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optimalizace pomocí změn jednotlivých parametrů s velkým významem na vý-
stup modelu. Model podává dobré a i biologicky srovnatelné výsledky, pokud
je na počátku dráhy aktivování 10–100 receptorů. Při nižším počtu bohužel vý-
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1. Úvod
Signální transdukce v čichových senzorických neuronech obratlovců byla dlou-

hou dobu mimo oblast zájmu. Podstatně větší zájem byl věnován signální tran-
sdukci ve fotoreceptorech, která je postavená na podobném principu a někdy je
srovnávána s dráhou v čichových senzorických neuronech.

Další dlouho opomíjenou věcí, která se v poslední době začíná objevovat, jsou
výpočetní neurovědy. Mezidisciplinární oblast propojující biologii, matematiku
a informatiku, která se zabývá např. tvorbou modelů, na kterých lze vytvářet a
zkoumat hypotézy bez drahých experimentů, případně vytvořit přesnější hypo-
tézy pro experimentální ověření.

Díky pozornosti, které se těmto oblastem dostalo v posledních letech, se na-
shromáždil dostatek experimentálně podložených dat, což umožňuje vytvoření
modelu signální transdukce. V minulosti byly již vytvořeny modely částí signální
transdukce, avšak nebyl doposud vytvořen model, který by zahrnul celou signální
dráhu. Další podstatnou věcí, kterou tyto modely nezohledňovaly, byla difuze
jednotlivých látek uvnitř cilia.(Halnes a kol., 2009; Reidl a kol., 2006) Díky im-
plementaci modelu celé signální dráhy včetně zpětné vazby přes Ca2+ s důrazem
na difuzi jednotlivých látek bude možné podrobněji zkoumat a pochopit dyna-
miku celé signální transdukce.

Biologické experimenty (Castillo a kol., 2010; Ben-Chaim a kol., 2011) uka-
zují, že při jednotkových událostech, což je navázání jedné molekuly odorantu
na receptor s měřitelnou odpovědí, je odpověď lineární při jejich malém počtu,
zatímco při delším vystavení, což v reálné situaci znamená aktivaci většího počtu
receptorů, je odpověď již supralineární. Z tohoto vyplývá, že difuze hraje roli v
dynamice signální transdukce a aktivované receptor-G protein komplexy se ovliv-
ňují od určité vzdálenosti od sebe. Dynamika tohoto ovlivňování a určení této
vzdálenosti je jedna ze zajímavých a velmi užitečných možností využití tohoto
modelu.

Kromě sestavení modelu, což spočívá převážně v dohledávání biologických
konstant, nesmíme zapomenout ani na jeho implementaci za pomoci vhodného
nástroje či knihovny. Jedním z těchto možných nástrojů je i knihovna STEPS
(STochastic Engine for Pathway Simulation), která byla nakonec zvolena pro
jeho implementaci a její možnosti jsou zde i stručně nastíněny.

Jelikož nepředpokládáme, že z literatury zjistíme optimální hodnoty parame-
trů, které jsou velice variabilní, až o několik řádů, či nejsou vůbec dostupné,
nesmíme zapomenout ani na optimalizaci modelu, který budeme implementovat.
Takovéto optimalizaci by ale měla předcházet analýza citlivosti, která odhalí,
jaké parametry jsou pro model podstatné a nejvíce ovlivňují výstup modelu. Ta-
kováto optimalizace je jak pracná, tak většinou i velice výpočetně náročná, tudíž
je vhodné použití skriptů, které ji, stejně jako analýzu citlivosti, z velké části
automatizují.
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2. Signální dráha
2.1 Primární ORN

Čichové senzorické neurony (ORN) jsou primární senzorické buňky umístěné v
periferii. Jsou to bipolární buňky s jedním dendritem dosahujícím povrchu tkáně,
zakončeným knoflíkovitou částí, ze které vyráží 10–30 velmi slabých cilií. Tato cilia
jsou uložena ve slabé vrstvě hlenu, který pokrývá tkáň, a jsou místem signálního
transdukčního aparátu. Tenký axon na proximální straně neuronu odvádí signál
k dalšímu zpracování do čichových bulbů.

Současné molekulárně-genetické studie na transgenních myších ukazují, že
ORN, které exprimují jeden receptorový gen, vedou svůj signál do jednoho či-
chového bulbu nezávisle na tom, kde se v epitelu nalézají. Tímto cílem jsou glo-
meruly, sférické slepence neurofilií s průměrem 50–100 µm, které se skládají z
příchozích axonů ORN a dendritů mitrálních buněk. Na pozadí tohoto komplex-
ního propojení v čichovém bulbu je jednoduchý princip: mitrální buňky přijímají
signál z ORN a jejich axony ho předávají do různých částí mozku. Je to ukázka
jednoho z největších zhuštění signálu v nervové soustavě, kdy několik tisíc synapsí
axonů končí na dendritech pouhých 5–25 mitrálních buněk v každém glomerulu.
(Firestein, 2001)

2.2 Generování receptorového proudu
Signální transdukce v ORN je kaskáda biochemických dějů, která je spouš-

těna molekulami odorantu, který je vdechnut a difuzí skrze hlen se dostává k
receptorům ORN. Navázání odorantu na receptor způsobuje konformační změnu
receptoru, která umožní navázání a aktivaci G-proteinu. Po aktivaci G proteinu
dojde k disociaci jeho α podjednotky, která se naváže na adenylát cyklázu III
(AC III). AC III následně zprostředkovává katalýzu ATP na cAMP a pyrofosfát.

Při zvýšení intracelulární koncentrace cAMP dochází k vazbě na CNG kanály
a jejich otevírání. Díky tomuto se v ciliu zvyšuje intracelulární koncentrace Ca2+,
která otevírá Ca2+ - dependentní chloridové kanály. Vtok Ca2+, Na+ a výtok Cl−

iontů způsobují depolarizaci membrány, která se šíří do těla buňky. Když je tato
depolarizace dostatečně velká, vzniká akční potenciál, který se axonem šíří dále.
Tato kaskáda je vidět na obrázku 2.2 a).

Je zde přítomno i několik zpětných negativních vazeb, které ukončují depola-
rizaci či navrací buňku do klidového stavu. Hlavní roli ve zpětné negativní vazbě
hraje calmodulin (CaM). Po navázání Ca2+ na CaM (CaM4) dochází ke zvýšení
aktivity jednotlivých částí zpětné vazby. Nejdůležitějšími částmi jsou aktivace
calmodulin kinázy II (CaMC II), která způsobuje inhibici AC III, aktivace fosfo-
diesterázy (PDE1), která zvýší svou aktivitu degradace cAMP, a navázání CaM4
na CNG kanály, což způsobí jejich inhibici. Podstatnou roli hraje CaM4 i v modu-
laci aktivity iontových pump a výměníků, které se podílejí na obnovení iontového
gradientu. Zpětná negativní vazba je vidět na obrázku 2.2 b).
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Obrázek 2.1: Čichová senzorická dráha (Firestein, 2001)

Obrázek 2.2: Dráha signální transdukce (Kaupp, 2010)
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2.2.1 Tvorba cAMP
První interakcí, která se dá řadit do signální dráhy, jsou odorant přenosné

proteiny, které pomáhají překonat hydrofobnímu odorantu vodnatý hlen cestou
k receptorům ORN. Přenosné proteiny jsou homodimery ze dvou 19 kDa podjed-
notek s vysokou afinitou k odorantům a jsou lokalizovány v hlenu tak, aby mohly
zachytit odorant a přesunout ho k receptorům či od nich.

Čichové receptory mají různou afinitu k různým odorantům. U člověka je
těchto receptorů známo 347 (Mysliveček, 2009) a u savců 500–1 000 (Firestein,
2001), jejich exprese je u každého jedince jiná.

Čichové receptory přímo aktivují Golf proteiny, což jsou homodimery složené
z podjednotek (αβγ). Golf protein používaný při signální transdukci ORN se
nachází pouze v čichovém neuroepitelu a je kódován mRNA, která je exprimována
také pouze zde. Podjednotka Golfα se strukturně i funkčně podobá Gsα s tím, že
mají shodných i 88 % aminokyselin. Shodná je i jejich funkce, a tou je stimulace
adenylátcyklázy. (Jones a Reed, 1989)

Adenylátcykláza je jedním z enzymů v ORN a je významná hlavně díky ka-
talýze přeměny ATP na detekovatelné cAMP a díky množství, ve kterém se zde
vyskytuje. Jedná se především o AC III, která je charakteristická pro ORN a
je aktivováva Golf proteiny. V řasinkách se nalézají i adenylátcyklázy typu II a
IV, ale ty pro signální transdukci nejspíše nejsou tak podstatné, jelikož myši s
nefunkční AC III nevykazují žádnou odpověď na odoranty a kromě toho vykazují
i změny v chování. (Wong a kol., 2000)

2.2.2 CNG kanály
CNG kanály jsou tetramery, které se v ORN skládají ze dvou podjednotek

CNGA2, jedné podjednotky CNGA4 a jedné podjednotky CNGB1b(Zheng a Za-
gotta, 2004). Tyto kanály se nacházejí ve všech částech ORN, avšak v řasinkách
je jejich hustota nejvyšší a dosahuje např. 1 750 kanálů/µm2 u ropuchy (Kura-
hashi a Kaneko, 1993) či 8 kanálů/µm2 u potkana (Reisert, 2003), ale liší se jak
druh od druhu (viz výše), tak i v závislosti na použité metodě. Dlouho zastávaly
studie názor, že k otevření CNG kanálu je třeba dvou molekul cAMP, avšak poz-
ději se dokázalo, že k otevření CNG kanálu stačí pouze 1 molekula cAMP, druhá
molekula cAMP pouze zvyšuje pravděpodobnost otevření kanálu až na hodnoty
okolo 70–80 % (Biskup a kol., 2007). Není znám žádný specifický blokátor CNG
kanálu, avšak fosfatidylinositol trifosfát výrazně snižuje citlivost CNG kanálu k
cAMP. (Zhainazarov a kol., 2004)

Otevřený CNG kanál se stává propustným jak pro jednomocné ionty Na+

a K+, tak i pro dvojmocné ionty Ca2+ a Mg2+. Procházející dvojmocné ionty
se v kanálu dočasně váží a vytvářejí otevřený kanálový blok, což snižuje velikost
akčního potenciálu. CNG kanály přispívají k receptorovému proudu hlavně vtéka-
jícími ionty Na+ a Ca2+, jejich příspěvek se ale zvyšuje, pokud je extracelulární
Ca2+ odstraněn a je tak zamezeno negativní zpětné vazbě. Při extracelulární kon-
centraci Ca2+ 2 mM a depolarizaci membrány na -70 mV činí podíl Ca2+ iontů
na proudu protékajícím CNG kanálem 40 %. (Dzeja a kol., 1999) Bloky kanálů
vzniklé dočasným vázáním Mg2+ můžeme plně zanedbat, jelikož jsou účinné jen
při kladných potenciálech (Kleene, 2008).
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2.2.3 Ca dependentní Cl kanály
Molekulární složení Ca2+ dependentních Cl kanálů (CaCl kanál) zůstávalo

dlouho neznámé, dokud se v roce 2008 nepodařilo identifikovat podjednotky
ANO1 a ANO2 u savců. Přítomnost podjednotky ANO2 v CaCl kanálech v či-
chové transdukci se povedlo demonstrovat u myší s tímto knokoutnutým genem,
které měly o 40 % sníženou elektrickou odpověď na odorant (Berg a kol., 2012).
Odhadovaná hustota těchto kanálů na rozdíl od CNG kanálů je druhově shodná
a pohybuje se okolo 62 kanálů/µm2 (Reisert, 2003).

Poměr maximálních proudů CNG kanálů a CaCl kanálů odráží hlavně jejich
četnost. Toto je důvod, proč se u žáby maximální proudy prakticky rovnají, za-
tímco u potkana je maximální proud z CaCl kanálů až o třetinu vyšší. (Reisert,
2003)

Bestropin - 2 byl identifikován jako jedna z látek, které mohou být zodpovědné
za Cl− proud, jelikož myši, kterým chybí bestropin - 2, vykazovaly poruchu čichu.
Není ovšem známo, zda se u těchto myší vyskytuje Cl− proud, či zda je třeba pro
normální čich. (Kleene, 2008)

2.2.4 Zpětná negativní vazba
Calmodulin (CaM) je malý (16.7 kDa) vápník vázající protein, který má

4 vazná místa pro Ca2+. Pokud má CaM navázané 4 molekuly Ca2+, je ve
formě, kdy je schopen aktivně působit ve zpětné negativní vazbě například ak-
tivací calmodulin kinázy, stimulací fosfodiesterázy, stimulací vápníkových přena-
šečů a pump (PMCA, NCX) či blokací CNG kanálů. Inhibice CNG kanálu probíhá
navázáním CaM4 na N - konec podjednotky CNGA2, čímž přeruší interakci mezi
C a N koncem, což zablokuje kanál. (Trudeau a Zagotta, 2003)

CaM4 je aktivátorem calmodulin kinázy typu II (CaMC II), která se skládá
ze 4 monomerních podjednotek vytvářejících společně komplex. Aktivní CaMC II
fosforyluje adenylát cyklázu, díky čemuž snižuje produkci cAMP. (Gonzalez-Sanz,
2007)

V ORN se vyskytují 2 fosfodiesterázy. Jsou to PDE1C, která se nalézá v ciliu
a je citlivá na CaM4, který stimuluje její aktivitu, a PDE4A, která se nachází v
celém těle ORN a je na Ca2+ nezávislá, obě se ale podílejí na katabolismu cAMP.
Zpomalení ukončování akčního potenciálu bylo prokázáno ale pouze v případě, že
byly poškozeny geny pro obě tyto fosfodiesterázy. Nabízí se zde vysvětlení, že je to
způsobeno tím, že cAMP difunduje do těla neuronu, kde ho rozkládá PDE4A, což
je stále rychlejší proces než inhibice CNG kanálu CaM4. Další výzkumy ukazují,
že PDEC1 se podílí také na adaptaci ORN na opakovanou stimulaci. (Cygnar a
Zhao, 2009)

2.2.5 Obnova iontového gradientu
Po ukončení signální transdukce je třeba uvést gradienty látek do klidového

stavu, aby byla možná další signální transdukce. Týká se to hlavně Ca2+, aby
skončila zpětná negativní vazba, a Cl−, aby byl dostatek iontů, který odtekl CaCl
kanálem.

Pro obnovu Ca2+ iontů do klidového stavu slouží především následující 2 me-
chanismy. Prvním mechanismem je Na+/Ca2+ výměník (NCX). NCX transpor-
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tuje 3 ionty Na+ do buňky za exportu 1 iontu Ca2+ z buňky. NCX má nízkou
afinitu k Ca2+ (K − 1/2 > 1µM) a vysokou kapacitu transportu, tudíž je účinný
při redukci vyšších koncentrací Ca2+ po silném stimulu. Druhým mechanismem
pro snížení intracelulární koncentrace Ca2+ je Ca2+ ATPáza (PMCA). V ORN
se vyskytuje hlavně 1 izoforma PMCA ze 4, které jsou známé, a tou je izoforma
PMCA1. V přítomnosti CaM4 se PMCA stává aktivnější a má vyšší afinitu k
Ca2+ (K − 1/2 < 0.5µM), ale má nižší kapacitu než NCX.

Kvůli vysoké kapacitě NCX je třeba redukovat zvyšující se intracelulární
množství Na+, což obstarává Na+, K+ ATPáza. Posledním iontem, který je
třeba obnovit, je Cl−, což je obstaráno K+, Cl− kotransportem. Hladina K+ se
následně dovyrovná díky klidové propustnosti membrány pro K+. (Kleene, 2008)

2.3 Krátkodobá adaptace na stimul
Pokud následuje vystavení řasinky odorantu rychle za sebou, je velká prav-

děpodobnost, že odpověď bude menší než na předchozí stimul či nebude vůbec
žádná. Důvodů k tomuto chování je více. První z těchto možností je, že v řasince
je doposud zvýšená koncentrace Ca2+, což kromě aktivní zpětné vazby způsobuje
i to, že jsou ještě otevřené CaCl kanály. Pokud se koncentrace Ca2+ již obnovila,
ale neuplynulo mnoho času, zůstává ještě zbytková koncentrace aktivních CaM4,
které mohou být navázány na CNG kanály a tím je inhibovat, nebo může doposud
způsobovat vyšší aktivitu PDE. Při vícenásobné aktivaci je možné, že také dojde
k vyčerpání jiných iontů, jako např. Cl−. Taktéž ale může dojít k situaci, kdy je
odpověď větší, než byla minulá například z důvodu vyšší počáteční koncentrace
cAMP.(Leinders-Zufall a kol., 1998)

2.4 Jednotkové události
Nedávné experimenty ukazují, že již navázání jedné molekuly odorantu na

receptor ORN produkuje elementární měřitelnou odpověď (Bhandawat, 2005).
Tento děj bývá v literatuře nazýván jednotkovou událostí. Studium jednotkových
událostí je důležité, abychom pochopili, jak funguje ORN při nízkých koncent-
racích odorantů, jakou mají kinetiku biochemické děje uvnitř ORN a za jakých
případů dochází ke spuštění transdukce, která vede až k předání signálu do mozku.
I přes to, že dráha je velmi podobná signální transdukci fotoreceptorů, je zde pod-
statný rozdíl v amplifikaci signálu od jedné události (navázání molekuly odrantu
či zachycený foton), kde zesílení mezi příchozím signálem a množstvím aktivních
AC III je v řádu tisíců, zatímco v ORN je řádově menší i díky tomu, že je docela
malá pravděpodobnost, že se aktivuje Golfα , či že ten následně aktivuje AC III.
Toto zesílení je dle různých zdrojů uváděno maximálně jako 1 (Bhandawat, 2005)
až 32 (Halnes a kol., 2009). I díky tomuto je velikost odpovědi na jednotkovou
událost velmi malá (0.9 pA (Bhandawat, 2005)) a u valné většiny z nich nedojde
ke spuštění dostatečně silné transdukce k předání signálu do dalších buněk. Dle
dalších experimentů se ukazuje, že odpovědi malého množství se u jednotkových
událostí sčítají lineárně (Bhandawat, 2005), s jejich zvětšujícím se počtem však
ve způsobu jejich sčítání začíná významnou roli hrát i extracelulární koncentrace
Ca2+. V nízké koncentraci Ca2+ se odpovědi jednotkových událostí sčítají sub-
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lineárně, ale mají větší hodnotu, než je tomu v případě normální extracelulární
koncentrace Ca2+, kdy se sčítají supralineárně (Bhandawat a kol., 2010). Díky
tomuto je jasné, že jednotlivé jednotkové události se ovlivňují, tudíž začíná být
velmi zajímavé zkoumat dynamiku ovlivňování jednotlivých jednotkových udá-
lostí v závislosti na jejich vzdálenosti od sebe. Jednou z teorií, která v tomto pří-
padě hraje velmi výraznou roli, je, že v ORN jsou jednotlivé molekuly seskupeny
do mikrodomén, kde je okolo receptoru a G-proteinu seskupeno malé množství
(1–3) CNG kanálů, které jsou obklopeny CaCl kanály pro generování odpovědi,
NCX a PMCA, aby odstraňovaly Ca2+ a aby nedocházelo k jeho velkému šíření
mimo mikrodoménu. Celá mikrodoména o velikosti menší než 0.2 µm je ještě ob-
klopena silnou bariérou z PDE, která silně limituje difuzi cAMP.(Castillo a kol.,
2010)
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3. STEPS
3.1 Výběr knihovny

Jednou z možností, jak porozumět dynamice molekulárně-biologických pro-
cesů, jsou stochastické reakčně-difuzní modely. Tato možnost je v tomto případě
ideální, jelikož z předchozí části 2.4 víme, že při vazbě jedné molekuly odorantu
je pravděpodobnost na spuštění celé transdukce relativně malá, tak použití sto-
chastických modelů je přesně to, co potřebujeme. Opět je několik možností, jak
stochastické reakčně-difuzní modely simulovat, ale jsou dvě nejrozšířenější. První
je částicový přístup, kde jsou sledovány a modelovány jednotlivé molekuly pomocí
Brownova pohybu. Tento přístup má tu výhodu, že zde nejsou žádné aproximace,
bohužel se ale hodí pouze pro malé modely z důvodu velké výpočetní náročnosti.
Často se může stát, že tento přístup není relevantní v modelování biologických
jevů. I přes tyto nevýhody je tento přístup implementován v biologických simu-
lacích (MCell a Smoldyn).

Druhý přístup je založený na voxelech, kdy jsou za voxely považovány malé ob-
jemy, kde nerozlišujeme jednotlivé molekuly, pouze počítáme s jejich množstvím
v jednotlivých voxelech. Tento přístup je mnohem efektivnější, tudíž i na výpo-
četní čas méně náročný, obzvláště ve velkých modelech, kde se modelují pouze
tisíce voxelů a jejich vzájemné reakce, místo desítek miliónů či více jednotlivých
molekul. Ve voxelovém přístupu je hojně používán Gillespieho stochastický simu-
lační algoritmus (SSA)(Gillespie, 1977) pro simulaci reakčního systému modelu.
V knihovně STEPS je použito odvození SSA pro tetrahedrovou síť voxelů, která
umožňuje lepší morfologickou aproximaci reálných tvarů modelovaného systému
než krychlové voxely, na kterých je založen např. MesoRD, NeuroRD či Smoldyn.

Vzhledem k tomu, že tento přístup plně vyhovuje našim požadavkům, jsme
se rozhodli zvolit knihovnu STEPS jako simulační nástroj, jelikož na rozdíl od
jiných zde uvedených simulačních nástrojů je určena přímo na simulování celých
signálních drah, ale má i ze zde uváděných knihoven nejlepší výpočetní výkon
(Hepburn a kol., 2012) díky tomu, že se optimalizace netříští i na další přístupy
jako např. částicový u knihovny Smoldyn.

STEPS je knihovnou, která je použita pro modely v této práci, programo-
vacího jazyka Python. Python je skriptovací programovací jazyk, který je re-
lativně snadný na naučení, často používaný pro simulaci biologických modelů
(spolu s Matlabem) a obsahuje velké množství modulů pro zpracovávání dat jako
jsou třeba moduly NumPy a SciPy. Samotné jádro knihovny je napsáno v C++
z důvodu vyššího výkonu. Knihovna sama o sobě je rozdělena na 5 samostatných
namespaců, které spolu komunikují přes aplikační programový interface (API),
tudíž lze jednotlivé moduly snadno nahradit za upravené s jinou funkčností či do-
plnit nový algoritmus pro simulaci. Kromě tohoto obsahuje knihovna i pomocné
moduly. Prvním z těchto modulů je modul pro import geometrické sítě z jiných
programů a dalším je modul pro import biologického modelu ze standardizova-
ného formátu SBML, který není použit v samotné knihovně z důvodu, že sám
o sobě není připravený na 3D modely.
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3.2 Implementace geometrie ve STEPS
Simulační knihovna STEPS používá pro geometrii 2 základní objekty. První

z objektů je compartment, což je 3D objekt, ve kterém mohou probíhat reakce
a difuze jednotlivých látek. Druhý objekt je patch, což je pouze 2D objekt, který
reprezentuje povrch compartmentů, který v biologickém významu může být i
membránou buňky, či slouží k oddělení 2 compartmentů. Na patch mohou probí-
hat reakce membrána–membrána či i membrána–intracelulární prostor či extra-
celulární, mohou zde být umístěny iontové kanály či zde látky mohou difundovat,
jak v rámci patch, tak i mezi dvěma přilehlými compartmenty.

Lze používat 2 různé typy geometrie, well-mixed geometrii a geometrii tetra-
hedrové sítě. Well-mixed geometrie je vytvářena přímo v knihovně STEPS, kdy
se pouze definuje, jak jsou jednotlivé compartmenty a patch veliké a jak spolu
sousedí. Tvar zde nehraje žádnou roli. Geometrie tetrahedrové sítě má hlavně tu
výhodu, že na ní lze simulovat modely, které geometricky odpovídají biologické
realitě. Tento typ geometrie ve STEPS nelze vytvořit, musí se vytvořit v exter-
ním nástroji a následně importovat, na rozdíl od jiných programů používajících
SSA (např. MesoRD), kde je tetrahedrová síť generována přímo samotným pro-
gramem na základě konstruktivní geometrie těles (CSG), díky čemuž lze vytvořit
komplikovanější a biologicky přesnější sítě než za pomoci CSG.

STEPS obsahuje importní modul, který umožňuje importovat tetrahedrové
sítě, které jsou vytvořené v externích programech. Podporovány jsou 2 formáty,
z nichž je nejběžnější Abaqus (.inp). Pro vytvoření tetrahedrové sítě v tomto
formátu lze použít například open source programy CUBIT a Netgen či placený
program Trelis.

3.2.1 Velikost tetrahedrů
Důležitou vlastností u voxelového přístupu simulace reakčně-difuzních mo-

delů je velikost voxelů. Podstatné je, aby velikost voxelu byla určena tak, aby byl
well-mixed, což znamená, že při částicovém přístupu by docházelo k podstatně
většímu počtu nereakčních srážek než reakčních a difuze odstranila rychle prosto-
rové gradienty látek vzniklé reakcemi či transportem. Pokud zvolíme voxely příliš
veliké, může nastat situace, že v oblasti se vytvoří prostorový gradient látky, která
se zde tvoří rychleji než difunduje, a kvůli tomu ztratíme detailní rozložení látky
a z toho vyplývající důsledky. Na druhou stranu, pokud zvolíme velikost voxelů
příliš malou, může snadno dojít k tomu, že v jednotlivém voxelu bude příliš málo
částic na to, aby probíhaly reakce.

Z těchto důvodů je dobré si matematicky odvodit horní a spodní mez pro
velikost voxelu, aby byl pořád well-mixed. Pro to, aby voxely byly well-mixed,
použijeme následující podmínky. Jako podmínku pro horní hranici velikosti vo-
xelu použijeme následující: „Rychlost difuze reaktantů je signifikantně větší než
rychlost nejrychlejší reakce.“(Hepburn a kol., 2012) Toto nám zajistí, že gradi-
ent produktů bude odstraněn difuzí předtím, než dojde v tomto voxelu znovu
k reakci. Z této podmínky nám plynou rovnice pro určení horní hranice velikosti
voxelu; u reakce druhého řádu je to rovnice 3.1 a pro reakci prvního řádu je to
rovnice 3.2. V obou případech jsme si zvolili, že signifikantně větší bude alespoň
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Pro určení rovnic pro spodní hranici velikosti voxelu použijeme stejnou zá-
kladní poučku jako v předchozím případě: „Rychlost difuze reaktantů je signifi-
kantně větší než rychlost nejrychlejší reakce.“(Hepburn a kol., 2012) Další pod-
mínkou, kterou si je třeba uvědomit, je, že na to, aby ve voxelech mohly probíhat
reakce 2. řádu, je třeba, aby zde byla přítomna alespoň jedna molekula od každé
látky, a to i včetně látek s nejmenší koncentrací.(Hepburn a kol., 2012) Toto lze
vyjádřit i rovnicí 3.3. Díky tomuto nám vyjdou následující podmínky pro velikost
voxelu. Pro reakci druhého řádu je to rovnice 3.4 a pro reakci prvního řádu je
bezpředmětné stanovovat tuto hranici.
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Při použití těchto rovnic dostaneme rozmezí pro velikost voxelu mezi 0,5 µm
až 0,13 µm.

3.2.2 Implementace 3D modelu řasinky
Vzhledem k tomu, že řasinka je podlouhlá, tak nelze použít well-mixed geome-

trii. Tudíž bylo nutno použít vlastní geometrii. Jako i jinde v modelu jsme použili
zjednodušení, aby byl model jednodušší a i výpočetně méně náročný. Hledisko
výpočetní náročnosti se snaží stlačit počet voxelů na co nejméně. Při navrhování
modelu jsme vycházeli ze základních těles CSG. Zde se rovnou nabízí samotné
základní těleso a tím je válec. Pokud bychom se snažili dodržet geometrii řa-
sinky, narazili bychom na to, že potřebujeme dutý kužel (zjednodušeno na válec)
s tím, že se ale velmi výrazně zvýší počet tetrahedrů, které dané těleso popisují.
Jako finální těleso byl tedy zvolen válec o délce 50µm a průměru 0.28µm, což
odpovídá biologickým datům. Samotná implementace 3D modelu byla provedena
v programu Trellis, kde se podařilo na daném tělese dosáhnout minimálního po-
čtu tetrahedrů 1 467. Tato hodnota činí lehce přes 1/3 maximálního počtu, dle
vypočteného rozmezí pro velikost voxelů, a velmi se blíží minimální hranici to-
hoto počtu, která je okolo 1 200 voxelů. Samotný model jak ve formátu pro Trellis
(.cub), tak ve formátu pro STEPS, je uložen v příloze na DVD.

3.3 Popis knihovny steps STEPS
Základní fungování a implementaci modelu lze relativně snadno ukázat na di-

agramu tříd knihovny STEPS. Pro lepší orientaci je knihovna rozdělena do 6 sa-
mostatných namespasů, z nich 4 lze považovat za hlavní (steps.model, steps.geom,
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Obrázek 3.1: Diagram tříd steps.model (De Schutter a kol., 2017)

steps.rng, steps.solver) pro simulaci a poslední 2 za spíše doplňkové (steps.utilities,
steps.visual), pro usnadnění práce se simulacemi.

3.3.1 steps.model
V tomto namespasu se definuje biochemický model, který bude použit pro

simulaci, a jehož třídy a jejich podstatu si nyní popíšeme na obrázku 3.1. Sa-
motný model může obsahovat několik povrchových oblastí (Surfsys), které jsou
následně definovány geometricky jako Patch, a i několik objemových oblastí (Vol-
sys) geometricky definovaných jako Comp. Každá z těchto oblastí může obsaho-
vat různé látky (Spec), které mohou různě difundovat (Diff) a vzájemně reagovat
(Reac – pro reakce v prostoru, SReac – pro reakce na povrchu či na rozmezí pro-
stor/povrch). Samotné nadefinování modelu je velmi jednoduché, jak si ukážeme
na modelu, kde spolu látky A a B reagují za vzniku látky C, která difunduje.

mdl = smodel.Model()

A = smodel.Spec(’A’,mdl)
B = smodel.Spec(’B’,mdl)
C = smodel.Spec(’C’,mdl)

vsys = smodel.Volsys(’vsys’, mdl)
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AB_C = smodel.SReac(’AB_C’,ssys,slhs=[A,B],srhs=[C])
AB_C.setKcst(1e+12) #nastavim rychlostni konstantu reakce

diff_C = smodel.Diff(’diff_C’,ssys,C)
diff_C.setDcst(1e-9) #nastavim difuzni konstantu reakce

Mezi věci, které v 3.1 nejsou zahrnuty, patří i to, že je možná difuze i u látek,
které se vyskytují pouze na povrchu. Další věcí, která zde není zahrnuta, jsou
kanály, které jsou velmi důležité, nejprve se zadefinuje samotný kanál (Chan),
který má různé stavy (ChanState), které se mezi sebou mění výše popsanými
reakcemi. Podstatné ale je, že následně lze např. u kanálů definovat průtok proudu
(OhmicCurr – na základě Ohmova zákona nebo GHKcurr na základě Goldman-
Hodgkin-Katzovy rovnice). Toto si můžeme ukázat například na ukázce vápníkem
řízeného chloridového kanálu, kde do buňky vtéká (vytéká) pouze proud, ale do
modelu nejsou zahrnuty ionty, které daný proud nesou.

Ca = smodel.Spec(’Ca’,mdl)

CaClCh = smodel.Chan(’CaClCh’,mdl)

CaClCh_c = smodel.ChanState(’CaClCh_c’,mdl,CaClCh)
CaClCh_o = smodel.ChanState(’CaClCh_o’,mdl,CaClCh)

CaClCh_coF = smodel.SReac(’CaClCh_coF’,ssys,slhs=[CaClCh_c],ilhs=[Ca,Ca],srhs=[CaClCh_o], kcst = k_CaClCh_coF) # k_CaClCh_coF je rychlostní konstanta rovnice
CaClCh_coB = smodel.SReac(’CaClCh_coB’,ssys,slhs=[CaClCh_o],srhs=[CaClCh_c],irhs=[Ca,Ca], kcst = k_CaClCh_coB) # k_CaClCh_coB je rychlostní konstanta rovnice

CaClCh_o_Cl = smodel.OhmicCurr(’CaClCh_o_Cl’, ssys, CaClCh_o, g=g_CaClCh, erev=Cl_rev) # Cl_rev je rovnovážný potenciál Cl a g_CaClCh je vodivost kanálu

Poslední zajímavou věcí, kterou lze zde použít, jsou napětím řízené reakce,
které mají velký význam právě u kanálu, zde si jejich příklad ale neukážeme
vzhledem k velké komplexnosti definovaných věcí.

3.3.2 steps.geom
Hlavním úkolem tohoto namespacu 3.2 je práce s geometrií. V první řadě se

jedná o vygenerování nebo o nějaký způsob importu (např. pomocí steps.utilities)
voxelové sítě (Tetmesh). Tuto síť je dále třeba rozdělit na jednotlivé skupiny vo-
xelů (Comp), které odpovídají jednotlivým objemovým oblastem (Volsys), a sku-
piny trojúhelníků (Patch), které odpovídají jednotlivým povrchovým oblastem
(Surfsys). Podstatnou věcí, kterou je zde třeba vyřešit, je i definování membrány
(Memb), která sice není v diagramu zahrnuta, jako skupinu trojúhelníků, která
může klidně zahrnovat i několik oblastí (Patch) najednou, ale je nutná, pokud
chceme v našem modelu počítat s napětím na membráně. Poslední zajímavou
věcí, kterou zde lze najít, ale není uvedena v diagramu, je možnost definovat
difuzní hranice (DiffBoundary), které se hodí, pokud máme více objemových ob-
lastí, mezi kterými nic neleží, a které umožňují definovat seznam látek, pro které
je difuzí propustná a pro které není.
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Obrázek 3.2: Diagram tříd steps.geom (De Schutter a kol., 2017)
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Obrázek 3.3: Diagram tříd steps.solver (De Schutter a kol., 2017)

3.3.3 steps.rng
Tato třída, i když je pořád velmi důležitá, není příliš obsáhlá. Jediný její úkol

je vrátit generátor náhodných čísel.

3.3.4 steps.solver
Tento namespace 3.3 lze považovat za klíčovou komponentu celé knihovny

STEPS, jelikož obsahuje řešiče, které jednotlivé modely definované pomocí 3.3.1
a 3.3.2 potřebují pro vlastní simulaci. Ve verzi knihovny 2.2.0 byly obsahem
knihovny pouze 4 řešiče: Wmrk4, Wmdirect, Tetexact a TetODE. Původní 4 ře-
šiče lze snadno rozdělit do dvou dvojic, první dvojice jsou řešiče zaměřené na
well-mixed geometrie a nepodporující práci s proudem, kanály a napěťově říze-
nými reakcemi. Prvním z této dvojice je řešič Wmrk4, který počítá determinis-
ticky model na základě metody (Hazewinkel, 1988). Druhý řešič z této skupiny
je Wmdirect, který je již stochastický a založený na algoritmu Gillespieho SSA
(Gillespie, 1977). Další dvojicí jsou řešiče: TetODE, který je deterministický a
jedná se o implementaci řešiče obyčejných diferemciálních rovnic CVODE, a řešič
Tetaxact, který jsme použili i pro náš model. Řešič Tetaxact je stochastický řešič
opět založený na algoritmu Gillespieho SSA (Gillespie, 1977), avšek v porovnání
s Wmdirect má podstatně širší uplatnění. Ve verzi knihovny 3.0.0, která byla vy-
dána v březnu 2017, přichází 5. řešič, a to TetOpSplit, který se od předchozích 4
velmi liší tím, že na rozdíl od nich umožňuje počítat modely paralelně, jedná se
však o stejný způsob implementace jako v případě Tetaxact, který je ale rozšířen
o implementaci MPI protokolu. Dobrý přehled o možnostech těchto 5 řešičů si
můžeme udělat v tabulce 3.4, která shrnuje veškeré jejich možnosti.

3.3.5 steps.utilities
Mezi méně podstatné, ale stále velmi zajímavé části knihovny patří i name-

space steps.utilities, která se zabývá hlavně podporou práce s daty jiných formátů.
Jedna její část umožňuje například import celého biochemického modelu z jazyka
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Obrázek 3.4: Tabulka použitelnosti jednotlivých řešičů (De Schutter a kol., 2017)

SBML nebo import Tetrahedrových sítí z formátů, do kterých je ukládají jiné
programy (např. CUBIT či Netgen), které velmi usnadní práci s geometrií.

3.3.6 steps.visual
Funkce v této části jsou v některých případech vhodné pro zpracování dat

a občas poskytují zajímavý náhled na model. Umožňují totiž jednak export kla-
sických grafů, jednak sledování vývoje aktuálně počítaného modelu v reálném
čase jak dle klasických grafů jako je např. vývoj napětí na membráně, tak i dle
grafů zobrazujících distribuci jednotlivých látek v modelu, a to i ve 3D.
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4. Model
4.1 Popis modelu

Cílem bylo vytvořit model, který by na jedné straně byl biologicky co nejpřes-
nější, ale na druhé straně byl realizovatelný, měl rozumnou komplexnost a nebyl
příliš výpočetně náročný. Z těchto důvodů bylo třeba přistoupit k některým zjed-
nodušením oproti reálnému biologickému stavu. Z důvodu toho, že výpočetní
náročnost modelu je úměrná počtu molekul, které obsahuje, do modelu nebyly
zahrnuty molekuly a ionty, které se na signální transdukci nepodílejí či se podílejí
pouze ve formě průtoku kanály jako Na+ a Cl−.

Mezi další zjednodušení v modelu patří nezahrnutí simulace CaMC II do
zpětné negativní vazby z důvodu toho, že regulace skrze PDE je rychlejší. Dále
byly zjednodušeny některé vícestavové reakce, kdy látka přechází z jednoho stavu
do jiného, aby byl model jednodušší a pořád biologicky přesný, díky přepočtení
konstant. Jedním z takovýchto zjednodušení je i to, že v modelu CaM4 nemění
aktivitu PMCA, která je neustále ve stavu, jako by byla zvětšena aktivita díky
CaM4 na maximální úroveň.

Model začíná až ve stavu aktivního receptoru, kterému by biologicky správně
předcházely ještě 2 stavy, a to navázání ligandu na receptor a konformační změna
receptor-ligandového komplexu na aktivní receptor, které byly vynechány z dů-
vodu ušetření výpočetního času, díky nesimulování běhů, kdy nedojde k aktivaci
receptoru.

4.2 Rovnice
Celý model kromě průtoku iontů CNG a CaCl kanály je popsán následujícími

rovnicemi, kde konstanty pro tyto rovnice jsou probrány v další sekci.
Prvních 7 rovnic (4.1-4.7) zachycuje počátek signální dráhy od aktivního re-

ceptoru po tvorbu cAMP, jak bylo z biologického pohledu popsáno v sekci 2.2.1.
Počínaje rovnicí 4.1 jsou popsány následující děje, které vycházejí z jiného modelu
(Halnes a kol., 2009): 4.1 - deaktivace aktivního receptoru (Ra) a jeho přeměna na
receptor ligandový komplex (RL), což je koncový stav v tomto modelu. 4.2 - vazba
mezi aktivním receptorem a G proteinem (G), která vede k rozpadu G proteinu
na podjednotky α (Ga) a βγ (Gb). 4.3 - popisuje vazbu Ga na AC III (E) a její
aktivaci (Ea) a následnou deaktivaci dle 4.4, kde Gr je neaktivní α podjednotka
G proteinu stejně jako v rovnici 4.6, kde se podjednotka deaktivuje sama. 4.5 -
zachycuje zpětné složení G proteinu do původního stavu. 4.7 - popisuje produkci
cAMP adenylát cyklázou, zde je model oproti biologickému stavu zjednodušen
tím, že se předpokládá dostatečná koncentrace ATP pro maximální funkčnost po
celou dobu.

Ra

k−
Ra−→ RL (4.1)

Ra + G
k+

G−→ Ra + Ga + Gb (4.2)

18



Ga + E
k+

E−→ Ea (4.3)

Ea

k−
E−→ E + Gr (4.4)

Gb + Gr

k−
G−→ G (4.5)

Ga
kGa−→ Gr (4.6)

Ea
kcAMP−→ Ea + cAMP (4.7)

Následující rovnice (4.8-4.11) popisují kinetiku otevírání CNG kanálu, kde
byl zvolen model dle obrázku 9 a) (Li a Lester, 1999), kde CNG kanál má 3
stavy: zavřený (CNGc), zavřený s jedním navázaným cAMP (CNGc1) a otevřený
(CNGo).

CNGc + cAMP
k+

CNGcc1−→ CNGc1 (4.8)

CNGc1
k−

CNGcc1−→ CNGc + cAMP (4.9)

CNGc1 + cAMP
k+

CNGc1o−→ CNGo (4.10)

CNGo

k−
CNGc1o−→ CNGc1 + cAMP (4.11)

Rovnice (4.12 a 4.13) popisují kinetiku otevírání a zavíraní CaCl kanálů pouze
se 2 stavy: otevřeno (CaClCho) a zavřeno (CaClChc).

Ca + CaClChc

k+
CaClCh−→ CaClCho (4.12)

CaClCho

k−
CaClCh−→ CaClChc + Ca (4.13)

Rovnice (4.18-4.20) popisují tvorbu CaM4 z CaM, kde byl zvolený menší trik,
a spolu s následujícími rovnicemi (4.21-4.24 a 4.14-4.17) jsou popsány biologicky
v sekci 2.2.4. V programu i z hlediska určování konstant jsou problematické re-
akce vyššího než 3. řádu, proto zde byl zvolen menší trik, kdy se CaM4 vytvoří
z CaM a 2 molekul Ca2+ a je vytvořen „dluh“ 2 molekul Ca2+ (CaM2), kde je
následně tento dluh smazán rovnicí s vysokou rychlostní konstantou 4.19. Rovnice
4.14-4.17 popisují vazbu CaM4 na CNG kanál a jeho převedení do inhibovaného
stavu (CNGi), kde pro přehlednost a zjednodušení oproti biologické verzi dojde
i k okamžitému odvázání všech navázaných molekul cAMP. V rovnicích 4.21-
4.24 nalezneme popis zpětné negativní vazby skrze PDE, kde neaktivní PDE
je označováno jako (PDE) a aktivní PDE (s navázaným CaM4) je označováno
jako (CaM4-PDE) a vyznačuje se vůči PDE pouze vyšší rychlostní konstantou.
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Degradace cAMP PDE byla opět zjednodušena, kdy místo vícestavového biolo-
gického děje (minimálně 1 mezistav – nejprve navázání molekuly cAMP na PDE
a teprve v následující reakci její degradace + případné konformační změny PDE
v následujících reakcích) je to sloučeno do jedné hromadné reakce.

CNGc + CaM4
k+

CNGci−→ CNGi (4.14)

CNGc1 + CaM4
k+

CNGc1i−→ CNGi + cAMP (4.15)

CNGo + CaM4
k+

CNGoi−→ CNGi + 2cAMP (4.16)

CNGi

k−
CNGci−→ CNGc + CaM4 (4.17)

2Ca + CaM
k+

CaM4−→ CaM4 + CaM2 (4.18)

2Ca + CaM2 kCaM2−→ ∅ (4.19)

CaM4
k−

CaM−→ CaM + 4Ca (4.20)

CaM4 + PDE
k+

CaM−PDE−→ CaM4 − PDE (4.21)

CaM4 − PDE
k−

CaM−P DE−→ CaM4 + PDE (4.22)

CaM4 − PDE + cAMP
kCaM4−cAMP−→ CaM4 − PDE (4.23)

PDE + cAMP
kPDE−cAMP−→ PDE (4.24)

Poslední rovnice (4.25-4.30) popisují obnovování iontové rovnováhy Ca2+, jak
bylo popsáno v sekci 2.2.5. Jelikož je ale v modelu jako iont přítomen pouze Ca2+,
jsou ostatní děje popisované v dané sekci zanedbané. Opět zde došlo oproti biolo-
gickému stavu ke zjednodušení, stejně jako už v případě NCX, kde není zohledněn
transport Na+ či konformační změny (Haase a kol., 2007). V případě PMCA tak
chybí například navázání ATP, které vylučování iontů pohání, či modulace ak-
tivity pomocí CaM4, kde je zvolena maximální aktivita. V obou případech je
zvolen model, kdy nejprve dojde k navázání intracelulárního Ca2+ (Cai) na pře-
našeč (NCX, PMCA) a vytvoření komplexu (NCX-Ca, PMCA-Ca), a následnému
uvolnění Ca2+ buď do intracelulárního prostředí (Cai), či do extracelulárního pro-
středí (Cae).

PMCA + Cai

k+
PMCAi−→ PMCA − Ca (4.25)
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PMCA − Ca
k−

PMCAi−→ PMCA + Cai (4.26)

PMCA − Ca
k+

PMCAe−→ PMCA + Cae (4.27)

NCX + Cai

k+
NCXi−→ NCX − Ca (4.28)

NCX − Ca
k−

NCXi−→ NCX + Cai (4.29)

NCX − Ca
k+

NCXe−→ NCX + Cae (4.30)
Posledními součástmi modelu, které nejsou popsány rovnicemi, jsou CNG

a CaCl kanály. CNG kanály jsou v tomto modelu propustné pro Ca2+ ionty,
pro Na+ ionty nejsou přímo propustné, oproti biologickému stavu, pouze se po-
čítá velikost proudu, kterou by Na+ ionty způsobily. Stejně tak se pro CNG kanál
neuvažuje různá propustnost pro různý membránový potenciál či snížená vodivost
díky otevřeným kanálovým blokům. CaCl kanálem protéká pouze proud, stejně
jako v případě Na+ u CNG kanálů, nikoliv samotné ionty Cl−, které nejsou
v modelu kvůli úspoře výpočetního výkonu zahrnuty.

4.3 Parametry
Veškeré konstanty použité v modelu jsou uvedeny v následujících 4 tabulkách

a pro lepší přehlednost jsou rozděleny dle významu. První tabulka obsahuje rych-
lostní konstanty použité v modelu 4.1, druhá obsahuje veškeré difuzní konstanty
z modelu 4.2, následuje tabulka, kde jsou popsány koncentrace jednotlivých lá-
tek - 4.3 a v poslední tabulce jsou ostatní použité parametry (převážně parametry
pro určení membránových vlastností a pro ionty protékající kanály) - 4.4.

Konstanta kcAMP z 4.1 byla odvozena spočtením z maximální aktivity a kon-
centrace AC III. Maximální produkce je 180 000 molekul/s/buňku, kde buňka je
o velikosti 10 cilií o délce 10µm a průměru 0.2µm (Takeuchi, 2005). Z těchto dat
dostáváme povrch cilií 63µm2, což při koncentraci AC III dělá 63 000 molekul AC
III, a z toho vychází rychlostní konstanta cca 3s−1. Buňka o stejné velikosti má
objem 12.5µm3, což při maximální produkci 260 000 molekulµm−3s−1 dělá pro-
dukci 3 250 000 molekul/s/buňku a rychlostní konstantu cca 52s−1. Dle průběhů
modelu byla zvolena konstanta 42s−1.

U konstant k+
CaClCh a k−

CaClCh se vycházelo z toho, že k−
CaClCh je třeba, aby

byla dostatečně velká a nezůstávaly dlouho otevřené CaCl kanály poté, co klesne
koncentrace Ca2+. Z tohoto důvodu byla zvolena konstanta 100s−1, která způ-
sobuje, že kanál zůstává otevřen průměrně 10 ms. V závislosti na této určené
konstantě byla spočtena ze známého K1/2 hodnota k+

CaClCh. V daném případě je
K1/2 = 2µM a Hillův koeficient n = 2, takže Kd = 4pM a dle podílu konstant
nám vyjde k+

CaClCh = 2 ∗ 1013s−1M−1.
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Díky znalosti Ka známe poměr on a off konstant. Jelikož k aktivaci PDE
dochází velmi rychle, byla zvolena k+

CaM−P DE jako 8 ∗ 106s−1M−1, což značí, že
při maximální koncentraci CaM4 je PDE aktivováno v jednotkách ms.

Jelikož se zaměřujeme na jednotkové události, nebude koncentrace cAMP
nikdy tak vysoká, takže můžeme kinetiku Michaelis-Mentenové převést na re-
akci prvního řádu, což v upravené podobě je naše rovnice: kCaM4−cAMP = =

Parametry Jednotky Hodnoty Literatura
k−

Ra s−1 100 100 s−1 (Halnes a kol., 2009)
k+

G s−1 0.45 ∗ 1012 0.3 s−1mlk−1µm2 (Halnes a kol., 2009)
(mol ∗ m−2)−1

k+
E s−1M−1 0.18 ∗ 1012 0.8 s−1mlk−1µm2 (Halnes a kol., 2009)

k−
E s−1 2 3.77 s−1 (Halnes a kol., 2009)

k−
G s−1M−1 1.2 ∗ 1012 2 s−1mlk−1µm2 (Halnes a kol., 2009)

kGa s−1 0.05 0.05 s−1 (Halnes a kol., 2009)
kcAMP s−1 42 180 000 mlk/s/buňka (Takeuchi, 2005)

260 000 mlkµm−3s−1 (Halnes a kol., 2009)
k+

CNGcc1
s−1M−1 0.58 ∗ 106 0.58 ∗ 106s−1M−1 (Li a Lester, 1999)

k−
CNGcc1

s−1 652 652s−1(Li a Lester, 1999)
k+

CNGc1o s−1M−1 188 188s−1M−1 (Li a Lester, 1999)
k−

CNGc1o s−1 9.3 9.3s−1 (Li a Lester, 1999)
k+

CNGci s−1M−1 2.1 ∗ 106 2.1 ∗ 106s−1M−1 (Reidl a kol., 2006)
k+

CNGc1i s−1M−1 2.1 ∗ 106 2.1 ∗ 106s−1M−1 (Reidl a kol., 2006)
k−

CNGci s−1 1 0.34s−1 (Reidl a kol., 2006)
k+

CNGoi s−1M−1 2.1 ∗ 106 2.1 ∗ 106s−1M−1 (Reidl a kol., 2006)
k+

CaClCh s−1M−1 2.07 ∗ 1013 K1/2 = 2µM (Reisert, 2003)
k−

CaClCh s−1 100 viz. text
k+

CaM4 s−1M−2 1.1 ∗ 109 1.1 ∗ 109s−1M−2 (Reidl a kol., 2006)
kCaM2 s−1M−2 1 ∗ 1020 pomocná viz text
k−

CaM4 s−1 2.5 2.5 s−1 (Reidl a kol., 2006)
10...40 z raidl 2006 zdroj 36

k+
CaM−PDE s−1M−1 8 ∗ 106 Ka = 1nM (Goraya a Cooper, 2005)

k−
CaM−PDE s−1 2.4 ∗ 10−2 viz text a k+

CaM−PDE
kCaM4−cAMP s−1M−1 5 ∗ 107 pomalejší než blokace kanálů

Kd = 1.2µM (Cygnar a Zhao, 2009)
Vmax = 100µMs−1 (Cygnar a Zhao, 2009)

kPDE−cAMP s−1M−1 1.25 ∗ 107 25 % plné aktivity (Yan a kol., 1996)
k+

PMCAi s−1M−1 8.4 ∗ 1010 Kd = 0.2µM (Bruce, 2013)
k−

PMCAi s−1 1 viz text
k+

PMCAe s−1 1000 viz text
k+

NCXi s−1M−1 5 ∗ 108 5 ∗ 108s−1M−1 (Haase a kol., 2007)
k−

NCXi s−1 2.6 ∗ 104 Km = 0.1mM (Haase a kol., 2007)
k+

NCXe s−1 9000 9000s−1 (Haase a kol., 2007)

Tabulka 4.1: Rychlostní konstanty použité v modelu
Poznámka: mlk – molekul
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Vmax/[PDE]/Kd = 4.2 ∗ 107s−1M−1.
Rychlostní konstanty pro PMCA byly určeny odhadem. Jelikož je PMCA

ATPáza, nepředpokládá se velký poměr zpětné reakce, tak k+
PMCAe » k−

PMCAi .
Díky tomuto se s k−

PMCAi nepočítá a Kd je poměrem zbylých dvou konstant. Jelikož
PMCA má vysokou afinitu k Ca2+, lze předpokládat o řád až dva větší konstantu,
než je konstanta NCX. Za těchto podmínek jsme zvolili k+

PMCAe = 1000s−1 a zbylé
konstanty dopočítali.

Difuzní konstantu DCaM4 předpokládáme podobnou jako u DCaM díky tomu,
že díky vazbě 4 molekul Ca2+ se její velikost zmenší pouze nepatrně, tudíž by
difuzní vlastnosti neměly být nějak výrazněji ovlivněny. Difuzní konstanta DPDE
a DCaM4−PDE byly určeny stejné jako DCaM z důvodu, že samotné molekuly PDE
bez navázaného CaM4 mají větší velikost než CaM, tudíž by měly mít difuzní
konstantu menší, avšak v našem modelu je jich všude souvislá koncentrace a mění
se pouze díky přeměně na CaM4-PDE, tudíž, pokud nebude mít PDE větší difuzní
konstantu než CaM, nebude takto koncentrace nijak významněji ovlivněna.

Jelikož v rovnovážném stavu je vyrovnaný proud tekoucí leak kanály a CNG

Parametry Jednotky Hodnoty Literatura
DcAMP µm2/s 270 2.7 ± 0.2 ∗ 10−6cm2/s

(Chen a kol., 1999)
DG µm2/s 0.105 0.105µm2/s (Kerov a Artemyev, 2011)
DCaM µm2/s 10 10µm2/s (Sanabria a kol., 2008)
DCaM4 µm2/s 10 podobné jako CaM
DCa µm2/s 89.5 89.5µm2/s(Reisert, 2003)
DPDE µm2/s 10 viz text
DCaM4−PDE µm2/s 10 viz text

Tabulka 4.2: Difuzní konstanty použité v modelu

Parametry Jednotky Hodnoty Literatura
[Ca]i mM 4 ∗ 10−5 4 ∗ 10−5 ± 9 ∗ 10−6 mM (Kleene, 2008)
[Ca]e mM 4.8 4.8 mM (Kleene, 2008)
[G]tot mlk./µm2 1500 1500 molekul/µm2 (Halnes a kol., 2009)
[E]tot mlk./µm2 1000 1000 molekul/µm2 (Halnes a kol., 2009)
[PDE]tot M 2 ∗ 10−6 2µM (Cygnar a Zhao, 2009)
[CaM ]tot M 2 ∗ 10−5 2 ∗ 10−5mol/dm3 (Reidl a kol., 2006)
[CNG]tot chan./µm2 100 1.3 ∗ 10−13mol/dm2 (Reidl a kol., 2006)

8 - 1750 chan./µm2 (Kleene, 2008)
[CaClCh] chan./µm2 70 62 - 78 kanálů/µm2 (Kleene, 2008)
[PMCA] pump/µm2 6 viz text
[NCX] exch./µm2 400 400 (Haase a kol., 2007)

mnohem větší kapacita než PMCA
(Stephan a kol., 2011)

[leak] chan./µm2 1 viz text

Tabulka 4.3: Koncentrace látek použité v modelu
Poznámka: mlk – molekul, chan – kanál, exch – výměník
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a CaCl kanály, tak dle experimentálních dat musí být možnost, aby na jedné
řasince mohl téci proud okolo -100 pA. Jelikož rovnovážná hodnota Cl− iontů
je okolo 0 mV, můžeme předpokládat, že maximální napětí na leak kanálu bude
60 mV. Jelikož povrch modelovaného cilia je cca 44µm2, tak dostáváme, že leak
vodivost musí být 4∗10−11Sµm−2. Pokud určíme hustotu [leak] na 1 kanál/µm2,
tak dostáváme gleak = 4 ∗ 10−11S.

4.4 Porovnání s experimentálními daty
Pro porovnávání modelu s reálnými biologickými daty bylo potřeba zvolit, ja-

kým způsobem budeme data ověřovat a zda není třeba nějaká úprava výsledných
dat modelu. Jelikož jsou biologická měření koncentrací v reálném čase problema-
tická, většina článků jako výstupy měření uvádí grafy závislosti proudu na čase.
Tudíž jako výstup modelu budeme brát součet proudů protékajících CNG a CaCl
kanály, což odpovídá zápornému proudu protékajícímu leak kanály.

Další podstatnou položkou při ověřování vůči biologickým datům je, jaký bu-
deme mít v modelu vstup. Články, se kterými budeme porovnávat data, mají
klasicky nějakou sadu parametrů, kdy se na vstupu mění buď koncentrace odo-
rantu, které jsou vystaveny po určitý čas, či je pevná koncentrace odorantu a mění
se čas, po který jí jsou vystaveny. V obou případech to znamená pouze jediné,
mění se počet aktivních receptorů, které jsou na vstupu. Jako vzorek jsme si sta-
novili sadu 5 různých počtů aktivních receptorů, pomocí kterých pokryjeme tyto
různé koncentrace a časy vystavení odorantu od slabých odpovědí (10 aktivních
receptorů) po silné odpovědi (200 aktivních receptorů). Aby v tomto rozmezí byly
hodnoty stanoveny zhruba rovnoměrně, byla použita následující sada aktivních
receptorů (10, 20, 50, 100, 200).

Podstatným faktorem při určování počátečních podmínek experimentu je i to,
jak ovlivní odpověď čas, po který budou dané receptory uvolňovány. Abychom
toto určili, zvolili jsme 2 sady dat. První bude sada dat, kdy jsou receptory
uvolněny do modelu v čase 0 ms všechny najednou. V druhé sadě budou receptory

Parametry Jednotky Hodnoty Literatura
Narev mV 1 1 mV (Kleene, 2008)
Carev mV 156 156 mV (Kleene, 2008)
Clrev mV 0 0 mV (Kleene, 2008)
leakrev mV -60 viz. ϕinit
ICa/ICNG 0.4 0.4 (Dzeja a kol., 1999)
gCNG S 4 ∗ 10−13 8 - 46 pS (Kleene, 2008)
gCaClCh S 0.75 ∗ 10−12 1.5 pS (Reisert, 2003)

0.5 pS (Kleene, 1997)
gleak S 4 ∗ 10−11 viz text
ϕinit mV -60 -30 - -60 mv (Lagostena, 2003)
Cmemb F/m2 0.02 1µF/cm2 (Bokil a kol., 2001)
Rmemb Ωm 1 100Ωcm (Bokil a kol., 2001)
T K 293.15

Tabulka 4.4: Ostatní parametry použité v modelu
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Obrázek 4.1: 10 aktivních receptorů
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Obrázek 4.2: 20 aktivních receptorů
bez Ca2+

uvolňovány do modelu rovnoměrně po dobu 50 ms (což je průměrný čas vystavení
odorantu v porovnávaných experimentech).

Poslední věcí, na kterou si musíme dát pozor, je, zda nejsou nějak upravena
biologická data, se kterými model porovnáváme. Touto úpravou může být napří-
klad nízkofrekvenční 20 Hz filtr (Bhandawat a kol., 2010). Z tohoto důvodu jsou
veškeré proudy a napětí z modelu následně ještě upraveny 20 Hz filtrem. Aby
nedošlo ke ztrátě dat v rozmezí časů 0-50 ms, jsou uměle přidána data pro účely
filtru s časem -50-0 ms, která jsou shodná s hodnotami v čase 0 ms.

Aby bylo porovnání úplné, musíme provést i porovnání modelu bez extrace-
lulární koncentrace Ca2+. Tímto dostáváme sadu 20 různých počátečních para-
metrů. Jelikož je model stochastický, je třeba více běhů, než můžeme prohlásit
nějaké výsledky. Pro současné porovnání bylo zvoleno 15 běhů od každé z počá-
tečních podmínek, kdy jsou nejprve jednotlivé běhy zprůměrovány a až následně
považovány za výsledek.

4.4.1 Porovnání vlivu postupného uvolňování receptorů
Jelikož jsou veškerá výsledná data dvourozměrná, je problematické určit přes-

nou statistickou metodou, zda jsou výsledky shodné. Jednou z možných statistic-
kých metod, které lze použít pro určení rozdílnosti grafů, je střední kvadratická
odchylka(Hyndman a Koehler, 2006), ale tato metoda je použita až dále, při op-
timalizaci modelu dle biologických dat. V tomto případě si vystačíme s pouhým
vykreslením výsledků do grafů a jejich vizuálním porovnáním. Pro lepší přehled-
nost jsou v následujících grafech vždy nakresleny najednou 2 sady počátečních
parametrů, které se liší pouze tím, zda jsou receptory uvolňovány postupně (ze-
lená barva) či najednou (modrá barva).

Z grafů 4.1-4.10 je možné vidět, že rozdíl mezi jednorázovým a postupným ak-
tivováním receptorů má dva výsledné jevy. Prvním jevem je posunutí celé křivky
proudu o jednotky milisekund k dřívějšímu průtoku proudu v případě, že re-
ceptory byly aktivovány v jeden okamžik v čase 0 ms. Druhým jevem, který
lze pozorovat, je o jednotky procent vyšší maximální amplituda proudu, které
je dosahováno v případě jednorázové aktivace receptorů. Tento rozdíl v maxi-
mální amplitudě se ovšem s počtem aktivovaných receptorů snižuje, až vymizí
při 200 aktivovaných receptorech. Tento jev může být důsledkem ovlivňování mi-
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Obrázek 4.4: 100 aktivních receptorů
bez Ca2+
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Obrázek 4.5: 200 aktivních receptorů
bez Ca2+
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Obrázek 4.6: 10 aktivních receptorů
s Ca2+
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Obrázek 4.7: 20 aktivních receptorů
s Ca2+

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Time(s)

−2.0

−1.5

−1.0

−0.5

0.0

I 
(p
A
)

1e−11 50 Ra with Ca

Obrázek 4.8: 50 aktivních receptorů
s Ca2+
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Obrázek 4.9: 100 aktivních receptorů
s Ca2+
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Obrázek 4.10: 200 aktivních receptorů
s Ca2+
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Obrázek 4.11: Souhrn proudu s Ca2+

krodomén jednotlivých receptorů, nebo zde může hrát roli i fakt, že celý model
je stochastický. Vzhledem k těmto důsledkům a rozdílu v amplitudě o jednotky
procent můžeme tento jev zanedbat. Stejně tak můžeme zanedbat i počáteční
posun náběhu proudu, jelikož náš model stejně nerespektuje počáteční podmínky
v biologických experimentech, kdy je třeba, aby se molekula odorantu na daný
receptor nejprve navázala. Tuto skutečnost je ale třeba při porovnávání s reál-
nými biologickými daty brát v potaz a data porovnávat tak, že synchronizujeme
maximální amplitudy proudů a teprve poté dané grafy porovnáváme. Kvůli těmto
skutečnostem jsme si pro další porovnávání vybrali sadu s postupným uvolňová-
ním receptorů.

Opět, aby se nám co nelépe porovnávaly výsledky, je dobré sloučit všechny
grafy do jednoho dle počátečních parametrů, takže nám vzniknou 2 grafy 4.11
a 4.12, které můžeme snadno porovnávat s experimentálními daty.
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Obrázek 4.12: Souhrn proudu bez Ca2+

4.4.2 Porovnání s biologickými daty
Pro porovnávání modelu s reálnými biologickými daty byly jako referenční

data použity dva následující zdroje (Bhandawat a kol., 2010) a (Ben-Chaim a kol.,
2011). Jelikož nejsou k dispozici přesná data z daných experimentů, byly použity
pouze publikované obrázky 4.13 a 4.17, ze kterých teprve byla extrapolována
data, což vede k drobné ztrátě přesnosti dat z experimentů. K extrapolaci dat
byl použit program WebPlotDigitizer (Rohatgi, 2017).

Z obrázku 4.13 můžeme porovnávat se součanými daty pouze graf A, graf B
obsahuje data s menší aktivací než je současných 10 aktivních receptorů a pů-
jde porovnávat s výsledky modelu v následující části. U grafu A vidíme, že je
počátek otvírání kanálů (tudíž i změny proudu) až okolo 350 ms oproti modelu,
kde nastává okolo 50 ms, což je ale způsobeno dobou, než se aktivuje recep-
tor (vazba odorantu na receptor, tvorba receptor-ligandového komplexu, aktivace
receptoru), tudíž porovnávaná data musíme posunout o cca 300 ms. Z hlediska
velikosti amplitudy lze porovnat, že vystavení řasinky na 200 ms odpovídá zhruba
200 aktivním receptorům. Z dalších porovnávaných hodnot lze odvodit, že 150
ms odpovídá cca 50 aktivním receptorům a 125 ms odpovídá 20 aktivním re-
ceptorům. Z grafu se zdá, že model má lehce kratší průběh než biologická data,
pro přesnější určení si dané 3 dvojice křivek vyneseme do samostatných grafů se
synchronizací maximální amplitudy.

Při přesném vynesení dvojic se synchronizací(4.14, 4.15, 4.16), kde červenou
barvou jsou znázorněna data z modelu a modrou barvou data z experimentu
4.13, lze pozorovat výsledky modelu podrobněji. Na grafu 4.14 lze vidět, že při
menším počtu aktivních receptorů odpovídá model velmi dobře biologickým ex-
perimentům, tvar proudu je odpovídající, pouze má větší amplitudu o necelých
30 %, takže lze předpokládat, že při počtu aktivních receptorů v rozmezí 14-16
by si data mohla odpovídat velmi přesně. Na následujících grafech 4.15 a 4.16

28



Obrázek 4.13: Referenční biologická data pro ověření modelu (Bhandawat a kol.,
2010)

Obrázek 4.14: Porovnání 20 aktivních
receptorů s Ca2+ s 125 ms aktivací

Obrázek 4.15: Porovnání 50 aktivních
receptorů s Ca2+ s 150 ms aktivací

lze pozorovat, že data si už neodpovídají tak přesně a dochází ke zkrácení doby,
po kterou protéká proud, oproti experimentům. Toto zkrácení lze vysvětlit i tím,
že konstanty v modelu byly hledány hlavně pro účely jednotkových událostí, kdy
se předpokládají pouze jednotky aktivních receptorů, tudíž při vyšších počtech
receptorů již model ztrácí na přesnosti.

Pokud se podíváme na 4.17, dostáváme ještě méně přesná data než v případě
4.13. V tomto případě se opět zdá, že délka průběhu na grafu A odpovídá, jen je
lehce delší než v modelu 4.11, avšak pro přesné určení by byla opět potřeba přes-
nější data. Znovu lze odvodit, že maximální proud na grafu A odpovídá zhruba
200 aktivním receptorům. Ale vzhledem k malé přesnosti dat vyčítaných z grafu
to v tomto případě nebudeme detailněji porovnávat.

Na grafu 4.17 C vidíme tentokrát průběh bez Ca2+, který je porovnávaný
s 4.12. Vidíme, že zde tvar a délka si zhruba odpovídají, a lze vysledovat i to, že
jednotlivé průběhy biologických dat odpovídají zhruba 100–20 aktivním recep-
torům modelu. Pro lepší porovnání si opět vyneseme jednotlivé dvojice dat do
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Obrázek 4.16: Porovnání 200 aktivních receptorů s Ca2+ s 200 ms aktivací

Obrázek 4.17: Referenční biologická data pro ověření modelu 2 (Ben-Chaim a kol.,
2011)

samostatných grafů, kde zvolíme dvojice 20 aktivních receptorů a minimální prů-
běh v 4.17 C s druhou dvojicí 100 aktivních receptorů s maximálním průběhem
tamtéž.

Při zachování stejné barevnosti jako u minulých grafů vidíme, že model již není
tak přesný jako v případech zahrnujících i Ca2+, na první pohled je zde jasné,
že model dává výsledky, které mají jednak nižší amplitudu, ale současně i delší
průběh. Tento jev lze biologicky vysvětlit tak, že v ORN je hlavní zpětná negativní
vazba spojená s přítomností Ca2+, ale obsahuje i další mechanismy, které na rozdíl
od zpětné vazby přes Ca2+ nejsou v modelu zahrnuty z důvodu podstatného
navýšení výpočetní náročnosti a snahou udržet model v co nejjednodušším tvaru.

Závěrem lze říci, že dle dostupných biologických dat se zdá, že model datům
odpovídá, hlavně v případě přítomnosti Ca2+ a nižšího počtu aktivních receptorů.
Bohužel v tuto dobu není větší množství biologických dat, která by toto potvrdila
či vyvrátila.
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Obrázek 4.18: Porovnání 20 aktivních
receptorů bez Ca2+ s minimální akti-
vací

Obrázek 4.19: Porovnání 100 aktivních
receptorů bez Ca2+ s maximální akti-
vací
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5. Analýza citlivosti
V předchozí sekci 4.3 jsme dospěli k modelu, který obsahoval 74 parametrů

určených dle literatury či jejich odvození, a který bychom dále rádi optimalizo-
vali. Předtím, než přistoupíme k optimalizaci, je si třeba uvědomit, že optimali-
zace je prohledávání prostoru na základě změn jednotlivých parametrů, kterých
je zde velké množství. Spolu s dalšími skutečnostmi, jako je stochastický pří-
stup k modelu, což zapříčiňuje nutnost spouštět v jednom běhu každý výpočet
modelu několikrát. Současně s tímto a relativně vysokou výpočetní náročností
modelu, dosahující 1-2 hodin při odvozených parametrech, dostáváme obrovskou
výpočetní náročnost modelu. Proto jsme se rozhodli přistoupit nejprve k analýze
citlivosti modelu, kde určíme malé množství parametrů, které hrají velkou roli ve
výsledném průběh modelu, a tyto parametry budeme dále optimalizovat. Přesně
z těchto důvodů jsou pro řešení problému ideální screeningové metody, které jsou
jednoduché, relativně účinné a v porovnání s dalšími možnostmi mají malou vý-
početní náročnost definovanou potřebným počtem běhu modelu. Nejjednodušším
příkladem screeningových metod jsou OAT experimenty. U OAT experimentů lze
rozlišit 5 různých typů:

• standardní OAT experiment – mění hodnotu jednoho parametru z počáteč-
ních podmínek,

• striktní OAT experiment – mění hodnotu jednoho parametru z podmínek
minulého běhu,

• párový OAT experiment – provádí vždy dvě pozorování, avšak pouze jedno
porovnání,

• volný OAT experiment – každý běh provádí z nových podmínek,

• zakřivený OAT experiment – produkuje podmnožinu výsledků změnami
pouze jednoho snadno měnitelného parametru.

Obecně však lze říci, že je třeba pouze θ(k), kde k je počet parametrů, běhů,
nejčastěji však pouze (2k + 1). Nevýhodou OAT je, že nedokáží odhalit inter-
akce mezi jednotlivými parametry a že ve valné většině zkoumají pouze lokální
okolí počátečních podmínek. Existuje však i striktní OAT experiment, který není
závislý na počátečních podmínkách a je určen pro globální analýzu citlivosti na-
vrženou Morrisem (Morris, 1991).

5.1 Morris OAT
Morrisův OAT předpokládá, že na vstupu modelu je k-dimensionální vek-

tor parametrů x, kde každý z prvků xi má hodnotu p z množiny {0,1/(p − 1),
2/(p−1),...,1}. Oblast vstupu OAT Ω je tedy k-dimenzionální vektor s hodnotami
z množiny p. V praktických aplikacích je ale oblast Ω přeškálována na reálné (ne-
normalizované) hodnoty. Určíme ∆ jako násobek 1/(p − 1). Pak Morris definuje
elementární přírůstek itého parametru jako 5.1, kde x je jakákoliv hodnota v ∆,
vybraná tak, že x + ∆ je stále v Ω. Distribuční funkce Fi elementárních přírůstků
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itého parametru je získána vzorkováním x z Ω. Počet prvků každé Fi je tedy
pk−1 [p − ∆(p − 1)].

di(x) = [y(x1,...,xi−1,xi + ∆,xi+1,...,xk) − y(x)]
∆ (5.1)

Charakteristikou distribuční funkce Fi skrze průměr µ a standardní odchylku σ
dostáváme užitečné informace o itém parametru. Vysoký průměr znamená, že
parametr má velký vliv na hodnotu výstupu, a vysoká odchylka naznačuje, že
parametr interaguje s dalšími parametry, či jeho vliv je nelineární. Morris však
navrhl ekonomičtější uspořádání než výše popsané. Toto řešení je založené na
konstrukci matice B∗ s řádky, které reprezentují vstupní vektory x, které kore-
spondují s jednotlivými běhy poskytujícími k elementárních přírůstků (jeden za
každý parametr) během k+1 běhů. Nyní je příhodné předpokládat, že p je rovno-
měrné a ∆ = p/[2(p−1)]. S těmito předpoklady každý pk−1 [p − ∆(p − 1)] = pk/2
elementární přírůstek itého parametru má stejnou pravděpodobnost, že bude vy-
brán(Morris, 1991). Základní myšlenky celého Morrisova uspořádání jsou násle-
dující(Saltelli a kol., 2000):

1. Základní hodnota x∗ je náhodně zvolena pro vektor x, každá hodnota xi je
zvolena z množiny {0,1/(p − 1), 2/(p − 1),...,1}.

2. Jedna či více hodnot z x∗ je zvětšena o ∆, tak, že vektor x je stále v Ω.

3. Přibližný elementární přírůstek itého parametru x(1) je 5.2, když x(1) je
zvýšeno o ∆ nebo 5.3, když x(1) je zmenšeno o ∆.

di(x(1)) =

[
y(x(1)

1 ,...,x
(1)
i−1,x

(1)
i + ∆,x

(1)
i+1,...,x

(1)
k ) − y(x(1))

]
∆ (5.2)

di(x(1)) =

[
y(x(1)

1 ,...,x
(1)
i−1,x

(1)
i − ∆,x

(1)
i+1,...,x

(1)
k ) − y(x(1))

]
∆ (5.3)

4. Nechť x(2) je nový vektor (x(1)
1 ,...,x

(1)
i−1,x

(1)
i ±∆,x

(1)
i+1,...,x

(1)
k ) definovaný v před-

chozím kroku. Vybereme třetí vektor x(3) takový, že x(3) se liší od x(2) v jété
hodnotě tak, že x

(3)
j = x

(2)
j + ∆ nebo x

(3)
j = x

(2)
j − ∆ s tím, že platí j ̸= i.

Přibližný elementární přírůstek jtého parametru je pak 5.4, když ∆ > 0,
jinak 5.5.

dj(x(2)) = y(x(3)) − y(x(2))
∆ (5.4)

dj(x(2)) = y(x(2)) − y(x(3))
∆ (5.5)

K vybudování matice B∗ je prvním krokem zvolení (k + 1)xk velké matice B,
s prvky 0 a 1, kde platí, že pro každé dva řádky B je rozdíl pouze v jedné hodnotě.
Například můžeme B zvolit jako spodní trojúhelníkovou matici jedniček. Zvažme
transponovanou matici B

′ určenou 5.6, kde J(k+1,1) je (k + 1)xk velká matice
jedniček a x∗ je náhodně zvolený základní vektor x. Tato matice B

′ může být
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použita jako matice, která poskytne k elementárních přírůstků, jeden pro každý
vstupní parametr, za výpočetní cenu k + 1 běhu.

B
′ = Jk+1,kx∗ + ∆B (5.6)

Nicméně je zde problém, že k elementárních přírůstků B
′ není vybráno náhodně.

Randomizovaná verze této matice je dána 5.7, kde D∗ je k-dimensionální diago-
nální matice s +1 a -1 se stejnou pravděpodobností, a P ∗ je kxk velká permutační
matice, kde sloupec obsahuje jednu 1 a ostatní hodnoty jsou 0, a současně žádné
dva řádky nemají 1 na stejné pozici.

B∗ = (Jk+1,kx∗ + (∆/2) [(2B − Jk+1,k)D∗ + Jk+1,k]) (5.7)

Dále ještě při výpočtu budeme uvažovat s drobným vylepšením, které pomůže
vyřešit problém, kdy mají elementární přírůstky obdobnou hodnotu a rozdílné
znaménko. Toto vylepšení spočívá ve změně výpočtu průměru 5.8 a bylo navrh-
nuto Campolongem (Campolongo a kol., 2007).

µ∗
i = 1

r

r∑
j=1

⏐⏐⏐di(X(j))
⏐⏐⏐ (5.8)

5.2 Vyhodnocení analýzy citlivosti
Analýzu citlivosti jsme prováděli výše popisovanou metodou, s tím, že jsme si

zvolili p = 4, navolili jsme 10 opakování jak pro počet opakování celého Morris
OAT (doporučované hodnoty bývají v rozmezí 6–15), tak i pro počet opakování
jednotlivých sad parametrů (z důvodu stochastického modelu jsme se snažili ve
výstupu pro analýzu citlivosti eliminovat alespoň částečně jeho náhodnost). Pro
74 parametrů jsme tedy dostali 7 500 jednotlivých běhů modelu, které byly po-
třebné pro provedení analýzy citlivosti. Z předpokládaného vlivu velkého množ-
ství molekul Ca, které se při velké aktivaci mohou uvnitř modelu vyskytnout
(vlivem změny některých konstant), jsme předpokládali, že může dojít i k výraz-
nému prodloužení simulačního času z 1–3 hodin u konstant z literatury, tak jsme
nastavili časovou hranici pro běh modelu, který byl spouštěn na strojích Meta-
Centra, na 96 hodin pro každý jednotlivý běh modelu. Celkem se propočítala
zhruba 1/4 z maximální možné hodnoty, tudíž zhruba 160 000 CPU hodin s tím,
že zhruba 1/3 úloh se za daný časový limit nezvládla ani dopočítat.

Vzhledem k tomu, že takto velká část dat chyběla, jsme pro vyhodnoco-
vání brali i neúplné série z jedné sady parametrů, kdy doběhlo méně než všech
10 běhů, zprůměrovaly se běhy, které doběhly, a daná data se brala jako platná.
Pro všechny parametry bylo dále třeba před spuštěním analýzy stanovit, jaký
rozsah bude odpovídat normalizovanému rozsahu 0–1, který poskytuje Morris.
Dle velké rozdílnosti typů parametrů bylo ke každému parametru přistupováno
individuálně, určila se minima a maxima rozsahu, která se lišila dle typu para-
metru (polovina a dvojnásobek například u rovnovážného napětí leak kanálu, až
po změny v rozsahu 106 například u rychlostních konstant pro rovnice 2. řádu),
a také jakým způsobem má být normalizovaná hodnota překládána. Zde byly na
výběr dvě možnosti, buď jako lineární či logaritmická funkce, kde v obou přípa-
dech minimum odpovídalo 0 a maximum 1. Poslední podstatnou věcí bylo, co se
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bude považovat za výsledky modelu. Vzhledem k tomu, že existují i biologické
experimenty popisované dříve 4.4.2, které toto zaznamenávají, rozhodli jsme se
za výsledek modelu považovat výsledný protékající proud.

Jelikož známe předpokládaný výsledek např. z biologických experimentů, mů-
žeme danou křivku popsat pár hodnotami. Jako zajímavé a jednoznačné hodnoty
lze považovat dobu od počátku modelu do chvíle, kdy začíná téci proud (tento
okamžik jsme stanovili jako 20 % maximální amplitudy protékajícího proudu) –
čas zpoždění, doba, po kterou od tohoto okamžiku trvá, než proud dosáhne ma-
ximální amplitudy – čas nárůstu amplitudy, doba, než opět poklesne pod určitou
hranici (průtok je pod 20 % maximální amplitudy) – čas poklesu amplitudy, a
jako poslední hodnotu jsme stanovili maximální velikost amplitudy. Takto jsme
tedy určili 4 hodnoty, pomocí kterých lze charakterizovat výslednou křivku pro-
tékajícího proudu (čas zpoždění, čas nárůstu amplitudy, čas poklesu amplitudy a
velikost amplitudy).

V prvním kroku jsme odstranili parametry, které jsou technického rázu, takže
jsme zredukovali počet parametrů na pouhých 56. Následně jsme při zkoumání dat
zjistili, že některé sady parametrů vedly k úplnému „zhroucení“ modelu, kdy se
některé hodnoty (např. napětí a proud) přestaly zaznamenávat, jelikož přetekly
možnosti proměnných, do kterých se ukládaly. Z tohoto lze udělat jednoduchý
závěr, pokud parametr často vede ke zhroucení systému, tak má velký význam
na výstup modelu. Pokud jsme identifikovali takovéto „zhroucení“, tak bychom
se mohli zamyslet i nad „zhroucením“ v biologickém slova smyslu. Toto zhroucení
se nám nejlépe bude analyzovat na křivce popisující napětí na membráně.

Díky tomu, že v modelu panuje rovnováha mezi proudem tekoucím dovnitř
CNG kanály a CaCl kanály a proudem tekoucím ven leak kanály, u nichž se dle
nastavení modelu (oproti reálnému stavu) jejich celková vodivost a rovnovážný
stav nemění, tak je celkový proud tekoucí leak kanály závislý pouze na aktuál-
ním napětí na membráně, tudíž křivka napětí a proudu má přibližně stejný tvar,
pouze s opačným znaménkem. Díky této podobnosti lze dříve definované para-
metry s úspěchem stanovovat i na křivce napětí. Navíc na křivce napětí můžeme
snadno definovat zhroucení modelu například dle toho, že změna napětí je vysoce
mimo biologické hranice. Jako takovouto hodnotu extrémě mimo hranice jsme
zvolili změnu napětí o 10 a více V na základě změny parametru. Následně jsme
data, která nám zbyla, zpracovali a vynesli do následujících tabulek dle jednotlivé
zjišťované hodnoty 5.1–5.4.

Tabulka 5.1: Změna času zpoždění pro jednotlivé para-
metry

Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
ICa/ICNG 6 0 4.88e-08 1.20e-07
[CNG]tot 9 2 5.58e-02 1.47e-01
[CaClCh] 7 3 0.00e+00 0.00e+00
k−

CaM 6 1 5.69e-02 1.25e-01
DCaM4 5 1 1.80e-03 3.09e-03
k+

CaM−P DE 6 0 9.37e-03 2.13e-02
k+

CaM4 9 2 6.19e-02 1.62e-01
Pokračování na další stránce
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Tabulka 5.1 – pokračování z předchozí stránky
Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
[CaM ]tot 5 0 1.90e-06 2.80e-06
DCaM 4 1 6.68e-05 1.15e-04
[Ca]i 9 2 8.35e-03 2.20e-02
DCa 5 0 1.83e-01 4.10e-01
[Ca]e 7 1 4.03e-04 6.50e-04
Clrev 6 0 2.46e-10 3.83e-10
[E]tot 6 0 3.33e-05 8.16e-05
k−

E 5 2 0.00e+00 0.00e+00
kcAMP 7 2 4.00e-05 8.94e-05
[G]tot 5 1 2.32e-03 4.65e-03
DG 7 3 3.60e-03 7.20e-03
k+

E 7 2 2.00e-05 4.47e-05
kGa 6 2 2.23e-02 4.43e-02
k−

G 8 2 2.60e-03 6.37e-03
k−

NCXi
7 1 6.54e-02 1.60e-01

[NCX] 4 0 1.00e-04 2.00e-04
k+

NCXi
7 1 8.18e-02 1.94e-01

k+
NCXe

8 1 7.14e-05 1.89e-04
Narev 6 3 3.33e-05 5.77e-05
k−

CaM−P DE 6 1 5.40e-04 9.89e-04
DP DE 8 2 4.48e-08 7.05e-08
k−

P MCAi
4 0 2.86e-08 5.71e-08

[PMCA] 6 1 1.22e-11 2.72e-11
k+

P MCAi
6 1 0.00e+00 0.00e+00

k+
P MCAe

5 0 4.16e-11 9.29e-11
k+

G 7 0 3.09e-01 5.30e-01
k−

Ra 6 1 1.65e-10 3.70e-10
T 7 2 4.00e-05 8.94e-05
kCaM4−cAMP 7 2 2.00e-05 4.47e-05
[cAMP ] 4 0 1.66e-02 3.32e-02
DcAMP 5 2 4.98e-10 8.62e-10
gCNG 5 3 2.05e-03 2.62e-03
gCaClCh 5 0 1.68e-03 3.70e-03
gleak 8 5 2.60e-02 4.50e-02
[PDE]tot 5 2 0.00e+00 0.00e+00
DiP DE 5 2 3.80e-01 6.58e-01
ϕinit 7 0 6.07e-02 1.47e-01
k−

CNGc0c1
6 2 6.77e-03 1.35e-02

k+
CNGc0c1

5 1 1.62e-02 3.24e-02
k−

CNGc1o
5 1 3.24e-08 6.48e-08

k+
CNGc1o

6 0 2.12e-01 4.57e-01
k−

CNGci
4 2 4.92e-02 6.96e-02

k+
CNGci

9 4 2.00e-05 4.47e-05
k−

CaClChco
9 1 1.27e-01 2.41e-01

k+
CaClChco

6 0 3.58e-03 8.78e-03
Pokračování na další stránce
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Tabulka 5.1 – pokračování z předchozí stránky
Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
[leak] 5 3 0.00e+00 0.00e+00
leakrev 6 3 3.84e-03 6.65e-03
Cmemb 5 0 6.77e-02 1.51e-01
Rmemb 7 3 4.17e-03 8.28e-03

Tabulka 5.2: Změna času nárůstu amplitudy pro jednot-
livé parametry

Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
ICa/ICNG 6 0 2.76e-07 6.77e-07
[CNG]tot 9 2 2.76e-01 3.96e-01
[CaClCh] 7 3 0.00e+00 0.00e+00
k−

CaM 6 1 5.77e-02 8.23e-02
DCaM4 5 1 5.13e-01 9.68e-01
k+

CaM−P DE 6 0 5.23e-02 8.04e-02
k+

CaM4 9 2 3.26e-01 6.08e-01
[CaM ]tot 5 0 4.12e-05 9.08e-05
DCaM 4 1 4.98e-04 7.83e-04
[Ca]i 9 2 1.00e-01 2.58e-01
DCa 5 0 3.72e-02 8.13e-02
[Ca]e 7 1 2.39e-01 5.49e-01
Clrev 6 0 6.64e-05 1.63e-04
[E]tot 6 0 2.77e-03 6.78e-03
k−

E 5 2 0.00e+00 0.00e+00
kcAMP 7 2 3.48e-01 7.73e-01
[G]tot 5 1 2.79e-01 5.57e-01
DG 7 3 1.83e-01 3.59e-01
k+

E 7 2 2.60e-02 5.82e-02
kGa 6 2 6.42e-01 8.35e-01
k−

G 8 2 1.10e-02 2.69e-02
k−

NCXi
7 1 4.57e-03 8.71e-03

[NCX] 4 0 1.25e-04 2.50e-04
k+

NCXi
7 1 2.12e-01 5.14e-01

k+
NCXe

8 1 4.90e-02 1.29e-01
Narev 6 3 1.36e-02 2.36e-02
k−

CaM−P DE 6 1 1.54e-01 1.84e-01
DP DE 8 2 6.70e-05 1.63e-04
k−

P MCAi
4 0 9.44e-07 1.89e-06

[PMCA] 6 1 1.34e-01 3.00e-01
k+

P MCAi
6 1 0.00e+00 0.00e+00

k+
P MCAe

5 0 2.17e-02 4.85e-02
k+

G 7 0 2.86e-01 4.80e-01
k−

Ra 6 1 5.80e-03 1.30e-02
Pokračování na další stránce
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Tabulka 5.2 – pokračování z předchozí stránky
Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
T 7 2 1.48e-03 3.31e-03
kCaM4−cAMP 7 2 7.19e-04 1.17e-03
[cAMP ] 4 0 4.55e-01 9.10e-01
DcAMP 5 2 8.13e-03 1.41e-02
gCNG 5 3 2.70e-03 1.70e-03
gCaClCh 5 0 3.13e-01 6.57e-01
gleak 8 5 2.98e-01 5.16e-01
[PDE]tot 5 2 0.00e+00 0.00e+00
DiP DE 5 2 2.17e-01 3.75e-01
ϕinit 7 0 6.24e-01 7.50e-01
k−

CNGc0c1
6 2 1.05e-02 2.10e-02

k+
CNGc0c1

5 1 4.72e-01 8.06e-01
k−

CNGc1o
5 1 1.25e-08 2.49e-08

k+
CNGc1o

6 0 2.60e-01 4.04e-01
k−

CNGci
4 2 7.93e-02 1.12e-01

k+
CNGci

9 4 1.74e-01 3.84e-01
k−

CaClChco
9 1 5.21e-01 7.60e-01

k+
CaClChco

6 0 5.70e-02 1.40e-01
[leak] 5 3 0.00e+00 0.00e+00
leakrev 6 3 4.56e-01 7.90e-01
Cmemb 5 0 1.09e-01 2.45e-01
Rmemb 7 3 1.42e-01 2.83e-01

Tabulka 5.3: Změna času poklesu amplitudy pro jednot-
livé parametry

Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
ICa/ICNG 6 0 5.36e-07 1.31e-06
[CNG]tot 9 2 2.20e-01 3.49e-01
[CaClCh] 7 3 0.00e+00 0.00e+00
k−

CaM 6 1 5.66e-02 8.07e-02
DCaM4 5 1 2.37e-02 4.69e-02
k+

CaM−P DE 6 0 6.16e-02 8.56e-02
k+

CaM4 9 2 1.01e-01 2.67e-01
[CaM ]tot 5 0 4.20e-05 9.03e-05
DCaM 4 1 5.67e-04 8.96e-04
[Ca]i 9 2 4.67e-01 8.21e-01
DCa 5 0 2.19e-01 3.96e-01
[Ca]e 7 1 1.27e-02 2.85e-02
Clrev 6 0 6.61e-05 1.62e-04
[E]tot 6 0 2.73e-03 6.69e-03
k−

E 5 2 0.00e+00 0.00e+00
kcAMP 7 2 3.48e-01 7.73e-01

Pokračování na další stránce
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Tabulka 5.3 – pokračování z předchozí stránky
Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
[G]tot 5 1 2.81e-01 5.62e-01
DG 7 3 1.87e-01 3.57e-01
k+

E 7 2 2.60e-02 5.82e-02
kGa 6 2 4.39e-01 8.78e-01
k−

G 8 2 1.36e-02 3.33e-02
k−

NCXi
7 1 9.50e-04 2.18e-03

[NCX] 4 0 2.50e-05 4.99e-05
k+

NCXi
7 1 4.60e-01 7.17e-01

k+
NCXe

8 1 4.91e-02 1.29e-01
Narev 6 3 1.36e-02 2.36e-02
k−

CaM−P DE 6 1 1.53e-01 1.84e-01
DP DE 8 2 6.71e-05 1.64e-04
k−

P MCAi
4 0 1.69e-06 3.38e-06

[PMCA] 6 1 1.34e-01 3.00e-01
k+

P MCAi
6 1 0.00e+00 0.00e+00

k+
P MCAe

5 0 2.17e-02 4.85e-02
k+

G 7 0 5.84e-02 1.31e-01
k−

Ra 6 1 5.80e-03 1.30e-02
T 7 2 1.52e-03 3.40e-03
kCaM4−cAMP 7 2 7.40e-04 1.21e-03
[cAMP ] 4 0 7.51e-05 1.50e-04
DcAMP 5 2 8.13e-03 1.41e-02
gCNG 5 3 8.50e-04 1.20e-03
gCaClCh 5 0 3.15e-01 6.61e-01
gleak 8 5 3.43e-01 5.93e-01
[PDE]tot 5 2 0.00e+00 0.00e+00
DiP DE 5 2 9.40e-03 1.56e-02
ϕinit 7 0 5.70e-01 8.06e-01
k−

CNGc0c1
6 2 1.73e-02 3.46e-02

k+
CNGc0c1

5 1 4.88e-01 8.38e-01
k−

CNGc1o
5 1 1.37e-07 2.73e-07

k+
CNGc1o

6 0 1.70e-01 3.95e-01
k−

CNGci
4 2 3.01e-02 4.26e-02

k+
CNGci

9 4 1.74e-01 3.84e-01
k−

CaClChco
9 1 2.51e-01 5.90e-01

k+
CaClChco

6 0 6.06e-02 1.48e-01
[leak] 5 3 0.00e+00 0.00e+00
leakrev 6 3 2.07e-01 3.58e-01
Cmemb 5 0 1.77e-01 3.96e-01
Rmemb 7 3 1.46e-01 2.92e-01
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Tabulka 5.4: Změna velikost amplitudy pro jednotlivé pa-
rametry

Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
ICa/ICNG 6 0 0.00e+00 0.00e+00
[CNG]tot 9 2 9.37e-05 1.82e-04
[CaClCh] 7 3 0.00e+00 0.00e+00
k−

CaM 6 1 6.72e-04 1.50e-03
DCaM4 5 1 1.38e-03 2.76e-03
k+

CaM−P DE 6 0 1.80e-03 2.79e-03
k+

CaM4 9 2 2.10e-05 5.17e-05
[CaM ]tot 5 0 0.00e+00 0.00e+00
DCaM 4 1 9.35e-05 1.62e-04
[Ca]i 9 2 6.76e-04 1.69e-03
DCa 5 0 2.00e-14 4.47e-14
[Ca]e 7 1 1.27e-03 3.11e-03
Clrev 6 0 7.74e-06 1.90e-05
[E]tot 6 0 2.95e-08 7.23e-08
k−

E 5 2 0.00e+00 0.00e+00
kcAMP 7 2 2.20e-02 4.93e-02
[G]tot 5 1 3.32e-03 6.64e-03
DG 7 3 2.05e-03 4.10e-03
k+

E 7 2 3.60e-12 8.05e-12
kGa 6 2 2.93e-01 5.20e-01
k−

G 8 2 6.79e-11 1.66e-10
k−

NCXi
7 1 1.46e-07 3.58e-07

[NCX] 4 0 4.30e-12 8.60e-12
k+

NCXi
7 1 4.32e-03 7.47e-03

k+
NCXe

8 1 1.38e-09 3.65e-09
Narev 6 3 2.78e-10 4.81e-10
k−

CaM−P DE 6 1 1.29e-03 2.89e-03
DP DE 8 2 0.00e+00 0.00e+00
k−

P MCAi
4 0 0.00e+00 0.00e+00

[PMCA] 6 1 1.79e-06 4.01e-06
k+

P MCAi
6 1 0.00e+00 0.00e+00

k+
P MCAe

5 0 9.48e-06 2.12e-05
k+

G 7 0 3.05e-03 4.44e-03
k−

Ra 6 1 2.14e-08 4.79e-08
T 7 2 3.84e-08 8.59e-08
kCaM4−cAMP 7 2 1.78e-05 3.99e-05
[cAMP ] 4 0 2.92e-08 5.84e-08
DcAMP 5 2 8.16e-07 1.41e-06
gCNG 5 3 1.03e-04 4.83e-05
gCaClCh 5 0 1.83e-03 4.08e-03
gleak 8 5 2.90e-03 5.03e-03
[PDE]tot 5 2 0.00e+00 0.00e+00
DiP DE 5 2 6.13e-05 1.06e-04

Pokračování na další stránce

40



Tabulka 5.4 – pokračování z předchozí stránky
Parametr Běhů Zhroucení Průměr Odchylka
ϕinit 7 0 1.71e-02 1.80e-02
k−

CNGc0c1
6 2 1.45e-07 2.91e-07

k+
CNGc0c1

5 1 3.19e-02 6.36e-02
k−

CNGc1o
5 1 0.00e+00 0.00e+00

k+
CNGc1o

6 0 3.28e-02 5.14e-02
k−

CNGci
4 2 4.12e-03 5.82e-03

k+
CNGci

9 4 8.27e-04 1.74e-03
k−

CaClChco
9 1 3.28e-03 7.82e-03

k+
CaClChco

6 0 7.06e-06 1.73e-05
[leak] 5 3 0.00e+00 0.00e+00
leakrev 6 3 6.67e-03 1.15e-02
Cmemb 5 0 5.41e-03 1.21e-02
Rmemb 7 3 2.70e-06 5.40e-06

Dle těchto tabulek je vidět, že 9 parametrů relativně často způsobuje zhrou-
cení, tudíž budou mít docela významný vliv na výsledek modelu, zatímco některé
jiné parametry díky nízkému průměru a minimu zhroucení neovlivňují výstup
modelu nějak více. Díky těmto datům, jak údajům o zhroucení, tak průměrům
a odchylkám, lze vybrat seznam parametrů, které mají nejvýraznější vliv na vý-
stup modelu. Tento seznam je ale vhodné i zrevidovat po biologické stránce, zda
má smysl tyto parametry měnit či ne, až jsme nakonec seznam nejvýznamnějších
parametrů zredukovali na únosný počet 10, které jsme použili pro následnou op-
timalizaci v následující kapitole. Když se na výsledky analýzy citlivosti podíváme
znovu, dojdeme k závěru, že jsme pravděpodobně zvolili minimálně u některých
parametrů příliš velké rozmezí, ve kterém daný parametr může být, což mělo za
následek, že model přestal poskytovat relevantní výsledky. Z tohoto důvodu by
možná stálo za to tuto analýzu opakovat s menším rozmezím hodnot parame-
trů, avšak tato možnost byla zavrhnuta z důvodu obrovské výpočetní náročnosti,
kterou by to stálo, i když by pravděpodobně byla nižší než současná díky menší
vzdálenosti mezi funkčním řešením a testovanými sadami konstant.
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6. Optimalizace
Na základě dat z minulé kapitoly jsme zvolili, že z hlediska vlivu dané kon-

stanty na výstup a i biologického hlediska je ideální optimalizovat následujících
10 konstant:

• k+
CNGci

• k+
CNGc1o

• k+
CNGc0c1

• [leak]

• gleak

• DCaM4

• DiPDE

• gCaClCh

• k−
CaClChco

• k+
NCXi

Následně jsme museli určit způsob optimalizace. Rozhodli jsme se pro velmi
jednoduchý způsob, kdy budeme ze základních podmínek měnit vždy jeden pa-
rametr oběma směry a jako počáteční podmínky pro další běh vybereme ten,
který bude mít nejlepší výsledek. Opět stejně jako v předchozí kapitole jsme se
rozhodli, že abychom omezili vliv náhody kvůli stochastickému modelu, budeme
tedy každou sadu parametrů simulovat 10krát a z těchto dat uděláme průměr, a
to bude teprve vstup do optimalizace. Díky těmto parametrům tedy dostáváme
náročnost 10(2k + 1) běhů, kde k je počet parametrů, které během optimalizace
měníme, dostáváme se tedy na 210 běhů simulace na jedno kolo optimalizace.
Dle minulých běhů v s počátečními podmínkami tedy odhadujeme, že jedno kolo
optimalizace bude stát mezi 200–600 CPU hodinami, ale díky nezávislosti jed-
notlivých běhů na sobě může běžet plně paralelně, pouze je třeba vyčkávat na
doběhnutí všech 210 běhů předtím, než budeme moci aktuální kolo vyhodnotit a
připravit parametry pro kolo následující.

Další podstatnou věcí bylo určit, jak se mají parametry měnit. Z důvodu,
abychom neprohledávali jen velmi blízké okolí daných parametrů, jsme se roz-
hodli, že dané parametry budeme dělit (násobit) konstantou. Pro jednoduchost
jsme u všech parametrů nastavili tuto konstantu jako 5. Poslední podstatnou
věcí, kterou je třeba před počátkem simulace vyřešit, je, jak budou výsledky vy-
hodnocovány. Rozhodli jsme se výsledky porovnávat s biologickými daty, která
byla prezentována dříve, na grafu 4.14 je vidět velmi dobrá shoda modelu s ex-
perimentálními daty. Opět jako v případě porovnání jsme se rozhodli, že daná
data budeme proti sobě posouvat tak, aby měla maximální amplitudu ve stejný
okamžik. Za způsob, jakým takováto data budeme porovnávat, jsme se rozhodli
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zvolit odmocninu střední kvadratické chyby 6.1, což je v podstatě ekvivalent smě-
rodatné odchylky, která se používá například pro porovnávání vzdáleností mezi
vzorky. Počet bodů, ve kterých se dané grafy porovnávaly, byl 66, což byly doby
extrapolovány z grafu v článku (Bhandawat a kol., 2010), a pomocí kterých byl
vykreslen i graf 4.14.

RSMD =
√∑t=1

n (x1,t − x2,t)2

n
(6.1)

K úspoře výpočetního času jsme se rozhodli pustit nejprve 10 běhů optima-
lizace a následně rozhodnout, zda má smysl pouštět další běhy. Těchto 10 běhů
bylo propočítáno za 3 400 CPU hodin, což je lehce pod polovinou odhadu, a
nepřinesly informace velké hodnoty. V tabulce 6.1 je zobrazeno, jaké parametry
měly nejmenší chybovost v daném běhu, kolik byla největší chyba v daném běhu
a jakou chybovost měl běh s stejnými parametry v následujícím běhu, který slou-
žil jako referenční. Z tabulky je jasně vidět, že se oproti počátečním podmínkám
měnily pouze 3 parametry: k+

CNGci , který se měnil 6x, ale výsledná hodnota para-
metru se pouze zmenšila na 1/25 (4 změny se vzájemně vyrušily), a parametry
k+

NCXi , DiPDE, kde se změny vyrušily úplně. Další zajímavou věcí, kterou z těchto
dat lze vyčíst, je, že dané parametry způsobovaly v modelu změny, které se proje-
vovaly pouze malou změnou chybové funkce v rozmezí 7.11e−11 až 6.3e−12, což je
rozsah ani ne desetinásobku, takže výsledky v tomto lokálním okolí dávají velmi
podobné výsledky.

Bohužel se nám zde i velmi výrazně projevila stochastiská vlastnost modelu,
která pouhými 10 opakováními stejné sady parametrů nebyla dostatečně vyru-
šena, jak je vidět na porovnání řádků Chyba a Chyba 2. běhu z tabulky 6.1,
tato stochastická vlastnost způsobila, že se výsledná chyba stejné sady parame-
trů při novém běhu liší v průměru o celých 66 %, což je enormní číslo na tak
malý rozsah. Na to, abychom toto číslo snížili, by bylo třeba minimálně o řád
zvednout počet opakování stejné sady parametrů, čímž by se zvedla i výpočetní
náročnost nejméně na 10násobek, a tato krátká optimalizace by stála řádově
30 000 hodin CPU času. Z tohoto důvodu a z toho, že veškeré současné výsledky
napovídají, že se velmi pravděpodobně nacházíme v oblasti, která má výslednou
chybu blízkou lokálnímu minimu, jsme se rozhodli v optimalizaci dále nepokračo-

Typ Konstanta Chyba Chyba 2. běhu Max. chyba v běhu
Zvýšení DiPDE 4.17e-12 4.69e-12 3.15e-11
Snížení k+

CNGci 4.01e-12 1.03e-11 3.17e-11
Zvýšení k+

CNGci 7.70e-12 8.83e-12 3.40e-11
Snížení k+

CNGci 3.56e-12 1.21e-11 3.89e-11
Snížení k+

CNGci 7.20e-12 1.14e-11 3.89e-11
Snížení DiPDE 9.49e-12 1.14e-11 3.78e-11
Zvýšení k+

NCXi 8.33e-12 1.16e-11 4.11e-11
Snížení k+

NCXi 6.23e-12 1.01e-11 3.49e-11
Zvýšení k+

CNGci 8.71e-12 9.50e-12 4.43e-11
Snížení k+

CNGci 6.30e-12 4.76e-11

Tabulka 6.1: Velikost chyby jednotlivých běhů optimalizace
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vat. Jedinými dalšími možnostmi by bylo změnit způsob vyhodnocování odpovědi
modelu či změnit konstantu, aby se prohledávalo širší okolí, či změna optimalizo-
vaných parametrů, které mají ale menší vliv na výslednou odpověď modelu, ale
dle dostupných dat zde též nepředpokládáme nalezení výrazně lepšího řešení.
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7. Jednotkové události
Pokud chceme porozumět tomu, jak se jednotlivé jednotkové události ovliv-

ňují, je ideální začít analýzou samotné jedné jednotkové události. Jelikož u jedné
jednotkové události jsou na počátku signální transdukce pouze jednotky molekul,
rozhodli jsme se, že tentokrát počet běhů nebude 10 jako v minulých případech,
ale alespoň 50, jelikož si to i můžeme dovolit, díky malému počtu sad parametrů.
U jedné jednotkové události jsme zvolili počáteční podmínky tak, že na počátku
byl aktivován jeden receptor přesně uprostřed modelovaného cilia (25µm od obou
konců).

První věcí, které jsme si všimli z průběhů modelu, je, že zhruba ve 40 %
případů jednotková událost nepodává žádnou měřitelnou odpověď, jelikož ve sto-
chastickém modelu nedojde k otevření žádného CNG kanálu vlivem pravděpo-
dobnosti. Dále jsme se zabývali již samotnými výsledky, kde jsme nejprve porov-
návali průměrný výsledný proud, který je znázorněn na grafu 7.1. Již z tohoto
grafu je vidět, vzhledem k většímu množství píků v grafu, že průměrný průběh
se bude velmi lišit od nezprůměrovaného průběhu 7.2, kde hraje obrovskou roli
náhoda. První známkou toho je například velikost maximální amplitudy, kde v
zprůměrovaném výsledku dosahuje 3.8pA, zatímco u jednotlivých měření je až v
řádu 20pA. Toto lze považovat za první známky, že model není správně vyladěn
pro fungování na jednotkových událostech, když biologická data říkají, že odpo-
věď na jednotkovou událost je řádově 0.9 pA (Bhandawat, 2005), zatímco nám u
jednotlivých měření vycházejí hodnoty 20krát větší.

Dalšího ne moc potěšujícího chování jsme si všimli na průměrných distribuč-
ních profilech koncentrací Ca2+ v čase, které je ale obtížné vynést v přehledné
formě, místo toho vyneseme distribuci CNG kanálů, která je v přehlednější formě
a přímo souvisí s distribučními profily Ca2+. Tato souvislost je jednoznačná díky
tomu, že Ca2+ ionty se mohou dostat do cilia pouze CNG kanály, kde následně
difundují a jsou postupně odstraňovány, tudíž mezi těmito distribučními profily
je přímá souvislost. Vzhledem k mizivé koncentraci cAMP by měl být kanál ote-
vřen v průměru stejně dlouhou dobu a dle biologických teorií o mikrodoménách
(Castillo a kol., 2010) by se měly otvírat pouze CNG kanály, které jsou blízko
receptoru, na který byl navázán odorant (či v našem případě aktivován). Tudíž
v grafu 7.3 bychom předpokládali že celková doba otevření CNG kanálů přes
50 běhů bude velmi vysoká v blízkém okolí středu cilia (oblast okolo 0) a jinde
bude minimální až nulová.

Jak je jasně vidět, tak tato situace na grafu nenastala, ale nastala situace
relativně odlišná, kdy se objevují i relativně velké doby otevření vzdálené od ak-
tivovaného receptoru až 15µm. Pokud by se tato nemilá vlastnost opakovala i
u dalších sad dat, byl by to důvod pro upuštění od analýzy ovlivňování dvou
jednotkových událostí v závislosti na jejich vzdálenosti, protože jak bychom defi-
novali vzdálenost mezi jednotkovými událostmi? Jako vzdálenost aktivních recep-
torů, když se pak otevřou kanály jednou například ve vzdálenosti 1µm od sebe
a podruhé ve vzdálenosti 20µm, nebo jako vzdálenost otevřených CNG kanálů,
kterých jednou může být otevřeno 5 a podruhé dva, jak bychom poznali v tomto
případě. Nemluvě o tom, že tato skutečnost by se velmi obtížně simulovala, jedině
zkrácením signální dráhy tak, že by začínala až otevřenými CNG kanály.
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Obrázek 7.1: Průměrný proud jedné
jednotkové události

Obrázek 7.2: Proud ukázkové jednot-
kové události

Obrázek 7.3: Distribuce součtu doby otevření CNG kanálů jednotkové události
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Obrázek 7.4: Distribuce součtu doby
otevření CNG kanálů dvou jednotko-
vých událostí ve vzdálenosti 0.5µm

Obrázek 7.5: Distribuce součtu doby
otevření CNG kanálů dvou jednotko-
vých událostí ve vzdálenosti 1µm

Obrázek 7.6: Distribuce součtu doby
otevření CNG kanálů dvou jednotko-
vých událostí ve vzdálenosti 1.5µm

Obrázek 7.7: Distribuce součtu doby
otevření CNG kanálů dvou jednotko-
vých událostí ve vzdálenosti 2µm

I přes tyto pochybnosti jsme se pokusili pokračovat v plánované analýze toho,
jak se ovlivňují dvě jednotkové události v definované vzdálenosti 0.5 − −2.5µm,
umístěné tak, že jsou oba aktivované receptory stejně vzdálené od středu cilia,
avšak s tím, že nad těmito daty jako první věc, kterou provedeme, je potvrzení
pochybností z jedné jednotkové události, či jejich vyvrácení. Jak je vidět z grafů
7.4–7.8, tak se bohužel naše pochybnosti potvrdily nejméně ve 4 případech z
5, jelikož hodnoty na grafu 7.5 by se daly považovat za použitelné, když jsou
otevírané kanály kromě pár drobných případů do vzdálenosti cca 5µm od míst
kde se nacházejí aktivované receptory.

Nezbývá nám tedy než konstatovat, že v současné podobě je model pro po-
užití na průzkum dynamiky ovlivňování se jednotlivých jednotkových událostí
nepoužitelný, a tuto pro tuto chvíli ukončit.
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Obrázek 7.8: Distribuce součtu doby otevření CNG kanálů dvou jednotkových
událostí ve vzdálenosti 2.5µm
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8. Závěr
První kapitola této práce se zabývala shrnutím biologických poznatků o sig-

nální dráze ORN, jejích jednotlivých částech a jednotkových událostech, což je
navázání odorantu na jeden receptor a produkce měřitelné odpovědi. Následovala
kapitola, v níž byly porovnávány simulační nástroje použitelné pro vytvoření
modelu signální dráhy. Z nich je nakonec vybrána knihovna STEPS, kterou lze
použít v programovacím jazyce Python, a u které jsou zde popsány její možnosti
a použití.

První stěžejní kapitolou této práce je kapitola Model, ve které je popisován
model signální dráhy, jehož implementace je jedním z cílů práce. Tato kapitola lze
rozdělit na několik částí, z nichž první obsahuje popis samotného modelu pomocí
30 chemických rovnic a 2 iontových kanálů. K tomu, aby šlo model implemen-
tovat, je zapotřebí i určit 74 konstant, z nichž některé technického charakteru
v práci přímo nejsou uváděny, které bylo třeba dohledat či odvodit z biologic-
kých experimentů uvedených v literatuře. V tomto bodu už nastaly první potíže,
jelikož některé konstanty vůbec nebylo možné dohledat, a u konstant, které se
povedlo dohledat, se velmi často lišily například použité metody, či byly měřeny
na různých živočišných druzích. A i pokud se povedlo najít data, která udávala,
že měření probíhalo na stejném živočišném druhu a stejnou metodou, tak se vý-
sledky občas lišily i o více než dva řády. Toto mohlo být jedním ze zdrojů chyb,
které se zanesly do celého modelu, a tím i zbytku této práce. Druhým podstat-
ným zdrojem chyb mohla být skutečnost, že některé reakce se úplně zanedbaly,
či jejich soustava byla zjednodušena například až do pouhé jedné rovnice.

V poslední části této kapitoly jsme se zabývali porovnáním tohoto modelu s
reálnými biologickými daty. Jedním z nedostatků byl i malý počet použitelných
dat, která se nalézala pouze ve dvou článcích (Bhandawat a kol., 2010) a (Ben-
Chaim a kol., 2011). S tím, že tyto články popisovaly pouze celkový naměřený
proud a žádné další parametry z nich nebyly použitelné pro porovnání. Tato po-
rovnání vyšla velmi dobře, tudíž na základě nich se dá říci, že model velmi dobře
odpovídá biologickým datům v rozmezí 10–100 aktivovaných receptorů, pokud
tento počet je aktivován i při biologickém ději. Zda tomu tak je, je velmi obtížné
zjistit, jelikož jsou dostupná pouze data, jaký odorant byl ORN vystaven a po
jakou dobu, tudíž je možné, že to, co se zde považuje za správný výsledek odpo-
vídající biologickým datům, je výsledek mnohonásobně menší či větší než reálně
má být, a našich 100 aktivovaných receptorů v modelu je v reálném stavu odpoví-
dajícím pouze 10 receptorům. Toto ale nelze s jistotou říci, jak kvůli nedostatku
biologických dat, tak i absenci jiného modelu, který by pokrýval celou signální
dráhu a navíc v něm byla zahrnuta difuze. Existují modely (Halnes a kol., 2009),
(Reidl a kol., 2006), které modelují pouze její část a navíc nezahrnují difuzi, která
zde hraje významnou roli především u jednotkových událostí.

Následující kapitola se již zabývá analýzou citlivosti vytvořeného modelu. Pro
tuto analýzu byla s ohledem na výpočetní náročnost vybrána metoda Morris
OAT, kde je výpočetní náročnost na jeden běh k(k + 1) běhů modelu, s tím, že
běhů samotné analýzy je doporučováno 5–15. Jelikož je ale náš model stochas-
tický, tak jsme se rozhodli jako vstup do analýzy použít průměr z 10 běhů modelu,
takže při zvolení 10 iterací analýzy a 74 parametrech jsme dostali výpočetní ná-
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ročnost rovnou 7 500 běhů modelu. Tento počet běhů modelu nakonec spotřeboval
enormní výpočetní výkon, jelikož za 160 000 CPU hodin zvládlo doběhnout pouze
zhruba 2/3 úloh. Zbylé úlohy nebyly dopočítány, jelikož překročily délku 96 hodin
na běh modelu, kdy v určených hodnotách v kapitole model trval mezi 1 až 4 ho-
dinami, v závislosti na počtu aktivních receptorů. I s těmito daty bylo ale možné
v analýze citlivosti pokračovat, bohužel jsme narazili při zpracování dat na další
problém, a to, že některé běhy modelu se zhroutily, a to tak, že jejich výsledky
byly vysoce mimo biologické meze, kdy se napětí na membráně pohybovalo v de-
sítkách Voltů (místo obvyklých desítek miliVoltů) či dokonce přeteklo proměnné,
do kterých se ukládalo. Toto zhroucení ale symbolizovalo, že dané parametry, u
kterých k nim došlo, mají velký význam pro výstup modelu. Takže i přes tyto
nedostatky, které pravděpodobně byly způsobeny i příliš velkou oblastí, ve které
Morris OAT probíhal, bylo možné použít pro určení podstatných parametrů pro
optimalizaci v následující části. Určitě by stálo za to analýzu citlivosti opakovat,
s tím, že by bylo určeno menší rozmezí, ze kterého konstanty mohou pocházet,
a tím i pravděpodobně menší výpočetní náročnost, ale i tak by očekávaná výpo-
četní náročnost byla v řádu desítek tisíc CPU hodin a s nejistým výsledkem, zda
neskončí opět stejně.

Kapitola Optimalizace se zabývala optimalizací samotného modelu na základě
10 parametrů s největším vlivem na výstup modelu, jak bylo určeno v předchozí
části. Optimalizace probíhala tak, že se vždy změnil jeden parametr z původní
hodnoty (vynásobil či vydělil 5), a pak byl ještě jeden kontrolní běh s nezmě-
něnými parametry. Opět jsme z důvodu stochastického modelu brali jako vstup
do optimalizace průměr z 10 běhů modelu s 20 aktivovanými receptory, takže na
jedno kolo optimalizace jsme se dostali k 210 běhům modelu, které mohly bě-
žet paralelně nezávisle na sobě. Po proběhnutí všech těchto běhů bylo provedeno
vyhodnocení tak, že jsme porovnávali výsledný proud s grafem z biologických
experimentů (Bhandawat a kol., 2010) v 66 bodech. Jako výsledek tohoto po-
rovnání jsme použili odmocninu střední kvadratické chyby (RSME) a nejmenší
hodnota byla použita jako základní parametry pro příští běh. 10 kol optimalizace
spotřebovalo oproti analýze citlivosti pouhých 3 400 CPU hodin. Při analýze
těchto běhů jsme ale dospěli k výsledku, že stochastika modelu zde hraje velmi
výraznou roli, nejmenší výsledek jednoho běhu a základní porovnání dalšího běhu
(= stejná sada parametrů) se v průměru lišily o 66 %. Současně s tímto byl ale
rozsah nejlepšího a nejhoršího výsledku z porovnání velmi malý, lišily se méně
než o 10násobek. Poslední věcí, která nás přiměla po vyhodnocení 10 kol zastavit
optimalizaci, byla ta, že se měnily pouze 3 parametry, s tím, že se výsledná a
původní sada lišily pouze o dvě změny (všechno ostatní byly vratné změny – v
jednom kole se parametr změnil a v jiném proběhla změna opačným směrem). Z
tohoto plyne, že se pravděpodobně nacházíme v blízkosti lokálního minima a pro
přesnější určení bychom potřebovali podstatně více eliminovat chybu, kterou sem
zanáší stochastický model tak, že by se bral průměr nejméně 100 modelů jako
vstup do optimalizace, což značí zdesetinásobení výpočetní náročnosti.

Poslední částí práce, která měla i potenciál poskytnout nejzajímavější vý-
sledky, byly Jednotkové události. Ale ani v této kapitole nešlo vše tak, jak bychom
předpokládali. Při počáteční analýze jedné jednotkové události jsme si nejprve
všimli, že se jednak velmi liší výstupní proud, jednak mezi průměrem z 50 opako-
vání, kde dosahoval hodnoty 3.8pA a biologickými daty (Bhandawat, 2005), kde
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je citována hodnota 0.9pA, jednak mezi tímto průměrem a nezprůměrovaným
během, kdy proud dosahoval hodnot až okolo 20pA. Dále jsme si zde všimli, že
rozložení otevíraných CNG kanálů neodpovídá předpokládaným mikrodoménám,
a je tudíž soustředěno jen v okolí aktivovaného receptoru. Toto pozorování jsme
si ověřili i na příkladu dvou jednotkových událostí, kde mezi těmito událostmi
byla vzdálenost 0.5 − −2.5µm. V některých případech bylo rozložení otevřených
CNG kanálů po celé délce cilia relativně rovnoměrné. Z těchto důvodů jsme se
rozhodli nepokračovat v analýze ovlivňování se jednotkových událostí v závislosti
na jejich vzdálenosti, jelikož model v tomto ohledu nesimuluje dobře biologickou
realitu, což je podstatně pravděpodobnější, než že by se kanály otevíraly takto až
rovnoměrně, což popírá teorii mikrodomén(Castillo a kol., 2010). I pokud by toto
ale platilo, tak by další analýza tohoto ovlivňování byla problematická, protože
by bylo obtížné definovat, co je tedy vzdálenost mezi jednotkovými událostmi.
Je to vzdálenost aktivních receptorů, když se otevřou kanály jednou blízko sebe
a podruhé na opačných koncích cilia, či vzdálenost otevřených CNG kanálů od
sebe, když se jednou otevřou 2 a podruhé třeba 5.

Když všechny tyto věci shrnu, tak se v této práci podařilo vytvořit model,
který, jak se zdá, dobře odpovídá na biologická data v rozmezí 10–100 aktivních
receptorů, a vytvořit sérii skriptů pro analýzu citlivosti metodou Morris OAT
a optimalizaci popsaných v příloze. Naopak další cíle práce se nepodařilo zcela
splnit, počínaje neprůkaznou analýzou citlivosti, kde bylo velké množství nedopo-
čítaných či neplatných dat, tudíž by chtěla opakovat v menším rozsahu parametrů,
což bylo ale z důvodu výpočetní náročnosti v této práci již zavrženo. Dále po-
kračujíce optimalizací, kde se z dostupných dat zdá, že jsme sice poblíž lokálního
minima, ale pro přesnou analýzu bychom potřebovali podstatně více eliminovat
stochastickou vlastnost modelu, což bylo opět z hlediska výpočetního času v této
práci již zavrhnuto. A konče hlavně analýzou jednotkových událostí, u které se
ukázalo, že model na malý počet jednotkových událostí neodpovídá dobře. Z to-
hoto vychází i další možnosti, jak v této práci pokračovat. První a nejdůležitější
možností je oprava modelu, aby dobře odpovídal na jednotkové události, s tím,
že chyba je pravděpodobně v počátku dráhy někde mezi tvorbou, difuzí a de-
gradací cAMP či u vazebných konstant CNG kanálů. Dály by šlo znovu udělat
analýzu citlivosti v menším rozsahu parametrů a investovat více výpočetního času
do optimalizace.
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Seznam použitých zkratek
API – Aplikační programový interface
SBML – Systems Biology Markup Language
SSA – Gillespieho stochastický simulační algoritmus
CSG – Konstruktivní geometrie těles
ORN – Čichový senzorický neuron
CaM – Calmodulin
CaM4 – 4Ca2+-calmodulin komplex
AC III – Adenylát cykláza typu III
CaMC II – Calmodulin kináza typu II
CaCl kanál – Ca2+-dependentní Cl− kanál
NCX – Na+/Ca2+ výměník
PMCA – Ca2+ ATPáza
MPI – Message Passing Interface
OAT – One-at-a-time
CPU čas – Výpočetní čas (doba, po kterou by danou operaci počítal 1 proce-

sor)
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Popis použitých scriptů
Jelikož součástí práce byla implementace modelu, skriptů pro analýzu citli-

vosti a optimalizace modelu, tak zde nalezneme jejich popis. Skripty byly vyvinuty
v jazyce Python verze 2.7 a požadují následující seznam knihoven s uvedenou mi-
nimální verzí:

• matplotlib==1.5.1

• numpy==1.11.0

• pandas==0.18.1

• pyopengl==3.1.0

• pyparsing==2.1.4

• pyqt4==4.11.4

• pyqtgraph==0.9.10

• python-dateutil==2.5.3

• python-libsbml==5.13.0

• pytz==2016.4

• scipy==0.17.1

• setuptools==18.2

• six==1.10.0

• steps==2.2.0

Veškeré soubory co se nacházejí v příloze lze rozdělit do 3 kategorií ( 1) soubory
modelu, 2) pythnovské soubory pro analýzu citlivosti, optimalizaci a zpracování
dat, 3) bashovské skripty pro dávkové spouštění úloh na MetaCentru ), všechny
tyto soubory jsou uloženy na CD v příloze v souboru scripty.zip a ve funkční ad-
resářové struktuře. Prázdné adresáře nebudou samostatně popisovány, ale slouží
pro generovaná data či výsledky.

Soubory modelu

/Model/meshes/cyl_diam0_28_len50_1467.cub Soubor obsahující geo-
metrii v originálním formátu. Byl vytvořen v programu Trellis 15.0, kde ho
lze i otevřít.

/Model/meshes/rasinka-mesh-1467.inp Univerzání formát geometrie, který
byl exportován z programu Trellis 15.0 a použit pro import vytvořen geo-
metrie do modelu za pomoci knihovny STEPS.

/Model/meshes/rasinka-mesh-1467.txt První ze dvou souborů, kde je ucho-
vávána geometrie modelu ve formátu používaném knihovnou STEPS.
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/Model/meshes/rasinka-mesh-1467.xml Druhý ze dvou souborů, kde je ucho-
vávána geometrie modelu ve formátu používaném knihovnou STEPS.

/Model/Rasinka.py Hlavní soubor modelu, kde je implementován biochemický
model, nastavena geometrie, nastavena simulace a následně spuštěna. Skript
v tomto souboru lze spustit jednak samostatně až s 6 parametry (které když
nejsou vyplněny tak se použije defaultní hodnota nebo ho lze importovat
jako knihovnu a spustit příkazem model_running, kde je možné použít na-
stavení parametrů skrze klíčová slova z následujícího seznamu parametrů.

1. number_running – počet běhů modelu (při chybějící hodnotě či ne-
platném typu je defaultní hodnota 1)

2. count_activated_Ra – počet aktivovaných receptorů modelu (při chy-
bějící hodnotě či neplatném typu je defaultní hodnota 5)

3. time_for_activation_Ra – způsob aktivace receptorů - 0 pro aktivaci
všech receptorů v čase 0, či číslo větší než 0 pro rovnoměrnou aktivaci
receptorů do zadaného času v ms (při chybějící hodnotě či neplatném
typu je defaultní hodnota 0)

4. description – použití vápníku v modelu no_Ca/with_Ca pro bez váp-
níku/s vápníkem (při chybějící hodnotě či neplatném typu je defaultní
hodnota s vápníkem - with_Ca)

5. distance – vzdálenost mezi jednotlivými receptory v mikrometrech
(vzdálenost je hledána v rozmezí +- 0.2 mikrometru kvůli geometrii),
pokud není vyplněn, jsou aktivní receptory rozmístěny rovnoměrně

6. export_path – adresář, kde se mají vytvářet adresáře obsahující vý-
sledky jednotlivých běhů modelu, defaultně nastaveno na cestu ./graph/

/Model/ExportSteps.py Modul, který jsme doimplementovaly do knihovny
STEPS, pro snadnější ukládání dat z probíhajícího experimentu, data jsou
ukládána do souborů .csv oddělených středníkem.

/Model/gettets.py Pomocný skript sloužící k importu geometrie do knihovny
STEPS z pormátu .inp.

/Base_constant/Constants.py Soubor obsahující základní verzy konstant mo-
delu, pro samotný běh modelu je třeba aby ve stejmé složce jako je soubor
Rasinka.py byla i nějaká verze souboru Constants.py. Soubor zde není na-
kopírován z toho důvodu, aby při spouštění modelu si člověk uvědomil ja-
kou verzi souboru Constants.py sem kopíruje a tudíž s jakými podmínkami
spouští samotný model.

Soubory analýzy citlivosti a optimalizace

Morris.py Skript pro generování jednotlivých sad parametrů pro jednotlivé sady
analýzy citlivosti metodou Morris OAT. Skript očekává jeden parametr a
to číslo sady pro kterou má parametry vygenerovat. Dále ke své činnosti
potřebuje soubor constant_morris.csv, umístěný ve stejné složce jako je
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tento skript, jenž obsahuje nastavení parametrů a je popsáno níže. Výsled-
kem tohoto skriptu je vygenerování složky s číslem sady ve složce Morris,
která obsahuje jednu složku pojmenovanou dle klíče Morris_set=$(číslo
sady)_running=$(číslo běhu), která obsahuje soubor Constants.py s od-
povídajícími konstantami.

constant_morris.csv Je zdrojový soubor nastavení rozmezí parametrů pro skript
Morris.py. Je očekáván následující formát, kde veškeré hodnoty jsou oddě-
leny mezerou: Hlavíčka o 4 sloupcích (Name Min Max Type) a následují
řádky, kde v jednotlivých sloupcích je 1) název parametru, 2) minimální
hodnota parametru, 3) maximální hodnota parametru, 4) lin/log, dle toho
zda je způsob normalizace daného rozsahu dle lineární či logaritmické škály.

/Morris_result/MorrisEvaluate.py Tento skript slouží pro vyhodnocování
jak proběhly jednotlivé běhy Morrise, ale již předpokládá přesný formát
souborů. A je třeba ho pro každou sadu parametrů Morrise spouštět znovu.
Předpokládá, že se nachází ve stejné složce jako všechny výslekdy jednotli-
vých běhů dané sady Morrise, které jsou ve formátu Morris_set=$(číslo
sady)_running=$(číslo běhu)_export.zip. Vyhodnocuje se pouze soubor
Voltage.csv nacházející se uvnitř těchto zipů. U tohoto souboru se předpo-
kládá, že hodnoty jsou oddělené středníkem a obsahuje 2 sloupce [Time(s)] a
[Voltage(V)]. Výstupem tohoto skriptu je soubor Morris_set=$(číslo sady)
_Voltage_result.csv, kde jsou hodnoty odděleny středníkem a obsahují ná-
sledující sloupce (Parametr, Delay time, Rising time, Descenting time, Max
voltage), což odpovídá názvu parametru, času zpoždění, času nárůstu am-
plitudy, času poklesu amplitudy a maximální velikosti amplitudy popsané
v práci.

/Morris_result/MorrisEvaluateI.py Vyhodnocuje totéž co skript MorrisE-
valuate.py s jediným rozdílem, že pracuje se souborem I complete_filtred.csv,
kde se nachází sloupce [Time(s)] a [Filtered Current(A)]. Výstupem tohoto
skriptu je v souboru Morris_set=$(číslo sady)_Current_result.csv

/Morris_result/combineMorrisresult.py Tento skript se stará o zpracování
souborů vygenerovaných jednotlivými běhy skriptu MorrisEvaluate.py, kdy
je vezme a vygeneruje z nich soubory dle jednotlivých sloupců, které ob-
sahují název parametru, všechny hodnoty, jejich počet, průměr a odchylku
(Delay_time_Voltage_result.csv, Descenting_time_Voltage_result.csv, Ris-
sing_time_Voltage_result.csv a Max_voltage_result.csv). Krom toho u
Maximální amplitudy vyhodnocuje zda je aspoň lehce biologicky přesná,
proto veškeré hodnoty které jsou větší než 10 V či nemší než -10 V označí za
neplatné a odstraní je. To jaké hodnoty odstranil se použije jako maska pro
výskedné soubory, které jsou jí překryty (a neplatné hodnoty dle maximální
amplitudy jsou zde odstraněny) takto upravené soubory jsou následně ozna-
čeny stejným názvem jen s dovětkem _masked. Dále se vytvoří ještě souhrné
soubory (Summary_Voltage_result.csv a Summary_Voltage_result
_masked.csv), kde jsou shrnuty počty platných a neplatných hodnot, prů-
mery a odchylky jednotlivých sloupců.
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/Morris_result/combineMorrisresultI.py Tento skript má obdobnou funkč-
nost jako combineMorrisresult.py pouze pracuje s proudem, tudíž popis by
byl obdobný, jen by se všede nahradilo slovo Voltage za slovo Current. Vy-
jímka je u souboru (Max_voltage_result.csv, kdy je jeho obdoba Current
_result.csv). Jako maska se zme používá soubor Max_voltage_result.csv,
takže je bezpodmínečně nutné, aby combineMorrisresult.py běžel jako první.

/Optimalization/Optimalization.py Skript starající se o tvorbu sad parame-
trů pro optimalizaci. Jako vstup má jeden parametr (číslo běhu optimali-
zace). V tomto adresáři následně hledá soubor Optimalization_constant.csv,
který použite pro tvorbu konstant – vytvoří v adresářové struktuře adresář
/$(číslo běhu optimalizace)/Constant/, který obsahuje adresáře pojmeno-
vané dle klíče Optimalization_set=$(číslo běhu optimalizace)_type=$(typ
změny: B – základní sada na porovnání, D – použito dělení u daného pa-
rametru, M – použito násobení u daného parametru)$(- název parametru,
pokud je typ != B). Tyto adresáře obsahují jednotlivé sady parametrů v
souborech Constants.py.

/Optimalization/final_value.csv Soubor obsahující dva sloupce oddělené střed-
níkem bez hlavičky. Jsou to hodnoty x a y výsledné funkce oproti které se
porovnává výsledek omtimalizace ve skriptu OptimalizationEvalue.py a ur-
čuje její chybovost.

/Optimalization/OptimalizationEvalue.py Skript vyhodnocující optimali-
zaci. Z důvodu ochrany před přepsáním dat je v něm třeba ručně nastavit
hodnotu parametru optimalization_set na 15 řádku, což je číslo běhu op-
timalizace, který se má vyhodnocovat. Následně skript vezme všechny sou-
bory ve složce /$(číslo běhu)/Result/, které končí _export.zip a ty zpracuje.
Očekává, že jejich název je až na koncovku _export.zip shodný s adresáři
v odpovídající složce Constants a obdahující soubor I leak_filtred.csv se
sloupci [Time(s)] a [Filtered Current(A)]. Následně tyto soubory vystředí
aby měly maximální amplitudu ve stejmén místě jako hodnoty ze souboru
final_value.csv a dané hodnoty porovná metodou RSME. Seznam všech
těchto hodnot nakonec nalezneme v souboru /$(číslo běhu)/Result/Error
_summary.csv. Navíc tento skript vytvoří i adresář /$(číslo běhu+1)/, který
bude obsahovat upravený Optimalization_constant.csv, tak aby aktuální
hodnoty odpovídaly sadě parametrů s nejmenší chybou daného běhu.

/Optimalization/1/Optimalization_constant.csv Základní nastavení para-
metrů pro optimalizaci obsahující 3 sloupce oddělené mezerou. Hlavička
sloupců je následující: Name, Value, Multiply_Value, což znamená název
parametru, jeho aktuální hodnota a velikost konstanty, kterou se aktuální
hodnota má dělit či násobit při zpracovávání pomocí skriptu Optimali-
zation.py.

Soubory pro dávkové spouštění v prostředí MetaCentra

/Model/running_Meta.py Pomocný skrit zajišťující pouze nastavení para-
metů pro simulaci a zazipování výsledku v případě spouštění v analýze
citlivosti či optimalizaci.
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/Model/running_single.py Pomocný skrit zajišťující pouze nastavení para-
metů pro simulaci a zazipování výsledku v případě spouštění jedné jednot-
kové události.

/Model/running_distance.py Pomocný skrit zajišťující pouze nastavení pa-
rametů pro simulaci a zazipování výsledku v případě spouštění dvou jed-
notkový událostí v definované vzdálenosti.

combineSameExperiment.py Tento skript zajišťuje aplikaci 20 Hz filtru a slo-
žení všech výsledků stejné sady porametrů do jednoho souboru. Je volán au-
tomaticky s bashových skriptech exportMorris.sh, exportOptimalization.sh,
exportDistance.sh, po přípravě souborů do správné adresářové struktury.

Morris24.sh Skript, který z bezpečnostních důvodů potřebuje nastavit para-
metr MorrisSet na 4 řádku, což udává, jaká sada analýzy citlivosti se má
vykonat. Nejprve vygeneruje pomocí skriptu Morris.py, danou sadu parame-
trů, pokud není vygenerovaná, a následně naplánuje jednotlivé běhy, které
nemají ještě výsledek v adresáři /result/. Tyto běhy mají limit 24 hodin na
doběhnutí.

Morris96.sh Skript se stejnou funkcí jako předchozí, pouze limit na doběhnutí
je 96 hodin.

model24.sh Skript naplánované úlohy v MetaCentru, jako parametry očekává
MorrisSet=$(číslo sady Morrise),runningName=Morris_set=$(číslo sady
Morrise)_running=$(číslo části Morrise)_part=$(číslo běhu),morrisName=
Morris_set=$(číslo sady Morrise)_running=$(číslo části Morrise). Zajistí
nakopírování správných souborů a spuštění simulace. Na doběhnutí má 24
hodin.

model96.sh Totožný skript jako Morris24.sh. Pouze má na doběhnutí 24 hodin.

exportMorris.sh Skript naplánované úlohy v MetaCentru zajišťující skládání
jednotlivých běhů do souborů s jejich průměrem a názvem *_export.zip.
Jako parametr očekává MorrisSet=$(číslo sady Morrise)

MorrisEvaluate.sh Skript anplánované úlohy v MetaCentru zajišťující vyhod-
nocení napětí metodou Morris OAT, má na starosti pouze správné nakopíro-
vání souborů a spuštění skriptu MorrisEvaluate.py. Jako parametr očekává
MorrisSet=$(číslo sady Morrise)

MorrisEvaluateI.sh Skript anplánované úlohy v MetaCentru zajišťující vyhod-
nocení proudu metodou Morris OAT, má na starosti pouze správné na-
kopírování souborů a spuštění skriptu MorrisEvaluateI.py. Jako parametr
očekává MorrisSet=$(číslo sady Morrise)

ptimalization2.sh Skript naplánované úlohy v MetaCentru, jako parametry
očekává OptimalizationSet=$(číslo sady optimalizace),runningName=
Optimalization_set=$(číslo sady optimalizace)_type=$(typ části optimali-
zace + případný název parametru)_part=$(číslo běhu),optimalizationName
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=Optimalization_set=$(číslo sady optimalizace)_type=$(typ části opti-
malizace + případný název parametru). Zajistí nakopírování správných sou-
borů a spuštění optimalizace. Na doběhnutí má 2 hodiny.

runOptimalization2.sh Skript jehož účelem je dávkové spuštění všech běhů
potřebných k jedné sadě optimalizace. Z bezpečnostních důvodů se jako
parametr nastavuje na řádku 9 OptimalizationSet.

exportOptimalization.sh Obdoba skriptu exportMorris.sh pouza skládá do-
hromady soubory výsledků optimalizace

rundistance.sh Skript jehož účelem je dávkové spuštění všech běhů potřebných
k simulaci dvou jednotkových události. Z bezpečnostních důvodů se jako
parametr nastavuje na řádku 9 distance, což je vzdálenost jednotkových
událostí od sebe v µm.

runsingle.sh Skript jehož účelem je dávkové spuštění všech běhů potřebných k
simulaci jedné jednotkové události.

modelDistance.sh Skript naplánované úlohy v MetaCentru, jako parametry
očekává runningName=Distance=$(vzdálenost jednotkových událostí)
_number_Ra=2_time=0ms_running_part=$(číslo části),distance=
$(vzdálenost jednotkových událostí). Skript spouští simulaci dvou jednot-
kových událostí v dané vzdálenosti.

modelSingle.sh Skript naplánované úlohy v MetaCentru, jako parametry oče-
kává runningName=Number_Ra=1_time=0ms_running_part=$(číslo
části). Skript spouští simulaci jedné jednotkové události.
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