY, VZ
double rychlost[pocet_castic][3];
//FX, FY, FZ
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double sila[pocet_castic][3];
//-------------------------------------------------------
//priradi casticim nahodne rychlosti 
//s maxwellovskym rozdelenim
void maxwell()
{
  printf("#maxwell\n");
  //maximalni generovana rychlost
  double zakladni_rychlost = 100;
  double nah1, nah2, nah3, nah4, nah5; //nahodna cisla
  int i, j;

  for (i = 0; i < nehybnych; i++) {
    rychlost[i][0] = 0;
    rychlost[i][1] = 0;
    rychlost[i][2] = 0;
  }

  for (i = nehybnych; i < pocet_castic; i++) {
    nah1 = rand() / maximum;
    nah2 = rand() / maximum;
    nah3 = rand() / maximum;
    nah4 = 2*Pi* rand() / maximum;
    nah5 = Pi* rand() / maximum;

    //velikost rychlosti
    nah3 = zakladni_rychlost * sqrt(Pi) / 8 * sqrt( - \\
log(nah1) - log(nah2) * pow(cos(2 * Pi * nah3), 2));
    //slozky rychlosti
    rychlost[i][0] = nah3 * sin(nah4) * sin(nah5);
    rychlost[i][1] = nah3 * sin(nah4) * cos(nah5);
    rychlost[i][2] = nah3 * cos(nah4);
  };
}
//-------------------------------------------------------
//normuje rychlosti na redukovanou teplotu
void zarovnej_rychlosti()
{
  printf("#-----------------------------------------\n");
  printf("#zarovnani rychlosti\n");
  printf("#Teplotni skala: %f\n", teplotni_skala);

  //kin. energie, teplota, skalovaci faktor
  double EneKin, Teplota, Faktor;
  int i, j;

  EneKin = 0;
  for (i = 0; i < pocet_castic - specialnich; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++) {
      EneKin = EneKin + rychlost[i][j] * rychlost[i][j];
    }
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  }
  printf("#Kineticka energie pred zarovnanim: %f\n",\\
EneKin);
  Teplota = EneKin * teplotni_skala;
  printf("#Teplota pred zarovnanim: %f\n", Teplota);
  Faktor = Teplota_Redukovana / Teplota;
  EneKin = EneKin * Faktor;
  Faktor = sqrt(Faktor);
  printf("#Skalovaci faktor: %f\n", Faktor);
  for (i = 0; i < pocet_castic - specialnich; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++) {
      rychlost[i][j] = rychlost[i][j] * Faktor;
    }
  }
  printf("#Kineticka energie po zarovnani: %f\n", \\
EneKin);
  printf("#Referencni kineticka energie: %f\n", \\
Teplota_Redukovana/teplotni_skala);
  printf("#Skalovani dokonceno\n");
}
//-------------------------------------------------------
//priradi casticim nahodne polohy a rychlosti
void iniciace()
{
  printf("#-----------------------------------------\n");
  printf("#iniciace\n");

  double a, b, c, d;
  int i, j, nx, ny, nz;

  //pocet castic na hranu
  nx = 7;
  ny = 8;
  a = hrana - floor(hrana);
  if (a > 0) {
    nz = (int) floor(hrana) +1;
  } else {
    nz = (int) hrana;
  };
  printf("#Pocet castic v rade: %i\n", nx);
  printf("#Pocet rad: %i\n", ny);
  printf("#Pocet vrstev: %i\n", nz);

  j = nx * ny * nz;
  c = (double) (nx * ny);
  if (j > pocet_castic) {
    j = pocet_castic;
  }
  printf("#Pocet pravidelne rozmistenych castic: \\
%i\n", j);
  printf("#Pocet castic v jedne vrstve: %f\n", c);
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  printf("#-----------------------------------------\n");
  for (i = 0; i < j; i++) {
    c = (double) (nx * ny);
    a = floor( (double) i / c); 
//celociselny podil poradi_castice/pocet_castic_ve_vrstve
// - vrstva castice
    d = fmod( (double) i, c); 
//zbytek po predchozim deleni - poradi castice ve vrstve
    b = floor(d / (double) nx); //rada vrstvy
    c = fmod(d, (double) nx); //poradi v rade

    //krystalicke usporadani atomu
    d = fmod(b, 2);
    c = c * 8 / 7;
    if (d > 0) {
      c = c + 0.5;
    }
    d = fmod(a, 2);
    if (d > 0) {
      b = b + 0.5;
      c = c + 0.5;
    }

    a = a*0.9;

    //posun od okraje
    a = a + 2.5;

    //periodicke okraje
    if (a < 0) {
      a = a + hrana;
    }
    if (a > hrana) {
      a = a - hrana;
    }
    if (b < 0) {
      b = b + hrana;
    }
    if (b > hrana) {

 b = b - hrana;
    }
    if (c < 0) {

 c = c + hrana;
    }
    if (c > hrana) {

 c = c - hrana;
    }

    souradnice[i][0] = c;
    souradnice[i][1] = b;
    souradnice[i][2] = a;
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    sila[i][0] = 0;
    sila[i][1] = 0;
    sila[i][2] = 0;
  }

  //nahodne rozlozeni zbylych castic
  for (i = j; i < pocet_castic; i++) {
    printf("#Nahodne generovani pozic\n");
    for (nx = 0; nx < 3; nx++) {
      souradnice[i][nx] = rand() / maximum * hrana;
      sila[i][nx] = 0;
    }
  }

  maxwell();

  //parametry specialni castice
  souradnice[pocet_castic - 1][0] = 1.5;
  souradnice[pocet_castic - 1][1] = 1.5;
  souradnice[pocet_castic - 1][2] = 7.9;
  rychlost[pocet_castic - 1][0] = 1.75;
  rychlost[pocet_castic - 1][1] = 1.75;
  rychlost[pocet_castic - 1][2] = -10; 
  sila[pocet_castic - 1][0] = 0;
  sila[pocet_castic - 1][1] = 0;
  sila[pocet_castic - 1][2] = 0;

  zarovnej_rychlosti();
}
//-------------------------------------------------------
//spocita sily mezi casticemi
void spocti_silu()
{
  int i, j;
  double x, y, z, vzdalenost;

  //nulovani sil
  for (i = 0; i < pocet_castic; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++) {
      sila[i][j] = 0;
    }
  }

  //vypocet aktualnich sil
  for (i = 0; i < pocet_castic; i++) {
    for (j = i+1; j < pocet_castic; j++) {
      x = souradnice[i][0] - souradnice[j][0];
      y = souradnice[i][1] - souradnice[j][1];

 z = souradnice[i][2] - souradnice[j][2];
      if (x > hrana/2) {x = x - hrana;}
      if (x < -hrana/2) {x = x + hrana;}
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      if (y > hrana/2) {y = y - hrana;}
      if (y < -hrana/2) {y = y + hrana;}
      if (z > hrana/2) {z = z - hrana;}
      if (z < -hrana/2) {z = z + hrana;}
      vzdalenost = x*x + y*y + z*z;
      //odchyceni preteceni
      if (vzdalenost < 0.4) {
        vzdalenost = 0.4;
      }
      if (vzdalenost <= dosah_sil) {
        vzdalenost = (2 * pow(vzdalenost, -7) - \\
pow(vzdalenost, -4));
        x = x * vzdalenost;
        y = y * vzdalenost;
        z = z * vzdalenost;

        sila[i][0] = sila[i][0] + x;
   sila[i][1] = sila[i][1] + y;
   sila[i][2] = sila[i][2] + z;
   sila[j][0] = sila[j][0] - x;
   sila[j][1] = sila[j][1] - y;
   sila[j][2] = sila[j][2] - z;

      }
    }
  }

  //vynulovani sily nehybnych castic
  for (i = 0; i < nehybnych; i++) {
    sila[i][0] = 0;
    sila[i][1] = 0;
    sila[i][2] = 0;
  }
}
//-------------------------------------------------------
//posune castice
void posun()
{
  int i, j;
  bool COP;

  //posun
  for (i = 0; i < pocet_castic; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++) {
      souradnice[i][j] = souradnice[i][j] + \\
rychlost[i][j]*krok + krok*krok /2 * 24 * sila[i][j];
      rychlost[i][j] = rychlost[i][j] + krok/2 * 24 * \\
sila[i][j];
    }
  }

  //okrajve podminky
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  for (i = 0; i < pocet_castic; i++) {
    COP = false;
    for (j = 0; j < 3; j++) {
      if (souradnice[i][j] < 0) {
        souradnice[i][j] = souradnice[i][j] + hrana;
        COP = true;
      }
      if (souradnice[i][j] > hrana) {

   souradnice[i][j] = souradnice[i][j] - hrana;
   COP = true;
 }

    }
    if (COP) {
      i = i-1;
    }
  }

  spocti_silu();

  //dokonceni zmeny rychlosti
  for (i = 0; i < pocet_castic; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++) {
      rychlost[i][j] = rychlost[i][j] + krok/2 * 24 * \\
sila[i][j];
    }
  }

  //vynulovani rychlosti nehybnych castic
  for (i = 0; i < nehybnych; i++) {
    rychlost[i][0] = 0;
    rychlost[i][1] = 0;
    rychlost[i][2] = 0;
  }

  //normovani rychlosti
  zarovnej_rychlosti();
}
//-------------------------------------------------------
//hlavni blok
int main(int argc, char* argv[])
{
  int i, j;

  srand(125);
  printf("#maximum generatoru: %e\n", maximum);
  printf("#pocet castic: %i\n", pocet_castic);
  printf("#delka hrany: %e sigma\n", hrana);
  printf("#delka kroku: %e \n", krok);
  printf("#delka simulace: %e sigma\n", max_cas);

  iniciace();
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  printf("#*****************************************\n");
  for (i = 0; i < pocet_castic; i++) {
    printf("ATOM  %5i  AR  AR  %5i      % 6.3f  % 6.3f \\
%6.3f  1.00  0.00\n", i, i, souradnice[i][0], \\
souradnice[i][1], souradnice[i][2]);
  }

  for (j = 1; j < max_cas; j++) {
    printf("END\n");
    printf("#***************************************\n");
    printf("#Cyklus: %i\n", j);
    posun();
    printf("#---------------------------------------\n");
    for (i = 0; i < pocet_castic; i++) {
      printf("ATOM  %5i  AR  AR  %5i      % 6.3f  \\
% 6.3f  % 6.3f  1.00  0.00\n", i, i, souradnice[i][0],\\
souradnice[i][1], souradnice[i][2]);
    }
  }

  return 0;
}
//-------------------------------------------------------
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Dodatek B

Zarovnání sekvencí

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment

SARS-CoV      FAKFLKTNCCRFQEK----DEEGNLLDSYFVVKRHTMSNYQHEETIYNLV
MHV           IGLYYKVNCCRFQRV----DEDGNKLDKFFVVKRTNLEVYNKEKECYELT
AIBV          MFQNLKRNCARFQELRDTEDGNLEYLDSYFVVKQTTPSNYEHEKSCYEDL
HcoV-229E     IGKNLKSNCVRFKNVD--------KDDAFYIVKRCIKSVMDHEQSMYNLL
PV            --------------------------------------------------
RHDV          --------------------------------------------------
  

SARS-CoV      KDCPAVAVHDFFKFRVDGDMVPHISRQRLTKYTMADLVYALRHFDEGNCD
MHV           KECGVVAEHEFFTFDVEGSRVPHIVRKDLSKFTMLDLCYALRHFDRNDCS
AIBV          KS-EVTADHDFFVFNKN---IYNISRQRLTKYTMMDFCYALRHFDPKDCE
HcoV-229E     KGCNAVAKHDFFTWHEGRTIYGNVSRQDLTKYTMMDLCFALRNFDEKDCE
PV            --------------------------------------------------
RHDV          --------------------------------------------------
  

SARS-CoV      TLKEILVTYNCCDDDY----FNKKDWYDFVENPDILRVYANLGERVRQSL
MHV           TLKEILLTYAECEESY----FQKKDWYDFVENPDIINVYKKLGPIFNRAL
AIBV          VLKEILVTYGCIEDYHPKWFEENKDWYDPIENSKYYVMLAKMGPIVRRAL
HcoV-229E     VFKEILVLTGCCSTDY----FEMKNWFDPIENEDIHRVYAALGKVVANAM
PV            --------------------------------------------------
RHDV          --------------------------------------------------
  

SARS-CoV      LKTVQFCDAMRDAGIVGVLTLDNQDLNGNWYDFGDFVQVAPGCGVPIVDS
MHV           LNTAKFADALVEAGLVGVLTLDNQDLYGQWYDFGDFVKTVPGCGVAVADS
AIBV          LNAIEFGNLMVEKGYVGVITLDNQDLNGKFYDFGDFQKTAPGAGVPVFDT
HcoV-229E     LKCVAFCDEMVLKGVVGVLTLDNQDLNGNFYDFGDFVLCPPGMGIPYCTS
PV            --------------------------------------------------
RHDV          --------------------------------------------------
  

SARS-CoV      YYSLLMPILTLTRALAAESHMDADLAKP-LIKWDLLKYDFTEERLCLFDR
MHV           YYSYMMPMLTMCHALDSELFVNGTYR-----EFDLVQYDFTDFKLELFTK
AIBV          YYSYMMPIIAMTDALAPERYFEYDVHKG-YKSYDLLKYDYTEEKQELFQK
HcoV-229E     YYSYMMPVMGMTNCLASECFMKSDIFGQDFKTFDLLKYDFTEHKEVLFNK
PV            --------------------------------------------------
RHDV          --------------------------------------------------
  

SARS-CoV      YFKYWDQTYHPNCINCLDDRCILHCANFNVLFSTVFPPTSFGPLVRKIFV
MHV           YFKHWSMTYHPNTCECEDDRCIIHCANFNILFSMVLPKTCFGPLVRQIFV
AIBV          YFKYWDQEYHPNCRDCSDDRCLIHCANFNILFSTLIPQTSFGNLCRKVFV
HcoV-229E     YFKYWGQDYHPDCVDCHDEMCILHCSNFNTLFATTIPNTAFGPLCRKVFI
PV            --------------------------------------------------
RHDV          --------------------------------------------------
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SARS-CoV      DGVPFVVSTGYHFRELGVVHNQDVNLHSSRLSFKELLVYAADPAMHAASG
MHV           DGVPFVVSIGYHYKELGVVMNMDVDTHRYRLSLKDLLLYAADPALHVASA
AIBV          DGVPFIATCGYHSKELGVIMNQDNTMSFSKMGLSQLMQFVGDPALLVGTS
HcoV-229E     DGVPVVATAGYHFKQLGLVWNKDVNTHSTRLTITELLQFVTDPTLIVASS
PV            ----------------------------GEIQWMRPSKEVGYPIINAPSK
RHDV          ---------------------------TSNFFCGEPIDYRGITAHRLVGA
                                           .:           .       

SARS-CoV      NLLLDKRTTCFSVAALTNNVAFQTVKPGNFNKDFYDFAVSKGFFKEGSSV
MHV           SALLDLRTCCFSVAAITSGVKFQTVKPGNFNQDFYEFILSKGLLKEGSSV
AIBV          NNLVDLRTSCFSVCALTSGITHQTVKPGHFNKDFYDFAEKAGMFKEGSSI
HcoV-229E     PALVDKRTVCFSVAALSTGLTSQTVKPGHFNKEFYDFLRSQGFFDEGSEL
PV            TKLEPS--------------AFHYVFEGVKEPAVLTKN------DPRLKT
RHDV          EPRPPVSG------------TRYAKVPG--VPDEYKTGYRPANLGRSDPD
                                         *                      

SARS-CoV      ELKHFFFAQDGNAAISDYDYYRYNLPTMCDIRQLLFVVEVVDKYFDCYDG
MHV           DLKHFFFTQDGNAAITDYNYYKYNLPTMVDIKQLLFVLEVVNKYFEIYEG
AIBV          PLKHFFYPQTGNAAINDYDYYRYNRPTMFDICQLLFCLEVTSKYFECYEG
HcoV-229E     TLKHFFFTQKGDAAIKDFDYYRYNRPTMLDIGQARVAYQVAARYFDCYEG
PV            DFEEAIFSKYVGNKITEVDEY---MKEAVDHYAGQLMSLDINTEQMCLED
RHDV          SDKSLMNIAVKNLQVYQQEPKLDKVDEFIERAAADVLGYLRFLTKGERQA
                :  :     .  : : :          :     .            : 

SARS-CoV      GCINANQVIVNNLDKSAG--FPFNKWGKAR--LYYDSMSYEDQDALFAYT
MHV           GCIPATQVIVNNYDKSAG--YPFNKFGKAR--LYYEALSFEEQDEIYAYT
AIBV          GCIPASQVVVNNLDKSAG--YPFNKFGKAR--LYYEMS-LEEQDQLFEIT
HcoV-229E     GCITSREVVVTNLNKSAG--WPLNKFGKAG--LYYESISYEEQDAIFSLT
PV            AMYGTDGLEALDLSTSAG--YPYVAMGKKKRDILNKQTRDTKEMQKLLDT
RHDV          NLNFKAAFNTLDLSTSCGPFVPGKKIDHVKDGVMDQVLAKHLYKCWSVAN
                     . . : ..*.*   *    .:    :  .             .

SARS-CoV      KRNVIP--TITQMNLKYAISAKNRARTV----AGVSICSTMTNRQFHQKL
MHV           KRNVLP--TLTQMNLKYAISAKNRARTV----AGVSILSTMTGRMFHQKC
AIBV          KKNVLP--TITQMNLKYAISAKNRARTV----AGVSILSTMTNRQFHQKI
HcoV-229E     KRNILP--TMTQLNLKYAISGKERARTV----GGVSLLATMTTRQFHQKC
PV            YGINLP--LVTYVKDELRSKTK-VEQGK----SRLIEASSLNDSVAMRMA
RHDV          SGKALHHIYACGLKDELRPLDKVKEGKKRLLWGCDVGVAVCAAAVFHNIC
                  :       :: :     *          .     :        .  

SARS-CoV      LKSIAATRGATVVIGTSKFYGGWHNMLKTVYSDVETPHLMGWDYPKCDRA
MHV           LKSIAATRGVPVVIGTTKFYGGWDDMLRRLIKDVDSPVLMGWDYPKCDRA
AIBV          LKSIVNTRNASVVIGTTKFYGGWDNMLRNLIQGVEDPILMGWDYPKCDRA
HcoV-229E     LKSIVATRNATVVIGTTKFYGGWDNMLKNLMADVDDPKLMGWDYPKCDRA
PV            FGNLYAAFHKNPGVITGSAVGCDPDLFWSKIPVLMEEKLFAFDYTGYDAS
RHDV          YKLKMVARFGPIAVGVDMTSRDVDVIINNLTSKASD--FLCLDYSKWDST
                    :      : .         ::           ::  **.  * :

SARS-CoV      MPNMLRIMASLVLARKHNTCCNLSHRFYRLANECAQVLSEMVMCGGSLYV
MHV           MPNILRIVSSLVLVRKHDSCCSHTDRFYRLANECAQVLSEIVMCGGCYYV
AIBV          MPNLLRIAASLVLARKHTNCCSWSERIYRLYNECAQVLSETVLATGGIYV
HcoV-229E     MPSMIRMLSAMILGSKHVTCCTASDKFYRLSNELAQVLTEVVYSNGGFYF
PV            LSPAWFEALKMVLEKIG---FGDRVDYIDYLNHSHHLYKNKTYC------
RHDV          MSPCVVRLAIDILADCCEQTELTKSVVLTLKSHPMTILDAMIVQ------
              :.         :*                  ..   :             
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SARS-CoV      KPGGTSSGDATTAYANSVFNICQAVTANVNALLSTDGNKIADKYVRNLQH
MHV           KPGGTSSGDATTAFANSVFNICQAVSANVCSLMACNGHKIEDLSIRELQK
AIBV          KPGGTSSGDATTAYANSVFNIIQATSANVARLLSVITRDIVYDNIKSLQY
HcoV-229E     KPGGTTSGDATTAYANSVFNIFQAVSSNINCVLSVNSSNCNNFNVKKLQR
PV            VKGGMPSGCSGTSIFNSMINNLIIRT------------------------
RHDV          TKRGLPSGMPFTSVINSICHWLLWSAA-----------------------
                 * .** . *:  **: :     :                        

SARS-CoV      RLYECLYRNRDVDHEFVDEFYAYLRKHFSMMILSDDAVVCYNSNYAAQG-
MHV           RLYSNVYRADHVDPAFVSEYYEFLNKHFSMMILSDDGVVCYNSEFASKG-
AIBV          ELYQQVYRRVNFDPAFVEKFYSYLCKNFSLMILSDDGVVCYNNTLAKQG-
HcoV-229E     QLYDNCYRNSNVDESFVDDFYGYLQKHFSMMILSDDSVVCYNKTYAGLG-
PV            -LLLKTYKGIDLD-------------HLKMIAYGDDVIASYPHEVDASL-
RHDV          VYKSCAEIGLHCSN---------LYEDAPFYTYGDDGVYAMTPMMVSLLP
                        . .             .  :   .** : .          

SARS-CoV      -LVASIKNFKAVLYYQNNVFMSEAKCWTETDLTKGPHEFCSQHTMLVKQG
MHV           -YIANISAFQQVLYYQNNVFMSEAKCWVETDIEKGPHEFCSQHTMLVKMD
AIBV          -LVADISGFREVLYYQNNVFMADSKCWVEPDLEKGPHEFCSQHTMLVEVD
HcoV-229E     -YIADISAFKATLYYQNGVFMSTAKCWTEEDLSIGPHEFCSQHTMQIVDE
PV            -LAQSGKDYGLTMTPADKSATFETVTWENVTFLKR----------FFRAD
RHDV          AIIENLRDYGLSPTAADKTEFIDVCPLNKISFLKR--TFELTDIGWVSKL
                  .   :       :           :  :              .   

SARS-CoV      DDYVYLPYPDPSRILGAGCFVDDIVKT-DGTLMIERFVSLAIDAYPLTKH
MHV           GDEVYLPYPDPSRILGAGCFVDDLLKT-DSVLLIERFVSLAIDAYPLVYH
AIBV          GEPKYLPYPDPSRILGACVFVDDVDKT-EPVAVMERYIALAIDAYPLVHH
HcoV-229E     NGKYYLPYPDPSRIISAGVFVDDITKT-DAVILLERYVSLAIDAYPLSKH
PV            EKYPFLIHP----VMPMKEIHESIRWTKDPRNTQDHVRSLCLLAW----H
RHDV          DKSSILRQLEWSKTTSRHMVIEETYDL----AKEERGVQLEELQVAAAAH
                   *             . :.           ::   *         *

SARS-CoV      PNQEYADVFHLYLQYIRKLHDELTGHMLDMYSVMLTNDNTSRYWEPEFYE
MHV           ENPEYQNVFRVYLEYIKKLYNDLGNQILDSYSVILSTCDGQKFTDETFYK
AIBV          ENEEYKKVFFVLLAYIRKLYQELSQNMLMDYSFVMDIDKGSKFWEQEFYE
HcoV-229E     PKPEYRKVFYALLDWVKHLNKTLNEGVLESFSVTLLDEHESKFWDESFYA
PV            NGEEEYNKFLAKIRSVPIGRALLLPEYSTLY----------RRWLDSF--
RHDV          GQEFFNFVCRELERQQAYTQFSVYSYDAARKILADRKRVVSVVPDDEFVN
                                    :                        *  

SARS-CoV      AMYTPHTVLQ
MHV           NMYLRSAVLQ
AIBV          NMYRAPTTLQ
HcoV-229E     SMYEKSTVLQ
PV            ----------
RHDV          VME-------

Červeně jsou znázorněny sekvence přítomné v PDB souborech. V případě RHDV jde 
tedy o sekvenci použitou jako vzor pro model RdRp SARS-CoV, v případě SARS-
CoV jde tedy o sekvence, které byly namodelovány. Modře je vyznačena sekvence 
označená za kritickou.
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Obrázek 24: Úryvek ze zarovnání sekvencí z článku [7], který zachycuje odlišnost 
v zarovnání kritické sekvence

47



Literatura

  [1] http://www.wikipedia.org/ 
  [2] Klouda, P.: Základy biochemie, 67-78, Pavel Klouda, Ostrava, 2005
  [3] Vodrážka, Z.: Biochemie pro studenty středních škol a všechny, které láká  

tajemství živé přírody, 59-63, 131-133, Scientia, Praha, 1998
  [4] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/cs/8/87/Vyšší_ struktura_dna.png
  [5] Lindenbach, B. D., Rice, C.M.:  Unravelling hepatitis C virus replication  

form genome to function, Nature, Vol. 436, 933-938, 2005
  [6] Saralamba, S.: Molecular dynamics simulation of HIV reverse transcriptase  

(RT)  in  complex  with  nucleic  acids  and  its  potential  inhibitors,  1-5, 
Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha, 2006

  [7] Xu, X., Liu, Y., Weiss, S., Arnold, E., Sarafianos, S. G., Ding, J.: Molecular  
model  of  SARS  coronavirus  polymerase:  implications  for  biochemical  
functions and drug design,  Nucleic Acids Research, Vol.  31,  7117-7130, 
2003

  [8] Hrach, R.: Počítačová fyzika I, 108-119, Pedagogická fakulta Univerzity J. 
E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2003

  [9] http://salilab.org/modeller/modeller.html 
[10] Dostál, J.: Molekulárně-dynamické simulace analog nukleových kyselin, 7-

9, 17-25, Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha, 2006
[11] De Francesco, R., Migliaccio, G.:  Chalenges and successes in developing new 

therapies for hepatitis C, Nature, Vol. 436, 953-960, 2005
[12] Butcher, S. J., Grimes, J. M., Makeyev, E. V., Bamford, D. H., Stuart, D. I.:  A 

mechanism for initiating RNA-dependent RNA polymerization, Nature, Vol. 410, 
235-240, 2001

[13] Bressaneli, S., Tomei, L., Rey, F. A., De Francesco, R.:  Structural Analysis of  
the  Hepatitis  C  Virus  RNA  Polymerase  in  Complex  with  Ribonucleotides, 
Journal of Virology, Vol. 76, No. 7, 3482-3492, 2002

[14] Migliaccio, G. a kol.:  Characterization of Resistance to Non-obligate Chain-
terminating Ribonucleoside Analogs That Inhibit Hepatitis C Virus Replication 
in Vitro, The Journal of Biological Chemistry, Vol. 278, No. 49, 49164-49170, 
2003

[15] Autenrieth,  F.,  Isralewitz,  B.,  Luthey-Schulten,  Z.,  Sethi,  A.,  Pogorelov,  T.: 
Bioinformatics and Sequence Alignment, 12-17, University of Illinois, 2005

[16] http://salilab.org/pdf/174_SheSalProtSc2006.pdf
[17] Qinfen, Z. a kol.: The Life Cycle of SARS Coronavirus in Vero E6 Cells, Journal 

od Medical Virology, Vol. 73, 332-337, 2004
[18] Pavlová  D.:  Molekulárně-dynamické  simulace  analog  nukleových  kyselin  a  

jejich  komplexů  s enzymem RNasou H,  33-36,  Matematicko-fyzikální  fakulta 
University Karlovy, Praha, 2007

48


	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
	Vlastimil Zíma
	Fyzikální ústav UK

	Studijní program: Fyzika, obecná fyzika

	Obsah
	2 Viry	 11
	2.2.1 Životní cyklus 	 11
	2.2.2 Nestavební bílkoviny 	 12
	2.3.1 Životní cyklus 	 13
	2.4.1 Životní cyklus 	 14
	3.1.1 Pracovní oblast 	 17
	3.1.2 Tvar pracovní oblasti 	 17
	3.1.3 Okrajové podmínky 	 17
	3.1.4 Silové působení 	 18
	3.1.5 Pohybové rovnice 	 19
	3.2.1 Vyhledání příbuzných aminokyselin 	 20
	3.2.2 Zarovnání sekvencí aminokyselin 	 20
	3.2.3 Vytvoření modelu 	 21
	4 Vlastní práce	 22
	      B Zarovnání sekvencí	 44
	Úvod

	Kapitola 1 
	Nukleové kyseliny
	1.1 Nukleové kyseliny
	1.3 DNA
	1.4 RNA
	1.5 Replikace DNA
	1.6 Transkripce
	1.7 Proteosyntesa
	2.2.1 Životní cyklus
	2.2.2 Nestavební bílkoviny
	Kapitola 3 
	Počítačové modelování
	3.1.1 Pracovní oblast
	3.1.2 Tvar pracovní oblasti
	3.1.3 Okrajové podmínky
	3.1.4 Silové působení
	3.1.5 Pohybové rovnice
	3.2.1 Vyhledání příbuzných aminokyselin
	3.2.2 Zarovnání sekvencí aminokyselin
	3.2.3 Vytvoření modelu
	3.2.4 Vyhodnocení modelu
	Kapitola 4 
	Vlastní práce
	Závěr

	Literatura

