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ANOTACE 

Ribonukleové kyseliny RNA, jsou biomolekuly, jejichž nejdůležitější úlohou je přepis 

genetické informace z DNA. RNA molekuly mohou také plnit funkci enzymu. Mimo 

to jsou méně stabilní než DNA molekuly, což je dělá reaktivnějšími. Teoretická část 

obsahuje základní informace o RNA, hlavně o její struktuře a funkci, dále pak stručné 

uvedení do světa bioinformatiky, výpočetní chemie a molekulové dynamiky. 

Praktická část se věnuje studiu neklasifikovaného motivu, publikovaného v Journal of 

Chemical Theory and Computation v roce 2011 (Understanding RNA flexibility Using 

Explict Solvent Simulations: The Ribosomal and Group I Intron Reverse Kink-Turn 

Motifs), molekulovou dynamikou. Jedná se o část biomolekuly, tzv. mRNA. Stabilita 

motivu byla zkoumána na základě délky vodíkových můstků mezi jednotlivými 

atomy a hodnoty RMSD, která popisuje vzdálenost a vychýlení systému od jejich 

počátečních souřadnic. 

CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo zjistit, zda je studovaný motiv konzervovaný ve struktuře ribozomů 

a jak je stabilní v  molekulové dynamice. Dalším cílem bylo porovnání stability 

motivu v různých strukturních kontextech. 

KLÍČOVÉ SLOVA 

Ribozom; riboswitch; RNA; molekulová dynamika; strukturní databáze; RNA motiv; 

FR3D 
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1. ÚVOD 

Nukleové kyseliny hrají klíčovou roli ve všech organismech. Jsou nejenom nositelkami 

genetické informace, ale účastní se i přenosu genetické informace z DNA až na funkční 

proteiny. Molekule RNA je kromě přenosu genetické informace připisována i řada 

regulačních funkcí. Molekuly DNA a RNA jsou si na první pohled velmi podobné, až při 

bližším zkoumání zjistíme, že se liší jen velmi nepatrně a to přítomností hydroxylové 

skupiny. Tato malá změna ve struktuře má nedozírné následky, ať již ve stabilitě RNA, 

tak ve schopnosti vytvářet rozmanité struktury. Motivů tvořených molekulou RNA je 

velké množství a převážná většina z nich nemá ve světě DNA obdoby. Řada z nich byla 

popsána nejenom strukturně, ale byla popsána i jejich funkce. Bohužel stále zůstává 

množství neprobádaných motivů. Jedním z problémů při jejich vyhledávání je i ten, že 

přestože jsou experimentální techniky studia biomolekul používány již dlouhé desetiletí, 

biomolekuly obsahující RNA zůstávají zastoupeny ve strukturních databázích v malé 

míře. Na vině je především problematická příprava krystalové struktury. Navzdory tomu 

v poslední době vzrůstá počet struktur RNA uložených v databázích, což umožňuje 

studium těchto molekul různými nástroji výpočetní chemie. 

Metody výpočetní chemie zažívají v posledních letech velký vzestup a ve studiu 

nukleových kyselin se staly velmi cenným nástrojem a důležitým doplňkem 

k experimentálním technikám. Jejím hlavním přínosem je umožnění detailního 

atomistického pohledu na strukturu. S použitím molekulové dynamiky můžeme také 

sledovat vývoj systému v čase. To nám poskytuje důležité informace o stabilitě, struktuře 

a funkci těchto biomolekul.  

Předložená práce se zabývá studiem RNA motivu, který pochází ze struktury SAM-II 

riboswitche. Tento motiv byl vybrán kvůli tomu, že zatím nebyl klasifikován a studován. 

Předmětem práce bylo studium tohoto motivu z pohledu strukturní bioinformatiky 

následované studiem tohoto motivu metodami molekulární dynamiky. Hlavním cílem 

naší práce bylo zodpovězení otázek,  zda se jedná o konzervovaný ribozomální motiv  

a jak má velikost motivu vliv na jeho stabilitu v molekulové dynamice.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Ribonukleová kyselina - RNA 
RNA je významnou biomolekulou hrající klíčovou roli v přepisu genetické informace 

z DNA. Svou strukturou i funkcí se od DNA zcela odlišuje. Příčinou této odlišnosti je jen 

nepatrná změna v cukerné složce a to z deoxyribózy na ribózu. Ribóza se od deoxyribózy 

liší pouze OH skupinou v poloze 2’. Díky této malé změně ve struktuře cukru je RNA 

flexibilnější a reaktivnější, což ale na druhou stranu způsobuje větší nestabilitu molekuly. 

Díky svojí reaktivitě se může dokonce začít chovat i jako katalyzátor. Jedná se o tzv. 

RNA enzymy - ribozymy. Zjištění, že RNA může fungovat jako enzym bylo velmi 

překvapivé, neboť dlouhou dobu se myslelo, že enzymatické aktivity jsou schopny pouze 

proteiny. 

V minulosti se myslelo, že její funkce je pouze v přenosu informací u syntézy proteinů, 

kdežto v posledních třiceti letech bylo objeveno mnoho jiných forem RNA, které se 

podílejí na nejrůznějších regulačních mechanismech v buňkách živých organismů.  Mezi 

nejznámější typy RNA patří informační RNA (mRNA), transferová RNA (tRNA)  

a ribozomální RNA (rRNA). Informační RNA, vznikající v průběhu tranksripce DNA, 

slouží jako předpis pro vznik proteinu na základě genetické informace. Transférová RNA 

je dalším důležitým článkem při výrobě proteinu. Jejím úkolem je připojit další 

aminokyselinu do vznikajícího polypeptidového řetězce v průběhu translace. Nejvíce 

zastoupeným typem RNA je ribozomální RNA podílející se spolu s proteiny na tvorbě 

ribozomů, což vede k tomu, že rRNA tvoří až 80 % hmotnosti všech RNA v živé buňce. 

[1-3] 

2.2 Nukleotidy 
Základními stavebními prvky nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou složené 

z nukleové báze, monosacharidu a zbytku kyseliny fosforečné (Obrázek č. 1). Nukleové 

báze rozlišujeme podle toho, od jaké sloučeniny jsou odvozené, na purinové (adenin, 

guanin) a pyrimidinové (cytosin, uracil, thymin). V RNA se vyskytuje adenin (A), guanin 

(G), cytosin (C) a uracil (U) (Obrázek č. 1 a 2). V DNA je uracil nahrazen thyminem (T). 

Jako monosacharid vystupuje v DNA deoxyribóza a v RNA ribóza. [4] 

Základní (primární) strukturou nukleových kyselin rozumíme řazení nukleotidů v řetězci. 

Ale nukleové kyseliny jsou schopny tvořit i struktury vyššího uspořádaní. Hovoříme  
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o sekundární a terciární struktuře. Nukleové báze v těchto strukturách spolu vytvářejí 

interakce, které vedou ke stabilizaci celé struktury. Nejznámější a nejběžnější interakce 

báze-báze, nacházející se v dvoušroubovici, je uspořádání podle tzv. Watson-

Crickovského (WC) párování (Obrázek č. 3). Adenin z jednoho řetězce je spojen 

s thyminem (případně uracilem) z řetězce druhého (tzv. komplementárního) pomocí dvou 

vodíkových můstku, guanin s cytosinem pomocí 3 vodíkových můstků. Tento typ 

párování nazýváme kanonické párování. [5] 

 

 

 
!

Obrázek č. 1: Složení nukleotidu (vlevo). Zobrazení základních bazí RNA a jejich 

připojení k páteři (vpravo). 
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Obrázek č. 2: Jednotlivé RNA báze včetně jmen atomů. 

 2.2.1 Párování bází 

  
Obrázek č. 3: Watson-Crickovské párování bází. Vlevo párování adeninu a thyminu 

pomocí dvou vodíkových můstků. Vpravo párování guaninu a cytosinu pomocí tří 

vodíkových vazeb. [5]  !

Kromě kanonického WC párování se ve strukturách nukleových kyselin (a hlavně 

v RNA) můžeme setkat i jinými druhy párování. U každého nukleotidu můžeme rozlišit 
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tři hrany, přes které se může párovat s jinou bází (Obrázek č. 4). Tyto strany se nazývají 

Hoogsteenova strana (Hoogsteen = H), Watson-Crickova strana (Watson-Crick = WC) 

a strana cukru (Sugar Edge = SE).  

 

Obrázek č. 4: Zobrazení klasifikace hran RNA báze.  

Systematickou klasifikaci a nomenklaturu RNA párování zavedl Leontis a Westhof 

v roce 2001.[6] Kromě interakcí mezi WC, SE a H hranou je uvažována ještě orientace 

báze (orientace glykosidické vazby, tj. vazby, která spojuje bázi s cukrem). Celkem tak, 

v RNA, můžeme hovořit o 12-ti rodinách s celkem 168 možnostmi párování. [6] 

Obrázek č. 5: Párování bází v pozici cis. Značky zobrazené v obrázcích nad typy spojení 

jsou shodné se značením párování v sekundární struktuře používaných v celé předložené 

práci. [6] 
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Obrázek č. 6: Párování bází v pozici trans. Značky zobrazené v obrázcích nad typy 

spojení jsou shodné se značením párování v sekundární struktuře používaných v celé 

předložené práci. [6] 

2.2.2 RNA motivy 

Kanonické a nekanonické párování bází RNA dovoluje molekule RNA složit se 

jedinečným způsobem do krátkých stavebních prvků. Tyto stavební bloky fungují jako 

kostičky lega a lze z nich postavit složité RNA struktury. Na úrovni sekundární struktury 

je RNA složena ze souborů smyček a šroubovic (Obrázek č. 7). Tyto motivy lze rozdělit 

do šesti základních stavebních bloků – duplex, jednovláknové oblasti (single-stranded 

regions), vyduté a zkřížené oblasti, vlásenky (hairpins) a vnitřní smyčky (internal loops). 

Obrázek č. 7: Motivy na úrovni sekundární struktury. Upraveno dle [7]. 
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Samotný duplex na svém povrchu obsahuje dvě prohlubně – žlábky. Žlábky nejsou stejné 

a liší se mezi sebou hloubkou a šířkou, což vede k jejich rozdělení na velký a malý žlábek 

(Obrázek č. 8). Velikost žlábku je způsobena asymetrickým uspořádáním párů bazí 

v řetězci RNA. Samotná báze je vázána pomocí glykosidické vazby k cukr-fosfátové 

páteři a v případě vytvoření komplementárního páru bazí, budou obě glykosidické vazby 

vycházet na jednu stranu dvoušroubovice, čímž dojde k vytvoření větší prohlubně 

na jedné straně a k menší na druhé straně duplexu. Žlábky fungují jako důležitá vazebná 

místa, ať již jiných biomolekul, tak i různých anorganických sloučenin. [8, 9] 

 

Obrázek č. 8: Velký a malý žlábek, mezi Adeninem–Tyminem (vlevo) 

a  Guaninem-Cytosinem (vpravo). Upraveno podle [9]. 

Mezi nejhojněji zastoupené sekundární elementy patří hairpiny. Tyto vlásenkové 

struktury hrají důležitou strukturní a funkční roli. Jsou tvořeny dvoušroubovicovým 

regionem zakončeným smyčkou. Tato smyčka může být tvořena minimálně třemi 

bázemi, ale optimálně 4-8. Nejvíce zastoupené a nejstabilnější jsou hairpiny se smyčkou 

délky čtyři tzv. „tetraloopy“. Tetraloopy se dají rozdělit do rodin podle složení smyčky. 

Asi 70% všech tetraloopů patří buď do rodiny UNCG nebo GNRA (N je libovolná báze 

a R je báze purinového typu).   

Na úrovni terciární struktury RNA se objevují interakce mezi dvoušroubovicemi, mezi 

různými nespárovanými regiony či mezi dvoušroubovicemi a nespárovaným regionem. 

Dvoušroubovice a nespárovaný region mohou vytvářet mnoho motivů. Jeden z nejvíce 

zastoupených je, pokud se jednovláknový segment zaplete s dvoušrouboví za vzniku 

trojšroubovice. Nespárové regiony mohou vytvářet tzv. „pseudoknoty“.  Což je stavební 

prvek, jehož smyčka se páruje s komplementární sekvencí na druhé straně smyčky.  
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Ve struktuře ribozomu se vyskytují určité úseky, které se opakují v různých organismech 

skoro ve stejné podobě nebo pouze s malou obměnou, jsou tzv.  „konzervované“. Tyto 

motivy sehrávají důležitou roli při kontrole translace a nebo se do ní přímo zapojují 

(sarcin-ricin loop, kink-turn motiv, L1 stalk či různé helixy).  

I přes usilovné studium struktury RNA, pořád zůstavají motivy, které nebyly 

klasifikovány či není známa jejich funkce. Pro naši práci jsme si vybrali jeden 

neklasifikovaný motiv, který byl poprvé popsán v článku Undestanding RNA Flexibility 

Using Explict Solvent Simulations: The Ribosomal and Group I Intron Reverse Kink-Turn 

Motifs [10].  Tento motiv obsahuje terciární RNA-RNA interakci, kdy čtyři adeniny jsou 

vázány vodíkovými vazbami ve žlábku A-RNA dvoušroubovice. Jak sekvence tohoto 

motivu, tak jeho 3D struktura můžou být evolučně konzervovány v ribozomu. Navíc 

tento nový nezařazený motiv může hrát klíčovou roli při ohýbání jiného strukturního 

motivu (reverzního kink-turn motivu). 

 

2.3 Ribozom 
Ribozom je jeden z nejsložitějších a největších biomolekulárních strojů, které doposud 

známe. Samotné určení atomární struktury ribozomu se ukázalo jako velká výzva. Tato 

výzva byla pokořena až v nedávné době a za určení atomární struktury ribozomu byla 

udělena Nobelova cena za chemii v roce 2009 V. Ramakrishnanovi, T. Steitzovi 

a A. Jonatové. Ribozom je komplexní struktura typicky složená ze dvou třetin z rRNA 

a z jedné třetiny z proteinů s průměrnou velikostí kolem 21 nm až 25 nm. Každý ribozom 

je rozdělen na dvě části, malou a velkou podjednotku (Obrázek č. 9). [11] 

 

Ribozomům se někdy přezdívá "továrna" na proteiny. Továrna kvůli tomu, že fungují 

jako neúnavný stroj na výrobu proteinů. Při samotné výrobě polypetidového řetězce se 

obě podjednotky spojí okolo mediátorové RNA (mRNA), čímž dojde k zahájení syntézy 

proteinů. Dle genetické informace, jež je obsažena v mRNA, dochází k napojování 

jednotlivých aminokyselin, jenž jsou přinášeny k ribozomu pomocí transférové RNA 

(tRNA). Menší podjednotka odpovídá za zachycení příslušné tRNA a její nasednutí 

na mRNA. Větší podjednotka poté zajistí uvolnění aminokyseliny z tRNA a vytvoření 

peptidické vazby mezi touto aminokyselinou a peptidickým řetězcem. Jednotlivé 

aminokyseliny přenesené tRNA jsou napojeny k polypetidovému řetězci díky 
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katalytickým vlastnostem ribozomu. Po ukončení výroby polypetidového řetězce se 

protein složí do aktivní formy a může začít vykonávat svou funkci v organismu. Celý 

proces syntézy polypetidového řetězce je ukončen rozdělením podjednotek a rozpadem 

ribozomu. [12] 

 

Ribozomy jsou vázány buď přímo na membránu drsného endoplazmatického retikula, 

nebo jsou volně rozptýleny v cytoplasmě. Vyskytují se v buňkách všech organismů 

tj. prokaryotech, eukaryotech i bakteriích. Ribozomy prokaryot a eukaryot jsou si velmi 

podobné. Bakteriální ribozomy jsou asi desetkrát tak rychlé v připojovaní aminokyselin 

k peptidickému řetězci. [12] 

 

  

Obrázek č. 9: Vpravo malá ribozomální podjednotka 30S pocházející z Thermus 

themophilius (PDB ID: 2WDK [13]). Vlevo velká ribozomální podjednotka 50S 

pocházející z Thermus themophilius (PDB ID: 2WDL [13]). 
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3. BIOINFORMATICKÁ ČÁST 

Bioinformatika je vědní obor, který se zabývá shromažďováním a analýzou biologických 

dat. Velmi úzce souvisí s celou řadou dalších odvětví jako je molekulární biologie, 

genomika, proteomika, genetika, statistika, výpočetní chemie, informatika, biomedicínské 

inženýrství, atd. Hlavním úkolem bioinformatiky je vývoj nástrojů a programů, které 

umožní získání důležitých informací o celé řadě biologických struktur (molekul). Jako 

příklad zájmů bioinformatiky v dnešní době lze uvést především sekvenční analýzu, 

anotaci genomu, analýzu genové exprese a regulace nebo předpověď struktury proteinu. 

Velmi důležitým odvětvím tohoto oboru je strukturální bioinformatika, která se věnuje 

analýze a predikci 3D struktur biologických makromolekul. Tato disciplína poskytuje 

prostředky, kterými dokážeme srovnávat sekvence, strukturní motivy nebo vazebné 

interakce napříč biomolekulami.  

Velmi užitečným zdrojem informací o biomolekulách jsou biologické databáze 

shromažďující informace získané z experimentálních technik, jako je NMR (nukleární 

magnetická rezonance), krystalografie a elektronové mikroskopie. Biologických databází 

existuje celá řada od databází sekvencí nukleotidů (EMBL, GenBank), přes databáze 

sekvencí proteinů (např. Swissprot), struktur biomolekul (PDB), struktur nukleových 

kyselin (NDB), genomové databáze (TIGR), nebo databáze obsahující informace  

o expresi genů (ArraExpress). 

Pro práci výpočetního chemika je asi nejcennějším zdrojem informací o struktuře 

biomolekul databáze RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB) (www.rcsb.org).  Jedná se 

o  komplexní databázi struktur proteinů, nukleových kyselin, jejich komplexů, popř. 

malých molekul (např. ligandů). K začátku roku 2015 obsahovala bezmála 106 000 

struktur, z nichž téměř 90 % pochází právě z rentgenové krystalografie. [13] Nejvyšší 

zastoupení v databázi mají struktury proteinů (93 % z celkového počtu struktur).  Kromě 

samotné 3D struktury biomolekuly může uživatel v této databázi nalézt množství 

užitečných informací týkající se původu biomolekuly, experimentální techniky či jiných 

relevantních dat týkajících se dané struktury. Každá struktura má v databázi své unikátní 

PDB ID (čtyřmístný kód). Uživatel si z této databáze může stáhnout kompletní informace 

pro biomolekulu v podobě textového souboru obsahující xyz souřadnice pro každý 

jednotlivý atom biomolekuly (pozici každého atomu v 3D prostoru). Tento soubor lze za 

pomocí vhodného softwaru (PyMol, VMD...) vizualizovat.  
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Webová podoba databáze poskytuje jednoduché analyzační nástroje, kterými lze např. 

srovnat dvě struktury (např. domény proteinu) pomocí sekvence a struktury. Pro hlubší 

analýzu, ať už proteinů nebo nukleových kyselin, existuje celá řada dalších nástrojů. 

Jeden z nich jsme použili při vyhledávání vstupních struktur pro molekulárně dynamické 

simulace. Program FR3D (Find 3D) [14] je dostupný online na webové stránce 

http://rna.bgsu.edu/main/software/fr3d/ a umožňuje vyhledat konkrétní 3D motivy v RNA 

strukturách.  

 

3.1 Výpočetní chemie 
Výpočetní chemie je relativně mladý vědní obor s širokým záběrem použití od návrhu 

nových materiálů až po modelování biologických procesů. V současnosti se tato metoda 

čím dál více uplatňuje jako cenný nástroj při studiu vlastností a struktury molekul, ale 

také jako kvalitní doplněk a rozšíření různých experimentů od spektroskopie až po 

krystalografii. Výpočetní chemie vládne širokou paletou různých metod založených na 

klasické či kvantové mechanice. Zda se použije kvantová nebo klasické mechanika je 

závislé na velikosti systému. Kvantová mechanika je sice výpočetně náročná, ale zato je 

přesná. Její požadavky na počítač vzrůstají s velikostí systému a tudíž ji bohužel můžeme 

použít jen pro jednoduché (malé) systémy. Oproti tomu klasické mechanika je schopna 

výpočetně zvládnout i velkou biomolekulu. Existuje i metoda založená na kombinaci 

kvantové a klasické mechaniky. Jedná se o tzv. QM/MM metodu (Quantum 

Mechanics/Molecular Mechanics) využívající kvantovou mechaniku pro oblast, kde 

probíhá námi studovaná chemická reakce, a molekulovou mechaniku pro zbytek systému. 

Molekulová Mechanika 

Molekulová mechanika (MM) vychází z klasické mechaniky tj. z Newtonových 

pohybových zákonů. Chování jednotlivých atomů, jež jsou popsány pomocí jeho 

poloměru a náboje, je aproximováno modelem hmotných bodů spojených pružinami. 

Metody MM, na rozdíl od kvantové mechaniky, ignorují distribuci elektronů a energie se 

počítá pouze jako funkce vzájemné pozice jader. Toto je umožněno Born-

Oppenheimerovou aproximací, která sjednotí jádro a obal do jednoho objektu.  [15] 
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Silové pole 

Silové pole je souhrn parametrů důležitých pro výpočet potenciální energie jež 

charakterizována jako součet různých příspěvků vazebných Evaz a nevazebných Enevaz 

interakcí (Obrázek č. 10). Mezi vazebné příspěvky řadíme energii vazeb (Evazeb), 

energii úhlú (Eúhlů) a energii dihedrálních úhlů (Edih). Nevazebné příspěvky v sobě 

zahrnují elektrostatické (Eel) a Van der Waalsovy interakce (EVdW). [15] 

E = Evaz + Eúhlů + Edih + Eel + EVdW 

 

Obrázek č. 10: Vazebné a nevazebné příspěvky v silovém poli 

Hodnoty jednotlivých parametrů silového pole (silové konstanty, rovnovážné délky 

vazeb, velikosti úhlů, náboje) lze získat na základě experimentů nebo kvantovými 

výpočty. Všechny tyto parametry jsou při spouštění výpočtu v souboru nazývaném 

topologie. To jaké silové pole se použije je závislé na studovaném systému. Existují 

pole, která jsou speciálně vyvinuta pro proteiny, nukleové kyseliny či membrány. 

Zjednodušení pomocí pružinek a hmotných bodů není jediná aproximace zaváděná 

v molekulové mechanice. Mezi další aproximace patří ořezání (cutoff), kdy dochází 

k snížení počtu počítaných nekovalentních interakcí zanedbáním nevazebných 

interakcí na dlouhých vzdálenostech. [15] 
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Molekulová Dynamika 

Molekulová dynamika (MD) popisuje chování systému v závislosti na čase tj. simuluje 

posloupnost stavů studovaného systému v čase. Pro výpočet pohybu a rychlosti jsou 

použity Newtonovy zákony. Z potenciální energie se vypočítá síla působící na každý 

atom a následně rychlost daného atomu. Standardně simulace běží v řádech stovek 

nanosekund (1 ns = 10-9 s) u molekulové mechaniky a stovky pikosekund  

(1 ps = 10- 12 s) u kvantové mechaniky. Nejpoužívanějším balíčkem programů je 

AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement)[16], který jsme si 

vybrali i my pro naší praktickou část. Tento programový balík je tvořen sadou 

programů umožňujících výpočty molekulové mechaniky, molekulové modelování či 

simulaci biomolekul.  
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

Předložená práce se zabývá studiem nukleových kyselin použitím prostředků 

molekulového modelování.  Předmětem zájmu se stal již dříve publikovaný [10], zatím 

nepopsaný a nestudovaný RNA strukturní motiv. Cílem této práce bylo jak zodpovězení 

otázky, zda se tento motiv vyskytuje v dostupných strukturách ribozomů napříč 

organismy, tak studium tohoto motivu prostředky výpočetní chemie. Motiv byl studován 

v různých strukturních kontextech za účelem zjištění jeho stability v molekulově 

dynamických simulacích.  

4.1 Vyhledání motivu (FR3D) 
Jeden z motivů popsaných v práci Sklenovský et al., byl použit jako vzor pro vyhledání 

pomocí FR3D programu. Tento program byl speciálně vyvinut pro vyhledání malých 

RNA motivů z dostupných experimentálních struktur obsahující RNA. Program funguje 

jak online, tak i lokálně na pracovní stanici v závislosti na složitosti vyhledávání. 

Samotné vyhledávání může probíhat dvěma způsoby – pomocí geometrické nebo 

symbolické shody. Geometrické vyhledávání slouží k nalezení motivů dle jejich 

prostorové podoby („Jak moc daná kostka lega je podobná jiné kostce lega.“) Je jen 

na zadavateli, jak upřesní zadaný motiv. Čím přísnější kritéria bude klást na vyhledávané 

motivy, tím zužuje počet nalezených motivů. Upřesnění probíhá nejenom zadáním 

samotného motivu, ale lze i upřesnit párování mezi jednotlivými nukleotidy. 

U symbolického vyhledávání lze upřesnit o jaký nukleotid se jedná, s čím se má párovat 

či vzdálenost této vazby. 

 

V našim případě jsme pro nalezení motivu použili geometrické vyhledávání. Námi 

studovaný motiv je v článku Sklenovský et al. [10] popsán v různých organismech.  

Pro samotné zadání geometrického vyhledávání jsme zvolili motiv pocházející z bakterie 

Haloarcula marismortui přesněji z její velké ribozomální podjednotky. Motiv byl 

vystřižen ze struktury uložené pod PDB kódem 3CC2 [17]. Třídimenzionální 

a sekundární struktura, včetně číslování vybraných bází dle 3CC2, je zobrazeno 

v Obrázku č. 11. Samotné vyhledávání probíhá tak, že se zadanému motivu vytvoří 

interakční matice obsahující párování mezi jednotlivými bázemi (Obrázek č. 12) a pak se 

již jen čeká až algoritmus FR3D programu dokončí vyhledávání.  
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Obrázek č. 11: 3D struktura motivu z 3CC2 [17] použitého jako templát k vyhledávání 

(vpravo). Sekundární struktura motivu z 3CC2 (vlevo). 

 

Obrázek č. 12: Interakční matice námi zadaného motivu do FR3D aplikace. Vyhledávání 

probíhalo na strukturách s rozlišením lepším než 3.0 Å. 

FR3D aplikace s použitím námi zadaného motivu nalezla celkem 12 kandidátů obsahující 

hledaný motiv (Obrázek č. 13, Tabulka č. 1). Nalezené motivy pocházely z různých 

organismů a dokonce ani nebyly všechny ribozomální. Bohužel ne všechny nalezené 

motivy byly použitelné pro molekulárně-dynamickou simulaci. Motiv musel být 

kompaktní tzn. jednotlivé řetězce tvořící motiv musely být tvořeny bázemi jdoucími 

za sebou. Pokud by to tak nebylo motiv, by se mohl v simulaci rozpadnout. 

Po prozkoumání všech vyhledaných motivů jsme vybrali motiv pocházející 

z S-adenosylmethionin-II (SAM-II) riboswitche [18]. 
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Obrázek č. 13: Tabulka s výsledky vyhledávání aplikace FR3D. 

Tabulka č. 1: Souhrnné výsledky nalezených motivů včetně jejich PDB kódu a čísel 

reziduí tvořící daný motiv.  

 

4.2 Příprava motivů 
Studovaný motiv pochází ze struktury SAM-II riboswitche (PDB kód: 2QWY [18], 

rozlišení 2.8 Å), kde se nalézá na 5´ konci biomolekuly (Obrázek č. 14). Jelikož v rámci 

vyhledávání nebyl kladen požadavek na jednotlivé báze, ale pouze na geometrické 

uspořádání, neobsahuje námi zvolený motiv čtyři adeniny vnořené v malém žlábku, tak 

jak je to v templátu, ale obsahuje tři adeniny a jeden uracil. Samotný vyhledaný motiv 
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obsahoval 14 bází. Pro simulaci jsme ještě tento motiv rozšířili o více bazí, abychom lépe 

prozkoumali vliv strukturního kontextu na stabilitu struktury, tj. jako velký musí být 

motiv, aby byl stabilní. Přidávání bází nakonec vedlo k tomu, že jsme měli tři různě velké 

výřezy obsahující daný motiv. Navíc jsme ještě přidali simulaci samotného riboswitche 

(celé struktury 2QWY), abychom zjistili zda je motiv stabilní také v kontextu celé 

biomolekuly. Čísla residuí jednotlivých výřezu jsou souhrnně uvedeny v tabulce č. 2. 

 
 
  

 
 

 

Obrázek č. 14: 3D struktura (vpravo) a sekundární struktura SAM-II riboswitche (vlevo) 

včetně číslování residuí (PDB ID: 2QWY [18]). 
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Tabulka č.2: Seznam studovaných systémů. Čísla reziduí odpovídají číslování v řetězci 

B ve struktuře 2QWY. Číslování odpovídá Obrázku č.14.  

Systém celkový počet residuí čísla residuí  

2QWY 50 (+SAM) 2-51 (+SAM) 

výřez 1 14 2-6, 24-28, 34-37 

výřez 2 16 2-6, 24-28, 32-37 

výřez 3 19 2-6, 24-37 

 

V teoretické části jsme se zaměřili hlavně na ribozom z důvodu předpokladu, že hledaný 

motiv se bude vyskytovat hlavně v ribozomech proto nebyl jiným RNA elementům 

věnován prostor. Ale v tomto bodě by bylo vhodné představit podrobněji strukturu  

ze které pochází námi zvolený motiv pocházející z riboswitche.  

Riboswitche („RNA přepínače“) fungují jako jedna z možností regulace důležitých genů 

na úrovni exprese. Dříve byla regulační funkce přisuzována proteinům, avšak nyní se 

uvažuje, že původními katalyzátory byly samotné ribonukleové kyseliny [19]. Tyto RNA 

kontrolní elementy nevyžadují asistenci proteinů tzn., že jsou schopny reagovat 

na určitou koncentraci ligandu (cílové molekuly) přímo bez přítomnosti proteinových 

prostředníků [20, 21]. Riboswitch je 5´-netraslatovaný úsek molekuly mRNA schopný 

reagovat na přítomnost určité malé molekuly změnou své konformace a tím ovlivnit 

aktivitu genu [22]. Riboswitche pružně reagují na změny koncentrace metabolitu, tím jak 

se změní úroveň exprese odpovídajícího genu a tím změněnou hladinou proteinu v buňce. 

Každý riboswitch se skládá ze dvou částí – aptameru vázající ligand a expresní domény 

odpovídající na navázaní ligandu změnou prostorové konformace, což způsobí 

zablokování či spuštění exprese. Změna konformace vyřadí z funkce vazebné místo pro 

ribozom, čímž dojde k zamezení translace, nebo předčasnému ukončení trakskripce či až 

k urychlení degradace mRNA. Riboswitche jsou svých mechanismem funkce i strukturou 

velmi rozmanité. Samotné riboswitche můžeme rozdělit na dvě třídy dle typu 

prostorového uspořádání [23].  

Námi studovaný motiv pochází s S-adenosylmethion-II riboswitche [18]. Tento druh 

riboswitche se nachází převážně v proteobakteriích. Jak již z názvu plyne, tento systém 

využívá jako ligand S-adenosylmethionin (SAM).  U SAM riboswitche mRNA kóduje 
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geny zodpovědné za metabolity síry, biosyntézu a transport důležitých meziproduktů pro 

syntézu cysteinu, methioninu a S-adenosylemethionu. Tyto riboswitche pružně reagují  

na změny koncentrace metabolitů a tím reagují úpravou exprese souvisejících genů.  

4.3 MD simulace 
Pro samotné spuštění molekulárně dynamické (MD) simulace musí být ke každé struktuře 

vytvořeny vstupní soubory obsahující informace o souřadnicích všech atomů a o všech 

parametrech, které se dané struktury týkají (náboje, vdW poloměry, parametry vazeb, 

úhlů, dihedrálních úhlů). Soubory s těmito informacemi byly získány pomocí modulu 

tLEaP programového balíku AMBER 12 [16]. Pomocí této aplikace byly také ke každé 

RNA struktuře přidány draselné ionty kompenzující záporný náboj RNA a následně byla 

celá struktura i s ionty zasolvatována v oktahedrálním boxu (Obrázek č. 15) s využitím 

explicitního modelu vody (SPC/E model [24]).   

 

Obrázek č. 15: Zasolvatovaná struktura molekuly SAM-II riboswitche v oktahedrálním 

boxu. 
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Před samotným produkčním během MD simulace, byla každá RNA struktura včetně 

protiiontů a solvatačního boxu, minimalizována a ekvilibrována. První krok minimalizace 

zahrnoval minimalizaci vodíkových atomů molekuly RNA, tento krok byl následovaný 

minimalizací protiiontů a molekul vody. Poté byl RNA struktuře omezen pohyb a byla 

spuštěna krátká 10 ps dynamika za účelem ustálení hustoty vody v systému. Po ustálení 

hustoty vody následovala minimalizace RNA. Bázím byl umožněn pohyb a na atomy 

páteře byla aplikována silová konstanta zamezující pohyb atomů páteře. Tato silová 

konstanta byla postupně snižována v několika minimalizačních krocích. Po úplné relaxaci 

systému pokračovala ekvilibrační část simulačního protokolu. Systém byl během 100 ps 

postupně, za konstantní teploty a tlaku tzv. NpT podmínek, zahříván na 298.15 K.  

Samotná simulace byla provedena s využitím periodických okrajových podmínek (PBC), 

v NpT (298.15 K, 1 atm), s časovým krokem 2 fs. Celý simulační protokol byl 

uskutečněn pomocí programu PMEMD příslušící k programovému balíku AMBER [16]. 

Všechny simulace byly provedeny silovým polem ff12SB programového balíku 

AMBER, které je v současné době používáno jako výchozí pro proteiny i nukleové 

kyseliny. MD simulace všech výřezů byla provedena třikrát pro větší sampling 

konformačního prostoru.  

4.4 Výsledky 
Všechny motivy byly simulovány na časové škále 200 ns a následně analyzovány pomocí 

programu ptraj z balíčku AMBER. Všechny simulace jsme i vizuálně zkontrolovali 

v programu VMD.  Samotná analýza byla rozdělena na dvě hlavní části. Jedna se 

zaměřila na celkovou stabilitu daného motivu monitorovanou pomocí root-mean-square 

deviation (RMSD). Jedná se o relativní odchylku čtverců vzdáleností vstupní/referenční 

struktury (krystal) a struktury v daném čase simulace. Stručně řečeno, čím vyšší je 

RMSD, tím je struktura více odlišná od vstupní struktury. Druhá část se zabývala vnitřní 

stabilitou tvořenou vodíkovými můstky mezi jednotlivými bázemi daného motivu.  

U obou částí jsme se vždy zaměřili na základní motiv tvořený 14 bázemi. 

4.4.1 Globální stabilita motivů 

Jako globální parametr pro popis stability motivu jsme zvolili RMSD. Tento ukazatel 

nemusí být vždy vhodný, ale v našem případě jsme se zaměřili pouze na malé motivy, 

a ty dokáže RMSD relativně dobře charakterizovat. Vždy se jedná, ale pouze o globální 

pohled a i nízké RMSD nemusí vždy ukazovat na stabilní motiv. U všech motivů jsme 
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RMSD vždy počítali jen přes základní motiv čítající 14 bází. RMSD bylo počítáno přes 

atomy páteře. 

Výřez 1 

Výřez 1 je základním motivem o 14 bázích a proto by se dalo předpokládat, že bude 

nejméně stabilní. Ze tří simulací tohoto motivu plyne, že i když je tento motiv silně 

vytržen z kontextu, dokáže se udržet po desítky nanosekund (Obrázek č. 16). Jen 

v jednom případě a to v simulaci č. 1, došlo k nevratnému odtržení vnořeného řetězce tří 

adeninů a jednoho uracilu z malého žlábku, k čemuž došlo kolem 50 ns (viz Obrázek 

č. 16 a 18). Toto je vidět v grafu zobrazující RMSD všech simulací. Zbývající dvě 

simulace byly po celou dobu stabilní a docházelo jen k nepatrnému odtrhávání krajních 

bází, což nemělo vliv na celkovou stabilitu a docházelo jen k mírným výkyvům RMSD. 

 

Obrázek č. 16: RMSD všech simulovaných struktur. 

Výřez 2 

Výřez 2 obsahuje 16 bází je tedy o jeden pár bází větší než výřez 1. Všechny tři simulace 

výřezu 2 byly velmi stabilní a nedocházelo k velkým výkyvům v RMSD (viz Obrázek 

č. 16 a 18). Ve všech třech simulacích se hodnoty nedostanou přes 2.5 Å, což ukazuje  

na velkou stabilitu daného výřezu. Dle RMSD byly tyto simulace ještě stabilnější než  

u výřezu 3, který již z kontextu by měl být nejvíce stabilním motivem. 
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Výřez 3 

Výřez 3 byl z daných výřezů největší a jako jediný obsahoval také smyčku spojující jeden 

řetězec duplexu s řetězcem obsahující tři adeniny a jeden uracil. Toto uspořádání již  

na první pohled vypadá, že bude stabilní, což potvrdily i naše tři simulace. První a třetí 

simulace je stabilní s hodnotami nepřevyšujícími 2 Å. Druhá simulace je sice mírně 

nestabilní, ale dle RMSD se motiv dokáže vrátit zpátky (viz Obrázek č. 16 a 18). 

 

4.4.2 Vnitřní stabilita motivů 

Vnitřní stabilita motivů byla sledována pomocí vodíkových vazeb spojující malý žlábek 

duplexu a tři adeniny a uracil. U všech motivů jsme monitorovali vodíkové vazby 

v základním motivu tj. pro 14-ti bázový motiv. Navíc jsme také změřili všechny další 

vodíkové vazby mezi žlábkem a vláknem RNA obsahující tři adeniny a uracil. U prvního 

výřezu jsme tedy sledovali 7 vazeb, u druhého 11 vazeb a u třetího také 11 vazeb. Aby 

byla vazba „přítomna“ nesmí její délka přesáhnout 3.5 Å. Výčet všech měřených vazeb je 

shrnut v Příloze č. 2. Čím více vodíkových vazeb je v daném momentu přítomno, tím je 

motiv více stabilní. 

Počet studovaných vodíkových vazeb v průběhu simulací znázorňuje Obrázek č. 17.  

Z obrázku je patrné, že motiv, který není vytržen z kontextu a je simulován v celé 

struktuře 2QWY je nejstabilnější. Dochází zde pouze k lokální fluktuaci vodíkových 

vazeb, jejich celkový počet se mění mezi 6 a 7. 

 

U výřezu 1 je vidět stabilita základního motivu až na drobné fluktuace krajních bází, 

vyjma simulace č. 1, kde došlo k úplnému rozpadu (viz Obrázek č. 17). Stabilita motivu 

v tomto kontextu je překvapivým výsledkem, neboť se jedná o strukturu pouze 10-ti bází, 

která má v malém žlábku vložené čtyři báze držené pouhými 7-mi vodíkovými vazbami. 

Pravděpodobně jsou ale tyto stabilizující interakce dostačující k tomu aby byl motiv 

stabilní, což vede k myšlence, že se již na tuto strukturu dá pohlížet jako na nejmenší 

možný motiv. 
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Obrázek č. 17: Počet vodíkových vazeb v průběhu jednotlivých simulací všech motivů. 

Barevná škála udává počet vazeb v základním motivu. Maximum je sedm (tmavě modrá) 

a minimum je jedna vazba (červená). 

 

Výřez 2 je relativně stabilní, opět až na drobné fluktuace krajních bází. U simulace č. 3 

došlo k lokálnímu rozpadu, ten byl ale vratný a celá simulace se dá považovat také 

za stabilní. 

 

Výřez 3 je největším motivem, který základní motiv obsahuje. Rozšířením o báze smyčky 

přibyly nejen stabilizující vodíkové interakce, ale také patrové interakce mezi bázemi 

smyčky. Výřez 3, simulace č. 2 potvrzuje očekáváný výsledek, že pokud motiv dále 

rozšíříme a tím zvýšíme počet stabilizujících interakcí, zvýší se jeho celková stabilita. 

Z porovnání počtu vodíkových vazeb této simulace a simulace celého riboswitche plyne 



 29 

totožné chování. Simulace č. 1 se chová stejně jako simulace ostatních výřezů.  

U simulace č. 3 dochází k nahrazení nativních vodíkových vazeb jinými vodíkovými 

vazbami, ale nadále se drží báze ve žlábku a nedochází k rozpadu celé struktury (Obrázek 

č. 18). Chování u simulace č. 3 (stejně jako u výřezu 1, simulace č. 1) může být 

způsobeno náhodným prohledáváním konformačního prostoru molekuly.  

 

 
 

Obrázek č. 18: Struktury simulovaných motivů po 200 ns MD. RMSD bylo počítáno 

k základnímu motivu v 2QWY po 200 ns přes atomy N1, N3, C1’, O3’ a O5’. 
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5. ZÁVĚR 

Počítačové simulace nukleových kyselin zažívají v posledním desetiletí velký rozmach. 

Je to způsobeno hlavně rozvojem výpočetních metod, vzrůstající výpočetní silou 

a narůstajícím počtem experimentálních struktur dostupných ve strukturních databázích.  

Studium nukleových kyselin s využitím prostředků výpočetní chemie je náplní i této 

práce. Předmětem zájmu se stal dříve publikovaný, ale málo studovaný RNA motiv. 

Hlavní problémy, které nás zajímaly a staly se tak cílem naší práce, byly spojeny 

s výskytem tohoto motivu v ribozomech s rozlišením pod 3 Å a se stabilitou tohoto 

motivu v molekulově dynamických simulacích.  

K posouzení výskytu tohoto motivu v ribozomech jsme využili webovou podobu 

programu FR3D, kde jsme díky geometrickému vyhledávání motivu nalezli 12 výskytů 

tohoto motivu ve strukturách ribozomů a riboswitchů. Počet nalezených výsledků je zde 

hodně ovlivněn zadaným kritériem rozlišení struktury. Velké a malé podjednotky 

ribozomů jsou obrovské biomolekuly, sestávající se jak z proteinů tak z rRNA. Rozlišení 

těchto struktur se potom pohybuje i nad 3 Å. Pro další potřeby bylo ovšem nutné získat 

co nejpřesnější strukturu. K dalšímu studiu jsme vybrali strukturu, která pochází  

ze struktury SAM-II riboswitche. Ve strukturních databázích ji lze nalézt pod pdb kódem 

2QWY. 

Námi vybraná struktura byla studována metodami výpočetní chemie, resp. molekulové 

dynamiky. Zajímala nás nejen stabilita tohoto motivu v kontextu celé struktury 2QWY, 

ale také jaký nejmenší motiv by mohl být stabilní. Proto byly ze struktury SAM-II 

riboswitche postupně vytvořeny 3 výřezy, které se od sebe lišily počtem nukleových bází. 

Výřez č. 1 byl základním motivem o 14-ti bázích a odpovídal pouze dříve publikovanému 

motivu. Výřez č. 2  byl oproti výřezu č. 1 rozšířen o jeden pár bází, celkem tedy 

obsahoval 16 bází. Dále byly přidány báze smyčky, spojující RNA duplex s vláknem 

vnořeným v malém žlábku, a byl tak vytvořen výřez č. 3, celkem o 19-ti bázích.   

Za účelem zvýšení prohledávání konformačního prostoru byl každý výřez simulován 

třikrát.  

Stabilita motivu byla posouzena ze dvou pohledů, RMSD základního motivu v různých 

kontextech a počtu stabilizujících vodíkových interakcí v průběhu simulace. 
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Až na drobné lokální fluktuace, které byly vratné, bylo RMSD základního motivu stabilní 

a nepřesahovalo 2 Å. Výjimkou byla jedna ze simulací výřezu č. 1, kde došlo k rozpadu 

základního motivu. To mohlo být ale stále ještě způsobeno náhodným prohledáváním 

konformačního prostoru molekuly.  

Studium počtu stabilizujících vodíkových interakcí poukázalo na překvapivý výsledek, že 

již základní motiv (výřez č. 1) je dostatečně stabilní, aby se o něm dalo uvažovat jako  

o samostatném motivu. Se zvětšováním kontextu se stabilita zvětšuje, což se ale 

předpokládalo.  

Z naší práce plyne, že studovaný motiv je pravděpodobně geometricky i strukturně 

konzervovaný ve strukturách ribozomů. Toto tvrzení by bylo v budoucnu dobré podložit 

rozsáhlejší analýzou, přes více dostupných struktur ribozomů. Dále se o motivu dá 

prohlásit, že již v nejmenším možném kontextu je stabilní v molekulové dynamice. Ještě 

větší vhled by přineslo prodloužení časové škály v molekulové dynamice, posouzení 

vlivu koncentrace, či použití dokonalejších výpočetních metod, které by zvýšily 

prohledávání konformačního prostoru molekuly. 
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Tabulka č. 1: Souhrnné výsledky nalezených motivů včetně jejich PDB kódu a čísel 

reziduí tvořící daný motiv.  

Tabulka č. 2: Seznam studovaných systémů. Čísla reziduí odpovídají číslování v řetězci 

B ve struktuře 2QWY. Číslování odpovídá obrázku č.14.  
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1:  

Příprava struktury v modulu tLEaP, programového balíku AMBER 

Příprava motivu na simulaci probíhala pomocí programu AMBER. Pro tuto 

simulaci je nutné spustit AMBER v konzoli ze složky, kde je připravený vstupní 

soubor, v našem případě soubor ve formátu pdb, což je struktura získaná z databáze 

pdb.org. Dále jsme postupovali v těchto krocích: 

1. Spustili jsme tleap pomocí příkazu tleap –f leaprc.ff10. 

2. Nahráli jsme parametry explicitní vody, kterou budeme dále používat.  

loadamberparams frcmod.ionsjc_spce. 

3. Načetli jsme předem připravené PDB pomocí příkazu (název) = loadpdb 

(předem připravené PDB)  například pdb = loadpdb 2QWY.pdb.  

4. Umístili jsme molekulu do středu pomocí příkazu alignaxes pdb. 

5. Přidali jsme vody pomocí solvateoct pdb SPCEBOX 10.0. SPCEBOX 

označuje typ vody, 10.0 je vzdálenost od molekuly k vnější hraně boxu (v 

angstromech).  

6. Příkazem addions pdb K+ 0 jsme k molekule přidali draselné kationty k 

vyrovnání náboje celého systému na 0. 

7. Uložili jsme topologii a koordináty pomocí saveamberparm pdb 2QWY.top 

2QWY.crd. 

8. Uložili jsme si upravené PDB pomocí savepdb pdb 2QWY-box.pdb. 
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Příloha č. 2  

Tabulka: Vodíkové vazby v jednotlivých motivech včetně residuí a názvů atomů 

a číslování příslušnému danému motivu. 

Vodíkové vazby 
 ATOM1 ATOM2 

2QWY 

A32 (N1) C28 (O2') 
A32 (N6) C3 (O2) 
A32 (N6) C28 (O2) 
A32 (N7) C3 (O2') 
A34 (N6) C4 (O2') 
A35 (N1) G4 (N2) 
A35 (N3) G27 (O2') 
A35 (N6) G5 (O4') 
A36 (N1) G5 (O2') 
A36 (N3) C26 (O2') 
U37 (O2) G5 (N2) 

Výřez 1 
(základní motiv) 

A12 (N1) G3 (N2) 
A11 (N6) G3 (O2') 
U14 (O2) G4 (N2) 
A13 (N1) G4 (O2') 
A12 (N6) G4 (O4') 
A13 (N3) C8 (O2') 
A12 (N3) G9 (O2') 

Výřez 2 

A11 (N6) C2 (O2) 
A11 (N7) C2 (O2') 
A15 (N3) C8 (O2') 
A11 (N1) C10 (O2') 
A11 (N6) C10 (O2) 
A14 (N1) G3 (N2) 
A13 (N6) G3 (O2') 
U16 (O2) G4 (N2) 
A15 (N1) G4 (O2') 
A14 (N6) G4 (O4') 
A14 (N3) G9 (O2') 

Výřez 3 

A14 (N1) C10 (O2') 
A14 (N6) C2 (O2) 
A14 (N6) C10 (O2) 
A14 (N7) C2 (O2') 
A16 (N16) G3 (O2') 
A17 (N1) G3 (N2) 
A17 (N3) G9 (O2') 
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A17 (N6) G4 (O4') 
A18 (N1) G4 (O2') 
A18 (N3) C8 (O2') 
U19 (O2) G4 (N2) 

 

 

 


