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Streszczenie 
W badaniach strukturalnych białek błonowych stosuje się różne substytuty błony 

biologicznej. Najczęściej stosowane są micele, bicele, i liposomy, ponadto coraz częściej 

wykorzystywane są nanodyski. 

Nanodyski to modele zbudowane z dwuwarstwy lipidowej, stabilizowanej przez 

helikalne białko MSP1 (ang. Membrane Scaffold Proteins), które jest modyfikacją 

naturalnie występującego białka ApoA I. Długość białek MSP1 można modyfikować 

poprzez zwielokrotnienie wewnętrznych helis, co umożliwia otrzymanie nanodysków  

w zakresie średnicy od 6 nm do nawet 17 nm. Ważną cechą nanodysków jest możliwość 

precyzyjnego określenia liczby lipidów w modelu. Są one modelami stabilnymi  

i powtarzalnymi, o jednolitym rozmiarze powstających cząstek. Te wyjątkowe cechy 

nanodysków powodują, że znajdują one zastosowanie w wielu badaniach białek 

błonowych. Odpowiedni dobór średnicy modelu umożliwia badania zarówno 

pojedynczego białka błonowego jak i dimerów, trimerów czy kompleksów białkowych.  

Właściwości błony lipidowej, także i tej zawartej w nanodyskach, istotnie zależą od 

jej składu lipidowego. Duże znaczenie ma obecność cholesterolu, który jest kluczowym 

składnikiem dla komórek eukariotycznych i pełni wiele różnorodnych funkcji. Dlatego też 

często niezbędna jest jego obecność w modelach stosowanych w badaniach strukturalnych. 

Niestety, jego hydrofobowy charakter oraz trudności z rozpuszczalnością w środowisku 

wodnym, znacząco ograniczają jego zastosowanie w badaniach biochemicznych. 

Alternatywą dla cholesterolu są analogi strukturalne, które posiadają wyższą 

rozpuszczalność w środowisku polarnym.  

Jednym z najczęściej stosowanych analogów cholesterolu jest bursztynian 

cholesterolu (CHS) oraz DC-cholesterol (DC-CHL). W cząsteczce CHS grupa 

hydroksylowa zestryfikowana jest kwasem bursztynowym. Ta zmiana powoduje, że 

cząsteczka ta jest bardziej rozpuszczalna w środowisku polarnym, co ułatwia jej 

wykorzystanie w licznych badaniach, takich jak krystalizacja białek błonowych.  

W środowisku o pH równym 7 przyjmuje formę anionową. Drugi z analogów, DC-CHL, 

różni się od cholesterolu przyłączeniem pochodnej kwasowej  

N,N-dimetyloetylenodiaminy do grupy hydroksylowej. To także sprzyja lepszej 

rozpuszczalności. W pH obojętnym DC-CH przyjmuje formę kationową, co powoduje jego 

częste wykorzystanie w liposomach jako nośnikach leków czy znajdując zastosowanie  

w procesie transfekcji.  
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Literatura naukowa wskazuje, że CHS wpływa na własności błon podobnie jak  

cholesterol. Takich badań nie ma jednak dla DC-CHL. Warto jednak podkreślić, że każda 

modyfikacja strukturalna cholesterolu zmienia jego wpływ na dwuwarstwę lipidową, co 

powoduje zwykle spadek uporządkowania i kondensacji błony.  

Głównym celem tej rozprawy doktorskiej jest określenie wpływu analogów 

cholesterolu na strukturę oraz dynamikę dwuwarstwy lipidowej w porównaniu do modeli 

zawierających cholesterol wraz z charakterystyką właściwości nanodysków w porównaniu  

z tradycyjnym modelem błony biologicznej („płaska dwuwarstwa”). Do osiągniecia tego 

celu wykorzystano metody modelowania molekularnego, umożliwiające zbadanie tych 

struktur na poziomie atomowym. Charakterystyka badanych modeli obejmuje analizy: 

struktury białka MSP1, parametrów opisujacych strukturę i dynamikę dwuwarstwy 

lipidowej, oraz porównanie tych parametrów pomiędzy badanymi modelami, a także 

porównanie wpływu cholesterolu i jego analogów na własności dwuwarstwy lipidowej.  

Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice między badanymi modelami. 

Nanodyski charakteryzuje niejednorodność dwuwarstwy lipidowej. Jest to wynik 

obecności białka MSP1 w tych modelach. Białko to znacząco wpływa na zachowanie 

lipidów w nanodysku, powodując ogólnie wyższe uporządkowanie lipidów w porównaniu 

do tradycyjnego modelu błony lipidowej. W pobliżu białka MSP1 lipidy są mniej 

uporządkowane niż w centrum nanodysków, a wartości parametru uporządkowania Scd 

zmieniają się gradientowo ku środkowi dysku. Dwuwarstwa lipidowa ma najmniejszą 

grubość przy białku MSP1. Te wyniki wskazują na istnienie różnych grup lipidów  

w nanodyskach, które w zależności od odległości od centrum nanodysku, wykazują inne 

właściwości. Znaczenie ma także rozmiar nanodysku – im większy nanodysk tym niższe 

ogólne uporządkowanie lipidów, ale tym większa populacja lipidów znajdujących się  

w centrum dysków i będących pod mniejszym wpływem białka MSP1. Wyniki te 

podkreślają różnice w stosunku do tradycyjnego modelu dwuwarstwy lipidowej, który 

charakteryzuje się jednorodnością we właściwościach lipidów. 

Przeprowadzone symulacje pozwoliły także na dokładniejszą charakterystykę 

wpływu cholesterolu na dwuwarstwę lipidową nanodysków, co nie jest w możliwe do 

zbadania z wykorzystaniem tradycyjnych metod eksperymentalnych. Efekt obecności 

cholesterolu w nanodyskach jest silny i porównywalny z tym obserwowanym  

w liposomach czy w modelu błony lipidowej wykorzystywanym w symulacjach dynamiki 

molekularnej. Cholesterol porządkuje lipidy w dwuwarstwie lipidowej nanodysków. 

Zaobserwowano, że w dyskach zawierających cholesterol lipid POPG wykazywał 
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preferencję do lokalizowania się w otoczeniu białka MSP1. Także i dla tych dysków 

wykazano wpływ białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową powodujący jej heterogenność. 

Uzyskane wyniki są ważnym punktem wyjścia dla badań nad analogami cholesterolu 

takimi jak CHS i DC-CHL, które są wykorzystywane eksperymentalnie jako substytut 

cholesterolu.  

Zbadane analogi cholesterolu nie reprodukują w pełni wpływu, który cholesterol 

wywiera na dwuwarstwę lipidową. Pierwszy z nich, CHS, preferencyjnie lokalizuje się  

w pobliżu MSP1, co jest wynikiem oddziaływań elektrostatycznych tej cząsteczki  

z dodatnio naładowanymi resztami MSP1. Oddziaływania te wpływają na właściwości 

wszystkich lipidów w nanodyskach i są one różne od właściwości lipidów w nanodyskach 

zawierających cholesterol. Zaobserwowano także, preferencję lokalizacji przy białku 

MSP1 cząsteczek POPG. Dwuwarstwa lipidowa tych modeli charakteryzuje się także 

niejednorodnością wynikającą z wpływu białka MSP1 na dysk. Wyniki te wskazują więc, 

że nie jest rekomendowane zastosowanie CHS jako zamiennika cholesterolu  

w nanodyskach. 

Wyniki uzyskane dla modeli z DC-CHL wskazują, że steroid ten zmienia 

właściwości dwuwarstwy lipidowej, zwiększając jej ogólne uporządkowanie. Wykazano 

także, że również w tych dyskach białko MSP1 ma wpływ na niejednorodność dwuwarstwy 

lipidowej. Dodatkowo, DC-CHL wpływa na rozmieszczenie lipidu POPG tworząc z nim 

agregaty w centralnej części nanodysków. Liczba oddziaływań pomiędzy tymi lipidami 

jest wyższa w stosunku do liczby oddziaływań obserwowanej w innych modelach 

zawierających cholesterol lub CHS. To powoduje jeszcze dodatkową niehomogenność 

dwuwarstwy lipidowej i wskazuje na to, że steroid ten nie powinien być stosowany  

w modelach zawierających ujemnie naładowane lipidy takie jak POPG. Pomimo to,  

DC-CHL może dobrze odzwierciedlać zachowanie cholesterolu w dwuwarstwie lipidowej 

nanodysku. 

Otrzymane w tej pracy wyniki umożliwiły bardziej szczegółową charakterystykę 

nanodysków, a szczególnie wpływu analogów cholesterolu na właściwości dwuwarstwy 

lipidowej i opis dynamiki w tych modelach. Pokazują one, że nanodyski to interesujące 

modele, które słusznie znajdują swoje miejsce w badaniach strukturalnych. Wyniki 

wskazują jednak na różnice pomiedzy nanodyskami a błoną lipidową, które należy 

uwzględnić przy projektowaniu eksperymentów. Należy wziąć pod uwagę, że dodanie 

ujemnie naładowanych lipidów do nanodysku, takich jak POPG, ma ogromny wpływ na 

właściwości dwuwarstwy lipidowej i nie jest rekomendowane w tych modelach. Kluczowy 
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jest także wybór odpowiedniego analogu cholesterolu. CHS nie jest dobrym wyborem ze 

względu na to, że nie odzwierciedla wpływu cholesterolu na dwuwarstwę lipidową.  

DC-CHL jest lepszym wyborem, jednak należy uwzględnić, że nie powinien być 

stosowany w modelach zawierających POPG lub inny naładowany ujemnie lipid. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na doprecyzowanie w jaki sposób właściwości nanodysku oraz 

zamienników cholesterolu mogą wpływać na białka błonowe wprowadzone do tego 

modelu, w skutek czego możliwe będzie lepsze projektowanie takich badań. Zastosowanie 

metod modelowania molekularnego pozwoliło zbadać te mechanizmy na poziomie 

atomowym oraz w femtosekundowej rozdzielczości czasowej, co stanowi uzupełnienie 

oraz wzbogacenie wyników dotychczasowych badań nad nanodyskami uzyskanych 

metodami eksperymentalnymi. 
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Abstract 
Various substitutes of the biological membranes are used in the structural studies of 

membrane proteins. The most commonly used are micelles, bicelles, and liposomes, but 

recently also nanodiscs become a frequent choice. 

Nanodiscs are models made of a lipid bilayer, stabilized by the helical protein MSP1 

(Membrane Scaffold Proteins), a modification of the naturally occurring ApoA I protein. 

The length of MSP1 proteins can be modified by multiplying internal helices. It allows 

obtaining nanodiscs in the diameter range from 6 nm up to 17 nm. An essential feature of 

nanodiscs is the ability to determine the number of lipids in the model precisely. They are 

stable and repeatable models with uniform particle size. These unique properties of 

nanodiscs make them applicable in many studies of membrane proteins. Appropriate 

selection of the model diameter enables investigating a single membrane protein and more 

complex systems as protein dimers, trimers, and more. 

The properties of the lipid membrane, e.g., its lipid composition, significantly 

depend on its structure. It also plays a crucial role in the bilayer in nanodiscs. The presence 

of cholesterol in the bilayer is significant, as it is an essential ingredient for eukaryotic cells 

and has many different functions. Therefore, its occurrence in models used in structural 

research is often crucial. Unfortunately, its hydrophobic nature and difficulties with 

solubility in an aqueous environment significantly limit its use in biochemical 

investigations. An alternative to cholesterol is structural substitutes that have a higher 

solubility in the polar solutes. 

One of the most commonly used cholesterol substitutes is cholesterol succinate 

(CHS) and DC-cholesterol (DC-CHL). The CHS is an ester of cholesterol and succinic 

acid. This change makes the molecule more soluble in water, facilitating its use in 

numerous studies, such as the crystallization of membrane proteins. In an environment with 

a pH of 7, it has an anionic form. The second substitute, DC-CHL, differs from cholesterol 

by attaching the acid derivative of N, N-dimethylaminoethanol to the hydroxyl group. It 

also promotes better solubility. At neutral pH, DC-CH has a cationic form. It causes 

frequent use of this steroid in liposomes as drug carriers or transfection of nucleic acids. 

Scientific literature shows that the results obtained with CHS can be regarded as 

results describing cholesterol's effects. However, there is no such research for DC-CHL. 

Each structural modification of cholesterol changes its impact on the lipid bilayer, which 
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causes a decrease in the order parameter and condensation of the membrane. Unfortunately, 

there are not so many studies that directly compare cholesterol and its substitutes. 

This research aims to determine cholesterol substitutes' influence on the lipid 

bilayer structure and dynamics compared to cholesterol-containing models. Moreover, 

nanodiscs' characteristics compared to the biological membrane's ("flat bilayer") have been 

done. To achieve these goals, molecular modeling methods were used to study these 

structures at the atomic level. The characteristics of the studied models include analyzes 

of: 

• The structure of the MSP1 protein, 

• Physicochemical parameters describing a lipid bilayer, 

• Description of the differences between nanodiscs and flat bilayer, 

• Description of the differences between the influence of cholesterol and its analogs 

on the lipid bilayer. 

The results show significant differences between nanodiscs and flat bilayer. The 

lipid bilayer in nanodiscs is heterogeneous due to the influence of the MSP1 protein. This 

protein significantly influences the lipid behavior in the model, which causes an overall 

lower order of the lipids in the lipid bilayer than in the flat bilayer. In the proximity of the 

MSP1 protein, lipids are less ordered than in the center of the nanodiscs, and the Scd order 

parameter present gradient value towards the center of the disc. The lipid bilayer has the 

smallest thickness next to the MSP1 protein. These results emphasize the existence of  

a different class of lipids in nanodiscs, which, depending on the distance from the nanodisc 

center, have different properties. The nanodisc's size is also essential - the larger nanodisc, 

the lower the lipid's overall order in the disc. Moreover, in bigger nanodiscs, the lipids 

population located in the center is less influenced by the MSP1 protein. These results 

describe the differences from the flat bilayer model, which is characterized by homogeneity 

in the lipids' properties in the model. 

Obtained results more precisely characterize the effect of cholesterol on the lipid 

bilayer of nanodiscs, which cannot be studied using traditional experimental methods. The 

impact of cholesterol in nanodiscs is substantial and comparable to that observed in 

liposomes or the flat bilayer. Cholesterol organizes lipids in the lipid bilayer of nanodiscs. 

In nanodiscs containing cholesterol, the POPG lipids show a preference for locating in the 

close area of the MSP1 protein. Moreover, results show that the models' heterogeneity is 

caused by the influence of the MSP1 protein on the lipid bilayer. These observations are 

the starting point for research on cholesterol substitutes such as CHS and DC-CHL, mostly 
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used experimentally as an alternative to this sterol. No studies have been performed to show 

the effect of these steroids on the lipid bilayer and compare them with the properties of 

models with cholesterol. 

The cholesterol substitutes investigated in this study do not fully reflect the 

cholesterol's effect on the lipid bilayer. Firstly, CHS prefer localization in the close area of 

MSP1. It is the consequence of the electrostatic interactions between this steroid with 

positively charged MSP1 residues. These interactions affect all lipids in nanodiscs what is 

in the opposite observation compared to the properties of nanodiscs with cholesterol. 

Secondly, in these discs, the POPG lipids also showed a preference for localization in the 

close area of the MSP1. The lipid bilayer of these models is also heterogeneous due to the 

effect of MSP1 protein on the disc. The results show that CHS is not recommended as  

a cholesterol substitute.  

Another cholesterol substitute, DC-CHL, was also investigated. The results show 

that the steroid changes the properties of the lipid bilayer. It increases the overall order of 

lipids in investigated models. Moreover, even for these discs, the MSP1 has an impact on 

the heterogeneity of the lipid bilayer. Additionally, DC-CHL influences the distribution of 

the POPG lipid in the models. DC-CHL and POPG form aggregates in the central part of 

the nanodiscs. The number of interactions between these lipids is higher than the number 

of interactions observed in models with other steroids. It causes additional inhomogeneity 

of the lipid bilayer. Moreover, this steroid should not be used in models containing 

negatively charged lipids such as POPG. Nevertheless, DC-CHL may well reflect 

cholesterol behavior. 

To summarize, the results obtained in this study provide a more detailed 

characterization of nanodiscs, particularly the influence of cholesterol substitutes on the 

properties of the lipid bilayer in various models and the description of its dynamics. 

Nanodiscs are exciting models that are more and more popular in structural research. 

However, the results show these models' essential properties, which should be considered 

in experiments design. First, the addition of the negatively charged lipids, such as POPG, 

influences the lipid bilayer's properties in nanodiscs and is not recommended in these 

models. Secondly, the selection of an appropriate cholesterol substitute is also crucial. CHS 

is not a suitable replacement because it does not reflect the cholesterol's effects on the lipid 

bilayer. DC-CHL is a better option; however, it should not be used in models containing 

POPG or other negatively charged lipids. The results clarify how the nanodiscs and 

cholesterol substitutes' properties can affect the membrane proteins investigated in these 
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models. It provides more information, which will be very useful for structural studies. 

Molecular modeling methods used in this study allowed the investigation of mechanisms 

at the atomic level and the femtosecond time resolution. Obtained MD results complement 

and detail the results of research on nanodiscs derived from experimental methods. 
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Wykaz skrótów 
 

CHARMM ang. Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics 

CHL   cholesterol 

CHS   bursztynian cholesterolu 

DC-CHL  DC-cholesterol, 3β-[N-(N′,N′-dimetyloaminoetan)-karbamoilo] cholesterol 

DMPC  1,2-dimirystoilo-fosfatydylocholina 

DPPC   1,2-dipalmitoilo-fosfatydylocholina 

EPR  elektronowy rezonans paramagnetyczny (ang. Electron Paramagnetic 

Resonance) 

GROMACS ang. Groningen Machine for Chemical Simulation 

LINCS  algorytm liniowego rozwiązania Solvera (ang. LINear Constraint Solver) 

MSD  średnie przesunięcie kwadratowe (ang. Mean Square Displacement) 

MSP1   białka rusztowania błony (ang. Membrane Scaffold Protein) 

MSP1D1  podstawowy wariant białka MSP1 wykorzystywany do przygotowania 

nanodysków o średnicy 9,7 nm 

MSP1E3D1  wydłużony wariant białka MSP1 wykorzystywany do przygotowania 

nanodysków o średnicy 12,8 nm 

NMR jądrowy rezonans magnetyczny (ang. Nuclear Magnetic Resonance) 

PME  metoda sumowania Ewalda w przybliżeniu cząstka – sieć (ang. particle-

mesh Ewald method) 

POPC   1-palmitoilo-2-oleoilo-fosfatydylocholina  

POPG   1-palmitoilo-2-oleoilo-fosfatydyloglicerol 

RMSD  pierwiastek ze średniego kwadratu odległości (ang. Root Meand Square 

Deviation) 

RMSF  średnia kwadratowa odchyleń położeń poszczególnych reszt (ang. Root 

Mean Square Fluctuation) 

Smol   molekularny parametr uporządkowania 

TIP3P trzypunktowy model wody (ang. Transferable Intermolecular Potential  

3-Point) 
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1. Wstęp teoretyczny 

1.1 Błona biologiczna 

 Błony biologiczne są jednym z najważniejszych elementów każdej komórki. Pełnią  

w niej wiele istotnych funkcji (Tekpli i in. 2013). Wśród błon biologicznych można 

wyróżnić błonę komórkową oraz błony organelli wewnętrznych takich jak mitochondria 

lub tylakoidy. Podstawowym zadaniem błon biologicznych jest otaczanie i rozdzielanie 

odrębnych przedziałów w układach biologicznych, co pozwala również na zachowanie 

integralności całej komórki (Alberts i in. 2013). Dzięki błonom możliwe jest utrzymanie 

różnicy stężeń różnych substancji, co zapewnia zachowanie odpowiedniego potencjału 

elektrycznego w komórce między jej wnętrzem, a zewnętrznym otoczeniem. Kluczowe 

jednak jest to, że odseparowanie wnętrza komórki czy organelli nie jest całkowite. Jest to 

istotne z punktu widzenia systemów transportowych. Błony biologiczne umożliwiają 

kontrolowany przepływ różnych związków chemicznych oraz jonów. Odgrywają rolę 

także w procesie transdukcji sygnału (Shi i Massagué 2003; Simons i Ikonen 1997; Suzuki 

2012). Co więcej, niezależnie od umiejscowienia danej błony biologicznej, charakteryzują 

się one podobną strukturą, jednak jej funkcyjność jest ściśle uzależniona od typu komórki, 

a także rodzaju oraz wzajemnych proporcji budujących ją białek, lipidów oraz glikolipidów 

i glikoprotein (Berg, Tymoczko, i Stryer 2002).  

Historycznie, badania nad błonami i ich strukturą trwają już od dziesięcioleci. 

Najsłynniejszym modelem opisującym strukturę błony biologicznej jest model płynnej 

mozaiki lipidowo-białkowej zaproponowany przez S. Jonathana Singera i Gartha 

Nicolsona w 1972 roku (Singer i Nicolson 1972). Model ten, z kilkoma modyfikacjami, 

obowiązuje aż do współczesnych czasów. Zakłada on, że błona biologiczna składa się  

z fosfolipidów uporządkowanych w dwuwarstwę oraz białek w nich zanurzonych, co 

zostanie bardziej szczegółowo omówione w dalszej części tej pracy.  

 

1.1.1 Lipidy 

Lipidy to związki o zróżnicowanej budowie. Ich wspólną cechą jest niska 

rozpuszczalność w wodzie, a bardzo dobra w substancjach niepolarnych takich jak benzen 

lub chloroform (Callegarin i in. 1997). Można je podzielić na lipidy proste, złożone oraz 

inne pochodne. Te, które wchodzą w skład błony biologicznej u zwierząt, można podzielić 

na fosfolipidy, sfingolipidy oraz sterole (Berg i in. 2002). Charakteryzuje je budowa 
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amfipatyczna, co oznacza, że ich cząsteczki zawierają polarne głowy oraz hydrofobowe, 

długie, węglowodorowe łańcuchy, które są pochodnymi kwasów tłuszczowych oraz 

alkoholi. Ich struktura umożliwia im formowanie stabilnej termodynamicznie struktury 

dwuwarstwy. Skład lipidowy dwuwarstwy jest zależny od rodzaju błony (Van Meer, 

Voelker, i Feigenson 2008). Układ ten jest dobrym środowiskiem dla białek błonowych 

(Dowhan i Bogdanov 2002). Lipidy mogą różnić się zarówno liczbą łańcuchów 

węglowodorowych, jak i ich długością czy stopniem nasycenia (Zhao i Feng 2004). 

Długość łańcuchów lipidów ma znaczenie - im łańcuchy są dłuższe tym mniej płynna jest 

błona, a także wzrasta temperatura przejścia fazowego, co oznacza, że rośnie stabilność 

samej dwuwarstwy (Chapman, Urbina, i Keough 1974; Yokoyama i in. 2010). Dodatkowo, 

wiązania nienasycone w lipidach powodują boczne skręcenie łańcuchów 

węglowodorowych, co w konsekwencji powoduje, że zajmują one więcej miejsca niż 

łańcuchy proste, zmniejszając upakowanie błony (Yamamura i Saito 2011). Dlatego też 

błony biologiczne zawierają lipidy, które posiadają przeważnie co najmniej jedno wiązanie 

nienasycone w jednym z łańcuchów, aby utrzymać płynny charakter w zakresie temperatur 

środowiska (Murray, Bender, i Botham 2012).  

 

1.1.1.1 Fosfoglicerydy 

Fosfoglicerydy to najliczniejsza grupa lipidów błonowych. Pełnią głównie funkcję 

strukturalną, ale także są istotne z punktu widzenia procesów przemiany cholesterolu (Berg 

i in. 2002), przekazywania informacji (Zeisel 1993) czy transportu biernego i aktywnego 

(Cullis i in. 1980; Prasad i Kumar 2005). Jako składnik surfaktantów płucnych mogą 

stanowić nawet 90% ich składu (Veldhuizen i in. 1998; Yu i Possmayer 2003).   

Struktura tych związków opiera się na cząsteczce glicerolu, do którego, za pomocą 

wiązań estrowych, przyłączone są dwa nierozgałęzione łańcuchy kwasów tłuszczowych. 

Liczba atomów węgla w łańcuchach węglowodorowych jest zazwyczaj parzysta i mieści 

się w przedziale od 12 do 26 atomów (Quehenberger, Armando, i Dennis 2011).  

W strukturze jest też obecny ortofosforan, zestryfikowany w pozycji 3 z grupą 

hydroksylową odpowiedniego alkoholu (Berg i in. 2002), takiego jak np. glicerol, 

etanoloamina, cholina, inozytol lub seryna (Holthuis i Levine 2005). Przedstawicielami 

glicerofosfolipidów błon biologicznych są 1-palmitoilo-2-oleoilo-fosfatydylocholina 

(POPC), 1-palmitoilo-2-oleoilo-fosfatydyloglicerol (POPG) oraz 1,2-dimirystoilo-

fosfatydylocholina (DMPC). 
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1.1.1.2 Sfingolipidy 

Sfingolipidy to kolejna grupa lipidów biorących udział w tworzeniu dwuwarstwy 

lipidowej. Znanych jest ok. 300 rodzajów sfingolipidów (Levade i in. 2001). W błonach 

mogą stanowić ok. 20-30 % składu lipidowego (Van Meer i in. 2008). Związki te,  

w miejscu glicerolu obecnego w fosfoglicerydach, posiadają sfingozynę. Łańcuch 

węglowodorowy sfingozyny składa się z 16-18 atomów węgla i posiada między 4, a 5 

atomem węgla podwójne wiązanie w konformacji trans, co nadaje cząsteczce charakter 

nienasycony (Merrill i in. 1997). Można wyróżnić kilka typów sfingolipidów, dzieląc je  

w zależności od typu wiązania grupy hydrofobowej (Ladha 2000): sfingomieliny, 

ceramidy, glikosfingolipidy i fosfosfingozydy. Sfingolipidy pełnią istotne funkcje  

w komórkach - nie tylko strukturalne, ale także uczestnicząc w mechanizmie przesyłania 

sygnałów międzykomórkowych, np. blokując apoptozę czy negatywne skutki stresu 

(Hannun i Obeid 2002; Spiegel i Milstien 2002). 

 

1.1.1.3 Sterole 

Sterole to kolejna grupa lipidów. Przedstawicielem tej grupy i kluczowym dla 

komórek eukariotycznych jest cholesterol (Epand i Chattopadhyay 2016; Lange i in. 1989). 

Jego struktura zawiera cztery sprzężone pierścienie węglowodorowe tworzące sztywną 

strukturę. Do wspomnianych pierścieni przyłączona jest grupa hydroksylowa, co nadaje tej 

części cząsteczki właściwości amfipatyczne. Na przeciwległej stronie pierścieni 

cholesterolu przyłączony jest izooktylowy łańcuch boczny (Berg i in. 2002; Murray i in. 

2012).  

Cholesterol pełni wiele różnorodnych funkcji w komórce zwierzęcej. Największą 

liczbę tych cząsteczek można zaobserwować w błonie komórkowej (Lange i in. 1989). 

Najwyższe zaobserwowane stężenie cholesterolu w błonie komórki zwierzęcej wynosi 

50% (Menon i Levine 2016; Yang, Lee, i Fairn 2018), a ostatnie doniesienia literaturowe 

wskazują, że ten procent może być nawet wyższy (Mainali, Pasenkiewicz-Gierula, i 

Subczynski 2020). Gospodarka cholesterolem w organizmie jest bardzo ważna i każde jej 

zaburzenie może prowadzić do chorób oraz nowotworzenia (Pelton, Freeman, i Solomon 

2012). Jest on prekursorem w syntezie hormonów steroidowych, witaminy D, soli 

żółciowych (Russell i Setchell5 1992) oraz bierze udział w procesie adhezji (Norman i in. 

2010) oraz transdukcji sygnału (Incardona i Eaton 2000). Cholesterol ma także wpływ na 
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organizację oraz płynność błony biologicznej, ograniczając ruchy boczne i modulując 

dyfuzję lipidów (Mouritsen i Jørgensen 1994; Pucadyil i Chattopadhyay 2006). To 

powoduje zmniejszenie przepuszczalności dwuwarstwy lipidowej oraz stabilizuje całą 

strukturę (Ohvo-Rekilä i in. 2002; Róg i in. 2009). 

 

1.1.2 Białka błonowe 

Białka błonowe to białka, które są związane ze strukturą błony biologicznej i pełnią  

w niej wiele różnorodnych funkcji, będąc receptorami czy białkami transportowymi. 

Wyróżnia się kilka rodzajów białek błonowych (Berg i in. 2002). Pierwszy z nich to białka 

integralne. Ich charakterystyczną cechą jest to, że nie można w łatwy sposób oddzielić ich 

od błony za pomocą roztworów soli ze względu na wiązania hydrofobowe z innymi 

składnikami dwuwarstwy. Do ich ekstrakcji muszą zostać zastosowane detergenty. Drugi 

typ białek błonowych, białka powierzchniowe, cechuje łatwość w oddzieleniu ich od błony 

za pomocą wspomnianych wyżej roztworów soli, gdyż są one związane z dwuwarstwą 

lipidową za pomocą słabych oddziaływań molekularnych takich jak wiązania jonowe czy 

wodorowe. Trzeci typ białek, tak zwane białka zakotwiczone, utrzymują się w pobliżu 

błony za pomocą niebiałkowego, często lipidowego elementu, który jest zakotwiczony  

w błonie. W zależności od rodzaju białka można je wyizolować za pomocą zarówno 

roztworów soli jak i detergentów (Murray i in. 2012). Do izolacji białek błonowych 

stosowane są najczęściej detergenty jonowe, np. SDS, lub niejonowe, np. Triton-X. 

Niestety w obecności SDS większość białek ulega denaturacji. Uniemożliwia to 

zastosowanie tego odczynnika w badaniach funkcjonalnych czy strukturalnych. Niejonowe 

detergenty są łagodniejsze jednak często mniej skuteczne oraz mniej wydajne, przez co 

trudno jest je wykorzystywać do izolacji białek posiadających liczne helisy przechodzące 

przez dwuwarstwę lipidową błony. 

 

1.2 Wpływ lipidów na właściwości błony 

 Właściwości lipidów wchodzących w skład błony biologicznej mają ogromny 

wpływ na właściwości fizykochemiczne całego układu (Eeman i Deleu 2010; Feigenson 

2007). W temperaturze fizjologicznej występują w jednej z kilku faz, które można opisać 

przez współczynnik uporządkowania łańcucha alkilowego (S) oraz poprzez współczynnik 

dyfuzji (D). Typowe fazy błony lipidowych to faza ciekłokrystalicznym oraz faza żelowa. 
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W błonach zawierających cholesterol obserwuje się występowanie fazy ciekłej-

uporządkowanej oraz fazy ciekłej-nieuporządkowanej (Van Meer i in. 2008). 

To, w jakiej fazie będzie występować błona biologiczna, jest uzależnione od 

struktury lipidów i ich proporcji w układzie. Dowiedziono, że obecność steroli w błonie 

zwiększa uporządkowanie błon w fazie ciekłokrystalicznej (Eeman i Deleu 2010). Wpływ 

na błonę mają także rodzaje polarnych głów lipidów. Fosfolipidy posiadające małe grupy 

polarne tworzą błony bardziej uporządkowane, a te z dużymi grupami polarnymi 

umożliwiają boczne ruchy i wyginanie się łańcuchów węglowodorowych, co  

w konsekwencji powoduje tworzenie bardziej płynnych struktur. Dodatkowo, istotna jest 

także siła jonowa i pH środowiska, w którym lipidy się znajdują (Eeman i Deleu 2010; 

Murray i in. 2012). Istnieją również badania potwierdzające wpływ sfingomielin  

i gangliozydów na uporządkowanie błony, które w wyniku oddziaływania z cholesterolem 

tworzą charakterystyczne domeny w dwuwarstwie lipidowej, zwane tratwami lipidowymi 

(Simons i Ikonen 1997). 

 Istotny wpływ na właściwości błony wykazuje cholesterol. Cząsteczka ta 

oddziałuje z fosfolipidami poprzez ułożenie swojej polarnej grupy hydroksylowej blisko 

hydrofilowych grup fosfolipidów. Pierścienie tego sterolu oddziałują z hydrofobowymi 

łańcuchami kwasów tłuszczowych lipidów, częściowo usztywniając je. Dlatego też lipidy 

sąsiadujące z cholesterolem mają bardziej ograniczoną możliwość zmiany swojego 

położenia niż lipidy w miejscach uboższych w cholesterol (De Meyer i Smit 2009). Jako, 

że cholesterol jest krótszą cząsteczką niż pozostałe lipidy i nie wypełnia całkowicie 

przestrzeni w dwuwarstwie lipidowej, umożliwia to sąsiednim lipidom większą swobodę 

rotacji od 10. atomu węgla w głąb (Mainali i in. 2011). Wykazano, że cholesterol zwiększa 

uporządkowanie lipidów w fazie ciekłokrystalicznej oraz zwiększa nieuporządkowanie 

lipidów, które znajdują się w fazie żelowej (Marsh 2010). Cholesterol powoduje także 

znaczny wzrost ciśnienia lateralnego w błonie (Patra 2005). Niewielki rozmiar głowy 

polarnej cholesterolu umożliwia rozsunięcie głów polarnych lipidów (Mainali i in. 2011), 

co ma wpływ na penetrację rozpuszczalników polarnych w głąb dwuwarstwy lipidowej 

nawet do głębokości 9. Oraz 10. Atomu węgla (Subczynski i in. 1994). 

 

1.3 Wpływ lipidów na aktywność białek błonowych 

Białka błonowe są integralną częścią błony biologicznej, w wyniku czego obserwuje 

się bardzo dużo oddziaływań między nimi, a otaczającymi je lipidami. Skład otoczenia 
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lipidowego może pełnić kluczową rolę dla aktywności i dynamiki białka, a także wpływać 

na jego strukturę. Rodzaj lipidów wchodzących w skład dwuwarstwy może spowodować 

niedopasowanie pomiędzy hydrofobowymi łańcuchami węglowodorowymi lipidów,  

a hydrofobową częścią białka błonowego, co generuje naprężenie mechaniczne w takim 

układzie. Ma to bezpośredni wpływ na aktywność białka, a także na grubość dwuwarstwy. 

Efekt ten potwierdzają badania białek takich jak ATPazy (Caffrey i Feigenson 1981; 

Cornelius 2001; East i Lee 1982; Starling, East, i Lee 1993), kinazy diacyloglicerolowej 

(Pilot, East, i Lee 2001), rodopsyny (Baldwin i Hubbell 1985). Dodatkowo, istotne jest 

także naprężenie mechaniczne wynikające ze struktury lipidów jako całości. Różnice  

w proporcji między głową polarną, a łańcuchami węglowodorowymi powodują 

zakrzywienie dwuwarstw tworzonych przez lipidy, co powodować będzie zmiany profilu 

ciśnienia lateralnego w łańcuchach hydrofobowych. Obecność białka może powodować, 

że lipidy będą przyjmować niekorzystną energetycznie konformację, co w konsekwencji 

spowoduje wywieranie ciśnienia na białko. Zjawisko to zostało dobrze opisane w ramach 

modelu fizycznego (Cantor 1997, 1999, 2002; Marsh 2007). Na aktywność białka 

błonowego może mieć wpływ także ładunek jakim jest obdarzona dwuwarstwa lipidowa. 

Przykładem takiego białka jest rodopsyna której stabilność jest zależna od obecności  

w dwuwarstwie lipidowej ujemnie naładowanej fosfatydyloseryny (Krishna i in. 2002). 

Ważna jest także faza w jakiej znajdują się lipidy. Dowiedziono, że aktywność kinazy 

diacyloglicerolowej (Pilot i in. 2001) oraz ATPazy (Cornelius 2001) jest wyższa  

w otoczeniu lipidów w fazie ciekłej nieuporządkowanej aniżeli dla lipidów w fazie żelowej. 

Lipidy mogą być także kofaktorami białek, co potwierdzono w badaniach nad kanałami 

potasowymi (Heginbotham, Kolmakova-Partensky, i Miller 1998; Valiyaveetil, Zhou, i 

MacKinnon 2002). Wykazano także ich allosteryczny wpływ na receptor  

β2-adrenergiczny (Dawaliby i in. 2015). 

 W kontekście wpływu lipidów na aktywność białek na szczególną uwagę zasługuje 

cholesterol. Znanych jest wiele przypadków, gdzie jest on częścią kompleksu białkowego 

(Cherezov i in. 2007; Kwon i in. 2009; Lascombe i in. 2002; Laursen i in. 2013; Liu i in. 

2012; Morth i in. 2007). Obecność cholesterolu zaobserwowano również w strukturach 

krystalicznych niektórych białek (Opekarová i Tanner 2003; Palsdottir i Hunte 2004). 

Białka te są znane ze zdolności oddziaływania z cholesterolem i wydaje się, że cholesterol 

ma istotny wpływ na ich funkcjonalność, o czym świadczą np. wyniki badań nad 

aktywnością oksydazy cytochromu C (Robinson, Talbert, i Zborowski 1990; Schlame, 

Rua, i Greenberg 2000), receptora oksytocyny (Burger, Gimpl, i Fahrenholz 2000; Gimpl, 
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Burger, i Fahrenholz 1997) czy ATPaz (Cornelius 2001; Lee 1998; Varsanyi i in. 1983). 

Sterol ten może indukować zmiany konformacyjne tych białek lub zapewniać ich 

stabilność.  

 

1.4 Zastosowanie modeli błony biologicznej w badaniach strukturalnych 

Jednym z największych wyzwań w biologii strukturalnej jest poznanie struktury 

białek. W badaniach strukturalnych białek błonowych stosuje się kilka różnych układów, 

będących modelami błony biologicznej. Najczęściej stosowane są micele, bicele, liposomy 

(Wiśniewska-Becker i Gruszecki 2013), ale coraz częściej wykorzystywane są także 

nanodyski. Każdy z tych modeli ma swoje wady i zalety, co należy uwzględnić przy 

projektowaniu eksperymentów. W modelowaniu molekularnym często jest także 

stosowany model płaskiej dwuwarstwy lipidowej, który ze względu na małe rozmiary  

i może być uważany za przybliżenie błony w liposomach która w tej skali charakteryzuje 

się bardzo małym zakrzywieniem. 

 Micele są popularnym substytutem błon w badaniach białek błonowych, jednak ich 

kluczową wadą jest to, iż nie tworzą dwuwarstwy lipidowej (Wiśniewska-Becker i 

Gruszecki 2013). W ich skład wchodzą najczęsciej lipidy o jednym łańcuchu, które nie są 

typowym składnikiem błony biologicznej (Loll 2014; Stetsenko i Guskov 2017). Micele 

organizują się najczęściej w kulistą formę. W zależności od rozpuszczalnika i rodzaju 

zastosowanych lipidów, można wyróżnić micele normalne lub odwrotne. Detergenty 

stosowane do ich utworzenia to DDM (n-dodecylo-β-D-maltozyd) (Franke i in. 1992) lub 

OG (n-oktylo-β-D-glukozyd) (Jackson i Litman 1982). Do utworzenia miceli potrzebne 

jest bardzo wysokie stężenie tych substancji, powyżej krytycznego stężenia micelizacji, co 

od razu wskazuje na to, iż są to warunki dalekie od naturalnego środowiska białek. Pomimo 

wskazanych ograniczeń, micele są często wykorzystywane, szczególnie w krystalizacji 

białek błonowych (Loll 2014; Privé 2007; Stetsenko i Guskov 2017). 

 Kolejnym stosowanym substytutem błon są bicele. Posiadają one dwuwarstwę 

lipidową i są zbudowane z dwóch rodzajów lipidów lub detergentu: długo- oraz 

krótkołańcuchowych (Wiśniewska-Becker i Gruszecki 2013). Posiadają kształt 

dyskoidalny (Skar-Gislinge i in. 2010). Ich średnica mieści się w zakresie od 10 do 80 nm 

(Glover i in. 2001; Sanders i Prosser 1998; Vold i Prosser 1996). Podobnie jak w przypadku 

micel, konieczne jest stosowania wysokich stężeń, a dodatkowo często otrzymuje się 

niejednorodne układy, z dużym udziałem pustych biceli, bez białek błonowych. To 
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powoduje, że nie są dobrym układem eksperymentalnym. Mimo to, modele te mają bardzo 

ciekawą właściwość, organizując się względem zewnętrznego pola magnetycznego, co 

powoduje, że znajdują zastosowanie w badaniach strukturalnych białek błonowych  

z wykorzystaniem NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) (Marcotte i Auger 2005; Park 

i in. 2006; Prosser i in. 2006; Schmidt i in. 2010). 

Jednym z najczęściej stosowanych modeli błony biologicznej są liposomy. Zostały 

one opisane w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (Bangham, Standish, i 

Watkins 1965) i od tamtej pory są często stosowanym modelem błony biologicznej 

(Wiśniewska-Becker i Gruszecki 2013). Są zbudowane z jednej lub wielu dwuwarstw 

lipidowych. Przyjmują kształt pęcherzyków. Ich największą zaletą jest wysoka 

powtarzalność oraz szeroki zakres rozmiarów (Akbarzadeh i in. 2013). Z ich użyciem 

możliwe jest specyficzne zorientowanie białek wprowadzonych do ich dwuwarstwy. 

Najczęściej wykorzystywane liposomy to jednowarstwowe LUV (ang. Large Unilamellar 

lipid Vesicles) o średnicy 100 - 400 nm lub gigantyczne liposomy jednowarstwowe GUV 

(ang. Giant Unilamellar lipid Vesicles) o rozmiarach wielkości komórek eukariotycznych 

(Kahya 2010). Liposomy LUV już wielokrotnie przyczyniły się do sukcesów w badaniach 

funkcjonalnych białek błonowych. Dzięki nim odtworzono pierwotny układ sygnalizacji 

cholinergicznej, umieszczając w LUV receptor muskarynowy m1, wraz z białkiem Gαq/11 

oraz enzymem fosfolipazą C. W tak skonstuowanym układzie zaobserwowano katalityczne 

powstawanie trójfosforanu inozytolu w odpowiedzi na agonistę receptora m1 (Berstein i 

in. 1992). Również w badaniach konformacji neurotensyny liposomy LUV przyczyniły się 

do pozytywnych wyników eksperymentu (Luca i in. 2003). Natomiast w przypadku 

liposomów GUV, ich wielki rozmiar umożliwia badania, które nie są możliwe na innych 

modelach. Dzięki nim możliwe jest zaobserwowanie separacji domen lipidowych o różnym 

składzie (Wesołowska i in. 2009) czy dyfuzji białek błonowych bez wykorzystania 

komórek (Kriegsmann i in. 2009). 

Coraz popularniejszym modelem błony biologicznej są nanodyski, których 

strukturę przedstawiono na Rysunku 1 (Denisov i Sligar 2016). Nanodyski są zbudowane 

z dwuwarstwy lipidowej, stabilizowanej przez helikalne białko MSP1 (ang. Membrane 

Scaffold Proteins) (Bayburt i Sligar 2010; Denisov i in. 2004; Huang i in. 2011), które jest 

modyfikacją naturalnie występującego białka ApoA I. Białka ApoA I jest składnikiem 

lipoprotein o dużej gęstości HDL (ang. High Density Lipoprotein), które uczestniczą  

w zwrotnym transporcie cholesterolu do wątroby i mają zdolność do wiązania cholesterolu 

oraz innych lipidów (Segrest, Harvey, i Zannis 2000).  



 23 

Białko MSP1 zostało otrzymane przez usunięcie globularnej części ApoA I oraz 

części pierwszej helisy. W ich miejsce została wstawiona metka histydynowa, która jest 

pomocna przy oczyszczaniu białek MSP1, a także rejon trawienia dla proteazy TEV 

(Bayburt, Grinkova, i Sligar 2002; Denisov i in. 2004). Białka MSP1 są dokładnie 

scharakteryzowane zarówno strukturalnie jak i dynamicznie (Bayburt i in. 2002; Denisov i 

in. 2004, 2005; Inagaki, Ghirlando, i Grisshammer 2013; Skar-Gislinge i in. 2018). Są one 

głównie helikalne i w nanodyskach występują w formie dimerycznej, zorientowane 

względem siebie antyrównolegle. Tworzą swoistą obręcz dla dwuwarstwy lipidowej, 

umiejscawiając się na wysokości łańcuchów węglowodorowych lipidów. Wykazano, że 

białka MSP1 posiadają części hydrofobowe odpowiedzialne za wiązanie lipidów, a także 

pokazano wpływ lipidów na ich zmiany konformacyjne (Bibow i in. 2017). W ramach tych 

zmian zaobserwowano rotację helis w MSP1, dzięki której aminokwasy hydrofobowe 

wcześniej eksponowane do roztworu są ułożone względem dwuwarstwy lipidowej. 

Opisano także oddziaływania między cząsteczkami MSP1, które stabilizują nanodyski. 

Odpowiedzialne za to są głównie mostki solne, które są tworzone przez aminokwasy 

wewnątrz pojedynczego białka MSP1 oraz pomiędzy ich homodimerem okalającym 

dwuwarstwę lipidową (Bibow i in. 2017). Struktura dimeru tych białek jest także 

stabilizowana przez oddziaływania elektrostatyczne dodatnio naładowanych 

aminokwasów ze zdelokalizowanymi elektronami p w aminokwasach aromatycznych 

(Bibow i in. 2017). Długość białek MSP1 można modyfikować poprzez powtórzenie 

wewnętrznych helis (Denisov i in. 2004), co umożliwia otrzymanie nanodysków  

w układzie laboratoryjnym w zakresie średnicy od 6 nm (Hagn, Nasr, i Wagner 2018) do 

Rysunek 1. Struktura nanodysków na przykładzie nanodysku MSP1D1 zawierającego POPC w widoku od 
góry (A) i od boku (B). Na szaro zaznaczono dwuwarstwę lipidową, a kolorem czerwonym i niebieskim – dwa 
monomery białka MSP1. 
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17 nm (Ritchie i in. 2009). Coraz więcej badań jest prowadzonych w celu utworzenia 

większych modeli (Carlson i in. 2018; Hagn i in. 2018; Kariyazono i in. 2016; Larsen i in. 

2016; Miehling, Goricanec, i Hagn 2018; Nasr i Wagner 2018; Padmanabha Das i in. 2020). 

Ważną cechą nanodysków jest to, iż pomimo szerokiego zakresu wielkości, zawsze 

można precyzyjnie określić liczbę lipidów, które znajdują się w nanodyskach (Bayburt i 

Sligar 2010; Justesen i Günther-Pomorski 2014; Ritchie i in. 2009; Schuler, Denisov, i 

Sligar 2013).  

Część lipidowa nanodysków jest także dokładnie scharakteryzowana. Wykazano, 

że w tych modelach jest wyższe średnie uporządkowanie lipidów w porównaniu  

z liposomami (Denisov i in. 2005; Martinez i in. 2017; Siuda i Tieleman 2015). Jednak 

badania te nie opisują szczegółowej dynamiki ruchów lipidów w dwuwarstwie lipidowej 

oraz nie dostarczają informacji na temat uporządkowania głów polarnych. Podkreśla się 

także niehomogenność dwuwarstwy lipidowej w nanodyskach ze względu na różne 

uporządkowanie lipidów, które znajdują się w pobliżu białka MSP1 oraz tych w centralnej 

części (Denisov i in. 2005; Martinez i in. 2017; Shaw, McLean, i Sligar 2004; Siuda i 

Tieleman 2015). Warto jednak zauważyć, że jest to opis niekompletny. Wskazuje on 

jedynie na różnice w grubości dwuwarstwy tworzonej przez lipidy, która jest różna  

w zależności od odległości od centrum dysku - najmniejsza grubość jest obserwowana  

w pobliżu białek MSP1. Dynamika ruchów lipidów oraz ich uporządkowanie w tych 

wyróżniających się rejonach nie zostało dokładnie opisane. Zauważono także, że podczas 

zwiększania temperatury, w temperaturach powyżej przejścia fazowego, rozmiar 

nanodysków wzrasta, a ich grubość maleje (Denisov i in. 2005), co sugeruje istotną 

rearanżację dwuwarstwy lipidowej w nanodyskach wraz ze zmianami temperatury. 

Mechanizm tego zjawiska nie jest jednak opisany.  

Nanodyski są modelami stabilnymi i powtarzalnymi, o jednolitym rozmiarze 

powstających cząstek. Modele obdarzone ładunkiem mogą być także przechowywane 

przez wiele miesięcy w temp. -20°C, zachowując przy tym swoją strukturę i właściwości 

(Wadsäter i in. 2013). Homogenność dysku może zostać także dodatkowo zwiększona 

poprzez kowalencyjne zamykanie białek je stabilizujących (Nasr i in. 2016). Poprzez skład 

lipidów znajdujących się w dysku można moderować jego stabilność (Mitra 2013; 

Wadsäter i in. 2013). 

 Te wyjątkowe cechy nanodysków powodują, że znajdują one zastosowanie w wielu 

badaniach białek błonowych. Odpowiedni dobór średnicy dysku umożliwia badania 

zarówno pojedynczego białka błonowego jak i dimerów, trimerów czy kompleksów 
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białkowych. Wykorzystując te właściwości nanodysków przeprowadzono badania nad 

rodopsyną, w których wykazano, iż monomer tego białka może skutecznie przekazywać 

sygnał, a w formie dimerycznej jedynie jedna cząsteczka robi to efektywnie ze względu na 

istniejące zawady steryczne, które utrudniają wiązanie transducyny (Bayburt i in. 2007; 

Whorton i in. 2008; Zhao  2019). Z wykorzystaniem nanodysków zbadano także 

właściwości receptorów czynników wzrostu fibroblastów (Liu i in. 2019) oraz białka 

Otop1, które prawdopodobnie odpowiada za odczuwanie kwaśnego smaku u ludzi 

(Saotome i in. 2019). Dowiedziono także, że bakteryjny chemoreceptor Tar, który 

występuje w postaci heksameru, jest aktywny już jako dimer (Boldog i in. 2006). Dzięki 

budowie nanodysków, gdzie oba listki dwuwarstwy lipidowej mają ekspozycję do 

roztworu, możliwe było zbadanie struktury receptorów GPCR (ang. G Protein-Coupled 

Receptors) (Bayburt i in. 2007; Bayburt i Sligar 2010; Van Eps i in. 2017) czy białek 

transportowych ABC (Alvarez, Orelle, i Davidson 2010; Orelle i in. 2018). Nanodyski 

sprawdziły się także w badaniach nad rozwiązaniem struktury ssaczego transportera 

błonowego TRPML1 (Chen i in. 2017) oraz receptora insuliny (Gutmann i in. 2018). 

Nanodyski wykorzystano także do zbadania cytochromu P450 (Denisov i Sligar 2011; 

Maroutsos, Huff, i Das 2019) oraz rodziny białek BCL-2 (Yao i Marassi 2019). Nanodyski 

są także wykorzystywane w farmakologii, gdzie służą nie tylko jako model do badań nad 

potencjalnymi lekami (Kornmueller, Vidakovic, i Prassl 2019), ale także jako transporter 

leków i szczepionek (Kadiyala i in. 2019; Kuai i in. 2016). 

 Pomimo istnienia wielu zamienników błony biologicznej każdy z nich posiada 

swoje zalety oraz wady (Stepien, Polit, i Wisniewska-Becker 2015; Wiśniewska-Becker i 

Gruszecki 2013). Wydaje się jednak, że nanodyski są coraz lepszą alternatywą dla badań 

strukturalnych, co potwierdzają liczne badania z wykorzystaniem tych modeli (Dörr i in. 

2016; Stepien i in. 2020). 

 

1.5 Analogi cholesterolu w badaniach strukturalnych  

1.5.1 Bursztynian cholesterolu 

 Jak już wcześniej wspomniano, cholesterol pełni kluczową rolę w komórce 

eukariotycznej, szczególnie w aspekcie aktywności białek błonowych czy wpływu na 

strukturę dwuwarstwy lipidowej. Niestety, jego hydrofobowy charakter oraz trudności  

z rozpuszczalnością w środowisku wodnym, utrudniają jego zastosowanie w badaniach 
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biochemicznych (Howell i in. 2011). Alternatywą dla cholesterolu są analogi strukturalne, 

które posiadają wyższą rozpuszczalność w środowisku wodnym. Jednym z najczęściej 

stosowanych jest bursztynian cholesterolu (CHS), którego strukturę przedstawiono na 

rysunku 2 (Howell i in. 2011). 

 

 

 

 

 

  

CHS nie występuje naturalnie w przyrodzie, ale jest dostępny komercyjnie ze 

względu na swoje zastosowanie w badaniach strukturalnych (Christopher i in. 2013; 

Shintre i in. 2013; Warne i in. 2011). Jego struktura, a dokładniej jego część hydrofobowa, 

oparta jest na strukturze cholesterolu. Te dwie cząsteczki różnią się głową polarną – w CHS 

grupa hydroksylowa jest zestryfikowana kwasem bursztynowym. Ta zmiana powoduje, że 

cząsteczka ta jest lepiej rozpuszczalna w wodzie i ma właściwości detergentu, co ułatwia 

jej wykorzystanie w licznych badaniach, takich jak krystalizacja białek błonowych 

(Christopher i in. 2013; Enkavi i in. 2019; Warne i in. 2011). CHS znany jest także jako 

czynnik stabilizujący strukturę białek w badaniach strukturalnych (O’Malley i in. 2011b, 

2011a; Oates i in. 2012; Thompson i in. 2011; Vukoti i in. 2012). Badania te wskazują, że 

CHS można traktować jako dobry substytut cholesterolu (Fung i in. 2009; Ge i in. 2011).  

Warto jednak podkreślić, że każda modyfikacja strukturalna cholesterolu zmienia 

jego wpływ na dwuwarstwę lipidową, co powoduje spadek uporządkowania i kondensacji 

błony w porównaniu do błony zawierającej cholesterol (Kulig, Olzyńska, i in. 2015; 

Pourmousa i in. 2014; Pöyry i in. 2008; Róg i in. 2007, 2009; Scheidt i in. 2013). Także 

inne modyfikacje, takie jak na przykład estryfikacja grupy hydroksylowej głowy polarnej 

kwasem siarkowym (Smondyrev i Berkowitz 2000) lub zmiana konformacji grupy 

hydroskylowej z β na α (Róg i Pasenkiewicz-Gierula 2003), powodują zmiany  

w oddziaływania cholesterolu na błonę lipidową. Badania wskazują, że CHS ma 

pozytywny wpływ na stabilizację liposomów (Ding i in. 2005; Zhang i in. 2000) oraz na 

porządkowanie łańcuchów węglowodorowych i zmniejszanie płynności dwuwarstwy 

lipidowej w tych modelach (Dumas i in. 1997; Lai, Diizgune, i Szoka 1985).  

Rysunek 2. Struktura bursztynianu cholesterolu (CHS). 
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Do tej pory wykazano, że CHS wpływa na strukturę błony lipidowej, jednak efekty 

te są mniejsze niż w przypadku cholesterolu (Kulig i in. 2014; Kulig, Jurkiewicz, i in. 2015; 

Massey 1998). Cholesterol ma najsilniejszy wpływ na uporządkowanie błony (Kulig i in. 

2014; Kulig, Jurkiewicz, i in. 2015). Dodatkowo, w układzie fizjologicznym przy pH 

równym 7, 98% CHS występuje w formie anionowej (pKa = 5,8) (Hafez i Cullis 2000). 

Konsekwencją tego jest zmiana ładunku powierzchniowego błony, co generuje także 

zmianę lokalizacji CHS, na co wskazują badania z wykorzystaniem FT-IR (ang. Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy) (Ding i in. 2005), a także symulacje dynamiki 

molekularnej (Kulig i in. 2014; Kulig, Jurkiewicz, i in. 2015). Różnice w lokalizacji CHS 

w stosunku do CHL w błonie zawierającej lipidy DPPC zaprezentowano na Rysunku 3. 

Ostatnie wyniki wskazują także, że protonowana forma CHS może dobrze odwzorowywać 

działanie cholesterolu, lecz anionowa już nie (Kulig i in. 2014; Kulig, Jurkiewicz, i in. 

2015). Obecność cholesterolu w błonie powoduje wzrost średniej grubości dwuwarstwy 

lipidowej. Uzyskane wyniki wskazują, że dwuwarstwy lipidowe zawierające CHS są 

cieńsze niż te, które zawierają cholesterol (Kulig i in. 2014; Kulig, Jurkiewicz, i in. 2015). 

Rysunek 3. Proponowana lokalizacja CHS w błonach liposomów zbudowanych z DPPC (DPPC/CHS)  
w porównaniu z lokalizacją cholesterolu w tych błonach (DPPC/CHL). Przedstawiono również 
proponowane oddziaływania tych steroidów z cząsteczkami DPPC: wiązania wodorowe – przerywaną linią, 
oddziaływania elektrostatyczne – linią falowaną, przesunięcie chmury elektronowej – strzałkami (na 
podstawie Ding i wsp. 2005). 
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Dodatkowo, liczba oddziaływań steroid-woda wzrasta w kolejności cholesterol < CHS < 

anion CHS, co uzasadnia się wzrastającą hydrofilowością grupy polarnej w tych 

cząsteczkach (Kulig i in. 2014; Kulig, Jurkiewicz, i in. 2015). 

 

1.5.2 DC-cholesterol 

Drugim często stosowanym analogiem cholesterolu jest DC-cholesterol, którego 

wzór przedstawiono na rysunku 4. Steroid ten różni się od cholesterolu przyłączeniem 

pochodnej kwasowej N,N-dimetyloetylenodiaminy do grupy hydroksylowej (Pozzi i in. 

2014).  

 

 

 

 

 

 

Cząsteczka ta znalazła zastosowanie jako dodatek do liposomów, które stanowią 

nośnik materiału genetycznego w terapii genowej czy w procesie transfekcji (Budryk i in. 

2000; Igarashi, Hattori, i Maitani 2006; Liu i in. 1996; Yang i Huang 1998). Najnowsze 

badania wskazują także na jego potencjalne zastosowanie w liposomach będących 

nośnikiem dla coraz większej liczby leków (Lee i Ahn 2018; Tada i in. 2018). Rosnące 

zainteresowanie DC-CHL wynika z jego formy kationowej (pKa = 7,8) w układzie 

fizjologicznym przy pH równym 7, co po dodaniu go do liposomów powoduje zmianę 

ładunku na ich powierzchni. W konsekwencji, takie liposomy są mniej immunogenne dla 

organizmu ludzkiego, a także łatwiejsze w produkcji na dużą skalę (Yang i Huang 1998). 

Warto jednak podkreślić, że do tej pory nie wykonano żadnych badań w kierunku poznania 

wpływu tego analogu cholesterolu na dwuwarstwę lipidową ani nie wykonano analizy 

porównującej ten wpływ w kontekście modeli zawierających cholesterol. 

 

1.6 Zastosowanie modelowania molekularnego w badaniach strukturalnych 

Metody modelowania molekularnego, obok klasycznych metod 

eksperymentalnych, są często wykorzystywane w badaniach strukturalnych i są 

doskonałym ich uzupełnieniem. Znajdują one zastosowanie w rozwiązywaniu  

Rysunek 4. Struktura DC-cholesterolu (DC-CHL). 
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i udokładnianiu struktur białkowych czy w badaniu funkcji białek. Ponadto, coraz 

powszechniej stanowią one narzędzie w badaniu układów złożonych i wieloskładnikowych 

(Enkavi i in. 2019). Pod wieloma względami, symulacja dynamiki molekularnej 

przypomina rzeczywisty eksperyment i jest przeprowadzana w określonym przedziale 

czasu, gdzie zostają zmierzone interesujące badacza własności (Frenkel i Smit 1996). 

Dzięki temu, uzyskane wartości z takiej symulacji można porównywać do wyników 

eksperymentalnych. 

Dużą zaletą metod obliczeniowych jest możliwość konstrukcji coraz bardziej 

skomplikowanych układów biologicznych, nawet takich jak całe komórki (Feig i Sugita 

2019; Ingólfsson i in. 2014; Perilla i in. 2015; Trovato i Fumagalli 2017), co wychodzi 

naprzeciw problemom i ograniczeniom aparaturowym spotykanym w laboratorium. 

Doskonałym przykładem tego mogą być badania błon i nanodysków zawierających 

cholesterol. Modele te są praktycznie niemożliwe do uzyskania w laboratorium, a błona 

lipidowa jest zastępowana przez innego rodzaju dwuwarstwy lub monowarstwy lipidowe. 

W tym przypadku modelowanie molekularne umożliwia stworzenie dowolnego modelu – 

zarówno dla płaskiej dwuwarstwy jak i nanodysku - zawierającego zadaną liczbę 

cząsteczek cholesterolu. Co więcej, metody te umożliwiają stworzenie każdego innego 

modelu, o dowolnym składzie lipidowym, a także z innego rodzaju analogami cholesterolu. 

Informacje uzyskane z symulacji dynamiki molekularnej są unikatowe i dostarczają wiedzy 

na temat oddziaływań na poziomie pojedynczych atomów, co nie zawsze jest możliwe  

w przypadku eksperymentów w środowisku laboratoryjnym. 

 

2. Cel pracy 
W badaniach strukturalnych błon i białek błonowych często zastępuje się 

sprawiający trudności eksperymentalne cholesterol jego łatwiej rozpuszczalnymi 

analogami, a wyniki otrzymane z ich udziałem interpretuje się tak, jak dla cholesterolu. 

Jednak, biorąc pod uwagę różnice w budowie tych związków, takie podejście wydaje się 

nie być w pełni uzasadnione. Tak więc, dysponując metodami modelowania 

molekularnego, w oczywisty sposób pozbawionymi trudności eksperymentalnych, 

postawiono w pracy dwa podstawowe cele: 



 30 

• porównanie wpływu cholesterolu na własności dwuwarstwy lipidowej  

w tradycyjnym modelu błony biologicznej („płaskiej dwuwarstwy”) oraz  

w nanodyskach z wpływem na te własności dwóch analogów cholesterolu, 

• dokładne scharakteryzowanie nanodysków zawierających cholesterol lub jego 

analogi. 

 

W szczególności, charakterystyka nanodysków obejmuje wyniki z analizy: 

• struktury (zmiany w strukturze białka MSP1, lokalizacja cholesterolu i jego 

analogów w nanodysku),  

• parametrów dwuwarstwy lipidowej (uporządkowanie oraz ruchliwość lipidów, 

grubość dwuwarstwy lipidowej i jej gęstość, zbadanie penetracji wody do wnętrza 

dwuwarstwy lipidowej), 

• różnicujących parametrów pomiędzy modelami badawczymi (wpływ składu 

lipidowego na właściwości dwuwarstwy lipidowej, zbadanie zależności między 

rozmiarem nanodysku, a zmianami w strukturze dwuwarstwy lipidowej oraz białka 

MSP1), 

• wpływu analogów cholesterolu na model (porównanie wymienionych wcześniej 

parametrów między modelami zawierającymi steroidy, określenie lokalizacji 

analogów cholesterolu w błonie lipidowej oraz ich oddziaływań z białkiem MSP1). 

Wyniki tych badań doprecyzują w jaki sposób obecność analogów cholesterolu 

może wpływać na strukturę i właściwości nanodysków, a przez to także na białka błonowe 

wprowadzone do dysków. Zdobycie tej wiedzy umożliwi lepsze projektowanie badań 

strukturalnych i uwzględnienie wad modelu. 

 

3. Metody 

3.1 Symulacje dynamiki molekularnej 

Modelowanie molekularne to zbiór metod obliczeniowych, które służą do 

tworzenia modeli układów molekularnych. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie 

połączenia między teorią, a eksperymentem, gdzie skomplikowanie problemu badawczego 

nie jest możliwe do opisania wzorami analitycznymi (Zhang 2008). Modelowanie pozwala 

na badanie dynamiki modeli z rozdzielczością atomową oraz czasową rzędu femtosekund. 
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Osiągnięcie takich skal, gdzie rozdzielczość atomowa nie dotyczy jedynie pojedynczych 

struktur, ale całego układu równocześnie, nie jest możliwe w badaniach 

eksperymentalnych (Borhani i Shaw 2012; Cheng 2015; Durrant JD 2011; Rust, Bates, i 

Zhuang 2006). Technika ta znalazła szerokie zastosowanie w procesach optymalizacji 

struktur krystalicznych białek, projektowaniu nowych leków (Durrant JD 2011; Lindorff-

Larsen i in. 2005), a także w badaniach podstawowych. 

Metoda symulacji dynamiki molekularnej opiera się na atomistycznym opisie 

cząsteczek stanowiących dany model badawczy. W związku z tym zjawiska, które 

zachodzą w danym modelu są opisywane za pomocą oddziaływań pomiędzy atomami. Aby 

poprawnie opisać właściwości układu badanego, potrzeba dokładnego opisu tych 

oddziaływań (Crouch 1999; Hinchliffe 2010; Valverde 2001). 

 

3.2 Podstawowe założenia modelowania molekularnego  

3.2.1 Równanie ruchu Newtona 

Zgodnie z drugim prawem dynamiki Newtona, opisującym działanie siły na ciało 

swobodne, można przewidzieć trajektorię po której będzie się ono poruszać. Symulacja 

dynamiki molekularnej to obliczenia oparte o zasadę opisaną przez równanie ruchu 

Newtona (1), gdzie: m - masa ciała swobodnego, a - przyspieszenie, V - prędkość, t - czas, 

�⃗� – położenie. Wielkość siły (F) z jaką atomy oddziałują na siebie jest wykorzystywana do 

obliczania trajektorii ruchu atomów dla znanych warunków początkowych oraz przy 

zadanych oddziaływaniach  międzyatomowych.  

 

�⃗� = 𝑚	 ∙ �⃗� = 𝑚	 ∙ 	 )*+⃗
),
= 𝑚	 ∙ )

-.⃗
),-

 (1) 

 

Proces jest uwarunkowany wyborem stanu początkowego układu, na który składają 

się położenia wszystkich atomów w modelu oraz ich początkowe prędkości. Prędkości 

początkowe vix dla atomu i są dobierane losowo z zachowaniem rozkładu prędkości P  

Maxwella-Boltzmanna dla zadanej temperatury T, co opisuje równanie (2), gdzie kB to stała 

Boltzmanna. 
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6789:

)
;
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-
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]  (2) 
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3.2.2 Funkcja potencjału 

Do prawidłowego skonstruowania modelu układu molekularnego istotne jest 

określenie oddziaływań między atomami cząsteczek wchodzących w jego skład. Energię 

oddziaływań międzyatomowych opisuje funkcja potencjału V, dana wzorem (3), 

zawierająca w sobie wkłady energetyczne związane z: drganiami rozciągającymi wiązań 

kowalencyjnych (Vw) i zginającymi kątów walencyjnych (VΘ), rotacją wokół wiązań (Vϕ) 

oraz oddziaływaniami niewiążącymi, na które składają się oddziaływania Van der Waalsa 

(VvdW) i oddziaływania elektrostatyczne (Vele). Funkcja energii potencjalnej oraz zestaw 

parametrów tej funkcji, które mają na celu opisanie energii potencjalnej oddziaływań 

atomów, definiują pole siłowe. W pracy tej zastosowano pole siłowe CHARMM 

(Vanommeslaeghe i in. 2011).  
 

𝑉 = 𝑉E + 𝑉G + 𝑉H + 𝑉*)I + 𝑉JKJ  (3) 

 

Z potencjału V obliczana jest siła F, opisana równaniem (4), z jaką poszczególne 

cząsteczki oddziałują ze sobą. Występuje ona w równaniu Newtona (1) i jest ujemną 

pochodną potencjału V względem odległości między danymi cząsteczkami: 
 

�⃗�(�⃗�) = −𝑑𝑉+⃗ (�⃗�) (4) 
 

3.2.3 Parametry funkcji potencjału 

3.2.3.1 Drgania rozciągające, zginające oraz rotacja wokół wiązań 

Dla pola siłowego CHARMM, energię drgań rozciągających, zginających i rotacji 

wokół wiązań opisują energia potencjalna wiązania 𝑉M, energia kątów walencyjnych 𝑉N, 

energia wiązania typu Urey-Bradley 𝑉OP, energie dla właściwych 𝑉H i niewłaściwych 𝑉f 

kątów torsyjnych oraz korekcja CMAP (Berendsen, Grigera, i Straatsma 1987; Blondel i 

Karplus 1996; Brooks i in. 1983, 2009; Vanommeslaeghe i in. 2011). Rysunek 5 

schematycznie obrazuje te rodzaje energii. 

Aby wyznaczyć energię potencjalną danego wiązania, można zastosować prawo 

Hooke’a w zakresie bliskich odległości, opisane równaniem (5), gdzie Kb oznacza stałą 

siłową rozciągania wiązania, b to bieżąca długość wiązania, natomiast b0 to długość 

równowagowa wiązania. 

𝑉M = 𝐾M(𝑏 − 𝑏S)6 (5) 
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W celu wyznaczenia energii kątów walencyjnych stosuje się równanie (6), gdzie Kθ 

oznacza stałą siłową zginania kąta pomiędzy dwoma wiązaniami, θ to bieżąca wartość kąta,  

a θ0 to kąt równowagowy. 

 

𝑉N = 𝐾N(θ − θS)6 (6) 

 

Dodatkową składową w polu siłowym CHARMM jest energia dla wiązania  

Urey-Bradley opisana równaniem 7, gdzie KUB to stała siłowa dla tego wiązania, parametr 

S odnosi się do odległości między pierwszym, a trzecim atomem, natomiast S0 to odległość 

równowagowa. Potencjał ten jest dodatkowym przyczynkiem do energii kątów 

walencyjnych.  

 

𝑉OUVWXPUYZ[VW = 𝐾\](𝑆 − 𝑆S)6 (7) 

 

Kąty torsyjne można podzielić na właściwe - gdzie rotacja kąta dwuściennego jest 

nieograniczona - i niewłaściwe, gdzie rotacja jest bardzo ograniczona. Przykładem  

właściwego kąta torsyjnego są kąty wokół wiązania między atomami węgla w nasyconym 

Rysunek 5. Schemat różnego rodzaju energii wchodzących w skład funkcji potencjału: A) energia potencjalna 
wiązania, B) energia potencjalna kątów walencyjnych C) energia dla wiązania Urey-Bradley, D) energia 
właściwego kąta torsyjnego, E) energia dla niewłaściwego kąta torsyjnego, F) korekcja CMAP (Swails 2014). 
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łańcuchu węglowodorowym, gdzie możliwa jest pełna rotacja wokół wiązania. Natomiast 

przykładem niewłaściwego kąta torsyjnego są kąty wokół wiązania w strukturze 

pierścienia benzenu, który jest strukturą planarną, gdzie wszystkie atomy leżą w jednej 

płaszczyźnie.  

Do wyznaczenia energii właściwych kątów torsyjnych używa się równania 8, gdzie  

potencjał kąta dwuściennego (torsyjnego) jest związany z rotacją kąta dwuściennego.  

W równaniu tym 𝐾H reprezentuje stałą siłową kąta dwuściennego, 𝜑 to kąt referencyjny,  

n to krotność tego kąta, a d to przesunięcie fazowe fali sinusoidalnej. W tym przypadku 

wartości energii są o wiele mniejsze w stosunku do energii wiązań czy kątów. Kąt torsyjny 

znajduje się pomiędzy dwiema płaszczyznami utworzonymi przez cztery kolejne atomy - 

pierwsza płaszczyzna wyznaczona jest przez atomy 1-2-3, a druga przez atomy 2-3-4 

zgodnie z rysunkiem 5D.  

 

𝑉H = 𝐾H[1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜑 − d)] (8) 

 

Kolejną składową w polu siłowym CHARMM jest energia niewłaściwego kąta 

torsyjnego. Potencjał ten opisuje równanie 9, gdzie Kf to stała siłowa dla niewłaściwego 

kąta torsyjnego, f to kąt w radianach pomiędzy płaszczyznami kąta dwuściennego, a f0 to 

kąt referencyjny. W przypadku niewłaściwego kąta torsyjnego, płaszczyzny mogą być 

tworzone poprzez kolejne atomy. Takie kąty stosuje się, aby zachować płaską strukturę w 

pierścieniu benzenu. Możliwe też jest użycie innej kolejności atomów, na przykład w celu 

zachowania chiralności, jak pokazano na rysunku 5E.  

 

𝑉f = 𝐾fef− fSf
6 (9) 

  

Ostatnią składową jest dwuwymiarowa mapa korekcji energii dla kątów torsyjnych 

CMAP, którą wykorzystuje się do poprawy właściwości konformacyjnych tych kątów  

w peptydach i białkach. W przeciwieństwie do innych parametrów, CMAP nie definiuje 

funkcji ciągłej, lecz określa korekcję energii dla określonej pary kątów dwuściennych. 

CMAP opisuje się równaniem 10 (Buck i in. 2006; Lindahl i in. 2010; Mackerell 2004; 

MacKerell i in. 1998; Mackerell, Feig, i Brooks 2004). 

 

𝑉ghij = ∑ 𝑈ghij(𝜑, 𝜙)oJpq,r  (10) 
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3.2.3.2 Oddziaływania van der Waalsa 

Potencjał Lennarda-Jonesa opisuje oddziaływania steryczne i van der Waalsa, co 

przedstawia wzór (11) (Piela 2013), gdzie r0 stanowi odległość między atomami przy której 

VvdW  ma wartość minimalną, rm to odległość między atomami, a ε wyraża głębokość tzw. 

studni potencjału, która stanowi o sile oddziaływań.  

 

𝑉*)I = 𝜀 tuov
ow
x
A6
− 2 uov

ow
x
z
{ (11) 

 

 Do obliczania oddziaływań opisanych wzorem Lennarda—Jonesa w polu siłowym 

CHARMM, pomiędzy atomami Ai i Aj, stosuje się średnią geometryczną dla ε, opisaną 

równaniem (12), i średnią arytmetyczną dla r, daną wzorem (13).  

 

𝜀2| = }𝜀2𝜀| (12) 

𝑟2|42� = e𝑟242� + 𝑟|42�f/2 (13) 

 
 
3.2.3.3 Oddziaływania elektrostatyczne 

Oddziaływania elektrostatyczne są traktowane jako kulombowskie i opisane 

równaniem (14) (Atkins i Paula 2009), gdzie zi, zj to ładunki cząstkowe atomów, e to 

ładunek elementarny, εr wyraża względną przenikalność elektryczną ośrodka, ε0 to 

przenikalność elektryczna w próżni równa 8,85 ⋅10-12 [C2 ⋅ J−1 ⋅m−1] oraz rij jako odległość 

między atomami i oraz j [m]. 

 

𝑉JKJ = 	
q5q�J-

�7���vo5�
  (14) 

 
 
3.2.4 Periodyczne warunki brzegowe 

Symulacje dynamiki molekularnej przeprowadza się najczęściej w ograniczonej 

przestrzeni nazywanej pudelkiem symulacyjnym. Ze względu na to, że przy brzegach 

układu cząsteczki mogą oddziaływać ze swoim otoczeniem, a ściany pudełka mogą 

modyfikować trajektorię ruchu ich atomów, zastosowanie znajdują tzw. periodyczne 

warunki brzegowe, które eliminują wpływ pudełka na przebieg symulacji. Wprowadzenie 
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warunków periodycznych polega na otoczeniu układu replikami we wszystkich 

kierunkach. Repliki te zawierają dokładnie taką samą liczbę cząsteczek oraz zachowują te 

same informacje o położeniu oraz prędkości atomów. Ściany pudełka symulacyjnego są 

przenikliwe, co umożliwia przejście cząsteczki z pudełka głównego do jego dowolnej 

repliki, w efekcie czego, do pudełka migruje równoważna cząsteczka z repliki znajdującej 

się po przeciwnej stronie pudełka. Na poniższym rysunku 6 zaprezentowano schemat 

periodycznych warunków brzegowych. 

 
 

Rysunek 6. Periodyczne warunki brzegowe w płaszczyźnie xy. Na żółto zaznaczono właściwy symulowany 
układ, a pozostałe komórki są jej dokładnymi kopiami. Strzałki obrazują migrację cząsteczek pomiędzy 
replikami, a głównym pudełkiem (Katiyar i Jha 2018).  
 
 
3.2.5 Parametr odcięcia 

Ze względu na to, że potencjał ma nieskończony zasięg, a symulacje prowadzone 

są w ograniczonej przestrzeni, konieczne jest ograniczenie zasięgu oddziaływań do czego 

stosowany jest promień odcięcia (ang. cutoff). Zakłada się, że siła oddziaływania  jest 

zerowa w momencie gdy odległość między atomami jest większa niż promień odcięcia. 

Dlatego też do obliczeń oddziaływań brane pod uwagę są tylko te pary atomów, które 

znajdują się w odległości mniejszej niż promień odcięcia. Długość promienia obcięcia 

ograniczona jest przez rozmiar pudełka symulacyjnego i nie może przekraczać połowy 

najmniejszego wymiaru pudełka.  
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3.2.6 Algorytmy całkowania i zespół kanoniczny 

Ponieważ równań ruchu dla tak skomplikowanych modeli nie da się rozwiązać 

analitycznie, konieczne jest stosowanie przybliżonych metod numerycznych. W metodach 

tych zakłada się, że siła działająca na dany atom jest stała w krótkim przedziale czasu Dt. 

Znając chwilowe położenia wszystkich atomów w badanym modelu można wyznaczyć 

wypadkową siły działającej na każdy atom w danym czasie t. To pozwala na obliczenie 

prędkości i położenia atomów w chwili t+Dt. Istnieją różne algorytmy stosowane do 

rozwiązywania równań różniczkowych. Dwa najczęściej stosowane algorytmy w dynamice 

molekularnej to algorytm Verleta i algorytm skokowy (Verlet 1967).  

W czasie symulacji dynamiki molekularnej dochodzi do uzyskania najbardziej 

korzystnej konfiguracji modelu, co powoduje obniżenie jego energii potencjalnej. Wraz ze 

spadkiem tej energii dochodzi do wzrostu energii kinetycznej, a w konsekwencji do 

wzrostu temperatury. Dlatego też w symulacjach, przy ściśle zadanej temperaturze  

i ciśnieniu, wykorzystuje się zespół termodynamiczny izotermiczno-izobaryczny NPT. 

Działanie termostatu i barostatu wpływa na zmianę prędkości i przyspieszenia cząstek 

znajdujących się w modelu, dlatego też istotne jest korygowanie prędkości cząsteczek tak, 

by obliczana wartość energii kinetycznej układu odpowiadała zadanej temperaturze. Do 

najczęściej stosowanych termostatów należy termostat Berendsena (Berendsen i in. 1984) 

lub termostat Nosé-Hoover  (Hoover 1985; Nosé 1984). Natomiast twórcami 

najpopularniejszych barostatów są Berendsen (Berendsen i in. 1984) oraz Parrinello  

i Rahman (Parrinello i Rahman 1981). 

 

3.3 Warunki symulacji dynamiki molekularnej 

3.3.1 Modele badawcze 

W niniejszej pracy zbadano modele nanodysków o kilku średnicach oraz tradycyjny 

model błony lipidowej, „płaskiej dwuwarstwy”. Każdy z nich różnił się zawartością 

lipidów oraz steroidów - ich struktury przedstawiono na Rysunku 7. W Tabeli 1 zestawiono 

modele badawcze wykorzystane w tej pracy. Do badań wykorzystano model tradycyjnej 

błony lipidowej („płaskiej dwuwarstwy”) oraz dwa rodzaje nanodysków: MSP1D1  

i MSP1E3D1, różniące się w budowie białka MSP1, co w efekcie daje różnicę w średnicy 

modeli. Tabela zawiera także informacje o liczbie lipidów tworzących dany model. 

Zastosowane modele badawcze w tej pracy odzwierciedlają różne rozmiary nanodysków 
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(MSP1D1, MSP13D1) oraz różne kompozycje lipidowe mające na celu zbadanie wpływu 

ujemnie naładowanych lipidów (POPG, CHS) oraz cholesterolu jak i jego analogów (CHS, 

DC-CHL) na dwuwarstwę lipidową. W przeprowadzonych symulacjach wykorzystano 

takie podejście do badania różnic pomiędzy tymi modelami: rozpoczęto symulacje od 

najprostszych modeli z użyciem jednego rodzaju lipidu (POPC lub DMPC), a następnie 

wprowadzono do układu ujemnie naładowany lipid (POPG) i w dalszej kolejności 

utworzono modele z dodatkiem cholesterolu i jego analogów do tych modeli. 

 
Do przeprowadzenia obliczeń potrzebne są pliki wejściowe, które zostały 

przygotowane z wykorzystaniem aplikacji CHARMM-GUI: topologia, struktury 

początkowe w formacie pdb oraz pliki mdp dla etapów minimalizacji, równoważenia  

i symulacji właściwej (Jo i in. 2008; Lee i in. 2016; Qi i in. 2019). Wszystkie utworzone 

modele badawcze zostały uwodnione za pomocą modelu wody TIP3P. Do układów dodano 

także jony Na+ i Cl- w celu zapewnienia fizjologicznego stężenia soli i neutralności 

badanych modeli. W tabeli 1 podano także informację o długości wykonanych symulacji 

dynamiki molekularnej dla każdego z modeli – wartość ta była różna w zależności od 

danego modelu badawczego. W przypadku nanodysków MSP1D1 długość symulacji 

wynosiła 1000 ns, natomiast dla MSP13D1 i tradycyjnych modeli błony lipidowej – po  

250 ns. 

 

Rysunek 7. Struktury lipidów wykorzystanych w modelach badawczych. 
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Tabela 1. Zestawienie modeli badawczych wykorzystanych w tej pracy wraz z ich szczegółową 
charakterystyką.  

 

 Modele badawcze Liczba 
lipidów 

Liczba 
cząsteczek 

wody 

Liczba 
jonów 
Na+ 

Liczba 
jonów 

Cl- 

Długość 
symulacji 

[ns] 

N
an

od
ys

ki
 

MSP1D1 POPC 172 95285 183 173 1000 

MSP1D1 DMPC 182 96102 184 174 1000 

MSP1D1 

POPC/POPG 
132 / 44 122565 276 222 1000 

MSP1D1 

POPC/POPG/CHL 

126 / 42 / 

56 
95337 225 173 1000 

MSP1D1 

POPC/POPG/CHS 

126 / 42 / 

56 
123247 331 223 1000 

MSP1D1  

POPC/POPG/DC-

CHL 

126 / 42 / 

56 
121021 219 223 1000 

MSP1E3D1 POPC 280 287559 534 520 250 

MSP1E3D1 DMPC 298 288737 536 522 250 

MSP1E3D1 

POPC/POPG 
216 / 72 287429 606 520 250 

MSP1E3D1 

POPC/POPG/CHL 

180 / 60 / 

80 
287775 594 520 250 

MSP1E3D1 

POPC/POPG/CHS 

180 / 60 / 

80 
293200 684 530 250 

MSP1E3D1 

POPC/POPG/DC-

CHL 

180 / 60 / 

80 
289956 524 530 250 

B
ło

ny
 

POPC 128 6430 12 12 250 

DMPC 128 6565 12 12 250 

POPC/POPG 96 / 32 6180 44 12 250 

POPC/POPG/CHL 72 / 24 / 32 5769 35 11 250 

POPC/POPG/CHS 72 / 24 / 32 7050 69 13 250 

POPC/POPG/DC-

CHL 
72 / 24 / 32 5480 10 18 250 
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3.3.2 Struktury początkowe modeli badawczych 

Początkowe struktury nanodysków zawierających lipidy POPC, DMPC i POPC  

z POPG z Tabeli 1 przedstawiono na Rysunku 8. 
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Rysunek 8. Struktury początkowe dla nanodysków MSP1D1 (A, C, E) oraz MSP1E3D1 (B, D, F) w zależności od 
składu lipidowego: POPC (A, B), DMPC (C, D), POPC i POPG (E, F). Po lewej przedstawiono struktury modeli 
w widoku od góry, a po prawej - od boku. Kolorem ciemno szarym oznaczono białko MSP1, kolorem jasno szarym 
– łańcuchy lipidowe POPC lub DMPC, pomarańczowym – łańcuchy oraz atomy fosforu POPG, czerwonym – 
atomy fosforu lipidów POPC lub DMPC. Na strukturach nie uwidoczniono atomów wodoru dla lipidów. 
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Na powyższych strukturach nanodysków można zauważyć wolne przestrzenie 

między białkiem MSP1, a lipidami. Powstały one w wyniku wykonania ich za pomocą 

narzędzia CHARMM-GUI. Przestrzeń ta skutecznie została zniwelowana po wykonaniu 

równoważenia modelu.  

W budowie kolejnych modeli nanodysków dodano również cząsteczki cholesterolu. 

Ich początkowe struktury prezentuje Rysunek 9. Podobnie jak miało to miejsce przy 

wcześniej omawianych nanodyskach, także i tutaj zaobserwowano wolną przestrzeń 

między lipidami, a białkiem MSP1. Po wykonaniu równoważenia, przestrzenie te zostały 

zniwelowane. 
 

 

Rysunek 9. Struktury początkowe dla nanodysków MSP1D1 (A) oraz MSP1E3D1 (B), zawierające w swoim 
składzie lipidy POPC i POPG oraz cholesterol. Po lewej przedstawiono struktury modeli w widoku od góry, 
a po prawej - od boku. Kolorem ciemno szarym oznaczono białko MSP1, pomarańczowym –atomy fosforu 
POPG, czerwonym – atomy fosforu lipidów POPC, niebieskim – cholesterol. Na strukturach nie 
uwidoczniono atomów wodoru oraz łańcuchów węglowodorowych dla lipidów. 
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Na poniższym Rysunku 10 zaprezentowano struktury początkowe modeli 

zawierających analogi cholesterolu. Podobnie jak to obserwowano we wcześniej 

omówionych modelach, także i tutaj obserwowano powstanie wolnej przestrzeni między 

cząsteczkami lipidów, a białkiem MSP1, która zniknęła po wykonaniu etapu 

równoważenia dysków. 
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Na następnym rysunku (Rysunek 11) przedstawiono struktury początkowe 

tradycyjnych modeli błony lipidowej („płaskiej dwuwarstwy”) zawierającej cząsteczki 

różnych fosfolipidów, a także steroidów. Są powszechnie stosowane w symulacjach 

dynamiki molekularnej. W przeprowadzonych w tej pracy symulacjach stanowią 

referencyjne modele dla wcześniej opisanych nanodysków. 

 

Rysunek 10. Struktury początkowe dla nanodysków MSP1D1 (A, C) oraz MSP1E3D1 (B, D), zawierające  
w swoim składzie lipidy POPC i POPG oraz analogi cholesterolu: CHS (A, B) lub DC-CHL (C, D). Po lewej 
przedstawiono struktury modeli w widoku od góry, a po prawej - od boku. Kolorem ciemno szarym oznaczono 
białko MSP1, pomarańczowym – atomy fosforu POPG, czerwonym – atomy fosforu lipidów POPC, 
niebieskim – CHS lub DC-CHL. Na strukturach nie uwidoczniono atomów wodoru oraz łańcuchów 
węglowodorowych dla lipidów. 
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3.3.3 Parametry obliczeń 

Każda z symulacji dynamiki molekularnej badanych modeli obejmowała 

minimalizację energii układu, stabilizację temperatury i ciśnienia oraz właściwą dynamikę 

molekularną. Początkowe struktury poddano minimalizacji energii, stosując 5000 kroków 

algorytmu największych spadków (ang. Steepest-descent algorithm). Zoptymalizowane 

modele zrównoważono w warunkach NVT, czyli przy stałej liczbie cząsteczek w układzie, 

stałej temperaturze i stałej objętości, z użyciem algorytmu Berendsena (Berendsen i in. 

1984) i w celu ustabilizowania temperatury (310 K). Temperaturę kontrolowano 

niezależnie dla każdej z wyodrębnionych grup – dla dwuwarstwy lipidowej, białka oraz 

rozpuszczalnika wraz z jonami. Stałą czasową dla sprzężenia temperaturowego ustawiono 

na 1,0 ps, a długość równoważenia wynosiła 75 ps dla nanodysków i 1 ns dla błon.  

W następnym etapie równoważenia symulowano nanodyski przez 300 ps w warunkach 

NPT przy ciśnieniu (1 bar) kontrolowanym metodą Berendsena (Berendsen i in. 1984), 

stosując schemat izotropowy. Dla tradycyjnych modeli błon parametry wynosiły 1 ns przy 

ciśnieniu (1 bar) kontrolowane metodą barostatu Parrinello – Rahmana (Parrinello i 

Rahman 1981) z wykorzystaniem półizotropowego schematu sprzęgania ciśnieniowego, 

gdzie ciśnienie w płaszczyźnie błony i wzdłuż normalnej do powierzchni błony były 

kontrolowane niezależnie. Podczas etapów równoważenia zastosowano ograniczenie 

pozycji dla atomów lipidów i białek. 

Rysunek 11. Struktury początkowe dla tradycyjnych modeli błon lipidowych („płaskich dwuwarstw”) 
zawierające w swoim składzie różne fosfolipidy oraz steroidy: POPC (A), DMPC (B), POPC/POPG (C), 
POPC/POPG/CHL (D), POPC/POPG/CHS (E), POPC/POPG/DC-CHL (F). Po lewej przedstawiono 
struktury modeli w widoku od góry, a po prawej - od boku. Kolorem jasno szarym oznaczono łańcuchy 
lipidowe POPC lub DMPC, pomarańczowym – łańcuchy oraz atomy fosforu POPG, czerwonym – atomy 
fosforu lipidów POPC lub DMPC, niebieskim – CHL, CHS lub DC-CHL. Na strukturach nie uwidoczniono 
atomów wodoru dla lipidów. 
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W przypadku głównych symulacji wszystkie zastosowane ograniczenia zostały 

usunięte. W tym przypadku temperaturę regulowano za pomocą termostatu Nose-Hoover 

(Hoover 1985; Nosé 1984), a ciśnienie kontrolowano za pomocą barostatu Parrinello – 

Rahman (Parrinello i Rahman 1981). Stałe czasowe dla sprzężenia ciśnienia i temperatury 

ustawiono odpowiednio na 5,0 i 1,0 ps. Ściśliwość izotermiczna została ustawiona na  

4.5e-5 bar-1.  

Do opisu oddziaływań elektrostatycznych zastosowano metodę sumowania Ewalda  

w przybliżeniu cząstka – sieć, tzw. PME (ang. Particle-mesh Ewald method) (Darden, 

York, i Pedersen 1993) z odległością odcięcia Coulomba równą 1,2 nm. Do obliczeń 

potencjału Lennarda-Jonesa zastosowano metodę odcięcia z promieniem odcięcia 1,2 nm. 

Oddziaływania niewiążące obliczono dla wygenerowanej listy par oddziałujących atomów, 

do czego wykorzystano schemat Verleta, a listę sąsiadów aktualizowano co 20 kroków. 

Wiązania kowalencyjne między wodorem, a ciężkimi atomami zostały ograniczone przy 

użyciu algorytmu liniowego rozwiązania Solvera (LINCS) (Hess i in. 1997). Symulacje 

prowadzono z ustawionym krokiem czasowym równym 2 fs, w skali czasowej 1 µs dla 

nanodysków oraz 500 ns dla błon. Pole siły CHARMM36 (Klauda i in. 2010) zastosowano 

do białka i lipidów, natomiast dla cząsteczek wody zastosowano wersję CHARMM modelu 

TIP3P (MacKerell i in. 1998). Symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu do 

symulacji dynamiki molekularnej GROMACS 5 (Abraham i in. 2015).  

 

3.4 Analiza uzyskanych trajektorii 

Analizy badanych modeli przeprowadzono dla ostatnich 300 ns symulacji dla 

nanodysków MSP1D1 oraz ostatnich 200 ns dla nanodysków MSP1E3D1 i tradycyjnych 

modeli błon, z wykorzystaniem programu VMD (Humphrey, Dalke, i Schulten 1996), 

narzędzi GROMACS (Abraham i in. 2015) oraz skryptów do analizy trajektorii błon 

(Castillo i in. 2013), a także wewnętrznych skryptów grupy Biological Physics & Soft 

Matter (BIO) Group na Uniwersytecie Helsińskim. 

 

3.4.1 RMSD 

Parametr RMSD (ang. Root Mean Square Deviation) to pierwiastek ze średniego 

kwadratu odległości obliczany względem struktury natywnej białka, w funkcji temperatury 

oraz czasu symulacji, co określa wzór (15) (H. Bekker, H.J.C. Berendsen, E.J. Dijkstra, S. 
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Achterop, R. van Drunen, D. van der Spoel, A. Sijbers 1993). Powszechnie przyjęto, iż 

dwie porównywane struktury białkowe są podobne, pod warunkiem, że wartość RMSD nie 

jest większa niż błąd metody, którą rozwiązano strukturę. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐷 =	�A
�
∑ ‖𝑣2 − 𝑤2‖6�
2�A  (15) 

 
gdzie: 

n – liczba odpowiadających sobie atomów, 

vi – współrzędne atomów pierwszego białka, 

wi – współrzędne atomów drugiego białka. 

 

3.4.2 RMSF 

Kolejnym obliczonym parametrem dla białka obecnego w strukturze nanodysku 

było RMSF (ang. Root Mean Square Fluctuation), które jest średnią kwadratową odchyleń 

położeń poszczególnych reszt obliczoną na podstawie trajektorii. Jest on określany wzorem 

(16) (Welford 1962). 

 

𝑅𝑀𝑆𝐷 =	�A
�
∑ e𝑥2e𝑡|f − 𝑥��f

6:
,��A  (16) 

 
gdzie: 

T – krok czasowy symulacji, 

xi (tj) – współrzędne atomu xi w czasie tj. 

 

3.4.3 Analiza struktury drugorzędowej białka 

Do analizy struktury drugorzędowej białka obecnego w modelu nanodysków 

wykorzystano algorytm DSSP (ang. Hydrogen bond estimation algorithm) (Kabsch i 

Sander 1983). Jest on powszechnie stosowaną metodą, który uwzględnia współrzędne 

poszczególnych atomów w białku. Na początku, algorytm oblicza tworzące się wiązania 

wodorowe w strukturze białka, a następnie przyporządkowuje im jeden spośród ośmiu 

rodzajów struktury drugorzędowej: G – skręty zbudowane z trzech reszt aminokwasowych 

(310 helisa), H – skręty zbudowane z czterech reszt aminokwasowych (a helisa), I – skręty 
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zbudowane z pięciu reszt aminokwasowych (p helisa), B – b mostek, E – b kartka, T – 

zwroty stabilizowane przez wiązania wodorowe, S – zagięcie (struktura „bend”), C – 

regiony niedookreślone, które nie mieszczą się w definicjach innych typów. 

 

3.4.4 Parametr uporządkowania 

 Parametr uporządkowania SCD to pierwszy z parametrów wykorzystany przy 

charakterystyce dwuwarstwy lipidowej w badanych modelach. Opisuje on lokalne 

uporządkowanie łańcuchów węglowodorowych, określając ich odchylenie od stanu 

uporządkowania w konformacji trans i ułożenia cząsteczek prostopadle do powierzchni 

błony. Określenie tych zależności przedstawia wzór (17) (Pearce i Harvey 1993).  

 

𝑆g� = 	 〈
���p-�XA

6
〉 (17) 

 

gdzie: 𝛼 to kąt między normalną błony, a wektorem normalnym płaszczyzny wyznaczonej 

przez dwa wektory C-H (dla atomów węgla w hybrydyzacji sp3) lub kąt między wektorem 

normalnym błony i wektorem normalnym do wektora C-H leżącego w płaszczyźnie 

definiowanej przez wiązanie podwójne i atom wodoru związany z rozpatrywanym atomem 

węgla (dla atomów węgla w hybrydyzacji sp2). Na rysunku 12 przedstawiono wizualizację 

tego kąta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 12. Wizualizacja przedstawiająca kąt a, będący składową dla parametru uporządkowania SCD 
(Vermeer i in. 2007). 
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Parametr ten jest często stosowany ze względu na to, że można go wyznaczyć 

zarówno metodami eksperymentalnymi jak i podczas analizy symulacji dynamiki 

molekularnej. Wartości eksperymentalne tego parametru są uzyskiwane z wyników 

spektroskopii rezonansu magnetycznego NMR oraz spektroskopii EPR. 

 

3.4.5 Profil gęstości 

 Kolejnym parametrem znajdującym zastosowanie w opisie dwuwarstwy lipidowej 

jest profil gęstości wzdłuż normalnej do powierzchni błony. Umożliwia on określenie 

położenia wybranych atomów lub grup cząsteczek w układzie. Na podstawie profilu 

gęstości można wyznaczyć grubości błony (Ash i in. 2004) lub głębokości penetracji wody 

do dwuwarstwy lipidowej. Grubość dwuwarstwy lipidowej można obliczyć poprzez 

oznaczenie odległości między średnim położeniem danego typu atomu w pierwszym  

i drugim listku dwuwarstwy lipidowej. W tej pracy wzięto pod uwagę położenie atomów 

fosforu dla lipidów POPC i POPG oraz atomów tlenu przy węglu C3 dla steroidów. 

 Aby obliczyć funkcję profilu gęstości należy podzielić model badawczy na 

fragmenty o ustalonej grubości wzdłuż jednej z osi współrzędnych opisujących ten układ, 

a następnie zliczyć liczbę wybranych atomów lub wszystkich atomów wybranej cząsteczki, 

lub grupy cząsteczek w każdym z otrzymanych fragmentów (Giorgino 2014; Orzechowski 

i Tama 2008). Gęstość można obliczyć według wzoru (18). 

 

𝑑 = 	
u

��
�,v-∙;v-�

x∙4�

∆.∙∆r∙∆q
 (18) 

 

gdzie: 

d – gęstość, 

nf – liczba wybranych atomów lub atomów wybranej cząsteczki, bądź grupy cząsteczek  

w analizowanym fragmencie ∆𝑥 ∙ ∆𝑦 ∙ ∆𝑧, 

nf – masa danej cząsteczki, 

∆𝑥 – grubość danego fragmentu, 

∆y – szerokość danego fragmentu, 

∆z – wysokość danego fragmentu. 
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3.4.6 Dyfuzja lateralna 

Dyfuzja lateralna lipidów w dwuwarstwie lipidowej jest zjawiskiem opartym  

o przypadkowe ruchy pojedynczych cząsteczek w układzie ulegającym zderzeniu z innymi 

cząsteczkami. Do opisu tego zjawiska służy średnie przesunięcie kwadratowe (ang. Mean 

Square Displacement, MSD). Określa on średnią odległość na jaką przemieści się 

cząsteczka od punktu początkowego, w nieukierunkowany i przypadkowy sposób,  

w określonym czasie t (Metzler i in. 2009; Michalet 2010). Zależności tą opisuje wzór (19). 

 

𝑀𝑆𝐷(𝑡) =	< |𝑟h¡�(𝑡) − 𝑟h¡�(0)| > (19) 
 
gdzie: 

rMSD(0) – położenie wyjściowe cząsteczki, 

rMSD(t) – położenie cząsteczki po czasie t. 

 
Analiza tego parametru pozwala więc na określenie przemieszczenia cząsteczki 

(lub grupy cząsteczek) w czasie trwania symulacji, co umożliwia określenie współczynnika 

dyfuzji (ang. Self-diffusion coefficient) dającego informację o mobilności cząsteczek  

w danym modelu badawczym. Dyfuzja ta jest opisana wzorem (20) (Allen i Tildesley 

2017).  

 

𝐷) = lim
,→¨

h¡�
6©�,

  (20) 

 
gdzie: 

Dd – stała dyfuzji, 

MSD – średnie przesunięcie kwadratowe, 

Nf – liczba stopni swobody w ruchu translacyjnym, 

t – czas. 

 

Poprawne określenie parametru dyfuzji wymaga przeprowadzenia długich 

symulacji. W tej pracy nie było to możliwe ze względu na bardzo dużą liczbę atomów  

w zbudowanych modelach, dlatego też uzyskane wyniki nie odpowiadają pełnej skali 

dyfuzji. Jednakże na podstawie uzyskanych wyników określono ruchliwość lipidów, 

wskazującą na pewne tendencje w zachowaniu tych cząsteczek. 
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3.4.7 Wiązania wodorowe 

 Występowanie wiązania wodorowego ustalano na podstawie dwóch kryteriów: 

odległości między donorem (D) i akceptorem (A) oraz kątem pomiędzy nimi. Wspomniana 

odległość między D, a A powinna być mniejsza lub równa 0,35 nm, natomiast kąt między 

wektorami 𝐷 − 𝐴++++++++++++⃗ , a 𝐷 − 𝑎𝑡𝑜𝑚	𝐻+++++++++++++++++++++++++⃗  – mniejszy lub równy 30° (Van Der Spoel i in. 2006). 

Kryteria te zostały przedstawione na Rysunku 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Zastosowane oprogramowanie 

W ramach tej pracy zastosowano następujące oprogramowanie: 
 

1. Platforma CHARMM-GUI (Jo i in. 2008; Lee i in. 2016; Qi i in. 2019) – to 

platforma internetowa do tworzenia złożonych układów oraz przygotowywania 

danych wejściowych dla symulacji biomolekularnych z wykorzystaniem szeroko 

stosowanych pakietów symulacyjnych, takich jak CHARMM, NAMD, 

GROMACS, AMBER, GENESIS, LAMMPS, Desmond i OpenMM. 

2. Pakiet programów GROMACS (Abraham i in. 2015) – jest to ogólnodostępne 

narzędzie znajdujące zastosowanie w modelowaniu molekularnym. Pakiet ten 

wykorzystano w tej pracy do wykonania symulacji dynamiki molekularnej modeli 

badawczych, a także analizy uzyskanych trajektorii. W tej pracy korzystano z wersji 

pakietu 5.0. 

3. Język programowania Python (Rossum i Drake 2006) – został on wykorzystany do 

analizy uzyskanych symulacji dynamiki molekularnej oraz wizualizacji wyników. 

Stosowana wersja to Python3 (Python Sofware Foundation 2016). Dodatkowo 

wykorzystane biblioteki to:  

a. Anaconda – służy do analizy dużej ilości danych, w tym danych naukowych 

(Anaconda Inc. 2019), 

Rysunek 13. Schemat przedstawiający kryteria obliczeniowe dla wiązania wodorowego. 
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b. Matplotlib – znajduje zastosowanie przy tworzeniu wysokiej jakości grafiki 

na podstawie uzyskanych danych (Hunter 2007), 

c. MDAnalysis – wykorzystywana do analizy strukturalnej, a także trajektorii 

symulacji dynamiki molekularnej (Michaud-Agrawal i in. 2011), 

d. SciPy i NumPy – podstawowe biblioteki do programowania naukowego  

i analizy danych (Jones i in. 2001). 

4. VMD (Humphrey i in. 1996) – jest programem do wizualizacji struktury, a także 

jej analizy. Program umożliwia zapis zwizualizowanej struktury w postaci pliku 

graficznego. Narzędzie posiada interfejs graficzny, a także tekstowy, umożliwiając 

wykorzystanie skryptów w języku Python oraz Tcl. 

5. Xmgrace (Turner 2005) – to ogólnodostępny program służący do tworzenia 

wykresów dwuwymiarowych. Posiada interfejs graficzny. Narzędzie jest 

przeznaczone do tworzenia wykresów funkcji zarówno jedno, dwu, jak  

i wieloargumentowych. Możliwe jest także tworzenie plików wektorowych (ePS, 

PDF, SVG) jak i rastrowych (PNG, PNM, JPEG) zwizualizowanych danych. 

 

4. Wyniki 

4.1 Charakterystyka nanodysków w kontekście modelu błony lipidowej,  
w zależności od składu lipidowego 

Aby scharakteryzować nanodyski jako modele błony lipidowej w badaniach 

strukturalnych, w pierwszej kolejności przeanalizowano modele zawierające POPC, 

DMPC oraz POPC z POPG. Uzyskane wyniki obejmują analizę strukturalną białka MSP1,  

a także szczegółową charakterystykę dynamiki dwuwarstwy lipidowej, dając obraz 

właściwości nanodysków w kontekście ich wykorzystania w badaniach struktury białek. 

 

4.1.1 Budowa modeli  

Po wykonaniu etapu symulacji właściwej uzyskano struktury końcowe 

zaprezentowane na Rysunku 14. Warto zauważyć, że struktury nanodysków nie zawierają 

już wolnych przestrzeni zaobserwowanych po utworzeniu struktur w programie 

CHARMM-GUI. Na podstawie uzyskanych struktur można stwierdzić, że kształty 

nanodysków delikatnie odbiegają od kształtu okręgu – niektóre z nich, takie jak modele  
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z POPC czy DMPC, przybierają kształt elipsoidalny, szczególnie w przypadku większych 

dysków. 
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Rysunek 14. Struktury po wykonaniu symulacji właściwych dla następujących modeli: tradycyjnego modelu 
błony lipidowej, tzw. „płaskiej dwuwarstwy” (A, D, G), nanodysków MSP1D1 (B, E, H) i MSP1E3D1 (C, F, 
I) zawierających w swoim składzie różne lipidy: POPC (A, B, C), DMPC (D, E, F), POPC/POPG (G, H, I). 
Na górnych panelach przedstawiono struktury modeli w widoku od góry, a na dolnych - od boku. Kolorem 
jasno szarym oznaczono łańcuchy lipidowe POPC lub DMPC, pomarańczowym – łańcuchy oraz atomy 
fosforu POPG, czerwonym – atomy fosforu lipidów POPC lub DMPC. Na strukturach nie uwidoczniono 
atomów wodoru dla lipidów. 
 

4.1.2 Analiza strukturalna białka MSP1 

 Zaobserwowane deformacje w strukturach nanodysków mogą być wynikiem 

zmian, które zachodzą w białkach MSP1. Aby zbadać ten efekt, obliczono średnie 

odchylenie kwadratowe (ang. Root Mean Square Deviation, RMSD), parametr określający 

podobieństwo struktury. Parametr ten obliczono dla łańcucha głównego względem 

struktury początkowej białka, w funkcji czasu symulacji. Wyniki tych obliczeń 

przedstawiono na Rysunku 15. Zaobserwowano, że w nanodyskach MSP1D1 odchylenia 

te mieszczą się w granicy 0,5 nm, natomiast dla MSP1E3D1 – 0,75 nm. Najmniejsze 

odchylenia mają modele zawierające lipidy POPC oraz te zawierające także POPG. 

Największe odchylenie zaobserwowano dla dysków z lipidami DMPC, co może 

wskazywać na to, że model nie został całkowicie zrównoważony. Niemniej jednak, 

uzyskane wyniki odchyleń nie są znaczące. 

 



 56 

  

Obliczono także profile fluktuacji (ang. Root Mean Square Fluctuation, RMSF) 

wzdłuż łańcucha białek MSP1 dla każdego z badanych modeli. Wyniki przedstawiono na 

Rysunku 16. Obliczenia wykonano dla łańcucha głównego. Wyniki wskazują, że większe 

fluktuacje mają miejsce w modelach MSP1D1 niż MSP1E3D1 – odpowiednio 1,25 nm 

oraz 0,5 nm. Są one związane z fluktuacją początkowych i końcowych aminokwasów 

każdego z monomerów białka MSP1. Tego efektu nie zaobserwowano dla większych 

dysków, gdzie jednak fluktuacje na całej długości łańcuchów aminokwasowych są większe 

niż dla MSP1D1. 

Rysunek 16. RMSF dla monomerów białek MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) dla modeli nanodysków 
zawierających POPC (kolor czarny), DMPC (kolor czerwony) i POPC/POPG (kolor zielony). Czarną, 
przerywaną linią zaznaczono koniec pierwszego monomeru danego białka MSP1 oraz początek jego 
drugiego monomeru. 

Rysunek 15. RMSD uzyskane dla białek MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) dla modeli nanodysków zawierających 
POPC (kolor czarny), DMPC (kolor czerwony) i POPC/POPG (kolor zielony). 
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Dodatkowo, wykonano analizę struktury drugorzędowej obu monomerów białek 

MSP1. Wyniki pokazano na Rysunku 17. Uzyskane wyniki wskazują na zmiany  

w strukturze drugorzędowej na N- i C- końcu każdego z monomerów białka MSP1, dla obu 

rodzajów nanodysków. Większe zmiany są obserwowane dla mniejszych modeli, co jest 

zgodne z wynikami otrzymanymi dla RMSF. Największe zmiany w strukturze 

drugorzędowej są obserwowane dla dysku DMPC MSP1D1. Poza nieznacznymi zmianami 

w strukturze drugorzędowej w dalszych częściach białka MSP1, można uznać, że jego 

ogólna struktura jest stabilna w każdym z badanych modeli.  

 

4.1.3 Analiza struktury i dynamiki dwuwarstwy lipidowej 

4.1.3.1 Parametr uporządkowania 

 Analizę struktury dwuwarstwy lipidowej rozpoczęto obliczeniami parametru 

uporządkowania Scd. Profile parametru Scd wzdłuż łańcuchów węglowodorowych są 

przedstawione na Rysunku 18. Zaobserwowano, że wartości Scd są podobne dla 

wszystkich lipidów w przypadku tradycyjnych modeli dwuwarstwy lipidowej („płaskiej 

dwuwarstwy”). Nieznacznie większe jest uporządkowanie łańcuchów w tradycyjnym 

modelu błony zbudowanej z DMPC. Natomiast w nanodyskach, łańcuchy DMPC są 

znacznie bardziej uporządkowane w stosunku do pozostałych lipidów. Niemniej jednak, 

uporządkowanie końcowych fragmentów łańcuchów węglowodorowych tego lipidu jest 

niższe niż dla lipidu POPC, co zostało zaobserwowane także w odpowiadającym mu 

tradycyjnym modelu błony. Dodatek POPG praktycznie nie wpływa na parametr 

uporządkowania łańcuchów POPC w modelach badawczych POPC/POPG.  

Rysunek 17. Struktura drugorzędowa białek MSP1D1 (A, B, C) i MSP1E3D1 (D, E, F) obliczona dla 
poszczególnych modeli nanodysków w zależności od składu lipidowego: POPC (A, D), DMPC (B, E)  
i POPC/POPG (C, F). Kolory oznaczeń struktury drugorzędowej to: niebieski – a helisa, fioletowy – p helisa, 
ciemnoszary – 310 helisa, zielony – zagięcie (struktura „bend”), żółty – zwroty stabilizowane przez wiązania 
wodorowe, biały – regiony niedookreślone. Czarną przerywaną linią zaznaczono koniec pierwszego 
monomeru danego białka MSP1 oraz początek drugiego monomeru tego białka. 
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4.1.3.2 Dwuwymiarowe mapy parametru uporządkowania, grubości oraz  gęstości 
dwuwarstwy lipidowej  

W celu zbadania heterogenności dwuwarstwy lipidowej wykonano dwuwymiarowe 

mapy dla parametru uporządkowania, grubości oraz gęstości dwuwarstwy lipidowej 

zarówno dla nanodysków, co przedstawia Rysunek 19, jak i dla tradycyjnych modeli błony, 

„płaskiej dwuwarstwy” – Rysunek 20. Uzyskane wyniki są zależne od składu lipidowego, 

a także rodzaju modelu.  

W nanodyskach wartości parametru uporządkowania oraz grubości dwuwarstwy 

lipidowej maleją ku zewnętrznej części nanodysku, a więc w kierunku białka MSP1. 

Centralna część każdego z nanodysków jest jednorodna, a jej powierzchnia jest uzależniona 

od wielkości białka MSP1 - im większy nanodysk tym większa jest jednorodna centralna 

część. Zobrazowane zostały także elipsoidalne kształty większych nanodysków. 

Rysunek 18. Profile parametru uporządkowania Scd dla łańcuchów sn1 lipidów POPC lub DMPC  
w nanodyskach MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) oraz tradycyjnych modelach błony lipidowej (C). Kolorem 
czarnym zaznaczono modele POPC, kolorem czerwonym - DMPC, a zielonym – POPC/POPG. 
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Największa grubość dwuwarstwy lipidowej w centralnej części nanodysków 

charakteryzuje modele zawierające lipidy POPC oraz POPC i POPG – ich grubość wynosi 

ok. 4 - 4,5 nm. Jest to wartość wyższa niż w przypadku odpowiadającym im tradycyjnych 

modeli błon lipidowych, dla których parametr ten wynosi ok. 4 nm. Również dla 

nanodysków złożonych z DMPC grubość dwuwarstwy lipidowej w centralnej części jest 

większa niż w tradycyjnym modelu błony, gdzie parametry te wynoszą odpowiednio ok.  

4 nm oraz 3,4 – 3,8 nm. Zaobserwowano także, że parametr ten jest nieznacznie wyższy 

dla nanodysków MSP1D1 niż MSP1E3D1 – różnice są na poziomie ok. 0,2 nm. 

W przypadku parametru uporządkowania dwuwarstwy lipidowej, największe 

wartości dla centralnej części nanodysków zaobserwowano dla modeli złożonych z DMPC 

(ok. 0,3), następnie niewiele niższe – POPC (0,1 - 0,3), a najniższe – POPC/POPG (0,1 - 

0,2). Na podobną zależność wskazują wyniki uzyskane dla modeli błon lipidowych. Warto 

Rysunek 19. Dwuwymiarowe mapy prezentujące rozkład grubości dwuwarstwy lipidowej, parametru 
uporządkowania oraz gęstości uzyskane dla nanodysków MSP1D1 i MSP1E3D1. Zobrazowano następujące 
modele: POPC (dwa pierwsze panele od góry), DMPC (dwa kolejne panele) i POPC/POPG (dwa panele na 
samym końcu). Kolorem granatowym przedstawiono są najniższe wartości dla obliczonych parametrów,  
a kolorem bordowym – najwyższe. Część powyższych wyników została wykorzystana przy interpretacji 
wyników eksperymentalnych w pracy doktorskiej Piotra Stępnia oraz opublikowana we wspólnej publikacji 
(Stepien i in. 2020). 
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jednak podkreślić, że wartości te dla nanodysków są wyższe niż dla modeli błon o ok.  

0,1-0,2.  

 

 
Uzyskane wartości dla gęstości są generalnie wyższe dla nanodysków MSP1D1 niż 

dla MSP1E3D1. W przypadku modelu DMPC MSP1D1 parametr ten jest wyższy  

w centralnej części niż w zewnętrznej, natomiast odwrotną tendencję zaobserwowano dla 

Rysunek 20. Dwuwymiarowe mapy prezentujące rozkład grubości dwuwarstwy lipidowej, parametru 
uporządkowania oraz gęstości uzyskane dla tradycyjnych modeli błony lipidowej. Zobrazowano następujące 
modele: POPC (pierwszy panel od góry), DMPC (panel w środku) i POPC/POPG (panel na samym dole). 
Kolorem granatowym przedstawiono są najniższe wartości dla obliczonych parametrów, a kolorem 
bordowym – najwyższe.  
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modeli POPC oraz POPC/POPG. Dla dysków MSP1E3D1, niezależnie od składu 

lipidowego, zaobserwowano tendencję spadkową gęstości w kierunku zewnętrza 

nanodysku. Wartości gęstości zaznaczone kolorem granatowym na uzyskanych mapach 

zostały pominięte, ponieważ nie są one odzwierciedleniem profilu gęstości lipidów  

i odpowiadają lokalizacji białka MSP1 w dyskach. 

 Parametry opisujące dwuwarstwę lipidową w tradycyjnych modelach błony są 

generalnie niższe, z wyjątkiem gęstości. Jest to wynikiem tego, że są to modele mniejsze 

(zawierają mniejszą liczbę lipidów) oraz są bardziej homogenne. Zaobserwowano także, 

że w modelu zawierającym DMPC występują różnice w grubości dwuwarstwy lipidowej 

(Murtola i in. 2006), co znajduje także odzwierciedlenie w uporządkowaniu 

poszczególnych rejonów – w miejscach, gdzie błona lipidowa jest najgrubsza tam  

i parametr uporządkowania jest najwyższy. Dodatkowo, DMPC jest lipidem, który posiada 

krótszy łańcuch węglowodorowy niż POPC, stąd dwuwarstwa lipidowa w tych modelach 

musi być cieńsza niż dla innych badanych modeli. Warto dodać także, że obecność POPG 

w modelu powoduje ogólny spadek uporządkowania dwuwarstwy lipidowej – ta 

obserwacja dotyczy zarówno tradycyjnych modeli błon lipidowych, jak i nanodysków. 

 

4.1.3.3 Parametr uporządkowania dwuwarstwy lipidowej w zależności od odległości od 
środka nanodysku 

 Wyniki zaprezentowane na rysunku 19 wskazują na heterogenność dwuwarstwy 

lipidowej w nanodyskach. Aby opisać heterogenność dwuwarstwy, obliczono parametr 

uporządkowania dla poszczególnych grup lipidów w zależności od ich położenia 

względem środka nanodysku. Dla dysków MSP1D1 przyjęto cztery grupy położone  

w odległości 0 – 1,5 nm, 1,5 – 2,5 nm, 2,5 – 3,5 nm, 3,5 – 5,0 nm od geometrycznego 

środka  dysku. W przypadku MSP1E3D1 były to odległości 0 – 2,0 nm, 2,0 – 3,5 nm, 3,5 

– 5,0 nm, 5,0 – 7,0 nm od środka modelu. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na 

Rysunku 21.  

 Dla każdego z modeli, powyższe grupy lipidów charakteryzowały różne wartości 

parametru uporządkowania. Zaobserwowano, że lipidy znajdujące się najdalej od środka 

nanodysku osiągnęły najniższe parametry uporządkowania. Inne parametry osiągnęły 

lipidy znajdujące się w centrum dysku – te lipidy są najbardziej uporządkowane. Warto 

jednak zauważyć, że w przypadku nanodysków MSP1E3D1, różnica między dwoma 
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grupami lipidów znajdującymi się najbliżej centralnej części jest niewielka i jest mniejsza 

niż dla ich odpowiedników w dyskach MSP1D1. 
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Otrzymane wyniki potwierdzają wcześniej opisane obserwacje dotyczące średniego 

parametru uporządkowania łańcuchów POPC – obecność POPG w błonie nie wpływa na 

uporządkowanie łańcuchów węglowodorowych POPC. Potwierdza się także obserwacja, 

że łańcuchy węglowodorowe DMPC charakteryzuje niższy parametr uporządkowania dla 

końcowych fragmentów łańcucha. Co więcej, także i te wyniki potwierdzają, że lipidy  

w nanodyskach MSP1E3D1 są mniej uporządkowane. Warto jednak zauważyć, że spośród 

Rysunek 21. Profile parametru uporządkowania Scd dla łańcuchów węglowodorowych sn1 lipidów POPC lub 
DMPC znajdujących się w różnych odległościach od środka nanodysków MSP1D1 (A, B, C, D) i MSP1E3D1 
(E, F, G, H). Poszczególne modele zostały oznaczone następującymi kolorami: POPC (A, E) – odcienie 
czarnego, DMPC (B, F) – odcienie czerwonego, POPC/POPG (C, G) – odcienie zielonego. Panele D i H 
prezentują zestawienie parametru uporządkowania dla łańcucha węglowodorowego sn1 lipidów POPC lub 
DMPC znajdujących się w najbliższej i najdalszej odległości od środka nanodysków MSP1D1 (D)  
i MSP1E3D1 (H) w wymienionych powyżej modelach. 
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grupy lipidów znajdujących się najdalej od centrum modeli MSP1E3D1, nanodyski 

złożone z  DMPC osiągnęły najwyższe wartości parametru uporządkowania. Co 

ciekawsze, tendencji tej nie zaobserwowano w mniejszych nanodyskach.  

 

4.1.3.4 Ruchliwość lipidów  

 W celu opisania dynamiki dwuwarstwy lipidowej obliczono parametr MSD. 

Uzyskane wyniki zaprezentowano na Rysunku 22. Wskazują one na to, że ruchliwość 

lipidów jest większa w tradycyjnych modelach błony lipidowej w porównaniu do 

nanodysków. Można także zaobserwować, że model POPC/POPG charakteryzuje się 

niższymi wartościami MSD w każdym z modeli względem tych zawierających jedynie 

POPC. Wartość MSD dla modeli zawierających DMPC jest zbliżona do tych osiąganych 

przez POPC – jedynie w mniejszym nanodysku wartości te są niższe. 

 

4.1.3.5 Profile gęstości dla grupy fosforanowej oraz cząsteczek wody 

 Otrzymano profile gęstości dla grup fosforanowych oraz cząsteczek wody dla 

badanych modeli, co zaprezentowano na Rysunku 23. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest 

możliwe ilościowe porównanie profilu gęstości dla wody obecnej w modelach względem 

gęstości grup fosforanowych, co oznacza, że w przypadku nanodysków liczba cząsteczek 

wody obecnych w rejonie głów polarnych lipidów jest wyższa niż ta obserwowana dla 

tradycyjnych modeli błony lipidowej. Niemniej jednak, uzyskane wyniki wskazują, że 

grubość dwuwarstwy lipidowej w „płaskiej dwuwarstwie” jest niższa niż w przypadku 

Rysunek 22. MSD dla nanodysków MSP1D1 (A), MSP1E3D1 (B) i tradycyjnego modelu błony lipidowej (C) 
złożonych z lipidów POPC, DMPC i POPC/POPG. 
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nanodysków, co jest zgodne z wcześniej uzyskanymi wynikami dla dwuwymiarowych 

map. Co więcej, położenie grup fosforanowych jest dobrze określone w przypadku 

tradycyjnych modeli błon lipidowych, charakteryzując się wąskim rozkładem. Dla 

nanodysków, ich położenie jest bardziej rozmyte, a rozkład jest szerszy. Dodatkowo, profil 

gęstości cząsteczek wody w nanodyskach wskazuje na to, że penetrują one głębiej  

w dwuwarstwę lipidową niż w przypadku tradycyjnych modeli błony, co jest szczególnie 

widoczne dla modelu MSP1E3D1 POPC/POPG. 

 

4.1.4 Oddziaływania między lipidami POPG, a białkiem MSP1  

Aby zbadać oddziaływania pomiędzy POPG, a białkiem MSP1, zobrazowano 

położenie cząsteczek POPG w nanodyskach w końcowej strukturze pokazanej na Rysunku 

24. Zaobserwowano, że położenie cząsteczek POPG w nanodyskach złożonych  

z POPC/POPG jest nierównomierne. Przedstawione struktury sugerują, że cząsteczki 

POPG znacznie częściej znajdują się w pobliżu białka MSP1, a rzadziej w środku 

nanodysku. Tendencja ta jest obserwowana w obu rodzajach dysków. 

Ponadto, wykonano także dwuwymiarowe mapy gęstości dla cząsteczek POPG, 

które zostały zaprezentowane na Rysunku 25. Uzyskane wyniki potwierdzają preferencje 

dla położenia POPG w bliskości białka MSP1. 

Rysunek 23. Profile gęstości dla grup fosforanowych głów lipidów (linie ciągłe) oraz cząsteczek wody (linie 
przerywane) w modelach nanodysków MSP1D1, MSP1E3D1 oraz tradycyjnych modeli błony lipidowej, tzw. 
„płaskiej dwuwarstwy”: POPC – kolor czarny, DMPC – kolor czerwony, POPC/POPG – kolor zielony. 
Współrzędne ustalono względem centrum dwuwarstwy lipidowej w danym modelu. 
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4.2 Wpływ cholesterolu na właściwości nanodysków  

 Podobnie jak w poprzednim rozdziale, także i tutaj przeprowadzono analizę 

struktury białka MSP1 oraz dynamiki dwuwarstwy lipidowej. Uzyskane wyniki 

dostarczają informacji na temat charakterystyki modeli zawierających cholesterol  

i konfrontują je z dotychczas znaną wiedzą o wpływie tego sterolu na błonę biologiczną. 

Rysunek 24. Końcowa struktura białka MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) oraz cząsteczek POPG w nanodyskach 
POPC/POPG. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono dane białko MSP1, pomarańczowym – łańcuchy oraz 
atomy fosforu lipidu POPG. 

Rysunek 25. Dwuwymiarowe mapy gęstości dla położenia lipidu POPG w nanodyskach MSP1D1 (A)  
i MSP1E3D1 (B) dla modelu POPC/POPG. 
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4.2.1 Budowa modeli 

 Rysunek 26 przedstawia finalne struktury uzyskane po symulacjach właściwych dla 

modeli zawierających CHL. Zaobserwowano, że kształt nanodysków MSP1E3D1 jest 

delikatnie zdeformowany, podobnie jak miało to miejsce przy nanodyskach 

niezawierających sterolu.   

 

Rysunek 26. Struktury po wykonaniu symulacji właściwych dla modeli: tradycyjnego modelu błony lipidowej, 
tzw. „płaskiej dwuwarstwy” (A), nanodysków MSP1D1 (B) i MSP1E3D1 (C) zawierających w swoim składzie 
cholesterol oraz lipidy POPC i POPG. Na górnych panelach przedstawiono struktury modeli w widoku od 
góry, a na dolnych - od boku. Kolorem jasno szarym oznaczono łańcuchy lipidowe POPC, pomarańczowym 
– łańcuchy oraz atomy fosforu POPG, czerwonym – atomy fosforu lipidów POPC, niebieskim - cholesterol. 
Na strukturach nie uwidoczniono atomów wodoru dla lipidów, a dla nanodysków pominięto także łańcuchy 
węglowodorowe. 

 

4.2.2 Analiza strukturalna białka MSP1 

 Wykonano analizę strukturalną białka MSP1 dla nanodysków, badając zmiany  

w jego konformacji. Rysunek 27 prezentuje obliczenia RMSD dla badanych modeli. 

Zaobserwowano, że dla nanodysków MSP1D1 parametr RMSD zmienia się w zakresie 

0,25 nm, a dla nanodysków MSP1E3D1 – 0,5 nm. Zmiany te nie są znaczące. Dla modeli 

zawierających CHL zmiany te są porównywalne do tych bez CHL. 
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Obliczono także parametr RMSF dla białka MSP1 w badanych modelach. Wyniki 

zostały zaprezentowane na Rysunku 28. Wskazują one na fluktuacje w początkowych  

i końcowych fragmentach monomerów białka MSP1. Większe fluktuacje są obserwowane 

dla MSP1D1 niż dla MSP1E3D1. Warto jednak zauważyć, że dla dysków MSP1D1 

zawierających cholesterol fluktuacje te są mniejsze niż dla modeli bez CHL.  

Rysunek 27. RMSD uzyskane dla białek MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) dla modeli nanodysków zawierających 
POPC/POPG (kolor zielony) i POPC/POPG/CHL (kolor niebieski).  

Rysunek 28. RMSF dla monomerów białek MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) dla nanodysków POPC/POPG 
(kolor zielony) i POPC/POPG/CHL (kolor niebieski). Czarną, przerywaną linią zaznaczono koniec 
pierwszego monomeru danego białka MSP1 oraz początek jego drugiego monomeru. 
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Dla większych modeli zawierających CHL zaobserwowano większe fluktuacje 

początkowych i końcowych regionów białka MSP1. Zaobserwowano również, że większe 

dyski mają większą liczbę fluktuacji w dalszych częściach łańcuchów białkowych, 

aczkolwiek warto podkreślić że w tych fragmentach modele z CHL mają mniejsze wartości 

tego parametru. 

W ramach analizy strukturalnej białka MSP1 zbadano zmiany jego struktury 

drugorzędowej w trakcie symulacji, które przedstawiono na Rysunku 29. Wyniki 

potwierdzają obserwacje uzyskane dla obliczeń RMSF, wskazując na zmienność struktury 

drugorzędowej regionów początkowych i końcowych monomerów białka MSP1. Podobnie 

jak w modelach bez dodatku cholesterolu, także i tutaj obserwuje się małe zmiany  

w strukturze drugorzędowej, jednak nie są to zmiany szczególnie istotne - można więc 

przyjąć, że struktura drugorzędowa białka MSP1 nie ulega znaczącym zmianom.  

 

4.2.3 Analiza struktury i dynamiki dwuwarstwy lipidowej 

4.2.3.1 Parametr uporządkowania 

Obliczono parametr uporządkowania dla łańcuchów węglowodorowych sn1 

lipidów POPC oraz POPG w modelach POPC/POPG oraz POPC/POPG/CHL, co 

zaprezentowano na Rysunku 30. 

Uzyskane wyniki wskazują na to, że dodanie do modelu cząsteczek cholesterolu 

powoduje wzrost uporządkowania lipidów w dwuwarstwie lipidowej. Warto podkreślić, że 

efekt ten jest mniejszy w nanodyskach w porównaniu do tradycyjnych modeli błony. 

Zaobserwowano także, że obecność CHL w modelu wywiera mniejszy wpływ na 

cząsteczki POPG niż POPC. Widoczna jest także różnica pomiędzy rozmiarami 

nanodysków – dla mniejszych nanodysków efekt ten jest także słabszy. 

 

Rysunek 29. Struktura drugorzędowa białek MSP1D1 (A, C) i MSP1E3D1 (B, D) obliczona dla 
poszczególnych modeli nanodysków w zależności od składu lipidowego: POPC/POPG (A, C) lub 
POPC/POPG/CHL (B, D). Kolory oznaczeń struktury drugorzędowej to: niebieski – a helisa, fioletowy – p 
helisa, ciemnoszary – 310 helisa, zielony – zagięcie (struktura „bend”), żółty – zwroty stabilizowane przez 
wiązania wodorowe, biały – regiony niedookreślone. Czarną przerywaną linią zaznaczono koniec pierwszego 
monomeru danego białka MSP1 oraz początek drugiego monomeru tego białka. 
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4.2.3.2 Dwuwymiarowe mapy parametru uporządkowania, grubości oraz gęstości 
dwuwarstwy lipidowej 

 Wykonano dwuwymiarowe mapy dla parametrów opisujących dwuwarstwę 

lipidową: parametru uporządkowania lipidów, grubości błony oraz gęstości. Wyniki 

uzyskane dla nanodysków zaprezentowano na Rysunku 31, natomiast dla tradycyjnych 

Rysunek 30. Profile parametru uporządkowania Scd dla łańcuchów sn1 lipidów POPC (A, C, E) oraz POPG 
(B, D, F) w nanodyskach MSP1D1 (A, B) i MSP1E3D1 (C, D) oraz tradycyjnym modelu błony lipidowej (E, 
F). Kolorem zielonym zaznaczono modele POPC/POPG, a niebieskim – POPC/POPG/CHL. 
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modeli błon na Rysunku 32. Podobnie jak miało to miejsce w nanodyskach 

niezawierających CHL, także i tutaj zaobserwowano koncentryczny rozkład wartości 

zmierzonych parametrów, z tendencją malejącą ku krawędzi dysków. 

Uzyskane wyniki wskazują na to, że tradycyjny model błony z dodatkiem 

cholesterolu ma grubszą dwuwarstwę lipidową niż ten bez dodatku tego sterolu. Tej 

tendencji nie zaobserwowano jednak w nanodyskach, gdzie różnice w grubościach są 

bardzo małe. Grubość dla modelu błony POPC/POPG, która wynosi ok. 4,0 nm, jest niższa 

niż ta obserwowana dla odpowiedników tego modelu w nanodyskach, odpowiednio 

wynosząca dla MSP1D1 – 3,9 - 4,6 nm, dla MSP1E3D1 – 3,8 - 4,5. W dyskach 

zawierających cholesterol, grubość dwuwarstwy lipidowej mieści się w granicach  

4,1 – 4,6 nm. 

 Zaobserwowano, że wyższy parametr uporządkowania posiadają modele 

zawierające cholesterol, aczkolwiek odstępstwem od tej obserwacji jest dysk MSP1D1 

POPC/POPG/CHL, który uzyskał niższe wartości niż jego odpowiednik bez dodatku 

cholesterolu. Warto także dodać, że dyski MSP1E3D1 posiadają większe obszary 

dwuwarstwy lipidowej o wyższych wartościach parametru uporządkowania niż dyski 

MSP1D1. 

 Ostatni ze zmierzonych parametrów, gęstość dwuwarstwy lipidowej, wskazuje na 

większą gęstość w nanodyskach MSP1D1 niż dla MSP1E3D1. W obu jednak rodzajach 

dysków można zaobserwować, że gęstość jest większa w ich centralnej części niż na 

krawędziach dysków. Parametr ten dla tradycyjnych modeli błon jest zdecydowanie 

większy niż dla nanodysków, a szczególnie dla modelu zawierającego CHL. 
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Rysunek 31. Dwuwymiarowe mapy prezentujące rozkład grubości dwuwarstwy lipidowej, parametru 
uporządkowania oraz gęstości uzyskane dla nanodysków MSP1D1 i MSP1E3D1. Zobrazowano następujące 
modele: POPC/POPG (dwa pierwsze panele od góry) i POPC/POPG/CHL (dwa panele na samym dole). 
Kolorem granatowym przedstawiono są najniższe wartości dla obliczonych parametrów, a kolorem 
bordowym – najwyższe.  
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4.2.3.3 Parametr uporządkowania dwuwarstwy lipidowej w zależności od odległości od 
środka nanodysku 
 
 Na Rysunku 33 przedstawiono profile parametru uporządkowania łańcuchów 

węglowodorowych dla wyznaczonych grup lipidów w zależności od ich odległości od 

centrum nanodysków POPC/POPG oraz POPC/POPG/CHL.  

 

Rysunek 32. Dwuwymiarowe mapy prezentujące rozkład grubości dwuwarstwy lipidowej, parametru 
uporządkowania oraz gęstości uzyskane dla tradycyjnych modeli błony lipidowej. Zobrazowano następujące 
modele: POPC/POPG/CHL (pierwszy panel od góry) i POPC/POPG/CHL (panel na dole). Kolorem 
granatowym przedstawiono są najniższe wartości dla obliczonych parametrów, a kolorem bordowym – 
najwyższe. 
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Otrzymane wyniki potwierdzają zaobserwowaną wcześniej różnicę w wartości 

parametru uporządkowania między dyskiem POPC/POPG, a POPC/POPG/CHL – 

nanodyski zawierające CHL są bardziej uporządkowane niż te niezawierające tego sterolu. 

Widoczna jest także różnica między rozmiarami nanodysków – w większych nanodyskach 

zaobserwowano niższe wartości parametru uporządkowania w porównaniu do mniejszego 

dysku. Także i dla tych modeli zaobserwowano, że dwie grupy lipidów znajdujące się 

najbliżej środka dysku nieznacznie różnią się w wartościach parametru uporządkowania. 

Dodatkowo, tylko dla nich wynik jest zbliżony do tego uzyskanego dla średniego 

parametru uporządkowania obliczonego w podrozdziale 4.2.3.1. 

 

4.2.3.4 Ruchliwość lipidów 

 Wykonano obliczenia dla ruchliwości lipidów w badanych modelach, których 

wyniki przedstawiono na Rysunku 34. Prezentują one niższe wartości MSD dla wszystkich 

modeli zawierających CHL. Najwyższe wyniki osiągnęły tradycyjne modele błony, tzw. 

„płaskie dwuwarstwy”. Dla nanodysków nie uwidoczniono znaczących różnic. 

 

Rysunek 34. MSD dla nanodysków MSP1D1 (A), MSP1E3D1 (B) i tradycyjnego modelu błony lipidowej (C) 
złożonych z lipidów POPC/POPG i POPC/POPG/CHL. 

Rysunek 33. Profile parametru uporządkowania Scd dla łańcuchów węglowodorowych sn1 lipidów POPC 
znajdujących się w różnych odległościach od środka nanodysków MSP1D1 (A, B, C) i MSP1E3D1 (D, E, F). 
Poszczególne modele zostały oznaczone następującymi kolorami: POPC/POPG (A, D) – odcienie zielonego, 
POPC/POPG/CHL (B, E) – odcienie niebieskiego. Panele C i F prezentują zestawienie parametru 
uporządkowania dla łańcucha węglowodorowego sn1 lipidów POPC znajdujących się w najbliższej  
i najdalszej odległości od środka nanodysków MSP1D1 (C) i MSP1E3D1 (F) w wymienionych powyżej 
modelach. 
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4.2.3.5 Profile gęstości dla grupy fosforanowej oraz cząsteczek wody 

Profile gęstości dla grup fosforanowych oraz cząsteczek wody dla modeli 

POPC/POPG oraz POPC/POPG/CHL przedstawiono na Rysunku 35. Podobnie jak i we 

wcześniej zbadanych modelach, nie jest możliwe bezpośrednie ilościowe porównanie 

profilu gęstości dla wody względem gęstości grup fosforanowych. Niemniej jednak, na 

podstawie uzyskanych wyników można domniemać, że woda penetruje głębiej 

dwuwarstwy lipidowe w nanodyskach MSP1E3D1 niż w mniejszych nanodyskach czy 

tradycyjnych modelach błony. 

Otrzymane wyniki ponownie wskazują, że grubość dwuwarstwy lipidowej 

tradycyjnych modeli błony jest niższa niż w nanodyskach, a położenie grup fosforanowych 

jest dobrze określone, charakteryzujące się wąskim rozkładem. Dla nanodysków sytuacja 

jest inna - położenie grup fosforanowych jest rozmyte, a rozkład jest szerszy. Wyniki te są 

potwierdzeniem dotychczasowych obserwacji.  

 

4.2.4 Oddziaływania pomiędzy POPG, CHL i białkiem MSP1 

W celu zbadania oddziaływań pomiędzy cząsteczkami POPG oraz CHL, a białkiem 

MSP1, zobrazowano lokalizację tych lipidów w nanodyskach, co pokazuje Rysunek 36. 

Pokazane struktury wskazują, że rozmieszczenie cząsteczek POPG w tych modelach nie 

jest równomierne. Lipid ten jest częściej obserwowany w pobliżu białka MSP1. Ponadto, 

cząsteczki cholesterolu wykazują pewną preferencję co do lokalizacji, będąc częściej 

obecne w centrum nanodysków.  

Rysunek 35. Profile gęstości dla grup fosforanowych głów lipidów (linie ciągłe) oraz cząsteczek wody (linie 
przerywane) w modelach nanodysków MSP1D1, MSP1E3D1 oraz tradycyjnych modeli błony lipidowej, tzw. 
„płaskiej dwuwarstwy”: POPC/POPG – kolor zielony, POPC/POPG/CHL – kolor niebieski. Współrzędne 
ustalono względem centrum dwuwarstwy lipidowej w danym modelu. 
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To zjawisko potwierdzają także dwuwymiarowe mapy gęstości dla cząsteczek 

POPG i CHL zamieszczone na Rysunku 37. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami, 

cząsteczki cholesterolu lokalizują się głównie w centralnej części nanodysków, natomiast, 

cząsteczki POPG preferują lokalizację w pobliżu białka MSP1.  

Rysunek 36. Końcowa struktura białka MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) oraz cząsteczek POPG i CHL  
w nanodyskach POPC/POPG/CHL. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono białko MSP1, pomarańczowym – 
łańcuchy oraz atomy fosforu lipidu POPG, niebieskim - CHL. 

Rysunek 37. Dwuwymiarowe mapy gęstości dla położenia lipidu POPG oraz CHL w nanodyskach MSP1D1 (A)  
i MSP1E3D1 (B) dla modelu POPC/POPG/CHL. 
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 Zaobserwowana preferencja lokalizacji POPG sugeruje, że cząsteczki POPG 

wchodzą w bezpośrednie oddziaływania z białkiem MSP1. Aby opisać te oddziaływania, 

obliczono liczbę wiązań wodorowych powstających pomiędzy danymi cząsteczkami 

lipidów, a białkiem MSP1 w badanych nanodyskach. Zestawienie uzyskanych wyników 

zaprezentowano w Tabeli 2. 

 
Tabela 2. Zestawienie liczby wiązań wodorowych tworzonych pomiędzy lipidami POPC i POPG, a białkiem 
MSP1D1 oraz MSP1E2D1 w nanodyskach: POPC/POPG, POPC/POPG/CHL. 

 
MSP1D1 

POPC/POPG  
MSP1E3D1 
POPC/POPG 

MSP1D1 
POPC/POPG/CHL 

MSP1E3D1 
POPC/POPG/CHL 

Lb. wiązań 
wodorowych z 

POPC 
32,028 51,915 24,753 37,704 

Lb. wiązań 
wodorowych na 
jedną cząsteczkę 

POPC  

0,243 0,240 0,196 0,209 

Lb. wiązań 
wodorowych z 

POPG  
23,659 21,459 15,735 22,199 

Lb. wiązań 
wodorowych na 
jedną cząsteczkę 

POPG  

0,538 0,298 0,358 0,370 

 
  

Uzyskane wyniki wskazują, że cząsteczki POPG tworzą więcej wiązań 

wodorowych z białkiem MSP1 niż POPC. Dodatkowo, obecność cholesterolu powoduje 

wzrost liczby tych oddziaływań, przez co spada także liczba wiązań wodorowych 

tworzonych między białkiem MSP1, a POPC. Jednak najwięcej wiązań wodorowych 

przypadających na jedną cząsteczkę POPG zaobserwowano w dysku POPC/POPG 

MSP1D1.  

 

4.3 Wpływ analogów cholesterolu na właściwości nanodysków  

Aby porównać własności CHL i jego analogów CHS i DC-CHL wykonano 

obliczenia mające na celu uzyskanie charakterystyki ich wpływu na dwuwarstwę lipidową. 

Na wzór poprzednich rozdziałów, także i tutaj wykonano analizę struktury białka MSP1 

oraz dynamiki dwuwarstwy lipidowej. Wyniki te są w dużej mierze unikatowe, gdyż po 

raz pierwszy podejmują próbę charakterystyki tych dwóch analogów cholesterolu jakimi 

są CHS i DC-CHL z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego. 
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4.3.1 Budowa modeli  

 

Rysunek 38. Struktury po wykonaniu symulacji właściwych dla następujących modeli: tradycyjnego modelu błony 
lipidowej, tzw. „płaskiej dwuwarstwy” (A, D), nanodysków MSP1D1 (B, E) i MSP1E3D1 (C, F) zawierających  
w swoim składzie analogi cholesterolu: CHS (A, B, C) i DC-CHL (D, E, F). Na górnych panelach przedstawiono 
struktury modeli w widoku od góry, a na dolnych - od boku. Kolorem jasno szarym oznaczono łańcuchy lipidowe 
POPC, pomarańczowym – łańcuchy oraz atomy fosforu POPG, czerwonym – atomy fosforu lipidów POPC, 
niebieskim – CHS lub DC-CHL. Na strukturach nie uwidoczniono atomów wodoru dla lipidów, a dla nanodysków 
pominięto także łańcuchy węglowodorowe. 
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Na Rysunku 38 przedstawiono końcowe struktury przestrzenne uzyskane po 

symulacjach właściwych dla modeli zawierających analogi CHL. Zaobserwowano 

nieznaczną deformację okrągłego kształtu większych nanodysków. 

 

4.3.2 Analiza strukturalna białka MSP1 

 Przeprowadzono analizę strukturalną białka MSP1 w nanodyskach zawierających 

analogi cholesterolu, rozpoczynając od obliczeń RMSD przedstawionych na Rysunek 39. 

Uzyskane wartości, dla nanodysków MSP1D1, mieszczą się w zakresie 0,25 nm, natomiast 

dla dysków MSP1E3D1 zakres tej jest większy – ok. 0,5 nm. Zaobserwowane zmiany nie 

są znaczące, a w badanych modelach uzyskano podobne wyniki. 

 
W drugiej kolejności wykonano analizę parametru RMSF, a jej wyniki 

zaprezentowano na Rysunku 40. Największe fluktuacje zanotowano na początkach oraz 

końcach monomerów białka MSP1 w obu rodzajach nanodysków. Większa wartość 

fluktuacji została zaobserwowana dla modeli MSP1E3D1. Najmniejszą wartość fluktuacji 

zaobserwowano dla dysków zawierających CHL. Dla modeli z CHS i DC-CHL wartości 

fluktuacji są porównywalne. 

 

Rysunek 39. RMSD uzyskane dla białek MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) dla modeli nanodysków 
POPC/POPG/CHL (kolor niebieski), POPC/POPG/CHS (kolor pomarańczowy) i POPC/POPG/DC-CHL 
(kolor fioletowy). 
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Wykonano także analizę struktury drugorzędowej białka MSP1 w modelach 

zawierających CHL lub jego analogi. Wyniki zaprezentowano na Rysunku 41. 

Zaobserwowano nieznacznie większą liczbę zmian w strukturze drugorzędowej białka 

MSP1 w modelach zawierających analogi CHL w porównaniu z dyskiem zawierającym 

ten sterol. Uzyskane wyniki potwierdzają także, iż największe zmiany mają miejsce  

w początkowych i końcowych fragmentach monomerów białka MSP1 we wszystkich 

badanych nanodyskach. 

 

 

Rysunek 40. RMSF dla monomerów białek MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) dla nanodysków 
POPC/POPG/CHL (kolor niebieski), POPC/POPG/CHS (kolor pomarańczowy) i POPC/POPG/DC-CHL 
(kolor fioletowy). Czarną, przerywaną linią zaznaczono koniec pierwszego monomeru danego białka MSP1 
oraz początek jego drugiego monomeru. 
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4.3.3 Analiza dynamiki i struktury dwuwarstwy lipidowej 

4.3.3.1 Parametr uporządkowania 

Obliczono parametr uporządkowania łańcuchów węglowodorowych sn1 dla 

cząsteczek POPC oraz POPG w modelach zawierających cholesterol lub jego analogi. 

Wyniki zostały zaprezentowane na Rysunku 42.  

Zaobserwowano, że parametr uporządkowania dla obu lipidów w nanodyskach jest 

niższy niż w tradycyjnych modelach błon lipidowych. W nanodyskach MSP1E3D1 

zaobserwowano najniższe uporządkowanie. Dodatkowo, początkowe fragmenty 

łańcuchów węglowodorowych lipidów, aż do 10-12 atomu węgla, mają niższe wartości 

parametru uporządkowania niż ma to miejsce w przypadku lipidów w tradycyjnych 

modelach błony lipidowej. Dla dysków MSP1D1, uzyskane wyniki wskazują na 

porównywalne uporządkowanie lipidu POPC w dwuwarstwie lipidowej, niezależnie od 

rodzaju steroidu w modelu. 

W przypadku modeli zawierających cząsteczkę CHS zaobserwowano, że jego 

obecność wpływa na wzrost uporządkowania dwuwarstwy lipidowej tak jak CHL, ale efekt 

ten jest słabszy dla nanodysków niż dla tradycyjnego modelu błony. Podobny efekt 

zaobserwowano dla modeli z dodatkiem DC-CHL, jednakże końcowe fragmenty 

łańcuchów węglowodorowych lipidu POPC i POPG,  a dokładnie od szóstych atomów 

węgla, charakteryzowały się niższą wartością parametru uporządkowania niż pozostałe 

modele. Jedynie dla lipidu POPG w mniejszym dysku spadek ten jest obserwowany 

dopiero od 10 atomu węgla. Warto także dodać, że końcowe fragmenty łańcuchów 

węglowodorowych lipidów – od 10-12 atomu węgla – w modelach zawierających CHS 

charakteryzują się zbliżonymi parametrami uporządkowania do modeli zawierających 

CHL. 

 

Rysunek 41. Struktura drugorzędowa białek MSP1D1 (A, B, C) i MSP1E3D1 (D, E, F) obliczona dla 
poszczególnych modeli nanodysków w zależności od składu lipidowego: POPC/POPG/CHL (A, D), 
POPC/POPG/CHS (B, E) i POPC/POPG/DC-CHL (C, F). Kolory oznaczeń struktury drugorzędowej to: 
niebieski – a helisa, fioletowy – p helisa, ciemnoszary – 310 helisa, zielony – zagięcie (struktura „bend”), żółty 
– zwroty stabilizowane wiązaniami wodorowymi, biały – regiony niedookreślone. Czarną przerywaną linią 
zaznaczono koniec pierwszego monomeru danego białka MSP1 oraz początek drugiego monomeru tego 
białka. 
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Rysunek 42. Profile parametru uporządkowania Scd dla łańcuchów sn1 lipidów POPC (A, C, E) oraz POPG 
(B, D, F) w nanodyskach MSP1D1 (A, B) i MSP1E3D1 (C, D) oraz tradycyjnym modelu błony lipidowej (E, 
F). Kolorem niebieskim zaznaczono modele POPC/POPG/CHL, pomarańczowym – POPC/POPG/CHS,  
a fioletowym – POPC/POPG/DC-CHL. 
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4.3.3.2 Dwuwymiarowe mapy parametru uporządkowania, grubości oraz profilu gęstości 
dwuwarstwy lipidowej 

Na Rysunku 43 przedstawiono dwuwymiarowe mapy parametru uporządkowania, 

grubości oraz gęstości dwuwarstwy lipidowej dla badanych nanodysków zawierających 

cholesterol lub jego analogi. Natomiast Rysunek 44 przedstawia dwuwymiarowe mapy dla 

odpowiadających im tradycyjnych modeli błon lipidowych, tzw. „płaskich dwuwarstw”. 

Uzyskane wyniki, podobnie jak w poprzednio analizowanych modelach 

nanodysków, mają rozkład koncentryczny. Najwyższe wartości zbadanych parametrów 

zanotowano w centralnych częściach dysków. Jedynym odstępstwem od tej obserwacji jest 

parametr określający grubość dwuwarstwy lipidowej w modelach POPC/POPG/CHS, 

gdzie zaobserwowano, że w obszarze białka MSP1 błona jest najgrubsza, a w centrum 

dysku - najcieńsza. Dodatkowo, zakres grubości dla tych dysków wynosi od  ~1 nm  do  

~4 nm, a więc jest różny od wartości zanotowanych dla jego odpowiednika w tradycyjnym 

modelu błony, gdzie grubość wynosi od ~3,8 nm do ~4,2 nm. Zaobserwowano także 

różnice w parametrze uporządkowania dla tych modeli – dla nanodysków w centralnej 

części jest on nieznacznie wyższy, o ok. 0,1, niż dla tradycyjnego modelu błony lipidowej. 

Warto jednak zauważyć, że parametr ten nie osiąga wartości obserwowanych w modelach 

zawierających CHL. 

W przypadku nanodysków zawierających DC-CHL zaobserwowano, że grubość 

dwuwarstwy lipidowej w centralnej części, wynosząca w tym miejscu ok. 4,6 nm, 

zdecydowanie przewyższa wartości zanotowane w odpowiadającym mu tradycyjnym 

modelu błony lipidowej. Grubość „płaskiej dwuwarstwy” zawierającej ten steroid  mieści 

się w zakresie 3,8-4,5 nm. Jeśli chodzi o parametr uporządkowania dla nanodysków 

zawierających ten steroid to zanotowano niższe wartości o ok. 0,1 niż dla referencyjnego 

tradycyjnego modelu błony.  

Dla ostatniego ze zbadanych parametrów, czyli gęstości, zaobserwowano ogólnie 

niższe wartości dla wszystkich nanodysków w stosunku do wyników uzyskanych  

w tradycyjnych modelach błony. Ta różnica jest szczególnie widoczna dla modelu 

zawierającego CHL. Zauważono także, że wyższe wartości tego parametru zanotowano  

w centralnej części nanodysków niż na krawędziach tych dysków. Efekt ten dotyczy 

wszystkich modeli. 

Warto zauważyć, że wszystkie parametry zbadane dla tradycyjnych modeli błon 

zawierających analogi cholesterolu uzyskały zdecydowanie odmienne wartości od tych 

zanotowanych dla modelu zawierającego CHL - grubość dwuwarstwy lipidowej dla 
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każdego z nich jest mniejsza niż dla referencji o ok. 0,2-0,4 nm, natomiast parametr 

uporządkowania jest niższy o ok. 0,05-0,1, a gęstość o ok. 40 kg/m3. 
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Rysunek 43. Dwuwymiarowe mapy prezentujące rozkład grubości dwuwarstwy lipidowej, parametru 
uporządkowania oraz gęstości uzyskane dla nanodysków MSP1D1 i MSP1E3D1. Zobrazowano następujące 
modele: POPC/POPG/CHL (dwa pierwsze panele od góry), POPC/POPG/CHS (dwa kolejne panele)  
i POPC/POPG/DC-CHL (dwa panele na samym końcu).  Kolorem granatowym przedstawiono są najniższe 
wartości dla obliczonych parametrów, a kolorem bordowym – najwyższe. 
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Rysunek 44. Dwuwymiarowe mapy prezentujące rozkład grubości dwuwarstwy lipidowej, parametru 
uporządkowania oraz gęstości uzyskane dla tradycyjnych modeli błony lipidowej. Zobrazowano następujące 
modele: POPC/POPG/CHL (pierwszy panel od góry), POPC/POPG/CHS (panel w środku)  
i POPC/POPG/DC-CHL (panel na samym dole). Kolorem granatowym przedstawiono są najniższe wartości 
dla obliczonych parametrów, a kolorem bordowym – najwyższe.  
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4.3.3.3 Parametr uporządkowania dwuwarstwy lipidowej w zależności od odległości od 
środka nanodysku 

Rysunek 45 prezentuje parametr uporządkowania obliczony dla łańcuchów sn1 

lipidów POPC zlokalizowanych w czterech strefach w zależności od ich odległości od 

środka nanodysku. Zaobserwowano, że w modelach zawierających analogi CHL nie 

uzyskano wartości, które zaobserwowano w nanodyskach z cholesterolem. Wyjątek 

stanowi grupa lipidów na krawędzi dysków, gdzie w modelach MSP1D1 wszystkich 

steroidów zauważono, że uzyskane wartości są podobne. Wyniki wskazują także na 

podobieństwa w zachowaniu lipidów poszczególnych grup w modelach zawierających 

CHS i DC-CHL – lipidy te mają podobne wartości parametru uporządkowania. Końcowe 

fragmenty łańcuchów węglowodorowych POPC w tych dyskach wykazują większe 

nieuporządkowanie niż gdy porówna się je do POPC w modelach z CHL. 
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4.3.3.4 Ruchliwość lipidów 

 Wykonano analizę ruchliwości lipidów w modelach zawierających CHL lub jego 

analogi, a jej wyniki zaprezentowano na Rysunku 46. Zaobserwowano, że lipidy we 

wszystkich modelach zawierających DC-CHL wykazują najmniejszą ruchliwość. 

Natomiast najbardziej ruchliwe są lipidy w modelach z CHL. Modele z CHS klasyfikują 

Rysunek 45. Profile parametru uporządkowania Scd dla łańcuchów węglowodorowych sn1 lipidów POPC 
znajdujących się w różnych odległościach od środka nanodysków MSP1D1 (A, B, C, D) i MSP1E3D1 (E, F, 
G, H). Poszczególne modele zostały oznaczone następującymi kolorami: POPC/POPG/CHL (A, E) – 
odcienie niebieskiego, POPC/POPG/CHS (B, F) – odcienie pomarańczowego, POPC/POPG/DC-CHL (C, 
G) – odcienie fioletowego. Panele D i H prezentują zestawienie parametru uporządkowania dla łańcucha 
węglowodorowego sn1 lipidów POPC znajdujących się w najbliższej i najdalszej odległości od środka 
nanodysków MSP1D1 (C) i MSP1E3D1 (F) w wymienionych powyżej modelach. 
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się pomiędzy nimi. Warto także zauważyć, że ruchliwość lipidów w tradycyjnych 

modelach błony jest zawsze wyższa niż dla ich odpowiedników w nanodyskach. 

 

4.3.3.5 Profile gęstości dla grupy fosforanowej oraz cząsteczek wody 

 Profile gęstości dla modeli zawierających steroidy przedstawiono na Rysunku 47. 

Podobnie jak we wcześniej zaprezentowanych wynikach, także i tutaj zanotowano różnice  

w profilach dla grup fosforanowych każdego z modeli. Dla tradycyjnych modeli błon jest 

on smukły i ściśle zaznaczony, a dla nanodysków – rozmyty. Zaobserwowano, że w 

przypadku „płaskich dwuwarstw” najcieńszy jest model zawierający DC-CHL, natomiast 

najgrubszy – model z cholesterolem, choć podobne wyniki uzyskał także model z CHS.  

Na podstawie uzyskanych wyników dla nanodysków trudno określić jednoznacznie, który  

z tych dysków jest najcieńszy i najgrubszy, ponieważ profile grup fosforanowych 

pokrywają się ze sobą, a ich rozmycie uniemożliwia ich porównanie. 

 Jeśli chodzi o profile gęstości dla cząsteczek wody, to podobnie jak wspomniano 

przy wcześniej opisanych modelach, nie jest możliwe bezpośrednie ilościowe porównanie. 

Uzyskanie wyniki sugerują jednak, że woda może lepiej penetrować w głąb dwuwarstwy 

lipidowej w nanodyskach MSP1E3D1 niż w mniejszych dyskach czy tradycyjnych 

modelach błony. Warto podkreślić, że te obserwacje zostały zaobserwowane dla każdego 

większego nanodysku zbadanego w tej pracy, niezależnie od jego składu lipidowego. 

  

 

Rysunek 46. MSD dla nanodysków MSP1D1 (A), MSP1E3D1 (B) i tradycyjnego modelu błony lipidowej (C) 
złożonych z lipidów POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. 
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4.3.4 Oddziaływania pomiędzy POPG oraz steroidami, a białkiem MSP1 

Wzajemne oddziaływania między cząsteczkami lipidów, a białkiem MSP1 są 

szczególnie ciekawe dla modeli zawierających CHL. Dla nanodysków zbadano 

rozmieszczenie lipidu POPG, a także dodanych analogów cholesterolu, porównując je z 

modelem POPC/POPG/CHL. Uzyskane wyniki, opisujące lokalizacje wymienionych 

lipidów względem białka MSP1, zostały przedstawione na Rysunku 48 dla steroidów oraz 

na Rysunku 49 dla POPG.  

Dla modeli zawierających POPG i CHL lub CHS zaobserwowano, że POPG 

wykazywało preferencję do lokalizowania się w otoczeniu białka MSP1. Podobne 

obserwacje zanotowano dla cząsteczek CHS, który kumuluje się w bliskiej odległości od 

białka MSP1. Zachowanie CHS jest odmienne od zachowania cholesterolu, który nie 

wykazuje preferencji względem białka MSP1. 

Rysunek 47. Profile gęstości dla grup fosforanowych głów lipidów (linie ciągłe) oraz cząsteczek wody (linie 
przerywane) w modelach nanodysków MSP1D1, MSP1E3D1 oraz tradycyjnych modeli błony lipidowej, tzw. 
„płaskiej dwuwarstwy”: POPC/POPG/CHL – kolor niebieski, POPC/POPG/CHS – kolor pomarańczowy, 
POPC/POPG/DC-CHL – kolor fioletowy. Współrzędne ustalono względem centrum dwuwarstwy lipidowej  
w danym modelu. 
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Rysunek 48. Końcowa struktura białka MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) oraz steroidów w nanodyskach 
POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono 
białko MSP1, niebieskim – steroidy. 

Rysunek 49. Końcowa struktura białka MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) oraz lipidów POPG  
w nanodyskach POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. Kolorem ciemnoszarym 
zaznaczono białko MSP1, pomarańczowym – łańcuchy węglowodorowe i atomy fosforu lipidu POPG. 
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W przypadku modeli zawierających DC-CHL, nie zaobserwowano preferencji 

lokalizacji tego steroidu i fosfolipidu POPG względem białka MSP1. Rozłożenie tych 

cząsteczek jest dosyć równomierne w całym nanodysku, niezależnie od jego rozmiaru. 

Takie zachowanie lipidu POPG jest bardzo odmienne od tego zaobserwowanego w innych 

modelach. Podobnie lokalizacja DC-CHL jest inna niż dotychczas zaobserwowana  

w dyskach zawierających pozostałe steroidy. 

Preferencje w lokalizacji lipidu POPG oraz CHS, zaobserwowane w strukturach 

otrzymanych po zakończeniu symulacji,  znajdują potwierdzenie także  

w dwuwymiarowych mapach gęstości tych cząsteczek na płaszczyźnie dysku. 

Dwuwymiarowe mapy gęstości, także dla nanodysków zawierających CHL i DC-CHL, 

przedstawiono na Rysunku 50 dla steroidów oraz Rysunku 51 dla POPG.   

 

 

 

 

 

 

Rysunek 50. Dwuwymiarowe mapy gęstości dla położenia steroidów w nanodyskach MSP1D1 (A)  
i MSP1E3D1 (B) dla modeli POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. 
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Uzyskane wyniki potwierdzają dotychczas opisane obserwacje dla modeli 

zawierających DC-CHL i pokazują tendencję do kumulowania się DC-CHL i POPG  

w centralnej części nanodysków. To może sugerować, że obie cząsteczki preferują 

lokalizację w swoim wzajemnym otoczeniu – co można także zaobserwować na podstawie 

otrzymanych dwuwymiarowych map dla tych lipidów, gdy uzyskane wyniki porówna się 

względem siebie.  

Aby potwierdzić obserwację, że DC-CHL lokalizuje się w pobliżu POPG, zbadano 

lokalizację obu rodzajów lipidów oraz pozostałych steroidów we wszystkich badanych 

modelach, co zaprezentowano na Rysunku 52. Wyniki wskazują, że w porównaniu  

z innymi modelami, DC-CHL i POPG są zlokalizowane najczęściej w swojej bliskości,  

i są niejako zmieszane ze sobą, tak że nie da się wyróżnić osobnych agregatów tych lipidów 

– co natomiast można zrobić dla pozostałych modeli. Obserwacje te można przypisać do 

obu rodzajów nanodysków, jednak efekt ten został lepiej uwidoczniony dla MSP1E3D1. 

Sugeruje to, że DC-CHL i POPG tworzą bezpośrednie oddziaływania. 

 

 

Rysunek 51. Dwuwymiarowe mapy gęstości dla położenia POPG w nanodyskach MSP1D1 (A)  
i MSP1E3D1 (B) dla modeli POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. 
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 Następnie obliczono liczby wiązań wodorowych pomiędzy steroidami, a POPG, 

aby sprawdzić czy efekty zaobserwowane na mapach gęstości (Rysunki 50 i 51) oraz 

strukturach przedstawiających rozłożenie tych lipidów w przestrzeni (Rysunek 52) 

znajdują odzwierciedlenie w parametrze opisującym bezpośrednie oddziaływania. 

Uzyskane wyniki zestawiono w Tabeli 3. Zaobserwowano, że najwięcej wiązań 

wodorowych między tymi lipidami powstaje w modelu DC-CHL – jest ich ponad trzy razy 

więcej na jedną cząsteczkę POPG niż w pozostałych modelach. Co więcej, uzyskane 

wyniki dla obu rodzajów nanodysków z tym steroidem są porównywalne. Dla modeli 

zawierających CHL lub CHS ta tendencja nie jest zachowana, ponieważ w nanodyskach 

MSP1E3D1 zaobserwowano większą liczbę tego typu oddziaływań. Najmniejszą liczbę 

oddziaływań pomiędzy POPG, a steroidem zaobserwowano w modelach zawierających 

CHS. Natomiast w nanodyskach zawierających CHL zaobserwowano dwukrotnie wyższą 

liczbę oddziaływań pomiędzy POPG, a steroidem  niż w modelach z CHS. 

Rysunek 52. Końcowa struktura białka MSP1D1 (A) i MSP1E3D1 (B) oraz steroidów i lipidów POPG  
w nanodyskach POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. Kolorem ciemnoszarym 
zaznaczono białko MSP1, niebieskim – steroidy, pomarańczowym – łańcuchy węglowodorowe i atomy 
fosforu lipidu POPG. 



 103 

Tabela 3. Zestawienie liczby wiązań wodorowych tworzonych między lipidami POPG, a steroidami  
w nanodyskach MSP1D1 oraz MSP1E2D1: POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS  
i POPC/POPG/DC-CHL. 

 
MSP1D1 

POPC/POPG/ 
CHL 

MSP1E3D1 
POPC/POPG/ 

CHL 

MSP1D1 
POPC/POPG/ 

CHS 

MSP1E3D1 
POPC/POPG/ 

CHS 

MSP1D1 
POPC/POPG/ 

DC-CHL 

MSP1E3D1 
POPC/POPG/ 

DC-CHL 
Liczba wiązań 
wodorowych 

między POPG, 
a steroidem 

4,514 7,682 2,315 4,614 18,289 25,985 

Liczba wiązań 
wodorowych 

na jedną 
cząsteczkę 

POPG  

0,107 0,128 0,055 0,077 0,435 0,433 

Liczba wiązań 
wodorowych 

na jedną 
cząsteczkę 
steroidu  

0,080 0,096 0,041 0,058 0,327 0,325 

 

 

Ponadto, aby potwierdzić, że oddziaływania między DC-CHL, a POPG są 

niezależne od rodzaju modelu, zbadano ile wiązań wodorowych powstaje w tradycyjnych 

modelach błony lipidowej zawierających każdy z badanych steroidów. Wyniki zebrano  

w Tabeli 4. Potwierdzają one dotychczasowe obserwacje, wskazując, że najwięcej tego 

typu wiązań występuje w modelu zawierającym DC-CHL, a najmniej z CHS.  

W tradycyjnym modelu błony zawierającym CHL zaobserwowano ok. trzykrotnie wyższą 

liczbę wiązań wodorowych na cząsteczkę POPG niż w błonie zawierającej CHS. 

 
Tabela 4. Zestawienie liczby wiązań wodorowych tworzonych między POPG, a steroidami w tradycyjnych 
modelach błony: POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. 

 BŁONA  
POPC/POPG/CHL 

BŁONA 
POPC/POPG/CHS 

BŁONA  
POPC/POPG/DC-CHL 

Lb. wiązań wodorowych między 
POPG a steroidem 4,237 1,326 7,460 

Lb. wiązań wodorowych na jedną 
cząsteczkę POPG  0,177 0,055 0,311 

Lb. wiązań wodorowych na jedną 
cząsteczkę steroidem  0,132 0,041 0,233 
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Aby opisać oddziaływania pomiędzy lipidami POPC i POPG, a białkiem MSP1, 

obliczono liczbę wiązań wodorowych, która powstaje pomiędzy nimi. Otrzymane wartości 

zebrano w Tabeli 5.  

Uzyskane wyniki wskazują, że liczba oddziaływań pomiędzy białkiem MSP1,  

a POPC jest najniższa w modelach zawierającym CHS. Dla modeli z CHL i DC-CHL 

liczba ta jest porównywalna. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływania pomiędzy POPG,  

a białkiem MSP1, to liczba oddziaływań przypadająca na jeden lipid jest najniższa dla 

nanodysków zawierających DC-CHL. Dla dysków z CHL i CHS liczba ta jest podobna. 

Można także zaobserwować,  że więcej oddziaływań jest obserwowanych w przypadku 

nanodysków MSP1E3D1. Odstępstwem od tej obserwacji jest liczba oddziaływań POPG  

z białkiem MSP1 w modelach zawierających CHS. 

 
Tabela 5. Zestawienie liczby wiązań wodorowych tworzonych między lipidami POPC lub POPG, a białkiem 
MSP1 w nanodyskach MSP1D1 oraz MSP1E2D1: POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS  
i POPC/POPG/DC-CHL. 

 

 
MSP1D1 

POPC/POPG/ 
CHL 

MSP1E3D1 
POPC/POPG/ 

CHL 

MSP1D1 
POPC/POPG/ 

CHS 

MSP1E3D1 
POPC/POPG/ 

CHS 

MSP1D1 
POPC/POPG/ 

DC-CHL 

MSP1E3D1 
POPC/POPG/ 

DC-CHL 
Liczba wiązań 
wodorowych  

z POPC 
24,753 37,704 22,613 27,975 26,857 34,278 

Liczba. wiązań 
wodorowych 

na jedną 
cząsteczkę 

POPC  

0,196 0,209 0,126 0,155 0,213 0,190 

Liczba wiązań 
wodorowych  

z POPG  
15,735 22,199 17,312 17,343 11,864 14,394 

Liczba wiązań 
wodorowych 

na jedną 
cząsteczkę 

POPG  

0,358 0,370 0,393 0,289 0,198 0,240 

 

 
W celu opisania oddziaływania pomiędzy steroidami, a białkiem MSP1, obliczono 

liczbę wiązań wodorowych, która powstaje pomiędzy nimi. Zbadano także oddziaływania 

steroidów z zasadowymi aminokwasami jak arginina, lizyna i histydyna, które  

w fizjologicznym pH są naładowane dodatnio. Otrzymane wartości zebrano w Tabeli 6.  
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Uzyskane wyniki podkreślają różnice pomiędzy oddziaływaniami poszczególnych 

steroidów z białkiem MSP1. Najwięcej wiązań wodorowych zaobserwowano w przypadku 

nanodysków zawierających CHS, a najmniej dla nanodysków zawierających CHL. 

Nanodyski zawierające DC-CHL charakteryzowały się zbliżoną liczbą wiązań 

wodorowych do nanodysków z CHL. Kluczową rolę w oddziaływaniach CHS z białkiem 

MSP1 pełni arginina. Dla pozostałych steroidów liczba tych oddziaływań jest znikoma. 

 
Tabela 6. Zestawienie liczby wiązań wodorowych tworzonych między steroidami, a białkiem MSP1 lub 
aminokwasami zasadowymi (ARG – arginina, LYS – lizyna, HSD – histydyna) w nanodyskach MSP1D1  
i MSP1E2D1: POPC/POPG/CHL, POPC/POPG/CHS i POPC/POPG/DC-CHL. 

 

 
MSP1D1 

POPC/POPG
/CHL 

MSP1E3D1 
POPC/POPG

/CHL 

MSP1D1 
POPC/POPG

/CHS 

MSP1E3D1 
POPC/POPG

/CHS 

MSP1D1 
POPC/POPG

/DC-CHL 

MSP1E3D1 
POPC/POPG

/DC-CHL 
Lb. wiązań 

wodorowych 
ze steroidem 

1,679 2,034 27,856 28,074 3,590 5,100 

Lb. wiązań 
wodorowych 

na jedną 
cząsteczkę 
steroidu 

0,030 0,025 0,497 0,350 0,064 0,064 

Lb. wiązań 
wodorowych 
z resztą ARG 

0,397 0,501 20,262 23,271 0,069 0,037 

Lb. wiązań 
wodorowych 
z resztą ARG 

na jedną 
cząsteczkę 
steroidu 

0,007 0,006 0,362 0,290 0,001 0 

Lb. wiązań 
wodorowych 
z resztą LYS 

0,002 0,022 1,805 2,364 0,028 0 

Lb. wiązań 
wodorowych 
z resztą LYS 

na jedną 
cząsteczkę 
steroidu 

0 0 0,032 0,030 0 0 

Lb. wiązań 
wodorowych 
z resztą HSD 

0 0,021 0,053 0,003 0,015 0 

Lb. wiązań 
wodorowych 
z resztą HSD 

na jedną 
cząsteczkę 
steroidu 

0 0 0,001 0 0 0 
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5. Dyskusja wyników 

Pośród wielu znanych modeli błony biologicznej wykorzystywanych  

w symulacjach dynamiki molekularnej czy w badaniach eksperymentalnych, które zostały 

opisane we wstępie tej pracy, na szczególną uwagę zasługują nanodyski. Wynika to nie 

tylko z ich rosnącej popularności i łatwości uzyskania w laboratorium, ale przede 

wszystkim ze zbliżonych właściwości dwuwarstwy lipidowej w nanodyskach do tej 

występującej w błonach biologicznych. Dlatego też w literaturze naukowej coraz częściej 

pojawia się temat badań strukturalnych nanodysków (Bibow i in. 2017; Martinez i in. 

2017). Takie badania są niezbędne, ponieważ uwodnienie głów polarnych lipidów 

(Dawaliby i in. 2016), grubość błony (Cornelius 2001; Pilot i in. 2001) i upakowanie 

łańcuchów węglowodorowych (Cornelius 2001; Starling i in. 1993) mogą modulować 

aktywność białek błonowych. 

 Wyróżnikiem nanodysków, spośród innych dostępnych modeli błony biologicznej, 

jest obecność białka MSP1. Jego obecność nie jest obojętna dla własności lipidów w dysku. 

Umiejscowienie tego białka na wysokości łańcuchów węglowodorowych obu listków 

błony zostało już dokładnie opisane w literaturze (Bibow i in. 2017; Denisov i in. 2004, 

2005). Takie ułożenie powoduje eliptyczny kształt nanodysku, który w zależności od 

temperatury, składu lipidowego oraz rozmiaru dysku może ulegać zmianie (Schachter i in. 

2020; Skar-Gislinge i in. 2010). Dodatkowo, białko MSP1 ma wpływ na organizację 

lipidów poprzez bezpośrednie oddziaływania lipid-białko oraz przez ograniczenia natury 

sterycznej czy generowanego ciśnienia, którym poddane są lipidy.  

 Nanodyski, jako jedne z nielicznych modeli eksperymentalnych, posiadają 

niezakrzywioną powierzchnię dwuwarstwy lipidowej. To znacząco wpływa na 

uporządkowanie lipidów, a w konsekwencji ma wpływ na oddziaływania białko-lipid. 

Literatura wskazuje, że w nanodyskach obserwuje się wzrost globalnego upakowania 

dwuwarstwy lipidowej. Potwierdzają to badania z wykorzystaniem spektroskopii NMR  

i EPR (Bengtsen i in. 2020; Martinez i in. 2017b; Mörs i in. 2013; Stepien i in. 2015)  

w których pokazano, że łańcuchy lipidowe w nanodyskach są bardziej uporządkowane niż 

w liposomach, zarówno dla temperatury powyżej jak i poniżej przejścia fazowego. Także 

wyniki badań przy użyciu znaczników fluorescencyjnych pokazały, że czas życia 

fluorescencji wyznakowanych lipidów spada, natomiast wzrasta anizotropia fluorescencji 

co także sugeruje większe uporządkowanie lipidów w nanodyskach niż liposomach 

(Nakano i in. 2009). Co ciekawe, badania z użyciem kalorymetrii DSC (ang. Differential 
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Scanning Calorimetry) (Shaw i in. 2004) wskazują na niehomogenność lipidów  

w nanodyskach. Kolejne badania fizykochemiczne (Bengtsen i in. 2020; Denisov i in. 2004, 

2005; Stepien i in. 2015), a także wyniki modelowania molekularnego (Bengtsen i in. 2020; 

Schachter i in. 2020; Shih i in. 2005; Siuda i Tieleman 2015), sugerują istnienie dwóch 

różnych populacji lipidowych dla których parametr uporządkowania posiada inne wartości 

w zależności od odległości lipidów od białka MSP1.  

 Wyniki badań przeprowadzonych w ramach tej pracy pokazują, że struktura 

nanodysków jest bardziej skomplikowana niż wcześniej sądzono, opisując zarówno 

strukturalne, jak i dynamiczne parametry dwuwarstwy lipidowej. Dotychczasowe badania 

struktury nanodysków są wciąż niepełne, raportując jedynie o pewnych statycznych 

właściwościach tych modeli, a pomijając dynamikę  dwuwarstwy lipidowej. Dlatego też 

celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie struktury oraz dynamiki dwuwarstwy 

lipidowej nanodysków, szczególnie w kontekście wpływu analogów cholesterolu na 

badane modele. Metodą wykorzystaną do tych badań było modelowanie molekularne, 

które umożliwiło uzyskanie wyników w rozdzielczości atomowej oraz femtosekundowej. 

Wykorzystanie symulacji dynamiki molekularnej pozwoliło na gruntowną ocenę wpływu 

białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową, a także charakterystykę nanodysków w zależności 

od jego rozmiaru. Główną jednak uwagę poświęcono charakterystyce dwuwarstwy 

lipidowej w zależności od składu lipidowego, a w szczególności cholesterolu i jego 

analogów: bursztynianu cholesterolu i DC-cholesterolu, stosowanych coraz częściej  

w badaniach strukturalnych. Umożliwiło to sprawdzenie, czy steroidy te maja podobny do 

cholesterolu wpływ na dwuwarstwę lipidową. Dodatkowo, otrzymane wyniki uwidoczniły 

istnienie różnych populacji lipidów w zależności od ich odległości od białka MSP1.  

Badania wykonane w ramach tej pracy doktorskiej, których wyniki zostały już 

częściowo opublikowane, poszerzają obraz i charakterystykę nanodysków, szczegółowo 

opisując nie tylko statyczne parametry tych modeli, ale także podkreślając ich właściwości 

wynikające z dynamiki dwuwarstwy lipidowej. Te istotne różnice między modelami,  

w zależności od rodzaju składu lipidowego, zastosowanego steroidu oraz rozmiaru 

nanodysku, a szczególnie w porównaniu do tradycyjnego modelu błony biologicznej, 

rzucają nowe światło na możliwości wykorzystania nanodysków w badaniach 

strukturalnych. Nanodyski są stabilnymi modelami, jednak przy projektowaniu takich 

badań należy szczególnie uwzględnić powyższe czynniki, które dotychczas nie były tak 

kompleksowo zbadane, jak to zostało wykonane w ramach tej pracy. 
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5.1 Właściwości dwuwarstwy lipidowej w nanodyskach 

 Kluczową cechą nanodysków wykorzystywaną w badaniach strukturalnych jest 

podobieństwo do błony lipidowej. Zachowanie lipidów jest istotne dla funkcjonowania 

białek w warunkach fizjologicznych, dlatego też ważne jest, aby ich struktura i dynamika 

były badane w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska 

panującego w błonach biologicznych. Biorąc pod uwagę, że nanodyski stały się 

niezbędnym narzędziem w badaniach białek błonowych, znajomość ich struktury jest 

kluczowa dla zrozumienia ich wpływu na docelowe białka błonowe. W tym kontekście, 

porównanie nanodysku do modelu dwuwarstwy lipidowej jest punktem wyjścia do 

odpowiedzi na pytanie, czy wspomniane wyżej założenie jest spełnione. 

 

5.1.1 Wpływ białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową nanodysków 

 Obecność białka MSP1 w nanodyskach ma znaczący wpływ na lipidy w tym 

modelu, co w dużej mierze wynika z umiejscowienia tego białka na wysokości łańcuchów 

węglowodorowych dwuwarstwy lipidowej (Bibow i in. 2017; Denisov i in. 2004, 2005). 

To bezpośrednio przekłada się na kształt nanodysków, który jest głównie eliptyczny, a nie 

kolisty. Efekt ten zaobserwowano szczególnie dla nanodysków MSP1E3D1 (por. 4.1.1, 

4.2.1, 4.3.1). Samo białko jest stabilne w badanych modelach i zachowuje swoją strukturę 

drugorzędową. Nieznaczne zmiany czy fluktuacje zaobserwowane dla parametrów RMSD 

czy RMSF (por. 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2) są związane z oddziaływaniami białka MSP1 z lipidami 

w nanodysku. 

Wpływ białka MSP1 na lipidy sąsiadujące z nim został uwidoczniony  

w ramach wykonanych w tej pracy symulacji dynamiki molekularnej. Pierwszym skutkiem 

obecności białka MSP1 są zmiany uporządkowania łańcuchów węglowodorowych 

lipidów. Parametr uporządkowania, zmierzony eksperymentalnie jak i obliczony metodami 

komputerowymi (Augustyn i in. 2019), wskazuje na wzrost uporządkowania w porównaniu 

do liposomów oraz modelu dwuwarstwy lipidowej. Ciśnienie lateralne, działające na lipidy 

wynikające z obecności białka MSP1 (Marcelja 1974), przyczynia się do tego efektu. Dla 

nanodysków złożonych z POPC wzrost uporządkowania od 10 atomu węgla w głąb błony 

potwierdza, że w tym rejonie obecne jest najwyższe ciśnienie (por. 4.1.3.1). Na podobny 

efekt wskazują wyniki otrzymane dla modeli z DMPC, przy czym jest on obserwowany od 

12 atomu węgla, a więc w konsekwencji lokalizacja MSP1 jest różna niż ta w modelach  

z POPC (por. 4.1.3.1). Różnica ta może wynikać z nasycenia oraz innej długości łańcuchów 
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węglowodorowych lipidów. POPC zawiera wiązanie podwójne między 9 a 10 atomem 

węgla, które ułatwia dopasowanie się tych lipidów do kształtu białka MSP1, stąd białko to 

może lokalizować się poniżej tego wiązania, mając wpływ na uporządkowanie tej części 

łańcuchów. W DMPC nie ma takich wiązań oraz łańcuchy są krótsze i trudniej tym lipidom 

dopasować się do kształtu białka MSP1. Każdy z kolejnych badanych dysków, niezależnie 

od składu lipidowego, również potwierdza te wyniki, wskazując istotność uwzględnienia 

fizycznego oddziaływania białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową (por. 4.2.3.1, 4.3.3.1). 

Niemniej jednak, równie istotne są bezpośrednie oddziaływania białka MSP1  

z pojedynczymi cząsteczkami lipidów (Bibow i in. 2017). Stają się one szczególnie istotne 

przy interpretacji wyników dla modeli zawierających lipidy z wiązaniami nienasyconymi 

oraz steroidami, co uwzględniono w dalszej części dyskusji.  

Wyniki wskazują na różnice w grubości dwuwarstwy lipidowej wynikające  

z obecności białka MSP1. Grubość dwuwarstwy lipidowej jest najmniejsza w pobliżu 

białka MSP1 w każdym z badanych dysków (por. 4.1.3.2, 4.2.3.2, 4.3.3.2). Wygenerowane 

mapy dla grubości, a także dla gęstości i parametru uporządkowania, uwidaczniają 

koncentryczny rozkład wlaściwości lipidów i istnienie różnych ich populacji, co jest  

w zgodzie z dotychczasowymi doniesieniami (Bengtsen i in. 2020; Pourmousa i Pastor 

2018; Qi i in. 2019; Siuda i Tieleman 2015). Lipidy w centralnej części nanodysków,  

w zależności od składu lipidowego, posiadają najbardziej zbliżone uporządkowanie do tego 

obserwowanego w tradycyjnych modelach błony lipidowej. Jest to związane z obecnością 

łańcuchów węglowodorowych ułożonych równolegle do normalnej do powierzchni błony, 

a także tych, w których kąty torsyjne są w konformacji trans. Niemniej jednak, żaden  

z badanych dysków nie posiada takiego uporządkowania jakie mają tradycyjne modele 

błon. Nanodyski są globalnie bardziej uporządkowane niż referencyjne modele, co jest  

w zgodzie z dotychczasowymi doniesieniami literaturowymi (Martinez i in. 2017; Mörs i 

in. 2013; Nakano i in. 2009; Stepien i in. 2020). 

Profile gęstości grup fosforanowych oraz cząsteczek wody także pokazują opisany  

w poprzednim akapicie trend (por. 4.1.3.5, 4.2.3.5, 4.3.3.5). Położenie atomów fosforu  

w nanodyskach jest rozmyte, co w porównaniu z tradycyjnym modelem błony lipidowej, 

gdzie położenie to jest dobrze zdefiniowane, wskazuje że cząsteczki lipidów znajdują się 

na różnych wysokościach względem normalnej do powierzchni (Stepien i in. 2020). 

Dodatkowo, również profil gęstości dla cząsteczek wody pomiędzy porównywanymi 

dyskami jest różny. Uwidacznia on zjawisko penetracji cząsteczek wody w dwuwarstwę 

lipidową nanodysków, która jest większa niż dla tradycyjnej błony lipidowej. Dodatkowo, 
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nasilenie tego zjawiska jest odmienne dla różnych regionów dwuwarstwy lipidowej  

i zależy od lokalizacji lipidów względem białka MSP1. Im cząsteczki lipidów są bliżej 

białka MSP1, tym mniejsza jest grubość dwuwarstwy oraz niższe jej uporządkowanie, co 

powoduje, że zwiększa się penetracja cząsteczek wody w głąb błony.  

 Kolejnym efektem wpływu białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową jest 

spowolnienie ruchliwości lipidów w płaszczyźnie dysku (por. 4.1.3.4, 4.2.3.4, 4.3.3.4).  

W każdym z badanych dysków MSD ma wyższe wartości dla tradycyjnych modeli błony 

lipidowej. Żaden z badanych nanodysków nie osiągnął wartości takich jak były 

obserwowane dla modeli referencyjnych. Największe wartości MSD zaobserwowano  

w modelach nie zawierających steroidów. Wynika z tego, że obecność steroidów w modelu 

powoduje spadek ruchliwości lateralnej lipidów. To zjawisko jest znane dla cholesterolu 

(Filippov, Orädd, i Lindblom 2003; Scheldt, Huster, i Gawrisch 2005). 

 Wyniki te rzucają nowe światło na rolę białka MSP1. Pełni ono rolę stabilizatora 

dla nanodysków i czynnika porządkującego dwuwarstwę lipidową w ich wnętrzu (Denisov 

i in. 2004, 2005; Martinez i in. 2017; Mörs i in. 2013; Nakano i in. 2009). Efekt ten 

przypomina wpływ cholesterolu na błonę (Subczynski i in. 1994). Wcześniejsze 

doniesienia literaturowe z przeprowadzonych symulacji dynamiki molekularnej nie 

zwróciły uwagi na opisane powyżej efekty (Shih i in. 2005; Siuda i Tieleman 2015). 

Otrzymane wyniki ukazują silny wpływ obecności białka MSP1 na dwuwarstwę 

lipidową w nanodyskach. Poznanie tego mechanizmu jest istotne z punktu widzenia 

właściwości dwuwarstwy lipidowej w tym modelu. Wywierane przez białko MSP1 na 

błonę nanodysków efekty należy uwzględnić przy projektowaniu badań nad strukturą 

białek lipidowych.  

 

5.1.2 Różnice we właściwościach dwuwarstwy lipidowej w zależności od składu 
lipidowego 

 Błona biologiczna może posiadać różne właściwości w zależności od jej składu 

lipidowego. Różnice są widoczne szczególnie dla parametru uporządkowania, grubości czy 

gęstości dwuwarstwy lipidowej. Wszystkie te parametry są zależne od składu lipidowego 

danego modelu, a szczególnie grubość, na którą wpływa stopień nasycenia łańcuchów 

węglowodorowych i wielkość głowy polarnej danego lipidu. Jeżeli łańcuchy 

węglowodorowe są bardziej uporządkowane, to grubość dwuwarstwy jest większa. Dlatego 
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też w tej pracy wykonano badania, które umożliwiły ocenę wpływu obecności różnych 

lipidów w modelu na właściwości dwuwarstwy lipidowej. 

 

5.1.2.1 Wpływ naładowanych lipidów na dwuwarstwę lipidową 

 Kolejnymi modelami poddanymi analizie w tej pracy były modele zawierające 

cząsteczki POPG, które różnią się od cząsteczek POPC budową głowy polarnej. Jest ona 

mniejsza, przez co powierzchnia dwuwarstwy lipidowej również jest mniejsza (Dickey, A. 

i Faller 2008). Dodatkowo, lipidy te posiadają ładunek ujemny, co powoduje odpychanie 

się głów polarnych i zmniejszenie uwodnienia przy powierzchni błony (Augustyn i in. 

2019; Dickey, A. i Faller 2008; Murzyn, Róg, i Pasenkiewicz-Gierula 2005). Ładunek ma 

także wpływ na zmniejszenie upakowania oraz spadek uporządkowania nanodysków  

w porównaniu do modeli niezawierających tego lipidu (Augustyn i in. 2019).  

 Wyniki wykazały preferencję lokowania się lipidów POPG w pobliżu białek MSP1 

(por. 4.1.5, 4.2.5), a liczba tworzonych wiązań wodorowych z naładowanymi dodatnimi 

aminokwasami potwierdza zachodzące oddziaływania (por. 4.2.5). Najwyraźniej POPG 

gromadzi się pobliżu białka MSP1 z powodu silnych oddziaływań elektrostatycznych. 

Warto zauważyć, że cząsteczki POPG, poza posiadaniem ładunku ujemnego, mają także 

wiązanie podwójne w jednym z swoich łańcuchów węglowodorowych. Obecność wiązania 

podwójnego umożliwia wyginanie jednego z łańcuchów węglowodorowych, co może 

ułatwiać tym lipidom odchylanie się nad helisami białka MSP1. Możliwość takiej 

konfiguracji łańcucha węglowodorowego powoduje, że cząsteczki te mogą niejako 

zakotwiczać się na krawędziach nanodysków.  

Wyniki wskazują, że obecność ładunku oraz wiązania podwójnego w lipidach może 

zmienić zachowanie się dwuwarstwy lipidowej w modelach błony. Efekty te są 

obserwowane także w nanodyskach i są wzmacniane przez obecność białka MSP1. POPG 

preferuje lokalizację przy białku MSP1, co jest spowodowane oddziaływaniami pomiędzy 

nimi. W konsekwencji, powoduje to heterogeniczność dwuwarstwy lipidowej, dlatego też 

zastosowanie ujemnie naładowanych lipidów w nanodyskach nie jest rekomendowane. 

Przy projektowaniu eksperymentów z zastosowaniem tych modeli i z tego rodzaju lipidami 

należy uwzględnić opisane powyżej efekty na dwuwarstwę lipidową. 
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5.1.2.2 Wpływ cząsteczki cholesterolu na dwuwarstwę lipidową 

 Cholesterol i jego wpływ na błonę lipidową jest już dosyć dobrze poznany. 

Literatura jasno wskazuje na jego porządkujący wpływ (Epand i Chattopadhyay 2016; 

Lange i in. 1989), a także na zwiększenie penetracji wody w rejony dwuwarstwy lipidowej 

do których sięga sztywna część cząsteczki cholesterolu. (Subczynski i in. 1994). 

Potwierdzeniem tego są także wyniki dla przeprowadzonych w tej pracy symulacji 

dynamiki molekularnej dla modeli błony lipidowej, gdzie powyższe efekty zostały 

uwidocznione (por. 4.2.5). 

Dystrybucja cholesterolu w nanodyskach jest dosyć równomierna, z delikatną 

tendencją do lokalizowania się w centrum dysków (por. 4.2.5). To może wynikać ze 

sztywności struktury cholesterolu, która uniemożliwia tej cząsteczce odchylanie się nad 

helisami białka MSP1 jak ma to miejsce dla cząsteczek fosfolipidów. W efekcie tego, 

cholesterol nie będzie preferował lokalizacji w bliskości białka MSP1. 

 Otrzymane wyniki dla nanodysków pozwalają stwierdzić, że obecność białka 

MSP1 w modelach z cholesterolem wpływa na zachowanie się tej cząsteczki  

w dwuwarstwie lipidowej. Dodatkowo, nanodyski są bardziej uporządkowane niż 

tradycyjny model błony lipidowej, a więc spadek wpływu tego sterolu na dwuwarstwę 

lipidową jest jeszcze bardziej wyraźny. W konsekwencji, powoduje to zmniejszenie 

wpływu cholesterolu na lipidy w tych modelach.  

 

5.1.3 Populacje lipidów w nanodyskach 

 Dwuwymiarowe mapy obrazujące rozkład wartości dla parametru uporządkowania, 

gęstości oraz grubości dwuwarstwy lipidowej uwidaczniają koncentryczne ułożenie 

lipidów w zależności od ich odległości od białka MSP1 (por. 4.1.3.2, 4.2.3.2). Wyniki te 

ujawniają istnienie różnych grup lipidów w nanodyskach (Stepien i in. 2020). Szczególnie 

wyróżniają się lipidy znajdujące się w bliskości tego białka oraz te znajdujące się w 

centrum dysku. Wskazuje to na istnienie różnych populacji lipidów w nanodyskach, które 

jednak nie posiadają wyraźnego rozgraniczenia w modelu. Podział ten jest więc rozmyty, 

niejako gradientowy i bezpośrednio zależy od wpływu białka MSP1 na dwuwarstwę 

lipidową, co wyraźnie podkreślają rezultaty uzyskane w ramach tej pracy (por. 4.1.3.2, 

4.2.3.2) (Stepien i in. 2020). Wyniki pozwalają jednak na scharakteryzowanie skrajnych 
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populacji lipidów, a dokładniej tych znajdujących się w najbliższym otoczeniu białka 

MSP1 oraz w najbardziej centralnej części nanodysku. 

 

5.1.3.1 Lipidy charakterystyczne dla zewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej  
w nanodyskach 

 Najbardziej wyróżniającą się populacją lipidów w nanodyskach są te lipidy, które 

są zlokalizowane najbliżej białka MSP1. Charakteryzują się one niskim parametrem 

uporządkowania (por. 4.1.3.3, 4.2.3.3) oraz małą grubością dwuwarstwy lipidowej w tym 

regionie (por. 4.1.3.2, 4.2.3.2). Lipidy te przyjmują strukturę umożliwiającą odchylanie się 

głów polarnych ponad helisami białka MSP1 (por. 4.1.1, 4.2.1). Niejednorodność 

nanodysków i różnice w grubości dwuwarstwy lipidowej w modelu wpływa także na ich 

uwodnienie (por. 4.1.3.5, 4.2.3.5). Lipidy graniczne, które tworzą zakrzywioną część 

dwuwarstwy w nanodysku, są bardziej uwodnione ze względu na wolną przestrzeń między 

wspomnianymi rozchylonymi głowami polarnymi lipidów, między które z łatwością 

wchodzą cząsteczki wody (Stepien i in. 2020).  

Doniesienia literaturowe wskazują także, że lipidy te są populacją lipidów szybkich 

(Denisov i in. 2004, 2005; Siuda i Tieleman 2015). Co więcej, dane naukowe wskazują, że 

procent lipidów będący bezpośrednio pod wpływem białka MSP1 wynosi ok. 34% dla 

nanodysku MSP1D1 (Shaw i in. 2004). Natomiast ok. 67% lipidów w nanodysku MSP1D1 

może mieć zmienione właściwości ze względu na obecność białka MSP1D1 (Denisov i in. 

2005). Otrzymane w tej pracy wyniki są spójne z tym obrazem (por. 4.1.3.2, 4.2.3.2). 

Obserwacje raportowane w literaturze naukowej (Martinez i in. 2017; Stepien i in. 2020) 

wskazują, że nawet w temperaturach znacząco poniżej przejścia fazowego w nanodyskach 

występuje populacja lipidów nie będących w fazie żelowej. Dane pochodzące z badań EPR, 

podkreślające mniejsze globalne uporządkowanie oraz większą anizotropię ruchu  

w nanodyskach, względem danych dla tradycyjnych modeli błony uzyskanych w tej pracy 

sugerują, że właściwości te są wynikiem wypływu obecności w tych modelach populacji 

lipidów charakterystycznej dla zewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej (Stepien i in. 

2020). Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z liposomami, nanodyski mają wyższe 

uporządkowanie (Stepien i in. 2020, 2015). To może spowodować, że białka błonowe 

badane w szerokim zakresie temperatur przy wykorzystaniu nanodysków, mogą 

potencjalnie znajdować się w otoczeniu lipidów, które będą w fazie żelowej (Stepien i in. 

2020), co w konsekwencji może obniżać ich aktywność (Cornelius 2001; Pilot i in. 2001). 
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 Skład dwuwarstwy lipidowej ma także istotne znaczenie dla właściwości lipidów 

znajdujących się w zewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej w nanodyskach. Obecność 

ujemnie naładowanych lipidów POPG powoduje, że w tym regionie zaobserwowano ich 

znaczną liczbę w porównaniu z centralną częścią dysków. To w konsekwencji ma wpływ 

na parametry błony w tym regionie (por. 4.1.5). Jak już wspominano wcześniej, lipidy te 

jeszcze bardziej obniżają uporządkowanie tego fragmentu, a grubość dwuwarstwy 

lipidowej dla tych modeli jest najmniejsza. Inny obraz dla tego lipidu prezentuje się  

w przypadku obecności cholesterolu lub DC-cholesterolu w modelu, co zostanie omówione 

w dalszej części tej pracy. 

 

5.1.3.2 Lipidy charakterystyczne dla wewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej  
w nanodyskach 

 Drugą populacją lipidów wyróżniającą się w nanodyskach są te zlokalizowane  

w centralnej części modelu, a więc znajdujące się najdalej od białka MSP1 (por. 4.1.3.2, 

4.2.3.2). Wpływ ciśnienia lateralnego, wynikający z obecności tego białka, znajduje swoje 

odzwierciedlenie w parametrze uporządkowania dla tej populacji. W konsekwencji, 

dwuwarstwa lipidowa w tym miejscu posiada zbliżone parametry do tych obserwowanych  

w tradycyjnym modelu błony lipidowej, jednakże są one bliższe wartościom referencyjnym  

w nanodyskach MSP1E3D1 (por. 4.1.3.3, 4.2.3.3). Ten efekt bezpośrednio wynika  

z mniejszego wpływu białka MSP1 na tę warstwę lipidów niż ma to miejsce w nanodyskach 

MSP1D1. Również grubość dwuwarstwy lipidowej w tym miejscu jest podobna do tej 

obserwowanej w tradycyjnym modelu błony - jest największa, szczególnie dla modeli 

zawierających cholesterol (por. 4.1.3.2, 4.2.3.2) (Stepien i in. 2020). Dodatkowo, z powodu 

wyższego uporządkowania i gęstszego upakowania lipidów znajdujących się w centrum 

modeli, mniejsza liczba cząsteczek wody penetruje w głąb tego regionu dwuwarstwy 

lipidowej, przez co środowisko tych lipidów jest bardziej hydrofobowe (Stepien i in. 2020).  

Literatura naukowa charakteryzuje tę populację cząsteczek jako populację lipidów 

powolnych (Denisov i in. 2004, 2005; Siuda i Tieleman 2015; Stepien i in. 2020). Co 

więcej, lipidy centralne w nanodyskach są również bardziej uporządkowane niż lipidy  

w liposomach lub płaskich dwuwarstwach, a poziom uporządkowania jest porównywalny 

z fazą uporządkowaną w cieczy w błonach lipidowych bogatych w cholesterol (Stepien i 

in. 2020).  
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Literatura wskazuje także, że dla wysokich temperatur, lipidy w centralnej części 

nanodysków przechodzą z fazy żelowej do fazy ciekłej uporządkowanej, co wynika  

z dużego ciśnienia lateralnego powodowanego przez białko MSP1 (Stepien i in. 2020). 

Zmiana temperatury ma także wpływ na zmniejszenie populacji lipidów centralnych na 

rzecz tych znajdujących się przy krawędzi modeli poprzez szybszą ich wymianę (Stepien i 

in. 2020). Warto podkreślić, że wprowadzenie białka do takiego modelu oznacza poddanie 

go działaniu tego ciśnienia, co z pewnością będzie miało wpływ na jego aktywność (Cantor 

1997, 1999, 2002; Marsh 2007). 

 

5.1.3.3 Populacja lipidów mieszanych 

 Najmniej wyróżniającą się warstwą lipidów w nanodyskach jest ta znajdująca się 

pomiędzy opisanymi wcześniej grupami. Nie można jednoznacznie określić gdzie 

rozpoczyna się ta grupa lipidów. Nie można też przypisać im jednoznacznych wartości dla 

parametru uporządkowania, grubości czy gęstości dwuwarstwy lipidowej (por. 4.1.3.2, 

4.1.3.3, 4.2.3.2, 4.2.3.3). Populacja ta zawiera lipidy, które dyfundują ze skrajnych grup 

opisanych w par. 5.1.3.1 i 5.1.3.2. Lipidy w modelu zmieniają swoje właściwości 

gradientowo, co znajduje swoje odzwierciedlenie szczególnie na dwuwymiarowych 

mapach (por. 4.1.3.2, 4.2.3.2). Dlatego też właściwości tych lipidów są pewnym 

uśrednieniem parametrów charakterystycznych dla dwuwarstwy lipidowej w centrum oraz 

na krawędziach nanodysku. Lipidy w tej populacji znajdują się niejako w stanie 

przejściowym, uzyskując struktury charakterystyczne dla lipidów w fazie ciekłej 

nieuporządkowanej i dążąc do stanu właściwego dla lipidów w fazie żelowej, co 

zaobserwowano eksperymentalnie, lub ciekłej uporządkowanej, tak jak zaobserwowano  

w centrum nanodysków (Stepien i in. 2020). Liczność każdej z populacji zależy od 

temperatury (Stepien i in. 2020), a także, co przedstawiono w tej pracy, od rozmiaru 

nanodysku. Otrzymane wyniki wpisują się w obraz prezentowany przez dotychczasowe 

doniesienia naukowe (Bengtsen i in. 2020; Siuda i Tieleman 2015).  

 

5.1.4 Wpływ rozmiaru nanodysków na jego właściwości 

 Jak już wcześniej wykazano, obecność białka MSP1 ma istotny wpływ na 

dwuwarstwę lipidową. Wpływ ten będzie jednak różny w zależności od rozmiaru białka 

MSP1 zastosowanego do zbudowania tych modeli, czyli w konsekwencji od wielkości.  
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 Porównanie uporządkowania lipidów w nanodyskach dwóch rozmiarów - 

mniejszego MSP1D1 oraz większego MS1E3D1 - pokazuje, że wyższe globalne 

uporządkowanie dwuwarstwy lipidowej występuje w większym modelu (por. 4.1.3.1, 

4.2.3.1). Wynika to z oddziaływania białka MSP1 na mniejszą liczbę lipidów  

w zewnętrznej warstwie nanodysku MSP1E3D1 i zgodna jest z obrazem dotychczas 

przedstawianym przez literaturę (Bengtsen i in. 2020; Denisov i in. 2004, 2005; Siuda i 

Tieleman 2015; Stepien i in. 2020). Im większa odległość lipidów od białka MSP1, tym 

wyższy parametr uporządkowania dla tego modelu (por. 4.1.3.3, 4.2.3.3). Co więcej, 

większy rozmiar nanodysku wpływa także na penetrację wody. Głowy polarne lipidów 

mają więcej przestrzeni do swobodnych ruchów powodując, że większa liczba cząsteczek 

wody dostaje się do głębszych rejonów dwuwarstwy lipidowej (por. 4.1.3.5, 4.2.3.5). 

Kontynuując rozważania z powyższego akapitu, nanodyski charakteryzują się 

większym uporządkowaniem wewnątrz błony niż ma to miejsce dla tradycyjnego modelu 

dwuwarstwy lipidowej, oraz niższym przy jej powierzchni (por. 4.1.3.1, 4.2.3.1). Dla 

nanodysków zbudowanych z POPC, zjawisko to jest widoczne dla MSP1E3D1 aż do 10. 

atomu węgla, ale dla mniejszych modeli jedynie do 6. Co więcej, dla modeli zawierających 

DMPC, efekt ten uwidoczniony został aż do 7 atomu węgla dla nanodysków MSP1E3D1, 

natomiast dla MSP1D1 - do 5. atomu węgla. Literatura opisuje głównie globalnie 

porządkujący wpływ nanodysków na łańcuchy lipidowe obecne w modelu (Denisov i in. 

2004, 2005; Martinez i in. 2017; Mörs i in. 2013; Nakano i in. 2009), natomiast efekt 

mechanicznej relaksacji lipidów, który zachodzi przy powierzchni nanodysków, jest nie 

dość dobrze opisany. Dodatkowo, także pozostałe parametry, takie jak grubość 

dwuwarstwy lipidowej czy gęstość, ulegają zmianie w zależności od zastosowanego 

rozmiaru białka MSP1, osiągając wyższe wartości dla większych nanodysków (por. 

4.1.3.2, 4.2.3.2). Grubsza błona w centralnej części modeli jest skorelowana z obecnością 

wyprostowanych łańcuchów węglowodorowych lipidów (Hjort Ipsen i in. 1987; 

Recktenwald i McConnell 1981; Tristram-Nagle i in. 2002; Wiener, Suter, i Nagle 1989). 

To, co jest jednak najistotniejszą kwestią związaną z zastosowaniem nanodysków 

jako modeli do badań nad strukturami białek błonowych, to wyznaczenie jaki jest zasięg 

wpływu białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową, który należy uwzględnić wybierając 

rozmiar modelu przy projektowaniu eksperymentu. Jest to nietrywialny problem, ponieważ 

zmienione właściwości lipidów przez obecność białka MSP1 mogą w konsekwencji 

powodować, że badane białko również będzie miało inne, zmienione cechy wynikające  

z tego wpływu i zakrzywiające prawdziwy obraz. Co więcej, nanodyski można wytwarzać 
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ze zdefiniowanym składem lipidów, zmieniając strukturę i ładunek grupy głów polarnych 

(McLean, Gregory, i Sligar 2018; Mitra 2013; Shaw i in. 2007). Liczba lipidów 

upakowanych w nanodysku ściśle zależy od rodzaju lipidów, a dokładniej ich głów 

polarnych oraz długości łańcucha. Przy pełnym upakowaniu, powierzchnia dwuwarstwy 

lipidowej takiego modelu jest zasadniczo płaska i dyskoidalna. To jednak nie zapewnia 

odpowiedniej krzywizny jaką powinna posiadać błona. Doniesienia naukowe, zarówno 

eksperymentalne (Skar-Gislinge i in. 2010, 2018), jak i te oparte o metody modelowania 

molekularnego (Schachter i in. 2020; Shih i in. 2005) wskazują, że mniejsze upakowanie 

lipidów może powodować deformację kształtu nanodysku w kierunku elipsy, 

charakteryzując się wzrostem ruchów oscylacyjnych dwuwarstwy lipidowej. Elipsoidalny 

kształt modeli MSP1E3D1 wskazuje więc na luźniejsze upakowanie lipidów,  

a w konsekwencji na bardziej zbliżoną krzywiznę powierzchni dwuwarstwy lipidowej do 

naturalnej błony (por. 4.1.1, 4.2.1). Wynikać to może z mniejszego wpływu białka MSP1 

na lipidy w tych dyskach, niż ma to miejsce w mniejszych modelach.  

Także obecność różnych populacji lipidów i ich różnych właściwości powinna mieć 

wpływ na finalną decyzję o zastosowaniu nanodysków do badań strukturalnych. Wyniki 

opisane we wcześniejszej części tej pracy jasno wskazują, że modele te są niejednorodne  

i tylko w części odzwierciedlają właściwości naturalnej błony lipidowej. Co więcej, na 

podstawie otrzymanych rezultatów można stwierdzić, że nanodysk MSP1D1 nie jest 

odpowiedni dla takich badań, gdyż zasięg wpływu białka MSP1 jest bardzo duży i jedynie 

znikoma część centralnej dwuwarstwy lipidowej charakteryzuje się parametrami 

porównywalnym z tymi dla tradycyjnego modelu błony lipidowej. Sytuacja ta lepiej 

wygląda dla większego nanodysku MSP1E3D1, gdzie większa liczba lipidów w centralnej 

części zachowuje się tak jak w tradycyjnej błonie. Jednakże nie można wprost stwierdzić, 

że jest to model odpowiedni dla wszystkich badań strukturalnych, ponieważ może być to 

wciąż niewystarczający model dla białek domenowych. Uzyskane wyniki są unikatowe, 

gdyż do tej pory nikt nie podjął się oceny właściwości nanodsysków wynikających z ich 

rozmiaru pod kątem ich użyteczności w badaniach strukturalnych.  

 

5.2  Analogi cholesterolu i ich wpływ na strukturę dwuwarstwy lipidowej 

 Cholesterol pełni wiele istotnych funkcji w błonie biologicznej, dlatego też tak 

istotne jest, aby w badaniach strukturalnych jego obecność została zachowana. 

Poszukiwania idealnego analogu cholesterolu, który reprodukowałby jego właściwości  
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w błonie lipidowej, są istotne z punktu widzenia eksperymentalnych badań nad strukturami 

białek. Kluczowe jest jednak, aby przy projektowaniu takich badań uwzględnić wszystkie 

wady i zalety zastosowania danej cząsteczki. Najczęściej stosowany bursztynian 

cholesterolu jest już częściowo scharakteryzowany w dostępnej literaturze (Howell i in. 

2011), jednak wyniki uzyskane w ramach tej pracy doktorskiej dostarczają nowego 

spojrzenia na tę cząsteczkę (Augustyn i in. 2019). Sytuacja dla DC-cholesterolu jest jednak 

zgoła inna i brakuje doniesień naukowych na temat jego charakterystyki. Dlatego też 

wyniki otrzymane w ramach wykonanych symulacji dynamiki molekularnej jako pierwsze 

podejmują ten temat, precyzyjnie opisując wpływ tej cząsteczki na dwuwarstwę lipidową. 

 

5.2.1 Bursztynian cholesterolu 

 Bursztynian cholesterolu swoją popularność w badaniach strukturalnych 

zawdzięcza zwiększonej polarności dzięki obecności dodatkowego łańcucha przy grupie 

OH atomu węgla C3. Dzięki temu możliwe jest utworzenie modeli eksperymentalnych 

zawierających ten analog cholesterolu. Obecność dodatkowego łańcucha,  

a w konsekwencji zupełnie inna budowa głowy polarnej, powoduje jednak inne ułożenie 

tego steroidu w błonie niż ma to miejsce w przypadku cholesterolu. Porównując CHS  

z CHL, warto zaznaczyć, że według doniesień literaturowych (Huang 1977; Stillwell i in. 

1996), pierścień cholesterolu w błonach złożonych z POPC lokalizuje się nad zagięciem 

łańcucha węglowodorowego lipidów, w okolicy wiązania podwójnego w łańcuchach 

nienasyconych, a więc pomiędzy dziewiątym i dziesiątym atomem węgla. Odmienna 

budowa CHS powoduje natomiast niedopasowanie steryczne pierścienia steroidowego 

CHS w stosunku do lipidów POPC, co skutkuje lokalizacją CHS w głębszych rejonach 

dwuwarstwy lipidowej. 

Literatura wskazuje (Ding i in. 2005; Kulig i in. 2014; Kulig, Jurkiewicz, i in. 2015), 

że oba steroidy, zarówno CHL jak i CHS, wpływają na uporządkowanie dwuwarstwy 

lipidowej, lecz na różnych jej głębokościach. Uzyskane w tej pracy wyniki wpisują się  

w dotychczasowe doniesienia literaturowe, wskazując na to, że wartości parametru 

uporządkowania w symulowanych modelach dla CHS – zarówno nanodysków jak  

i tradycyjnego modelu błony – są globalnie niższe niż dla cholesterolu (por. 4.3.3.1). 

Niemniej jednak efekt ten jest słabszy dla nanodysków. Co więcej, CHS w nanodyskach 

nie wpływa na wzrost uporządkowania łańcuchów sn-1 POPG oraz zmniejsza 

uporządkowanie w segmentach zlokalizowanych głębiej niż 8 atom węgla. Zjawisko to jest 
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specyficzne tylko dla nanodysków, gdyż w przypadku modelu błony lipidowej, CHS 

zwiększa uporządkowanie POPG tak samo jak dla łańcuchów POPC (Augustyn i in. 2019). 

Dodatkowo, podobnie jak ma to miejsce w przypadku cholesterolu, CHS zwiększa 

hydrofobowość we wnętrzu dwuwarstwy lipidowej modeli oraz zwiększa polarność przy 

głowach lipidów (por. 4.3.3.4). Lokalizacja CHS w głębszych regionach dwuwarstwy 

lipidowej powoduje, że jego część polarna umiejscowiona jest na wysokości głów 

polarnych lipidów, co wpływa na zwiększenie ich uporządkowania, a także wpływa na 

dynamikę ruchów we wnętrzu błony.  

 Dwuwymiarowe mapy wykonane w ramach tej pracy przedstawiają koncentryczny 

rozkład parametru uporządkowania, grubości dwuwarstwy lipidowej oraz gęstości także 

dla modeli zawierających CHS (por. 4.3.3.2). Co ciekawsze, porównując nanodyski 

zawierające CHS do tych, które zawierają cholesterol lub nie zawierają żadnego ze steroli, 

zaobserwowano, że dwuwarstwa w pobliżu białka MSP1 jest grubsza oraz coraz cieńsza  

w kierunku środka dysku. W konsekwencji, profile gęstości oraz uporządkowanie lipidów 

są także inne niż dla pozostałych modeli. Dodatkowo, centralna część nanodysków 

zawierających CHS jest niehomogenna. To sugeruje, że dystrybucja tego analogu 

cholesterolu jest niejednorodna, co potwierdzają profile gęstości wyliczone dla CHS,  

a także końcowe struktury z symulacji dynamiki molekularnej (por. 4.3.5), wskazując na 

preferencję w lokalizacji tego steroidu w pobliżu białka MSP1 (Augustyn i in. 2019). 

Kolejnym wynikiem utwierdzającym tę tezę jest liczba oddziaływań między białkiem 

MSP1, a CHS (por. 4.3.5), która jest większa niż dla modeli z cholesterolem (por. 4.2.5). 

Jest to efekt spowodowany silnymi oddziaływaniami elektrostatycznymi wynikającymi  

z obecności ładunku na grupie karboksylowej CHS, a pozytywnie naładowanymi 

aminokwasami białka MSP1, szczególnie argininami. W konsekwencji, powoduje to 

spowolnienie ruchliwości lipidów w nanodyskach (por. 4.3.3.3) i heterogeniczność 

rozkładu lipidów w modelu. Co więcej, taki rozkład CHS w modelu, a także preferencja 

POPG do podobnej lokalizacji w pobliżu białka MSP1, tłumaczy niski wpływ tego analogu 

cholesterolu na uporządkowanie łańcuchów POPG (Augustyn i in. 2019).  

 CHS, pomimo tego, że nie odzwierciedlenia właściwości cholesterolu w badanych 

modelach, jest jednak lepszym wyborem niż całkowity brak steroidu w dwuwarstwie 

lipidowej. Literatura wskazuje, że CHS może przyłączać się do receptora  

beta-adrenergicznego w tym samym miejscu co cholesterol i mieć podobny wpływ na 

aktywność białka jak ten sterol (Manna i in. 2016). Warto jednak zaznaczyć, że wpływ ten 

nie jest tak silny jak dla cholesterolu.  
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Otrzymane wyniki podkreślają jak inny jest wpływ CHS na dwuwarstwę lipidową 

od wpływu prezentowanego przez cholesterol. Oddziaływania tego sterolu z białkiem 

MSP1 powodują niejednorodność dwuwarstwy lipidowej i zaburzają ruchliwość lipidów 

w modelu. W konsekwencji, CHS nie jest odpowiednim analogiem cholesterolu, gdyż nie 

spełnia on takiej samej roli w dwuwarstwie lipidowej jak cholesterol. Brak 

odzwierciedlenia właściwości cholesterolu przez CHS może powodować modyfikacje  

w strukturze badanych białek błonowych oraz zmiany w ich aktywności, przez co uzyskane 

wyniki mogą być inne niż gdyby miało to miejsce w obecności cholesterolu. 

 

5.2.2 DC-cholesterol 

DC-CHL to jeden ze steroidów wykorzystywany jako analog cholesterolu  

w badaniach strukturalnych oraz w przemyśle farmaceutycznym jako nośnik leków (Lee i 

Ahn 2018; Tada i in. 2018) lub w terapiach genowych (Budryk i in. 2000; Igarashi i in. 

2006; Liu i in. 1996; Yang i Huang 1998). Od CHL odróżnia go przyłączenie pochodnej 

kwasowej N,N-dimetyloetylenodiaminy do grupy wodorotlenowej przy trzecim atomie 

węgla (Pozzi i in. 2014). Steroid ten, w warunkach fizjologicznych przy pH równym 7 (pKa 

= 7,8), przyjmuje formę kationową. Do tej pory nie wykonano badań, które zbadałyby 

wpływ tego analogu cholesterolu na dwuwarstwę lipidową, dlatego też wyniki uzyskane  

w tej pracy są unikatowe. 

Dla CHL oraz dla CHS zostały określone lokalizacje tych steroidów  

w dwuwarstwie lipidowej (Huang 1977; Stillwell i in. 1996). Niestety takie badania nie są 

dostępne dla DC-CHL. Uzyskane w tej pracy wyniki pozwalają jednak określić pewne 

właściwości tego steroidu, które są kluczowe dla dwuwarstwy lipidowej w modelu.  

DC-CHL, podobnie jak CHL, wpływa na uporządkowanie błony, jednakże wpływ ten jest 

mniejszy – jest porównywalny z tym obserwowanym dla CHS (por. 4.3.3.1). Dodatkowo, 

końcowe fragmenty łańcuchów węglowodorowych lipidów – od ok. 10 atomu węgla – 

mają niższe uporządkowanie niż w przypadku innych steroidów, a nieznacznie wyższe  

w początkowych regionach. Wyjątkiem od tego zjawiska są dyski MSP1D1, gdzie wyniki 

są porównywalne w stosunku do innych modeli. Zjawisko to może być spowodowane 

obecnością w modelu dodatniego ładunku na cząsteczce DC-CHL, co w przypadku 

obecności lipidów POPC w modelu, posiadających dodatnio naładowaną grupę cholinową 

w głowie polarnej oraz POPG, zawierających ujemnie naładowaną grupę fosforanową, 

będzie skutkowało preferencją głębszej lokalizacji tego steroidu w błonie lipidowej niż 
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miało to miejsce dla CHS czy dla CHL. Wpływ na to będą mieć odpychające ładunki głowy 

polarnej lipidów POPC, a także przyciągające ujemne naładowanie lipidów POPG. To 

także tłumaczy znaczną liczbę oddziaływań między DC-CHL, a lipidami POPG, co ułatwia 

im tworzenie agregatów, które nie jest efektem pożądanym i zaburza strukturę dwuwarstwy 

lipidowej. Lokalizacja DC-CHL w głębszych regionach błony powoduje, że jego polarna 

część znajduje się na poziomie początkowych fragmentów łańcucha węglowodorowego 

lipidów, w konsekwencji zwiększając ich uporządkowanie. Skutkiem tego może być także 

obserwowana większa penetracja cząsteczek wody w dwuwarstwę lipidową. Dalej, takie 

ułożenie cząsteczki DC-CHL w błonie powoduje zlokalizowanie części hydrofobowej tego 

steroidu na wysokości środkowej części łańcuchów węglowodorowych, co może mieć 

wpływ na parametr uporządkowania tych regionów.  

Nanodyski zawierające DC-CHL charakteryzują się podobną grubością 

dwuwarstwy lipidowej do tej zmierzonej w dyskach zawierających cholesterol. Jednak ich 

dwuwarstwa lipidowa jest grubsza od tej otrzymanej dla tradycyjnego modelu błony 

zawierającej DC-CHL (por. 4.3.3.2, 4.3.3.4). To wskazuje, że wpływ DC-CHL na 

dwuwarstwę lipidową może zmieniać się pod wpływem obecnego w modelu białka MSP1. 

Ze względu na to, że steroid ten unika bliskości dodatnio naładowanego białka MSP1, 

wykazuje on preferencję do lokalizacji w centrum dysku. W konsekwencji, wpływa to 

bezpośrednio na wzrost grubości centralnego regionu dwuwarstwy lipidowej w dysku. To 

może tłumaczyć rozbieżność wyników uzyskanych dla nanodysków, a tradycyjnym 

modelem błony, i w konsekwencji uzyskanie wyników zbliżonych do modeli 

zawierających CHL. 

Uzyskane wyniki wskazują, że DC-CHL w modelach zawierających ujemnie 

naładowany lipid jakim jest POPG, nie jest odpowiednim analogiem cholesterolu, gdyż nie 

odzwierciedla właściwości cholesterolu oraz jego wpływu na dwuwarstwę lipidową.  

W wyniku oddziaływań pomiędzy tymi lipidami, DC-CHL zmienia właściwości błony, co  

w konsekwencji może wpływać na aktywność badanego białka w modelu. Warto jednak 

zauważyć, że DC-CHL wykazuje podobne zachowanie jak cholesterol w błonie i może być 

dobrym wyborem jako analog tego sterolu w modelach z użyciem np. samego POPC. Przy 

projektowaniu badań strukturalnych z wykorzystaniem DC-CHL należy jednak wziąć pod 

uwagę opisane w tej pracy właściwości, które mogą wpływać na końcowe wyniki 

eksperymentów. 
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5.2.3 Populacje lipidów w nanodyskach zawierających analogi cholesterolu 

 Podobnie jak miało to miejsce w modelach niezawierających analogów 

cholesterolu, także i w przypadku nanodysków z CHS i DC-CHL dwuwymiarowe mapy 

obrazujące rozkład wartości dla parametru uporządkowania, gęstości oraz grubości 

dwuwarstwy lipidowej uwidaczniają koncentryczne ułożenie lipidów o różnych 

właściwościach, w zależności od ich odległości od białka MSP1 (por. 4.3.3.2). To wskazuje 

na istnienie w tych modelach populacji lipidów o różnych właściwościach. Warto jednak 

zaznaczyć, że nie można tutaj wyróżnić wyraźnej granicy między tymi lipidami (Augustyn 

i in. 2019), co nie odbiega od pozostałych modeli nanodysków. Uzyskane wyniki, podobnie 

jak opisano to we wcześniej przedstawionych modelach, pozwalają scharakteryzować dwie 

najbardziej odmienne populacje lipidów, czyli te znajdujące się w centrum dysku oraz te 

w najbliższym otoczeniu białka MSP1. 

 

5.2.3.1 Lipidy charakterystyczne dla zewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej  
w nanodyskach 

 Tak, jak miało to miejsce w nanodyskach bez steroidów, tak i w przypadku tych 

modeli można wyróżnić lipidy, które są charakterystyczne dla najbardziej zewnętrznej 

części dysków. Charakterystyczną cechą dwuwarstwy lipidowej w tym regionie jest mała 

grubość, choć pewnym wyjątkiem są tu modele zawierające CHS (por. 4.3.3.2). Może to 

wynikać z tego, że obecność ujemnie naładowanego CHS w dysku powoduje, że populacja 

lipidów znajdujących się najbliżej białka MSP1 zawiera znaczną liczbę tych cząsteczek. 

Steroid ten wchodzi w liczne oddziaływania z białkiem MSP1, co wpływa na parametry 

dwuwarstwy lipidowej w tym regionie. Dodatkowo, w tych modelach także lipidy POPG 

lokalizują się w tym regionie (por. 4.3.5). Co ciekawsze, zupełnie inny efekt 

zaobserwowano dla modeli zawierających DC-CHL, które ma tendencję do lokalizowania 

się w centrum dysków i wpływa także na zmianę lokalizacji lipidów POPG, co zostanie 

dokładniej omówione w dalszej części dyskusji. Niemniej jednak, lipidy znajdujące się  

w zewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej nanodysków zawierających analogi 

cholesterolu charakteryzują się niskim uporządkowaniem (por. 4.3.3.3), a także 

najwyższym uwodnieniem błony w tym regionie. Efekt uwodnienia jest konsekwencją 

rozchylania się głów polarnych lipidów, odchylających się nad białkiem MSP1, co daje 

przestrzeń dla cząsteczek wody. Obecność CHS w tym regionie nie wpływa na ten efekt. 
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5.2.3.2 Lipidy charakterystyczne dla wewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej  
w nanodyskach 

Drugim rodzajem lipidów, które można wyróżnić w nanodyskach zawierających 

analogi cholesterolu to – podobnie jak miało to miejsce we wcześniej opisanych modelach 

– grupa lipidów charakterystyczna dla wewnętrznej części tych modeli. Znajdują się one  

w najdalszej odległości od białka MSP1, przez co wpływ białka na te lipidy jest mniejszy. 

Region ten charakteryzuje się największą grubością dwuwarstwy lipidowej oraz 

największym uporządkowaniem (por. 4.3.3.2, 4.3.3.3). Obszar centralnych lipidów jest 

większy dla nanodysku MSP1E3D1 niż dla MSP1D1, co jeszcze bardziej podkreśla 

znaczenie wpływu białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową w nanodyskach. 

 Dodatkowo, uzyskane wyniki wskazują na preferencję lokalizacji CHL i DC-CHL 

w tej grupie lipidów (por. 4.3.5). W przypadku pierwszego ze steroidów, może to wynikać  

z obojętnego ładunku tej cząsteczki oraz jej sztywnej struktury. Uniemożliwia ona 

wyginanie się cholesterolu nad białkiem MSP1, tak jak dzieje się to w łańcuchach 

węglowodorowych lipidów POPC czy POPG.  

Dla DC-CHL powodem jego lokalizacji w centralnej części nanodysków może być 

dodatni ładunek cząsteczki. Obecność tego ładunku, przy dodatku ujemnie naładowanego 

POPG w modelu powoduje, że steroid ten preferuje obecność tego lipidu. Cząsteczki te 

razem tworzą agregaty, lokalizując się w centralnej części nanodysku. Lokalizacja 

agregatów w centrum dysków, a nie na krawędziach dwuwarstwy lipidowej, może wynikać 

z odpychania DC-CHL od białka MSP1. Lipidy POPG bardziej preferują obecność  

DC-CHL niż białka MSP1. W konsekwencji więc zmienia się lokalizacja lipidów POPG  

w modelu. To natomiast ma bezpośredni wpływ na zachowanie dwuwarstwy lipidowej – 

zarówno w regionie agregatów DC-CHL:POPG, powodując wzrost uporządkowania 

lipidów, jak i na krawędziach modelu, gdzie spada uporządkowanie lipidów,  

w szczególności fragmentów łańcuchów węglowodorowych od 12 atomu węgla.  

 

5.2.3.3 Populacja lipidów mieszanych 

 Także i w tych modelach można wyróżnić grupę lipidów pośrednich pomiędzy tymi 

charakterystycznymi dla centralnej lub zewnętrznej części dwuwarstwy lipidowej 

nanodysku (por. 4.3.3.2, 4.3.3.3). Trudno jest wyznaczyć ścisłe granice dla każdej  

z opisywanych grup. Ta populacja lipidów jest przejściową grupą, w której znajdują się 

cząsteczki dyfundujące z najbardziej skrajnych populacji. Lipidy te charakteryzują się 
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parametrami, które są uśrednieniem tych uzyskanych przez pozostałe grupy. Efekt ten jest 

obserwowany we wszystkich zbadanych w tej pracy modelach nanodysków i jest zgodny 

z wcześniejszymi publikacjami (Bengtsen i in. 2020; Siuda i Tieleman 2015; Stepien i in. 

2020). 

 

5.2.4 Wpływ rozmiaru nanodysków w modelach zawierających analogi cholesterolu na 
właściwości dwuwarstwy lipidowej 

 Rozmiar białka MSP1, a w konsekwencji także rozmiar samego nanodysku, ma 

także znaczenie w przypadku modeli zawierających analogi cholesterolu. Większe dyski 

są bardziej uporządkowane, mają grubszą błonę czy większy parametr profilu gęstości (por. 

4.3.3.2). To wynika z mniejszego wpływu białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową niż ma 

to miejsce w nanodyskach MSP1D1 (Bengtsen i in. 2020; Denisov i in. 2004, 2005; Siuda 

i Tieleman 2015; Stepien i in. 2020). Opisane efekty obserwowane są we wszystkich 

nanodyskach, niezależnie od składu lipidowego, co dokładniej opisano w par. 5.1.4. 

 Warto zwrócić uwagę, że w przypadku większych dysków zawierających analogi 

cholesterolu obserwuje się nieznacznie większą liczbę fluktuacji czy deformacji struktury 

drugorzędowej białka MSP1 (por. 4.3.2). To mogłoby sugerować, że kształt nanodysków 

powinien być jeszcze bardziej zdeformowany w kierunku eliptycznego kształtu niż ma to 

miejsce w przypadku innych modeli. Niemniej jednak, do tego efektu nie dochodzi,  

a modele utrzymują swój kształt. Może to być wynik stabilizującego wpływu analogów 

cholesterolu. W przypadku dysków z CHS, w których steroid ten lokalizuje się  

w sąsiedztwie białka MSP1 (por. 4.3.5), zwiększona liczba oddziaływań między tymi 

cząsteczkami może wpływać na stabilizację kształtu monomerów białka MSP1.  

W konsekwencji, białko jest zmuszone do zachowania swojej kolistej struktury,  

a pojawiające się naprężenia powodują większą liczbę zmian w strukturze drugorzędowej 

monomerów.  

Inny nieco mechanizm, ale o podobnych skutkach dla białka MSP1 i kształtu 

nanodysku, może mieć obecność DC-CHL w modelu. Ze względu na tendencję tworzenia 

agregatów z lipidami POPG (por. 4.3.5) dochodzi do ogólnego zmniejszenia ruchliwości 

lipidów (por. 4.3.3.3). To powoduje, że w centralnej części dysku tworzy się dwuwarstwa 

lipidowa o takiej strukturze, która wpływa na stabilność całego modelu, w tym na lipidy 

znajdujące się w pobliżu białka MSP1, jak i samo białko. W efekcie końcowym, monomery 
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białka MSP1 są pod wpływem tej grupy lipidów, dopasowując swój kształt, a także 

delikatnie zmieniając swoją strukturę drugorzędową.  

Opisane powyżej zjawiska nie były do tej pory raportowane w literaturze naukowej. 

Sugerują one, że wpływ białka MSP1 na dwuwarstwę lipidową może być niwelowany 

przez dodatek CHS lub DC-CHL do modelu. Niemniej jednak, podkreśla to także wpływ 

tych steroidów na dwuwarstwę lipidową, co stawia pod znakiem zapytania ich rolę jako 

substytutów cholesterolu w badaniach strukturalnych. 

 

5.3 Właściwości nanodysków, a projektowanie badań strukturalnych z ich 
zastosowaniem 

 Kluczowym aspektem w badaniach białek jest poznanie ich struktury oraz 

właściwości jakie posiadają w układzie fizjologicznym. Szczególnie ważne jest to dla 

białek transbłonowych, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują być 

zakotwiczone w dwuwarstwie lipidowej. Lokalizacja białka w błonie, skład lipidowy 

błony, pH środowiska, obecność innych białek, zachodzące oddziaływania w modelu,  

a także wiele innych czynników odgrywa znaczącą rolę w aktywności struktur białkowych. 

Dlatego też dużym wyzwaniem dla tego obszaru badań jest znalezienie takiego modelu 

badawczego błony lipidowej o właściwościach jak najbardziej zbliżonych do 

rzeczywistych błon biologicznych. Dodatkowo, takie modele badawcze muszą być 

możliwe do uzyskania w warunkach laboratoryjnych. To powoduje, że wiele modeli nie 

spełnia tych założeń i są obarczone wieloma wadami. Przeszkody te motywują badaczy do 

szukania nowych rozwiązań, nie tylko w obszarze eksperymentów, ale także w obszarze 

modelowania molekularnego. 

 Z takiej właśnie potrzeby – znalezienia modelu badawczego jeszcze lepiej 

naśladującego środowisko błony biologicznej niż dotychczas znane modele – powstały 

nanodyski. Entuzjazm, jaki towarzyszył ich pierwszemu wykorzystaniu, przyczynił się do 

licznych badań strukturalnych zakończonych sukcesem (Alvarez i in. 2010; Bayburt i in. 

2007; Boldog i in. 2006; Van Eps i in. 2017; Kadiyala i in. 2019; Kornmueller i in. 2019; 

Orelle i in. 2018; Saotome i in. 2019; Skar-Gislinge i in. 2010; Whorton i in. 2008; Yao i 

Marassi 2019). Coraz więcej jest jednak doniesień naukowych, które zaczynają dokładniej 

charakteryzować te modele, podkreślając ich zalety, ale także zwracając uwagę na 

problematyczne kwestie tych modeli (Augustyn i in. 2019; Bengtsen i in. 2020; Schachter 

i in. 2020; Siuda i Tieleman 2015; Stepien i in. 2020, 2015).  
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 Wykorzystanie nanodysków do badań strukturalnych jest jak najbardziej 

uzasadnione. Ich niewątpliwym walorem jest prostota i szybkość wykonania w warunkach 

laboratoryjnych, a także trwałość. Modele te nie posiadają wad, które posiadają np. micele 

i bicele, zapewniając płaską powierzchnię dwuwarstwy lipidowej. Problematycznym 

jednak, z punktu widzenia projektowania eksperymentów w badaniach strukturalnych, jest 

obecność białka MSP1, które pomimo pełnienia roli stabilizującej model, ma istotny 

wpływ na zachowanie się lipidów w nanodysku. To powoduje, że ich właściwości są 

zmienione w stosunku do tych jakie lipidy mają w błonie. Efekt ten można zminimalizować 

poprzez wykorzystanie większych nanodysków MSP1E3D1, gdzie liczba lipidów 

znajdująca się pod wpływem białka MSP1 jest mniejsza niż w przypadku mniejszych 

nanodysków. Niemniej jednak, lipidy dyfundują, co oznacza, że zmieniają swoje 

właściwości w zależności od odległości od białka MSP1. Dodatkowo, wpływ białka MSP1 

został także zaobserwowany w innych ważnych parametrach opisujących dwuwarstwę 

lipidową, takich jak uporządkowanie, grubość czy gęstość. Parametry te zmieniają się 

koncentrycznie oraz gradientowo uwidaczniając swoją zależność od odległości od białka 

MSP1. W przypadku badań nad aktywnością czy strukturą białek zmiany własności 

lipidów mogą mieć istotne znaczenie dla uzyskanych wyników. 

Wyniki uzyskane w tej pracy oraz powyższe wnioski są podstawą do rozważenia 

czy każdy rozmiar nanodysku jest odpowiedni dla badań strukturalnych białek. To pytanie 

należy uwzględnić i odpowiedzieć na nie w czasie projektowania tego typu badań. 

Odpowiedź będzie uzależniona od rodzaju białka i jego wielkości oraz rodzaju aktywności. 

Małe białka, monomeryczne, mogą być badane w najmniejszych nanodyskach, jednak dla 

dimerów czy większych białek zdecydowanie jest to nieuzasadnione rozwiązanie. Dla 

takich rozbudowanych modeli należy uwzględnić wszystkie opisane w tej pracy negatywne 

strony nanodysków, aby poprawnie wybrać odpowiedni rozmiar do tego typu badań. 

Kolejnym aspektem, który należy uwzględnić przy projektowaniu badań 

strukturalnych, szczególnie w modelach, gdzie niezbędna jest obecność cząsteczki 

cholesterolu, jest wykorzystanie odpowiedniego jego analogu. Jest to ważne ze względu na 

to jak wyraźny i specyficzny wpływ posiada ten steroid na właściwości dwuwarstwy 

lipidowej.  

Wykonane badania jasno wskazują, że wykorzystanie bursztynianu cholesterolu 

jako analogu cholesterolu nie jest wskazane. Rozkład CHS w modelach jakim są nanodyski 

i jego preferencyjna lokalizacja w pobliżu białka MSP1 powoduje, że zaburza on 

całkowicie właściwości błony w nanodysku, zmieniając wartości podstawowych 
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parametrów, które są bardzo rozbieżne w porównaniu z tymi uzyskanymi w modelach  

z cholesterolem. Choć sam CHS wpływa na uporządkowanie modelu, jednak wpływ ten 

jest znacząco niższy niż dla cholesterolu. Widoczna jest także duża niejednorodność całego 

modelu, niezależnie od jego rozmiaru. Dodatkowo, cząsteczka ta posiada ładunek, który 

nie tylko powoduje, że CHS częściej wchodzi w oddziaływania z białkiem MSP1, ale może 

także potencjalnie wchodzić w takie oddziaływania z badanym białkiem. Wyniki uzyskane 

w tej pracy jasno wskazują, że CHS nie spełnia oczekiwań związanych z naśladowaniem 

cząsteczki cholesterolu. 

Jeśli chodzi o cząsteczkę DC-CHL, otrzymane wyniki wskazują, że cząsteczka ta 

nie jest adekwatnym zamiennikiem cholesterolu. Zbadane parametry dwuwarstwy 

lipidowej modeli zawierających DC-CHL nie uzyskały wartości, które są obserwowane dla 

tych z CHL. Ładunek dodatni tego steroidu powoduje, że wchodzi on w oddziaływanie  

z ujemnie naładowanym lipidem POPG, tworząc z nim agregaty i koncentrując się  

w centralnej części nanodysku, co powoduje, że model staje się niejednorodny. Ma to 

bezpośredni wpływ na zaburzenie parametrów dwuwarstwy lipidowej, powodując wzrost 

jej grubości w tym regionie. Warto jednak znaczyć, że choć steroid ten wpływa na 

uporządkowanie lipidów w modelu, to jednak osiągnięte wartości nie są zbliżone do 

referencyjnych. Uzyskany obraz dwuwarstwy lipidowej w modelach z DC-CHL wskazuje 

więc, że stosowanie tego steroidu jako analogu cholesterolu w modelach zawierających 

ujemnie naładowane lipidy, takie jak POPG, może nie być wskazane, gdyż w tej sytuacji 

steroid ten nie odzwierciedla w pełni wpływu jaki CHL wywiera na błonę. Warto jednak 

zaznaczyć, iż DC-CHL może być lepszym substytutem cholesterolu niż CHS, szczególnie 

w układach zawierających jedynie POPC – w tych warunkach odzwierciedlenie 

zachowania sterolu przez ten analog może być najlepszy, co wymaga dalszych badań. 

Na podstawie uzyskanych w tej pracy wyników można stwierdzić, że CHS nie 

będzie w pełni oddawać właściwości cholesterolu, a jego zastosowanie w badaniach 

strukturalnych nie jest rekomendowane. W przypadku DC-CHL jest to zależne od składu 

lipidowego modelu – zastosowanie ujemnie naładowanych lipidów w modelu nie jest 

wskazane ze względu na możliwe oddziaływania z tym steroidem, co w konsekwencji 

prowadzi do zwiększenia heterogenności dwuwarstwy lipidowej i zaburzenia  

w odzwierciedleniu zachowania cholesterolu przez ten analog. Porównując te dwa steroidy 

ze sobą, CHS i DC-CHL, ten drugi lepiej odzwierciedla zachowanie cholesterolu  

w dwuwarstwie lipidowej niż CHS. Uzyskanie tych wyników jest aktualnie nieosiągalne 
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eksperymentalnie, a zastosowanie metod modelowania molekularnego umożliwiło 

zbadanie oraz opisanie tych mechanizmów, co stanowi unikatową wartość tej pracy. 

 

6. Podsumowanie i wnioski końcowe 
Nanodyski są coraz częściej wykorzystywanymi modelami, które dobrze naśladują 

właściwości błony. Chociaż wydają się być dosyć prostą konstrukcją, to jednak ich 

dokładna charakterystyka pokazuje ich złożoność.  

Istotny wpływ na właściwości nanodysków ma obecność białka MSP1, znacząco 

wpływając na zachowanie lipidów w dwuwarstwie lipidowej. Dwuwarstwa lipidowa  

w dyskach jest bardziej uporządkowana niż w tradycyjnym modelu błony lipidowej. 

Dodatkowo, w pobliżu białka MSP1, lipidy są mniej uporządkowane niż w centrum 

nanodysków, a wartości parametru uporządkowania zmieniają się gradientowo ku 

środkowi dysku. Podobnie grubość błony w nanodyskach jest różna w zależności od 

odległości od białka MSP1 – największa jest w centrum dysku, a najmniejsza przy 

krawędzi. Wyniki te wskazują na istnienie różnych grup lipidów w nanodyskach, które  

w zależności od odległości od centrum nanodysku, wykazują inne właściwości. Istotne 

znaczenie ma rozmiar nanodysku – im większy dysk tym wyższe średnie uporządkowanie 

dwuwarstwy lipidowej, co wynika z większej populacji lipidów znajdujących się  

w centrum dysku będących pod mniejszym wpływem białka MSP1. Dodatkowo, dochodzi 

do głębszej penetracji cząsteczek wody w dwuwarstwę lipidową nanodysków MSP1E3D1.  

Białko MSP1 wpływa także na rozmieszczenie ujemnie naładowanych lipidów  

w płaszczyźnie nanodysków. Zarówno CHS, jak i POPG, preferencyjnie lokalizują się  

w pobliżu białka MSP1 z powodu silnych oddziaływań elektrostatycznych z jego dodatnio 

naładowanymi resztami. Oddziaływania te wpływają na właściwości wszystkich lipidów  

w nanodyskach i powodują heterogenne rozmieszczenie lipidów w nanodysku oraz 

zmniejszenie ich ruchliwości. Warto zaznaczyć, iż w modelu dwuwarstwy lipidowej 

rozmieszczenie lipidów w płaszczyznie błony jest jednorodne. Z tego powodu nie jest 

rekomendowane zastosowanie ujemnie naładowanych lipidów w nanodyskach,  

w szczególności należy podkreślić, iż CHS nie nadaje się jako zamiennik CHL. 

W przypadku modeli zawierających DC-CHL zaobserwowano, że steroid ten 

zmienia właściwości dwuwarstwy lipidowej, zwiększając jej ogólne uporządkowanie. 

Wpływ białka MSP1 na dyski zawierające DC-CHL nie jest tak widoczny, jak dla modeli 



 129 

z CHS, ale zaobserwowano, że cząsteczka DC-CHL wpływa na rozmieszczenie POPG  

w płaszczyźnie dysku, tworząc z nim agregaty w centralnej części nanodysków. Liczba 

oddziaływań pomiędzy tymi lipidami jest wyższa w stosunku do liczby oddziaływań 

obserwowanej w innych modelach zawierających cholesterol lub CHS. W związku z tym 

zastosowanie nanodysków zawierających jednocześnie POPG oraz DC-CHL nie jest 

wskazane. Niemniej jednak, zachowanie DC-CHL i jego wpływ na dwuwarstwę lipidową 

jest najbardziej zbliżony do wpływu na własności lipidow, jaki ma cholesterol. Kombinacja 

tego steroidu tylko z POPC w nanodysku może być dobrym modelem dla badań 

strukturalnych białek, który będzie najlepiej odpowiadał na potrzebę obecności 

cholesterolu w eksperymencie. 

Dzięki otrzymanym wynikom możliwe będzie lepsze projektowanie badań 

strukturalnych, uwzględniające wszystkie wady i zalety tych modeli a także wpływ na nie 

analogów cholesterolu. Uzyskane w tej pracy wyniki są unikalne, a zastosowanie metod 

modelowania molekularnego to aktualnie jedyny sposób zbadania opisanych 

mechanizmów. Co więcej, opis ten jest możliwy na poziomie atomowym oraz  

w femtosekundowej rozdzielczości czasowej, co stanowi uzupełnienie oraz wzbogacenie 

wyników dotychczasowych badań nad nanodyskami uzyskanych metodami 

eksperymentalnymi.  
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