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Abstract 

The aim of this thesis is to investigate the accurate stabilization energy and binding 

free energy in various non-covalent complexes spanned from small organic 

molecules to biomolecules. Non-covalent interactions such as H-bonds, π...π stacking 

and halogen bonds are mainly responsible for understanding of most biological 

processes, such as small molecule interactions with surface, protein-ligand binding in 

the cell machinery, etc.  

In the thesis, different non-covalent complexes such as graphene…electron donor-

acceptor complexes, DNA base pair interaction with silica surface, etc, were 

investigated. The reference stabilization energies were calculated at ab initio level, 

e.g., CCSD(T)/CBS method wherever possible. On the other hand, more 

approximated scaled MP2 method (MP2.5/CBS/6-31G*(0.25)) is taken as reference 

instead of CCSD(T)/CBS due to the size of the complexes. Further, the DFT and 

MM energies were also tested towards the reference one. The knowledge of non-

covalent interaction is required for rationalizing of any association processes in 

nature which requires accurate description of the free energy change. The state-of-

the-art molecular dynamics simulation in full atomic scale and biased metadynamics 

free energy method is used for binding free energy calculations. The well tempered 

metadynamics simulation was adopted for obtaining the conformational free energy 

change in biomolecules. For alchemical free energy, the non-equilibrium fast growth 

thermodynamics integration has also been discussed.  
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Abstrakt  

Cílem této práce je prozkoumat přesné stabilizační energie a volné vazebné energie 

pro různé nekovalentní komplexy počínaje malými organickými molekulami a konče 

biomolekulami. Nekovalentní interakce např. vodíkové vazby, π…π patrové 

interakce či halogenové vazby jsou zodpovědné za pochopení většiny biologických 

procesů, jako jsou interakce malých molekul s povrchem, protein–ligand interakce v 

buňkách atd. 

V práci byly vypočteny stabilizační energie pro různé nekovalentní komplexy, jako 

elektronové donor-akceptorové komplexy grafenu, páry bazí DNA interagující s 

povrchem oxidu křemičitého atd. Referenční stabilizační energie, kdekoli to bylo 

možné, byly výpočteny pomocí metody CCSD(T)/CBS. Vzhledem k velikosti 

studovaných komplexů byly v některých případech použity jako referenční metody 

místo CCSD(T)/CBS více aproximativni metody, např. škálované MP2 

(MP2.5/CBS/6-31G*(0.25)). Mimo jiné byly stabilizační energie také počítané 

pomocí metod DFT a MM. Znalost nekovalentních interakcí je nevyhnutelná pro 

racionalizaci asociačních procesů v přírodě a vyžaduje přesný popis změn volné 

energie. Nejmodernější molekulově dynamické simulace s plně atomistickým 

popisem a “biased“ metadynamické simulace byly použity pro výpočet volné 

vazebné energie. “well“ temperované metadynamické simulace byly použity pro 

získání změn volné energie v důsledku konformačních změn biomolekul. V práci se 

také pojednává o alchymických výpočtech změn volné energie pomocí nerovnovážné 

“fast-growth“ termodynamické integrace.  

 

  



4 

 

1 Summary of Ph.D thesis 

1.1 Introduction 

Presently, an intense research interest has been given to the non-covalent interaction 

because they can play an important role in chemistry, physics and especially in 

biodisciplines. The non-covalent interactions determine the structure of 

biomacromolecules such as DNA, RNA and proteins and are responsible for the 

molecular recognition processes. The non-covalent interactions are also seen to 

contribute vastly in the field of drug design, crystallography or designing and 

synthesis of new materials
1-6

 etc. The following non-covalent interactions have been 

investigated throughout the thesis. 

1.1.1 H-bond Interactions 

H-bonding is one of the most important non-covalent interactions which can play an 

important role in supramolecular chemistry, molecular recognition and also drug 

design. A typical H-bond consists of a form of X-H...Y where the X atom is more 

electronegative than the H atom and is called as the proton donor whereas atom Y is 

electron reach substrate called proton acceptor. The H-bonds are mainly stabilized by 

electrostatic interaction between positively charged H and negatively charged Y. It is 

also partly stabilized by the charge transfer from the lone pairs of the proton 

acceptors to the X-H σ* antibonding orbitals of the proton donor.
7
 The well known 

examples of H-bond are the Adenine (A)…Thymine (T) and Guanine (G)…Cytosine 

(C) base pairs associated with two and three H-bonds, respectively.  

1.1.2 π...π Interactions 

The π...π interaction represents another type of non-covalent interaction which is 

known to be participating in the stability of the biomolecules such as protein folding, 

the drug binding to the protein cavity, etc. For example, its importance can be 

understood from the stability of double stranded (ds)-DNA upon base stacking. The 

benchmark study in the S22 data set revealed that the interaction energy for the 

stacked A...T and G...C pair contribute 73% and 60% to the total A...T and G...C H-

bond interaction energy, respectively.
8
 The driving force for the π...π interaction 

comes from the London dispersion forces.  

1.1.3 Halogen Bonds 

Halogen (X) bonding plays important role in the medicinal chemistry. It is reported 

that one-quarter of the newly introduced drugs involve the halogen atoms. A typical 

X-bond consists of A-X...D where X (X = Cl, Br, I) is halogen donor and D is 

electron donor or nucleophile. The stability of the X-bond is basically driven by a 

lewis acid-base adducts,
9-11

 most importantly, the σ-hole on the X atoms.
12

 The σ-

hole is a region of positive electrostatic potential (ESP) of halogen atom, which 

appears along the extension of the covalent A-X bond (cf. Figure 1). 
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Figure 1: Schematic representation of an halogen bond adduct between Bromobenzene and dimethyl ether. The 

electrostatic potential was calculated on 0.001 au molecular surface.  

Force Field Description of σ-hole: In the Molecular Mechanics (MM), the X-bond 

interaction cannot be simply described by conventional force fields, because they do 

not account for the anisotropic distribution of the charge density on the halogen 

atoms. Therefore, to perform the free energy simulations, “aF” (all fit)
13

 charge 

methodology has been employed to explicitly account for the anisotropy on the 

halogen atom which introduced a extra point charge on top of halogen atoms called 

explicit σ-hole (ESH). The point charge is fitted at a distance from the center of the 

halogen atoms which contains only one empirical parameter, the distance between 

the halogen atom center and the ESH. The charges were calculated with the restricted 

electrostatic potential approach (RESP). 

1.1.4 Dynamics of short RNA Hairpin Tetraloops 

The RNA hairpin, consisting of a double-stranded RNA (ds-RNA) stem and a 

terminal loop, is the most abundant secondary structure of RNA motif, and therefore, 

essential to the folding and functioning of RNAs. Thus the RNA hairpin is an ideal 

model system for understanding the general folding mechanism of the RNA 

molecules. 

The simulation of the folding/un-folding dynamics of biomolecules has been one of 

the major computational challenges of molecular biology. Presently, there exist 

several studies of the folding/un-folding dynamics investigated both theoretically and 

experimentally. Recent theoretical calculations e.g., molecular dynamics (MD) or 

replica exchange MD simulation,
14,15

 have aided the understanding of the structure, 

dynamics, and folding of TL motifs. However, due to the complexity of the RNA 

structure and rugged free energy surface (FES), folding of RNA is still very limited. 

Here we explored the structural dynamics of TLs using all-atom MD simulations and 

well tempered metadynamics (WT-MetaD) simulations.  
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1.2 Aims of the study 

The aim of thesis is to calculate accurate stabilization energies for various types of 

non-covalent interactions, such as H-bond interactions, π...π interactions and halogen 

bond interactions. To perform this, various non-empirical ab initio methods has been 

applied such as WFT and DFT methods. The applicability of the MM method was 

also investigated. Besides stabilization energies, the binding free energies are also 

important because the free energy change is one of the most important 

thermodynamic properties that drive the most biochemical processes. Therefore, for 

calculating the binding affinity, state-of-the-art Molecular dynamics (MD) simulation 

along with biased simulations were also employed.  

1.3 Methods 

Throughout the study, the following QM and MM methods have been introduced. 

For the accurate stabilization energies, high level ab initio methods were employed, 

e.g., CCSD(T)/CBS
16

 method. However, this method is not feasible for bigger 

complexes therefore, more approximated scaled MP2 method, e.g. MP2.5/CBS/6-

31G*(0.25),
17

 SCS-MP2,
18

 SCS(MI)MP2
19

 were taken into account. Further, various 

DFT functionals were also applied with the empirical dispersion corrections for 

testing the relative stabilization energies with the reference methods. The geometries 

of the potential energy minimum were mainly obtained using the DFT potentials.  

As already mentioned the non-covalent interactions are mainly responsible for 

understanding of most biological processes occurring in the cell machinery which 

requires core knowledge of the estimation of proper free energy change. For 

solvation free energy calculations, the non-equilibrium fast growth thermodynamic 

integration (FGTI)
20,21

 method with the state-of-the-art MD simulation has been 

used. Moreover, many biased free energy methods were also applied in the thesis 

such as, umbrella sampling, metadynamics (MetaD)
22

 etc. They are used for 

sampling of the rugged free energy surface in the metastable systems such as base 

pair association on the silica surface, folding/un-folding dynamics of RNA hairpins.  

1.4 Projects 

1.4.1 The Accurate Interaction Energy and Binding Affinity of the 

Graphene…Organic Electron Acceptor Complexes 

This study provides accurate interaction energies calculated with MP2.5/CBS/6-

31G*(0.25), SCS-MP2, SCS(MI)MP2 method for the C2E and C2Q charge transfer 

complexes. Higher level method such as CCSD(T)/CBS was not affordable due to 

the size (and shape) of the C2 complexes. In case of the bigger complexes, e.g. C3, 

C4 and C5 complexes, even the scaled MP2 methods were not feasible. Therefore 

interaction energies were calculated using various DFT functionals as well as semi-

empirical method (DFTB-D)
23,24

 and MM force field. For bigger complexes two 

most favorable orientations “a” and “b” are considered (cf. Figure 2).  
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Figure 2: Top view of all the investigated C2, C3, C4 and C5 grapehene electron acceptor complexes. 

The binding free energy was calculated using PMF/MM with umbrella sampling 

technique. The PMF/MM results were compared with DFTB-D and MM free 

energies calculated using rigid rotor-harmonic oscillator-ideal gas (RR–HO–IG) 

approximation.    

1.4.2 Asscociation of the DNA Base Pairs on the Silica Surface 

This study focuses on the association of the DNA base pairs (mA...mT and mG...mC) 

on the hydrophobic silica surface. The state-of-the-art MD along with biased MetaD 

simulations was employed for investigation of the association free energy. The free 

energies calculated at MetaD level were compared with the QM free energies 

obtained from DFT and MM methods using RR–HO–IG approximation. Each mode 

of association on the FES (cf. Figure 3) obtained from the MetaD were optimized 

with DFT and MM level. Further, the interaction energies calculated at both DFT and 

MM level were compared to each other. 

       

Figure 3: The FES of the association of the mA...mT and mG...mC base pairs on the silica surface calculated 

with the negative of the MetaD biased potential (energies are in kcal/mol). 
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The main geometrical motifs at each free energy minimum determined at the MetaD 

level remain unchanged upon passing to the QM level (cf. Figure 4). 

            

Figure 4: All the snapshots (A–K) obtained from MetaD simulation for both mA–mT and mG–mC simulation. 

1.4.3 Aldose Reductase Inhibition 

This study consists of human aldose reductase (AR) inhibition by tuning an X-bond 

to H-bond in the AR inhibitors (cf. Figure 5). The geometries and binding energies 

obtained from QM/SQM/MM
25

 scoring are thoroughly compared with the geometry 

obtained from X-ray crystallography and the binding energy with IC50 

measurements.  

 

 

 

 

Figure 5: Pictorial representation of the X- and H-bond of the AR-inhibitor inside the cavity. 

The triple layer QM/SQM/MM scheme couples the small QM region treated at the 

DFT-D (TPSS/TZVP//BLYP/SVP) level of theory and the large SQM region treated 

by PM6-D3H4X
26,27

 with an MM description for the rest of the system. The 

alchemical free energy simulation upon mutation of an X- to H-bond has been 

carried out with FGTI method. The alchemical free energy simulation of the AR-

inhibitors was performed in 3 steps shown in Figure 6. To perform such simulation, 

ESH is constructed using the “aF” charge methodology. The solvation free energies 

obtained from FGTI were further compared with the available QM solvation (SMD) 

data.   
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Figure 6:.Pictorial representation of all the four states involved in a simulation of alchemical free energy of 

mutation. Initial charges were turned off in step-1. In step-2, the LJ parameters, masses and bonding terms 

(bonds, angles and dihedrals) were switched. The charges were turned on again in step-3. D represents the 

dummy atoms bonded with bromine. Dummy atoms do not interact with any charge and LJ but contain proper 

bonding parameters.     

1.4.4 Benchmark Dissociation Energies (D0) for a set of Eleven H-bonded and 

Eleven Dispersion Bound complexes 

The aim of this study to calculate the accurate D0 for a set of 11 H-bonded and 11 

dispersion-bound complexes (cf. Figure 7 and Figure 8). Structures and stabilization 

energies (De) of H-bonded and dispersion-bound complexes were obtained by 

gradient optimization at RI-MP2/cc-pVTZ and B97D3/def2-QZVP
28

 levels of theory, 

respectively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Pictorial representation of all the eleven H-bonded complexes investigated. 

The accurate De were determined at the CCSD(T)/CBS level. In case of H-bonded 

complexes, mainly aromatic chromophore containing the polar group (OH, NH) act 

as a proton donor and water (H2O), ammonia (NH3) and methanol (CH3OH) act as an 

electron donor. The dispersion-bound complexes possess aromatic chromophore and 

an inert gas (Ne, Ar and Kr). For D0 calculation, the harmonic ∆ZPVE term was 

calculated with the same methods as those used for optimization. The VPT2
29

 

method was used for the anharmonic calculations. We also employed the one 

dimensional (1D) diagonal approach for the construction of the anharmonic ∆ZPVE.  
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Figure 8: Pictorial representation of all the eleven dispersion-bound complexes investigated. 

1.4.5 Stability and folding of GNRA and UNCG tetraloops using Microsecond 

MD and WT-MetaD Simulation 

The aim of this work was to study the stability and free energy changes 

accompanying folding/un-folding of two short RNA hairpin (GAGA and UUCG) 

TLs. Another aim was to assess limits of CV-based approaches to study folding/un-

folding of small nucleic acids. Here for estimation of the conformational free energy 

changes of the mentioned TLs, WT-MetaD
30

 simulation has been used. The MetaD 

simulation is well known to provide sufficiently robust sampling of the folding/un-

folding events once a set of proper CVs are chosen which represents the starting, 

intermediate and the end states. In case of GAGA TL, the WT-MetaD simulations 

predicted the same mechanism of unfolding (cf. Figure 9) as it was predicted by 

previous REMD simulation.
15

 When compared the results obtained with unbiased 15-

μs-long MD simulation, the same mechanism of un-folding events was also seen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: FES plot (left) and the development of key structural features (right) obtained from 200-ns-long WT-

MetaD simulation of GAGA TL using Hcore,2.0 and Rcore,base CVs. 
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In case of UUCG TLs, the crucial role of the orientation of GL4 nucleobase around its 

glycosidic bond in both unbiased MD and WT-MetaD simulations has been 

confirmed. The simulation data strongly supported the hypothesis that the GL4-anti 

conformation represents a kinetic trap along the UUCG TL folding pathway. Figure 

10 shows the WT-MetaD simulation of the GL4-anti orientation where the system 

never come to the syn-state and helped system to repeatedly visit the completely 

unfolded single-stranded state as well as bent states. 

 

Figure 10: FES plot (left) and the development of key structural features (right) obtained from the first (GL4-syn 

populating) 200-ns-long WT-MetaD simulation of UUCG TL using Hcore,2.0 and Rcore,base CVs. 

1.5 Conclusions 

1.5.1 The Accurate Interaction Energy and Binding Affinity of the 

Graphene…Organic Electron Acceptor Complexes 

The MP2.5/CBS/6-31G*(0.25) method produced benchmark results for C2 

complexes. The SCS-MP2 method agreed better with these benchmark interaction 

energies than SCS(MI)-MP2. The BLYP-D3 method provides reasonable agreement 

with the benchmark MP2.5 values and thus the BLYP-D3 method is used for larger 

complexes, e.g., C3, C4 and C5 complexes as the reference methods. The interaction 

energies calculated at DFTB-D and AMBER levels converge slowly, showed 

monotonic behavior and are not too orientation dependent. However, the BLYP-D3 

curves are nonmonotonic and more orientation dependent (cf. Figure 11). The 

nonmonocity at the BLYP-D3 level is explained on the basis of the NBO charge 

transfer caused due to unusual shape of the nonplanar geometry.   
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Figure 11: The dependence of the interaction energies on the size of the graphene molecules. The full lines stand 

for the “a” orientations while the dotted lines for the “b” orientation. 

The PMF/MM free energies were seen to be much less negative (~5 kcal/mol) value 

relative to DFTB-D and MM values. The lower absolute values of association free 

energies at PMF/MM level (relative to RR–HO–IG values) are caused by the loss of 

translational freedom. 

1.5.2 Association of the DNA Base Pairs on the Silica Surface 

The empirical potential produces reliable free energies in comparison with the much 

more expensive QM free energy, which means that MM can be successfully used for 

the description of the base-base interaction on the silica surface. For mA...mT pair, 

the MetaD and MM free energies prefer reverse-WC structure over the WC one. The 

reverse-WC structure was found to be 0.96 and 0.44 kcal/mol more stable calculated 

at MM (RR-HO-IH)sol and MetaD level, respectively. In the case of mG...mC pair, 

minimum G and J (cf. Figure 3 and Figure 4) are preferred over the WC one. The G 

and J structure was found to be more stable by 0.81 and 0.41, and 0.04, 0.61 kcal/mol 

calculated at MM (RR-HO-IH)sol and MetaD level, respectively. Therefore, the free 

energy results clearly demonstrated that non-WC structures of both base pairs are 

more stable than the respective WC one. 

1.5.3 Aldose Reductase Inhibition 

The QM/SQM/MM optimization clearly predicted that the binding mode has been 

conserved when the X-bond is substituted by H-bond. The three layer QM/QM/MM 

approach produced reliable geometry relative to X-ray crystallography. In the gas 

phase, the H-bond was found to be significantly stronger than the X-bond. The       

was calculated to be −86.9, −82.0 and −85.8 kcal/mol for AR-AK198, AR-IDD388 

and AR-MK315, respectively. Passing to the solvent, the total binding affinity 

decreased due to the larger desolvation penalty of the NH2 group which is proved by 

SMD (single molecule approach).  

Further, to prove this statement, the change in alchemical free energy of mutation  

(      
     was also performed between all three AR-inhibitors which is called as 

average statistical approach. The       
    represents very well converged values: the 
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thermodynamic enclosure of –0.16 kcal/mol is close to its theoretically correct values 

0.0 kcal/mol. These results confirm that the penalty for the ligand desolvation is 

considerably larger for AK198 than for the two halogenated inhibitors.      

1.5.4 Benchmark Dissociation Energies (D0) for a set of Eleven H-bonded and 

Eleven Dispersion Bound complexes 

Comparing the theoretical D0 with experiment, the mean relative error (MRE) was 

found to be 12.3% and 6.2% at RI-MP2 and CCSD(T) levels, respectively for H-

bonded complexes. Without considering the harmonic ΔZPVE, the error dramatically 

increased to 18.0% and 26.8%, respectively. It clearly demonstrates the importance 

of considering the ΔZPVE term. In case of dispersion-bound complexes, the MRE at 

DFT-D3 and CCSD(T) levels amounts to 7.7% and 6.2%, respectively. Again when 

omitting the ΔZPVE term, the MRE increases to 18.8% and 14.5% calculated at 

DFT-D3 and CCSD(T) level, respectively. In both the cases, when anharmonic 

ΔZPVE is added to De, the agreement between theoretical and experimental D0 

slightly deteriorated. The diagonal approach has also been applied for the estimation 

of anharmonic ΔZPVE only for Phenol...H2O complex. The agreement between 1D 

diagonal approach and standard anharmonic values was found to be excellent (0.1 

kcal/mol). 

1.5.5 Stability and folding of GNRA and UNCG tetraloops using Microsecond 

MD and WT-MetaD Simulation 

Despite the insightful and careful choice of CVs, the WT-MetaD simulations 

achieved only the semiquantitative convergence. Specifically, neither reversible 

folding/unfolding events with sufficient number of interconversions during the 

simulations nor full sampling of the unfolded state has been observed. For GAGA 

TLs, both unbiased and biased simulation predicted the same mechanism of 

unfolding.  The force field used in the simulation does properly represent the 

structural features of the GNRA (GAGA) TLs. For UUCG TLs, the WT-MetaD 

simulation predicted that once the GL4 is in the syn orientation, the force field 

described the native state frequently. Whereas, in the anti conformation, the 

refolding event is restricted, this is probably due to the sugar-phosphate backbone 

loop region. The long 15 μs MD simulation confirmed that the native state is more 

stable than the unfolded one. The terminal base pair is the most flexible part of both 

the hairpins which clearly demonstrated the mechanism of unfolding of the TLs. 

Overall, both the WT-MetaD and extensive unbiased MD simulation provided new 

insights into the conformational behavior of the GAGA and UUCG TLs as well as 

information about the performance of the used ff99bsc0χOL3 force field. 
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2 Souhrn dizertační práce 

2.1 Úvod 

Nekovalentní interakce přitahují v současné době zájem mnoha výzkumných 

pracovišť. Důvodem je fakt, že nekovalentní interakce hrají významnou úlohu v 

chemii, fyzice a zejména v biodisciplínách. Tyto interakce ovlivňují strukturu 

biomakromolekul jako DNA, RNA a bílkovin a jsou zodpovědné za proces 

molekulárního rozpoznávání. Nekovalentní vazby se také významně uplatňují 

v oblasti vývoje léčiv, krystalografii nebo vývoje a syntézy nových materiálů.
1-6

 

V rámci této práce byly uvažovány následující interakce. 

2.1.1 Vodíkové vazby 

Vodíkové vazby představují jednu z nejvýznamnějších nekovalentních vazeb, 

uplatňující se významně v supramolekulární chemii, molekulárním rozpoznávání a 

také vývoji léčiv. Typicky se vodíková vazba zapisuje ve tvaru X-H…Y, kde X je 

atom s vyšší elektronegativitou než vodík, a tedy představuje dárce protonu, zatímco 

atom Y je elektronově bohatý a tedy představuje příjemce protonu. Vodíkové můstky 

jsou stabilizovány zejména elektrostatickými interakcemi mezi kladně nabitým H a 

záporně nabitým Y. Částečně jsou také stabilizovány přenosem náboje od 

protonového akceptoru do X-H σ* antivazebného orbitalu protonového donoru.
7
 

Dobře známé příklady uplatnění vazeb vodíkovými můstky jsou páry bazí Adenin 

(A)…Thymin (T) a Guanin (G)… Cytosin (C), spojené dvěma, resp. třemi 

vodíkovými můstky. 

2.1.2 Interakce π…π   

Další typ nekovalentní vazby představují interakce π...π, které se podílejí na 

stabilizaci biomolekul například při skládání bílkovin, navázání léčiva na bílkovinu a 

dalších procesech. Význam těchto vazeb může být názorně ukázán na příkladu 

stability dvouvláknové (ds)-DNA díky patrovým interakcím. Srovnávací studie 

prokázala v datovém setu S22, že vazebná energie pro A...T a G...C páry přispívá 

73% a 60% k celkové A...T a G...C vazebné energii vodíkové vazby.
8
 Hnací síla pro 

π...π interakce vzniká v důsledku Londonových disperzních sil.  

2.1.3 Halogenové vazby 

Halogenové (X) vazby mají svou nezastupitelnou úlohu zejména v medicinální 

chemii. Uvádí se, že až čtvrtina z nově uvedených léčiv obsahuje halogenové atomy. 

Typická halogenová vazba se zapisuje A-X…D, přičemž atom halogenu (X = Cl, Br, 

I) je halogenovým donorem a atom D, je elektronový donor nebo nukleofil. Stabilita 

halogenové vazby je ovlivněna addukty Lewisových kyselin a zásad,
9-11

 zejména 

potom σ-dírou na halogenových atomech.
12

 σ-díry jsou oblasti na halogenovém 

atomu s kladným elektrostatickým potenciálem (ESP). (Obr. 1) 
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Obrázek 1: Schematické zobrazení halogenové vazby mezi brombenzenem a dimetyléterem. Elektrostatický 

potenciál byl mapovaný na molekulárním povrchu s hodnotou elektronové hustoty 0.001 au. 

Popis σ-díry v silových polích: V molekulární mechanice (MM) nemůže být 

halogenová vazba jednoduše popsána pomocí konvenčních silových polí, protože ty 

nepopisují anizotropní distribuci hustoty náboje na halogenových atomech. Aby tedy 

bylo možné provést stanovení volné energie, byla použita metodika “aF“ (all fit).
13

 

Ta umožňuje explicitně popsat anizotropii na halogenovém atomu zavedením 

dodatečného bodového náboje na vrcholu halogenového atomu. Tento bodový náboj 

je potom označován jako explicitní σ-díra (ESH). Bodový náboj je umístěn v určité 

vzdálenosti od středu halogenového atomu, což zavádí pouze jeden empirický 

parametr, tedy zmíněnou vzdálenost mezi středem halogenového atomu a ESH. 

Náboje byly vypočítány pomocí přístupu omezeného elektrostatického potenciálu 

(RESP) 

2.1.4 Dynamika krátkých vlásenkových smyček RNA o čtyřech bazích (RNA 

Hairpin Tetraloops) 

Vlásenka RNA skládající se z dvouvláknového stonku a koncové smyčky 

představuje nejrozšířenější sekundární strukturní motiv RNA. Z toho důvodu je 

nezbytná pro skládání a správnou funkci RNA. Vlásenka RNA tak představuje 

ideální modelový systém pro porozumění obecného skládacího mechanismu RNA 

molekul. 

Simulace dynamiky skládání a rozbalování biomolekul představuje jednu 

z významných výpočetních výzev molekulární biologie. V současné době existuje 

několik studií zabývajících se dynamikou skládání a rozbalování RNA a to jak na 

teoretické, tak i experimentální úrovni. V nedávné době zveřejněné teoretické 

výpočty, například molekulární dynamika (MD) nebo MD simulace s výměnou 

kopií,
14,15

 napomohly k porozumění struktury, dynamiky a skládání motivů těchto 

smyček. Z důvodu komplexnosti RNA struktur a zvlněného povrchu volných energií 

(FES), porozumění skládání RNA je stále výrazně limitováno. V této práci byla 

strukturní dynamika smyček o čtyřech bazích prozkoumána s využitím atomistických 
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MD simulací a “well“ temperované metadynamické simulace. 

2.2 Cíle práce 

Cílem předkládané práce je vypočítat přesné stabilizační energie pro různé typy 

nekovalentních interakcí, jako jsou vodíkové můstky, vazba π...π a halogenová 

vazba. Za účelem dosažení cíle práce byly použity různé neempirické ab initio 

metody, jako například WFT a DFT. Dále byla ověřena použitelnost metody MM. 

Kromě stabilizačních energií patří mezi významné veličiny volná energie. Změna 

volné energie totiž představuje jednu z nejdůležitějších termodynamických veličin 

ovlivňujících rovnováhu všech biochemických procesů. Z tohoto důvodu jsou v této 

práci zahrnuty výpočty vazebné afinity, simulace molekulární dynamiky a 

ovlivněných “biased“  simulací. 

2.3 Metody 

V rámci celé práce byly používány následující QM a MM metody. Pro přesné 

stanovení stabilizačních energií byly použity pokročilé ab initio metody jako 

CCSD(T)/CBS.
16

 Použití této metody však není vhodné pro větší komplexy, proto 

byly v těchto případech použity méně přesné metody MP2, jmenovitě MP2.5/CBS/6-

31G
*
(0.25),

17
 SCS-MP2,

18
 či SCS(MI)-MP2.

19
 Dále byly pro testování relativních 

stabilizačních energií použity různé DFT funkcionály s empirickými korekcemi na 

disperzi a porovnány s referenčními metodami. Geometrie minim potenciální energie 

byly získány hlavně pomocí DFT potenciálů. 

Jak již bylo zmíněno, nekovalentní interakce jsou odpovědné za pochopení většiny 

biologických procesů, ke kterým dochází v buňkách. Správné pochopení těchto dějů 

potom vyžaduje dobrou znalost změny volné energie. Pro řešení výpočtů volné 

energie byla použita metoda FGTI
20,21

 s MD simulací. Dále byly použity ovlivněné 

“biased“ metody volné energie, mezi těmito například “umbrella sampling“, 

metadynamika (MetaD)
22

 a další. Tyto metody byly použity pro výpočty volné 

energie zvlněného povrchu v metastabilních systémech jako asociace bazí na 

povrchu oxidu křemičitého či dynamiky skládání/rozbalování RNA vlásenek. 

2.4 Projekty 

2.4.1 Stanovení přesné interakční energie a vazebné afinity komplexu 

grafen…organický elektronový akceptor 

Tato studie uvádí přesné interakční energie spočítané pomocí MP2.5/CBS/6-

31G*(0.25), SCS-MP2, SCS(MI)-MP2 metod pro C2E a C2Q komplexy přenosu 

náboje. Pokročilejší metody, jako CCSD(T)/CBS, nebylo v tomto případě možné 

použít z důvodu velikosti (a tvaru) C2 komplexů. V případě větších komplexů,  např. 

C3, C4 a C5, komplexů nebyly již použitelné ani metody MP2. Interakční energie tak 

byly počítány za pomoci různých DFT funkcionálů, jakož i semiempirickou metodou 

DFTB-D
23,24

 a silovým polem MM. Pro větší komplexy byly uvažovány dvě 

preferenční orientace “a“ a “b“ (viz Obr. 2) 
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Obrázek 2: Pohled shora na všechny studované komplexy grafenu s elektron akceptory. 

Vazebná volná energie byla vypočítána za pomoci techniky PMF/MM s pokročilým 

vzorkováním “umbrella sampling“. Výsledky získané pomocí přístupu PMF/MM 

byly porovnány s výsledky získanými pomocí DFTB-D a výpočtem MM volných 

energií za použití aproximace tuhý rotor–harmonický oscilátor–ideální plyn (RR–

HO–IG).   

2.4.2 Asociace  nukleových bazí DNA na povrchu oxidu křemičitého 

Tato práce se zaměřuje na asociaci nukleových bazí DNA (mA...mT a mG...mC) na 

hydrofobním povrchu oxidu křemičitého. Pro výpočet slučovacích energií byla 

použita metoda MD a ovlivněná “biased“ MetaD simulace. Volné energie vypočítané 

pomocí simulace MetaD byly porovnány s volnými energiemi QM získanými 

pomocí metod DFT a MM, při použití aproximace RR–HO–IG. Každý z režimů 

asociace na FES (Obr.3) získaný z MetaD byl optimalizován pomocí DFT a MM. 

Dále byly také porovnány interakční energie vypočítané pomocí DFT a MM metod. 

       

Obrázek 3: FES asociace mA...mT a mG...mC párů nukleových bazí na povrchu oxidu křemičitého vypočítané 

pomocí negativního ovlivněného “biased“ potenciálu metodou MetaD (energie uvedeny v kcal/mol). 
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Převládající geometrický motiv každé hladiny minima volné energie stanovený 

pomocí MetaD zůstal při přepočítání v QM beze změny (Obr. 4). 

            

Figure 4: Všechny snímky (A–K) získané pomocí MetaD simulace pro analýzu mA…mT and mG…mC. 

2.4.3 Inhibice aldosareduktasy  

Tato studie se zabývá inhibicí lidské aldosareduktasy (AR) a porovnáním halogenové 

a vodíkové vazby  v AR inhibitorech (Obr. 5). Geometrie a vazebné energie získané 

z výpočtů QM/SQM/MM
25

 jsou porovnány s geometriemi získanými rentgenovou 

krystalografií a s vazebnými energiemi získanými pomocí měření IC50. 

 

 

 

 

Obrázek 5: Znázornění halogenové a vodíkové vazby AR inhibitorů. 

Trojvrstvé schéma QM/SQM/MM sestává z malé oblasti QM řešené na teoretické 

úrovni DFT-D (TPSS/TZVP/BLYP/SVP) a velké oblasti SQM řešené pomocí PM6-

D3H4X
26,27

 s MM popisem zbytku systému. Alchymická simulace volné energie, 

kdy je halogenová vazba mutována na vodíkovou, byla provedena pomocí metody 

FGTI ve třech krocích ukázaných na Obr. 6. Aby bylo možné takovou simulaci 

provést, byla vytvořena ESH za použití nábojové metodologie “aF“. Solvatační volné 

energie získané pomocí FGTI byly porovnány s dostupnými QM výpočty na SMD 

úrovni. 
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Obrázek 6:.Obrazové znázornění 4 stavů zahrnutých v alchymických simulacíchvolné energie mutace vodíkové 

na halogenovou vazbu. Počáteční náboje byly odstraněny v kroku 1. V kroku 2 byly odstraněny LJ parametry, 

hmotnosti a vazebné termy (vazby, úhly a dihedrály). V kroku 3 byly opět zavedeny náboje. D zastupuje 

pseudoatomy (“dummy“) vázané s bromem. Pseudoatomy nereagují s žádným nábojem, ani LJ, ale vykazují 

odpovídající vazebné parametry. 

2.4.4 Srovnání disociačních energií (D0) pro jedenáct komplexů vázaných 

vodíkovými vazbami a jedenáct komplexů vázaných disperzně 

Dalším cílem této práce bylo vypočítat přesné hodnoty D0 pro soustavu 11 vodíkově 

vázaných a 11 disperzně vázaných komplexů (viz Obr. 7 a Obr. 8). Struktury a 

stabilizační energie (De) vodíkově vázaných a disperzně vázaných komplexů byly 

získány gradientovou optimalizací na RI-MP2/cc-pVTZ a B97D3/def2-QZVP 

úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Obrazové znázornění 11 testovaných vodíkově vázaných komplexů. 

Přesné hodnoty De byly určeny metodou CCSD(T)/CBS. V případě vodíkově 

vázaných komplexů jako protonové donory vystupují aromatické chromofory 

s polární skupinou (OH, NH), zatímco voda (H2O), amoniak (NH3) a metanol 

(CH3OH) vystupují jako elektronové donory. Disperzně vázané komplexy obsahují 

aromatické chromofory a inertní plyn (Ne, Ar, Kr). Pro výpočet D0 byl harmonický 

člen ∆ZPVE počítán stejnými metodami, které byly použity pro optimalizaci. Pro 

výpočet anharmonického členu byla použita metoda VPT2.
29

 Pro výpočet 

anharmonického členu ∆ZPVE byl také aplikován jednorozměrný (1D) diagonální 

přístup.  
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Figure 8: Obrazové znázornění 11 testovaných disperzněvázaných komplexů. 

2.4.5 Stabilita a skládání GNRA a UNCG smyčky o čtyřech bazích využívající 

mikrosekundovou MD a WT-MetaD simulaci 

Cílem této práce bylo studium stability a změn volné energie doprovázející 

skládání/rozbalování dvou krátkých RNA vlásenek (GAGA a UUCG). Dalším cílem 

bylo stanovení limitů metody CV ke studiu skládání/rozbalování malých nukleových 

kyselin. V tomto případě byla pro odhad změn konformační volné energie 

zmíněných smyček použita metoda WT-MetaD.
30

 Simulace MetaD je dobře známá 

jako metoda poskytující dostatečně robustní popis dějů skládání/rozbalování ve 

chvíli, kdy jsou stanoveny odpovídající hodnoty CV, které představují výchozí 

meziprodukty a konečný stav. V případě GAGA smyček předpokládala simulace 

WT-MetaD stejný mechanismus rozbalování (viz. Obr. 9) jako bylo zjištěno 

předchozí simulací REMD.
15

 V případě porovnání výsledků získaných simulací 15 

μs-dlouhé MD byl opět pozorován stejný mechanismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: FES graf (vlevo) a vývoj klíčových strukturních prvků (vpravo) získané 200-ns dlouhou WT-MetaD 

simulací GAGA smyčky za použití Hcore,2.0 and Rcore,base CVs. 
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V případě UUCG smyčky byla simulacemi MD i WT-MetaD potvrzena klíčová role 

orientace GL4 nukleové báze okolo glykosidové vazby. Výsledky simulací výrazně 

nasvědčují předpokladu, že GL4-anti konformace představuje kinetickou past na cestě 

skládání UUCG smyčky. Obr. 10 ukazuje WT-MetaD simulaci anti orientovaného 

GL4, kdy se systém nikdy nedostane do stavu “syn“ a pomohla systému se opakovaně 

vyskytnout v úplně rozbaleném jednovláknovém stavu stejně jako v ohnutém stavu.  

 

Obrázek 10: FES graf (vlevo) a vývoj klíčových strukturních prvků (vpravo) získaných z první (GL4-syn 

populace) 200-ns-dlouhou WT-MetaD simulací  UUCG smyčky za použití Hcore,2.0 a Rcore,base CVs. 

2.5 Závěry 

2.5.1 Stanovení přesné interakční energie a vazebné afinity komplexu 

grafen…organický elektronový akceptor 

Metoda MP2.5/CBS/6-31G*(0.25) poskytla srovnávací výsledky pro C2 komplexy. 

Metoda SCS-MP2 na rozdíl od metody SCS(MI)-MP2 vykazuje lepší shodu s těmito 

výsledky. Rozumnou shodu vykazuje také metoda BLYP-D3, což je důvod, proč 

byla tato metoda použita pro větší komplexy (C3, C4, C5) jako metoda referenční. 

Interakční energie vypočtené pomocí metod DFTB-D a AMBER konvergovaly 

pomalu a vykazovaly monotónní průběh a malou závislost na orientaci. Křivky 

získané pomocí BLYP-D3 jsou nemonotónní a více orientačně závislé (Obr. 11). 

Nemonotónnost v případě této metody je vysvětlena na základě NBO přenosu náboje 

způsobeného neobvyklým tvarem neplanární geometrie. 
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Obrázek 11: Závislost interakčních energií na velikosti grafenových molekul. Plná čára představuje “a” 

orientaci, zatímco tečkovaná čára představuje “b” orientaci. 

Volné energie získané metodou PMF/MM vykazovaly méně negativní (~5 kcal/mol) 

hodnotu, než DFTB-D a MM. Nižší absolutní hodnoty volných slučovacích energií 

zjištěné metodami PMF/MM (vztaženo k RR–HO–IG hodnotám) jsou způsobeny 

ztrátou translační volnosti. 

2.5.2 Asociace nukleových bazí DNA na povrchu oxidu křemičitého 

Empirický potenciál poskytuje ve srovnání s dražší metodou QM dostatečně 

věrohodné hodnoty, což znamená, že metoda MM může být použita pro popis 

interakce báze-báze na povrchu oxidu křemičitého. Pro pár mA...mT, MetaD a MM 

volné energie upřednostňovaly reversní WC strukturu před WC strukturou. Reversní 

WC struktura vykazovala dle výpočtů MM (RR–HO–IH)sol a MetaD stabilitu větší o 

0.96, respektive 0.44 kcal/mol. V případě mG...mC páru jsou minimální G a J 

struktury preferovány před WC strukturou (viz. Obr. 3 a Obr. 4). G a J struktura byla 

vyhodnocena jako stabilnější o 0.81, respektive 0.41 kcal/mol pro G a 0.04 a 0.61 

kcal/mol pro J strukturu. Výpočet volných energií tak prokázal, že jiné než WC 

struktury jsou pro oba páry stabilnější než WC struktura. 

2.5.3 Inhibice aldosareduktasy 

Optimalizace QM/SQM/MM jasně předpověděla, že způsob vazby byl zachován,  

když byla halogenová vazba nahrazena vodíkovou. Třívrstevný QM/SQM/MM 

přístup poskytl spolehlivé geometrie, což bylo potvrzeno rentgenovou krystalografií. 

V plynné fázi bylo zjištěno, že vodíková vazba je výrazně silnější než halogenová 

vazba.       byla stanovena jako –86.9, –82.0 a –85.8 kcal/mol pro AR-AK198, AR-

IDD388 a AR-MK135. V rozpouštědle celková vazebná afinita poklesla z důvodu 

větší desolvatační penalizace pro NH2 skupinu, což bylo potvrzeno výpočtem SMD. 

Jako další potvrzení uvedeného tvrzení byly provedeny alchymické výpočty změny 

volné energie mutace (      
     pro tři použité AR inhibitory. (      

     představuje 

dobře konvergující hodnotu: stanovená hodnota –0.16 kcal/mol je blízká teoretické 

hodnotě 0.0 kcal/mol. Tyto výsledky potvrzují, že znevýhodnění pro desolvataci 

ligandu je výrazně vyšší pro AK198 než pro zbývající dva halogenové inhibitory. 
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2.5.4 Srovnání disociačních energií (D0) pro jedenáct vodíkově vázaných 

komplexů  a  jedenáct disperzně vázaných komplexů 

Porovnání teoretické D0 s experimentem poskytlo pro vodíkově vázané komplexy při 

použití metod RI-MP2 a CCSD(T) střední relativní chyby (MRE) 12.3% a 6.2%. Bez 

uvážení harmonického členu ΔZPVE však tyto chyby dramaticky vzrostou na 

hodnoty 18% a 26.8%. To zcela jasně dokazuje význam tohoto členu pro výpočet. 

V případě disperzně vázaných komplexů byla hodnota MRE při použití metody 

DFT-D3 rovna 7.7%, zatímco v případě metody CCSD(T) to bylo 6.2%. Vypuštění 

harmonického členu ΔZPVE vedlo opět k nárůstu hodnot MRE a to na 18.8% a 

14.5%. Pokud je k hodnotě De přidán anharmonický člen ΔZPVE, pak v případě 

obou komplexů dojde k mírnému zhoršení ve shodě vypočtené hodnoty s teoretickou 

hodnotou. Diagonální přístup pro odhad anharmonického ΔZPVE byl použit pouze 

pro případ fenol…H2O. Shoda mezi 1D diagonálním přístupem a standardní 

hodnotou byla výborná (0.1 kcal/mol). 

2.5.5 Stabilita a skládání GNRA a UNCG smyček o čtyřech bazích využívající 

mikrosekundovou MD a WT-MetaD simulaci 

Navzdory  pečlivému výběru CV, simulace WT-MetaD dosáhla pouze 

semikvantitativní konvergence. Nebyly pozorovány ani vratné pochody 

skládání/rozbalování ani vzorkování rozbaleného stavu. Pro GAGA smyčku jak 

neovlivněné “unbiased“, tak ovlivněné “biased“ simulace předpovídaly stejný 

mechanismus rozbalování. Silové pole použité v simulaci správně vyhodnotilo 

strukturní prvky GNRA (GAGA) smyčky. Pro UUGG smyčku předpověděla analýza 

WT-MetaD, že jakmile je GL4 v syn orientaci, silové pole popisuje často původní 

stav. Důvod, proč je anti konformace znovuskládání omezená je pravděpodobně 

přítomnost smyčkyv oblasti cukr-fosfátového hlavního řetězce. 15 μs MD simulace 

potvrdila, že přirozený sbalený stav je stabilnější než rozbalený stav. Koncový pár 

nukleových bazí představuje nejflexibilnější část obou vlásenek, což jasně 

demonstruje mechanismus rozkládání smyček. 

Celkově je možné říci, že metody WT-MetaD i extensivní “unbiased“ simulace 

poskytly nové náhledy do problematiky konformačního chování GAGA a UUCG 

smyček a též poskytly informace o možnostech použitého silového pole 

ff99bsc0χOL3. 
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