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Úvod
Klíčem k pochopení vlastností a chování biomolekul je
porozumění jejich vzájemným interakcím, ať už jde o interakce mezi
nimi jako celky či mezi jejich jednotlivými částmi, (např. funkčními
skupinami) .Snaha o pochopení vztahu mezi strukturou a funkcí na
úrovni atomů či elektronů nás často dovádí za hranice možností či
rozlišení experimentálních metod. Moderní nástroje výpočetní
chemie nám však často s dostatečnou mírou přesnosti a spolehlivosti
umožňují popsat tyto detaily studovaných procesů a doplnit tak naše
znalosti a přiřadit k měřitelným veličinám určité strukturní vlastnosti.
Za normálních podmínek, za kterých se biomolekuly při
buněčných procesech přeskupují a seskupují (například při sbalování
proteinů, formování a přeskupování membrán, při buněčné
signalizaci) nedochází ke vzniku a zániku kovalentních vazeb.
Takovéto procesy jsou z velké míry řízeny nekovalentními
interakcemi. Tyto interakce jsou sice poměrně slabé, jejich celkový
počet je však veliký.
Rovnováha mezi různými strukturními formami bílkovin, vazebné
rovnováhy, rovnováha mezi utvořením a rozpadem kvartérní
struktury bílkovin atp. je řízena velkým počtem slabých
nekovalentních vazeb. Tyto rovnováhy jsou většinou velmi křehké a
bio-systémy jsou tak vystaveny působení velkého počtu navzájem
opačných sil, které se navzájem téměř vyrovnávají. Směr
jednotlivých biologických procesů je pak určován malými rozdíly
mezi těmito velkými souhrnnými hodnotami.
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na přesný popis
molekulových vlastností, především nekovalentních interakcí, a
interpretaci jejich úlohy v rozličných přírodních procesech.
První část je zaměřená především na stabilizaci struktury
biomolekul (bílkovin), která je studovaná na příkladu komplexu
bílkovinného receptoru s ligandem a na příkladu sítě vzájemných
interakcí v jádru bílkoviny. Toto je doplněno diskusí obecných
důsledků zjištěných skutečností a také nástrah spojených s tímto
druhem teoretického popisu.
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Druhá část je založená na identifikaci struktur (intermediátů
a tranzitních stavů) klíčových pro enzymatickou reakci (hydrolýzu
peptidové vazby) specifického enzymu a na identifikaci klíčových
interakcí důležitých pro jejich stabilizaci. Tato znalost následovně
umožnila
interpretaci
experimentálních
mutačních
studií
prováděných ve spolupracující laboratoři a zároveň zobecňující
úvahy o příbuzných enzymech. Závěrem jsou diskutovány obecné
teoretické aspekty použitého kvantově chemického popisu.
Metody
Ve studiích tvořících základ této disertační práce se
metodologie skládala především z (i) výběru a přípravy vhodného
modelového systému a (ii) z výběru vhodné výpočetní metody.
Jako příklad interakce receptoru s ligandem je uveden
komplex bílkoviny „pheromone binding protein“ (PBP) s přirozeným
feromonem bombykolem ((10E,12Z)-hexadeca-10,12-dien-1-ol).
Stabilizace jádra bílkoviny byla pak studována na malé bílkovině
rubredoxinu. Teoretické aspekty nekovalentních interakcí, především
intramolekulárních, jsou demonstrovány na příkladu [n]helicenů,
molekul složených z ortho-kondenzovaných benzenových kruhů.
Reakční mechanismus hydrolýzy peptidové vazby byl
studován na dizinkové glutamát karboxypeptidáse II (GCPII),
zjištěné parametry reakce byly porovnány s výpočty pro hydrolýzu
formamidu, hydrolýzu formamidu usnadněnou přítomností molekuly
vody (jako obecné báze/kyseliny), hydrolýzu dipeptidu AlaAla a
hydrolýzu formamidu v aktivním místě monozinkové peptidásy
termolysin.
Kvantově chemické výpočty byly provedeny pomocí
několika souborů programů. Pro většina výpočtů posloužil program
Turbomole. V některých případech byl pro optimalizaci struktury
využit program Gaussian. Program Molpro byl použit pro výpočty
pomocí metody CCSD(T). Výpočty na principech klasické
molekulové mechaniky potřebné pro QM/MM výpočetní proceduru
byly provedeny pomocí balíku programů AMBER.
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Díky tomu, že je enzymová katalýza lokalizována do
aktivního místa proteinu, je možné vytvořit kvantově chemický
model procesu, který je výpočetně zvládnutelný a zároveň může
zahrnout všechny chemické aspekty podstatné pro skutečný proces.
Pro modelování okolí aktivního místa pak bylo zvoleno a použito
kombinované kvantově a molekulově mechanické (QM/MM)
schéma implementované v programu ComQum.
Výsledky
Byly vypočteny síly interakcí mezi jednotlivými
aminokyselinami ve vazebné dutině bílkoviny PBP s feromonem.
Párové interakce byly vypočteny na ab initio úrovni (RI-MP2/augSVP), přičemž aminokyseliny byly modelovány jako izolované
molekuly nebo jejich části. Bylo ukázáno, že molekula feromonu
není pouze vytěsněna do vazebné dutiny z vnějšího prostředí
(polárního roztoku lymfy v senzile) pro svou hydrofobicitu. Naopak
feromon je přitahován několika aromatickými residui uvnitř dutiny
(díky X-H…π a π…π interakcím). Bylo ukázáno, že molekula
proteinu interaguje prakticky s celou molekulou feromonu včetně
jejího nenasyceného uhlovodíkového řetězce.
Dále se nám podařilo se vyhodnotit příspěvek hlavních
interakcí dvou postranních řetězců fenylalaninu uvnitř proteinu ke
stabilizaci bílkoviny. Byly použity výpočty zahrnující velkou část
korelační energie (odhad energie na MP2 úrovni v limitní bázi +
CCSD(T) korekce) a bylo ukázáno, že stabilizace uvnitř
hydrofobního jádra proteinu je překvapivě vysoká. Tato atrakce má
podstatu v Londonově disperzní energii a je srovnatelná s klasickými
vodíkovými vazbami. Navíc je zřejmé, že aromatické aminokyseliny
se mohou účastnit několika silných interakcí najednou, což může být
klíčové pro jejich roli centrálních residuí vytvářejících sítě interakcí
uvnitř proteinů.
Podařilo se ukázat, že intramolekulární superpoziční chyba
báze (basis set superposition error; BSSE) může dramaticky ovlivnit
vypočtenou energii sbalených, kompaktních systémů molekul a
způsobit chybnou teoretickou předpověď geometrií těchto molekul.
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Na příkladu [n]helicenů bylo ukázáno, že intramolekulární BSSE
může být tak veliká že výpočty poskytují zcela absurdní výsledky,
jako například vyšší stabilitu [n]helicenu oproti [n]phenacenu pro n >
6 (při použití MP2 a střední až velké sady bázových funkcí, jako je
TZVP nebo aug-cc-pVDZ). Naopak bylo ukázáno, že (RI-)DFT-D
metoda je mnohem méně zatížená BSSE než MP2, nebo CCSD(T) a
že pro optimalizované struktury popisuje disperzní energii správně.
Pro katalytickou hydrolýzu peptidové vazby v dipeptidu NAc-Asp-Glu pomocí dizinkové metalopeptidásy glutamát
karboxypeptidasy II (GCPII) se pomocí výpočetní procedury
QM/MM podařilo identifikovat jednu strukturu tetraedrálního
intermediátu a dvě struktury odpovídající tranzitním stavům mezi
reaktantem (Michaelisův komplex) a tetraedrálním intermediátem na
jedné straně a produktem na straně druhé. Vypočtená hodnota
aktivační energie byla v uspokojivé shodě s experimentální hodnotou
odvozenou z rychlostní konstanty. Jednoduše řečeno, hydrolýza NAc-Asp-Glu pomocí GCPII byla popsána jako reakce mezi
deaktivovaným hydroxidem a aktivovanou peptidovou vazbou za
pomoci glutamátu v roli obecné kyseliny/báze. Fascinující a unikátní
role di-zinkového aktivního centra při popisovaném reakčním
mechanismu je v tom, že činí nukleofil, tedy OH - anion, dostupným,
ale zároveň kontroluje jeho nukleofilicitu. Pokračování reakce je
závislé na správné orientaci substrátu a glutamátu 424, která je
zajištěna nekovalentními interakcemi s aktivním místem enzymu.
Byla kriticky vyhodnocena přesnost několika kvantově
chemických výpočetních metod na příkladech hydrolýzy amidů u
několika modelových systémů. Pro všechny systémy byla nalezena
reakční cesta v plynné fázi a řádně charakterizovány transitní stavy.
Bylo ukázáno, že metody (RI-)MP2 a SCS-MP2 popisují systémy s
uzavřenými elektronovými slupkami uspokojivě (včetně systémů
obsahujících zinečnaté d10 ionty). Nehybridní funkcionály DFT
(PBE, TPSS) výšku bariéry podceňují, zatímco hybridní B3LYP
výšku bariéry mírně nadhodnocuje. V případě (RI-)DFT-D empirický
člen neposkytuje spolehlivou, systematickou korekci rozdílu mezi
hodnotami DFT a referencí v podobě CCSD(T) hodnot.
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Závěry
Byla prokázána důležitost disperzní energie pro přesný popis
nekovalentních interakcí aromatických residuí.
Bylo ukázáno, že interakční energie takovýchto interakcí
jsou vůči vodíkovým vazbám srovnatelné a někdy i silnější.
Bylo ukázáno, že při modelování větších molekulových
systémů musí být postupováno s velkou opatrností. Jeden z
fenoménů, který se u menších molekul nevyskytuje, ale může
dramaticky ovlivnit popis velkých molekul je intramolekulární
bázová superpoziční chyba, basis set superposition error (BSSE).
Ukázalo se, že pro struktury v energetickém minimu jsou
výsledky metody (RI-)DFT-D minimálně zatížené BSSE a zároveň
dávají dobrý popis disperzní interakce.
Zároveň bylo ukázáno, že pro popis tranzitního stavu není
metoda (RI-)DFT-D vhodná, ani v případě systémů s uzavřenou
slupkou. Naopak standardní DFT metody, postrádající správný popis
disperze, v těchto případech dávaly přijatelné výsledky.
Ve výsledku je patrné, že přesné modelování (simulování)
biomolekul v biologických procesech je komplexní problém a není
vždy možné a priori vynechat působení vzdálenějších nebo slabě
vázaných částí (reziduí). Nicméně, jestliže jsme schopni přesně
popsat fyzikální podstatu studovaných jevů, počítačové modelování
nám poskytuje cenné informace o studovaných biologických jevech.
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