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Молекулярна динаміка білків:
класичні силові поля і надійність траєкторій
О.Ю. Нипорко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут високих технологій
просп. Академіка Глушкова, 2г, Київ, 03022, Українa

Резюме. Методи обчислювальної молекулярної динаміки (МД) дають змогу розрізняти й оцінювати
нюанси структури/поведінки білків, які неможливо зафіксувати інструментальними методами, зокрема,
виявляти узгоджені рухи віддалених частин білка і дистантні ефекти амінокислотних замін. Для перевірки
надійності цих методичних підходів молекулярна динаміка ряду водорозчинних глобулярних білків була
розрахована із застосуванням класичних білоквалідованих силових полів. Низькоенергетичні молекулярні
ансамблі, розраховані на основі даних МД, були зіставлені з відповідними ансамблями, отриманими з даних
ЯМРспектроскопії. Високий ступінь кореляції структур ансамблів і рухливості відповідних амінокислот
них залишків свідчить про надійність використаних силових полів та відповідність результатів МД інстру
ментальним даним ЯМР.
Ключові слова: просторова структура білків, поведінка білків, молекулярна динаміка, молекулярні ан
самблі, ЯМРспектроскопія, силові поля.

Вступ. Встановлення зв’язку між струк
турним станом і функціональною активністю
білків є однією з найважливіших і актуальних
задач сучасної молекулярної та клітинної
біології. Треба зазначити, що в загальному ви
падку білок характеризується цілком певною
просторовою структурою, і цілий ряд його вла
стивостей подібні до властивостей твердого
тіла (Шредінгер називав білки аперіодичними
кристалами). Разом з тим білок, як і будьякі
інші молекули, характеризується також і ди
намікою структури у часі. Це в однаковій мірі
стосується як і суттєво невпорядкованих біл
ків (intrinsically disordered proteins), енерге
тичний ландшафт яких у клітинних умовах не
має вираженого глобального мінімума, так і
класичних білків із регулярною структурою
(folded protein), яка відповідає чітко вираже
ному глобальному мінімуму енергії [1]. Функції
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білків на інтерактивному рівні в багатьох ви
падках здійснюються через динаміку та певні
конформаційні зміни в певному часовому діа
пазоні, які відбуваються протягом руху як ок
ремих білкових доменів, так і великих макро
молекулярних ансамблів [2, 3].
На сьогодні інструментальні методи визна
чення динаміки структури (поведінки) білків,
зокрема ЯМРспектроскопія, мають обмежен
ня на розмір досліджуваної системи. Тому
протягом останнього десятиліття широкого
вжитку набули дослідження поведінки білків
in silico (обчислювальними) методами, серед
яких особливе місце посідають розрахунки мо
лекулярної динаміки білків та їх комплексів
[46]. Особлива цінність методів розрахунку
молекулярної динаміки полягає в тому, що во
ни дають змогу розрізняти й оцінювати нюан
си структури/поведінки білків, які неможливо
зафіксувати іншими методами, зокрема вияв
ляти узгоджені рухи дистантних (віддалених
одна від одної) частин білка [7] та дистантні
ефекти амінокислотних замін [8, 9]. Але, не
зважаючи на розповсюдженість цих методів, у
53

О.Ю. Нипорко

науковій спільноті час від часу таки виника9
ють суперечки про корельованість обчислю9
вальних підходів з інструментальними. Крім
того, молекулярно9динамічні дослідження ін9
коли беруться під сумнів, оскільки не завжди
вдається досягти чітко вираженої стабілізації
молекулярних флуктуацій на певному рівні.
Не претендуючи на вичерпне вирішення цієї
проблеми, представлена робота демонструє
можливість обчислення стабільних у часі тра9
єкторій білкових рухів із використанням кла9
сичних силових полів. Патерни рухів окремих
амінокислотних залишків у цих траєкторіях
добре узгоджуються з відповідними патерна9
ми, розрахованими на основі даних ядерного
магнітного резонансу.
Матеріали і методи досліджень. Об’єкти
дослідження. Для вибору об’єктів досліджен9
ня було проведене попереднє сканування
Міжнародного банку даних просторових
структур білків Protein Data Bank (PDB,
http://www.rcsb.org/) [10]. Метою пошуку бу9
ли водорозчинні білки, просторова структура
яких була визначена з допомогою ЯМР9спек9
троскопії, які не містять лігандів та для яких
депоновано не менше ніж 20 конформерів. Для
проведення подальших досліджень цілком
рандомізовано було обрано чотири білка:
— 169й повтор α9спектрину курки (Gallus
gallus), що складається з трьох антипаралель9
них α9спіралей, відокремлених двома петля9
ми, і згортається в закручену спіраль, 20 кон9
формерів, код доступу Protein Data Bank 1AJ3
[11];
— другий PDZ9домен протеїнтирозинфос9
фатази BL миші (Mus musculus), 35 конформе9
рів, код доступу Protein Data Bank 1GM1 [12];
— убіквітин9подібний домен тубулін9зв’я9
зувального кофактора В ценорабдитиса (Cae>
norhabditis elegans), 20 конформерів, код дос9
тупу Protein Data Bank 1T0Y [13];
— С9кінцевий субдомен віліна людини (Ho>
mo sapience), 20 конформерів, код доступу
Protein Data Bank 1UNC [14].
Програмне забезпечення. Розрахунки мо9
лекулярної динаміки досліджуваних білків
проводили з використанням пакета програм9
ного забезпечення версії GROMACS 4.0.3 [15].
Аналізували отримані дані за допомогою ана9
літичних модулів програмного забезпечення
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GROMACS (зокрема модулів g_energy і g_rms),
а також програмного забезпечення MOLMOL
[16].
Оптимізація процедури обчислення моле>
кулярної динаміки. Стабілізація молекуляр9
них флуктуацій на певному рівні є ознакою
якісної траєкторії. З метою дібрати оптимальні
умови для найшвидшої стабілізації протягом
експерименту було досліджено вплив таких
параметрів розрахунку на перебіг молекуляр9
ної динаміки:
nslist — частота оновлення списку атомів,
між якими розраховуються взаємодії (з ура9
хуванням сил великого радіуса дії). У випадку,
коли nslist=0, список складається лише 1 раз,
на початку розрахунку молекулярної динамі9
ки. При nslist=1 список перевіряється і коре9
гується на кожному кроці розрахунку, при
nslist=10 — на кожному десятому кроці, при
nslist=100 — на кожному сотому і т.д. Висока
частота перевірки досить суттєво сповільнює
розрахунок молекулярної динаміки, тому до9
цільним є знайти таку частоту оточення, при
якій буде досягнено баланс між точністю та
швидкістю обчислення;
comm_mode — параметр, який контролює
рухи центру маси і центрує білок у періодич9
ному боксі: none — білок не центрується, lin
ear — центрується за допомогою лінійного
зсуву, angular — центрується за допомогою
лінійного зсуву й обертання. За відсутності
центрування білок може вільно переміщатися
в межах боксу, стрибати з однієї грані на іншу
тощо. Ці явища не впливають на точність роз9
рахунку енергії, але призводять до неточнос9
тей при оцінюванні рівня молекулярних флук9
туацій (зокрема різких зсувів середньоквад9
ратичних відхилень);
Tcoupling (функція термостату) — пара9
метр, що запобігає розігріву системи. Було пе9
ревірено два термостати — класичний термо9
стат Берендсена (berendsen) і його модифіка9
цію — термостат масштабування швидкостей
(Vrescale);
coulombtype — параметр, який визначає
спосіб розрахунку електростатичних взаємо9
дій. Взагалі розрахунок сумарного електро9
статичного поля, утвореного такою складною
суперпозицією зарядів у просторі, прикладом
якої є білок, і дотепер залишається нетриві9
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альною задачею. Найпростішим розв’язком
цієї задачі є штучне обмеження відстані (cut
off), на якій розраховуються електростатичні
взаємодії. Складнішим і ресурсоємнішим, але,
відповідно, точнішим, є метод РМЕ (Particle
Mesh Ewald, мережа часток Евальда [17]) —
метод обчислення енергії взаємодії періодич
них систем (наприклад кристалів), зокрема
енергії електростатичних взаємодій, з викори
станням перетворень Фур’є. Розрахунок елек
тростатичних сум у просторі Фур’є порівню
ється з еквівалентною сумацією в реальному
просторі в тому випадку, коли реальні взає
модії є далекими. Оскільки енергія електро
статичних взаємодій включає і близькі, і да
лекі взаємодії, найбільш ефективним є розді
лення потенціалу взаємодій на компонент, що
включає ближні взаємодії (підсумовується в
реальному просторі), та компонент, що вклю
чає далекі взаємодії (підсумовується в просто
рі Фур’є).
Варіації обраних параметрів досліджено
шляхом їх комбінування при розрахунку дов
готривалої молекулярної динаміки (інтервал
50 нс) Скінцевого субдомену віліна людини.
Оптимальний набір параметрів використано
для розрахунків молекулярних динамік трьох
інших досліджуваних білків.
Загальна процедура розрахунку молеку
лярної динаміки. Перший конформер кожного
з досліджуваних білків поміщався в періодич
ний бокс, наповнений молекулами води (моду
лі editconf і genbox). Для розрахунків викорис
товували SPC модель води. Розмір водного
оточення визначали розмірами досліджува
них молекул і варіювали в межах 31426 А3 до
144072 А3.
Геометрію досліджуваних білків оптимізу
вали шляхом мінімізації потенційної енергії у
водному оточенні за алгоритмом LBFGS [18] з
максимальною кількістю кроків 1000. Обмеже
ну молекулярну динаміку розраховували при
температурі 300 К в інтервалі 50 пс. Необме
жену молекулярну динаміку розраховували
при температурі 300 К в інтервалі 50 нс. Пові
домлення про помилки в роботі програми про
тягом розрахунків обмеженої та необмеженої
динаміки були відсутні. Повний список вхід
них параметрів, які були використані для роз
рахунків молекулярної динаміки, наведено в
www.bioorganica.org.ua

таблиці 1.
Усі траєкторії були розраховані у 5кратній
повторності. Для кожної траєкторії були обра
ховані значення СКВ (середньоквадратичних
відхилень) між відповідними атомами в 1000
точках за методом rho [19] із використанням
модуля g_rms програмного пакета GROMACS
4.0.3 [15]. Усередині кожної п’ятірки
траєкторій вираховувалися середні значення
СКВ для кожної точки. Таким чином було об
раховано серії усереднених відхилень (напро
шується термін «віртуальні траєкторії»). Для
подальшого аналізу використовували по 1 із 5
траєкторій із найменшим відхиленням від
відповідної усередненої серії.
Дослідження впливу розпаралелювання.
Основна проблема розпаралелювання розра
хунків молекулярної динаміки полягає в не
обхідності на кожному циклі розрахунку про
водити декомпозицію системи на декілька
фрагментів. Сума сил і швидкостей для кож
ного з них обчислюється окремим потоком
(процесором), після чого система (знову ж таки
на кожному циклі обчислень) збирається зано
во. Під час інтеграції системи можлива поява
невластивих цілому білку крайових ефектів
(наприклад, одна й та сама взаємодія між пев
ними атомами може бути врахована два або
декілька разів). Для перевірки адекватності
розрахунків в один або декілька потоків ди
наміка вищезгаданого віліну була також обра
ховна при розпаралелюванні на 4 і 8 незалеж
них процесів за стандартних та оптимізованих
умов.
Аналіз особливостей молекулярної дина
міки, розрахованої в різних силових полях.
Для зіставлення впливу різних силових полів
на перебіг молекулярної динаміки було прове
дено повний комплекс розрахунків молеку
лярної динаміки 3 білків (1AJ3; 1GM1; 1T0Y)
за допомогою трьох класичних силових полів,
реалізованих у програмному забезпеченні
GROMACS версії 4.0.3, а саме:
GROMOS 96 43а1;
ОplsAA/L allatom force field (2001 amino
acid diherals);
GROMACS force field.
Умови для обчислень були обрані з ураху
ванням результатів, отриманих на етапі опти
мізації параметрів розрахунку. Аналіз моле
55

О.Ю. Нипорко

Таблиця 1
Вхідні параметри розрахунку молекулярної динаміки
(секція input parameters лог>файла розрахунку за оптимальних умов)*
integrator
= md
nsteps
= 25000000
init_step
= 0
ns_type
= Grid
nstlist
= 10
ndelta
= 2
nstcomm
= 1
comm_mode
= Linear
nstlog
= 100
nstxout
= 5000
nstvout
= 5000
nstfout
= 5000
nstenergy
= 5000
nstxtcout
= 0
init_t
= 0
delta_t
= 0.002
xtcprec
= 1000
nkx
= 0
nky
= 0
nkz
= 0
pme_order
= 4
ewald_rtol
= 1e-05
ewald_geometry
= 0
epsilon_surface
= 0
optimize_fft
= FALSE
ePBC
= xyz
bPeriodicMols
= FALSE
bContinuation
= FALSE
bShakeSOR
= FALSE
etc
= V-rescale
epc
= No
epctype
= Isotropic
tau_p
= 0.5
ref_p (3x3):
ref_p[
0]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00, 0.00000e+00}
ref_p[
1]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00, 0.00000e+00}
ref_p[
2]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00, 0.00000e+00}
compress (3x3):
compress[
0]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00, 0.00000e+00}
compress[
1]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00, 0.00000e+00}
compress[
2]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00, 0.00000e+00}
refcoord_scaling
= No
posres_com (3):
posres_com[0]= 0.00000e+00
posres_com[1]= 0.00000e+00
posres_com[2]= 0.00000e+00
posres_comB (3):
posres_comB[0]= 0.00000e+00
posres_comB[1]= 0.00000e+00
posres_comB[2]= 0.00000e+00
andersen_seed
= 815131
rlist
= 1
rtpi
= 0.05
coulombtype
= PME
rcoulomb_switch
= 0
rcoulomb
= 1
vdwtype
= Cut-off
rvdw_switch
= 0
rvdw
= 1
epsilon_r
= 1
epsilon_rf
= 1
tabext
= 1
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Продовження таблиці 1
implicit_solvent
= No
gb_algorithm
= Still
gb_epsilon_solvent
= 80
nstgbradii
= 1
rgbradii
= 2
gb_saltconc
= 0
gb_obc_alpha
= 1
gb_obc_beta
= 0.8
gb_obc_gamma
= 4.85
sa_surface_tension
= 2.092
DispCorr
= No
free_energy
= no
init_lambda
= 0
sc_alpha
= 0
sc_power
= 0
sc_sigma
= 0.3
delta_lambda
= 0
nwall
= 0
wall_type
= 9-3
wall_atomtype[0]
= -1
wall_atomtype[1]
= -1
wall_density[0]
= 0
wall_density[1]
= 0
wall_ewald_zfac
= 3
pull
= no
disre
= No
disre_weighting
= Conservative
disre_mixed
= FALSE
dr_fc
= 1000
dr_tau
= 0
nstdisreout
= 100
orires_fc
= 0
orires_tau
= 0
nstorireout
= 100
dihre-fc
= 1000
em_stepsize
= 0.01
em_tol
= 10
niter
= 20
fc_stepsize
= 0
nstcgsteep
= 1000
nbfgscorr
= 10
ConstAlg
= Lincs
shake_tol
= 0.0001
lincs_order
= 4
lincs_warnangle
= 30
lincs_iter
= 1
bd_fric
= 0
ld_seed
= 1993
cos_accel
= 0
deform (3x3):
deform[
0]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00,
deform[
1]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00,
deform[
2]={ 0.00000e+00, 0.00000e+00,
userint1
= 0
userint2
= 0
userint3
= 0
userint4
= 0
userreal1
= 0
userreal2
= 0
userreal3
= 0
userreal4
= 0
grpopts:
nrdf:
738.638
5379.36
ref_t:
300
300
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0.00000e+00}
0.00000e+00}
0.00000e+00}
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Продовження таблиці 1
tau_t:
0.1
0.1
anneal:
No
No
ann_npoints:
0
0
acc:
0
0
nfreeze:
N
N
energygrp_flags[ 0]: 0
efield-x:
n = 0
efield-xt:
n = 0
efield-y:
n = 0
efield-yt:
n = 0
efield-z:
n = 0
efield-zt:
n = 0
bQMMM
= FALSE
QMconstraints
= 0
QMMMscheme
= 0
scalefactor
= 1
qm_opts:
ngQM
= 0

0
N

* Примітка: вміст секції Input parameters наводиться за принципом «як є».

кулярних флуктуацій проводили шляхом
оцінки середньоквадратичного відхилення
(СКВ) атомів відповідних амінокислотних за9
лишків протягом усього часу динаміки. Обра9
хунок СКВ для цілих білків здійснювався за
методом rho [19] із використанням модуля
g_rms програмного пакета GROMACS 4.0.4
[15], для окремих амінокислотних залишків —
із використанням програмного забезпечення
MOLMOL [16].
Результати й обговорення. Зведені дані мо9
лекулярної динаміки С9кінцевого домену вілі9
ну, обрахованої силовим полем GROMACS без
розпаралелювання з варіаціями параметрів
nstlist, comm_mode, Tcoupling і rcoulomb,
представлені на рис. 1.
Згідно з отриманими даними, зміни по па9
раметру nstlist (за винятком, коли цей пара9
метр дорівнює 1, тобто список оновлюється на
кожному циклі розрахунку динаміки) прак9
тично не впливають на швидкість стабілізації
флуктуацій білка, хоча певним чином індиві9
дуалізують характер цих флуктуацій (рис. 1а).
У випадку nstlist=1 стабілізація рівня флук9
туацій відбувається швидше порівняно з ін9
шими значеннями — приблизно протягом 5 нс
(рис. 1а), проте час розрахунків суттєво зрос9
тає порівняно з іншими випадками. Зміна фун9
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кції термостату з берендсенівської на Vresca
le призводить до істотного зниження серед9
нього рівня флуктуацій у комбінації з лінійною
функцією центрування білка в боксі, проте
вихід на плато протягом 50 спостерігається
(рис. 1б). Комбінація термостату масштабуван9
ня швидкостей з лінійно9обертальною функ9
цією центрування (angular) приводить до
швидкої стабілізації рівня флуктуацій білка,
проте його середнє значення істотно збільшу9
ється в інтервалі 5915 нс, а загальний профіль
флуктуацій є подібним до такого у випадку
оновлення списку взаємодіючих атомів на
кожному кроку інтеграції (nslist=1, рис. 1а і 1б).
Урахування електростатичних взаємодій
при розрахунках молекулярної динаміки за
методом РМЕ призводить до певного знижен9
ня середнього рівня молекулярних флукту9
ацій у випадку використання обертально9лі9
нійного центрування і до кардинального (при9
близно вполовину) зниження цього показника
у випадку лінійного центрування (рис. 1в). У
цьому випадку також спостерігається най9
швидша стабілізація структури білка та па9
діння амплітуди молекулярних флуктуацій
(рис. 1в).
Аналогічна картина спостерігається і для
білкових рухів, розрахованих в паралельному
Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2013)

Молекулярна динаміка білків: класичні силові поля і надійність траєкторій

Рис. 1. Еволюція структури С>кінцевого домену віліну протягом молекулярної динаміки в інтервалі
50 нс (з варіаціями параметрів nstlist, comm_mode, T>coupling і rcoulomb, розрахунки в 1 потік).

режимі (розпаралелювання на 4 потоки) з ва9
ріаціями параметрів comm_mode, Tcoupling і
rcoulomb (рис. 2). Зміна функції термостату з
www.bioorganica.org.ua

берендсенівської на V9rescale, подібно до ви9
падку однопотокового розрахунку, веде до
значного прискорення стабілізації рівнів моле9
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Рис. 2. Еволюція структури С>кінцевого домену віліну протягом молекулярної динаміки в інтервалі
50 нс (з варіаціями параметрів nstlist, comm_mode, T>coupling і rcoulomb, розрахунки в 4 потоки).

кулярних рухів білка — вихід на плато спос9
терігається приблизно після 8911 нс молеку9
лярної динаміки, крім випадку комбінації з
обертально9лінійною функцією центрування
(рис. 2а). Застосування методу РМЕ для розра9
хунку електростатичних взаємодій веде до
зниження середнього рівня молекулярних
флуктуацій (у 293 рази) та дуже швидкої його
стабілізації (2 нс у випадку лінійного центру9
вання), але, на відміну від однопотокового роз9
рахунку, практично не впливає на їх ампліту9
ду. Таким чином, слід зробити остаточний вис9
новок, що застосування методу РМЕ під час
розрахунків електростатичних взаємодій ви9
являється найсуттєвішим стабілізуючим фак9
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тором у розрахунках молекулярної динаміки.
Результати аналізу впливу розпаралелю9
вання на перебіг молекулярної динаміки (рис.
3а, 3б) свідчать про те, що отримані траєкторії
суттєво відрізняються між собою в залежності
від кількості потоків, якими ведеться розраху9
нок (1, 4 або 8). Залежно від комбінації пара9
метрів, що використовується, ці відмінності
можуть бути виражені більшою чи меншою
мірою. Відмінності, які спостерігаються, мо9
жуть бути обумовлені так званими гранични9
ми (крайовими) ефектами, коли певні взаємо9
дії між атомами, що розташовані в просторі
близько один до одного, але обраховані різни9
ми обчислювальними потоками, при інтеграції
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Рис. 3. Молекулярна динаміка С>кінцевого домену віліну, розрахована в 1, 4 і 8 потоків з використан>
ням різних методів оцінки електростатичних взаємодій: а — cut>off, б — РМЕ.

системи можуть урахуватися декілька разів
або, навпаки, не врахуватися взагалі. Цілком
зрозуміло, що сучасний етап розвитку обчис9
лювальної структурної біології взагалі і моле9
кулярної динаміки білків зокрема неможли9
вий без використання паралельних обчислень
(цікаво, що NAMD — одна з найрозповсюдже9
ніших програм для розрахунків молекулярної
динаміки [20] — взагалі не може бути запуще9
на на 1 процесорі). Зауважимо, що у випадку
обрахунку електростатичних взаємодій за ме9
тодом РМЕ флуктуації структури білка при
www.bioorganica.org.ua

обчисленні 4 і 8 потоками є майже тотожніми
(рис. 3б).
Таким чином, для коректного чисельного
(та, за великим рахунком і якісного) зіставлен9
ня результатів молекулярно9динаміних об9
числень порівнювані системи мають розрахо9
вуватись на однаковій кількості процесорів.
Серед численних робіт, у яких розробка но9
вих та/або оптимізація існуючих методів об9
рахунку молекулярної динаміки білка поєдну9
ються з аналізом динаміки за даними ЯМР9
спектроcкопії, чи не найпоказовішим є кла9
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сичне дослідження Lindorff9Larsen і співав9
торів [21]. У цій роботі дані про молекулярну
поведінку убіквітина людини, отримані за до9
помогою ЯМР9спектроскопії, комбінувалися з
обчисленнями молекулярної динаміки для
широкого діапазону білкових конформерів, а
також аналізувалася варіабельність струк9
турних ансамблів убіквітину, отриманих за
допомогою різних методичних підходів.
За даними Lindorff9Larsen і співавторів
[21], амплітуди флуктуацій амінокислотних
залишків, розраховані за допомогою симуляції
молекулярної динаміки, суттєво перевищують
відповідні амплітуди, розраховані на основі
структур конформерів, отриманих за допомо9
гою ЯМР9спектроскопії. Імовірно, це було од9
ним з факторів, які спонукали авторів цієї ро9
боти до розробки власного методу визначення
ансамблів білкових структур на основі комбі9
нації даних ЯМР і МД — так званого методу
DER (dynamic9ensemble refinement) [21]. По9
передня оцінка амплітуд флуктуацій аміно9
кислотних залишків згідно з розрахованими
нами траєкторіями рухів 169го повтору α9
спектрину (1AJ3), 29го PDZ9домену протеїн9
тирозинфосфатази BL (1GM1) та убіквітин9
подібний домен тубулін9зв’язувального ко9
фактора В (1T0Y) також свідчила про «зави9
щеність» цих показників порівняно з даними,
отриманими на основі депонованих у PDB на9
борів конформерів цих білків. Проте проведе9
ний нами детальний аналіз статей Protein Da9
ta Bank, які містять інформацію щодо струк9
тур, визначених на основі ЯМР9спектрів, по9
казав, що статті, як правило, містять інфор9
мацію не про всі розраховані конформери, а
лише про ті, що характеризуються найнижчи9
ми рівнями енергії. Це спостереження спону9
кало нас провести відповідну фільтрацію кон9
формерів досліджуваних білків, розрахованих
за даними молекулярної динаміки. З кожної з
9 обрахованих середніх траєкторій (3 білки —
3 силових поля) було отримано по 1000 кон9
формерів, серед яких було відібрано по 20 за
критерієм найнижчих значень потенційної
енергії. Подальший аналіз траєкторій, отрима9
них з використанням різних силових полів,
підтвердив правильність обраної стратегії
препроцесинга (фільтрації) даних.
Наступним етапом роботи було досліджен9
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ня впливу різних силових полів на перебіг мо9
лекулярної динаміки і зіставлення цих даних
із структурними даними, обрахованими за ре9
зультатами ЯМР9спектроскопії [11913]. Для
кожного набору відфільтрованих конформерів
були обраховані величини повноатомних се9
редньоквадратичних відхилень (СКВ) окремо
для кожного амінокислотного залишка. Ана9
логічні параметри були розраховані на базі
ЯМР9конформерів відповідних білків, депоно9
ваних у Міжнародному банку білкових струк9
тур. На основі розрахованих величин СКВ бу9
ло побудовано й порівняно між собою профілі
рухливості амінокислотних залишків (рис. 49
6).
У випадку α9спектринового повтору (1AJ3)
найбільша кореляція рухливості амінокислот9
них залишків, розрахована на основі ЯМР9
конформерів, спостерігається для траєкторії,
розрахованої із застосуванням силового поля
GROMOS96. У цьому випадку незначні роз9
біжності в рухливості спостерігаються для за9
лишків у позиціях 25928 і 67969 (рис. 4). Засто9
сування OPLS має наслідком профіль флукту9
ацій, що в цілому збігається з даними ЯМР (за
виключенням тієї ж області 67969 залишка),
проте має нижчі значення амплітуд флукту9
ацій для відповідних залишків (рис. 4). Профі9
лі, розраховані за допомогою силового поля
GROMACS, слабко корелюють з ЯМР9профі9
лем — чітка відповідність спостерігається
тільки в області з 53 по 65 залишки (рис. 4).
Аналіз профілів рухливості амінокислот9
них залишків другого PDZ9домену протеїнти9
розинфосфатази9BL (1GM1) свідчить про ви9
соку відповідність між профілями рухливості,
розрахованими з ЯМР9конформерів та із за9
стосуванням силових полів GROMACS і OPLS
(рис. 5). Профіль, отриманий з використанням
поля GROMOS96, на відміну від випадку з α9
спектриновим повтором, практично не коре9
лює з ЯМР9профілем (рис. 5).
У випадку убіквітин9подібного домена ту9
булін9зв’язувального кофактора В (1T0Y) ви9
користання будь9якого із протестованих сило9
вих полів дало змогу отримати профілі флук9
туацій амінокислотних залишків, які в цілому
достатньо узгоджуються з відповідним ЯМР9
профілем (рис. 6).
Слід зауважити, що у випадку будь9якої з
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Рис. 4. Профілі флуктуацій окремих амінокислотних залишків 16>го повтору α>спектрину курки
(1AJ3), розраховані за даними ЯМР і МД.

перевірених комбінацій «білок — силове поле»
амплітуди флуктуацій індивідуальних аміно9
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кислотних залишків не перевищують розра9
ховані з ЯМР9конформерів. Таким чином, ме9
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Рис. 5. Профілі флуктуацій окремих амінокислотних залишків другого PDZ>домену протеїнтиро>
зинфосфатази BL (1GM1), розраховані за даними ЯМР і МД.

тод фільтрації даних молекулярної динаміки
за критерієм найнижчих значень потенційної
енергії дає змогу їх прямого коректного зістав9
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лення з молекулярними ансамблями, розрахо9
ваними на основі даних ЯМР, без використан9
ня методичних підходів, що базуються на роз9
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Рис. 6. Профілі флуктуацій окремих амінокислотних залишків убіквітин>подібного домена тубу>
лін>зв’язувального кофактора В (1T0Y), розраховані за даними ЯМР і МД.

рахунках фактора/факторів впорядкованості
[22925], що у свою чергу, може суттєво змен9
www.bioorganica.org.ua

шити комп’ютерні та часові витрати для тако9
го роду аналізу.
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Таким чином, визначена нами оптимальна
комбінація параметрів розрахунку молеку9
лярної динаміки дає змогу отримувати ста9
більні в часі траєкторії руху білків, що за
якістю зіставимі з даними ЯМР. При цьому ви9
користання поля OPLS є найбільш універсаль9
ним підходом, який дає змогу отримувати ко9
ректні траєкторії рухів для досить широкого
спектра білків. Цікавим виявився той факт, що
такі досить «античні» силові поля, як GRO9
MOS96 43а1 і особливо GROMACS (яке, з од9
ного боку, є похідним поля GROMOS87, а з
іншого, зараз позиціонується розробниками як
«deprecated», тобто таке, що не рекомендоване
для використання) також дають досить якісні
результати. Слід зауважити, що систематичні
дослідження якості силових полів проти ре9
зультатів ЯМР9спектроскопії останнім часом
проводять досить інтенсивно [26, 27], проте ос9
новна увага в них приділяється силовим по9
лям, які постійно модифікуються та/або вдос9
коналюються розробниками, зокрема популяр9
ні в науковому середовищі силові поля
AMBER і CHARMM. Іншим недоліком цих до9
сліджень є використання надзвичайно корот9
ких пептидів (від 4 [26] до 15 [27]), в яких пред9
ставлені не всі типи амінокислотних залишків,

що не дає змоги оцінити якість усіх силових
констант даного поля. З іншого боку, великим
плюсом цих робіт є тривалі інтервали розра9
хунку молекулярної динаміки. З огляду на ви9
щевикладене, систематичне зіставлення «кла9
сичних» і «сучасних» (або консервативних, або
таких, що розвиваються) силових полів є до9
сить перспективною задачею, яка, можливо,
дасть змогу ідентифікувати та виправити сис9
тематичні помилки в концепції та реалізації
силових полів (звісно, якщо такі є), а також
значно підвищити точність молекулярно9ме9
ханічних розрахунків. До таких досліджень
доцільно також включити «універсальні» по9
ля, які параметризуються не на білках, а на
множині органічних сполук (наприклад, MMFF,
GAFF, YFF, поля серії ММ).
Так чи інакше, отримані результати дають
змогу стверджувати, що використання класич9
них силових полів для розрахунків молеку9
лярної динаміки білків у цілому ряді випадків
дає змогу отримувати надійні траєкторії, при9
датні для коректного передбачення динаміч9
них властивостей білків і білок9білкових ком9
плексів.
Надійшла в редакцію 11.06.2013 р.

Molecular dynamics of proteins: classic force fields and reliability of trajectories
O.Yu. Nyporko
Institute of High Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
2g, Hlushkova Ave, Kyiv, 03022, Ukraine
Summary. Methods of computational molecular dynamics (MD) allow to distinguish and estimate the nuances of
proteins structure/behavior that can't be detected by instrumental methods, in particular, to identify correlated
movements of the remote parts of the protein and distant effects of amino acid substitutions. To check the reliability
of these methodological approaches the molecular dynamics of a set of water9soluble globular proteins was computed
using classical protein9validated force fields. Low9energy molecular ensembles calculated from MD data were com9
pared to the appropriate ensembles derived from NMR spectroscopy data. The high degree of correlation ensembles'
structures and of mobility of corresponding amino acid residues indicates the reliability of used force fields and rele9
vance of MD results to instrumental NMR data.
Keywords: protein spatial structure, proteins behavior, molecular dynamics, molecular ensembles, NMR spec9
troscopy, force fields.
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