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Przykłady ze świata makro
Przeciaganie liny przez cylindryczny otwór prowadzi do zaciskania węzła i 
zablokowania otworu. 



Zastosowania praktyczne



Szycie

Węzeł blokuje się na szczelinie utworzonej przez opuszki palców, po czym 
zaciska się

(ze strony www  „Szycie dla początkujących”)



Polująca murena

Murena zwija się w węzeł aby uzyskać punkt oparcia niezbędny do wyrywania 
kawałków ciała z ryby, na którą poluje.



A w mikroświecie?



Białka

• wielkocząsteczkowe (103-107 Da) biopolimery, 
złożone z aminokwasów połączonych wiazaniami 
peptydowymi

węgiel Cα



Zwijanie białek
W warunkach fizjologicznych białka spontanicznie zwijają się do 
specyficznej dla siebie struktury trzeciorzędowej (tzw. stanu natywnego).

• struktura pierwszorzędowa determinuje kształt

• funkcja podąża za formą

FUNKCJA

(odwrotnie niż w przypadku 
architektury modernistycznej)



bierzemy pod uwagę tylko łańcuch peptydowy

+ problem domknięcia

Węzły w białkach



minimalny kawałek łańcucha , 
który jeszcze tworzy węzeł

końce węzła

rdzeń węzła

(W. R. Taylor, Nature, 406, 916, 2000)

Rdzeń węzła



acetohydroxy acid
isomeroreductase carbonic anhydrase

węzeł głęboki:
długość łańcucha: 513 aa 
rdzeń węzła: 245-444

węzeł płytki:
długość łańcucha: 276 aa 
rdzeń węzła: 39-272

Węzły płytkie i głębokie



1994 - odkrycie pierwszych zawęźlonych białek (Mansfield, Nat. Struct. Biol,, 1, 213, 1994)
2000 - odkrycie pierwszych głębokich węzłów (W. R. Taylor, Nature, 406, 916, 2000)
2006 -
2009 -

273 białka z węzłami (Virnau et al, PLoS Comput. Biol., 2, e45, 2006)
węzeł 61 w białku α-haloacid dehalogenase (D. Bolinger et al, 2009)

(Virnau et al, PLoS Comput. Biol., 2, e45, 2006)

Węzły w białkach



Najbardziej skomplikowany węzeł w 
białkach (jak na razie) 

węzeł 61:

halocarboxylic acid 
dehalogenase (PBD 
code: 3BJX)

zwany też preclowym

lub "węzłem sztauera"

wykorzystywany przez 
sztauerów przy załadunku 
towarów na statek

Bölinger et al PLoS Comput 
Biol 6.4 (2010): e1000731.



Białka w komórce

mitochondria

rybosomy

retikulum    
endoplazmatyczne

Wiele białek, których "miejscem pracy" sa organelle komórkowe, musi zostać 
przetransportowane przez otaczające je błony



Rozwijanie białek w komórce

- translokacja przez błony (np. podczas transport do mitochondriów)

- degradacja w proteasomie

Białka są transportowane przez pory, 
których promień jest dużo mniejszy od 
rozmiarów zwiniętych struktur 
białkowych, a zatem translokacja mui 
wiązac się z rozwijaniem

(Sato et al, 2005)



Znaczenie modeli numerycznych:

• eksperymenty dają ograniczoną informację o przebiegu procesu 
rozwijania (odległość między końcami, siła oporu etc.)

• modelowanie numeryczne pozwala na powiązanie 
poszczególnych momentów na trajektoriach rozciągania/zwijania 
z konkretnymi zmianami konformacyjnymi w białku



Modele pełnoatomowe

• najwierniejsze, ale i najdroższe 
numerycznie

• osiągalne skale czasowe są 
o kilka rzędów wielkości krótsze 
niż w eksperymencie

• trudno jest za ich pomocą 
otrzymać dużą liczbę trajektorii, 
pozwalającą na uzyskanie 
wyników o dużej wiarygodności 
statystycznej



Model gruboziarnisty białka

• redukcja liczby stopni swobody
• oddziaływania efektywne

Modele Go – konstruowane na podstawie informacji o 
strukturze natywnej

H. Abe and N. Go, Biopolymers 20, 1013 (1981)



Szczegóły modelu

C

(implementacja: Cieplak, Hoang, Robbins) 

Poszczególne aminokwasy zastępujemy „kulkami” 
umieszczonymi w miejscach węgli Cα



Potencjał: szkielet
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Potencjał: kontakty natywne

kontakt natywny

V(r)

r
6 2σ

ε

potencjał Lennarda-Jonesari
rj

• stan natywny minimum 
potencjału

0ijr r< w stanie natywnym

12 6

( ) 4 ij ij
ijV r

r r
σ σ

ε
    
 = −   
     

minimum odpowiadające 
odległości w stanie natywnym



47

Potencjał: kontakty nienatynwe

V(r)

r

odpychanie
12

( ) 4ijV r
r
σε

  =   
   

ri

rj

σ = 4Å

0ijr r> w stanie natywnym



Dynamika Langevina

m γ= − +r F r Γ i i i i

przypadkowe zderzenia z cząstkami ośrodka

( )( ) ( ') 2 'B ijt t k T t tγ δ δ= −Γ Γ Ii j

• utrzymuje stałą temperaturę

• modeluje oddziaływanie białka z otaczającą cieczą

• źródło fluktuacji
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Przeciąganie białek z węzłami

Czy zaciśnie się blokując por?



Węzły w białkach zaciskają się 
pod wpływem siły

Sułkowska, Sułkowski, Szymczak,Cieplak 
PRL., 100, 058106, 2008

F

Dzubiella, Biophys J, 96, 831, 2009

modelowanie gruboziarniste

symulacje pełnoatomowe

Bornschlögl et al , Biophys J, 96, 1508, 2009 eksperymenty

trajektorie końców węzła



Końce węzła zatrzymują się na ostrych 
zakrętach łańcucha peptydowego 

Węzeł jest zatrzymywany przez ostre zakręty w łańcuchu peptydowym, 
w których zwykle znajduje się prolina, glicyna lub alanina.   



Pogięty wąż (ogrodowy)...

białko przypomina raczej stary, 
pogięty wąż ogrodowy niż linę 



Ciągnięcie takiego węża...

...to szarpanina - wąż blokuje się na 
zgięciach, a węzeł stopniowo zaciska się



Czy białkowy węzeł zapcha por?

(Dzubiella, Biophys J, 96, 831, 2009)

• promień żyracji zaciśniętego węzła to ~7-8Å

• najwęższy otwór w porach mitochondrialnych ma ~12-13 Å 
średnicy

(Rehling et al, Nat. Rev. Mol. Cell Biol , 19, 530, 2004)

• podobnej wielkości są otwory wlotowe proteasomu

(Forster & Hill, Trends Cell Biol, 11, 550, 2003)

(średnica > 15-16 Å)



Czyli ma szanse utknąć....

- A ja ci mówię, że to są skutki tego – rzekł Puchatek gniewnie – że się 
nie ma drzwi frontowych dostatecznie szerokich...



Dodajemy por do modelu 
numerycznego
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(J.M.Deutsch, 2013)



Białko i por

F siła F przyłożona do sekwencji 
sygnałowej

sekwencja sygnałowa

- dynamika Langevina 

jednostka siły: ε/Å ~  70pN

jednostka czasu τ ~ 1μs

r=6.5Å



Utknięcie...
Pułapka topologiczna:

Zawęźlone białko (metylotransferaza E. Coli) jest wciągane do poru pod 
wpływem stałej siły)

F=2 ε/Å



- Utknąłeś? - zapytał Królik. 
- Nie, skąd? - odparł Puchatek niedbale. - Ot, po 
prostu wypoczywam, rozmyślam i mruczę do siebie 
samego.



Trajektorie końców węzła

zaciśnięty węzeł:
14-15 aa, 
Rg ~7.5-8 Å 

pdb: 1ns5, trefoil. F=4 ε/Å P.S., Biochem. Soc. Trans. , 41:620, 2013  



Im bardziej się starasz, tym gorzej 
idzie

A B

1p

2p C

pdb: 2k0a, trójlistnik
Puchatek wyciągnął łapkę i Królik zaczął 
ją ciągnąć i ciągnąć z całych sił. ...

utknął

przeszedł



Liny a białka

• w procesie zaciskania węzła w przypadku mikroskopowym ważne są  
zarówno tarcie łańcucha jak i fluktuacje cieplne

• w przypadku makroskopowym, fluktuacje są zaniedbywalne i węzeł - raz 
zaciśnięty - sam się już nie rozplącze

• jeśli siła zostanie wyłączona, białko zaczyna się zwijać, a węzeł się luzuje
• lina jest (prawie) jednorodna, w odróżnieniu od białka



- Czy chcesz przez to powiedzieć, że ja się nigdy stąd nie wydostanę?
- Chcę przez to powiedzieć - rzekł Królik - że jeśli się już przepchałeś 
tak daleko, byłaby wielka szkoda zmarnować ten cały twój wysiłek. 

Jak uniknąć utknięcia?



• Siły pochodzenia biologicznego mają charakter cykliczny,
gdyż motory molekularne transformują energię chemiczną w 
mechaniczną w cyklu hydrolizy ATP

Siły cykliczne



- W najgorszym razie, jeśli nie będziemy cię mogli 
wyciągnąć, Kubusiu, to wepchniemy cię z powrotem.



Uporczywe próby

F

t
450μs   450μs

pdb: 1ns5, trefoil. F=3 ε/Å



Cofnąć się, by skoczyć dalej

1ns5 (N), .F=3 ε/Å
T=4500τ

oddychanie

P. S., Sci. Rep., 6, 21702, 2016

węzeł rozluźnia się 
i znów zaciska



Kataliza za pomocą cyklicznego ciągnięcia 

opisana wcześniej przez Tiana i Andricioaeiego jako mechanizm 
unikania pułapek kinetycznych przy translokacji barnazy

prawdopodobieństwo przejścia po n próbach:

11 np−

A B
1p

1p

11 p− C

utknął

przeszedł



Wpływ okresu siły na czas 
translokacji

utknąłA
B

1p

1p

11 p− C

• zbyt krótki okres - brak czasu na 
poluzowanie węzła

• zbyt długi okres - marnotrawienie 
części każdego cyklu

1ns5 (N), F=3 ε/Å, p1(F)=0.952 

- Cały tydzień - powtórzył Puchatek 
posępnie  - A co z jedzeniem?

P. S., Sci. Rep., 6, 21702, 2016

przeszedł

1 1( )(1 ( ))trans
Tt

p T p F
=

−



Wpływ wartości siły na czas 
translokacji

• zbyt mała siła – za słaba by rozwinąć struktury białkowe
• wzrost czasu translokacji przy dużych siłach związany ze 

zwiększonym prawdopodobieństwem zaciśnięcia

( )/
0 1 0 1/ ( )(1 ( )),F F F

transt e T p T p Fβ− −= + −



2k0a (N), T=4500τ, F⋆ = 3.25 ε/Å , Fβ=0.1 ε/Å



It's persistence that pays off
Podsumowanie:



Dwie ścieżki

B
C

A

zaciśnięcie węzła - zapchanie 
poru

translokacja białka

12 12p / p exp( ( ))AB AC E Fxβ= −
• dla małych sił, prawdopodobieństwa 

opisywane przez model Bella:

• dla większych sił 
prawdopodobięnstwo zacisku 
jest prawie niezależne od siły

p / p .AB AC const→

A

B

C
valley-ridge
inflection point
(Ess et al Angew. 
Chem. 47:7592, 2008)



Prawdopodobieństwo utknięcia 
w funkcji siły

( )/
1( ) / (1 )cF F Fp F p e − ∆

∞= +
- krytyczna siła przy której następuje zaciśnięcie

- mierzy szerokość obszaru przejściowego

12 12/cF E x=

utknął
A B

1p

2p C

12/F kT x∆ =

2k0a(N), 0.96, 2.65, F=0.27 /cp F Å∞ = = ∆ 



Krytyczne siły dla różnych białek

• istnieje grupa białek z siłami krytycznymi w zakresie 3-10pN, znacząco 
poniżej sił, z którymi ciągną motory molekularne (20-30pN*) 

• zmniejszenie siły poniżej 20-30pN nie jest dobra opcją dla motoru 
molekularnego, gdyż niskie siły nie wystarczają do rozwinięcia białek w 
biologicznie realistycznych skalach czasu 

• płytkie węzły mają o wiele wyższe Fc dzięki czemu ich translokacja przez 
motor molekularny jest łatwa

(*) Alder NN, Theg SM, Trends Biochem. Sci. 28:442–451.

ε/Å ~  70pN



Czasy poluzowania węzła (       )
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czasy pierwszego przejścia mają 
rozkład odwrotny Gaussowski

( 3520 , 2540 )µ τ τ= Γ =

1ns5 (N), .F=3 ε/Å



Poluzowywanie węzła to proces 
typu "zjazd z górki" 

B
A

• rozkład odwrotny Gaussowski 
świadczy o tym, że proces 
rozluźniania węzła to dyfuzja z 
dryfem w krajobrazie 
energetycznym  (brak bariery 
energetycznej)

• dryf bierze się z oddziaływań 
pomiędzy aminokwasami, 
które starają się ponownie 
zwinąć białko



Prawdopodobieństwo poluzowania
P

t
całkowite prawdopodobieństwo 
poluzowania podczas jednego 
okresu, T

moment ponownego włączenia siły 
(t=T/2)

B
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