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Abstrakt
Cytochrom P450 1A2 je lidský jaterní enzym hemoproteinové povahy, jež patří do
evolučně staré skupiny cytochromů P450. Mezi substráty cytochromů P450 patří široká
škála léčiv a většina prokarcinogenů, což z nich činí důležité enzymy pro studium
karcinogeneze. Hlavní reakcí, kterou cytochrom P450 1A2 katalyzuje, je monooxygenace,
při které je vnášen atom kyslíku do molekuly substrátu. Tato reakce probíhá v aktivním
místě, které je v případě publikované struktury cytochromu P450 1A2 zanořeno uvnitř
katalytické domény bez zjevné přístupové cesty. Techniky molekulového modelování
umožňují studium dynamických jevů u velkých systémů a jsou tedy vhodné také pro
simulace transportu molekul substrátu k aktivnímu místu. Tunely jsou totiž zpřístupňovány
z důsledku strukturních fluktuací.
V této práci bylo využito technik molekulového modelování ke studiu cest, které
molekula naftalenu využívá pro vstup do aktivnímu místa cytochromu P450 1A2. Simulován
byl systém tvořený cytochromem P450 1A2 ukotveným ve fosfolipidové membráně,
molekulami vody, ionty a naftalenu. Simulacemi byly získány trajektorie s celkovou délkou
8 µs, jejichž analýzou bylo identifikováno sedm tunelů, jež by mohly sloužit k transportu
substrátů. Dále bylo pozorováno zanoření molekul naftalenu přímo k aktivnímu místu
cytochromu P450 1A2. Na povrchu enzymu byla nalezena místa, ve kterých se může vázat
molekula naftalenu.
Klíčová slova: cytochrom P450 1A2, naftalen, proteinové tunely, molekulová
dynamika
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Abstract
Cytochrome P450 1A2 is a human liver enzyme of a hemoprotein nature that belongs
to the evolutionarily ancient group of cytochromes P450. Cytochrome P450 substrates
include a wide range of drugs and most procarcinogens, making it a crucial enzyme for the
study of carcinogenesis. The main reaction catalyzed by cytochrome P450 1A2 is
monooxygenation, in which an oxygen atom is incorporated into a substrate molecule. This
reaction takes place at an active site which, in the case of published structure of cytochrome
P450 1A2, is buried in the core of the catalytic domain without an accessible tunnels.
Molecular modeling techniques allow the study of dynamic phenomena in large systems and
are therefore also suitable for simulations of the transport of substrate molecules to the active
site. The tunnels are being made accessible due to structural fluctuations.
In this work, molecular modeling techniques were used to study the pathways that the
naphthalene molecule uses to enter the active site of cytochrome P450 1A2. A system
consisting of cytochrome P450 1A2 anchored in a phospholipid membrane, water, ion and
naphthalene molecules was simulated. The simulations yielded trajectories with a total
length of 8 µs and the analysis identified seven tunnels that can be used to transport
substrates. Furthermore, immersion of naphthalene molecules by tunnels 2b and 2c directly
to the active site of cytochrome P450 1A2 and partial immersion in tunnels 2f and 3 were
observed. A correlation between the occurrence density of naphthalene in the vicinity of the
tunnels, their opening and the entry of naphthalene was found.
Key words: cytochrome P450 1A2, naphthalene, protein tunnels, molecular dynamics
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Úvod

1.1

Cytochromy P450

Cytochromy P450 podněcují zájem již několik desetiletí zejména díky jejich účasti
v metabolismu steroidů, mastných kyselin, eikosanoidů, vitaminů a mnoha různých
xenobiotik jimž mohou být organismy vystavovány každý den1. Rychlost limitujícím
krokem katalytického cyklu cytochromů P450 je transport substrátů a produktů k aktivnímu
místu cytochromu P4502. Studium transportu substrátů a produktů tedy umožňuje
porozumění katalytickým procesům těchto enzymů.
Cytochromy P450 (EC 1.14.14.1.) jsou hemové enzymy ze skupiny monooxygenas,
které umožňují mnoho oxidačních reakcí. První experimentální práce byla studie Brodieho
a Axelroda z roku 19553,4, ve které zkoumali detoxikaci xenobiotik a v této souvislosti
objevili enzymový systém v endoplasmatickém retikulu jater. O tři roky později byl
detekován mikrosomální pigment5, který díky vazbě s oxidem uhelnatým vykazoval
jedinečný Soretův pás s maximem při vlnové délce 450 nm. Absorpce při 450 nm odlišuje
cytochromy od ostatních hemoproteinů, které vykazují absorpční maximum při 420 nm.
Tento posun způsobuje právě oxid uhelnatý vázající se na cytochrom v redukovaném stavu6.
Hemoproteinovou povahu cytochromů objasnili Omura a Sato7,8. Podle získaných spekter
bylo zřejmé, že se jedná o cytochromy typu b, což znamená, že obsahují protoporfyrin IX.
Spolu s absorpcí při 450 nm je charakteristickým znakem thiolátová skupina cysteinu, která
spolu s čtyřmi dusíky molekuly hemu koordinuje atom železa. Tím se cytochromy vyznačují
mezi hemoproteiny9.

1.1.1 Výskyt a funkce cytochromů P450
Cytochromy jsou evolučně velmi staré hemoproteiny vyskytující se téměř ve všech
živých organismech a také v některých velkých virech10 (Tab. 1 str. 2). Jedna z raných funkcí
cytochromů P450 prehistorických prokaryot spočívala v hydroxylaci organických látek,
jejichž metabolismem si organismy zajišťovaly energetický příjem. Tomu nasvědčují
bakteriální cytochromy P450 figurující na počátku metabolismu alkanů nebo kafru11.
Pozdější rolí bylo zapojení do metabolismu steroidů a s dalším vývojem organismů se
rozvíjela i různorodost funkcí cytochromů P45012. Například biosyntéza barviv, mastných
kyselin, kyseliny skořicové, steroidních hormonů, vitaminů, prostaglandinů či xenobiotik.
Ve většině případů však platí, že substráty jsou hydrofobní molekuly.
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U savců jsou cytochromy P450 obsaženy ve všech typech tkání kromě svalových
buněk a erytrocytů. Nejvíce jsou však obsaženy v jaterní tkáni, což je hlavní metabolické
a detoxikační centrum organismu13. U cytochromů P450, které jsou exprimovány v různých
typech tkání, buněk či buněčných kompartmentů, může být jejich exprese spojena s různými
fyziologickými funkcemi. Dvěma hlavními skupinami jsou mikrosomální cytochromy P450
sídlící v endoplasmatickém retikulu a cytochromy P450 sídlící ve vnitřní membráně
mitochondrií. Také vnější membrána mitochondrií, Golgiho aparát nebo peroxisomy jsou
místa, kde byly cytochromy P450 pozorovány14. Cytochromy P450 jsou enzymy jak
konstitutivní, tak inducibilní12,15. Jejich množství v jednotlivých tkáních závisí na mnoha
faktorech, např.: genetický polymorfismus, vnější podmínky či působení xenobiotik.
Tabulka 1. Statistické rozřazení genových sekvencí cytochromů P450 a příslušné počty rodin.
Převzato a upraveno z 16.
Taxon

Klasifikované

Neklasifikované

Celkem

CYP rodiny

Hmyz

7,426

105

7,531

208

Bezobratlí mimo hmyz

1,925

0

1,925

311

Savci

2,419

1,334

3,753

18

Ostatní obratlovci

1,461

83

1,544

19

Rostliny

16,219

168,303

184,522

277

Houby

7,925

77,178

85,103

805

Prvoci

602

0

602

63

Bakterie

2,979

59,620

62,606

591

Archea

64

84

148

14

Viry

28

0

28
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Živočichové

Lidský genom obsahuje 57 genů pro cytochromy P450 (Tab. 2 str. 3). Jsou to důležité
enzymy zodpovědné až za 75 % reakcí I. fáze metabolismu xenobiotik. Což
zahrnuje metabolickou aktivaci prekarcinogenů a léčiv, které mohou mít toxické či
karcinogenní účinky17,18. Enzymy rodin 1, 2 a 3 jsou v metabolismu xenobiotik
nejaktivnější18, ostatní rodiny však mají důležité endogenní funkce19.
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Tabulka 2. Klasifikace lidských cytochromů P450 podle nejvýznamnější skupiny jejich substrátů.
Převzato a upraveno z 20.
Třída substrátů

CYP enzymy

Steroly

1B1, 7A1, 7B1, 8B1, 11A1, 11B1, 11B2, 17A1, 19A1, 21A2, 27A1, 39A1, 46A1, 51A1

Xenobiotika

1A1, 1A2, 2A6, 2A13, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 2F1, 3A4, 3A5, 3A7

Mastné kyseliny

2J2, 4A11, 4B1, 4F12

Eikosanoidy

4F2, 4F3, 4F8, 5A1, 8A1

Vitaminy

2R1, 24A1, 26A1, 26B1, 26C1, 27B1

Neznámá

2A7, 2S1, 2U1, 2W1, 3A43, 4A22, 4F11, 4F22, 4V2, 4X1, 4Z1, 20A1, 27C1

1.1.2 Nomenklatura cytochromů P450
Pojmenování cytochromů vzniklo během prvních studií, kdy byl detekován pigment
absorbující světlo při vlnové délce 450 nm, z toho tedy cytochrom pigment-450, zkráceně
cytochrom P4505,7,8.
Na počátku studia cytochromů P450 se užívalo značení spojené se substrátovou nebo
produktovou specifitou1. Jak se však ukázalo, tato nomenklatura se kvůli překrývajícím
oblastem specifit a zvyšujícímu se množství objevených cytochromů P450 stala
nedostatečnou a roku 1987 bylo navrženo systematické názvosloví21. Toto názvosloví
rozřazuje cytochromy P450 do genetických rodin a podrodin na základě míry identity
aminokyselinové sekvence. U genetických rodin bývá identita více než 40 % a u podrodin
více než 55 %1. Například cytochrom P450 1A2 je zařazen do podrodiny A, která je součástí
rodiny 1. Poslední číslo označuje pořadové číslo v dané podrodině.
Následně byla v revizi nomenklatury genů a forem cytochromu P450 zavedena zkratka
CYP (např. cytochrom P450 1A2 zkráceno na CYP1A2)22. Při studiu cytochromů bylo
objeveno více než 300 000 genových sekvencí16. S rozšířením výzkumu na méně
prozkoumané organismy a s velkými projekty zaměřujícími se na sekvenaci celých genomů
se očekává získání více než milionu sekvencí cytochromu P450.

1.1.3 Struktura cytochromů P450
Mnoho informací o strukturně funkčních vztazích cytochromů P450 je založeno na
studiích monooxygenasového systému bakterie Pseudomonas putida23. Pro tento cytochrom
P450 101, taktéž označovaný P450cam (z angl. „camphor“), byla v roce 1987 poprvé
vyřešena krystalová struktura24. Prokaryotické cytochromy však nejsou membránově
vázané12. Naproti tomu eukaryotické cytochromy P450 jsou ukotveny v membráně také díky
FG smyčce, oblasti bohaté na prolin23 a transmembránové doméně, která je pravděpodobně
3

tvořena helixem prostupujícím membránou25. Například savčí mitochondriální cytochromy
P450 ale nepotřebují N-koncovou kotvu, protože obsahují topogenní sekvenci26 sloužící jako
signální peptid, který je následně odstraňován27,28. Další rozdílností eukaryotických
cytochromů P450 oproti prokaryotickým je velký polypeptidový řetězec mezi helixy F a G,
u savců obsahující helikální fragmenty F' a G'29. Mezi TM doménou a helixem A se nachází
oblast bohatá na prolin, která spolu s FG smyčkou vytváří hydrofobní povrch, který je
zanořen do membrány30–32.
Pro krystalizaci je využíváno mnoho strategií33. Jednou možností je exprimovat protein
bez N-koncové kotvy34, proto je taktéž většina publikovaných struktur tvořena pouze
katalytickou doménou. Některé studie naznačují, že pro katalytickou funkci nemusí být
N-koncová doména potřebná, což bylo prokázáno experimenty s její delecí35–37. Výjimkou
je např. CYP17A1, u kterého byla pozorována snížená enzymová aktivita z důsledku mutací
v oblasti TM helixu38. Mutacemi byla narušena interakce s redoxními partnery
(NADP:cytochrom P450 oxidoreduktasa a cytochrom b5) a znemožněn přístup substrátů
k aktivnímu místu. N-koncová kotva je také považována za důležitou z hlediska interakcí
s fosfolipidy39,40 a může být zapojena do tvorby heteromerních komplexů cytochromů
P45038.
Sekvenční podobnost je v celé rodině cytochromů nízká42. Krystalové struktury však
naznačují, že jejich terciární uspořádání je v rámci rodiny podobné a velmi dobře
přizpůsobené pro aktivaci kyslíku, vazbu redoxních partnerů a pro stereochemické
rozpoznávání substrátů. Některé strukturní části jsou u cytochromů konzervovány napříč
rodinami. Obecně se předpokládá, že čím blíže k proteinovému jádru s hemem, tím více je
struktura zachovávána. Konzervována je také proximální strana, o které se předpokládá, že
umožňuje navázání

redoxních partnerů (NADP:cytochrom P450

oxidoreduktasa

a cytochrom b5)23,29.
Analýzou aminokyselinových sekvencí cytochromů P450 bylo odhaleno, že pouze tři
aminokyseliny jsou absolutně konzervovány u všech cytochromů P45043. Nejvýznamnější
je cystein, jehož thiolátová skupina je pátým ligandem koordinujícím železitý ion hemu44.
Cystein je součástí úseku devíti aminokyselin umístěných na smyčce mezi helixy K a L. Tyto
aminokyseliny, formující β-výduť, tvoří rigidní uspořádání chránící thiolátový ligand
a umožňují tak koordinaci železa23,45,46. Toto uspořádání je typické nejen pro cytochromy
P450, ale i pro NO-synthasy nebo chloridové peroxidasy, které také katalyzují
monooxygenační reakce47. Dalšími konzervovanými aminokyselinami jsou kyselina
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glutamová a arginin v helixu K48. Okolí hemu tvoří helixy I a L, na kterých se vyskytují
aminokyseliny, které vytváří vodíkové vazby s molekulami vody. Takové uspořádání je
důležité pro přenos protonů zajišťující aktivaci kyslíku a následnou monooxygenaci49.
Nejvíce rozdílné jsou části tvořící distální stranu v dutině obsahující aktivní místo.
Konkrétně smyčky BC, FG (u savců s F' a G' helikálními fragmenty) a C-koncová smyčka
s helixem L29. Mezi tyto strukturně nekonzervované oblasti patří také místa vazby substrátu,
označované SRS (z angl. Substrate Recognition Sites), které mohou hrát důležitou roli při
rozpoznávání substrátu jednotlivých isoforem cytochromů P45050,51.

1.1.4 Struktura a funkce cytochromu P450 1A2
V rámci lidských cytochromů P450 jsou při aktivaci prokarcinogenních látek
nejvýznamnější CYP1A1 a CYP1A2. Cytochrom P450 1A2 je téměř výhradně exprimován
pouze v játrech21, mimořádně byl však nalezen i v tlustém střevě53. Zvýšená hladina
CYP1A2 zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva54. Jejich substrátová specifita je široká,
významné jsou aromatické aminy vznikající teplenou úpravou potravin. Dále se podílí na
aktivaci genotoxických chemikálií v cigaretovém kouři12. Mezi induktory cytochromů P450
tedy patří např. cigaretový kouř, tepelně upravované jídlo ale i košťálová zelenina, fyzická
zátěž či léčivo omeprazol respektive jeho metabolit15,21.
Krystalovou strukturu katalytické domény CYP1A2 v komplexu s α-naftoflavonem
publikoval Sansen a kol. v roce 200729. Tato struktura obsahuje 12 α-helixů označených
písmeny od A do L, 5 β-skládaných listů označených čísly 1 až 5 (Obr. 1 str. 6). Narozdíl od
jiných cytochromů obsahuje ještě malý α-helix, označený jako K'', vyskytující se na
proximální straně a β3'-skládaný list umístěný mezi helixy H a I. Polypeptid spojující helixy
C a D obsahuje oblast bohatou na seriny, což vytváří smyčku vystupující do rozpouštědla.

5

Obrázek 1. Model lidského cytochromu P450 1A2 ukotveného ve fosfolipidové membráně. Struktura
CYP1A2 je ukázána stuhovým modelem s obarvenou sekundární strukturou. Žlutě jsou obarveny
β-skládané listy, modře α-helixy, zeleně smyčky a části proteinu bez regulérní struktury jsou
obarveny bílou barvou. Molekula hemu je zobrazena tyčinkovým modelem a obarvena dle
atomového typu, železo je zvýrazněno oranžovou sférou. Atomy fosforu v membráně jsou
znázorněny bílými sférami. Na struktuře jsou také označeny jednotlivé α-helixy A až L, β-skládané
listy β1 až β5 a transmembránová doména. Obrázek byl vytvořen programem VMD (verze 1.9.3)55
na základě modelu struktury32.

Rozvolnění helixu F způsobuje ohyb, který uzavírá dutinu s aktivním místem9.
Substráty se vážou v dutině nad distální stranou hemu. Tato dutina je u cytochromů
podrodiny 1A dostatečně velká pro jakékoliv polycyklické sloučeniny až s pěti
aromatickými cykly. Část CYP1A2 s dutinou, jejíž součástí je aktivní místo, je zobrazena na
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obrázku 2. Aktivní místo je relativně úzké a je tedy vhodné pro vazbu planárních substrátů,
kterými jsou např.: α-naftoflavon, kofein, melatonin, takrin, arylaminy a další29,56.

Obrázek 2. Část cytochromu P450 1A2 se zobrazenou dutinou, jejíž součástí je aktivní místo. Tato
dutina má objem 375 Å3 a je přizpůsobena planárním molekulám. Červenou barvou je znázorněno
rozvolnění helixu F, které uzavírá aktivní místo na distální straně dutiny. Převzato a upraveno z 29.

1.1.5 Přístupové cesty cytochromů P450
V souvislosti se znalostí struktury enzymů je málo známo o tvorbě tunelů a jejich
zapojení do kinetiky enzymových reakcí, přesto se však intenzivně usiluje o větší
porozumění experimentálními metodami či MD simulacemi. Analýzou 4306 různých
enzymů, z databáze Catalytic Sites Atlas57, bylo zjištěno, že více než 64 % struktur obsahuje
tunel dlouhý minimálně 15 Å vedoucí z aktivního místa na povrch enzymu58.
První studie, snažící se identifikovat proteinové tunely v cytochromu P450cam,
využívala metod molekulové dynamiky a bylo takto nalezeno velké množství vstupních
a výstupních tunelů59,60. Tato výzkumná skupina se dále podílela na studiu proteinových
tunelů MD metodami61 a s využitím programu CAVER zavedl Cojocaru a kolektiv
klasifikaci proteinových tunelů v cytochromech P45062. Tunely jsou označeny čísly 1 až 5
a písmeny s (z angl. solvent) a w (z angl. water). Tunel 2 je spojením několika vstupních
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míst, proto se charakterizuje ještě písmeny a až f. Tunely jsou klasifikovány na základě jejich
prostorové orientace a elementů sekundární struktury, které lemují příslušné tunely.
Přístupu substrátů do aktivního místa CYP se věnovalo mnoho studií využívajících
teoretické i experimentální metody, ze kterých bylo zjištěno mnoho informací přispívajících
k pochopení tohoto komplexního procesu. Aktivní místo je u cytochromů P450 zanořeno
v proteinu bez přístupové cesty pro substráty63 a tunely se stávají přístupné až v důsledku
dynamických strukturních adaptací64. Molekulárně-dynamickými simulacemi bylo zjištěno,
že různé substráty mohou používat různé tunely a vstup do aktivního místa je velmi
dynamický proces65. Cytochromy P450 preferují otevírání tunelů na distální straně66. Taktéž
bylo zjištěno, že vazba substrátu může způsobovat konformační změny a otevírání tunelů67.
S využitím metod nukleární magnetické rezonance byly studovány přístupové cesty
substrátů do aktivního místa cytochromů P450 a bylo navrženo, že substráty vstupují
k aktivnímu místu dvou- či vícekrokovým mechanismem9,68,69. Porovnání teoretických
a experimentálních metod ale ukazuje, že jednotlivé isoformy cytochromů P450 se výrazně
liší flexibilitou svých aktivních míst70.
Tunely jsou lemovány aminokyselinami, které figurují jako selektivní filtr
substrátů/produktů, zejména díky aromatickým skupinám a hydrofobním interakcím2,71.
Byla také potvrzena důležitost některých aminokyselin pro správnou katalytickou činnost48.
Konkrétně u CYP1A2 byla genetickou modifikací vyměněna aminokyselina fenylalanin
v pozici 186 za leucin, což značně ovlivnilo enzymovou aktivitu72. V jiné studii bylo
navrženo, že tento fenylalanin umožňuje dva konformační stavy ovlivňující jeden
z přístupových tunelů73. Také byla popsána vazebná místa na povrchu enzymů, která mohou
napomáhat k přístupu do aktivního místa74. Eukaryotické cytochromy P450 jsou vázané na
membránu a její složení může ovlivňovat jejich aktivitu, čemuž bylo věnováno několik
studií75–77. U CYP1A2 byl vstup fosfolipidu do proteinu spojen se zvýšenou přístupností
tunelů32. Nedávná studie potvrdila mnoho zmiňovaných poznatků a podpořila tak možnost
studovat transport substrátů MD metodami78, použitá metodika je velmi podobná metodice
použité v rámci této práci.

1.1.6 Katalytický cyklus cytochromů P450
Cytochromy P450 patří mezi monooxygenasy se smíšenou funkcí a v organismu
katalyzují především reakce I. fáze biotransformace79. Převážně tedy katalyzují
monooxygenační reakce, při kterých dochází k oxidaci substrátu molekulovým kyslíkem,
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při čemž druhý atom kyslíku je redukován na vodu80. Pro tuto funkci potřebují cytochromy
P450 molekulu kyslíku a hem, který příslušnou molekulu kyslíku aktivuje12.
V cytochromech P450 je hem typu b vázán hydrofobními interakcemi a prostřednictvím
thiolátové síry sulfhydrylové skupiny cysteinu79. Hem b je tvořen hydrofobním planárním
protoporfyrinem IX a iontem kovu. U CYP se železitý kation vyskytuje ve dvou spinových
formách s rozdílnými absorpčními maximy a redoxním potenciálem. V klidovém stavu je
rovnováha posunuta k nízkospinové formě (Obr. 3 A), ve které je železitý kation vázán
koordinačně kovalentní vazbou na čtyři dusíky protoporfyrinu IX, thiolátovou skupinou
cysteinu a molekulou vody44. Při interakci s hydrofobním substrátem dochází k zániku
koordinační vazby mezi kationtem železa a molekulou vody, rovnováha se posouvá ve
prospěch vysokospinové formy (Obr. 3 B) a železitý iont se vychyluje z roviny
porfyrinového kruhu81.

Obrázek 3. Hem cytochromu P450 je tvořen protoporfyrinem IX a železitým iontem v nízkospinové
(A) a vysokospinové (B) formě. Spinové stavy železa mají rozdílné absorpční maxima a redoxní
potenciály. V klidovém stavu je rovnováha posunuta k nízkospinové formě, ve které je železitý
kation koordinován čtyřmi dusíky protoporfyrinu IX, thiolátovou skupinou cysteinu a molekulou
vody. Při interakci s hydrofobním substrátem dochází k zániku koordinační vazby mezi kationtem
a molekulou vody, rovnováha se posouvá ve prospěch vysokospinové formy a železitý iont se
vychyluje z roviny porfyrinového kruhu. Tento přechod je důležitý pro regulaci aktivity cytochromů.
Převzato a upraveno z 82.

Většinu katalyzovaných reakcí shrnuje chemická rovnice:
𝑅𝐻 + 𝑂2 + 2𝐻 + + 2𝑒 − → 𝑅𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂
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Katalytický cyklus probíhá v několika krocích (Obr. 4 str. 11). Nejdříve je vytěsněna
molekula vody, která je koordinována na Fe3+ ion. Substrát se váže do aktivního místa
enzymu, což způsobí změnu redukčního potenciálu a umožní přenos elektronu z redoxních
partnerů (NADP:cytochrom P450 oxidoreduktasy nebo cytochromu b583) (krok I). Navíc se
změní spinový stav hemového železa z nízkospinového stavu na vysokospinový stav
a předpokládá se, že může dojít i ke konformační změně celého cytochromu84. Dále
následuje redukce Fe3+ iontu na Fe2+ (krok II). Molekula kyslíku se rychle váže na Fe2+ ion,
vytvoří komplex Fe2+-O2, který přechází na komplex Fe3+-O2- (krok III) a následuje druhá
redukce (krok IV). Srovnáním mezi vazebnými energiemi O2, O2- a O22- bylo zjištěno,
že nejvhodnějším komplexem je Fe3+-O22-, to bylo experimentálně ověřeno85. Postupně
dochází k přenosu dvou protonů z okolní vody na distální kyslík, O-O vazba je štěpena za
vzniku vody a Fe4+=O komplexu (označovaného jako Fe4+-oxoporfyrin π-kation radikál
nebo „Compound I“) (krok V a VI)86. Posledním krokem je homolytické štěpení C-H vazby
substrátu a přenos atomu kyslíku z Fe4+=O komplexu, čímž vzniká hydroxylovaná forma
(krok VII)87. Produkt je uvolněn a enzym se vrací do původního stavu (krok VIII). Reakční
meziprodukty, komplexy Fe3+-O22- a Fe4+=O, nebyly přímo pozorovány a reakce byly
navrženy na základě podobnosti s jinými hemoproteiny88,89.
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Obrázek 4. Katalytický cyklus cytochromu P450. Počátečním klidovým stavem je železitý kation
v nízkospinovém stavu s koordinovanou molekulou vody. Příchozí substrát vytěsňuje molekulu vody
a železo přechází do vysokospinového stavu (krok I). Železitý kation je redukován na železnatý
přenosem elektronu z redoxních partnerů (krok II), poté váže molekulu kyslíku (krok III). Následuje
další redukce (krok IV), přijetí protonů z rozpouštědla (krok V) a štěpení O-O vazby za vzniku vody
a komplexu (krok VI), který přenáší kyslík na substrát (krok VII). V posledním kroku je uvolněn
produkt a enzym se vrací do počátečního stavu (krok VIII). Převzato a upraveno z 90.

1.2

Molekulové modelování
Molekulové modelování by se dalo definovat jako generování, manipulace a/nebo

reprezentace realistických molekulových struktur a příslušných fyzikálně chemických
vlastností91. Cílem molekulového modelování tedy může být simulace chování
molekulových struktur, zejména těch, pro které může být experimentální studium obtížné,
například proteinů ukotvených v membráně. Výběr metody ovlivňuje volba studovaného
systému. Teoretické přístupy se dají rozdělit na modely kvantové mechaniky, klasické
mechaniky a kombinované modely92.
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1.2.1 Molekulová dynamika
Klasická molekulová dynamika popisuje pohyb atomů v silovém poli, které je funkcí
polohy jader. Polohy jednotlivých atomů, označených indexem 𝑖, lze zapsat jako vektory 𝒓𝒊
a celý soubor těchto vektorů 𝑹. Síly působící na jednotlivé atomy jsou dány gradientem
silového pole, tedy rovnicí (1).

𝒇𝒊 = −

𝜕𝑈(𝑹)
𝜕𝒓𝒊

𝑖 = 1, … , 𝑁

(1)

Síla, působící na atom 𝑖, udává částici zrychlení podle druhého Newtonova zákona (2).
𝑑 2 𝒓𝒊
𝒇𝒊
=
𝒂
=
𝒊
𝑑𝑡 2
𝑚𝑖

𝑖 = 1, … , 𝑁

(2)

To je soustava obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu s počátečními podmínkami
𝒓𝒊 (𝑡 = 0) a 𝒗𝒊 (𝑡 = 0).
V rovnici (2) je prostorová derivace a záleží tedy, jakým způsobem jsou rovnice řešeny
v závislosti na spojitosti silového pole. V případě spojitosti se rovnice řeší metodou
konečných diferencí. Snahou je k polohám a rychlostem v čase 𝑡 získat polohy a rychlosti
v čase 𝑡 + ℎ, kde ℎ je integrační krok. Výsledná posloupnost poloh a rychlostí tvoří
trajektorii. Pro výpočty se používají různé integrační algoritmy, např.: Rungeovy-Kuttovy
metody, které jsou velmi přesné, nejsou však časově reverzibilní a výpočetně příliš efektivní.
Dále symplektické metody mezi které spadá i jedna z nejpoužívanějších metod Verletův
algoritmus93. Poslední skupinou jsou metody prediktor-korektor94.

1.2.2 Silové pole
V kvantové chemii se díky Bornově-Oppenheimerově aproximaci zavádí hyperplocha
potenciální energie, což je funkce popisující závislost elektronové energie na souřadnicích
jader. Její hodnoty mohou být získány různými metodami kvantové chemie, což je však pro
větší systémy výpočetně velmi náročné. Proto se pro tyto systémy používá silové pole,
vyjádřené rovnicí (3) na straně 13, kde je potenciální energie tvořena součtem vazebných
a nevazebných příspěvků ve kterých vystupují různé parametry získané empiricky nebo
přesnými kvantově mechanickými výpočty. Parametrizace silového pole klade nároky na
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studované molekuly, protože na rozdíl od ab initio metod musí být pro dosažení vyšší
přesnosti zadány kromě atomového čísla také jiné informace, například hybridizace.
𝑈𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á (𝑹) = 𝑈𝑣𝑎𝑧𝑒𝑏𝑛á + 𝑈𝑛𝑒𝑣𝑎𝑧𝑒𝑏𝑛á

(3)

1.2.3 Příspěvky vazebných interakcí silového pole
Vazebné příspěvky se vyjadřují jako součet párových, tří- a vícečásticových členů
(Obr. 5 str. 13). V nejjednodušším případě je možné zapsat příspěvky do rovnice (4).
𝑈𝑣𝑎𝑧𝑒𝑏𝑛á = 𝑈𝑣𝑎𝑧𝑏𝑦 (𝑟) + 𝑈úℎ𝑙𝑦 (𝜃) + 𝑈𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒 (𝛷)

(4)

Párový příspěvek pevných vazeb je odvozen z Hookova zákona a aproximuje se rovnicí (5),
tedy harmonickým potenciálem, kde 𝑟𝑖 je vzdálenost atomů, 𝑟𝑖,0 je jejich rovnovážná
vzdálenost a 𝐾𝑟,𝑖 je silová konstanta.

𝑈𝑣𝑎𝑧𝑏𝑦 (𝑟) = ∑
𝑣𝑎𝑧𝑏𝑦

𝐾𝑟,𝑖
(𝑟 − 𝑟𝑖,0 )2
2 𝑖

(5)

Podobně rovnicí (6) se popisují tříčásticové příspěvky vazebných úhlů a rovnicí (7)
čtyřčásticové dihedrální úhly. 𝜃𝑖 je úhel mezi třemi atomy, 𝜃𝑖,0 jejich rovnovážný úhel, 𝐾𝜃,𝑖
je konstanta úhlové síly a 𝐾𝛷,𝑖 konstanta dihedrální síly. Čtyři atomy můžeme popsat dvěma
rovinami, jež svírají úhel 𝛷𝑖 . 𝛷𝑖,0 je jejich rovnovážný úhel a 𝑛𝑖 je multiplicita udávající
počet minim v rotaci o 360°95.

𝑈úℎ𝑙𝑦 (𝜃) = ∑
úℎ𝑙𝑦

𝑈𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒 (𝛷) = ∑
𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒

𝐾𝜃,𝑖
(𝜃𝑖 − 𝜃𝑖,0 )2
2

𝐾𝛷,𝑖
(1 + cos(𝑛𝑖 𝛷𝑖 − 𝛷𝑖,0 ))2
2

(6)
(7)

Párový příspěvek je však možné popsat přesněji Morseho potenciálem, případně je možné
zahrnout různé korekční příspěvky, například anharmonické nebo interakční členy.
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Obrázek 5. Příspěvky vazebných interakcí párových, tří a vícečásticových členů. a) Párový člen
obsahuje rozdíl vzdálenosti atomů i a j s jejich rovnovážnou polohou. b) Tříčasticový člen obsahuje
rozdíl úhlu mezi atomy i, j a k s jejich rovnovážným úhlem. c) Čtyřčásticový člen obsahuje rozdíl
dihedrálního úhlu, který svírají roviny i, j, k a j, k, l, s rovnovážným úhlem. Převzato z 95.

1.2.4 Příspěvky nevazebných interakcí silového pole
Nevazebné příspěvky, rovnice (8), zahrnují interakce mezi všemi páry, které již
nepřispívají vazebnými příspěvky. Vyjadřují se jako van der Waalsovy a elektrostatické
interakce.
(8)

𝑈𝑛𝑒𝑣𝑎𝑧𝑒𝑏𝑛á = 𝑈𝑣𝑑𝑊 + 𝑈𝑒𝑙

Van der Waalsovy interakce zahrnují interakce mezi permanentními/indukovanými
dipólovými momenty, disperzní síly mezi nepolárními molekulami a také překryvové
interakce, kdy při dostatečné blízkosti atomů dochází k překryvu orbitalů a vzniku velkých
repulsních sil. Van der Waalsovy interakce souhrnně popisuje Lennardův-Jonesův potenciál,
vyjádřený rovnicí (9), kde 𝑟𝑖𝑗 udává vzdálenost páru atomů, 𝜀𝑖𝑗 je hloubka minima, 𝜎𝑖𝑗 je
kolizní průměr (𝜎𝑖𝑗 = 2−1⁄6 𝑟0 , kde 𝑟0 je průměr atomu). Průběh Lennardova-Jonesova
potenciálu je ilustrován na obrázku 6 na straně 15.
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𝑈𝑣𝑑𝑊 (𝑟) =

∑
𝑖>𝑗 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑦

𝜎𝑖𝑗
4𝜀𝑖𝑗 [( )
𝑟𝑖𝑗
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6

𝜎𝑖𝑗
−( ) ]
𝑟𝑖𝑗

(9)

Obrázek 6. Průběh Lennardova-Jonesova potenciálu. Obrázek ilustruje, jak při snižování vzdálenosti
mezi atomy začne převládat odpuzující interakce, a naopak při zvyšování vzdálenosti spolu atomy
přestávají interagovat. Čárkovaně je znázorněna funkce využívající interakčního useknutí dosahující
nuly v konečné vzdálenosti X. Převzato a upraveno z 96.

Přestože jsou elektrony v molekulách rozloženy složitěji než u sféricky symetrických iontů,
mohou být elektrostatické interakce popsány Coulombovým zákonem (10), kde 𝑞𝑖 a 𝑞𝑗 jsou
parciální náboje atomů, 𝜀 permitivita prostředí a 𝑟𝑖𝑗 vzdálenost interagujících atomů. Průběh
elektrostatických interakcí je ilustrován na obrázku 7 na straně 16.

𝑈𝑒𝑙 (𝑟) =

∑
𝑖>𝑗 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑦

15

𝑞𝑖 𝑞𝑗
4𝜋𝜀𝑟𝑖𝑗

(10)

Obrázek 7. Průběh elektrostatického potenciálu. Obrázek ilustruje, jak při zvyšování vzdálenosti
spolu atomy přestávají interagovat. Čárkovaně je znázorněna funkce využívající interakčního
useknutí dosahující nuly v konečné vzdálenosti X. Převzato a upraveno z 96.

V praxi se však používají určitá omezení šetřící výpočetní čas, protože složitost výpočtu
nevazebných interakcí kvadraticky závisí na počtu atomů v systému97. Mohou se zanedbávat
síly působící na vzdálenost větší než zvolená hodnota (interakční useknutí, z angl. cutoff),
funkce poté dosahuje nuly v zadané vzdálenosti, na obrázcích 6 a 7 reprezentované
vzdáleností X. Případná chyba může být omezena přičtením korekcí, případně se používají
speciální metody jako Ewaldova sumace98.

1.2.5 Detekce tunelů proteinové struktury programem CAVER
Při studiu enzymů a jejich substrátů je podstatnou součástí detekce a analýza tunelů,
kterými substráty a produkty dosahují aktivního místa enzymu. K tomuto účelu bylo
vyvinuto mnoho softwarových nástrojů a algoritmů. Jedním z nejpoužívanějších je CAVER,
který umožňuje přesný a automatizovaný výpočet tunelů statických struktur99.
Z geometrického hlediska může být tunel aproximován množinou sfér s jednoznačnou
pozicí v prostoru a s odpovídajícím van der Waalsovým poloměrem (Obr. 8 C str. 18). Takto
vytvořené tunely mohou být porovnávány pro své poloměry a omezenou velikost molekul,
které mají možnost tunelem prostupovat100. Pro výpočet je nutné zvolit počáteční souřadnice,
což je důležité z hlediska reprodukovatelnosti výsledků, protože počáteční bod ovlivňuje
celkovou délku identifikovaných cest a tím i váhovou funkci. Po výpočtech mohou být
tunely vizualizovány několika způsoby. Křivkami, které popisují lokalizaci a zakřivení
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tunelu, dále množinou sfér ilustrujících geometrii tunelu bez asymetrických částí či
povrchem, který přesně zachycuje geometrii tunelů včetně všech asymetrií101.
CAVER 3.0 využívá algoritmu rozděleného na tři oddělené kroky, což zvyšuje
výpočetní efektivitu99. Prvním je identifikace přístupových cest, která probíhá ve všech
snímcích analyzované trajektorie. Nejdříve se konstruuje Voroného diagram, pro jehož
sestrojení se využívá Delaunayova triangulace102 (Obr. 8 A str. 18). Voroného diagram 𝒱(A)
představuje rozklad množiny bodů A na n uzavřených či otevřených oblastí 𝒱(A) =
{𝒱(a1 ), 𝒱(a2 ), … , 𝒱(an )} takových, že každý bod x ∈ 𝒱(ai ) je blíže bodu ai než
jakémukoliv bodu aj ∈ A. Jako množina bodů 𝐴 vystupují středy sfér, jež reprezentují atomy
v dané chemické struktuře. Z hlediska výpočetní náročnosti je výhodné využívat sfér
o stejném poloměru, proto se všechny atomy, větší než nejmenší atom, nahrazují určitým
počtem nejmenších atomů. Počáteční vrchol Voroného diagramu je určen jako nejbližší
vrchol ke zvolenému počátečnímu bodu. Identifikovaná cesta je posloupnost hran ve
Voroného diagramu, ve kterých jsou umístěny sféry s maximálním poloměrem, který
umožňuje vstupní struktura. Dále se definuje váhová funkce (v angl. cost function), která
hranám Voroného diagramu přiřazuje váhu (Obr. 8 B str. 18), a tím určuje pravděpodobnost,
že zjištěná cesta může sloužit pro transport. Váhová funkce je pro cestu se spojitě se měnící
šířkou definována rovnicí (11), kde funkce 𝑟(𝑙) definuje poloměr největší sféry se středem
ve vzdálenosti 𝑙 na příslušné cestě a která zároveň nekoliduje se vstupní strukturou. Parametr
𝑛 určuje váhu přikládanou poloměru sféry oproti délce 𝐿.
𝐿

𝑐(𝑟, 𝐿) = ∫ 𝑟(𝑙)−𝑛 𝑑𝑙 ,

kde 𝑛 ∈ ℝ≥0

(11)

0

Pro každý snímek trajektorie je nalezena cesta s nejnižší váhou Dijkstrovým algoritmem103,
přičemž ostatní cesty jsou vyloučeny.
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Obrázek 8. Postup při detekci tunelů. A) Vytvoření Voroného diagramu z výchozí množiny bodů
Delaunayovou triangulací. Vznikají tak Voroného buňky ohraničené hranami. Převzato a upraveno
z 104. B) Hranám Voroného diagramu je přiřazena hodnota váhovou funkcí, Dijkstrovým algoritmem
je nalezena cesta s nejnižší váhou, která je znázorněna silnější čarou. Převzato z 105. C) Nalezená
cesta může být vizualizována posloupností sfér, jejichž středy jsou umístěny na zjištěné cestě
a jejichž poloměr je omezen vstupní strukturou. Převzato a upraveno z 106.

Druhým krokem je seskupení identifikovaných cest do klastrů. Zjištěné cesty jsou nahrazeny
posloupností bodů a je spočítána jejich vzájemná vzdálenost 𝑑, pro dvě cesty 𝐴 a 𝐵 podle
rovnice (12).
𝑁

𝑑𝐴𝐵

1
𝑖−1
) ∙ |𝑇𝐴𝑖 𝑇𝐵𝑖 |
= ∙ ∑𝑤(
𝑁
𝑁−1

(12)

𝑖=1

V rovnici (12) je 𝑁 počet bodů, |𝑇𝐴𝑖 𝑇𝐵𝑖 | vzdálenost mezi dvěma korespondujícími body
a 𝑤 lineární funkce jejíž koeficienty jsou voleny konfiguračním souborem. V posledním
kroku probíhá seřazení dat a tvorba výstupních souborů.
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2

Cíl práce
Hlavním cílem této práce bylo studovat přístupové cesty molekul naftalenu

k aktivnímu místu cytochromu P450 1A2. V práci byla použita metoda řízené molekulové
dynamiky. Nejdříve bylo nutné provést MD simulace systému složeného z cytochromu P450
1A2, ukotveného ve fosfolipidové membráně a naftalenu. Dále vybrané trajektorie
prodlužovat a vhodnými nástroji analyzovat. V rámci tohoto cíle byl také sledován výskyt
molekul naftalenu na povrchu CYP1A2 a četnost otevírání tunelů.
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3

Metody

3.1

Příprava simulovaného boxu a parametrů pro
molekulárně-dynamické simulace cytochromu P450
1A2 ukotveného v membráně
Pro uskutečnění molekulových simulací jsou potřeba dva typy souborů, prvním je

formát pdb, který obsahuje některé údaje o atomech a sadu souřadnic, druhým je formát psf
obsahující jména a typy atomů, atomovou hmotnost a informace o vazbách mezi dvojicemi
atomů.
Soubor formátu pdb, který obsahoval strukturu plnodélkového CYP1A2 s hemem,
fosfolipidovou membránu a 38 molekul naftalenu rozmístěných okolo proteinu, byl převzat
z
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. Dále byl vytvořen soubor formátu psf, k tomu byl využit plugin psfgen dostupný

v programu VMD (verze 1.9.3)55 ve formě grafického rozhraní AutoPSF. Pro simulaci bylo
použito silové pole CHARMM27107 a jeho rozšíření pro lipidy CHARMM36108 a pro
vygenerování souboru psf byly použity standardní parametry těchto silových polí.
Dále bylo ve VMD využito pluginu Solvate k rozmístění rigidních molekul vody
(model TIP3P) okolo proteinu a doplnění na kvádr o rozměrech 130×126×141 Å, celkem
tedy 45 311 molekul vody. Dále byl využit plugin Autoionize k rozmístění 129 K+ a 140 Cldo boxu, to odpovídá koncentraci 0,15 mol·dm-3 a zajišťuje, že systém bude elektricky
neutrální. Celkově systém obsahoval 197 656 atomů.
Do molekulové simulace vstupovaly dva soubory formátu psf a pdb. Simulace byla
provedena programem NAMD (verze 2.12)109, určenému pro MD simulace. Proces byl
rozdělen na dvě části, ekvilibrační a produkční. Ekvilibrační fáze zahrnovala simulaci
o délce 24 ps s časovým krokem 0,1 fs. V produkční fázi byl nastaven časový krok na 2,0 fs
a celková délka simulace na 100 ns. Při simulacích byly vypisovány souřadnice do souboru
formátu dcd každou pikosekundu. Většina parametrů používaných pro řízení simulace byla
ponechána jako výchozí nebo volena dle manuálového doporučení pro daný systém96.
V ekvilibrační i produkční fázi byla nastavena teplota na 310 K a tlak na 101325 Pa.
Konstantní teplota a tlak byly udržovány pomocí kombinace metod Noséova-Hooverova
termostatu110 a Langevinova pístu111. Interakční useknutí (z angl. cutoff) nevazebných
interakcí bylo nastaveno na 12 Å a funkce se začala uplatňovat při vzdálenosti 10 Å. Taktéž
bylo využito Ewaldovy sumace98.
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Z počáteční struktury bylo simulacemi získáno 40 trajektorií o celkové délce 4 μs. Tři
vybrané trajektorie byly následně rozvětveny a prodlouženy tak, že z posledního snímku
trajektorie bylo vytvořeno 10 stejných výchozích bodů, ze kterých byly vedeny simulace
o totožné délce a nastavení jako v produkční fázi výchozích simulací. Těmito 30 paralelními
simulacemi bylo získáno 30 trajektorií o celkové délce 3 μs, z nichž byla obdobně
rozvětvena a prodloužena jedna trajektorie (Obr. 8). Celková délka všech provedených
simulací tedy byla 8 μs. Pro vizualizaci a vytvoření všech obrázků ve výsledkové části byl
použit program VDM.

Obrázek 8. Schéma provedených simulací cytochromu P450 1A2 ukotveného v membráně.
Z prvních 40 trajektorií byly rozvětveny a prodlouženy tři trajektorie a z jedné z nich byla dále
rozvětvena a prodloužena jedna trajektorie. Celková délka provedených simulací byla 8 μs.

3.2

Analýza tunelů v katalytické doméně cytochromu
P450 1A2 programem CAVER
Pro analýzu tunelů vedoucích z povrchu cytochromu P450 1A2 k aktivnímu místu byl

použit CAVER (verze 3.0)99. Analyzováno bylo všech 40 původních trajektorií, ty však
musely být vhodným způsobem upraveny. Trajektorie byly strukturně přeloženy přes
proteinovou páteř tvořenou atomy Cα pomocí pluginu RMSD (z angl. root-mean-square
deviation) dostupného ve VMD. Dále byla analyzována spojená trajektorie o délce 4 μs z níž
byly vytvořeny struktury formátu pdb sloužící jako vstupní data programu CAVER. Mezi
jednotlivými analyzovanými strukturami byl časový úsek 200 ps.
Minimální poloměr identifikovaných tunelů byl zvolen jako 1,9 Å. Povrch proteinu
byl definován parametry shell radius a shell depth jejichž hodnota byla 4,0 Å. Počáteční bod
pro hledání tunelů byl zvolen jako těžiště mezi Cα atomy aminokyselin T124 a T321 a Fe
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atomu v molekule hemu. Následující body byly specifikovány parametry max distance 3 Å,
který určuje maximální vzdálenost každého dalšího bodu, a desired radius 5 Å, jež
specifikuje minimální vzdálenost bodu od vstupní struktury. Detekované tunely byly
rozřazeny do jednotlivých klastrů, pro toto rozřazení byly voleny parametry
weighting coefficient 15, clustering threshhold 5 a exclude start zone 10 Å.
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4

Výsledky

4.1

Analýza

přístupových

cest

molekul

naftalenu

k aktivnímu místu cytochromu P450 1A2
Výchozí struktura obsahovala cytochrom P450 1A2 ukotvený ve fosfolipidové
membráně, molekuly vody, ionty a 38 molekul naftalenu. Simulacemi byly získány
trajektorie, ve kterých molekuly naftalenu přecházely z vodného prostředí okolo proteinu do
membrány. Některé molekuly naftalenu se však zanořovaly do struktury CYP1A2. Na
základě vzdálenosti mezi atomem C5 v molekule naftalenu a iontem železa hemu byly
vybrány trajektorie, ve kterých byl naftalen zanořen nebo se vyskytoval u ústí tunelů. Poté
byly rozvětveny na 10 stejných výchozích bodů a prodlouženy, čímž se zvýšila
pravděpodobnost dosažení aktivního místa. Analyzované trajektorie tak dosáhly celkové
délky 8 μs. Tímto způsobem byly pozorovány zejména tunely 2b, 2c, 2f a 3.

4.1.1 Naftalen může využívat tunely 2b a 2c k transportu
k aktivnímu místu cytochromu P450 1A2
U více než poloviny trajektorií se naftalen zdržoval u vstupu do tunelu 2c v okolí
aminokyselin helixů I a G zobrazených na obrázku 9 na straně 24. K ústí těchto tunelů přišla
molekula naftalenu z vodného prostředí. Vzdálenost mezi hemem a naftaleny, vyskytujícími
se u ústí tunelu 2c, se pohybovala v rozmezí 17 až 20 Å. V 25 ze 40 trajektorií bylo vizuálně
pozorováno, že strukturní uspořádání umožňuje průchod naftalenu tunelem 2c. V některých
trajektoriích však k hlubšímu zanoření naftalenu do cytochromu P450 1A2 stericky
zabraňovaly aminokyseliny tvořící tunel 2c.
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Obrázek 9. Molekula naftalenu u vstupu do tunelu 2c. Cytochrom P450 1A2 je zobrazen stuhovým
modelem, k tomu jsou zvýrazněny aminokyseliny tvořící ústí tunelu 2, molekula naftalenu a hem
tyčinkovým modelem. Atomy jsou obarveny podle atomových typů, molekula naftalenu je obarvena
žlutě. Hemové železo je zvýrazněno oranžovou sférou.

V jedné trajektorii prošel naftalen tunelem 2c do dutiny jejíž součástí je aktivní místo,
od hemu byl naftalen vzdálen 12 Å. Nejprve se vyskytoval u ústí tohoto tunelu, poté došlo
ke zvětšení průměru tunelu o cca 2 Å a k zanoření naftalenu. Naftalen však setrvával
v poloze po zanoření a více se k aktivnímu místu nepřibližoval, proto byla tato trajektorie
rozvětvena na 10 výchozích struktur a prodloužena celkově o 1 μs. U třech z deseti
prodloužených trajektorií se naftalen posunul na vzdálenost okolo 7 Å od hemového železa,
v ostatních setrvával v původní vzdálenosti 12 Å. Průběh vazby molekuly naftalenu do
aktivního místa tunelem 2c je ukázán na obrázku 10 na straně 25.
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Obrázek 10. Vazba naftalenu do aktivního místa cytochromu P450 1A2 tunelem 2c. Žlutá čára
ilustruje zanoření molekuly naftalenu okolo helixů G a I až k aktivnímu místu. Cytochrom P450 1A2
je zobrazen stuhovým modelem, přičemž ústí tunelu 2c je tvořeno barevně znázorněnými částmi.
Žlutými sférami je zobrazen uhlík C5 v molekule naftalenu, která byla v trajektorii zobrazena
s časovým rozestupem 20 ps. Molekula hemu je zobrazena tyčinkovým modelem s oranžovou sférou
zvýrazňující železo. Atomy fosforu v membráně jsou zobrazeny jako tmavé sféry.

Celkově ve třech ze 40 trajektorií se zanořoval naftalen tunelem 2b. V jedné trajektorii
vstupoval do tunelu 2b, ke kterému přišel z membrány. Vstup do tohoto tunelu je spolu
s aminokyselinami znázorněn na obrázku 11 A na straně 26. Naftalen byl od hemu vzdálen
přibližně 19 Å a vizuálně byla detekována přístupnost naftalenu k aktivnímu místu, proto
byla tato trajektorie rozvětvena a prodloužena celkově o 1 μs. Ve dvou dalších trajektoriích
se molekuly naftalenu pohybovaly okolo ústí tunelu 2b, nedosáhly však hlubšího zanoření
a k hemu se přiblížily maximálně na vzdálenost 20 Å.
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Obrázek 11. A) Molekula naftalenu u vstupu do tunelu 2b. Cytochrom P450 1A2 je zobrazen
stuhovým modelem, k tomu jsou zvýrazněny aminokyseliny tvořící ústí tunelu 2b. B) Průřez
aktivního místa CYP1A2 s navázanou molekulou naftalenu vzdálenou 6,98 Å od atomu železa.
Povrch CYP1A2 je zobrazen šedou barvou. U obou obrázků jsou molekula naftalenu a hem
zobrazeny tyčinkovým modelem, atomy jsou obarveny podle atomových typů, molekula naftalenu
je obarvena žlutě. Hemové železo je zvýrazněno oranžovou sférou.

U deseti prodloužených trajektorií byl sledován další postup molekuly naftalenu
tunelem 2b. Ve většině trajektorií naftalen dále nepostupoval a udržoval si od hemu
vzdálenost mezi 17 až 20 Å. V jedné trajektorii ale přišel naftalen až do aktivního místa do
vzdálenosti 7 Å od hemu (Obr. 11 B). Průběh vazby molekuly naftalenu do aktivního místa
tunelem 2b je ukázán na obrázku 12 na straně 27. V jedné z prodloužených trajektorií se
naftalen částečně zanořil tunelem 2f, proto byla tato trajektorie rozvětvena a prodloužena.
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Obrázek 12. Vazba naftalenu do aktivního místa cytochromu P450 1A2 tunelem 2b. Žlutá čára
ilustruje zanoření molekuly naftalenu okolo zvýrazněných strukturních elementů tvořících ústí tunelu
2b. Cytochrom P450 1A2 je zobrazen stuhovým modelem. Žlutými sférami je zobrazen uhlík C5
v molekule naftalenu, která byla v trajektorii zobrazena s časovým rozestupem 20 ps. Molekula
hemu je zobrazena tyčinkovým modelem s oranžovou sférou zvýrazňující železo. Atomy fosforu
v membráně jsou zobrazeny jako tmavé sféry.

4.1.2 Naftalen se částečně zanořuje do cytochromu P450 1A2
tunely 2f a 3, nepřistupuje však k aktivnímu místu
V jedné z deseti prodloužených trajektorií byla detekována molekula naftalenu
částečně zanořená do tunelu 2f (Obr. 13 str. 28). Nejdříve přecházela z membrány do
vodného prostředí a následně přistupovala k ústí tunelu 2f. Tato trajektorie byla rozvětvena
a prodloužena, ale navzdory otevřenému tunelu 2f zůstával naftalen na rozhraní mezi
membránou a cytochromem P450 1A2 ve vzdálenosti průměrně 22 Å od hemu.
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Obrázek 13. Částečné zanoření naftalenu do cytochromu P450 1A2 tunelem 2f. Žlutá čára ilustruje
zanoření molekuly naftalenu okolo zvýrazněných strukturních elementů tvořících ústí tunelu 2f.
Cytochrom P450 1A2 je zobrazen stuhovým modelem. Žlutými sférami je zobrazen uhlík C5
v molekule naftalenu, která byla v trajektorii zobrazena s časovým rozestupem 20 ps. Molekula
hemu je zobrazena tyčinkovým modelem s oranžovou sférou zvýrazňující železo. Atomy fosforu
v membráně jsou zobrazeny jako tmavé sféry.

U 14 ze 40 trajektorií docházelo k rozestupu helixů F a G, mezi kterými se nachází
tunel 3. V těchto trajektoriích se naftalen částečně zanořil mezi tyto helixy a dosahoval tak
vzdálenosti okolo 19 Å od hemu (Obr. 14 str. 29). K ústí tunelu 3 přicházela molekula
naftalenu přímo z vodného prostředí.
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Obrázek 14. Částečné zanoření naftalenu do cytochromu P450 1A2 tunelem 3. Žlutá čára ilustruje
zanoření molekuly naftalenu okolo zvýrazněných strukturních elementů tvořících ústí tunelu.
Cytochrom P450 1A2 je zobrazen stuhovým modelem. Žlutými sférami je zobrazen uhlík C5
v molekule naftalenu, která byla v trajektorii zobrazena s časovým rozestupem 20 ps. Molekula
hemu je zobrazena tyčinkovým modelem s oranžovou sférou zvýrazňující železo. Atomy fosforu
v membráně jsou zobrazeny jako tmavé sféry.

Dalšímu zanoření však stericky zabraňovaly okolní aminokyseliny (Obr. 15 str. 30).
Pro rozvětvení a prodloužení byla vybrána jedna z trajektorií, ve které se naftalen nacházel
nejblíže k hemu ve vzdálenosti 17 Å. U všech deseti prodloužených trajektorií se však
naftalen pohyboval ve vzdálenosti 16 až 19 Å od hemu. Ačkoliv se nacházel ve stejné dutině
jako v případě vstupu tunelem 2c nedošlo k zanoření do aktivního místa.
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Obrázek 15. Molekula naftalenu u vstupu do tunelu 3. Cytochrom P450 1A2 je zobrazen stuhovým
modelem, k tomu jsou zvýrazněny aminokyseliny tvořící ústí tunelu 3, molekula naftalenu a hem
tyčinkovým modelem. Atomy jsou obarveny podle atomových typů, molekula naftalenu je obarvena
žlutě. Hemové železo je zvýrazněno oranžovou sférou.

4.2

Charakterizace přístupových a výstupních cest
cytochromu P450 1A2 pomocí programu CAVER
Simulace cytochromu P450 1A2 ve fosfolipidové membráně s molekulami naftalenu

byly použity pro analýzu tunelů uvnitř proteinu programem CAVER. Byly analyzovány
trajektorie o celkové délce 4 μs. Klasifikace těchto tunelů byla provedena na základě
nomenklatury, kterou zavedl Cojocaru a kolektiv62. Pravděpodobnosti otevření a maximální
poloměr tunelů jsou uvedeny v tabulce 3 a identifikované tunely jsou zobrazeny na obrázku
9 na straně 31. Nejvyšší pravděpodobnost otevření byla identifikována u tunelu 2c, který
prochází mezi helixy G, I a BC smyčkou. Tunel w vystupuje mezi helixem B a BC smyčkou
a tunel 2e skrz BC smyčku. Tunel 2b směřuje na rozhraní mezi membránou a CYP1A2
a prochází mezi BB' smyčkou, β1 a β3 skládanými listy. Ostatní identifikované tunely 4,
s a 2f již nevykazují velkou pravděpodobnost otevření. Tunel 2f vystupuje mezi FG smyčkou
a β5 skládaným listem, tunel 4 skrz FG smyčku a tunel s mezi helixy E, F, I a β5 skládaným
listem.
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Tabulka 3. Pravděpodobnost otevření a maximální poloměr identifikovaných tunelů během simulací
membránově vázaného cytochromu P450 1A2 o celkové délce 4 μs.

Tunel

Pravděpodobnost otevření [%]

Maximální poloměr tunelu [Å]

2c

66

2,8

w

14

2,7

2e

13

2,5

2b

6

2,9

4

1

1,9

s

˂1

1,9

2f

˂1

2,2

Obrázek 15. Tunely identifikované ve struktuře cytochromu P450 1A2 ukotveného ve
fosfolipidové membráně. Ve struktuře jsou zvýrazněny a označeny druhy tunelů, které byly
identifikovány v trajektoriích o celkové délce 4 μs. Cytochrom P450 1A2 je zobrazen stuhovým
modelem. Molekula hemu je zobrazena tyčinkovým modelem s oranžovou sférou zvýrazňující
železo. Atomy jsou obarveny dle atomových typů, atomy fosforu v membráně jsou zobrazeny jako
tmavé sféry.

4.3

Na povrchu cytochromu P450 1A2 jsou místa se
zvýšenou hustotou výskytu molekul naftalenu
S cílem prozkoumat interakce molekul naftalenu s povrchem cytochromu P450 1A2

byl sledován výskyt naftalenu ve vzdálenosti nejvýše 5 Å od povrchu v průběhu všech MD
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simulací o celkové délce 8 μs. Naftalen se často vyskytovat v oblastech zvýrazněných
žlutými ovály (Obr. 16). V okolí helixů F a G jsou tři místa s vyšší hustotou výskytu a také
zde ústí některé tunely, obdobně je tomu mezi helixy B, C a BC smyčkou. Ale také na
místech bez blízkého ústí tunelu byla identifikována výrazná hustota výskytu, například nad
helixem H nebo u β5 skládaného listu a FG smyčky.

Obrázek 16. Hustota výskytu molekul naftalenu na povrchu cytochromu P450 1A2. Cytochrom P450
1A2 je znázorněn stuhovým modelem. Žlutými sférami je zobrazen uhlík C5 v molekulách naftalenu,
které byly zobrazeny s časovým rozestupem 20 ps v maximální vzdálenosti 5 Å od povrchu. Žlutými
ovály jsou zvýrazněny oblasti se zvýšenou hustotou výskytu naftalenu. Barevné kruhy s čísly značí
místa, do kterých ústí tunely. Velkými písmeny jsou označeny strukturní elementy, mezi kterými byla
identifikována zvýšená hustota výskytu.
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5

Diskuze
V této práci byly s využitím molekulového modelování studovány přístupové cesty,

kterými mohou molekuly naftalenu přistupovat k aktivnímu místu cytochromu P450 1A2.
Aktivní místo je u CYP1A2 zanořeno uvnitř katalytické domény a v krystalové struktuře
nejsou patrné žádné tunely přístupné pro substráty63. Je tedy zřejmé, že transport molekul je
spojen se změnami ve struktuře proteinu vytvářejícím přístupné tunely64. Tyto konformační
změny ovlivňuje mnoho faktorů, například interakce s membránou nebo alosterická regulace
na úrovni nekovalentních interakcí32,112.
Substráty CYP1A2 jsou převážně hydrofobního charakteru a mají tedy tendenci
přecházet z vodného prostředí do membrány. Tento jev je v simulacích s naftalenem zřejmý,
protože většina molekul naftalenu se po 100 ns vyskytovala v membráně. Předpokládá se
tedy, že budou substráty preferovat tunely ústící do oblasti mezi cytochromem
a membránou32,62,113–115. Tato hypotéza však nebyla kompletně potvrzena neřízenými MD
metodami. Na počátku simulací byly rozmístěny molekuly naftalenu do vodného prostředí
okolo katalytické domény. Byl pozorován přístup molekul naftalenu přímo k některým
tunelům ústícím do vodného prostředí, tedy bez předchozího kontaktu s membránou.
Naftalen tímto způsobem přistupoval k tunelům 2c, 3 a 4. K ústí tunelu 2f přistupovala
molekula naftalenu z vodného prostředí, do kterého ale vstoupila z membrány. Transport
z membrány do vodného prostředí a poté vstup tunelem ústícím mimo prostředí mezi
cytochromem a membránou již popsán byl78,116. Vstup substrátu bez předchozího kontaktu
s membránou byl pozorován v MD simulacích, ve kterých byl substrát rozmístěn okolo
CYP2D678. Také je však zdůrazňováno, že různé substráty mohou pro přístup k aktivnímu
centru využívat různé tunely65. Vstup substrátu do tunelu tedy může v daných simulacích
záviset právě na povaze zvoleného substrátu.
V provedených simulacích byl pozorován transport molekuly naftalenu, která
vstupovala do tunelu takovým způsobem, že se nejdříve určitou dobu pohybovala v okolí
tunelu, poté došlo ke konformační změně následované velmi rychlým vstupem. Takový
průběh by mohl naznačovat vstup mechanismem indukovaného přizpůsobení. Při vstupu do
tunelu 2c byla také podstatná orientace naftalenu vůči tunelu, který měl úzký charakter
a dovoloval by tedy vstup pouze planárním molekulám. Tento pozorovaný jev je také
v souladu s faktem, že substráty CYP1A2 jsou planárního charakteru. Po vstupu do tunelu
bylo zaznamenáno několik událostí podporujících model dvoukrokového přístupu
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k aktivnímu místu. Z trajektorií je zřejmé, že naftalen tunely neprocházel kontinuálně až
k aktivnímu místu, ale v určitých úsecích setrvával a v některých trajektoriích dokonce
vůbec nepokračoval k aktivnímu místu. Aminokyseliny tvořící tunely tedy mají z důvodů
odlišných chemických a geometrických vlastností zásadní vliv na specifitu a celkový
transport substrátů k aktivnímu místu. Mechanismus indukovaného přizpůsobení již byl
popsán např. u CYP2D6117 a CYP101A169. Model dvoukrokového přístupu k aktivnímu
místu byl již také v literatuře diskutován9,68,69.
Ze získaných výsledků vyplývá, že by naftalen mohl k aktivnímu místu přistupovat
tunely 2c a 2b. Taktéž tunely 2f a 3 mohou sloužit k transportu substrátů, v případě naftalenu
však nebyl pozorován postup přímo k aktivnímu místu, ale pouze do oblasti blízké hemu
nebo, v případě tunelu 2f, k místu společnému pro tunely 2b a 2f.
V provedených simulacích bylo nalezeno sedm tunelů, které mohou sloužit pro
transport substrátu a produktů nebo k regulaci solvatace. Tyto tunely ústí na distální straně
s flexibilními strukturními elementy, konkrétně se jedná o helixy F, G, smyčky BC
a FG23,118,119. Obecně dochází ke konformačním změnám častěji na povrchu cytochromů
P450 než u zanořených strukturních elementů78. Konformační změny byly pozorovány, ale
ne všechny byly spojeny se vstupem naftalenu nebo otevíráním tunelů. V mnoha
trajektoriích byl rozestup helixů F a G spojen se zanořením naftalenu tunely 2c a 3. Při
zanoření tunelem 3 molekuly naftalenu nepokračovaly dále ani v deseti prodloužených
trajektoriích, protože v dalším postupu jim stericky bránily aminokyseliny a celková poloha
helixu I. Vedlejším tunelem 2c však naftalen postoupil až k aktivnímu místu, je tedy možné,
že právě rozestup helixů F a G při zanoření tunelem 3 vyvolává uzavření tohoto tunelu a
neumožňuje další postup.
Cytochrom P450 1A2 má na svém povrchu hydrofobní místa, která mohou sloužit pro
záchyt molekul substrátu a k následnému transportu substrátu do aktivního místa74. Při
studiu interakcí molekul naftalenu s povrchem CYP1A2 byla nalezena místa se zvýšenou
hustotou výskytu molekul naftalenu. V těchto místech ústí některé tunely, které slouží pro
transport substrátů a produktů. Ústí tunelů je tvořeno aminokyselinami, které ovlivňují
rozpoznávání a zanořování do těchto tunelů2,71. Rozpoznání a vstup substrátu jsou
považovány za nejpomalejší krok v katalytickém cyklu, který limituje celkovou rychlost
katalytické reakce2. Místa se zvýšenou hustotou výskytu v blízkosti ústí tunelů utvrzují
představy o důležitosti hydrofobních aminokyselin na povrchu CYP1A2 při rozpoznávání
a vstupu substrátů do těchto tunelů.
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Z obrázku 10 na straně 33 vyplývá korelace mezi hustotou výskytu naftalenu u vstupu
do tunelu 2c, jeho frekventovaným otevíráním a také zanořením v jedné z trajektorií. Totéž
by se dalo konstatovat pro tunel 2b pouze s nižší frekvencí otevírání.
Provedené simulace vedly k vazbě molekuly naftalenu do aktivního místa CYP1A2,
proto je možno považovat techniky molekulového modelování za použitelné pro sledování
vstupu molekul substrátu do aktivního místa CYP1A2. Tato metodika byla již v literatuře
navrhována120,121 i použita78.
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6

Závěr
Tato bakalářská práce se věnovala studiu přístupových cest naftalenu do aktivního

místa cytochromu P450 1A2 metodou řízené molekulové dynamiky. Práce poskytla tyto
výsledky:
•

Metody molekulové dynamiky jsou použitelné pro sledování vstupu molekul
naftalenu do aktivního místa CYP1A2.

•

Byl pozorován vstup molekuly naftalenu tunely 2b a 2c do aktivního místa CYP1A2.

•

Programem CAVER bylo identifikováno sedm tunelů, kterými by naftalen mohl
přistupovat do aktivního místa CYP1A2.

•

Cytochrom P450 1A2 má na svém povrchu hydrofobní místa, která mohou sloužit
pro záchyt molekul naftalenu a k následnému transportu do aktivního místa.
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