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Abstrakt: Protein rekoverin, lokalizovaný ve vnějším segmentu membrán v ty-
činkách v oku, je zapojen do adaptace na světlo a tmu. Tento vápníkový senzor
podléhá při změně koncentrace vápníku konformační změně a dochází k vysu-
nutí posttranslačně modiĄkovaného N-konce, myristoylu, ven z jádra proteinu.
Následně rekoverin zakotví za pomoci myristoylu do membrány. Vazba rekove-
rinu na membránu je reverzibilní a závisí na koncentraci vápníku a konformaci
rekoverinu. Tato práce se zabývá energetikou tohoto procesu s cílem objasnit, ja-
kou měrou myristoylová modiĄkace na vazbu rekoverinu na membránu přispívá.
Konkrétně se věnuje proĄlu volné energie zasunutí samotného myristamidu do
membrány a elektrostatického příspěvku z vazby nemyristovaného rekoverinu na
membránu. Dále se práce zaobírá vzájemným porovnáním těchto výsledků i kon-
frontací s experimentálními daty. K výpočtům proĄlů volné energie jsou využity
metody molekulové dynamiky a deštníkového vzorkování. Tato práce též přispívá
k objasnění procesu zanořování myristamidu do membrány a k pochopení fungo-
vání dosud nepopsaného procesu konformační změny rekoverinu a jeho následné
vazby na membránu.
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Abstract: The protein recoverin, localized in the eye in the rod outer segment of
the retina, is a neuronal calcium sensor involved in vision adaptation. Recoverin
reversibly associates with cellular membranes via its calcium-activated myristoyl
switch. This reversible interaction is vastly dependent on the concentration of
calcium ions in the cytosol and on conformation of recoverin. By using methods
of molecular dynamics simulations and free energy calculations this work presents
a detailed analysis of the energetics of myristoyl insertion into a lipid bilayer and
interactions of non-myristoylated recoverin with the membrane. These results
are in a perfect agreement with experimental data. The thesis provides a piece
of puzzle to the so far unexplored mechanism of myristamide insertion into the
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insight into binding of recoverin to a membrane, which has a signiĄcant biological
role.
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Úvod
Protein rekoverin hraje významnou roli v procesu adaptace na světlo a tmu

(Polans a kol., 1996; Xu a kol., 2011). Ve světločivných buňkách se vápníkem
aktivovaný rekoverin váže na membrány disků ve vnějších segmentech tyčinek
a inhibuje enzym rhodopsin kinázu. Rhodopsin kináza má za úkol fosforylovat
rhodopsin, na světlo citlivý receptorový protein. Po absorbování fotonu spouští
rhodopsin optickou dráhu přenosu signálu vedoucí ke vzniku nervového signálu.
Aby se zabránilo neustálému dráždění, musí být aktivovaný rhodopsin deaktivo-
ván, což vyžaduje právě rhodopsin kinázu. Pro samotnou regulaci je však důležitá
různá odpověď na různé vnější podmínky (světlo, tma), tedy nutnost reagovat na
změnu, což je předpokládaná funkce rekoverinu.

Mechanismus, jakým dochází k deaktivaci rhodopsinu, není zatím znám. Vý-
znamnou roli při deaktivaci rhodopsinu hraje rhodopsin kináza a rekoverin. Bylo
ukázáno, že rekoverin v otevřeném stavu je schopen navázat na sebe rhodopsin
kinázu a tím ji inhibovat (Ames a Lim, 2012). Není však doposud jasné, jak celý
proces probíhá Ű zda-li je rekoverin stále u membrány, kam se na něj rhodopsin ki-
náza po uvolnění vazebného místa naváže; zda se oba tyto proteiny nachází volné
v cytosolu, kde je rhodopsin kináza po proběhnutí konformační změny rekoverinu
na rekoverin navázána a až následně se oba váží na membránu; či zda je do celého
procesu zapojen i samotný rhodopsin. Tato práce poskytuje detailní pohled na
některé části z těchto procesů, který zatím není možné získat experimentálně.

Rekoverin patří do skupiny neuronálních vápníkových senzorů (NCS). V zá-
vislosti na koncentraci vápenatých iontů v buňce dochází ke konformační změně
v proteinu a rekoverin přechází ze zavřené struktury s myristoylem uzavřeným
v jádře proteinu do otevřené struktury s hydrofobním myristoylem exponovaným
do vodného prostředí a připraveným zakotvit se do hydrofobní části lipidové mem-
brány. Právě reverzibilní vazba rekoverinu na membránu je při regulaci odpovědi
na světlo klíčová. Doposud nebyl zcela přesně popsán přechod rekoverinu ze za-
vřené do otevřené struktury, některá pravděpodobná vysvětlení už však navržena
byla (podrobněji popsáno v Kap. 1.1 nebo v článcích Xu a kol. (2011); Timr a kol.
(2017, 2018)). Důležitá je reverzibilnost vazby rekoverinu na membránu. Protein
musí být v jistých podmínkách (hodně vápníku) stabilně vázán k membráně, aby
mohl plnit svou roli inhibitoru rhodopsin kinázy, v jiných podmínkách (nízká
koncentrace vápníku) se ale musí od membrány odpojit a rhodopsin kinázu opět
uvolnit. Energetika tohoto procesu je tedy velmi důležitá. Vazebná energie musí
být dostatečná, aby se protein na membráně udržel, ale ne příliš velká, aby se
mohl při změně podmínek od membrány odpojit. K tomu obecně slouží vícero
mechanismů, u rekoverinu je to primárně zanoření myristoylu do membrány a
elektrostatická interakce bazické oblasti s nabitými lipidy v membráně. Oba tyto
procesy se zdají být nezbytné pro funkci rekoverinu a tato práce poskytuje po-
hled na jejich energetiku. Konkrétně se zabývá tím, jaký příspěvek do celkové
interakce je tvořen myristoylovou kotvičkou a tedy jak důležitou roli v tomto
procesu tato modiĄkace hraje, a dále tím, jak velký je příspěvek interakce nemy-
ristoylovaného rekoverinu s membránou. Protože jsou tyto energetické příspěvky
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zatím současnými experimentálními metodami nedosažitelné, jsou k jejich studiu
využity metody molekulové dynamiky (MD) a deštníkového vzorkování (US).
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1. Rekoverin
Tato kapitola se zabývá popisem proteinu rekoverinu a jeho zařazením, struk-

turou, funkcí a chováním v buňkách, a klade si za cíl podat teoretický základ pro
navazující část o energetice myristoylového přechodu. Rovněž se zabývá využitím
posttranslační modiĄkace myristoylizace a pro rekoverin a mnoho dalších pro-
teinů esenciální schopností uskutečnit tzv. myristoylový přechod, angl. myristoyl
switch, což je vysunutí myristoylu ven z hydrofobního jádra proteinu po proběh-
nutí konformační změny v proteinu. V závěru jsou ve zkratce popsány lipidové
membrány, které v celé vazbě hrají důležitou roli.

1.1 Neuronální vápníkové sensory (NCS) a re-
koverin

Proteiny patřící do skupiny neuronálních vápníkových senzorů se vyznačují
velkou strukturní podobností, ale odlišnou funkcí. Většina z těchto proteinů je ex-
primována ve fotoreceptorních buňkách a notná část z nich je N-myristoylována
(viz Kap. 1.2) a využívající myristoylového přechodu (Burgoyne, 2004). Velmi
často slouží tyto proteiny jako vápníkové senzory, neboť po navázání vápníku
mění svou konformaci a tímto způsobem reagují i na malou změnu koncentrace
vápenatých iontů. Jejich funkce je různá Ű regulace vápníku v buňce, uvolnění
neurotransmiterů, regulace kanálů a receptorů, kontrola transkripce a zasahují
i do neuronálního růstu a přežití (Burgoyne, 2007). Savci exprimují 14 členů
této rodiny (Bradshaw a Dennis, 2009) a ty se zdají být u všech savců zacho-
vané. Všechny proteiny této rodiny obsahují čtyři konzervované motivy nazý-
vané EF-ruce (angl. EF-hand motif ), které mají schopnost koordinovat vápenatý
iont. Do rodiny NCS patří proteiny NCS-1, hippokalcin, rekoverin, guanylyl cyk-
lázy (GCAP 1-3), proteiny interagující s K+ kanály (KChIP 1-4) a visininu po-
dobné proteiny (VILIP 1-3) (Burgoyne, 2004, 2007; Koch, 2012).

Jak již bylo zmíněno, všechny proteiny z této rodiny obsahují motiv tzv. EF-
ruky schopný vázat vápenatý ion, který je zobrazen na Obr. 1.1. Tento motiv
obsahuje strukturu helix-smyčka-helix sestávající zhruba z 30 aminokyselin. Na
rozdíl od většiny proteinů z této rodiny je rekoverin schopen vázat vápník pouze
do druhé a třetí ruky (EF2 a EF3). Smyčky v těchto EF rukách obsahují 3-5
záporně nabitých aminokyselin, kyselinu glutamovou a aspartovou, které spolu
s karbonyly z proteinové páteře koordinují vápenatý ion. Vazba vápníku do EF3
ruky rekoverinu a interagující nabitá residua jsou zobrazena na Obr. 1.1 B. Vazba
do ruky EF1 je znemožněna sekvencí Cys-Pro, která se nachází v pro vazbu kritic-
kém místě smyčky, a vazba vápenatého iontu do EF4 ruky je znemožněna solným
můstkem nacházejícím se uvnitř proteinu mezi Lys a Glu (Ames a kol., 1997).

Rekoverin se nachází ve fotoreceptorních buňkách sítnice obratlovců. Pouze
zde je produkován a na tomto místě je zapojen do adaptace na světlo (Burgo-
yne, 2004; Ames a Lim, 2012). Rekoverin je malý globulární protein o hmotnosti
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Obrázek 1.1: A Zobrazení motivu EF-ruky u rekoverinu pro ruku EF3 s naváza-
ným vápníkem a B záporně nabitá residua (Asp 110, Asp 112, Asn 114, Thr 116,
Glu 121) vázající vápenatý ion v této smyčce. Červeně jsou znázorněné atomy
kyslíku, modře dusíku, bíle vodíku a zbylé atomy jsou uhlíky.

23 kDa, který je na svém N konci posttranslačně myristoylován a dochází u něho
k myristoylovému přechodu v závislosti na koncentraci vápníku 1 v cytoplasmě.
Jsou popsány dvě NMR struktury tohoto proteinu Ű zavřená (1IKU, Ames a kol.
(1997)), u které vápník není navázán a myristoyl je uzavřen v rekoverinu, a ote-
vřená (1JSA, Flaherty a kol. (1993)), ve které jsou navázány oba vápníky do
rukou EF2 a EF3 a myristoyl je vysunut ven Ű Obr. 1.2. Mechanismus samotného
přechodu zatím není přesně známý. Zatím nejpravděpodobnější se jeví vysvětlení,
že se rekoverin nachází ve třech různých stavech Ű v otevřeném, polootevřeném a
zavřeném (Xu a kol., 2011; Timr a kol., 2017, 2018). Zavřený, resp. otevřený, stav
je krajním bodem mechanismu, kde není ve smyčkách vázán žádný vápník, resp.
jsou v nich vázány oba. Polootevřená struktura je mezikrokem, který může ob-
sahovat dva, jeden nebo žádný vápenatý ion a který vzniká konformační změnou
z uzavřeného stavu. Tato konformační změna v proteinu způsobí změnu vazebné
aĄnity vápníkového iontu, který se následně snáze váže do ruky EF3. Následuje
další konformační změna, při které se více zpřístupní EF2 ruka. To vede ke snížení
energetické bariéry vazby druhého vápníku do této ruky. Posledním krokem už
je jen malá konformační změna vedoucí k otevřené struktuře (více viz přiložený
článek Timr a kol. (2018)).

Ve fotoreceptorních buňkách se vápníkem aktivovaný rekoverin asociuje s vněj-
ším diskovým segmentem tyčinek, ROS (angl. rod outer segment), kde inhibuje
enzym rhodopsin kinázu. Úlohou tohoto enzymu je fosforylovat rhodopsin, což
je světločivný (na světlo citlivý) receptorový protein hojně zastoupený v ROS
membránách. Po absorbování fotonu spouští rhodopsin optickou dráhu přenosu
signálu vedoucí k zavření Na+ a Ca2+ kanálů, což zabraňuje těmto iontům vstu-
povat do buňky (schéma celého tohoto procesu je na Obr. 1.3). Snižující se kon-

1Vápníkem bude v textu rozuměn vápenatý ion, pokud nebude řečeno jinak.
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centrace Ca2+ snižuje uvolňování neurotransmiteru glutamátu buňkou, což dává
vzniknout nervovému signálu. Aby se zabránilo permanentnímu stimulu, musí být
aktivovaný rhodopsin deaktivován a následně převeden do původního stavu, což
zahrnuje jeho fosforylaci rhodopsin kinázou. Mutace tohoto enzymu vede k Ogu-
chiho chorobě 2, což je vrozená noční slepota (hemeralopie) charakterizovaná
abnormálně pomalou adaptací na tmu. Ve tmě se zvyšuje koncentrace Ca2+ a
fosforylační aktivita rhodopsin kinázy je inhibována rekoverinem, což vede k pro-
dloužení doby života aktivovaného rhodopsinu, tedy i k vyšší citlivosti v tmavých
podmínkách. Tím je rekoverin zapojen v cyklu na vápníku závislé modulaci množ-
ství odpovědi na oční stimul.

MYR

EF1 EF2 EF3 EF4 CN

Ca2+ Ca2+

N-koncová doména C-koncová doména

Obrázek 1.2: Terciální struktura rekoverinu v otevřeném stavu s navázanými váp-
níky do obou EF-rukou a myristoylem na N-konci (struktura 1JSA). Dole sche-
maticky znázorněná struktura s barevně vyznačenými EF-rukami a navázanými
vápníky do obou EF-rukou a myristoylem.

2Online Mendelian Inheritance in Man, [online]. Citováno 12. 3. 2018. Dostupné z:
https://www.omim.org/

6





1.2 Myristoylované proteiny

V druhé polovině dvacátého století se podařilo vysvětlit tzv. C-value para-
dox, který poukazoval na to, že velikost genomu, tedy počet genů, organismu
nesouvisí s komplexností organismu. Toho bylo mimo jiné dosaženo objevením
tzv. postranslačních modiĄkací proteinů, alternativního splicingu a další regulace
genové exprese. U lidí odhadovaných 20 000 genů dále produkuje přes 100 000
proteinů, které mohou být ještě následně posttranslačně modiĄkovány, například
přidáním sacharidů, fosfátů, methylových skupin nebo lipidů (Udenwobele a kol.,
2017). Jsou popsány následující čtyři hlavní lipidové modiĄkace (Martin a kol.,
2011):

• cholesterizace Ű na C-terminální glycin je esteriĄkací přidána molekula cho-
lesterolu,

• prenylace Ű zahrnuje tvorbu thioesterové vazby mezi farnesylem či geranyl-
geranylem a jedním či dvěma C-terminálními cysteiny,

• glypiace Ű na C-terminální konec je transaminací v lumenu endoplasmatic-
kého retikula přidán glykosyl fosfatidyl inositol,

• lipidová acylace Ű sestává především z kovalentního navázání myristové či
palmitové kyseliny na proteiny.

Při lipidové acylaci jsou proteiny modiĄkovány mastnými, převážně nenasy-
cenými, kyselinami v délce od osmi do dvaceti uhlíků (Resh, 2016). Jestliže je
k proteinu připojena dvanáctiuhlíkatá nenasycená mastná kyselina myristová,
jedná se o tzv. myristoylaci. Dochází při ní k tvorbě kovalentní amidové vazby
kyseliny myristové na N-terminální glycin proteinu. K tomuto procesu může dojít
buď v průběhu translace proteinu, pak se jedná o kotranslační modiĄkaci (Wilcox
a kol., 1987), nebo méně častěji po translaci, posttranslačně, což nastává přede-
vším při apoptóze, kdy účinkem kaspáz dochází k rozštípnutí proteinu a odhalení
glycinu na nově vzniklém N-konci proteinu (Martin a kol., 2008). Celá reakce je
katalyzována N-myristoyl transferázou a tato vazba je, na rozdíl například od
palmitoylace (Martin a kol., 2011), ireverzibilní.

Lipidové skupiny na proteinech hrají významnou roli v interakci proteinů
s membránami. Vzhledem k hydrofobní povaze myristové kyseliny a hydroĄlnímu
okolí je tato skupina často zanořena do biologických membrán endoplasmatic-
kého retikula, Golgiho aparátu, jádra či mitochondrií (Udenwobele a kol., 2017).
Tato interakce je však nedostatečná Ű bylo ukázáno, že volná energie, ∆G0,
pro navázání modelu myristoylovaného proteinu k fosfolipidové membráně činí
8 kcal·mol−1 (Peitzsch a McLaughlin, 1993). Tak malá energie není dostatečná
pro stabilní zakotvení proteinu na membráně, a proto často bývá spřažena s další
interakcí, např. polybazickou oblastí residuí interagujících s negativně nabitými
lipidy v membráně, hydrofobními interakcemi, dalším vazebným partnerem a ji-
nými (Resh, 2016).

Myristoyl, skupina myristové kyseliny, bývá velmi často skryt uvnitř proteinu
v hydrofobním jádře, (tzv. cytosolový stav, angl. cytosolic state) a až po kon-
formační změně proteinu dochází k jeho přechodu nejprve do vodného prostředí
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s následným zanořením do membrány (angl. membrane bound-state). Tento děj,
nazývaný myristoylový přechod (někdy též myristoylový přepínač, angl. myris-
toyl switch), může být řízen buď elektrostaticky, anebo entropicky (Resh, 2016).
Elektrostatický je přechod využívající bazické oblasti a myristoylové interakce.
Toto vysvětlení bylo navrženo například pro rekoverin (viz Kap.1.1 nebo Ames
a kol. (1996); McLaughlin a Aderem (1995); Resh (1999)), kde se mění konformace
proteinu v závislosti na koncentraci Ca2+ iontů ze zavřené struktury na otevře-
nou (Timr a kol., 2017), a jehož ověření se tato práce též věnuje. Dále například
vazba GTP na adenosin difosfát ribosylační faktor (Goldberg, 1998). Entropický
přechod je využíván například u HIV-1 Gag proteinu (Tang a kol., 2004; Doležal
a kol., 2016) či jeho opičího analogu Masonova-PĄtzerova viru (M-PMV), kde po
oligomerizaci terminální části, tzv. matrix proteinu, dochází k vysunutí myris-
toylu do vodného prostředí (Junková a kol., 2016).

N-myristoylované proteiny hrají důležitou roli v mnoha buněčných procesech.
Vazba na membránu, která umožňuje proteinům dynamicky přecházet mezi mem-
bránou a cytoplasmou, není funkce sama o sobě, ale umožňuje N-myristoylovaným
proteinům vykonávat jejich konkrétní úlohu v signálních drahách, virové replikaci
(Martin a kol., 2011), karcinogenezi, vrozené imunitní odpovědi nebo být součástí
kaskád imunitního systému či se účastnit tvorby lymfocytů pro T buňky a dalších
procesů (Udenwobele a kol., 2017).

1.3 Lipidové membrány

Lipidy zastávají v buňkách několik zásadních rolí. Slouží jako strukturní kom-
ponenty (van Meer a kol., 2008), jako již výše zmíněné posttranslakční modiĄkace
(Resh, 2016), zdroj energie a tepla, izolační vrstva a bariéra a též jako signální
molekuly. Lipidy tvoří všechny známé biologické membrány a v závislosti na slo-
žení a zastoupení jednotlivých lipidů, které není stálé a dynamicky se mění, se
liší i jejich funkce (Harayama a Riezman, 2018).

Lipidy jsou široká skupina sloučenin špatně rozpustných ve vodě a dále se
dělící na dvě hlavní skupiny Ű lipidy hydrolyzovatelné, které obsahují esterovou
vazbu a jsou rozložitelné poměrně snadno chemicky či enzymaticky, a nehydro-
lyzovatelné, mezi něž patří alkany a karotenoidy (Koolman a Roehm, 2005). Do
skupiny hydrolytických lipidů patří estery, které se dále dělí na:

• tuky (triacylglyceroly obsahující glyrecol a tři acylové zbytky),

• vosky (nasycený alkohol a jeden acylový zbytek),

• steroly (sterol a jeden acylový zbytek).

Další skupiny tvoří sĄngolipidy (glycerol a k tomu je jeden z acylových zbytků
nahrazen sĄngosinem), glykolipidy (sĄngosin, nasycená mastná kyselina a cukr)
a fosfolipidy (někdy též glycerofosfolipidy).

Fosfolipidy jsou spolu se steroly hlavními složkami membrán. Obsahují sku-
pinu fosfatidové kyseliny (zn. PA, angl. phosphatidic acid), která je tvořená glyce-
rolem, dvěma acylovými zbytky a fosfátem, a její následné deriváty jako např. fos-
fatidylcholin (PC, angl. phosphatidylcholine), fosfatidylserin (PS, angl. phospha-
tidylserine), fosfatidylinositoly (PIs, angl. phosphatidylinositols) a další deriváty
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(Nelson a Cox, 2008; Voet a Voet, 2010). Fosfolipidy mají dvě pozice, sn-1 a sn-
2, na které jsou navázány mastné kyseliny (viz Obr. 1.5). V případě pozice sn-1
to nejčastěji bývají nasycené mastné kyseliny (palmitová (16:0), stearová (18:0))
nebo mastné kyseliny obsahující pouze jednu dvojnou vazbu (olejová (18:1)). Na-
proti tomu sn-2 pozice je nejčastěji obsazena nenasycenými mastnými kyselinami
(linoelová (18:2), arachidonová (20:4)) (Harayama a Riezman, 2018).

Fosfatidylinositoly, též zkráceně fosfoinositoly, tvoří jen malou součást buněč-
ných lipidů, přesto však kontrolují mnoho procesů týkajících se života i smrti
buňky. Kontrolují regulaci vesikulového transportu, ovlivňují distribuci ostatních
lipidů a jejich metabolismus, regulují iontové kanály a pumpy a kontrolují též
endo i exocytické procesy (Balla, 2013).

Jako membrána pro simulace byla použita lipidová dvojvrstva se složením
odpovídajícím již dříve získaným datům z NMR experimentů (Valentine a kol.,
2003). Tato membrána se skládá z 20 % negativně nabitého lipidu dioleoylfosfa-
tidyl glycerolu, DOPG (Obr. 1.4 A), a z 80 % z nenabitého lipidu dioleoylfosfati-
dyl cholinu, DOPC (Obr. 1.4 B). Svým složením se tato membrána blíží složení
membrán z ROS (Fliesler a Anderson, 1983), kde se na místo DOPC vyskytuje
fosfatidylcholin (POPC, angl. phosphatidylcholine). Náhrada PS za PG je rov-
něž oprávněná a navíc již jako model i experimentálně použitá (Potvin-Fournier
a kol., 2016).

CH3
H3C

CH3

DOPC
C44H84NO8P 

B

H H

Myristamid
C14H29NO 

C
DOPG
C42H79O10P 

A

Obrázek 1.4: Strukturní a sumární vzorec a zobrazení v AA reprezentaci: A lipid
dioleoylfosfatidyl glycerol; B lipid dioleoylfosfatidyl cholin; C myristamid.

O

O

O

O H

O O

O

O

sn-1mastná kyselina

sn-2mastná kyselina

–
P N

Acylové řetězce Glycerolová páteř Hlavička

–

–

Obrázek 1.5: Schématický vzorec lipidu a vyznačení jeho jednotlivých částí. Po-
užita data z článku Harayama a Riezman (2018).
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2. Modelování
V poslední době se začíná pro soubor metod umožňujících popis dějů s rozliše-

ním na atomární úrovni a v časových škálách od femtosekund až po mikrosekundy
používat název Ďvýpočetní mikroskopieŞ (Ingólfsson a kol., 2016). Tyto metody,
mezi něž patří i zde využívaná molekulová dynamika (MD) a metoda deštní-
kového vzorkování (US, angl. umbrella sampling), umožňují ve velkém rozlišení
zachytit procesy jako například protein-proteinové interakce (Gupta a kol., 2016),
interakce proteinů s membránami (Timr a kol., 2017) či konformační změny pro-
teinů (Timr a kol., 2018). Za pomoci dalších metod, o kterých bude řeč později, je
možné určit vazebné a interakční energie či zjistit proĄly Gibbsovy volné energie.
Tato kapitola představuje výše popsané metody a dává úvod k simulacím.

2.1 Molekulová dynamika

MD je možno různě dělit; zde bude rozebráno rozdělení dle velikosti částic, dle
velikosti aproximace. S největším rozlišením pracuje model kvantový, kde se k vý-
sledku dochází řešením Schrödingerovy rovnice. Elektrony i jádra jsou v tomto
modelu popsány jako vlny a Schrödingerova rovnice se řeší pro každý element
zvlášť. Kombinace kvantově mechanického a klasického popisu (QM/MM, angl.
Quantum Mechanics/Molecular Mechanics) kloubí přesnost kvantového výpočtu
s rychlostí mechanického popisu. Existuje zde více možných cest, jak systém roz-
ložit a co popsat jakým způsobem. Obecně je vždy část systému popsaná kvan-
tově (například lehké a rychle se pohybující elektrony jsou stále popsány jako
vlny a řeší se pro ně Schrödingerova rovnice) a část klasicky (například pohyb
jader, která jsou výrazně těžší a pomalejší než elektrony, můžeme na základě
Bornovy-Oppenheimerovy approximace separovat od pohybu elektronů a popsat
jej klasicky pomocí Newtonových rovnic). Tento přístup tak umožňuje simulo-
vat různé chemické děje a reakce za rozumnou výpočetní cenu. Výše popsaný
postup však není pro tuto práci relevantní a nebude zde proto dále rozebírán.
V následujícím textu, pokud nebude explicitně řečeno jinak, bude proto MD chá-
pána jako klasická MD a následující metody jsou již metody využívající klasické
fyziky. Na dalším stupni stojí tzv. All-Atom (AA) popis, kdy je popsán každý
jednotlivý atom explicitně. Následuje United-Atom model, ve kterém nejsou ex-
plicitně, pouze implicitně, popsány nepolární vodíkové atomy. Jejich vlastnosti
jsou promítnuty do parametrů atomů, se kterými jsou spojeny kovalentní vaz-
bou. Více atomů tak tvoří jen jednu jednotku, z toho plyne i anglický název.
Poslední úrovní je tzv. hrubozrný (CG, angl. coarse-grained) model. V něm jsou
celé skupiny atomů pospojovány a popsány jako jedna koule. Pro názornost je
způsob tvorby takovýchto skupin zobrazen na Obr. 2.1. Každý z těchto přístupů
potřebuje své vlastní silové pole. Jen AA popis je založen pouze na energetických
interakcích, zbylá silová pole v sobě zahrnují i různě zprůměrované entropické
stupně volnosti (Manna a kol., 2014), na což je nutno myslet při jejich používání
a je nutno jejich výsledky validovat, např. vhodným experimentem. V poslední
době se rovněž intenzivně pracuje na vzájemném propojení těchto přístupů s cí-
lem získat co nejpřesnější popis v co nejkratším čase.
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Principy molekulové dynamiky jsou detailně popsány v mnoha učebnicích vý-
početní chemie, např. Allen a Tildesley (1989); Leach (2001), a zde budou po-
psány jen ve zkratce. Klasická molekulová dynamika se na problém dívá z pohledu
klasické fyziky. Jednotlivé atomy jsou popsány jako kuličky s určitými vlast-
nostmi (velikost, náboj, hmotnost, . . . ). Vazebné interakce mezi nimi jsou po-
psány pomocí harmonických vazeb, v podstatě jako pružinky, nevazebné pomocí
elektrostatiky (Coulombova zákona) a Lennardova-Jonesova (LJ) potenciálu, viz
Obr. 2.1. Všechny tyto komponenty jsou součástí silového pole (f, angl. force
field) a výsledků se dosahuje řešením Newtonových rovnic zvlášť pro každý atom.
Z počáteční polohy v čase t0 se algoritmicky řeší následující pohybové rovnice:

Fi

mi

=
d2ri

dt2
, (2.1)

kde Fi je síla působící na atom i, ri je polohový vektor atomu i a mi je jeho
hmotnost. Potenciál je pak popsán následující rovnicí:

U =
∑

vazby

Uvazba(rij) +
∑

úhly

Uúhel(θijk) +
∑

dihedrály

Udih(ϕijkl)+

+
∑

i,j

Uelstat(rij) +
∑

i,j

UvdW (rij) + Uvázaný.
(2.2)

První tři sumy v rovnici 2.2 popisují vazebné interakce; postupně změnu délky ko-
valentních vazeb (angl. covalent-bond stretching), změny velikostí úhlů (angl. an-
gle bending) a změnu/torzi dihedrálních úhlů (angl. dihedral torsion). Všechny
tyto potenciály jsou popsány pomocí potenciálu harmonického oscilátoru a nebo
kosinového potenciálu (rov. 2.5), jmenovitě:

∑

vazby

Uvazba(rij) =
1
2

kij(rij − r0
ij)

2, (2.3)

∑

úhly

Uúhel(θijk) =
1
2

kijk(θijk − θ0
ijk)2, (2.4)

∑

dihedrály

Udih(ϕijkl) =
∑

n

kn
ijkl(1 + cos(nϕijkl − ϕn

ijkl)). (2.5)

Nevazebné interakce sestávají z elektrostatické složky popsané pomocí Cou-
lombova zákona:

∑

i,j

Uelstat(rij) =
1

4πϵ0ϵr

qiqj

rij

, (2.6)

kde qi,qj jsou náboje atomů i, j; ϵ0 je permitivita vakua a ϵr je relativní permiti-
vita;

a z van der Waalsových interakcí popisovaných obvykle pomocí LJ potenciálu
ve formě:

∑

i,j

UvdW (rij) = 4ε

⋃

⨄

⎠

σ

rij

⎜12

−

⎠

σ

rij

⎜6
⋂

⎦ , (2.7)
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kde ε je hloubka potenciálové jámy a σ je vzdálenost, ve které je LJ potenciál
roven nule.

Poslední člen z rov. 2.2, Uvázaný, se vztahuje k umělým omezením, jako je na-
příklad možnost Ąxovat velikosti úhlů, délky vazeb, pozice atomů či vkládat další
působící síly. V simulacích se používají tzv. periodické okrajové podmínky (PBC,
z angl. periodic boundary conditions), které simulují reálné prostředí. Popsané
rovnice a jednotlivé členy se mohou lišit mezi jednotlivými silovými poli.

2.2 Omezení

Navzdory všem výhodám, které klasická MD nabízí, trpí i spoustou neduhů
a nepřesnostmi pocházejícími přímo z její podstaty a principů, na kterých je za-
ložena. Přesnost je ovlivněna kvalitou používaných silových polí a simulačních
algoritmů, rovněž dostupným softwarem a výpočetní silou. Někdy i malé změny
parametrů mohou vést k naprosto odlišným výsledkům, jako tomu bylo například
u uhlíkových nanotrubic (Wong-ekkabut a kol. (2010) a Wong-ekkabut a Kart-
tunen (2012)), parametrizaci dvojných vazeb ovliňující chování membrány (viz
Martinez-Seara a kol. (2008)) a řadě dalších příkladů.

Klasickou molekulovou dynamikou je možné popsat pouze fyzikální děje, ne-
boť je založena na klasické mechanice a vznik a zánik chemických vazeb tak leží
mimo dosah této metody. Rovněž nelze jednoduše popsat protonaci a deprotonaci
molekuly, což může být velký problém vzhledem k velké rozdílnosti elektrických
permeabilit membrány a vodního prostředí, která vede k rozdílnému pKa v těchto
prostředích. Dalším problémem s tím souvisejícím je zahrnutí elektronové polari-
zovatelnosti, která v klasických nepolarizovatelných modelech není explicitně po-
psána. Pro její zahrnutí byla navržená jednoduchá korekce Ű přeškálování nábojů
iontů faktorem 0,75 (Leontyev a Stuchebrukhov, 2011). Tento přístup, nazývaný
korekce na dielektrické kontinuum (ECC, angl. Electronic continuum correction),
se ukázal být velmi vhodný pro popis iontů (Kohagen a kol., 2015, 2014b) a byl
využit i při výpočtech vazebných energií vápník vázajícího proteinu kalmodulinu
(Kohagen a kol., 2014a).

Posledním důležitým omezením je velikost systému a časová škála, která je
pro MD dostupná. V posledních letech se výrazně zlepšila výpočetní technika a
simulace je možno provádět výrazně delší a na větších systémech (pro srovnání
např. Dror a kol. (2012)), simulace o 500 000 atomech jsou samozřejmostí pro
dnešní výpočetní centra (Hospital a kol., 2015). V současnosti je možné se na
AA úrovni a mikrosekundové škále dostat až na 1 000 000 atomů (Manna a kol.,
2014).

Jak bylo zmíněno výše, MD simulace mohou sloužit jako velmi dobrý mik-
roskop, který nám umožňuje dostat se s rozlišením až na atomovou úroveň a
pozorovat děje zatím jinak nepozorovatelné. Lze je využít jak pro potvrzení či
vysvětlení již známých teorií, tak pro vytvoření nových. Stále ale platí, že modely
a simulace musí být validovány experimentálně.
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Obrázek 2.1: Silové pole (FF) se skládá z (A) kovalentních vazeb (popsaných
harmonickým potenciálem), (B) úhlových příspěvků (harmonický potenciál),
(C) dihedrálního potenciálu (kosinová či RyckaertovaŰBellemanova funkce), (D)
elektrostatického příspěvku (Coulombův zákon) a (E) van der Waalsových sil
(6Ű12 LJ potenciál). Ukázka spojování čtyř atomů do jednoho v CG Martini FF
je zobrazena pro (F) aspartovou kyselinu, (G) vodu a (H) DPPC lipid, převzato
z článku (Pluhackova a Böckmann, 2015).

2.3 Umbrella sampling Ű deštníkové vzorkování

V chemii i v simulacích a výpočtech je velkou snahou získat energetické zabar-
vení daného procesu, tedy spočítat rozdíl stavové veličiny zvané volná (Gibbsova,
∆G, či Helmholtzova, ∆H) energie mezi výchozím a konečným stavem. Pro po-
pis cesty a pro rozlišení mezi těmito dvěma stavy se používá spojitá proměnná
nazývaná reakční koordináta (ξ). Rozdíl energií mezi dvěma stavy lze zřídkakdy
z počítačových simulacích získat přímo, ale je možné ho, pro ergodický systém 1,
získat z proĄlu volné energie podél reakční koordináty, určeného pravděpodob-
nostním rozdělením podél této souřadnice (Kästner, 2011).

Počítačové simulace jsou časově omezené, což způsobuje, že většinou jsou
místa či konĄgurace blízké energetickému minimu ovzorkována velmi dobře, ale
místa o vyšší energii či různé, vzácné či rychlé události mohou být, a bývají, ovzor-
kována nedostatečně nebo vůbec. Pro získání celkového proĄlu volné energie je
ovzorkování těchto míst nutné a z toho důvodu bylo vyvinuto hned několik me-
tod, jak toho dosáhnout. Mezi tyto metody patří například metoda deštníkového
vzorkování (US, angl. Umbrella Sampling), metoda termodynamické integrace
(angl. Thermodynamic Integration), metoda potenciálu střední síly (PMF, angl.
Potential of Mean Force), poruchová metoda (angl. Free Energy Perturbation),
metadynamika a další.

V této práci je využita a popsána metoda deštníkového vzorkování popsaná
poprvé v článcích Torrie a Valleau (1974) a Torrie a Valleau (1977). Její další

1Ergodický systém je takový systém, ve kterém je každý bod stavového prostoru v průběhu
simulace alespoň jednou navštíven.
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popis a vysvětlení jsou dostupné i v učebnicích výpočetní chemie Leach (2001) a
rovněž online.2

Základní myšlenkou US je rozdělení celé ξ do jednotlivých oken, do kterých je
přidán umělý, též zvaný vázaný, harmonický potenciál. Tyto potenciály udržují
systém v kýženém místě a umožňují provzorkovat i jinak těžko dostupné konĄgu-
race a místa ξ. Z výsledného pravděpodobnostního rozdělení lze získat původní
proĄl oproštěný od umělého potenciálu pomocí iterativního řešení poměrně jed-
noduchých rovnic (viz např. Torrie a Valleau (1974, 1977) či Kästner (2011)).
Pravděpodobnostní rozdělení získané ze simulace odpovídá proĄlu volné energie,
který je součtem námi hledané volné energie neomezovaného (not biased) systému
a energie tvořené umělým potenciálem, kterou deĄnujeme ještě před začátkem si-
mulací. Protože potenciál střední síly (PMF, angl. Potencial of Mean Force) je
spojitá funkce, je možné jednotlivé segmenty posčítat do jediné, rovněž spojité,
funkce přes celý interval reakční koordináty (Beutler a Gunsteren, 1994). V kaž-
dém okně tedy běží simulace a vzorkování nezávisle a po proběhnutí simulací a
získání PMF z jednotlivých oken se tyto PMF zkombinují v jednu křivku Ű celkový
proĄl volné energie. K tomu se používají metody WHAM (metoda vážených histo-
gramů, angl. Weighted Histograms Analysis Method, (Kumar a kol., 1992; Souaille
a Roux, 2001)) a metoda deštníkové integrace (angl. Umbrella Integration).

Volba ξ je pro výpočet kruciální. Při špatné volbě reakční koordináty se může
stát, že se daný stav neovzorkuje dostatečně nebo že nebudou dobře popsány
důležité, například transitní, stavy a body (Rosta a kol., 2009). Rovněž zásadní
jsou volba potenciálu, počtu oken a jejich rozmístění, doba vzorkování a síla,
která se u potenciálů používá. Výběr těchto parametrů je velmi často prováděn
metodou pokusu a omylu a několikanásobnou iterací.

Obecně je výhodnější vzorkovat více oken po kratší čas než-li méně oken po
čas delší (Beutler a Gunsteren, 1994). V případě použití metody WHAM musí
být okna navzájem v dostatečné blízkosti tak, aby se jednotlivé distribuce pře-
krývaly a bylo možno získat celkový proĄl. Výběr strmosti potenciálu (Ďtuhosti
pružiny kŞ) se dělá rovněž před spuštěním samotných simulací a platí pro něj
několik základních pravidel. Konstanta k musí být dostatečně velká na to, aby
systém v daném místě udržela, ale ne příliš velká, neboť pak příliš zužuje distri-
buci a omezuje systém v jeho přirozeném vývoji.

2.4 Použitý software

V současné době patří mezi nejpoužívanější softwarové balíčky pro klasickou
MD biomolekulárních systémů programy GROMACS (Abraham a kol., 2015)
a NAMD (Phillips a kol., 2005). Oba dva podporují všechny již dříve zmíněné
metody i f. V této práci byl používán balíček GROMACS 5.1.2.

K vizualizaci trajektorií, tvorbě obrázků a analýze byl používán program VMD
(Humphrey a kol., 1996). K tvorbě grafů a analýze dat byly použity skripty psané
v programovacím jazyce Python a rovněž skripty spouštěné a psané v rámci
linuxového prostředí. Při tvorbě grafů a obrázků bylo využito graĄckých pro-

2What is this MD thing anyway? Coding and Cats [online]. Dostupné z: http://Ąona-
naughton.github.io/blog/2016/05/25/What-is-this-MD-thing-anyway
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gramů Inkscape (freeware dostupný na https://inkscape.org/en/) a GIMP
(freeware dostupný na https://www.gimp.org/). Dále bylo při analýze využito
balíku Microsoft Oice 2015 a textového editoru Geany (freeware dostupný na
https://www.geany.org/). Práce byla napsána v programu LATEX.
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3. Parametry
Parametry a nastavení pro simulace popisované v této práci jsou uvedeny

v článku Timr a kol. (2017) a v příslušných doplňujících informacích, SI, k to-
muto článku (viz též přílohu). Pro všechny simulace jsme používali program
GROMACS 5.1.2 (Abraham a kol., 2015). Newtonovy pohybové rovnice byly
integrovány leap-frog algoritmem Hockney a kol. (1974) s časovým krokem 2 fs.
Souřadnice atomů byly zapisovány každých 10 ps. Na krátkodosahové interakce
jsme použili ořez 1,2 nm a dalekodosahové interakce byly počítány za pomoci
Ewaldovy sumace (Darden a kol., 1993). Van der Waalsovy interakce byly ukon-
čeny na 1,2 nm a pro silové pole CHARMM jsme van der Waalsův potenciál
upravili tak, aby šel plynule k nule mezi 1,0 a 1,2 nm. Vazby s vodíkovými atomy
byly zaĄxovány (angl. constrained) za pomoci LINCS algoritmu (Hess a kol.,
1997) a voda byla udržována rigidní za pomoci algoritmu SETTLE (Miyamoto a
Kollman, 1992). Teplota byla udržována na hodnotě 310 K za pomoci algoritmu
škálujícího rychlosti se stochastickým členem (angl. velocity rescaling thermostat
with a stochastic term) (Bussi a kol., 2007) a pro semiisotropickou kontrolu tlaku
(angl. semi-isotropic pressure coupling) a referenční tlak o hodnotě 1,01 bar byl
použit Parinellův-Rahmanův barostat (Parrinello a Rahman, 1981). Pro silové
pole AMBER byly použity časové konstanty pro termostat 0,5 ps a pro barostat
10 ps a pro CHARMM po řadě 1 ps a 5 ps.

Simulační box o velikosti 8 × 8 × 14 nm obsahoval PC:PG (4:1) membránu
skládající se ze 104 PC a 26 PG lipidů, 150 mm KCl spolu s dalšími K+ ionty
potřebnými na neutralizaci náboje na membráně, asi 7700 molekul vody a jedné
molekuly myristamidu nebo nemyristoylovaného rekoverinu. Membrána byla se-
stavena a solvatována za pomoci serveru CHARMM-GUI (Jo a kol., 2007, 2009;
Wu a kol., 2014). Pro zajištění dostatečné robustnosti jsme simulace prováděli ve
dvou silových polích. Pro silové pole CHARMM bylo na popsání lipidů použito
pole CHARMM36 (Klauda a kol., 2010) a na popsání proteinu jsme použili pole
CHARMM22/CMAP (MacKerell a kol., 1998, 2004). Druhým silový polem byl
AMBER f99SB-ILDN (Lindorf-Larsen a kol., 2010) pro protein spolu s Slipids
(Jämbeck a Lyubartsev, 2012a,b, 2013) pro lipidy. Ve všech simulacích byl k po-
pisu molekul vody použit model TIP3P (Jorgensen a kol., 1983) a pro započtení
elektrické polarizovatelnosti byly přeškálovány náboje iontů K+, Cl− a Ca2+ fak-
torem 0,75 (viz Kapitolu 2.2 a článek Leontyev a Stuchebrukhov (2011)). Spolu
s ionty byly přeškálovány i obě smyčky v rukou EF2 a EF3, aby se předešlo pří-
lišné elektrostatické interakci smyček s ionty vápníku. To bylo provedeno tak, že
se náboj +0,5 odebraný škálováním z vápenatého iontu rovnoměrně rozložil mezi
10, resp. 8, kyslíků, které mohou ve smyčce koordinovat vápenatý ion.

3.1 Rekoverin bez myristoylu

Simulace byly prováděny pouze v silovém poli CHARMM. Pro simulace jsme
použili struktury rekoverinu s navázaným vápníkem ze sady 24 NMR struktur
myristoylovaného hovězího rekoverinu (PDB ID 1JSA, struktura 1, Ames a kol.
(1997)). Protože v NMR strukturách nebyla struktura C-konce rozlišena, byl tento
konec (residua 185-202) převzat z krystalograĄckých dat nemyristoylovaného re-
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koverinu (PDB ID 1OMR, Weiergräber a kol. (2003)) Rekoverin i membrána byly
před spuštěním simulací ekvilibrovány samostatně ve vodném prostředí.

Jako reakční koordinátu jsme zvolili vzdálenost těžiště proteinu od středu
membrány. Na reakční koordinátu bylo umístěno 24 oken v rozmezí 4,0 až 7,0 nm.
Počáteční geometrie pro devět nejnižších oken byly získány z přímé simulace ne-
myristoylovaného rekoverinu publikované v SI článku Timr a kol. (2017). Zbylých
patnáct geometrií bylo získáno tažením rekoverinu podél reakční koordináty po-
mocí harmonické pružiny se silovou konstantou 100 kJ · mol−1

· nm−2 a rychlosti
tažení 0,0005 nm · ps−1. Pro vrchní okna simulace byl rozšířen simulační box o asi
4000 molekul vody, aby bylo zabráněno tomu, že reakční koordináta přesáhne po-
lovinu velikosti simulačního boxu. Následně byla provedena 50 ns US simulace pro
každé z US oken využívající silovou konstantu 1000 kJ · mol−1

· nm−2. Data byla
následně analyzována metodou WHAM (Kumar a kol., 1992), čímž byly získány
proĄly volné energie, a pro odhad statistických chyb byla data analyzována za
pomoci metody bootstrap (Hub a kol., 2010).

3.2 Myristamid

Abychom zjistili energetický příspěvek vzniklý pouze zanořením myristoylu
do membrány, byl jako modelový systém pro myristoylový konec rekoverinu vy-
brán myristamid. Amidová skupina na konci myristové kostry simuluje amidovou
vazbu s glycinem na N konci rekoverinu a sama kostra je stejná jako v případě my-
ristoylu. Simulace byly prováděny s využitím silových polí CHARMM a AMBER.
Popis myristamidu (pro strukturu viz Obr. 1.4) byl z velké části shodný s popi-
sem myristové skupiny použitým pro simulace interakcí rekoverinu s membránou,
které byly popsané v článku Timr a kol. (2017). Dále byly k popisu využity va-
zebné a van der Waalsovy parametry pro amidovou skupinu a popisu amidace
proteinu na C-konci proteinu (po řadě residua CT2 a NH2 v CHARMMu a AM-
BERu), přiřazené pomocí nástroje pdb2gmx programu GROMACS. Náboje na
atomech pro amidovou skupinu byly převzaty z amidovaného C-konce proteinů
(CHARMM) nebo získány z Ątu (AMBER) a jsou popsány u jednotlivých atomů
na obrázku 3.1.

Po standardní minimalizaci a ekvilibraci provedené dle protokolu poskyto-
vaného serverem CHARMM-GUI následovala 50 ns dlouhá volná NpT simulace
(bez omezení, angl. restraints) s cílem volného zakotvení myristamidu v mem-
bráně. Protokol minimalizace a ekvilibrace se skládal z několika stupňů. Prvním
byla minimalizace potenciální energie o 5000 krocích následovaná sadou postup-
ných ekvilibračních simulací. V těchto šesti ekvilibracích byla velikost kroku po-
stupně změněna z 0,001 ps na 0,002 ps a počet kroků z 25000 na 50000. Dále
bylo postupně uvolňováno Ąxování polohy a úhlů lipidů, u kterého se postupně
snižovala silová konstanta harmonického potenciálu držícího atomy na místě z
1000 na 0 kJ·mol−1

·nm−2. Volná 50ns simulace byla provedena při teplotě 310 K
udržované za použití v-rescale termostatu a při tlaku 1,013 baru udržovaném
Parinellovým-Rahmanovým barostatem nezávisle v rovině membrány a ve směru
na ni kolmém.

Pro silové pole AMBER (Slipids) byl prvotní minimalizační krok proveden
bez zaĄxovaných délek vazeb v lipidech (angl. constraints). To proto, aby výchozí
geometrie, vygenerované původně pro silové pole CHARMM, mohly v silovém
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poli Slipids zrelaxovat.
Jako reakční koordináta byla pro US simulace zvolena vzdálenost mezi těžiš-

těm myristamidové molekuly a středem lipidové dvojvrstvy. Okna byla rozmís-
těna ve vzdálenostech asi 0,1 nm podél reakční koordináty, což vyústilo v přibližně
35 oken pro každou skupinu US simulací. Úvodní geometrie pro jednotlivá okna
byly získány ze dvou přímých (volných, neomezovaných) 50ns simulací, ve kte-
rých byl myristamid vložen do simulačního boxu do vodného prostředí s dostateč-
nou vzdáleností od membrány (tak, aby spolu na začátku přímo neinteragovaly).
Vzhledem k tomu, že myristamid ve všech těchto trajektoriích přešel z vodného
prostředí do membrány, bylo možno vybrat z trajektorií počáteční geometrie pro
následný US. Aby byla ověřena konvergence proĄlu volné energie, byly pro systém
popsaný silový polem AMBER/Slipids ještě vygenerovány další dvě sady startov-
ních geometrií. Toho bylo dosaženo tažením (angl. pulling) myristamidu dovnitř
a ven z membrány. V případě tažení myristamidu ven byla použita závěrečná ge-
ometrie ze spontánního zanoření a následně byl myristamid po 1 ns tažen podél
osy z za využití harmonické pružiny se silovou konstantou 100 kJ·mol−1

·nm−2 a
rychlosti tažení 0,005 nm · ps−1. V druhém případě, tj. tažení myristamidu z vol-
ného prostředí dovnitř membrány, byl myristamid tažen po 2 ns podél osy z za
využití stejné rychlosti a síly jako prve. Vzdálenost těžiště myristamidu a středu
membrány byla použita jako koordináta, podél které byl myristamid tažen ven.
Pro vtažení myristamidu byla jako koordináta použita vzdálenost methylového
uhlíku.

Po generaci úvodních geometrií byla provedena 100 ps NPT ekvilibrace pro
každé z US oken. Ta byla následována 10 ns US simulací využívající silovou kon-
stantu 1000 kJ·mol−1

·nm−2. Aby byla zajištěna dostatečná konvergence proĄlu
volné energie, byla okna umístěná v blízkosti rozhraní membrány a vody, kde my-
ristamid přecházel z jednoho prostředí do druhého, prodloužena na celkem 50 ns.
To se týkalo osmi US oken mezi 2,23 a 2,90 nm pro CHARMM systém, čtyř oken
mezi 2,15 a 2,78 nm pro geometrie ze spontánního zanoření v AMBERu, čtyř
geometrií mezi 2,21 a 2,66 nm v AMBERu při tažení ven a šesti geometrií mezi
2,17 a 2,76 nm při tažení dovnitř. Následná analýza byla stejná jako v předchozím
případě.
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Obrázek 3.1: Konstituční vzorec myristamidu s vyznačením parciálních nábojů
na jednotlivých atomech.
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4. Výsledky a diskuze
Tato kapitola částečně popisuje výsledky publikované v článku Timr a kol.

(2017) (článek je součástí Příloh) týkající se energetiky zanořování myristoylové
kotvy do membrány a proĄlu volné energie interakce rekoverinu s membránou,
která nepochází z interakce myristoylu. Dále se věnuje popisu zanořování myris-
tamidu do membrány.

4.1 Zanoření myristamidu do membrány a kon-
vergence proĄlu

Zanoření myristoylu do membrány je pro experiment zatím nezachytitelná zá-
ležitost. Za pomoci simulací myristoylovaného rekoverinu (tyto simulace nejsou
součástí této práce, ale jsou součástí přiloženého článku) a rovněž ze simulace
spontánního zanoření myristamidu můžeme zanořování myristoylu, resp. myris-
tamidu, přiblížit. Oba tyto procesy probíhají analogicky. Úspěšný proces zanoření
(Obr. 4.1 A) probíhá v simulacích tak, že se myristamid v roztoku natočí hydro-
fobním koncem směrem k membráně. Jakmile se utvoří prostor mezi pohybujícími
se lipidy, vsune se hydrofobní konec myristamidu do této skuliny a následuje velmi
rychlé (jednotky ns) zanoření celého myristamidu. Amidová část zůstává v úrovni
hlavic ostatních lipidů a myristamid je stabilně ukotven v membráně. V průběhu
simulace se několikrát dostal myristamid k membráně i svým amidovým koncem,
ale i přes několikanásobný kontakt tohoto konce s membránou, žádný k úspěš-
nému zanoření nevedl (Obr. 4.1 B).

2 3 4 5

B

amidová
skupina

A
1 amidová

skupina

Obrázek 4.1: A Kroky úspěšného spontánního zasunutí myristamidu do PC:PG
(4:1) membrány získané z volné simulace. V 1 je natočen myristamid svým hyd-
rofobním koncem k membráně, následně na obrázcích 2 a 3 se objeví místo mezi
lipidy, kterým se může myristamid dostat do membrány a v 4 a 5 je do ní po zby-
tek trvání simulace ukotven. B Natočení myristamidu svým amidovým koncem
směrem k membráně. Toto natočení nikdy nevedlo k úspěšnému zanoření my-
ristamidu do membrány. Lipidy jsou znázorněny tence barevně (barevné značení
jako dříve), šedě je pak povrch membrány.
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Aby byla zaručeno, že proĄl volné energie je dostatečně zkonvergovaný, byla
prodloužena výpočetní okna (viz Kap. 3.2), kde myristamid přecházel mezi vod-
ným prostředím a membránou. Zde totiž docházelo k největšímu nárůstu na
potenciálové křivce a mohla by se zde i malá změna reakční koordináty velmi
promítnout do hodnot energie. Všechny proĄly, kde je zobrazena postupná kon-
vergence, jsou zobrazeny na Obr. 4.2. Pod každým proĄlem jsou též přiloženy
pravděpodobnostní distribuce polohy těžiště myristamidu pro jednotlivá okna Ű
pro jednotlivé simulace. Tato rozdělení říkají, jak často se těžiště myristamidu vy-
skytovalo v dané oblasti Ű v daném místě na reakční koordinátě Ű a tedy jak dobře
je dané místo ovzorkováno. Pro následnou analýzu metodou WHAM je nutné, aby
se vždy sousední rozdělení dostatečně překrývala a zaplnila celou reakční koor-
dinátu. Na prvním, modrém, proĄlu je vidět, že se okna kolem 2; 2,7 a 3,4 nm
nedostatečně překrývají. Následně tedy byla doplněna okna jak do těchto míst, tak
na začátek do míst od asi 0,7 nm do asi 0,4 nm (třetí, zelený proĄl). Zároveň byla
dvakrát prodloužena okna v rozmezí 2,2 nm až 2,7 nm (viz Kap. 3.2), prvnímu
prodloužení odpovídá druhý, červený, proĄl. Druhému odpovídá poslední, čtvrtý,
Ąalový proĄl, který je rovněž proĄlem plně zkonvergovaným. Porovnáme-li totiž
poslední dva proĄly, tzn. zelený a Ąalový, tvar křivky ani hodnoty energie se už od
sebe vzájemně neliší, což je známka toho, že proĄl volné energie je zkonvergovaný.
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Obrázek 4.2: Postupná konvergence proĄlu volné energie zasunutí myristamidu do
PC:PG (4:1) membrány získaná metodou US pro počáteční geometrie vzaté z ta-
žení myristoylu ven z membrány. Jako reakční koordináta byla použita vzdálenost
středu membrány a těžiště myristamidu. Pod každým proĄlem jsou zobrazeny
časové distribuce Ű jak dlouho nebo-li často se v jakých místech na reakční koor-
dinátě myristamid nacházel. Postupně zleva doprava je modrou zobrazen prvotní
proĄl, červenou proĄl získaný po prvním prodloužení středových oken, zelenou je
prodloužený proĄl doplněný o geometrie myristamidu více zanořeného do mem-
brány a Ąalovou je Ąnální graf získaný druhým prodloužením středových oken.
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4.2 Výpočet volné energie zanoření myristami-
du do membrány

Pro výpočet volné energie zasunutí myristamidu do PC:PG (4:1) membrány
byly pro US použity dvě různá silová pole a u silového pole AMBER tři různé
metody získání úvodních oken pro jednotlivé simulace. Jednotlivé proĄly volných
energií pro všechna nastavení jsou zobrazena na Obr. 4.3. Na obrázku jsou k jed-
notlivým místům na reakční koordinátě přiřazeny i obrázky ze simulací, které
znázorňují vzájemnou polohu myristamidu a membrány a zanoření myristamidu
do membrány.

Z Obr. 4.3 je patrné lokální minimum společné pro všechna provedení Ű ko-
lem 1 nm vzdálenosti těžiště myristamidu od středu membrány. Tato vzdálenost
odpovídá poloze myristamidu v membráně, kdy je jeho poloha analogická poloze
ostatních lipidů, tedy je zcela zanořen do hydrofobní membrány a jeho hydroĄl-
nější hlavička je na rovni hlaviček ostatních lipidů. Při hlubším zanoření dochází
k nárůstu energie vlivem vtažení hydroĄlnější amidové skupiny do hydrofobní
části membrány. Vytahování myristamidu ven z membrány rovněž vede k růstu
energie dané interakcí hydrofobní části myristamidu s vodným prostředím. Do
volného stavu, tzn. do stavu, kdy se přestane projevovat vliv membrány a my-
ristamid se chová jako solvatovaný ve vodném prostředí, se myristamid dostává
v závislosti na použitém silovém poli a výchozích geometriích mezi 2,3 Ű 2,7 nm.
ProĄly všech energií jsou si velmi podobné a vykazují stejné trendy. Rovněž ener-
gie myristamidu ve vodném prostředí je pro všechny stejná, v rozmezí mezi 0 až
-1 kcal·mol−1.

Výpočty volné energie získané za pomoci silového pole AMBER a využívající
počáteční geometrie získané z volné simulace a z tahání myristamidu dovnitř do
membrány mají téměř totožné proĄly a výsledné ∆G pro myristamid v mem-
bráně a volně ve vodě. Tato hodnota činí asi -9 kcal·mol−1. Při využití silového
pole CHARMM se o něco prohloubí hodnota minima na křivce proĄlu volné ener-
gie a výsledná ∆G je přibližně rovna -10 kcal·mol−1. Hodnota ∆G získaná pro
silové pole AMBER a geometrie vzaté z vytažení myristamidu ven z membrány
činí asi -10,5 kcal·mol−1. Všechny získané hodnoty jsou srovnatelné v rámci přes-
nosti metod a popisu a pro následné srovnání byla použita hodnota získaná pro
silové pole CHARMM z důvodu popisu rekoverinu v tomto silovém poli.
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Závěr
Za pomoci simulací molekulové dynamiky a metody deštníkového vzorkování

byla vypočtena hodnota volné energie zasunutí myristamidu do membrány. Tato
hodnota, která pro silové pole CHARMM činí asi −10 kcal·mol−1, je v dobré shodě
s experimentálními výsledky pro myristoylovaný glycin (Peitzsch a McLaughlin,
1993; Pool a Thompson, 1998). Dále byla spočtena hodnota interakční energie ne-
myristoylovaného rekoverinu s membránou, která činí asi −4,5 kcal·mol−1. Tato
interakce je výrazně slabší a energetický zisk menší než energie získaná zasunu-
tím myristoylu do membrány a nestačí tedy sama o sobě ke stabilizaci rekoverinu
na membráně (podrobněji dále a v článku Timr a kol. (2017)). Porovnání obou
proĄlů je na Obr. 4.5. Zde je patrný i energetický rozdíl obou příspěvků. Tento
rozdíl činí asi 5,5 kcal·mol−1. Tyto výsledky podtrhují významnou roli myristoylu
při vazbě a stabilizaci rekoverinu na membráně a důležitost této posttranslační
modiĄkace. Zároveň poukazují na synergismus myristoylace a interakce mezi pro-
teinem a membránou. Kombinací elektrostatické interakce a myristoylizace je
možné získat protein, který v závislosti na podmínkách v buňce dokáže přecházet
mezi cytosolem a membránou.

Dalším důležitým závěrem této práce je, že energie získaná zanořením myris-
toylu a navázáním rekoverinu na membránu je dostatečná na udržení rekoverinu
u membrány po dobu mikrosekund a tento proces je při vysunutém myristoylu ven
z jádra rekoverinu možný a energeticky výhodný. Myristoyl je nutný pro stabilní
ukotvení rekoverinu na membráně, bez této modiĄkace se rekoverin od membrány
volně odpoutával a nebyl na ní pevně ukotven. V přiloženém článku (Timr a kol.,
2017) též ukazujeme, že rekoverin navázaný na membránu je stále schopen vázat
rhodopsin kinázu. To obojí ukazuje, že je možné, aby se rekoverin nacházel volný
v cytosolu a následně při změně koncentrace vápenatých iontů samovolně zakotvil
na membránu, kde může inhibovat rhodopsin kinázu.

Ze simulací bylo též možno popsat samotný proces zanoření myristamidu,
resp. myristoylu, do lipidové membrány. Tento proces probíhá v souladu s oče-
káváním a logikou vycházející ze struktury myristoylovaného proteinu. Samotný
myristamid se do membrány nikdy nezanořil, pokud se k membráně dostal svým
amidovým koncem. To koresponduje s tím, že u myristoylu je tento konec při-
pojen amidovou vazbou k rekoverinu a tedy ani u rekoverinu se tento konec do
membrány zanořit nemůže. Samotná příčina nezanoření pochází z faktu, že ami-
dová skupina je polární a interakce s nepolárními lipidy není energeticky výhodná.
K úspěšnému zanoření došlo pouze pokud byl myristamid natočen svým methy-
lovým koncem směrem do membrány, tedy tím samým, který je volný a zanořuje
se do membrány u rekoverinu. Samotný proces probíhá tak, že se myristamid
pohybuje v blízkosti membrány a ve chvíli, kdy se utvoří volné místo mezi lipidy,
se do membrány zanoří. U rekoverinu v otevřeném stavu byl v simulacích (nejsou
součástí této práce, jsou součástí přiloženého článku) pozorován tentýž proces.
Rekoverin se přiblížil k membráně, u které však nebyl vázán pevně a nemyristoy-
lovaný rekoverin dokonce oddifundoval pryč od membrány (Timr a kol., 2017).
Tato doba, po kterou byl rekoverin elektrostaticky držen v blízkosti membrány,
stačila na to, aby se opět mezerou vytvořenou mezi lipidy zanořil myristoyl do
membrány. Až po zasunutí myristoylu do membrány se rekoverin na membráně
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pevně zakotvil a zůstal k ní stabilně přivázán ve všech simulacích po dobu jejich
trvání.

Tato data jsou součástí článku Timr a kol. (2017) publikovaného v roce 2017
v časopise ACS Science Central a věnujícího se vazbě rekoverinu na membránu.
Tento článek též podtrhuje významnost myristoylové kotvy a její nezbytnost ve
fyziologické funkci rekoverinu. Rovněž vrhá světlo na samotný proces vazby re-
koverinu na membránu, nutnou konformaci proteinu a jeho interakci s rhodopsin
kinázou. Článek je součástí Příloh této práce.

Část těchto dat je též obsažena v článku Timr a kol. (2018) publikovaného
v roce 2018 v časopise The Journal of Physical Chemistry Letters. Tento článek
se více věnuje konformační změně rekoverinu a mechanismu, jakým dochází k pře-
chodu z otevřené struktury do zavřené a naopak. Věnuje se výpočtům interakčních
energií mezi vápníky a smyčkami v EF-rukách a podporuje jednu z navržených
hypotéz o přechodu rekoverinu ze zavřené do otevřené struktury. Ta navrhuje me-
zistav Ű polouzavřený stav, který je schopen vázat jeden, dva nebo neváže žádný
vápník a svou konformací je někde mezi oběma krajními body. S využitím dat
z tohoto článku bude možné lépe rozklíčovat celou kaskádu a popsat roli, jakou
rekoverin v této kaskádě hraje. Článek je součástí Příloh této práce.

Práce osvětluje proces vazby rekoverinu na lipidové membrány, které se svým
složením podobají lipidovým membránám v ROS discích. Tyto výsledky jsou dů-
ležitým základem pro porozumění fyziologické role rekoverinu. Pro plné pochopení
role rekoverinu v procesu adaptace na světlo a tmu by bylo jako následující krok
vhodné simulovat interakci rekoverinu i s dalšími komponentami membrán v ROS
discích, například s rhodopsinem, rhodopsin kinázou a jinými.

G
 [

k
c
a
l 
m

o
l−
1
]

Δ G
 [

k
c
a
l 
m

o
l−
1
]

Δ

Obrázek 4.5: Porovnání obou proĄlů volné energie pro f CHARMM pro A zano-
ření myristamidu do a B odloučení nemyristoylovaného rekoverinu od membrány
PC:PG (4:1), detailněji viz předchozí obrázky. Světlejší pruhy kolem křivek značí
odhad statistické chyby.
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Seznam použitých zkratek
AA Ű All-Atom, část klasické molekulové dynamiky, kde jsou explicitně popsány všechny atomy
CG Ű Coarse-Grain, hrubozrný popis molekul v molekulové dynamice, ve kterém je několik atomů spojeno
v jednu skupinu
DOPC Ű dioleoylfosfatidyl cholin, struktura je na Obr. 1.4 B
DOPG Ű dioleoylfosfatidyl glycerol, struktura je na Obr. 1.4 A
ECC Ű Electric Continuum Correlation, korekce na dielektrické kontinuum
EF ruka Ű motiv v terciální struktuře proteinů obsahující sekvenci helix-smyčka-helix připomínající svým
tvarem dlaň
FF, f Ű Force Field, silové pole
HIV Ű Human immunodeĄciency virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti
LJ Ű Lennardův-Jonesův potenciál
MD Ű Molecular Dynamics, molekulová dynamika
M-PMV Ű Mason-PĄtzer Monkey Virus, Masonův-PĄtzerův opičí virus
NCS Ű Neuronal Calcium Sensors, neuronální vápníkové senzory
PBC Ű Periodic Boundaries Conditions, periodické okrajové podmínky
PMF Ű Potencial of Mean Force, potenciál střední síly
ROS Ű Rod Outer Segment, vnější segment u tyčinek
US Ű Umbrella Sampling, metoda deštníkového vzorkování
WHAM Ű Weighted Histograms Analysis Method, metoda vážených histogramů
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