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Simuleringar av proteiner på atomnivå behövs för att förstå drivkrafterna bakom
proteinveckning, men blir snabbt beräkningstunga för större proteiner. För att studera
hur ett protein påverkas av andra omgivande proteiner, bygger vi i detta arbete en
modell, där ett litet testprotein beskrivs i full detalj, men där omgivande proteiner,
vars egna dynamik inte är så intressant, ges en förenklad beskrivning där en stor del
av atomerna plockas bort.

Proteiner är molekyler som fyller många vik-
tiga funktioner i alla levande varelser. Utifrån
DNA i varje cell bildas proteinmolekyler som
kedjor av olika sorters aminosyror. För att pro-
teiner ska fungera måste de veckas till komplexa
strukturer, som inte är kodade i DNA. Veck-
ningen drivs av interaktioner mellan proteinets
aminosyror och påverkas av miljöfaktorer i cel-
len, som temperatur och pH samt omgivande
molekyler i cellen. Felveckade proteiner tros va-
ra en möjlig orsak till flera svåra sjukdomar.
Exakt hur veckningsprocessen går till är dock
fortfarande i hög grad ett mysterium. Ett myc-
ket aktivt forskningsfält är därför att studera
veckning genom experiment där miljöfaktorer
varieras, men också genom datorsimuleringar.

Simuleringar som beskriver proteinet ända
ner på atomnivå behövs för att förstå de atomä-
ra drivkrafter som styr proteinets veckning och
funktion. Sådana simuleringar kan dock ta vec-
kor att genomföra, även för korta proteinkedjor
som antas befinna sig i utspädd vattenlösning. I
en realistisk cellmiljö kan uppemot 30% av vo-
lymen upptas av stora molekyler, oftast andra,
kompakt veckade proteiner, som påverkar veck-
ningen av ett nybildat protein. Detta examens-
arbete ingår i ett projekt för att skapa meto-
der för simulering av hur proteiner påverkas av
trängsel skapat av stora omgivande molekyler.

Vi vill simulera ett system där ett litet, flex-

ibelt testprotein påverkas av flera likadana sto-
ra kompakta proteinmolekyler. För att kunna
simulera sådana system krävs förenklingar av
modellen. Vi konstaterar att det är slöseri att
beskriva de omgivande proteinerna i lika stor
detalj som själva testproteinet, som är det in-
tressanta proteinet. Därför bygger vi i detta ar-
bete en förenklad beskrivning av de omgivan-
de proteinerna. Detta genom att anta att deras
övergripande struktur är frusen i ett veckat till-
stånd. Då kommer främst atomerna på ytan av
strukturen att påverka testproteinet. Därför tar
vi bort alla atomer på insidan, och ersätter des-
sa med ett mindre detaljerat kraftfält som fort-
farande hindrar testproteinet att röra sig inuti
de omgivande proteinerna, men som går snab-
bare att simulera.

Den modell som vi skapar verkar ge rimliga
resultat, i alla fall i det småskaliga system vi
testar med. Dessvärre ger det inte tillräckliga
uppsnabbningar i detta system för att motivera
användning istället för den befintliga atommo-
dellen. Det är dock troligt att uppsnabbningen
skulle bli högre för större proteinmolekyler. Hos
en större molekyl är en större andel av atomer-
na gömda på insidan, och kunna plockas bort.
Om vi kan snabba upp simuleringar av stora
proteiner på detta sätt, blir det enklare att med
simuleringar försöka förstå hur proteinveckning
påverkas av trängseleffekter i levande celler.


