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Úvod 
Proteiny jsou univerzální a nejpoužívanější buněčné nástroje. Ve 

schopnosti katalyzovat chemické reakce se jim v přírodě nic nevyrovná. 
Mají významnou funkci v metabolismu, v buněčné signalizaci, podílí se na 
procesu ukládání genetické informace a tvoří i mechanickou oporu buňky. 
Ohromné množství funkcí proteinů s sebou nese i ohromné množství jejich 
tvarů a struktur. 

Přesto je každý protein sestaven z jednoduchých stavebních prvků – 
aminokyselin. Každá z nich má mnoho možností, jak interagovat se svými 
sousedy. Proměnlivost struktury proteinů pak jedině závisí na sekvenci 
řazení aminokyselin. 

Charakter a relativní síla jednotlivých interakcí mezi 
aminokyselinami se experimentálně stanovuje obtížně, protože je těchto 
interakcí v každém proteinu příliš mnoho. Na druhou stranu jsou metody 
teoretické chemie na takovýto úkol dobře přizpůsobeny a mohou vnést 
alespoň trochu světla do informací o struktuře, stabilitě a původu těchto 
interakcí. Cílem této disertační práce je popis interakcí mezi vedlejšími 
řetězci aminokyselin v proteinech s použitím pokročilých metod současné 
teoretické chemie. Snažili jsme se především nalézt odpovědi na 
následující otázky:  

1. Jak silné jsou tyto interakce v hydrofobním jádře proteinu? 
2. Jak silné jsou další stabilizující interakce v proteinech například v 

solných můstcích? 
3. Z čeho pramení neobvykle silné interakce prolinu s tryptofanem? 
4. Které výpočetní metody jsou dostatečně efektivní a přitom přesné, 

aby bylo možné je využít pro popis interakcí vedeljších řetězců 
aminokyselin?  

5. Co dalšího se můžeme dozvědět z dekompozice interakčních energií 
pomocí metody DFT-SAPT? 

6. Jak rozdílné mohou být interakcí mezi vedlejšími řetězci 
aminokyselin v proteinech? 

7. Jak dobře jsou tyto interakce popisovány pomocí běžně používané 
metody empirického potenciálu, tzv. force field metody?  

8. Jak se změní interakční energie v přítomnosti rozpouštědla?  
9. Jakou distribuci mají interakční energie mezi vedlejšími řetězci 

aminokyselin v proteinech a co přesně představují representační 
páry aminokyselin z Atlasu interakcí vedlejších řetězců aminokyselin 
(Atlas of Protein Side-Chain Interactions)? 
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Metody  
Metodická část této práce se skládá ze dvou částí: (a) výběru 

vhodného modelu zkoumaných interakcí a (b) výběru použitelné výpočetní 
metody schopné dostatečně přesného výpočtu interakčních energií. 

Výběr vhodných model ů 
Pro studium interakcí uvnitř hydrofobního jádra proteinu a pro 

studium solných můstku jsme použili krystalových struktur malého 
proteinu rubredoxinu. Neobvykle silné interakce mezi prolinem a 
tryptofanem jsme zkoumali na strukturách miniproteinu tryptofanové klece 
a vazebných domén EVH1 a GYF. Největší část práce byla založena na 
datech převzatých z Atlasu interakcí vedlejších řetězců aminokyselin 
(Atlas of Protein Side-Chain Interactions).  

Atlas interakcí vedlejších řetězců aminokyselin obsahuje data o 
vzájemné poloze vedlejších řetězců aminokyselin pro každou jejich 
kombinaci. Pomocí shlukové analýzy jsou pak v Atlasu označena 
preferenční místa a každý shluk je představován jednou reprezentativní 
strukturou interakčního páru. Pro studium rychlosti a přesnosti výpočetních 
metod jsme použili subset 24 párů, který obsahoval všech 20 různých 
aminokyselin ve všech typických interakcích. Později jsme použili i matici 
všech (20×20) reprezentačních párů a nakonec i všechny kontakty mezi 
vybranými vedlejšími řetězci aminokyselin, které Atlas obsahoval. 

Výběr výpo četních metod 
Použili jsme několik výpočetních metod, jak přesnější 

kvantověchemické či semiempirické metody, tak rychlejší metody 
empirického potenciálu. Jako nejpřesnější metodu, se kterou jsme 
porovnávali kvalitu všech ostatních, jsme použili metodu CCSD(T)|CBS.  

Kvantověchemické výpočty byly prováděny pomocí rozhraní „cuby“ 
napsaného dr. Janem Řezáčem. Většina kvantověchemických výpočtů (RI-
DFT-D, RI-MP2) byla provedena v programu Turbomole 5.8. 
Dekompozice interakčních energií byly prováděny metodou DFT-SAPT za 
pomoci dalších dvou výpočetních programů – Gaussian 03 a Molpro 2006. 
Molpro 2006 byl také použit při výpočtech metodou CCSD(T). 

Semiempirické výpočty byly také prováděny pomocí rozhraní 
„cuby“. Výpočty metodou PM6 byly prováděny v programu MOPAC2007 
a korekce pro disperzi a vodíkové vazby byly přidávány pomocí kódu 
v ruby od dr. Jana Řezáče. Výpočty metodou SCC-DFTB-D se prováděly 
v programu dftb+. 
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Všechny výpočty metodami empirického potenciálu byly provedeny 
v programovém balíku Gromacs 3.3. Topologie a parciální náboje 
aminokyselin byly převzaty z Amberportu od Sorina a Pandeho a byly 
upraveny tak, aby představovaly pouze vedlejší řetězce aminokyselin. 
Tímto způsobem jsme upravili empirické potenciály parm03 a OPLS-
AA/L. 

Výsledky 
Pomocí metody DFT-SAPT byly vypočteny interakční energie mezi 

všemi kontakty vedlejších řetězců aminokyselin v hydrofobním jádře 
rubredoxinu. Největší příspěvek k celkové stabilizaci jádra poskytují 
aromatické zbytky F30, F49 a W37, následované alifatickým zbytkem L33. 
Většina stabilizační energie pochází z disperzního příspěvku, který má 
podobný profil jako celková stabilizační energie. 

K termostabilitě proteinů přispívají rovněž solné můstky, kterých je 
v termofilních proteinech více než v proteinech mesofilních. Pomocí 
různých metod byly vypočteny interakční energie šesti solných můstků 
z mesofilních i termofilních variant rubredoxinu. Přestože je interakční 
energie solných můstků ve vakuu porovnatelná s kovalentní vazbou, 
v přítomnosti polarizovatelného okolí nebo při deionizaci vlivem změny 
pH interakce zeslábne, až zanikne.  

Termostabilita proteinu může být ovlivněna i tzv. „prolinovým 
pravidlem“. To uvádí, že vložení prolinů (P) do vhodně zvolených pozic 
zvýší termostabilitu proteinu. Jedním z vysvětlení tohoto chování může být 
neobyčejně silná interakce prolinu s aromatickými zbytky. Interakce mezi 
prolinem a tryptofanem může být přisouzena příznivým elektrostatickým 
interakcím dusíkového atomu prolinu a také silnému disperznímu kontaktu 
mezi kruhy tryptofanu a prolinu. 

Set 24 nejtypičtějších párů vedlejších řetězců aminokyselin byl 
vybrán z Atlasu interakcí vedlejších řetězců aminokyselin pro porovnání 
jednotlivých výpočetních metod. Pro tento setu byly spočítány interakční 
energie různými metodami a porovnány s výsledky získanými  nejpřesnější 
metodou CCSD(T)|CBS. Byla nalezena širokou shodu mezi metodami, 
přestože rozpětí interakčních energií bylo extrémně široké – přes dva řády. 
Nejefektivnější metodou byla metoda RI-DFT-D. Rychlejší semiempirické 
metody PM6-DH a SCC-DFTB-D byly méně přesné, ale stále přesnější 
než metody empirického potenciálu parm03 a OPLS-AA/L.  

Dekompozice interakčních energií pomocí metody DFT-SAPT na 
použitém reprezentativním setu typických interakcí vedlejších řetězců 
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ukázala, že polární zbytky interagují především elektrostaticky, zatímco u 
nepolárních zbytků převažuje disperze. 

Metodou RI-DFT-D byla vypočítána interakční energie pro všech 
20×20 reprezentativních párů z Atlasu interakcí vedlejších řetězců 
aminokyselin. Většina těchto interakcí je ve vakuu přitažlivá. Jejich rozdíly 
jak v síle, tak v množství jsou enormní. Tato variabilita klade velké 
požadavky na přesnost metod používaných na výpočet interakčních 
energií.  

Výpočetní metody empirického potenciálu jsou nejpoužívanější 
metody pro simulace proteinů. Podle jejich chování na matici všech 
kontaktů lze říci, že jsou schopny hrubého popisu interakčních energií, ale 
trpí příliš strmou repulzní interakcí, což se u některých interagujících párů 
může projevit. 

Změna interakčních energií pro páry vedlejších řetězců aminokyselin 
v polarizovatelném prostředí byla vypočítána pomocí solvatačních modelů 
PCM a COSMO se dvěma rozdílnými dielektrickými konstantami (ε = 4 
pro napodobení proteinu a ε = 80 pro napodobení vodného prostředí). 
Vodné prostředí, případně prostředí proteinu značně posilovalo vliv zbytků 
aromatického a alifatického charakteru na úkor polárních a nabitých 
reziduí. 

Pro všechny páry obsahující tryptofan z databáze Atlasu byly 
vypočítány interakční energie. Distribuce interakčních energií se výrazně 
liší od distribuce interakčních energií pro shluk, z nějž byl reprezentativní 
pár vybírán. Většina kontaktů v databázi je náhodnějších a slabších než ty, 
které vybrala shluková analýza. Zdá se tedy, že reprezentativní páry, které 
se vyskytují v Atlasu interakcí vedlejších řetězců aminokyselin, jsou 
dostatečně rozpoznatelné jak geometricky tak i energeticky. Mohou tedy 
reprezentantovat strukturně a funkčně důležité interakce. 
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Závěry  
1. Většina interakční energie v hydrofobním jádře rubredoxinu pochází 

z disperzního příspěvku. Interakce mezi zbytky v hydrofobním jádře 
jsou také většinou silnější, než interakce mezi stejnými zbytky mimo 
hydrofobní jádro. 

2. Interakční energie solného můstku natolik slábne v přítomnosti 
polarizovatelného okolí, že může zcela zaniknout.  

3. Interakce mezi prolinem a tryptofanem mohou být silné jako 
interakce mezi dvěma aromatickými zbytky díky přítomnosti 
heteroatomu, který zesiluje elektrostatické interakce, a díky 
cyklickému uspořádání, které zesiluje disperzní interakci. 

4. Porovnáním metod na zkušebním setu jsme prokázali, že 
nejefektivnější metoda s dostatečnou přesností je metoda RI-DFT-D. 
Levnější semiempirické metody PM6-DH a SCC-DFTB-D byly 
méně přesné, ale stále přesnější než metody emprického potenciálu 
parm03 a OPLS-AA/L. Výpočty na zkušebním setu byly 
publikovány online v databázi www.begdb.com.  

5. Dekompozice interakčních energií s pomocí metody DFT-SAPT 
ukázala, že polární zbytky interagují především elektrostaticky, 
zatímco u nepolárních zbytků převažuje disperze. 

6. Rozdíly v síle a v množství jednotlivých interakcí vedlejších řetězců 
aminokyselin jsou enormní – v obou případech jde o rozdíly až o dva 
řády.  

7. Metody empirického potenciálu jsou schopny hrubého popisu 
interakčních energií, ale trpí příliš strmou repulzí, což se u některých 
interagujících párů může projevit.  

8. Vodné prostředí, případně prostředí proteinu, snižuje interakční 
energie pro nabité a polární zbytky, zatímco aromatické a alifatické 
zbytky nejsou tolik ovlivněny.  

9. Celková distribuce interakčních energií pro všechny páry jedné 
dvojice zbytků není ani Gaussovská, ani Boltzmannovská. Většina 
kontaktů v databázi je náhodnější a slabší než ty, které vybrala 
shluková analýza. Zdá se tedy, že reprezentativní páry, které se 
vyskytují v Atlasu interakcí vedlejších řetězců aminokyselin, jsou 
dostatečně rozpoznatelné jak geometricky tak i energeticky. Mohou 
tedy reprezentovat interakce důležité strukturně i funkčně. 
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