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Streszczenie 
 
 
Większość procesów biologicznych zachodzących w tkankach, związanych jest z pojawie-

niem się mechanicznych naprężeń, którym poddawane są elementy strukturalne tkanki, 

w szczególności pojedyncze molekuły białek. Ich podatność na mechaniczne naprężenia 

stanowi istotny czynnik podczas analizy wybranych procesów.  

Idealną techniką eksperymentalną, wykorzystywaną do badania własności mechanicznych 

pojedynczych molekuł, jest mikroskopia sił atomowych. 

Celem niniejszej pracy była analiza mechanicznego rozwijania fibronektyny i kontaktyny – 

dwóch białek modularnych wykazujących częściowe pokrewieństwo struktury oraz 

pełniących różne funkcje biologiczne. 

Pierwszy etap pomiarów poświęcono analizie rozwijania fibronektyny, ze względu na jej 

dobrze znaną strukturę drugorzędową oraz liczne wcześniejsze dane eksperymentalne. 

Otrzymane wyniki posłużyły jako dane referencyjne dla interpretacji rozwijania kontaktyny.   

Zarówno fibronektyna – białko macierzy zewnątrzkomórkowej, jak i kontaktyna – neuronowe 

białko adhezyjne, biorą udział w procesach, którym towarzyszy występowanie znacznych 

naprężeń. Powiązanie mechanicznych własności różnych białek, z procesami zachodzącymi 

w tkankach przy ich udziale, jest problemem bardzo aktualnym i zakończony sukcesem 

w przypadku nielicznych białek. W przypadku fibronektyny, dla której szczegółowo zbadano 

zarówno funkcje biologiczne, jak i jej własności mechaniczne, problem ten został częściowo 

rozwikłany. 

Kontaktyna jest białkiem o nieznanych dotąd własnościach mechanicznych. Bogactwo 

procesów zachodzących w tkance nerwowej przy udziale kontaktyny, skłoniło Autorkę pracy 

do przestudiowania własności mechanicznych tego białka. 

Charakterystyka reakcji molekuł kontaktyny na naprężenia zewnętrzne oraz ilościowy opis 

rozwijania domen, posłużą być może do interpretacji procesów biologicznych, na ich 

poziomie molekularnym. 
 

Praca doktorska została podzielona na cztery Rozdziały i dwa Dodatki, których zawartość 

podano poniżej. 
 

Rozdział 1. jest wprowadzeniem do tematyki eksperymentu. Podano w nim niezbędne 

informacje o strukturze białek, przedstawiono zarys historii eksperymentu mechanicznego 
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rozwijania białek metodą mikroskopii sił atomowych (§ 1.1), następnie sformułowano cele 

rozprawy doktorskiej (§ 1.2). Paragraf 1.3 zawiera przegląd białek wystawionych na 

działanie mechanicznych naprężeń pojawiających się w tkance. W paragrafie 1.4 

zamieszczono opis białek wybranych do eksperymentu, tj. fibronektyny i kontaktyny, oraz 

omówiono szczegółowo wybrane funkcje kontaktyny.  

 

Rozdział 2. zawiera opis wykorzystywanej aparatury oraz przebiegu pomiaru (§ 2.1). 

W paragrafie 2.2 omówiono stosowaną w eksperymencie preparatykę oraz przedstawiono 

kilka wybranych obrazów topografii próbek, zebranych celem kontroli efektywności przyjętej 

preparatyki. Paragraf 2.3 jest szczegółowym opisem analizy danych – podano w nim 

interpretację bezpośrednich danych pomiarowych oraz kryteria selekcji tej części danych, 

która zawiera prawdziwą informację o rozwijaniu białka. W kolejnym paragrafie podano opis 

wykorzystywanych modeli oraz kilka uwag na temat stabilności mechanicznej białek (§ 2.4). 

 

Rozdział 3. zawiera analizę wyników eksperymentu rozwijania fibronektyny (§ 3.1), 

stanowiących referencję dla interpretacji wyników rozwijania kontaktyny (§ 3.2). 

Porównanie wyników uzyskanych dla obydwu białek jest tematem paragrafu 3.3. 

 

Rozdział 4. jest podsumowaniem niniejszej pracy. W punktach o numeracji odpowiadającej 

sformułowanym poszczególnym etapom eksperymentu (§ 1.2) podano najważniejsze wnioski 

przeprowadzonych pomiarów sugerujące potencjalne możliwości mechanicznego rozwijania 

kontaktyny in vivo. 

Na końcu pracy znajdują się dwa dodatki. W Dodatku 1. opisano podjętą próbę 

automatycznej analizy danych pomiarowych. Dodatek 2. jest dyskusją źródeł niepewności 

pomiarowych uzyskanych wyników. Zawarte są w nim także opisy kalibracji oraz komentarz 

dotyczący statystki pomiarowej.  
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1. Wprowadzenie 
 

Białka stanowią podstawowe składniki komórek w organizmach żywych oraz uczestniczą we 

wszystkich procesach życiowych – w reakcjach immunologicznych, enzymatycznych, 

w komunikacji pomiędzy komórkami. Mimo, że elementami budulcowymi wszystkich białek 

jest zestaw zaledwie dwudziestu aminokwasów, pełnią one zróżnicowane funkcje biologiczne. 

Różnorodność ta wynika z bogactwa białkowych struktur przestrzennych – konformacji. 

Wyróżnia się cztery poziomy organizacji łańcucha białkowego: 

 

 strukturę pierwszorzędową – sekwencję aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym; 

 strukturę drugorzędową  –   regularną,   powtarzającą  się   orientację  aminokwasów 

           w  łańcuchu  białkowym,   wynikającą  z  lokalnej  organizacji  wiązań  wodorowych. 

           Typowymi  elementami  struktury  są   tutaj  α-helisa  (Rys.1.1)  i  nić β  (Rys.1.2). 

           Z  kolei  leżące  jedna obok  drugiej  nici β,  tworzą  strukturę tzw. kartki β (β-sheet), 

           która jest stabilizowana wiązaniami wodorowymi pomiędzy grupami karbonylowymi 

           >C=O  jednej nici β a grupami  –NH  nici sąsiedniej; 

 strukturę trzeciorzędową – trójwymiarową strukturę całego łańcucha polipeptydowe- 

           go, będącą wynikiem oddziaływań (jonowych,  wodorowych, van der Waalsa) pomię- 

           dzy  grupami  bocznymi  różnych  aminokwasów, a także obecności  mostków dwu- 

           siarczkowych tworzących się pomiędzy parą sąsiadujących cystein; 

 strukturę czwartorzędową –  związaną  z przestrzenną  konfiguracją  białek zbudowa- 

           nych z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego. 

 

Wśród wielu białek występujących w organizmach żywych ważną grupę stanowią białka 

posiadające domenową (modularną) budowę trzeciorzędową. Pojedyncza domena (moduł) 

jest fragmentem cząsteczki białka, zwiniętym w ściśle określony sposób. Typowe domeny 

mają charakterystyczną budowę drugorzędową – posiadają zazwyczaj przewagę elementów 

strukturalnych jednego typu, α-helis lub nici β.  

O stanie zwiniętym domeny decydują głównie wiązania wodorowe pomiędzy różnymi 

częściami domeny oraz hydrofobowe oddziaływania białka z otaczającą je wodą. Dodatkowo, 

struktura domeny może być stabilizowana przez wspomniane już mostki dwusiarczkowe. 

W wyniku działania czynnika denaturującego – chemicznego lub fizycznego – następuje 

denaturacja białka, prowadząca do rozwinięcia białkowych domen. 
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Rys. 1.1 
Schemat struktury α-helisy∗. Za utrzymywanie łańcucha 
polipeptydowego w postaci spirali są odpowiedzialne 
wiązania wodorowe (zaznaczone liniami przerywanymi), 
łączące grupę –NH każdego wiązania polipeptydowego 
z grupą karbonylową czwartego z kolei wiązania 
polipeptydowego. Na schemacie zaznaczono atomy: węgla 
(C), azotu (N), tlenu (O) i wodoru  (puste kółka) oraz 
wskazano pozycje grup bocznych (R). 
 

 
Rys. 1.2 
Schemat struktury drugorzędowej typu β♦. 
a) Pojedyncza nić β. Regularna struktura wynika z  geometrii wiązań peptydowych łańcucha białkowego. 
Pokazano jedynie atomy węgla (C) i azotu (N) oraz wskazano pozycje grup bocznych (R). 
b) Struktura kartki β. Równolegle ułożone nici β stabilizowane są wiązaniami wodorowymi (zaznaczonymi 
kolorem żółtym), występującymi pomiędzy grupą –NH a grupą karbonylową wiązań peptydowych dwóch 
sąsiadujących ze sobą nici β. Pokazano atomy: węgla (C), azotu (N), tlenu (O) i wodoru  (H) oraz wskazano 
pozycje grup bocznych (R). 
 

 

Niektóre procesy biologiczne są regulowane poprzez kontrolowany cykl rozwijania i zwijania 

białek modularnych. Przykładem może być kontrolowana mechanicznie adhezja komórkowa 

zachodząca przy udziale fibronektyny i integryny, szczególnie ważna w procesie migracji 

komórek. Fibronektyna posiada w strukturze jednej ze swych domen sekwencję RGD 

                                                 
∗  wzięto z:  http://student.ccbcmd.edu/~gkaiser/biotutorials/proteins/fg4a.html (zmodyfikowany) 
♦ wzięto z:  http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255prot/255proteins.htm 
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(sekwencję trzech aminokwasów: Arg78-Gly79-Asp80), miejsce wiążące dla integryny. 

Początkowy etap rozwijania tej domeny, związany jest ze zmianą organizacji przestrzennej 

fragmentu zawierającego motyw RGD. Pokazano, że taka zmiana konformacji redukuje 

zdolność wiązania z integryną (Krammer et al. 1999).  

Po usunięciu czynnika denaturującego następuje zazwyczaj powrót białka do stanu 

natywnego. Podczas syntezy białka lub w wyniku częściowego rozwinięcia białkowych 

molekuł, może nastąpić nieprawidłowe zwinięcie się białka, prowadzące do zaburzenia jego 

biologicznych funkcji. Nieprawidłowe zwinięcie destabilizuje molekuły białka, dopuszczając 

ich agregację w toksyczne i nierozpuszczalne struktury włókniste, które odkładają się 

w tkance i prowadzą ostatecznie do apoptozy komórki. Pokazano, że opisany powyżej proces 

stanowi wspólny mechanizm dla wielu chorób wywołanych zaburzeniami konformacyjnych 

białek. Należą do nich między innymi: choroba Alzheimera, Parkinsona, czy Creutzfeldta-

Jakoba (prace przeglądowe: Dobson 2003, Soto 2003, Lee & Yu 2005). 

 

1.1. Zarys historii eksperymentu mechanicznego rozwijania białek 

 

Mikroskop sił atomowych (Atomic Force Microscope, AFM), skonstruowany w latach 

osiemdziesiątych  XX wieku (Binnig et al. 1986), wykorzystywano pierwotnie do obrazowa-

nia topografii powierzchni różnych próbek, zarówno niebiologicznych (atomowo płaskich 

warstw krystalicznych, cienkich warstw, nanocząstek) jak i biologicznych (komórek, białek, 

łańcuchów DNA). Przystosowany następnie do pomiarów spektroskopowych, stanowi do 

chwili obecnej doskonałe narzędzie  do pomiaru oddziaływań między pojedynczymi parami 

wybranych biomolekuł (Florin et al. 1994, Paris et al. 2000, Sewald et al. 2006). Czułość 

detekcji sił, na poziomie kilku pikoniutonów, jest wystarczająca do pomiaru oddziaływań 

występujących w układach biologicznych, a zastosowanie komory cieczowej, standardowego 

już elementu mikroskopu sił, umożliwia wykonanie pomiaru w  naturalnym  środowisku 

biologicznym – w cieczy. 

Technikę mikroskopii sił atomowych wykorzystano także do analizy procesu mechanicznego 

rozwijania białek. W połączeniu z odpowiednią preparatyką próbek, metoda ta umożliwia 

rozwinięcie pojedynczej molekuły białka oraz jednoczesną rejestrację sił działających na 

białko w trakcie rozwijania. 

Pierwsza pomyślna technicznie próba rozciągnięcia i rozwinięcia białka została 

przeprowadzona w 1996 roku (Mitsui et al. 1996). Badanym białkiem była α-makroglobulina, 
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której duże cząsteczki składają się z czterech identycznych modułów, stabilizowanych 

licznymi wewnętrznymi mostkami dwusiarkowymi. Nieregularna struktura oraz duże 

zastosowane stężenie białka – skutkujące przeważnie obserwacją rozwijania wielu molekuł 

jednocześnie – sprawiły, że otrzymane wyniki pomiaru były niemożliwe do rzetelnej analizy.  

Rok później podobny eksperyment powtórzony dla naturalnej tytyny – długiego białka 

modularnego, dostarczył wyników o wiele bardziej czytelnych (Rief et al. 1997). 

Zarejestrowane regularne wzory rozwijania (unfolding pattern) zinterpretowano jako 

sekwencyjne rozwijanie pojedynczych domen. Potwierdzeniem tej obserwacji były wyniki, 

przeprowadzonych w tym samym roku, eksperymentów rozwijania tytyny inną techniką 

jednocząsteczkową – techniką pęset optycznych (Optical Tweezers, Tskhovrebova et al. 1997, 

Kellermayer et al. 1997). 
 

 
Rys. 1.3 
Modele przestrzennej struktury domen, zaczerpnięte z bazy Protein Data Bank (PDB)∗: a) I27 tytyny (1TIT), 
b) FnIII10 fibronektyny (1TTG) oraz c) C2 synaptotagminy I (1BYN) – w nawiasie podano odpowiednie 
oznaczenia domen w bazie PDB. Poniżej, na Rys.1.3d-f, przedstawiono schemat topologii wiązań wodorowych. 
Grubymi liniami przerywanymi zaznaczono wiązania wodorowe, zrywane w początkowym etapie rozwijania 
danej domeny, a cienkimi liniami – pozostałe wiązania wodorowe. Litery N i C wskazują odpowiednio aminowy 
i karboksylowy koniec domeny (wg Lu & Schulten 1999b). 
 

                                                 
∗ http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
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Kolejne badania, w których analizowano rozwijanie wybranych fragmentów tytyny pokazały, 

że domeny jednego typu wykazują różne stabilności mechaniczne, w zależności od tego, 

z jakiego fragmentu cząsteczki pochodzą (Rief et al. 1998a). Szeroki rozkład wartości sił 

rozwijania, otrzymany dla całej natywnej molekuły, przypisano zatem zróżnicowanej 

stabilności mechanicznej poszczególnych domen tytyny, w obrębie pojedynczej cząsteczki. 

Regułę według której, podczas rozciągania pojedynczej cząsteczki, w pierwszej kolejności 

rozwijają się domeny o najmniejszej stabilności, a jako ostatnie – domeny najbardziej stabilne, 

zaobserwowano także dla innych białek i nazwano mechaniczną hierarchią domen 

(Oberhauser et al. 2002). 

Symulacje numeryczne mechanicznego rozwijania, prowadzone równolegle do badań 

eksperymentalnych (Lu et al. 1998, Paci & Karplus 1999, Lu & Schulten 1999a, Lu & 

Schulten 1999b, Lu & Schulten 2000), zwróciły uwagę eksperymentatorów na możliwość 

występowania etapów pośrednich w procesie rozwijania pojedynczej białkowej domeny. 

Przykładem może być tutaj wynik symulacji rozwijania domeny I27 tytyny, ujawniający 

występowanie dwóch etapów pośrednich podczas zrywania sekwencji wiązań wodorowych 

stabilizujących domenę (Lu et al. 1998). Rezultat ten został potwierdzony w późniejszym 

eksperymencie AFM, w którym analizowano rozwijanie spolimeryzowanego układu ośmiu 

domen I28 raz dwunastu domen I27 (Marszałek et al. 1999). Zastosowanie takich konstrukcji 

białkowych umożliwiło wykrycie szczegółów rozwijania pojedynczej domeny (stanów 

pośrednich), nieczytelnych podczas analizy wyników rozwijania układu wielu różnych domen. 

Wykorzystując technikę numeryczną sterowanej dynamiki molekularnej (Steered Molecular 

Dynamics), przeprowadzono analizę porównawczą mechanicznego rozwijania domen 

białkowych o różnych strukturach i różnych topologiach wiązań wodorowych 

(Lu & Schulten 1999b). Domeny o strukturze nici β podzielono na trzy klasy, ze względu na 

odmienne topologie wiązań wodorowych i zaproponowano wyjaśnienie jak determinują one 

różne obserwowane stabilności mechaniczne domen. Rysunki 1.3a-c przedstawiają modele 

struktury przestrzennej poszczególnych klas domen. Na kolejnych trzech rysunkach 

(Rys.1.3d-f) zamieszczono schematy struktur z zaznaczonymi wiązaniami wodorowymi, 

występującymi pomiędzy poszczególnymi nićmi β. 

Dla domen typu nici β określono trzy następujące klasy:  
 

 klasa Ia, do której należą domeny typu immunoglobuliny (Ig) (Rys.1.3a,d) 
 

W strukturze domeny klasy Ia  wzajemną orientację pierwszej i ostatniej nici β 

(Rys.1.3d) nazwano orientacją równoległą. Charakterystycznym etapem rozwijania 
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takiej domeny jest jednoczesne zerwanie wszystkich wiązań wodorowych 

stabilizujących skrajne nici β (Lu & Schulten 1999b), które decyduje o dużych siłach 

rozwijania obserwowanych w eksperymencie (zob. Tabela 2.1) Zerwanie zewnętrznej 

klamry wiązań wodorowych, odbywa się przy dobrze zachowanej strukturze natywnej 

domeny. Dopiero potem następuje rozwinięcie reszty zwiniętego łańcucha białkowego 

– kolejne nici β rozwijają się już bez znacznego oporu (Lu et al. 1998).  Taką 

topologię wiązań wodorowych określa się w terminologii angielskiej mianem β-shear 

topology (Carrion-Vazquez et al. 2000). 

 

 klasa Ib, do której należą domeny typu fibronektyny III (FnIII) (Rys.1.3b,e) 
 

Domeny tej klasy rozwijają się w sposób wieloetapowy – szczegółowy proces 

rozwijania został opisany na przykładzie domen fibronektyny, w paragrafie 3.1.3. 

Pierwszym etapem rozwijania jest jednoczesne zerwanie wiązań wodorowych 

wiążących jedną ze skrajnych nici β do reszty domeny. Następuje ono pod działaniem 

dużych sił, jednakże mniejszych, niż w przypadku domen klasy Ia (zob. Tabela 2.1). 

 

 klasa II, do której należą domeny immunoglobulino-podobne typu C2 (IgC2)  

           (Rys.1.3c,f) 
 

Symulacja rozwijania pojedynczej domeny IgC2 pochodzącej z synaptotagminy nie 

ujawniła mierzalnej siły rozwijania – dla przetestowanego zakresu wydłużenia białka 

(10 nm) otrzymano jedynie nieznaczny wzrost siły (Lu & Schulten 1999b). Jednak 

w eksperymencie rozwijania spolimeryzowanej domeny synaptotagminy 

zarejestrowano wyraźne wzory rozwijania (Carrion-Vazquez et al. 2000), przy 

mniejszych siłach niż te obserwowane wcześniej dla domen typu Ig oraz FnIII (zob. 

Tabela 2.1). Przyczyna mniejszej stabilności domeny klasy II tkwi w topologii wiązań 

wodorowych. Antyrównoległa orientacja skrajnych nici β (Rys.1.3f) pozwala na 

rozrywanie wiązań wodorowych jedno po drugim (Lu & Schulten 1999b), a zatem 

pod działaniem niewielkiej siły. Topologię wiązań tego typu określono w terminologii 

angielskiej jako β-zipper topology (Carrion-Vazquez et al. 2000). 

 

Innym typem domen, są domeny zbudowane z α-helis. Domeny takie posiada na przykład 

spektryna (Rys.1.4a), białko nadające elastyczność cytoszkieletowi erytrocytów (zob. § 1.3.2). 

Na podstawie eksperymentu mechanicznego rozciągana białka stwierdzono, że stabilność 
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mechaniczna domen spektryny jest o wiele niższa, niż obserwowana wcześniej stabilność 

domen posiadających strukturę nici β. W szerokim zakresie testowanych prędkości 

rozciągania białka (0.05-3.0 µm/s), zarejestrowano siły rozwijania od 25 do 80 pN (Rief et 

al. 1999, Lenne et al. 2000). Niska stabilność mechaniczna domen spektryny wynika z faktu 

stabilizacji domen jedynie przez oddziaływania hydrofobowe (przy braku stabilizujących 

wiązań wodorowych w strukturze trzeciorzędowej). Krótkozasięgowe oddziaływania 

hydrofobowe są głównymi oddziaływaniami utrzymującymi domenę spektryny w stanie 

zwiniętym.  Rozwinięcie uwolnionej domeny następuje już praktycznie bez oporu.  

Brak mierzalnej siły rozwijania zaobserwowano w przypadku rozwijania spolimeryzowanej 

kalmoduliny, jednomodułowego  białka, którego luźna struktura α-helisowa (Rys.1.4b) nie 

jest stabilizowana przez żadne ze wspomnianych oddziaływań.  (Carrion-Vazquez et al. 2000). 
 

     
Rys. 1.4 
Modele struktury przestrzennej: a) domeny spektryny (1WLX) oraz b) kalmoduliny (1UP5) – w nawiasie 
podano odpowiednie oznaczenia domen w bazie PDB. 
 
 

Szczegółowa numeryczna analiza mechanicznego rozwijania konkretnego typu domeny, 

może dostarczyć informacji niedostępnych dla technik eksperymentalnych. I tak na przykład, 

dla domeny I27 tytyny pokazano, że zerwanie klamry wiązań wodorowych, następujące na 

początku rozwijania domeny, jest procesem dwuetapowym (Lu et al. 1998, Lu & Schulten 

2000). Stwierdzono, że sześć wiązań wodorowych pomiędzy pierwszą i przedostatnią nicią β, 

pełni priorytetową funkcję stabilizującą, natomiast istotnym fragmentem wodorowej klamry 

są również dwa wiązania wodorowe (oznaczone dwiema cieńszymi liniami przerywanymi 

na Rysunku 1.3d), odpowiedzialne za połączenie dwóch kartek β. Zerwanie tej pary wiązań 

zachodzi przy nieco mniejszej sile, niż następujące po nim jednoczesne zerwanie sześciu 

wspomnianych wiązań wodorowych. Potwierdzenia obserwacji, że opisana powyżej topologia 

wiązań wodorowych działa jak klamra spinająca domenę i chroniąca ją przed rozwinięciem, 
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dostarczyła analiza rozwijania poszczególnych domen I27, poddanych mutacji punktowej 

(Carrion-Vazquez et al. 1999a, Li et al. 2000b). Wykazano,  że stabilność mechaniczna 

domeny jest związana z jej lokalnymi własnościami topograficznymi, głównie ze ściśle 

określonym układem wiązań wodorowych. 

 

Inżynieria molekularna oferuje kilka metod konstrukcji sztucznych polimeryzowanych białek, 

składających się z jednego rodzaju domeny (homopolyproteins) lub powtórzonego wiele razy 

układu kilku domen (heteropolyproteins). Badanie takich układów umożliwia obserwację 

zjawisk trudno obserwowalnych w eksperymencie rozwijania białek natywnych, a także 

ewentualnego wpływu domenowego sąsiedztwa na mechaniczne własności wybranej domeny. 

Na przykładzie domeny I28 tytyny (Li et al. 2000a) oraz FnIII1 fibronektyny 

(Oberhauser et al. 2002) pokazano, że stabilność mechaniczna domeny zależy od jej 

domenowego sąsiedztwa; w obu cytowanych eksperymentach, analizowane domeny 

wykazywały zwiększoną stabilność mechaniczną w układzie natywnego otoczenia, 

w porównaniu z innymi polimeryzowanymi ich układami. 

Lokalizacja potencjalnych etapów pośrednich rozwijania domeny danego rodzaju, na 

zarejestrowanych wzorach rozwijania, jest trudna i nieprecyzyjna dla białek natywnych. 

Zastosowanie układu polimeryzowanego pozwala poprawnie zidentyfikować częściowe 

rozwinięcia poszczególnych fragmentów domen (Oberhauser et al. 2002, Li et al. 2005).  

Nieocenionym odniesieniem dla interpretacji eksperymentu rozwijania białek są wyniki 

uzyskane metodami teoretycznymi. Szereg symulacji numerycznych, przeprowadzonych dla 

wybranych domen typu FnIII, wykazał istnienie kilku etapów pośrednich rozwijania 

pojedynczej domeny tego typu (Paci & Karplus 1999, Gao et al. 2002, Gao et al. 2003), 

a także umożliwił identyfikację poszczególnych rozwijanych fragmentów domeny. 

Ważnego wyniku dostarczył eksperyment, w którym rozwijano 8-domenowy fragment 

naturalnej fibronektyny (Abu-Lail et al. 2006). Badany układ kilku różnych domen został 

scharakteryzowany przez dwie wartości średnie częściowych przyrostów długości, które 

dobrze zgadzają się z wartościami teoretycznymi, uzyskanymi wcześniej dla wybranych 

pojedynczych rodzajów domen. Stwierdzono zatem, że różne domeny fibronektyny, mimo 

różnic w stabilności mechanicznej wykazują podobne zachowanie w etapach rozwijania. 

 

W chwili przeprowadzenia pierwszego eksperymentu mechanicznego rozwijania białka,  

podjęto trwające do dziś próby powiązania mechanicznych własności poszczególnych białek 

z ich biologicznymi funkcjami. Próby te, zakończone częściowym sukcesem dla nielicznych 
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białek, nie pozwalają jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć na ogólnie postawione pytania: jak 

funkcje biologiczne białka determinują jego własności mechaniczne i – odwrotnie, czy na 

podstawie analizy mechanicznego rozwijania wybranego białka, można określić mechanizm 

procesu, w którym dane białko uczestniczy. 

Mimo kilku trudności (preparatyka, kalibracje, złożona analiza danych pomiarowych), 

mikroskopia sił atomowych – jako technika jednocząsteczkowa umożliwiająca pomiar 

w czasie rzeczywistym i w biologicznym środowisku – ciągle stanowi wiodącą technikę, 

pozwalającą na podjęcie prób analizowania zjawisk biologicznych, na poziomie 

molekularnym.  
 

1.2. Cele rozprawy doktorskiej 

 

W chwili gdy naprężeniom mechanicznym przypisano funkcję kontroli niektórych procesów 

biologicznych zachodzących w tkance, do ich analizy – obok znajomości struktur 

chemicznych i przestrzennych oraz typu oddziaływań pomiędzy molekułami 

zaangażowanymi w dany proces – przydatna okazała się także znajomość własności 

mechanicznych białkowych molekuł. 

Metoda AFM umożliwia jakościową i ilościową analizę własności biomolekuł: pomiar siły 

rozrywania białkowych kompleksów oraz wyznaczenie wartości stałej dysocjacji dla wiązań 

specyficznych, badanie elastyczności makromolekuł (białek, cukrów, nici DNA) oraz pomiar 

siły rozwijania białek modularnych. 

Wyniki dotychczasowych eksperymentów mechanicznego rozwijania różnych białek 

skłaniają do stwierdzenia, że stabilność mechaniczna białka jest związana z jego funkcjami 

biologicznymi (§ 1.3). Informacja o własnościach mechanicznych białka, pochodząca 

z takiego eksperymentu, może zatem dostarczyć cennych wskazówek w poznawaniu roli 

białka znajdującego się w danej strukturze biologicznej. 

Celem niniejszej pracy była analiza własności mechanicznych adhezyjnego białka 

neuronowego – kontaktyny, przeprowadzona na podstawie wyników eksperymentu 

mechanicznego rozwijania białka metodą mikroskopii sił atomowych. 

Kontaktyna jest białkiem błonowym, zakotwiczonym w aksonach i wchodzącym w skład 

kompleksów białek zaangażowanych w różne mechaniczne procesy, takie jak tworzenie 

i utrzymywanie kontaktów neuron-komórka glejowa, czy wzrost neuronów. 



__________________________________________________________________________  1. Wprowadzenie 

____________________________________        __________________________________ 15

Jako białko referencyjne wybrana została fibronektyna – białko wykazujące podobieństwo 

strukturalne do kontaktyny. Fibronektyna jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej, 

stanowiącej dynamiczne rusztowanie dla komórki, poddawane nieustannym naprężeniom 

mechanicznym. Wykazano związek zdolności fibronektyny do mechanicznego rozwijania 

z niektórymi procesami, w których uczestniczy.  

Opisane procesy biologiczne zachodzące w neuronach przy udziale kontaktyny są procesami 

dynamicznymi, dla których stwierdzono występowanie naprężeń mechanicznych. Informacja 

o własnościach mechanicznych neuronowych białek adhezyjnych, pozwoliłaby zatem 

uzyskać pełniejszy obraz wspomnianych procesów, na ich molekularnym poziomie. 
 

W tym celu, przebieg eksperymentu zaplanowano następująco: 
 

№1     pomiar rozwijania fibronektyny naturalnej oraz rekombinowanego fragmentu,  

           zawierającego wyłącznie jeden typ domen (FnIII), w warunkach fizjologicznych  

→ uzyskanie wyników referencyjnych dla rozwijania kontaktyny 

№2     pomiar rozwijania kontaktyny, w warunkach fizjologicznych 

 → uzyskanie informacji o sile rozwijania i przyroście długości konturowej domen  

            typu FnIII 

№3     pomiar rozwijania kontaktyny, w warunkach redukcji mostków dwusiarkowych  

           stabilizujących domeny typu IgC2 

 → uzyskanie informacji o stabilności mechanicznej odblokowanych domen IgC2 

№4     pomiar rozwijania fibronektyny i kontaktyny dla różnych mechanicznych warunków  

           pomiarowych, w warunkach fizjologicznych 

 → uzyskanie informacji o dynamice rozwijania poszczególnych typów domen 

№5     pomiar rozwijania kontaktyny dla różnych mechanicznych warunków 

           pomiarowych, w obecności czynnika redukującego 

 → uzyskanie informacji o stabilności mechanicznej zredukowanej domeny typu IgC2  

           oraz porównanie własności mechanicznych molekuły kontaktyny w stanie natywnym 

           i poddanym redukcji 

№6     porównanie otrzymanych wyników z danymi literaturowymi pochodzącymi  

           z eksperymentów rozwijania innych białek 

№7     przegląd funkcji kontaktyny, pod kątem jej odpowiedzi na naprężenie mechaniczne 

 → wyciągnięcie wniosków na temat możliwości rozwijania domen kontaktyny 

            w rozważanych procesach neuronowych 
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1.3. Mechaniczne funkcje wybranych białek∗ 

 

Większość procesów komórkowych, takich jak wzrost, różnicowanie i przemieszczanie się 

komórek, a także przekazywanie sygnału, ekspresja genów czy ruch chromosomów, 

związanych jest z pojawieniem się w komórkach i ich otoczeniu mechanicznych naprężeń. 

Naprężenia generowane są w cytoszkielecie, w odpowiedzi na mechaniczne bodźce 

zewnętrzne. Kluczowa rola przypada w tym miejscu białkom adhezyjnym, które bilansując 

wewnętrzne naprężenia dążą do wytworzenia stanu równowagi w poszczególnych obszarach 

komórki. Taki mechanizm jest odpowiedzialny za utrzymywanie struktury cytoszkieletu 

i kształtu komórki.  

Pojawienie się chwilowego lokalnego naprężenia może wywołać globalne zmiany 

strukturalne lub biochemiczne, w wyniku precyzyjnego przenoszenia naprężeń, przez 

połączenia elementów strukturalnych komórki (Chicurel et al. 1998). Obrazowym 

przykładem ilustrującym taki proces jest zjawisko uwalnianie jonów wapnia 

i neurotransmiterów w złączach nerwowo-mięśniowych, w odpowiedzi na sygnał 

mechaniczny przekazany za pośrednictwem integryn (Chen & Grinnell 1997). 

 

1.3.1. Białka adhezyjne i białka macierzy zewnątrzkomórkowej 

 

Liczną grupę białek zaangażowanych w różne procesy mechaniczne zachodzące w komórce 

są, zakotwiczone w błonie komórkowej, białka adhezyjne (Cell Adhesion Molecules, CAMs). 

Należą do nich integryny, selektyny oraz kadheryny. Cząsteczki adhezyjne są odpowiedzialne 

za tworzenie kontaktów między komórkami oraz za osadzanie komórek w macierzy 

zewnątrzkomórkowej (Extracellular Matrix, ECM).  

Integryny stanowią rodzinę heterodimerowych kompleksów, bardzo liczną ze względu na 

różnorodność form tworzących je podjednostek α i β (Hynes 1992). Zdolność zewnątrz-

komórkowej domeny integryny do wiązania białkowych ligandów, odgrywa bardzo ważną 

rolę w adhezji typu komórka-komórka i komórka-macierz, oraz w zapaleniach, różnicowaniu 

i migracji komórek, w procesie namnażania komórek. Przykładem łącznikowej funkcji 

integryn jest osadzanie fibroblastów w macierzy zewnątrzkomórkowej, dzięki wiązaniu 

                                                 
∗ paragrafy 1.3 i 1.4 zostały napisane z życzliwą pomocą pani dr Ewy Stępień, autorki rozprawy doktorskiej pt. 
„Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut 
Biologii Molekularnej, 1999 
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integryn do molekuł fibronektyny oraz adhezja komórek nabłonkowych do błony podstawnej, 

poprzez wiązanie znajdującej się w niej lamininy. 

Dzięki zdolności oddziaływania domeny cytoplazmatycznej z białkami cytoplazmy, integryny 

pełnią rolę dwukierunkowych receptorów sygnałów, szczególnie ważną w procesie 

różnicowania i migracji komórek (Fernandez et al. 1998). 

Pokazano, że specyficzne oddziaływania integryny z białkowym ligandem, jest regulowane 

przez naprężenia mechaniczne, generowane wewnątrz komórki, modyfikujące efektywność 

oddziaływania specyficznego, w wyniku zmiany konformacyjnych, zarówno podjednostek 

intergryny jak i odpowiedniego ligandu (Krammer et al. 1999, Li et al. 2003).  

 

Fibronektyna jest podstawowym białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej, dimerem 

zbudowanym z dwóch podobnych podjednostek, z których każda posiada wiele miejsc 

wiążących, np. do kolagenu, heparyny, integryny. Jest jednym z głównych białek 

odpowiedzialnych za adhezję komórek do macierzy zewnątrzkomórkowej oraz migrację 

komórek. Bierze także udział w procesie gojenia ran, tworzenia skrzepu i w odporności 

komórkowej (Yamada 2000, Clark 2001). Białko to posiada duże zdolności elastyczne – 

pokazano, że naprężenia występujące w macierzy międzykomórkowej mogą powodować 

rozwinięcia poszczególnych domen fibronektyny (Ohashi et al. 1999).  

Włóknom fibronektyny towarzyszą inne białka macierzy zewnątrzkomórkowej – tenascyny. 

Odgrywają one istotną rolę w procesie różnicowania komórek i gojenia ran, uczestniczą 

w migracji i we wzroście komórek pełniąc stosunkowo niewielką rolę adhezyjną (Chiquet-

Ehrismann 2004, Hsia & Schwarzbauer 2005). Tenascyny są również zaangażowane 

w procesy patologiczne, w szczególności w proces nowotworzenia (Drętkiewicz et al. 2005). 

Ciekawymi białkami ze względu na mechaniczne funkcje są selektyny.  Podczas zapalenia, 

selektyny wiążą leukocyty i wywołują ich ruch wzdłuż powierzchni naczyń krwionośnych, 

w kierunku ogniska zapalnego, w wyniku chwilowych oddziaływań adhezyjnych selektyny 

z ligandem na powierzchni leukocytu (Butcher 1991). 

Kadheryny są białkami, których funkcje adhezyjne kontrolowane są przez jony wapnia. 

Kadheryny pełnią kluczową rolę w adhezji między komórkami (Harrison et al. 2005), 

zarówno w procesie organogenezy (Nagar et al. 1996),  jak i w utrzymywaniu stabilnych 

kontaktów w tkankach organizmów dojrzałych (Ekblom et al. 1986, Gumbiner 1988). 
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1.3.2. Białka cytoszkieletu i aparatu kurczliwego 

 

Stabilność mechaniczna białek jest w oczywisty sposób istotna dla białek pełniących w tkance 

mechaniczne funkcje, jak w przypadku białek występujących w mięśniach, czy białek 

cytoszkieletowych. Wydaje się, że funkcje białek odznaczających się wysoką stabilnością, 

związane są raczej z przejmowaniem mechanicznego naprężenia i zapobieganiem 

przemieszczaniu się elementów tkanki. Z kolei w przypadku białek mniej stabilnych, istotną 

rolę mogą odgrywać przyrosty długości konturowej białka, łatwo osiągalne w wyniku 

rozwinięcia jego domen. 

Przykładem białka czułego na działanie naprężeń jest spektryna, białko cytoszkieletowe 

erytrocytu. Regularne sieci spektrynowe, będące źródłem wyjątkowej elastyczności, nadają 

komórkom zdolność do łatwych i sprężystych odkształceń (McGough 1999). Własności te 

wynikają z wysokiej podatności na rozwijanie elementów strukturalnych spektryny – 

modułów zbudowanych z trójki helis α (Rys.1.4a) (Yan et al. 1993).  

 

Inną grupą białek, pełniących bardzo ważne funkcje mechaniczne, są tzw. motory 

komórkowe (białka motoryczne). W przypadku tych białek bardzo ważne są ich zdolności 

adhezyjne do wybranych filamentów oraz wykorzystanie energii, pochodzącej z hydrolizy 

ATP, do zmian konformacyjnych, a w efekcie do ruchu białka wzdłuż filamentu. Dzięki tym 

własnościom, białka motoryczne biorą udział w różnych procesach biologicznych, wśród 

których najważniejszymi są transport komórkowy oraz organizacja wnętrza komórki. 

Najliczniejszymi rodzinami motorów komórkowych są: kinezyny, dyneiny oraz miozyny. Ich 

wspólną cechą struktury jest występowanie ciężkich i lekkich łańcuchów oraz tzw. głów 

globularnych. Białka te wykazują także polaryzację struktury, która wynika ze ściśle 

określonych funkcji domen aminowych i karboksylowych. 

Kinezyny i dyneiny biorą udział w transporcie pęcherzyków synaptycznych wzdłuż 

mikrotubul aksonu (w przeciwnych kierunkach). Lekki łańcuch kinezyny (Rys.1.5) łączy się 

z pęcherzykiem synaptycznym, a globularna głowa wiąże się do mikrotubuli. Energia 

pozyskiwana w powtarzających się reakcjach hydrolizy ATP, wywołuje ruch kinezyny 

przypominający chód człowieka: globularne głowy kinezyny wysuwają się naprzemiennie na 

pierwsze miejsce, w wyniku cyklu: oderwanie głowy 1(2) od mikrotubuli (z tyłu), zmiana 

konformacyjna, związanie głowy 1(2) do mikrotubuli (z przodu). 
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Rys. 1.5 
Transport pęcherzyka synaptycznego przez kinezynę, 
wzdłuż mikrotubuli aksonu. 
Związanie cząsteczki ATP przez głowę 1 wywołuje 
zmiany konformacyje polegające na „przerzuceniu” 
głowy 2 na pierwszą pozycję (sytuacja przedstawiona na 
rysunku). Po utworzeniu wiązania głowy 2 z mikrotubulą 
następuje  uwolnienie cząsteczki ADP przez głowę 2 
oraz hydroliza ATP do ADP na głowie 1, co prowadzi do 
ponownej zmiany konformacyjnej – przywrócenia 
wyjściowej kolejności głów kinezyny. W wyniku takiego 
cyklu kinezyna przesuwa się o jeden krok, w kierunku 
zaznaczonym strzałką. 
 

 

Podobne funkcje transportujące – wzdłuż filamentów aktynowych – pełni także jeden typ 

miozyn. Jednakże bardziej istotną rolą miozyn jest udział w szeroko pojętej organizacji 

wnętrza komórki. Jednym z przykładów takiej funkcji jest udział miozyny w skurczu mięśni 

gładkich. 

Miozyna wykazuje silną adhezję do filamentów aktynowych. Przyłączenie cząsteczki ATP 

wywołuje oderwanie miozyny od filamentu (Rys.1.6c). W wyniku hydrolizy ATP następuje 

znaczna zmiana konformacyjna głowy miozyny, wyznaczająca nowe miejsce wiązania białka 

do filamentu. Uwolnienie ADP i cząsteczki fosforanu wyzwala energię, która powoduje 

przesunięcie filamentu aktynowego względem miozyny. 

Elastyczne własności sarkomeru wynikają ze zdolności molekuł tytyny do odwracalnej 

zmiany długości (Rys.1.6a,b). Siła powstająca w wyniku rozciągania włókien mięśniowych 

powoduje znaczne rozciągnięcie molekuł tytyny, które po usunięciu naprężenia powracają do 

długości początkowej. Głównym źródłem elastyczności molekuł tytyny jest tzw. region 

PEVK (Li et al. 2001), obszar molekuły obfitujący w prolinę (P), kwas glutaminowy (E), 

walinę (V) oraz lizynę (K) (Linke et al. 1996). Pokazano jednak, że dla średnich i dużych 

naprężeń, z niewielkim prawdopodobieństwem rozwijają się także domeny typu Ig (Minajeva 

et al. 2001). 

Jak widać na powyższych przykładach, związek własności mechanicznych białek z ich 

funkcjami biologicznymi przybiera różny charakter. Zatem badania stabilności mechanicznej 

różnych układów, zarówno naturalnych białek, jak i sztucznie konstruowanych polimerów 

białkowych, mają duże znaczenie poznawcze. Wprowadzenie metod badawczych 

umożliwiających opisanie mechanicznych właściwości struktur białkowych (np. mikroskopii 
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sił atomowych), przybliża nas do wyjaśnienia mechanizmów regulacji układów białkowych 

mających ogromne znaczenie na poziomie komórkowym i tkankowym. 
 

 
Rys. 1.6 
Schemat filamentów we włóknie mięśnia prążkowanego podczas a) rozkurczu i b) skurczu. Najmniejszą 
jednostkę kurczliwą, sarkomer, ograniczają prążki Z, pionowe struktury białkowe, do których zamocowane są 
cienkie filamenty aktynowe. Pomiędzy nimi znajdują się grube filamenty miozynowe. Molekuły tytyny 
przebiegają wzdłuż nich łącząc prążki Z ze strukturą białkową linii M.  
c) Kontakt pomiędzy filamentami zachodzi za pośrednictwem globularnych głów miozyny, która w procesie 
skurczu wywołuje ruch filamentów aktynowych względem filamentów miozynowych. 
(wg Kellermayer et al. 1997) 
                                                                                                                                                                

1.4. Opis białek wybranych do eksperymentu 

 

Fibronektyna i kontaktyna, są białkami adhezyjnymi wykazującymi pewne pokrewieństwo 

w strukturze trzeciorzędowej, lecz pełniącymi odmienne funkcje biologiczne. 

Fibronektyna jest dimerem – układem dwóch podobnych monomerów, spiętych w okolicy 

końców karboksylowych podwójnym mostkiem dwusiarkowym (Rys.1.7). Łańcuch 

monomeru fibronektyny zawiera około 2400 aminokwasów i jest zwinięty w domeny trzech 

typów.  W pojedynczym monomerze fibronektyny występuje 12 domen typu I (FnI), dwie 

domeny typu II (FnII) oraz 15-16 domen typu III (FnIII). Wszystkie domeny fibronektyny 

posiadają strukturę typu nici β. Domeny trzech typów różnią się między sobą średnią liczbą 

aminokwasów (Tabela 1.1). Istotna różnica  pomiędzy domeną typu III a domenami typu I i II 
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polega na obecności wewnętrznych mostków dwusiarkowych w domenach typu I i II (Potts 

& Campbell 1994).   
 

 
 
            Rys. 1.7 
            Schemat domenowej budowy fibronektyny (jednego monomeru) i kontaktyny. Podwójna czerwona 
            linia oznacza podwójne wiązanie dwusiarkowe łączące ze sobą dwa monomery fibronektyny (wg Potts  
            & Campbell 1994 oraz Ranscht 1988). 
 

Kontaktyna jest białkiem o połowę krótszym niż fibronektyna – liczy około tysiąca 

aminokwasów. Posiada również strukturę domenową – składa się z czterech domen typu FnIII 

oraz z sześciu domen immunoglobulino-podobnych typu C2 (Rys.1.7), które w przypadku 

kontaktyny, stabilizowane są wewnętrznymi mostkami dwusiarkowymi (Ranscht 1988). 

Średnie liczby aminokwasów dla poszczególnych typów domen przedstawia Tabela 1.1.  
 

Tabela 1.1 

   fibronektyna 
  – monomer   kontaktyna 

 masa (kDa)   250   110 
 liczba aminokwasów   2300AA   1000AA 

  FnI   44AA (16nm)             – 
  FnII   63AA (24nm)            –
  FnIII   90AA (34.2nm)   95AA (36.1nm) 

 średnie     
 długości 
 danego   
 typu   
 domeny    IgC2           –   87AA (33nm) 
 
 
Kontaktyna jest białkiem adhezyjnym, produkowanym przez neurony w centralnym 

i obwodowym układzie nerwowym, a także przez oligodendrocyty (Einheber et al. 1997, 

Koch et al. 1997). Koniec karboksylowy GPI (glycosylphosphatidylinositol) kontaktyny jest 

zakotwiczony w błonie plazmatycznej neuronu, podczas gdy pozostały, domenowy fragment 

molekuły stanowi część zewnątrzkomórkową.  

Kontaktyna jest białkiem pełniącym bardzo zróżnicowane funkcje w układzie nerwowym. 

Wiadomo, że uczestniczy między innymi w tworzeniu i utrzymywaniu stabilnych kontaktów 



__________________________________________________________________________  1. Wprowadzenie 

____________________________________        __________________________________ 22

w sieciach neuronowych (Bhat et al. 2001, Boyle et al. 2001, Faivre-Sarrailh et al. 1997, 

Faivre-Sarrailh et al. 2004) oraz w procesie wzrostu i naprowadzania neuronów (Gennarini et 

al. 1991, Durbec et al. 1992). W wyniku oddziaływań z cząsteczkami sygnałowymi, 

kontaktyna bierze także udział w komunikacji komórkowej (Holland et al. 1998, Hu et al. 

2003). 

Obecność kontaktyny w miejscu kontaktu aksonu z otaczającą go osłonką mielinową ma 

istotne znaczenie w prawidłowym przebiegu procesu mielinizacji oraz w zachowywaniu 

struktury utworzonych połączeń pomiędzy neuronem a komórką glejową.  

W strukturze osłonki mielinowej otaczającej akson (Rys.1.8a) wyróżnić można dwa 

charakterystyczne elementy, jakimi są domeny osłonki – zwinięte w kilka warstw fragmenty 

rozgałęzionych komórek Schwanna (w obwodowym układzie nerwowym) lub oligodendro-

cytów (w centralnym układzie nerwowym), oraz rozdzielające je przewężenia, zwane 

biegunami Ranviera (Lodish et al. 2000). Struktura taka umożliwia szybkie przesyłanie 

potencjału czynnościowego, a także zapewnia mechaniczną ochronę neuronu oraz selektywną 

izolację jego środowiska chemicznego.  Kontaktyna występuje w obszarze biegunów 

Ranviera oraz w obszarze bezpośrednio z nim sąsiadującym, w tzw. obszarze 

okołobiegunowym (por. Rys.1.8), gdzie pełni dwojaką funkcję. 

Bieguny Ranviera występujące pomiędzy domenami komórek Schwanna charakteryzują się 

gęstą lokalizacją kanałów sodowych, które umożliwiają skokowe przesyłanie potencjału 

czynnościowego wzdłuż aksonu. Rysunek 1.8c przedstawia schemat  kompleksu białkowego 

charakterystycznego dla obszaru biegunu Ranviera. Kanał sodowy składa się z podjednostki α 

tworzącej por kanału oraz z pomocniczych podjednostek β (Catterall 2000), wykazujących 

homologię struktury do struktur domenowych typu Ig (Isom et al. 1995). Zaobserwowano, że 

kanały sodowe występują w obszarze biegunów Ranviera w kompleksie trzech białek, 

(Rys.1.8c). Kontaktyna oddziałuje z podjednostką β1 kanału sodowego oraz z sąsiadującym 

z nią białkiem transbłonowym, neurofascyną (Kazarinova-Noyes et al. 2001, Charles et al. 

2002). 

Wykazano doświadczalnie, że specyficzne oddziaływanie pomiędzy podjednostką β1 

a kontaktyną skutkuje efektem analogicznym jak oddziaływanie podjednostki β1 z częścią α 

kanału (McCormick et al. 1999), mianowicie zwiększeniem powierzchniowej ekspresji 

kanałów sodowych oraz ich stabilizacją na powierzchni błony aksonu. Zwiększenie ekspresji 

kanałów nie wpływa na ich własności biofizyczne, w szczególności niezmodyfikowany 
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pozostaje prąd przepływający przez kanał (Kazarinova-Noyes et al. 2001, McEwen 

et al. 2004a, McEwen & Isom 2004b, Shah et al. 2004). 
 

 
 

Rys. 1.8 
a) Schemat przekroju wzdłuż  aksonu (kolor szary). Osłonka mielinowa otaczająca akson kilkoma warstwami 
(czarne obszary) zorganizowana jest w domeny (widoczne fragmenty dwóch domen). Pozbawiony mieliny 
fragment aksonu, oddzielający od siebie poszczególne domeny, nazywany jest biegunem Ranviera. Ścisły 
kontakt aksonu z jego osłonką mielinową zapewniają specjalne złącza – septate junctions – występujących 
pomiędzy aksolemą a końcami poszczególnych warstw osłonki mielinowej (kreseczki zaznaczone kolorem 
różowym). Obszar neuronu, charakteryzujący się występowaniem złączy, nazywany jest obszarem 
okołobiegunowym. 
b) Schemat kompleksu białkowego charakterystycznego dla obszaru okołobiegunowego.  
c) Schemat kompleksu białkowego charakterystycznego dla obszaru biegunów Ranviera. Z prawej strony 
naszkicowano schematycznie strukturę kanału sodowego. Kanał sodowy składa się z podjednostki α tworzącej 
por kanału oraz z dwóch pomocniczych podjednostek β, wykazujących homologię do struktur domenowych typu 
Ig.  Kontaktyna oddziałuje z podjednostką β1 kanału sodowego. 
(na podstawie Corfas et al. 2004 oraz Falk et al. 2002) 
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Obecność kontaktyny w obszarze okołobiegunowym wiąże się z ważnymi funkcjami 

mechanicznymi polegającymi na tworzeniu i utrzymywaniu stabilnych połączeń pomiędzy 

neuronem a komórką glejową. Ścisły kontakt aksonu z jego osłonką mielinową zapewniają 

specjalne złącza – septate junctions – występujące pomiędzy aksolemą a końcami kolejnych 

warstw komórek Schwanna (Rys.1.8a). Wśród wielu odkrytych molekuł występujących 

w złączach, charakterystyczny jest kompleks trzech białek (Rys.1.8b):  zakotwiczonej w 

aksonie paranodyny, kontaktyny oraz neurofascyny, ich glejowego receptora (Charles et al. 

2002). Ustalono, że paranodyna jest odpowiedzialna za tworzenie się złączy, natomiast 

kontaktyna, za ich prawidłową organizację i funkcjonowanie (Bhat et al. 2001, Charles et al. 

2002, Faivre-Sarrailh et al. 2004). Pokazano również, że kontaktyna wpływa na zdolność 

utrzymywania międzykomórkowej bariery chemicznej (Faivre-Sarrailh et al. 2004). 

 

Charakterystyczną cechą komórek nerwowych jest tworzenie długich, zwykle rozgałęzionych 

wypustek zwanych neurytami, które łącząc się w sieci umożliwiają komunikację pomiędzy 

komórkami nerwowymi. Utworzone sieci neuronowe są obiektem dynamicznym: tworzące je 

neurony, naprowadzane przez czynniki otaczającego je środowiska, posiadają zdolności do 

wzrostu, skracania się (retrakcji) oraz zmiany kierunku, rozgałęziania neurytów, a także do 

tworzenia się synaps. Za aktywność ruchową neuronu odpowiada jego stożek wzrostu (jeden 

lub kilka). Czynnikami decydującymi o aktywności neuronu może być gradient stężenia 

substancji chemicznej (zwykle białka lub niektórych neurotransmiterów), w otoczeniu stożka 

wzrostu, lub kontakt stożka z powierzchnią innej komórki lub anizotropową macierzą 

zewnątrzkomórkową (Hynes & Lander 1992). 

Molekularny mechanizm naprowadzania stożków wzrostu oraz wyboru ścieżek wzrostu przez 

neurony związany jest z obecnością tzw. białek naprowadzających, znajdujących się na 

powierzchni sąsiednich komórek lub w macierzy zewnątrzkomórkowej. Receptory 

poszczególnych białek naprowadzających znajdują się na powierzchni stożku wzrostu 

(Dodd & Jessell 1988). Proces naprowadzania przebiega w trzech etapach: (i) białko 

naprowadzające jest rozpoznawane przez neuronowy receptor, (ii) w wyniku utworzenia 

specyficznego wiązania pomiędzy parą molekuł następuje przekazanie sygnału przez błonę 

neuronu, (iii) w rezultacie następuje reorganizacja cytoszkieletu stożka wzrostu (głównie 

szkieletu aktynowego). Przykładem pary białek odpowiedzialnych za adhezję neuronu do 

macierzy zewnątrzkomórkowej jest fibronektyna, jako białko naprowadzające oraz jej 

receptor – integryna, występująca licznie w stożku wzrostu neuronu (Tucker et al. 1988, 

Romberger 1997). Białkami uczestniczącymi w adhezji typu komórka-komórka są białka 
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z rodziny immunoglobulin i kadheryny  (zakotwiczone w błonie neuronu) oraz ich receptory 

znajdujące się na powierzchni innej komórki, nerwowej lub glejowej. 

Do grupy białek oddziałujących z kontaktyną należą białka Caspr (Contactin-associated-

proteins, np. paranodyna), białko NrCAM, neurofascyny, białka macierzy (np. tanascyny) 

oraz białko receptorowe RPTPβ (receptor-like protein tyrosine phosphatase). 

W zależności od rodzaju neuronu, funkcji molekuł kontaktyny (neuronowego receptora lub 

jako liganda na podłożu) oraz białka, z którym kontaktyna może utworzyć specyficzne 

wiązanie, obserwuje się pozytywny, bądź negatywny efekt oddziaływania kontaktyny 

z drugim białkiem, skutkujący odpowiednio: adhezją komórkową lub wzajemnym 

odpychaniem się komórek (zob. przegląd wyników w pracy Faivre-Sarrailh et al. 1997).  Na 

prawidłowy  wzrost,  migrację komórek nerwowych oraz na tworzenie się wiązek 

neuronowych (fasciculation) ma wpływ współdziałanie obydwu czynników. 

I tak na przykład, dla kontaktyny traktowanej jako ligand, ulegającej ekspresji na powierzchni 

transfekowanych  komórek CHO (Chineese Hamster Oocytes), zaobserwowano jej hamujące 

działanie na wzrost aksonowy neuronów granulastych móżdżku (Buttiglione et al. 1996). 

Receptorem dla kontaktyny było w tym przypadku białko NrCAM (Faivre-Sarrailh et al. 

1999).  

Oddziaływanie kontaktyny, pełniącej funkcję receptora na neuronach móżdżku, z janusyną – 

białkiem macierzy produkowanym w oligodendrocytach, prowadziło do zaniku adhezji 

pomiędzy komórkami, a docelowo – do zahamowania wzrostu neuronu (Pesheva et al. 1993). 

Z kolei pozytywny wpływ na wzrost neuronów zaobserwowano dla kontaktyny 

transfekowanej na komórkach CHO, oddziałującej z powierzchnią komórek neuronów 

czuciowych (Gennarini et al. 1991, Durbec et al. 1992) oraz dla neuronów pokrywy (Morales 

et al. 1993), z białkiem NrCAM w roli receptora kontaktyny. Dla ostatniego przypadku 

stwierdzono także występowanie obu białek w odwrotnych rolach: białka NrCAM w jako 

liganda i kontaktyny jako jego neuronowego receptora (Volkmer et al. 1996) i podobnie jak 

poprzednio, zaobserwowano dodatni wpływ oddziaływanie takiej funkcjonalnej pary białek 

na wzrost neuronów. 

Zgodne działanie układu dwóch białek, które mogą występować w obrębie tej samej komórki 

w podwójnej roli, tj. liganda lub receptora, jest związane z dwukierunkowym 

przekazywaniem sygnału pomiędzy sąsiadującymi neuronami. Zjawisko takie jest głównym 

czynnikiem prowadzącym do synchronizacji wzrostu neuronów oraz tworzenia się wiązek 

neuronowych (Buttiglione et al. 1996, Buttiglione et al. 1998, Kunz et al. 1998, Cloutier et al. 

2004).   
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Na Rysunku 1.9 pokazano schemat kompleksu białkowego, w którym bierze udział 

kontaktyna pełniąca funkcję receptora zlokalizowanego na powierzchni neuronu. 

Rozważanym ligandem jest receptorowe białko RPRP β (Peles et al. 1995), białko 

transbłonowe komórki glejowej. Jak wspomniano wcześniej, kontaktyna jest białkiem 

zakotwiczonym w błonie neuronu poprzez sekwencję GPI. Udział kontaktyny 

w przekazywaniu sygnału do wnętrza neuronu, prowadzący do jego wzrostu, jest możliwy 

dzięki oddziaływaniu kontaktyny z białkiem sygnałowym, nazywanym również białkiem 

Caspr. Sygnał pojawiający się w momencie utworzenia wiązania pomiędzy kontaktyną 

a domeną CAH (carbonic anhydrase) białka RPTPβ (Rys.1.7b), w wyniku oddziaływania 

kontaktyny z transbłonowym białkiem Caspr, może być przekazany do wnętrza neuronu 

(Peles  et al. 1997, Walsh & Doherty 1996). Molekularny mechanizm przekazywania sygnału, 

oparty na zdolności do specyficznego oddziaływania układów ligand-receptor, został 

zaproponowany jako  sposób komunikowania się komórek podczas ukierunkowanego 

wzrostu i migracji neuronów, a także procesu ich regeneracji (Doherty & Walsh 1994, 

Tessier-Lavigne & Goodman 1996, Walsh & Doherty 1996). 

 

 
Rys. 1.9 
a) Lokalizacja białek biorących udział we wzroście neuronu. Kontaktyna (zaznaczona kolorem 
pomarańczowym) występująca na powierzchni neuronu jest receptorem dla białka RPTPβ komórki glejowej.  
b) Szczegółowy schemat fragmentu Rys.1.9a. Kontaktyna wiąże specyficznie domenę CAH ligandu  RPTPβ. S, 
FnIII oraz PTP oznaczają pozostałe typy domen molekuły RPTPβ. Dzięki obecności transbłonowego białka 
Caspr, sygnał powstały w wyniku przyłączenia ligandu, może zostać przesłany do wnętrza neuronu (strzałka 
wskazuje kierunek sygnału).  
(na podstawie Faivre-Sarrailh et al. 1997 oraz Peles et al. 1997). 
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Wykazano doświadczalnie, że neurony w tkance nerwowej podlegają mechanicznym 

naprężeniom (Bray 1984, Zheng et al. 1991) oraz że mechaniczne naprężenie jest 

bezpośrednim czynnikiem inicjującym proces wzrostu neuronów. 

W eksperymencie przeprowadzonym na neuronach przodomózgowia, pochodzących 

z zarodków kurcząt, zaobserwowano ich wzrost stymulowany naprężeniem zewnętrznym 

(naprężenie generowane było za pomocą szklanych igieł przykładach do krawędzi komórki 

nerwowej lub w okolicy jądra komórkowego; Chada et al. 1997).  Eksperyment wykonywano 

w zakresie sił od 30 do 800 pikoniutonów, przy czym średnia wartość progowa siły dla 

obserwowanego wzrostu neuronów wyniosła około 300 pN. Wartość ta, otrzymana dla 

neuronów pochodzących z centralnego układu nerwowego, jest wyraźnie mniejsza 

w porównaniu z wartością progową siły, mierzonej dla neuronów układu obwodowego, rzędu 

1-2 nanoniutonów (Lamoureux et al. 1989, Heidemann et al. 1990, Zheng et al. 1991). 

W zależności od wielkości siły progowej inicjującej wzrost, po relaksacji naprężonego 

neurytu, obserwowany był mniej lub bardziej efektywny proces ich retrakcji (Zheng et al. 

1991, Chada et al. 1997). Poniżej naprężenia progowego neurony układu obwodowego 

objawiały własności elastyczne (Dennerll et al. 1989), podczas gdy dla neuronów układu 

centralnego zaobserwowano wiskoelastyczną odpowiedź na relaksację (Chada et al. 1997). 
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2. Zasada pomiaru i metoda analizy wyników 

2.1. Opis układu pomiarowego i przebiegu eksperymentu 

 

W celu przeprowadzenia pomiaru mechanicznego rozwijania białka metodą mikroskopii sił 

atomowych (AFM), molekuły białka osadzane są na płaskiej powierzchni miki (zob. § 2.2). 

Zastosowanie komory cieczowej (Rys.2.1b) umożliwia przeprowadzenie pomiaru 

w naturalnym dla białek środowisku cieczowym.  

 
Rys. 2.1 
a) Schemat układu pomiarowego z widoczną rozciągniętą molekułą białka. Wiązka światła laserowego pada na 
koniec sprężynki, odbija się od niej i wpada do detektora. Wychylenie sprężynki z położenia równowagi 
powoduje zmianę lokalizacji plamki na detektorze, która jest przeliczana na zmianę siły działającej między 
białkiem a sprężynką. 
b) Schemat układu pomiarowego z komorą cieczową. 
c) Mapka wyników próbkowań powierzchni próbki uzyskana z pomiaru rozwijania białka w środowisku 
fizjologicznym. Kolorami oznaczono następujące rezultaty pojedynczego próbkowania: kolor szary – 
rozciągnięcie białka bez widocznego rozwinięcia domen (por. Rys.2.6c), kolor biały – wyraźnie widoczne 
rozwinięcie białka (por. Rys.2.6d), kolor czarny –  brak rozciągania białka (por. Rys.2.6a,b). 
 

Ostrze AFM próbkujące powierzchnię badanej próbki znajduje się na końcu sprężynki, na 

której zogniskowana jest wiązka laserowa (Rys.2.1a). Podzielony na cztery kwadranty 

detektor jest ustawiony tak, by w stanie swobodnym sprężynki, plamka światła odbitego 

padała dokładnie na jego środek. Sygnał wypadkowy jest różnicą sygnałów rejestrowanych 

przez dwa górne i dwa dolne kwadranty.  W sytuacji początkowej zatem, rejestrowany sygnał 

wypadkowy wynosi zero. Pojawienie się siły między ostrzem a białkiem (lub czystym 
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podłożem) powoduje wychylenie sprężynki ze stanu równowagi, a tym samym zmianę 

pozycji plamki – przypadek pokazany na rysunku (Rys.2.1a). Ilość światła padającego na 

poszczególne kwadranty detektora nie jest już jednakowa, co skutkuje pojawieniem się 

niezerowego sygnału na detektorze. Pojedynczy pomiar polega na zarejestrowaniu zmian 

sygnału wypadkowego w funkcji pozycji skanera, w czasie trwania jednego cyklu, na który 

składają się: 
 

 zbliżenie powierzchni próbki do końcówki ostrza 

 zetknięcie próbki z ostrzem 

 powrót próbki do stanu początkowego 
 

Następnie, na podstawie znajomości stałej sprężystości sprężynki (zob. D2.4.1∗), rejestrowany 

niezerowy sygnał wypadkowy jest przeliczany na wartość siły (zob. D2.5). Zmierzona 

zależność sygnału (lub siły – po kalibracji) od pozycji skanera, nazywana jest zwyczajowo 

krzywą siła-odległość i jest bezpośrednim wynikiem pomiaru spektroskopowego AFM.  

 
Rys. 2.2 
Schemat krzywej siła-odległość. W czasie jednego cyklu rejestrowany jest sygnał podczas ruchu próbki 
w kierunku do ostrza (kolor zielony) oraz podczas oddalania próbki od ostrza (kolor brązowy). Piki widoczne na 
drugiej części krzywej, świadczą o lokalnych oddziaływaniach ostrza z próbką (zob. także rzeczywiste krzywe 
siła-odległość na Rys.2.6). Układ współrzędnych przyjmowany jest następująco: kierunek osi poziomej pokrywa 
się z kierunkiem ruchu skanera od ostrza, natomiast oś pionowa wybierana jest tak, by rejestrowany sygnał 
pochodzący od oddziaływania ostrza z białkiem był dodatni. Przecięcie osi wyznacza tzw. punkt kontaktu. 
 

                                                 
∗ Ze względu na przejrzystość pracy, techniczne opisy wszelkich kalibracji zamieszczone są w Dodatku D2, 
stanowiącym jednocześnie dyskusję źródeł niepewności pomiarowych przeprowadzonego eksperymentu. 
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Rysunek 2.2 przedstawia schemat takiej krzywej. Składa się ona z dwóch części: zmian 

sygnału rejestrowanego podczas zbliżania próbki do ostrza oraz podczas oddalania próbki od 

ostrza. Obserwowane w okolicy punktu kontaktu charakterystyczne zmiany sygnału, 

zawierają informację o lokalnym oddziaływaniu ostrza z próbką. 

W przypadku pomiaru mechanicznego rozwijania białka, udane próbkowanie polega na 

uchwyceniu ostrzem AFM pojedynczej molekuły białka. Podczas oddalania próbki od ostrza, 

następuje rozwinięcie poszczególnych domen białkowych, a na krzywej siła-odległość 

zarejestrowany zostaje charakterystyczny wzór rozwijania (por. Rys.2.8). Pojedyncza seria 

pomiarowa polega na zebraniu z zadanego obszaru próbki statystycznego zbioru krzywych.  

Zamieszczona na Rysunku 2.1c mapka przedstawia wynik około dwustu próbkowań. 

Pojedyncze próbkowanie może zakończyć się jednym z trzech rezultatów: brakiem 

obserwacji rozciągania białka, obserwacją rozciągania jednej lub kilku molekuł, bez 

widocznego śladu rozwijania domen oraz rozwinięciem szeregu domen pojedynczej 

białkowej cząsteczki. 

 

2.2. Preparatyka i aparatura pomiarowa 

 

Preparatyka próbek - pomiar rozwijania 

 

Dla wybranego białka sporządzano jego roztwór w czystym roztworze buforowym lub 

w buforze z dodatkiem czynnika denaturującego. Powierzchnię świeżo rozłupanej miki 

pokrywano natychmiast niewielką ilością roztworu białkowego (20-40 µl). Powierzchnia miki 

ładuje się w obecności wody ujemnie, co pozwala na osadzanie się molekuł białka w wyniku 

fizycznej adsorpcji (Pashley 1981). Ponieważ jednak jest to proces bardzo skomplikowany, 

zależny między innymi od stężenia jonów w roztworze buforowym (Czajkowsky & Shao 

2003) – nie udało się opracować w pełni powtarzalnej procedury przygotowania próbek.  

Z konieczności stosowano różne stężenia i czasy osadzania białka – poniżej podano 

najczęściej stosowane: 
 

 0.1 mg/ml i 30 minut dla fibronektyny naturalnej 

 0.04 mg/ml i 45 minut dla fibronektyny rekombinowanej 

 0.03 mg/ml i 40 minut dla kontaktyny 
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Po upływie zadanego czasu osadzania, próbka była delikatnie płukana czystym roztworem 

buforowym, a następnie umieszczana w komorze cieczowej wypełnionej buforem, czystym 

lub z dodatkiem wybranego czynnika redukującego. 

Informacji o efektywności osadzenia się białka dostarczyć mogą  pomiary topografii 

powierzchni próbek (por. § 2.2.1). Chociaż preparatyka zastosowana do pomiaru topografii 

była nieco inna (opisana poniżej), jednak otrzymane obrazy pokazują, że w obrębie takiej 

samej preparatyki (w zależności od dnia pomiarowego lub też dla różnych próbek tej samej 

serii), efekt osadzenia się molekuł na podłożu może być bardzo różny.  

 

Preparatyka próbek - obrazowanie topografii 

 

Świeżo rozłupany kawałek miki poddawano silanizacji parami APTES-u  przez 2-3 godziny∗. 

Następnie powierzchnię miki pokrywano wodnym 0.5% roztworem glutaraldehydu 

i pozostawiano w nim na około 20 minut. Po przepłukaniu roztworem buforowym na 

powierzchnię miki nanoszono kroplę roztworu fibronektyny (0.1 mg/ml). Po 20 minutach, po 

delikatnym płukaniu, próbkę obrazowano w fizjologicznym środowisku roztworu buforowego. 

 

Wykorzystane w eksperymencie białka i odczynniki 

 

naturalna fibronektyna  – białko pochodzące z osocza krwi bydlęcej (Fn, Sigma) 

fragment fibronektyny (FnIII4-12) – fragment cząsteczki fibronektyny naturalnej 

zawierający dziewięć kolejnych domen fibronektyny typu III, dostarczony dzięki uprzejmości 

prof. P. Ericksona z Duke University 

kontaktyna – białko pochodzące z mózgu ludzkiego (R&D System, Biokom) 

PBS (phosphate buffered saline) – bufor fosforanowy zawierający 10 mM PO4
2 –, 137 mM 

NaCl oraz 27 mM KCl, pH 7.4 (ICN Biomedicals) 

DTT (dithiothreitol) – czynnik redukujący wiązania siarkowe (ICN, Biomedicals)  

TCEP (tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride) – czynnik redukujący wiązania 

siarkowe (Sigma) 

APTES (3-amino-propyltriethoxylsilane) – czynnik wzbogacający powierzchnię podłoża 

grupami aminowymi (Sigma) 

GA (glutaraldehyd) – czynnik sieciujący (Fluka) 
                                                 
∗ Dokładny opis procedury osadzania białka można znaleźć w rozprawie doktorskiej dr. Kateryny Lebed pt. 
„Atomic force microscopy studies of micropatterned proteins”, IFJ-PAN, 2006 
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Mikroskop AFM 

 

W opisywanym eksperymencie zastosowano skaningowy mikroskop sił znajdujący się 

w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej IFJ-PAN. Oprogramowanie aparatury,  zaprojekto-

wane głównie do pomiarów spektroskopowych, umożliwia tworzenia dużych statystyk 

pomiarowych, wymaganych w tego typu eksperymencie. 

Pomiary topografii próbek fibronektyny oraz drobną część pomiarów spektroskopowych 

przeprowadzono wykorzystując mikroskop sił atomowych (model CP), znajdujący się 

w Laboratorium AFM na Politechnice w Lozannie. 

 

Ostrza AFM 

 

W eksperymencie wykorzystywano standardowe sprężynki, wykonane z azotku krzemu 

i pokryte złotem (typ MLCT-AUHW, Veeco), o trzech nominalnych stałych sprężystości: 

(0.01, 0.03, 0.1) N/m. Promień krzywizny R stosowanych ostrzy wynosił 50 nm. Sprężynki, 

poza odtłuszczeniem w acetonie (przez około 10 minut), nie były poddawane żadnym innym 

zabiegom. Pomiar częstości drgań własnych sprężynek, umożliwił wyznaczenie ich stałych 

sprężystości (por. D2.4.1). 

 

2.2.1. Wynik pomiaru topografii próbek 

 

Rysunki 2.3a-c przedstawiają topografie powierzchni próbek, przygotowanych według 

jednakowej procedury. Na ich podstawie można stwierdzić, że jedna procedura może dawać 

w rezultacie zarówno różną jakość próbek jak i różną gęstość pokrycia molekułami białka. 

Aby mieć pewność, że widoczne na obrazkach kuliste obiekty są rzeczywiście cząsteczkami 

białka (a nie kulistymi agregatami), zmierzono średnie rozmiary pojedynczych „kulek” 

(Rys.2.4). 
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Rys. 2.3 
Przykłady różnych  efektów osadzania się białka 
otrzymane dla takiej samej procedury osadzania: 
a) Pojedyncze cząsteczki fibronektyny widoczne na 
powierzchni próbki.  
b) Gęste, regularne rozmieszczenie cząsteczek 
fibronektyny.  
c) Gęste, nieregularne rozmieszczenie cząsteczek 
fibronektyny. 
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Rys. 2.4 
a) Z profilu przekroju  (cienka linia na obrazie topografii) przez poszczególne białkowe „kuleczki” odczytywano 
wartości ich wysokości oraz średnicy. b) i c) Otrzymane wartości przedstawiono w postaci histogramów. Ze 
względu na złożenie kształtu próbki z profilem ostrza o promieniu krzywizny R = 50 nm, zmierzone 
bezpośrednio wartości średnicy dAFM były przeliczane na wartości rzeczywiste d, według wzoru: 

( )RdRd AFM −+= 222  (Engel et al. 1997). Średnia wartość wysokości wyniosła (5.4 ± 1.7) nm, a średnia 
wartość średnicy: (34.7 ± 12.5) nm. Znaczne niepewności pomiarowe średnich wartości wysokości i średnicy 
wynikają z ograniczonej rozdzielczości zarejestrowanych obrazów topografii. 
 

 

Rozmiary pojedynczej cząsteczki fibronektyny, w typowym dla stanu natywnego kształcie 

globularnym, oszacowano eksperymentalnie na (15 × 9 × 9) nm (Koteliansky et al. 1980). 

Otrzymana w przeprowadzonym tutaj pomiarze mniejsza wysokość (5.4 ± 1.7) nm, nie 

kompensuje zbyt dużej średnicy (34.7 ± 12.5) nm, jeśli przyjąć jako kryterium porównania 

stałą średnią objętość molekuły. Mniejsza wartość wysokości oraz większa wartość średnicy 

mogą oznaczać, że cząsteczka białka była w trakcie pomiaru znacznie deformowana, 

w wyniku ruchu ostrza pozostającego w kontakcie z miękką molekułą. Dowodu na 

obserwowanie pojedynczych cząsteczek białka dostarcza zarejestrowany obraz powierzchni 

przedstawiony na Rysunku 2.5. 
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Rys. 2.5 
a) Różne konformacje molekuł fibronektyny, wywołane najprawdopodobniej podwyższonym stężeniem jonów 
w roztworze buforowym. Widoczny rozprostowany kształt molekuł jest typowy dla środowiska 
o podwyższonym stężeniu jonów, natomiast kształt pierścieniowaty jest prawdopodobnie konformacją pośrednią. 
b,c) Histogramy wysokości i średnicy, tj. szerokości przekroju poprzecznego cząsteczek. Średnia wartość 
wysokości wynosi (2.6 ± 1.2) nm, a średnia wartość średnicy (9.4 ± 6.2) nm. Znaczne niepewności pomiarowe 
średnich wartości wysokości i średnicy wynikają z ograniczonej rozdzielczości zarejestrowanych obrazów 
topografii. 
 

Zaobserwowane struktury odpowiadają konformacjom przyjmowanym przez molekuły 

fibronektyny w różnych środowiskach chemicznych, tj. w warunkach zmiennego pH lub 

stężenia jonów w roztworze (Wiliams et al. 1982, Erickson & Carrell 1983, Johnson et al. 

1999). I tak, konformację zwartą można wytłumaczyć oddziaływaniem elektrostatycznym  

poszczególnych fragmentów monomerów  fibronektyny w warunkach fizjologicznych (dla 

neutralnego pH). Z kolei wyższe pH lub większe stężenie jonów w roztworze, może 

powodować osłabienie oddziaływań elektrostatycznych, a tym samym rozluźnienie zwartej 

konformacji do konformacji rozprostowanej. Elektronogramy zmierzone metodą rotary 

shadowing, otrzymane przez Ericksona, przedstawiają rozprostowane dimery fibronektyny 

o długości od 120 do 160 nm i średnicy około 2.3 nm (Erickson & Carrell 1983). 

W opisywanym tutaj przypadku przyczyną przejścia od konformacji zwartej do 

obserwowanych struktur, był najprawdopodobniej wzrost stężenia soli w buforze 

fosforanowym PBS, wynikający ze znacznego odparowania wody podczas osadzania białka. 

Najprawdopodoniej taka zmiana wystarczyła, by wywołać przejście molekuł fibronektyny do 

dwóch konformacji:  rozprostowanej i pośredniej, wyraźnie widocznych na obrazie topografii 

(Rys.2.5a). Średnia wysokość rozprostowanych molekuł wyniosła (2.6 ± 1.2) nm (Rys.2.5b), 

co dość dobrze odpowiada cytowanej wartości literaturowej (2.3 nm). Natomiast średnia 

wartość średnicy (9.4 ± 6.2) nm (Rys.2.5c), znacznie mniejsza niż w przypadku poprzednio 
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zobrazowanej konformacji zwartej (Rys.2.4c), mimo wszystko przekracza spodziewaną 

wartość 2-3 nm. Uzyskaną i w tym przypadku zawyżoną wartość, można tłumaczyć jak 

poprzednio – niekontrolowaną deformacją molekuł w trakcie obrazowania, a także w pewnym 

stopniu, bardzo ograniczoną rozdzielczością analizowanych profili topografii.  

Obrazowanie powierzchni pokrytej białkiem, metodą AFM w trybie kontaktowym, może 

dostarczyć jakościowej informacji o efektywności i sposobie adsorpcji białkowych molekuł. 

Metoda umożliwia obserwację konformacji przyjmowanych przez białko w danych 

warunkach chemicznych oraz wstępne oszacowanie rozmiarów molekuł. W celu 

dokładniejszej analizy konieczne jest przeprowadzenie badań w trybie bezkontaktowym 

(tapping mode) – w cieczy (Kim et al. 2002, Meadows et al. 2003) lub w powietrzu (Yang et 

al. 2000, Lin et al. 2000). 
 

2.3. Analiza wyników AFM 

 

Z krzywych siła-odległość zarejestrowanych w pomiarze rozwijania białka, możliwe jest 

odczytanie wartości siły, pod wpływem której nastąpiło rozwinięcie, a także przyrostu 

długości konturowej białka, pochodzącego od rozwiniętego fragmentu domeny. 

Ze względu na fluktuacje, jakim podlegają wartości sił i długości, w pomiarze rozwijania 

białka zbierana jest odpowiednio duża statystyka krzywych. Z wartości uzyskanych 

z poszczególnych krzywych sporządza się histogramy wartości długości i sił, z których 

możliwe jest odczytanie średniej siły rozwijania i średniego przyrostu długości konturowej 

białka, wynikającego z rozwinięcia pojedynczej domeny, całej lub jej fragmentu. Poprawne 

krzywe stanowią niewielką część wszystkich rejestrowanych w pomiarze krzywych 

(wydajność pomiaru jest rzędu 1-5%). 

W trakcie pomiaru zbierane są różne rodzaje krzywych. Poniżej przedstawiono cztery 

charakterystyczne krzywe, ilustrujące typowe rezultaty pojedynczego próbkowania badanej 

powierzchni ostrzem AFM. 

Z punktu widzenia opisywanego eksperymentu, ważną informację zawierają jedynie krzywe 

ostatniego typu (Rys.2.6d). Znaczna część zarejestrowanych krzywych odpowiada sytuacji, 

w której zrywana jest niekontrolowana liczba wiązań pomiędzy ostrzem, białkiem i podłożem, 

w wyniku czego nie następuje swobodne rozwijanie białka, albo też rozwijanych jest kilka 

cząsteczek białka jednocześnie (Rys.2.6c). Takie krzywe zawierają zafałszowane informacje 

o rozwijaniu białka, dlatego bardzo ważna jest selekcja właściwych krzywych z danych 

pomiarowych. Dopiero mając odpowiednio dużą statystykę właściwych krzywych, można 
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poprawnie opisać tzw. scenariusz rozwijania oraz oszacować wartości sił rozwijania. Wybór 

właściwych krzywych stanowi osobny skomplikowany problem. Nawet dla prostych struktur 

biologicznych, jakimi są układy kilku jednakowych domen białkowych, możliwe jest 

otrzymanie wielu różnych typów krzywych, zawierających ślad rozwijania białka. 

Szczegółowe kryteria wyboru dla takich krzywych podane zostały w 2003 roku przez grupę 

profesor J. Clarke (Best et al. 2003). 
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Rys. 2.6 
Typowe krzywe siła-odłegłość rejestrowane podczas pomiaru rozwijania białka. a) Brak jakiegokolwiek 
oddziaływania ostrza z próbką. b) Duży pik adhezyjny wynikający z lokalnego oddziaływania ostrza z podłożem 
próbki (tu: z powierzchnią miki). c) Nieregularne piki świadczące o niekontrolowanym rozciąganiu jednej lub 
kilku molekuł białka jednocześnie. d) Regularne piki przedstawiające proces rozwijania pojedynczej molekuły. 
Ostatni bardzo duży pik świadczy o oderwaniu się białka od ostrza. 
 
 

2.3.1. Kryterium selekcji danych 

 

Krzywe zawierające wzór rozwijania (Rys.2.7a-d) poddawane są selekcji, w celu 

wyeliminowania błędnych informacji mających wpływ na ostateczny wynik. Kryteria selekcji 
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zostały omówione w opisie Rysunku 2.7, dla poszczególnych rodzajów rzeczywistych 

krzywych, przedstawiających wzór rozwijania białka. 
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Rys. 2.7 
a) Rozwinięcie pierwszej od lewej domeny (wskazanej strzałką) jest zaburzone przez zrywanie 
niekontrolowanych wiązań ostrza AFM z powierzchnią próbki, w tym także wiązań z sąsiednimi cząsteczkami 
białka. Podczas analizy odrzucany jest taki pik, gdyż nie jest jasno określona siła wywołująca rozwinięcie tej 
domeny.  
 
b) W pierwszej części krzywej widoczne jest równoległe rozwijanie dwóch białkowych molekuł. Świadczą 
o tym nieregularne i zagęszczone piki rozwijania. W połowie krzywej nastąpiło oderwanie się jednej molekuły. 
W dalszej części krzywej, pojedyncza już cząsteczka białka rozwija się ujawniając regularny wzór. Do analizy 
brane są wyłącznie piki pochodzące z drugiej części krzywej, począwszy od drugiego (wskazanego strzałką). 
 
c) Idealna krzywa rozwijania. Widoczny regularny wzór stanowią równoodległe piki leżące na jednym poziomie. 
Do analizy brane są wszystkie piki za wyjątkiem pierwszego (wskazanego strzałką), z takich samych przyczyn 
jak przypadku a). 
 
d) Jest to przykład rozwijania bez oderwania molekuły od ostrza. W tej sytuacji podczas analizy odrzucana jest 
cała krzywa, gdyż nie znany jest poziom zera siły.  
Ostatnia krzywa została zebrana w układzie pomiarowym mikroskopu AFM (model CP), w którym zasięg ruchu 
skanera – ze względu na żądaną zadowalającą rozdzielczość krzywej pomiarowej – ustalono na maksymalną 
wartość 500 nm.  
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Rys. 2.8 
Typowa krzywa rozwijania pojedynczej cząsteczki fibronektyny. Widoczne ząbki odpowiadają rozwinięciom 
kolejnych domen. Oznaczone na różowo punkty wskazują trzy najważniejsze etapy rozwijania pojedynczej 
domeny 1 – rozwinięcie domeny, 2 – nagły spadek siły wynikający z przyrostu długości konturowej rozwijanego 
białka, 3 – rozprostowanie rozwiniętej domeny. Na powiększonym fragmencie krzywej pokazano metodę 
odczytu wartości siły F oraz przyrostu długości białka L. Siła odczytywana jest jako maksimum piku względem 
poziomu zera, natomiast przyrost L jako odległość między maksimami sąsiednich pików. 
 

Rysunek 2.8 przedstawia regularny wzór rozwijania pochodzący z dobrze zebranej krzywej. 

Poszczególne piki odpowiadają rozwinięciu pojedynczych domen białka. Punkty 1-3 

wskazują najważniejsze etapy rozwijania pojedynczej domeny. Rozwinięcie domeny 

następuje w momencie osiągnięcia krytycznej wartości siły – siły rozwijania (punkt 1). 

W chwili rozwinięcia domeny następuje gwałtowny spadek siły (punkt 2), wynikający z faktu 

przyrostu długości konturowej rozwijanego białka. Stopniowy wzrost siły, towarzyszący 

rozciąganiu luźnego fragmentu rozwiniętego białka, jest ograniczony przez stabilność 

mechaniczną najsłabszej zwiniętej domeny. Jej rozwinięcie następuje w chwili, gdy siła 

rozciągająca osiągnie wartość siły rozwijania, określoną stabilnością najsłabszej zwiniętej 

domeny (punkt 3). 

Dla pojedynczego piku odczytywana jest para wartości: przyrost długości łańcucha 

białkowego L, wynikający z rozwinięcia pojedynczej domeny, oraz wartość siły F, która 

wywołała to rozwinięcie (ramka na Rys.2.8).  

Typowa statystyka pomiarowa przeprowadzonego eksperymentu rozwijania, porównywalna 

z częścią wcześniejszych eksperymentów (Brockwell et al. 2002, Smith et al. 2003),  jest 

w zupełności wystarczająca do konstrukcji histogramów wartości zmierzonych sił 

(por. rozdz. 3).  Otrzymane histogramy przedstawiają rozkłady normalne, zatem dopasowując 
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do nich funkcje Gaussa, uzyskuje się wartości średnie sił rozwijania – ostateczny wynik dla 

pojedynczej serii pomiarowej. Z racji charakteru pomiaru oraz specyfiki aparatury (por. D2), 

liczność pojedynczej serii pomiaru, rzędu 100-150 punktów, jest statystyką optymalną. 

Konstrukcja odpowiedniego histogramu wartości przyrostów długości, dla tego samego 

zbioru danych nie jest jednak zadowalająca, bowiem szczegóły histogramów długości, 

skonstruowanych w analogiczny sposób jak poprzednio, dla wartości sił, bardzo silnie zależą 

od wyboru punktu początkowego binowania (Rys.2.9a,b). Dlatego też, by ominąć 

konieczność wyboru takiego punktu, dla każdej serii pomiarowej skonstruowano ciągłe 

funkcje gęstości rozkładu (Baumgartner et al. 2000) wartości przyrostów długości, w ten 

sposób, że każdą zmierzoną wartość, obarczoną stosunkowo dużą niepewnością pomiarową, 

potraktowano jako rozkład normalny: 

                                                          (2.1) 

 

gdzie: 

Li – pojedyncza zmierzona wartość przyrostu długości (i = 1, ..., n) 
σ – przyjęta jednakowa dla całej serii pomiarowej niepewność pomiaru 
 
Sumę n składowych rozkładów normalnych, dla przykładowej serii pomiarowej przyrostu 

długości przedstawia Rysunek 2.9c. W tak otrzymaną funkcję gęstości jest możliwe wpisanie 

dwóch (lub, w uzasadnionych przypadkach, trzech) zadanych analitycznie funkcji Gaussa 

(grube linie), których suma (cienka linia) z bardzo dobrą dokładnością odtwarza profil 

ciągłego rozkładu przyrostów długości. Środki składowych funkcji Gaussa są traktowane jako 

najbardziej prawdopodobne przyrosty długości obserwowane w trakcie rozwijania domen i są 

w skrócie nazywane także długościami charakterystycznymi. 
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Rys. 2.9 
Histogramy skonstruowane dla tego samego zestawu danych pomiarowych Li (i =1,..., 113), dla różnego wyboru 
punktu startowego binowania: a) 0.2 nm oraz b) 1 nm. c) Gęstość rozkładu wartości powstała w wyniku 
wysumowania 113 cząstkowych rozkładów normalnych N(Li , σ). Za σ przyjęto 1 nm. 
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2.4. Teoretyczny opis procesu rozwijania białek 

 

2.4.1. Model WLC 

 

Rozciągnięcie swobodnego łańcucha białkowego wymaga przyłożenia siły (Rys.2.10), której 

wartość zależy od stopnia jego rozprostowania, zgodnie z równaniem  modelu WLC (Worm-

Like-Chain Model): 
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gdzie: 

lp  – persistent length, parametr charakteryzujący sztywność łańcucha białkowego, 
       rzędu rozmiaru pojedynczego aminokwasu (~0.4 nm) 
Lc – długość konturowa białka 
z   – odległość między końcami łańcucha białkowego 
kB – stała Boltzmanna 
T  – temperatura  
 
Model WLC, skonstruowany dla procesu rozciągania DNA (Bustamante et al. 1994), opisuje 

elastyczne zachowanie różnych polimerów, w zależności od przyjętej wartości parametru lp . 

Pokazano, że po uwzględnieniu przyrastającej długości konturowej Lc rozwijanego białka 

modularnego, równanie modelu WLC odtwarza rejestrowane doświadczalnie wzory 

rozwijania (Rief et al. 1997).  

 

 
 
 
 
Rys. 2.10 
Ilustracja modelu WLC. Elastyczny łańcuch białkowy o długości 
konturowej Lc jest odkształcany siłą, której wartość zależy od 
stopnia rozprostowania białka. 
 

 

Długość konturowa rozwiniętego fragmentu łańcucha białkowego jest wyliczana jako: 

Lc = nf Lf + nu Lu , dla nf zwiniętych domen o długości Lf oraz nu domen rozwiniętych 

o długości konturowej Lu (Rief et al. 1998b). Zatem, dla ustalonej długości konturowej 
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pojedynczy wykres równania  2.2 opisuje wzrost siły powodującej rozprostowanie 

rozwiniętego łańcucha domeny – od momentu jej rozwinięcia, do momentu rozwinięcia 

następnej domeny, pozostającej dotąd w stanie zwiniętym (Rys.2.11). 

Procedura dopasowania kolejnych funkcji do poszczególnych pików dobrych jakościowo 

danych pomiarowych,  pozwala na precyzyjne wyznaczenie kolejnych długości konturowych 

rozwiniętych domen, a w przypadku rozwinięć wieloetapowych – długości konturowych 

poszczególnych fragmentów domeny (Oberhauser et al. 2002, Dietz & Rief 2004, Li et al. 

2005). 
 

 

 
 
Rys. 2.11 
Zastosowanie modelu WLC do opisu rozwijania białek modularnych. 
a) Kolejne etapy rozwijania pojedynczej domeny. 
b) Krzywa siła-odległość z widocznymi rozwinięciami czterech domen. Cyfry od 1 do 5 odpowiadają 
poszczególnym etapom rozwijania przedstawionym na Rys. 2.11a. Linie ciągłe, odtwarzające dane 
eksperymentalne, są wykresami równania modelu WLC. 
Po rozprostowaniu molekuły białka i osiągnięciu siły krytycznej (1) następuje rozwinięcie najsłabszej 
mechanicznie domeny. Rozciąganie uwolnionej części łańcucha białkowego zachodzi pod działaniem coraz 
większej siły (2,3). Obserwowany przyrost długości konturowej jest ograniczony stabilnością mechaniczną 
pozostałych  domen zwiniętych. W momencie gdy ponownie zostanie osiągnięta krytyczna wartość siły (4), 
następuje rozwinięcie następnej najmniej stabilnej domeny (wskazanej strzałką). Rozwinięcie domeny powoduje 
uwolnienie następnego fragmentu łańcucha białkowego. Skokowy spadek siły następuje nie do zera, ale do 
wartości Frest (5), odpowiadającej sile rozciągania białka o bieżącej długości konturowej Lc = nf Lf + nu Lu . 
Bieżąca liczba domen zwiniętych wynosi nf = 2, a liczba domen rozwiniętych  nu = 2. Przyrost długości 
konturowej pochodzący od rozwinięcia pierwszej domeny ∆Lc  zaznaczono na obydwu rysunkach. 
(wykorzystano fragment Rys.6b z pracy: Fisher et al. 1999) 
 

Wraz z rozwijaniem kolejnych domen, wartość siły osiąganej po rozwinięciu domeny nie 

spada do zera, ale rośnie wraz z przybywającą długością konturową białka. Jest to efekt 

pojawiającej się w układzie siły relaksacji Frest (restoring force, Rief et al. 1997) mającej 

bezpośredni związek z malejącą wskutek rozwijania białka entropią układu, która pierwotnie 

na skutek fluktuacji termicznych osiąga maksimum, prowadząc białko do konformacji 
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zwiniętej. Niezerowa wartość siły (por. Rys.2.11b), pojawiająca się po rozwinięciach 

kolejnych domen, jest równa sile wymaganej do rozciągnięcia łańcucha o bieżącej długości 

konturowej Lc , do zadanej długości z (Rief et al. 1997). 

 

2.4.2. Potencjał rozwijania. Model Bella. Stabilność białka. 

 

Potencjał rozwijania 

 

Pojawiająca się w układzie siła, ma wpływ zarówno na termodynamikę procesu rozwijania 

białka, jak i na jego kinetykę. W celu wygodnego opisu procesów zwijania i rozwijania 

wykorzystuje się energię swobodną Gibbsa G, funkcję stanu układu zależną od temperatury 

i ciśnienia: 
 

TSpVUG −−=                                                              (2.3) 

oraz                                      FdxVdpSdTdG ++−=                                                           (2.4) 

 

gdzie: 

U – energia swobodna układu 
 p – ciśnienie 
V – objętość 
T – temperatura 
S – entropia 
F – siła zewnętrzna 
x – ogólnie: współrzędna reakcji, dla procesu rozwijania białek: kierunek rozwijania, 
      odległość między dwoma końcami rozciąganej molekuły 

 
Ze względu na charakter pomiaru jest to najwygodniejsza funkcja stanu układu, gdyż ze 

wzoru (2.4) widać, że w warunkach eksperymentalnych stałej temperatury i ciśnienia, 

odwracalna, infinitezymalna praca siły zewnętrznej określa całkowitą zmianę energii 

swobodnej układu (Tinoco 2004). W takich reakcjach, przyrost energii swobodnej układu 

może być wyznaczony jako: 

∫−=∆
odwr

FdxG
                                                                      (2.5)

 

 

Procesy nieodwracalne charakteryzują się występowaniem histerezy, widocznej na krzywych 

siła-odległość – krzywa rozciągania białka zawiera wzór rozwijania, natomiast krzywa 

relaksacji nie zawiera śladu jego zwijania. Dla procesów nieodwracalnych energia swobodna 
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może być obliczona przez odpowiednie uśrednianie wartości pracy, dla wielu 

zarejestrowanych zdarzeń rozwijania (Jarzyński 1997 cyt. za Tinoco 2004). 

 

Efektywny potencjał zwijania jest skomplikowaną funkcją, wynikającą ze złożonej 

architektury ogromnej liczby oddziaływań wywołujących stan zwinięty domeny oraz 

z dyfuzyjnego charakteru osiągania stanu zwiniętego (Baldwin 1995).  Silnie pofałdowana 

powierzchnia potencjału charakteryzuje się wyraźną strukturą lejka (Frauenfelder et al. 1991, 

Dobson & Karplus 1999, Onuchic & Wolynes 2004, Nevo et al. 2005). Rozwinięta molekuła 

białka osiąga stan zwinięty, wzdłuż statystycznie wybranej ścieżki, wiodącej przez lokalne 

minima na powierzchni potencjału. Zwinięty stan końcowy odpowiada globalnemu minimum, 

zatem wszystkie ścieżki procesu zwijania zbiegają się u ujścia lejka potencjału. Lokalne  

wartości gradientu oraz szczegóły topografii potencjału, decydują o dynamice procesu 

rozwijania (Nevo et al. 2005).  

Dla makroskopowo jednoetapowych rozwinięć pojedynczych domen białka, proces 

rozwijania może być z dobrym przybliżeniem rozważany jako przejście:  
 

stan zwinięty F (Folded) ↔ stan rozwinięty U (Unfolded) 
 

i w niektórych przypadkach (Rief et al. 1997) skomplikowana postać potencjału zwijania 

białka, może być przybliżana pojedynczą barierą, pomiędzy globalnym minimum potencjału 

stanu zwiniętego F, a minimum lokalnym odpowiadającym stanowi rozwiniętemu U 

(Rys.2.12). Tak przyjęty profil odpowiada przybliżonemu przekrojowi przez rzeczywisty 

potencjał, wzdłuż jednowymiarowej współrzędnej reakcji, która w przypadku procesu 

rozwijania może być wybrana jako kierunek wektora łączącego końce molekuły białka 

(Carrion-Vazquez et al. 1999b). 

 

Model Bella 

 

Dwustanowy model, zaproponowany przez Bella do opisu mechanicznego zrywania wiązań 

molekularnych (Bell 1978), zmodyfikowany przez Evansa i Ritchiego (Evans & Ritchie 

1997), wykorzystywano z powodzeniem do opisu dynamiki specyficznych oddziaływań 

pomiędzy biologicznymi makrocząsteczkami (Evans & Ritchie 1997, Merkel et al. 1999), a 

potem także do opisu dynamiki rozwijania domen białek modularnych (Rief  et al. 1997, 

Oberhauser et al. 1998, Rief  et al. 1999). 
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Rys. 2.12 
a) Schemat profilu energii swobodnej G(x) dla jednoetapowego rozwijania białka, w modelu dwóch stanów. Stan 
rozwinięty U jest oddzielony od stanu zwiniętego F barierą potencjału ∆GF-‡ . Stan U nazywany jest 
w terminologii anglojęzycznej condensed denatured state (Carrion-Vazquez et al. 1999b), w celu podkreślenia, 
że odpowiada on sytuacji, kiedy zerwane są wiązania utrzymujące domenę w postaci zwiniętej, natomiast 
struktura przestrzenna domeny niewiele różni się od struktury natywnej (zwiniętej). Dopiero potem następuje 
rozprostowanie uwolnionego fragmentu łańcucha białkowego, objawiające się znacznym przyrostem długości 
konturowej białka. Spontaniczne rozwinięcie domeny polega na pokonaniu bariery potencjału z szybkością ku

o. 
Spontaniczny powrót do stanu zwiniętego określa szybkość zwijania kf

o. Energia ∆GU-F jest miarą stabilności 
termodynamicznej białka. xu oznacza szerokość bariery potencjału w procesie rozwijania, natomiast xf –  
szerokość bariery potencjału w procesie zwijania.  
b) Pojawienie się w układzie siły F obniża barierę potencjału, przy zachowaniu (wg założeń modelu Bella) jej 
położenia względem stanu zwiniętego. Rozwinięcie domeny polega na pokonaniu niższej bariery potencjału 
z inną szybkością ku , określoną przez wartość przyłożonej siły. 
 

 

W modelu tym, wieloetapowy na poziomie atomowym proces rozwijania, rozważany jest jako 

pokonanie pojedynczej bariery potencjału, przy przejściu ze stanu zwiniętego F do stanu 

rozwiniętego U (Rys.2.12a). Pokonanie bariery, charakteryzującej efektywnie zestaw wiązań 

utrzymujących domenę w stanie zwiniętym, jest procesem statystycznym, zachodzącym na 

skutek fluktuacji termicznych. W ustalonych warunkach, bez oddziaływania sił zewnętrznych, 

spontaniczne przejście charakteryzowane jest ilościowo przez szybkość rozwijania ku
o 

(parametr analogiczny do stałej szybkości  spontanicznej  dysocjacji  układu  ligand-receptor),  

której  wartość determinowana jest przez wysokość bariery energetycznej (Grubmüller 2004, 

Guthold et al. 2001): 
 

TkG
o

o
u

Bek /F-‡∆−= ω                                                             (2.6a) 

 

Odwrotność ku
o wyraża średni czas pomiędzy dwoma kolejnymi spontanicznymi 

rozwinięciami domen. Czas ten, w zależności od typu domeny, może wynosić od kilkuset 

sekund do kilkudziesięciu godzin.  
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Proces odwrotny charakteryzowany jest przez szybkość zwijania kf
o (parametr analogiczny do 

stałej szybkości spontanicznej  asocjacji  molekuł): 
 

TkG
o

o
f

Bek /U-‡∆−= ω                                                            (2.6b) 

gdzie: 

∆G F-‡ i ∆G U-‡  – lewo- i prawostronna wysokość bariery potencjału przy braku działania sił  
                          zewnętrznych 
ωo – współczynnik określający szybkość rozwijania w granicy wysokich temperatur 
kB – stała Boltzmanna 
T  – temperatura 
 

 
W eksperymencie AFM mechaniczne rozwijanie domeny realizuje się poprzez przyłożenie 

zewnętrznej siły F do niezwiązanego końca łańcucha białkowego. Pojawienie się siły 

zewnętrznej modyfikuje potencjał rozwijania: 
 

),()()( txVxGxG +→                                                          (2.7) 
 

Obecność dodatkowego członu V(x, t) obniża barierę potencjału (Rys.2.12b). Zapisanie 

potencjału V siły F, jako funkcji czasu, podkreśla fakt stopniowego narastania wartości siły F 

w czasie, podczas oddalania próbki od ostrza z zadaną prędkością v. W rozważanym modelu 

przyjmuje się stały wzrost siły w czasie, określony parametrem rf , szybkością narastania siły 

(force loading rate). Zatem, pojawiająca się w układzie siła wyraża się wzorem: 
 

trtF f=)(                                                                      (2.8) 
 

Wartość parametru rf jest równa iloczynowi prędkości rozciągania oraz stałej sprężystości 

systemu (układu białko-sprężynka). Procedura wyznaczania systemowej stałej sprężystości 

została omówiona w D2.4.2. 

Pojawienie się siły redukuje zatem wysokość bariery (Rys.2.12b): 
 

uf xtrGtG −∆=∆ )(                                                              (2.9) 
 

Szybkość rozwijania domeny poddanej działaniu siły zewnętrznej, wyraża się teraz 

równaniem: 

TkxtFo
u

TkxtrG
ou

BuBuf eketFk /)(/)())(( == −∆−ω                              (2.10) 
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Rozwinięcie domeny jest procesem statystycznym, zachodzącym na skutek wzbudzeń 

termicznych.  Powyższy wzór można zinterpretować następująco: rozciąganie białka z małą 

wartością parametru rf , powoduje w dłuższym czasie niewielki przyrost siły, a więc 

niewielkie obniżenie bariery potencjału, która może być jednak pokonana w wyniku większej 

liczby prób pokonania bariery. I odwrotnie, rozciąganie białka z dużą wartością parametru rf , 

powoduje w krótszym czasie duży przyrost siły, a więc znaczne obniżenie bariery potencjału, 

która może być pokonana pomimo mniejszej liczby prób pokonania bariery (Guthold et al. 

2001). Innymi słowy, zadana prędkość rozciągania białka determinuje wartości zmierzonej 

siły rozwijania, która obniża barierę potencjału tak, żeby w czasie trwania eksperymentu 

mogło nastąpić przejście ze stanu zwiniętego do rozwiniętego, wskutek fluktuacji 

termicznych układu (Rief et al. 1997). 

Prawdopodobieństwo pozostania układu w stanie zwiniętym do chwili t spełnia następujące 

równanie: 

)()()( tktP udt
tdP −=                                                   (2.11) 

 

Wykorzystując powyższe równanie oraz związki (2.8) i (2.10) możliwe jest znalezienie 

średniej siły rozwijania Fu – najbardziej prawdopodobnej siły wywołującej przejście do stanu 

rozwiniętego:  
 

Tkk
rx

x
Tk

fu
B

o
u

fu

u

BrF ln)( =                                                (2.12) 

gdzie: 

rf    – szybkość narastania siły 
xu    – odległość pomiędzy maksimum a minimum potencjału, tzw. szerokość potencjału  
         rozwijania 
ku

o – szybkość spontanicznego rozwijania 
kB  – stała Boltzmanna 
T    – temperatura 

 

Siła rozwijania wykazuje zatem logarytmiczną zależność od parametru rf . Na potrzeby 

obliczeniowe, wzór (2.12) można przekształcić do postaci: 
 

brarF ffu += ln)(                                                 (2.13a) 

gdzie: 

u

B
x

Tka =                                                                                                                 (2.13b) 
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x
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u

Bb ln=                                                                                                  (2.13c) 
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Wykreślenie zależności pomiędzy średnimi wartościami zmierzonych sił rozwijania 

a logarytmem naturalnym wartości parametru rf , pozwala w prosty sposób wyliczyć wartości 

parametrów xu oraz ku
o, poprzez wyznaczenie parametrów prostej (współczynnika 

kierunkowego a oraz wyrazu wolnego b) i skorzystanie ze wzorów (2.13b) i (2.13c). Należy 

jednak podkreślić, że taki zabieg matematyczny służy jedynie do uproszczenia obliczeń, 

natomiast poprawne przedstawienie danych pomiarowych jest możliwe poprzez zastosowanie 

skali logarytmicznej (zob. np. Rys.3.16).  

Znajomość szybkości rozwijania, przy braku obecności siły zewnętrznej, pozwala oszacować 

lewostronną wysokość bariery potencjału, jedynie przy założeniu konkretnej wartości 

liczbowej wysokotemperaturowego współczynnika ωo (por. równ. 2.6a,b). Dietz i Rief,  w  

celu wykreślenia profilu potencjału wieloetapowego rozwijania białka GFP (Green 

Fluorescent Protein), przyjęli wartość tego parametru jako równą tzw. częstości Arrheniusa 

(Bieri et al. 1999 cyt. za Dietz & Rief 2004), wynoszącej 10 9 s-1. 

Oszacowanie wysokości bariery prawostronnej oznacza konieczność wyznaczenia szybkości 

spontanicznego zwijania, co stanowi nietrywialny problem dla eksperymentu mikroskopii sił. 

Specjalnie zaprojektowany pomiar AFM umożliwia pomiar czasu zwijania, dla domen 

powracających do stanu zwiniętego po uprzednim rozwinięciu (AFM pracujący w tzw. double 

pulse-protocole). Obserwacja wydajności ponownego zwijania, w zależności od działającej na 

białko siły, pozwala natomiast oszacować szerokość potencjału rozwijania (Oberhauser et al. 

1998, Carrion-Vazquez et al. 1999b). 

Wyliczenie kinetycznych parametrów zwijania i rozwijania pozwala wyznaczyć diagram 

energii swobodnej dla reakcji zwijania i rozwijania, rozważanych w modelu dwóch stanów. 

 

Stabilność białka 

 

Pierwotnie proces denaturacji białek, a więc proces przechodzenia ze stanu zwiniętego do 

rozwiniętego, badano wykorzystując jako czynnik denaturujący, temperaturę lub denaturują-

ce związki chemiczne (guanidynę i mocznik). Wyznaczana z takich eksperymentów różnica 

energii swobodnej pomiędzy stanem zdenaturowanym (rozwiniętym) a stanem natywnym 

(zwiniętym) ∆GU-F (Rys.2.12a), określa stabilność termodynamiczną obiektu biologicznego 

– małej molekuły białkowej (Eftink 1994, Baldini et al. 2007) lub fragmentu większej 

cząsteczki, np. pojedynczej domeny białka modularnego (Politou et al. 1995, Plaxco et al. 

1997, Carrion-Vazquez et al. 1999b, Li et al. 2000a). 
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Gdy dzięki mikroskopii sił atomowych stało się możliwe oddziaływanie siłą na pojedynczą 

cząsteczkę biologiczną, mechaniczne naprężenie uznano za nowy, kontrolowany czynnik 

denaturujący.  

Wykazano doświadczalnie, na przykładzie dwóch domen tytyny (I27 i I28, Li et al. 2000a), 

że stabilność termodynamiczna domeny nie determinuje jej stabilności mechanicznej, 

mierzonej wielkością siły rozwijania. W jednakowych warunkach pomiarowych, bardziej 

stabilna termodynamicznie domena I27 rozwijała się pod działaniem mniejszych sił, niż 

domena I28. Ponieważ jednak, rejestrowana siła rozwijania zależy od mechanicznych 

warunków eksperymentu rozciągania białka, bardziej jednoznaczną miarą stabilności 

mechanicznej jest tzw. energia aktywacji – różnica pomiędzy energią swobodną stanu 

zwiniętego a energią przejścia, oznaczana jako ∆GF-‡ . Wysokość bariery energetycznej 

można oszacować w ramach modelu dwóch stanów, wyznaczając wartość szybkości 

rozwijania ku
o – kinetycznego parametru, otrzymywanego z eksperymentu rozwijania. Dlatego 

stabilność mierzoną energią ∆GF-‡  nazywa się często stabilnością kinetyczną (Carrion-

Vazquez et al. 2000). 

Parametry kinetyczne ku
o i xu

 , charakteryzujące przebieg rozwijania białka, wpływają na 

obserwowaną bezpośrednio w danych warunkach eksperymentalnych wartość siły rozwijania 

i określają stabilność kinetyczną białka ∆GF-‡.  

 

 
Rys. 2.13 
a,b) Schemat profilu energii swobodnej dla dwóch domen, charakteryzujących się jednakową szerokością 
potencjału rozwijania xu , lecz różnymi szybkościami rozwijania ku

o. Różnej wysokości bariery ∆GF-‡  (linie 
czarne), muszą zostać zredukowane tak (linia brązowa i niebieska), by w danym przedziale czasu, mogły zostać 
pokonane w wyniku fluktuacji termicznych.  
c) Obserwowane, dla jednakowych warunków pomiarowych, różne siły rozwijania zaznaczono kropkami.  
 

Dla domen charakteryzujących się jednakową szerokością potencjału rozwijania xu (jak np. 

domeny tytyny I27 i I28) lecz różnymi szybkościami rozwijania ku
o, dla tych samych 
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warunków pomiarowych (jednakowego rf) obserwowane siły będą różne (Rys.2.13c). Różnej 

wysokości bariery ∆GF-‡ , muszą zostać zredukowane tak, by w danym przedziale czasu 

(wymuszonym prędkością rozciągania białka), mogły zostać pokonane w wyniku  fluktuacji 

termicznych. Ponieważ ilość energii, o jaką redukowana jest bariera potencjału, wynosi 

w przybliżeniu Fxu , zarejestrowane dla obu przypadków siły rozwijania będą różne. 

Drugi przypadek dotyczy dwóch domen o takiej samej stabilności kinetycznej. Jeśli dwie 

domeny mają bariery aktywacji ∆GF-‡ podobnej wysokości (Rys.2.14), to dla jednakowych 

warunków eksperymentalnych, energia dana iloczynem Fxu  musi być tego samego rzędu, by 

w obu przypadkach zredukować barierę w stopniu umożliwiającym jej pokonanie, w wyniku 

fluktuacji termicznych (Brockwell et al. 2002).  
 

 
Rys. 2.14 
a,b) Schemat profilu energii swobodnej dla dwóch domen charakteryzujących się taką samą stabilnością 
kinetyczną –  bariery aktywacji  ∆GF-‡  są jednakowej wysokości (linie czarne) – i różnymi szerokościami 
potencjału xu.  
c) Obniżenie barier (linie zielone) następuje pod działaniem sił o różnych wartościach. 
 
 

Jednakowa praca Fxu wykonywana na odcinkach o różnej długości xu , skutkuje różnymi 

wartościami obserwowanych sił rozwijania. Domeny białkowe wykazujące tendencję do 

zachowywania zwartej struktury (rozwijające się przy mniejszych wartościach xu), są zatem 

odporne na działanie dużych sił i odwrotnie, ta sama praca wykonywana przez mniejsze siły 

na dłuższym odcinku (dla większych wartości xu), powoduje większe zmiany strukturalne 

takiej domeny. 

Zaobserwowane różne wartości szerokości potencjału rozwijania xu dla domen różnych białek, 

skłaniają do postawienia hipotezy wiążącej wartość parametru xu z rodzajem struktury 

drugorzędowej (por. Tabela 2.1, na podst. Brockwell et al. 2002). 
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Tabela 2.1 
 

domena xu 
[nm] 

struktura II rzędowa / 
topologia wiązań wodorowych 

siła rozwijania Fu  
dla zadanych 

warunków 
pomiarowych [pN] 

źródło literaturowe 

 I27, I28 z tytyny 0.25  nici β / topologia typu “shear”   200 (I27),  
  260 (I28) Li et al. 2000a 

 FnIII z tenascyny 0.3  nici β   140 Oberhauser et al. 1998 
 IgC2 z kontaktyny 0.39  nici β / topologia typu “zipper”   110 Dąbrowska et al. 2007b 
 IgC2 z synaptotagminy -  nici β / topologia typu “zipper”   60 Carrion-Vazquez et al. 2000
 enzym T4 lizozym 0.81  nici β i α-helisy   64 Yang et al. 2000 
 domeny spektryny 1.5  α-helisy   30 Rief et al. 1999 
 domeny  Mel-CAM 
 (z melanomy) 

1.5 
1.7 

 nici β / z mostkiem S-S 
 / z mostkiem zredukowanym 

  23 
  41 

Carl et al. 2001 

 
 

Iloczyn Fxu , pozwala ocenić ilościowo zmiany mechaniczno-strukturalne białka naturalnego 

i poddanego mutacji. Domenę I27 tytyny poddano mutacji punktowej, polegającej na 

usunięciu wybranego wiązania wodorowego pomiędzy parą nici β wewnątrz domeny (Li et al. 

2000b). Cytowany eksperyment pokazał, że większość mutacji domeny I27 charakteryzowała 

się – w stosunku do parametrów domeny niezmutowanej – zwiększoną szerokością potencjału 

rozwijania i zwiększoną barierą aktywacji ∆GF-‡ . Jednocześnie, dla trzech spośród czterech 

mutacji, zarejestrowano mniejsze siły rozwijania. Dla jednakowych prędkości rozciągania 

białka, stwierdzono większą wartość Fxu dla domen zmutowanych, którą zinterpretowano 

jako dowód na destabilizację domeny zmutowanej, w wyniku usunięcia jednego z jej wiązań 

wodorowych. 

Należy jednak podkreślić, że iloczyn Fxu nie jest wartością bezwzględną, dlatego porównując 

jego wartości dla różnych domen, należy pamiętać o uzgodnieniu warunków pomiarowych, tj. 

szybkości narastania siły rf.  

Na przykładzie domeny tytyny I27 pokazano, że wartości szybkości rozwijania ku
o, otrzymane 

z analizy procesu denaturacji chemicznej i mechanicznej, pokrywają się w granicach 

niepewności pomiarowej (Carrion-Vazquez et al. 1999b), sugerując tym samym 

równoważność obu metod denaturacji. Zgodność taka może zachodzić tylko dla domen 

rozwijających się jednoetapowo, jednak dla większości przypadków, kinetyczna stabilność 

(mająca związek z wysokością bariery rozwijania) wyznaczana w procesie denaturacji 

chemicznej zazwyczaj różni się od stabilności mechanicznej (Plaxco et al. 1997). Na 

przykładzie wieloetapowego rozwijania białka GFP pokazano, że denaturacja mechaniczna 

może przebiegać ścieżkami reakcji niedostępnymi dla denaturacji chemicznej czy 
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temperaturowej. Metastabilne stany przejściowe, obserwowane podczas mechanicznego 

rozwijania białka, nie powstają na drodze denaturacji termicznej, ze względu na ich wyższą 

energię swobodną w stosunku do stanu rozwiniętego (Dietz & Rief 2004).  

Zmiana swobodnej energii zwijania może być wyznaczona w eksperymentach, gdzie 

czynnikiem denaturującym jest temperatura, pH lub chemiczny związek denaturujący. 

Jednakże zmierzona w ten sposób zmiana energii nie zawiera żadnej informacji o stabilności 

mechanicznej białka, która to ma związek ze zmianami energii w funkcji współrzędnych 

przestrzennych. W procesie mechanicznego rozwijania współrzędna reakcji jest odległością 

między zaczepionymi końcami białka (Brockwell et al. 2002). W klasycznym eksperymencie 

rozwijania białka poprzez wyżej wymienione czynniki denaturujące, za współrzędną reakcji 

przyjmuje się powierzchnię molekuły białka, wystawioną na działanie roztworu (Myers et al. 

1995). Dlatego też metody eksperymentalne wykorzystujące denaturację chemiczną bądź 

temperaturową, pozwalające wyznaczyć przybliżony profil potencjału rozwijania, nie 

dostarczają informacji o przebiegu zmienności potencjału podczas mechanicznego rozwijania. 

Analiza stabilności mechanicznej białek, a więc analiza odpowiedzi białka na działanie siły, 

musi być zatem przeprowadzana na podstawie wyników pochodzących z eksperymentu 

mechanicznego rozwijania. 
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3. Analiza wyników eksperymentu 

3.1. Fibronektyna 

 
Mechaniczne własności domen typu FnIII fibronektyny zostały bardzo dobrze poznane, 

zarówno na podstawie wyników eksperymentalnych mikroskopii sił, jak i symulacji 

numerycznych mechanicznego rozwijania. Dlatego też, jako obiekt referencyjny dla 

interpretacji własności mechanicznych badanej kontaktyny, wybrano właśnie fibronektynę. 

Ze względu na specyfikę metody spektroskopii sił, porównywanie parametrów rozwijania 

dwóch białek ma sens wtedy, jeśli pomiary wykonywane są  w takich samych warunkach 

pomiarowych, według jednej procedury eksperymentalnej i z zastosowaniem tej samej 

aparatury pomiarowej. Pierwszy etap eksperymentu poświęcono szczegółowej analizie 

mechanicznego rozwijania fibronektyny, zarówno naturalnej jak i jej rekombinowanego 

fragmentu. Uzyskane wyniki stały się punktem wyjścia dla analizy przebiegu mechanicznego 

rozwijania kontaktyny. 

 

3.1.1. Fibronektyna naturalna 

 

Eksperyment rozpoczęto od optymalnych dla takiego pomiaru warunków rozwijania: 

zastosowano sprężynkę o nominalnej stałej sprężystości k = 0.03 N/m, a prędkość rozciągania 

białka ustalono na około 1 µm/s. Analiza krzywych rozwijania według kryteriów opisanych 

w paragrafie 2.3.1. dała w rezultacie pierwszą parę wyników. Rysunek 3.1a przedstawia 

rozkład przyrostów długości konturowej dobrze opisywany przez dwie funkcje Gaussa 

o środkach w pozycjach L1 = (26.2 ± 4.3) nm oraz L2 = (33.1 ± 2.7) nm. Długość 

charakterystyczna L2 jest łatwa do interpretacji – odpowiada ona rozwinięciu całej domeny 

FnIII, której średnia długość konturowa wynosi około 34 nm (por. § 1.4). 

Długość L1 mogła zostać zinterpretowana dopiero po zebraniu większej ilości danych, 

potwierdzających powtarzalną obecność drugiego maksimum na rozkładzie przyrostów 

długości. 

W celu zweryfikowania otrzymanego wyniku, w pierwszej kolejności powtórzono pomiar, 

starając się zapewnić takie same warunki rozciągania białka. Ten sam rodzaj sprężynki oraz 

możliwie identyczna wartość prędkości rozciągania białka, dały w rezultacie zbliżoną wartość 
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Rys. 3.1 
Rozkłady przyrostów długości L i histogramy sił rozwijania F naturalnej fibronektyny, dla dwóch serii 
pomiarowych, przeprowadzonych w podobnych warunkach określonych wartością parametru rf . 
a) Dla rf = 2.46 nN/s długości charakterystyczne wynoszą: L1 = (26.2 ± 4.3) nm i L2 = (33.1 ± 2.7) nm. 
b) Odpowiadająca im średnia wartość siły rozwijania jest równa F = (107 ± 11) pN. Liczba zanalizowanych 
przypadków n = 386. 
c) Dla rf = 2.93 nN/s długości charakterystyczne wynoszą: L1 = (23.1 ± 5.2) nm i L2 = (33.4 ± 1.9) nm. 
d) Odpowiadająca im średnia wartość siły rozwijania jest równa F = (110 ± 8) pN. Liczba zanalizowanych 
przypadków n = 157. 
 
 

parametru rf  (por. D2.3 i D2.4). Wynik pomiaru przedstawiają histogramy na Rysunkach 

3.1c i 3.1d. Analiza zmierzonych wartości sił nie budzi żadnych wątpliwości – postać 

histogramów 3.1b i 3.1d, jak i otrzymane wartości średniej siły rozwijania, są w obu 

przypadkach bardzo podobne: (107 ± 11) pN dla rf = 2.46 nN/s oraz (110 ± 8) pN dla 

rf = 2.93 nN/s.  

Nie pozostawia wątpliwości obserwacja, podobnie jak poprzednio, dwóch maksimów 

w rozkładzie przyrostów długości (Rys.3.1.c).  Dopasowanie dwóch funkcji Gaussa dało 

w rezultacie parę długości charakterystycznych o wartościach zbliżonych do uzyskanych 

poprzednio:  L1 = (23.1 ± 5.2) nm oraz L2 = (33.4 ± 1.9) nm. Otrzymany rozkład przyrostów 

długości różni się jakościowo od rozkładu 3.1a odwrotnym stosunkiem pól pod pikami L1 i L2 . 
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Zrodziła się zatem wątpliwość, czy obserwacja dwóch maksimów na histogramach 

przyrostów długości nie jest przypadkowa, tj. spowodowana głównie ograniczoną statystyką 

pomiaru. 

Ponieważ interpretacja krótszej długości charakterystycznej L1  nie była natychmiastowa 

i jednoznaczna, dlatego ze szczególną uwagą zostały prześledzone wzory rozwijania, 

zawierające takie krótsze przyrosty. Poniżej pokazano fragment regularnej krzywej rozwijania, 

z wyraźnie widocznym krótszym przyrostem, znajdującym się w otoczeniu przyrostów 

dłuższych. Wydaje się za słuszne przyjąć, że długość charakterystyczna L1 odpowiada 

systematycznej obserwacji rozwijania fragmentu łańcucha białkowego, innego (krótszego) niż 

cała domena FnIII. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Rys. 3.2 
Przykład krzywej rozwijania z widocznym 
krótszym przyrostem długości (zakreślonym 
linią przerywaną), dającym wkład do piku 
L1  na rozkładzie przyrostów długości. 

 

 

Ponieważ w cząsteczce fibronektyny występują domeny o krótszej długości konturowej (typ 

FnI o długości około 15 nm i typ FnII o długości około 21 nm), istniało początkowo 

podejrzenie, że krótsze przyrosty mogłyby pochodzić od rozwinięć krótszych domen. Co 

prawda w warunkach fizjologicznych domeny FnI i FnII powinny pozostawać zablokowane, 

ze względu na stabilizujące je podwójne wiązania dwusiarkowe. Jednak by potwierdzić to 

założenie doświadczalnie oraz by wykluczyć jakikolwiek inny wpływ obecności domen FnI 

i FnII na proces rozwijania domen FnIII, eksperyment rozwijania przeprowadzono dla 

rekombinowanego fragmentu fibronektyny, zawierającego wyłącznie domeny typu FnIII. 

 

3.1.2. Fibronektyna rekombinowana 

 

Rozkłady przyrostów długości, otrzymane jako wynik analizy krzywych rozwijania 

rekombinowanego fragmentu fibronektyny FnIII4-12, dla dwóch różnych warunków 

pomiarowych, podobnie jak poprzednio, opisywane są najlepiej przez parę funkcji Gaussa 
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(Rys.3.3a,c). Pozycje pików oznaczono zatem analogicznie jak dla fibronektyny naturalnej, 

jako  L1  i L2 . Wartości długości charakterystycznych, odczytane z rozkładu otrzymanego 

z serii pomiarowej dla podobnych warunków pomiarowych, wyniosły odpowiednio: 

L1 = (23.3 ± 4.3) nm i L2 = (33.9 ± 3.5) nm (Rys.3.3c). Są więc zbliżone do podanych 

wcześniej wartości L1 i  L2 dla fibronektyny naturalnej (por. Rys. 3.1c).  

Z drugiej serii pomiarowej otrzymano parę mniejszych wartości: L1 = (13.6 ± 3.0) nm 

i  L2 = (20.0 ± 2.5) nm (Rys.3.3a), gdyż pomiar został wykonany w innych warunkach 

rozciągania, tj. dla mniejszej wartości parametru rf . 

 

0 10 20 30 40
0

5

10

15

 

f [
a.

u]

L [nm]

a)

2L

1L

 
0 50 100 150 200 250

0

10

20

30

40

50

60

 

 li
cz

ba
 z

da
rz

en

F [pN]

b)

 

0 10 20 30 40
0

1

2

3

4

5

6

 

f [
a.

u.
]

L [nm]

c)

2L

1L

0 50 100 150 200 250
0

5

10

15
 

lic
zb

a 
zd

ar
ze

n

F [pN]

d)

 
Rys. 3.3 
Rozkłady przyrostów długości L i histogramy sił rozwijania F rekombinowanego fragmentu fibronektyny, dla 
dwóch różnych warunków rozwijania: 
a) Dla rf = 0.67 nN/s długości charakterystyczne wynoszą L1 = (13.6 ± 3.0) nm i L2 = (20.0 ± 2.5) nm. 
b) Odpowiadająca im średnia wartość siły rozwijania jest równa F  = (86 ± 7) pN. Liczba zanalizowanych 
przypadków n = 113. 
c) Dla rf = 3.40 nN/s długości charakterystyczne wynoszą L1 = (23.3 ± 4.3) nm i L2 = (33.9 ± 3.5) nm. 
d) Odpowiadająca im średnia wartość siły rozwijania jest równa F = (113 ± 24) pN. Liczba zanalizowanych 
przypadków n = 92. 
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Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że w trakcie mechanicznego rozciągania 

fibronektyny, następuje częściowe lub całkowite rozwijanie poszczególnych domen typu 

FnIII, skutkujące przyrostem długości konturowej typu L1 lub L2. 

Zaproponowane zostały dwa wyjaśnienia obserwacji dwóch długości charakterystycznych: 

 

1) Domeny rozwijają się dwuetapowo. W procesie rozciągania cząsteczki białka 

następuje rozwinięcie części domeny, a dopiero potem jej reszty. Obserwowalne 

dwa przyrosty długości, odpowiadające dwóm etapom rozwijania, powinny 

dawać w sumie długość bliską długości konturowej całej domeny.  

lub 

2) Wpływ otoczenia (np. podłoża lub roztworu) wywołuje częściową denaturację 

niektórych domen białkowych w cząsteczce. W procesie rozciągania takiej 

molekuły, następuje rozwinięcie domeny częściowo już zdenaturowanej, 

objawiające się w pomiarze obserwacją przyrostu krótszego, niż długość 

konturowa całej domeny.  

 

Ponieważ przyrosty długości, podobnie jak siły, zależą od mechanicznych warunków 

rozwijania, żeby rozstrzygnąć, który z opisanych powyżej przypadków zachodził 

podczas eksperymentu, konieczne było powiązanie obserwowanych wartości L1 

z drugorzędową strukturą domeny FnIII. W tym celu należało przeprowadzić serię pomiarów 

dla szerokiego zakresu parametru rf , decydującego o warunkach rozwijania białka. 

 

3.1.3. Zestawienie i interpretacja wyników 

 

Punktem wyjścia do szczegółowej analizy przyrostów długości rozwijanych domen 

fibronektyny, było zbadanie wpływu warunków pomiarowych na rejestrowane siły rozwijania. 

Przeprowadzono serię pomiarów dla różnych wartości parametru rf . W tym celu zastosowano 

sprężynki o różnych nominalnych stałych sprężystości (0.01-0.1) N/m, a prędkości 

rozciągania zmieniano w granicach od 0.1 do około 1.6 µm/s. W rezultacie opracowania 

każdej serii pomiarowej, otrzymano zestaw średnich wartości sił rozwijania.  Wykres na 

Rysunku 3.4 przedstawia zbiór otrzymanych wartości sił w funkcji parametru rf. 

Model Bella przewiduje liniowy charakter zależności  wartości średnich sił rozwijania od 

logarytmu naturalnego wartości parametru rf  (por. równ. 2.12). Dotychczasowe 

eksperymenty rozwijania białek, potwierdzające słuszność modelu Bella, każą podejrzewać, 
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że przyczyna znacznego rozrzutu punktów pomiarowych, w stosunku do opisującej je linii 

prostej (Rys.3.4) nie wynika z odmiennej natury obserwowanego zjawiska, lecz ma podłoże 

czysto aparaturowe (pob. D2.4-D2.6). 
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Rys. 3.4 
Zależność wartości siły rozwijania fibronektyny od parametru rf opisującego warunki mechanicznego 
rozciągania białka. Parametry modelu Bella, wyliczone z parametrów dopasowanej prostej wynoszą: 
xu = (0.30 ± 0.06) nm oraz  ku

o = (0.023 ± 0.039) s-1. Dodatkowo, zaznaczono gwiazdkami referencyjne wartości 
zmierzone dla rozwijania rekombinowanego fragmentu FnIII 4-12.  
 

Ze współczynnika nachylenia dopasowanej prostej oraz jej przecięcia z osią pionową, 

wykorzystując wzory 2.13b i 2.13c, wyliczono parametry modelu Bella: szerokość potencjału 

rozwijania xu  oraz szybkość rozwijania ku
o. Otrzymane wartości liczbowe opisują uśrednione 

własności wszystkich piętnastu domen typu FnIII, wchodzących w skład monomeru 

fibronektyny. Średnia szerokość potencjału rozwijania xu = (0.30 ± 0.06) nm, wpisuje się 

w środek zakresu wartości parametru xu , uzyskanych z pomiaru rozwijania pojedynczych 

rodzajów domen fibronektyny (Tabela 3.1, na podst. Oberhauser et al. 2002): 

 

Tabela 3.1 

domena xu [nm] ku
o [s-1] 

FnIII 1 0.17 0.004 
FnIII 2 0.17 0.004 
FnIII 13 0.34 0.022 
FnIII 10 0.38 0.02 

 

W Tabeli 1.3 podano także szybkości rozwijania charakteryzujące kinetykę spontanicznego 

rozwijania wybranych domen typu FnIII fibronektyny. Na podstawie podanych wartości 

widać, że domeny jednego typu, mogą znacznie różnić się szybkościami rozwijania, a tym 
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samym swoimi stabilnościami kinetycznymi. Otrzymana tutaj średnia wartość szybkości 

rozwijania ku
o = (0.023 ± 0.039) s-1 obarczona jest dużą niepewnością pomiarową, jednakże 

nieuniknioną dla  tego typu pomiaru (por. np. Li et al. 2000a). Ponieważ jednak szybkość 

rozwijania, dla różnych typów domen, może  przybierać wartości z szerokiego zakresu, od 

10 -1 do 10 -5 s-1, informacja o rzędzie wielkości ku
o  jest cenną informacją charakteryzującą 

dany typ domeny.  

Otrzymany wynik dostarcza informacji o uśrednionej szybkości spontanicznego rozwijania 

dla 15 domen typu FnIII. Można podejrzewać zatem, że większość spośród 15 domen 

fibronektyny, rozwija się z szybkością rzędu 10 -2 s-1. 

 

Drugą istotną informacją – potrzebną do analizy długości charakterystycznych – jest parametr 

lp (persistence length) związany z elastycznością łańcucha białkowego. Ze względu na 

niewystarczającą rozdzielczość zarejestrowanych krzywych rozwijania (zob. D2.2.), odstąpio-

no od poszukiwania wartości lp jako parametru dopasowania poszczególnych zdarzeń 

rozwijania funkcją modelu WLC (por. § 2.4.1.). Spośród zakresu wartości parametru lp , od 

0.4 do 0.8 nm, opisujących własności elastyczne białkowych domen (Rief et  al. 1998a), 

wybrano wartość 0.45 nm, jako najlepiej odtwarzającą najlepsze jakościowo dane (Rys.3.5). 
 

 

  
 

 
 
 
 
Rys. 3.5 
Przykładowa krzywa rozwijania fibronektyny 
opisana wykresami równania modelu WLC. 
Przyjęto lp = 0.45 nm.  

 
 
 
 

Zgodnie z modelem WLC, wartość siły potrzebnej do rozprostowania rozwiniętej domeny 

o zadaną długość z dana jest wzorem 2.2. Wzrost tej siły, a zatem i przyrost długości 

konturowej, jest ograniczony rozwinięciem następnej domeny. Zgodnie z modelem Bella, dla 

ustalonych warunków pomiarowych, wartość średniej siły rozwijania podaje wzór 2.12. 

Wyrażenie powstałe po podstawieniu równania 2.12 do równania 2.2, jest łatwe do 

rozwiązania ze względu na parametr rf :  
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gdzie: 

rf    – szybkość narastania siły 
xu    – szerokość potencjału rozwijania 
ku

o – szybkość spontanicznego rozwijania 
lp     – persistence length, parametr sztywności białka 
L    – przyrost długości domeny (lub fragmentu domeny) 
Lc  – długość konturowa domeny (lub fragmentu domeny) 
kB  – stała Boltzmanna 
T    – temperatura 
 

Wyrażenie 3.1 może być zinterpretowane następująco: podczas rozciągania białka 

z szybkością przykładania siły rf , w efekcie rozwinięcia fragmentu łańcucha białkowego 

o długości konturowej Lc , obserwowany przyrost długości wynosi L. 
 

 

 

 
Rys. 3.6 
Zależność średnich przyrostów długości L domen typu FnIII 
od parametru rf. Linie ciągłe przedstawiają funkcje dane 
równaniem 3.1, dopasowane do dwóch zbiorów wartości 
długości charakterystycznych L1 i L2 . Z równania 3.1 
otrzymano odpowiednio LC1 = (27±1.5) nm oraz LC2 = 
(35.5±2.5) nm. 
 
 

 
 

Na Rysunku 3.6 przedstawiono zestaw par długości charakterystycznych otrzymanych z serii 

pomiarowych dla różnych wartości parametru rf . Znajomość wartości parametrów xu , 

ku
o oraz lp umożliwiła wykorzystanie równania 3.1 do wykreślenia funkcji odtwarzających 

przebieg otrzymanych danych (linie ciągłe na Rys.3.6). Szybciej narastająca siła rozciągająca 

(większa wartość prarmetru rf ) powoduje większe rozprostowanie rozwiniętej domeny (lub 

jej fragmentu), aż do odpowiedniego poziomu nasycenia (Dąbrowska et al. 2007a). 

Otrzymane długości nasycenia są wartościami mniejszymi  niż długości konturowe dane 

równaniem 3.1:  LC1 = (27 ± 1.5) nm  oraz  LC2 = (35.5 ± 2.5) nm. Różnica pomiędzy 
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poziomem nasycenia a długością konturową, odpowiada rozmiarowi zwiniętego fragmentu 

białka. 

Brakujący fragment łańcucha białkowego wynosi Lb = L2 - L1 = (8.5 ± 2.0) nm. Gdyby 

rozwinięcie fragmentu o długości Lb  następowało w trakcie rozciągania molekuły białka, 

przyrost długości konturowej, równy około 8.5 nm, powinien poprzedzać rozwinięcie reszty 

domeny. Jednak obserwowane przyrosty L1 występowały na krzywych rozwijania jedynie 

w sąsiedztwie przyrostów L2, bez śladu poprzedzających je krótkich przyrostów Lb . Dlatego 

wyciągnięto wniosek, że w pomiarze nie zarejestrowano dwuetapowego Lb / L1 rozwijania 

domen FnIII (wyjaśnienie 1), a jako najbardziej prawdopodobną przyczynę obserwowanego 

przebiegu rozwijania domen FnIII zaproponowano częściową denaturację fragmentu domeny 

o średniej długości Lb , która następowałoby przed rozpoczęciem rozwijania cząsteczki 

(wyjaśnienie 2).  

Podjęto próbę rozpoznania fragmentu domeny o długości Lb = (8.5 ± 2.0) nm. Długość taka 

odpowiada liczbie 17-27 aminokwasów, które mogą być powiązane z różnymi fragmentami 

struktury drugorzędowej domeny FnIII. Interpretacja wyniku, wymaga jednak uzupełnienia 

o pewne dane literaturowe, pochodzące zarówno z prac teoretycznych jak i doświadczalnych.  

 
 

Rys. 3.7 
Schemat struktury domeny fibronektyny typu FnIII. Nici β należą do 
jednej z dwóch kartek β (oznaczonych różnymi kolorami). 
Wiązania wodorowe występują w obrębie tej samej kartki β, 
pomiędzy sąsiednimi nićmi β: A ↔ B ↔ E oraz C ↔ C’↔F ↔ G. 
(wg Paci & Karplus 1999) 
(por. także Rys.1.1e)  
 

 
Z symulacji mechanicznego rozwijania wybranych domen fibronektyny: FnIII1 

(Gao et al. 2003), FnIII9 (Paci & Karplus 1999) i FnIII10 (Paci & Karplus 1999, Gao et al. 

2002) wynika, że proces rozwijania pojedynczej domeny jest procesem wieloetapowym, 

determinowanym przez zrywanie poszczególnych wiązań wodorowych wiążących 

poszczególne nici β (Rys.3.7).  

Poniżej wymieniono poszczególne etapy rozwijania domeny FnIII1 (Gao et al. 2003). Podano 

także odległości rNC , dla których następują kolejne etapy rozwijania (w nawiasie podano 

mniej prawdopodobne ścieżki rozwijania). 
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 zaburzenie hydrofobowej trzeciorzędowej konstrukcji dwóch kartek β, skutkujące 

przesunięciem ich względem siebie, z zachowaniem natywnej struktury drugorzędowej 

(rNC = I1) 

 nieznaczny przyrost długości  

 zerwanie wiązań wodorowych pomiędzy nićmi A↔B oraz B↔E (lub A↔B oraz F↔G) 

(rNC = I2) 

 przyrost długości pochodzący od nici A i B (lub A i G) 

 zerwanie wszystkich pozostałych wiązań, poza wiązaniami między nićmi C↔C’ (rNC = I3) 

 przyrost długości pochodzący od nici E, F i G (lub B, E i F) 

 zerwanie wiązań pomiędzy ostatnią parą nici C↔C’ (rNC = I4) 

 pełne rozprostowanie domeny 

 

Dla porównania, w Tabeli 3.2 przedstawiono wyniki dwóch innych prac teoretycznych.  
 

Tabela 3.2 

  praca teoretyczna domeny I1 [nm] I2 [nm] I3 [nm] I4 [nm] max rNC [nm]
  Paci & Karplus 1999 FnIII9, FnIII10 3.9-4.3 5.5 15 24 32 
  Gao et al. 2002 FnIII10 4.4 5.6 13.5 - 31.5 
  Gao et al. 2003 FnIII1 3.9  5.5 15 24 33 
 

 

Wyniki zaczerpnięte z kilku prac doświadczanych zostały zawarte w Tabeli 3.3. Odległości 

pomiędzy poszczególnymi stanami pośrednimi z Tabeli 3.2, odpowiadają z dobrym 

przybliżeniem przyrostom lA i lB w Tabeli 3.3. Wartość lC odpowiada przyrostowi długości 

konturowej dla jednoetapowego rozwinięcia całej domeny. 
 

Tabela 3.3 

  praca doświadczalna domeny l A [nm] lB [nm] lC [nm] 
  Oberhauser et al. 2002 FnIII1 9 20 28 
  Li et al. 2005 FnIII10 12 19 31 
  Abu-Lail et al. 2006 FnIII1-8 10.6 20 28.7 
 
 

Na podstawie wyników zamieszczonych w Tabelach 3.2 i 3.3 obliczono, że średni przyrost 

długości lA wynosi około 10 nm, co w przeliczeniu daje liczbę około 26 aminokwasów, które 

odpowiadają łącznej długości nici A i B.   
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Aby przypisać długość Lb do konkretnego fragmentu domeny, należało zanalizować długości 

poszczególnych elementów struktury drugorzędowej, w tym przypadku skrajnych nici β, dla 

różnych domen typu FnIII, wykorzystując informacje podane w bazie białek (tu 

wykorzystano bazę Expert Protein Analysis System∗ (ExPaSy). Zamieszczone tam informacje 

dotyczą tylko domen FnIII o numerach: 7-10 i 12-15. Dla tych domen wyliczono więc średnie 

długości wybranych zestawów nici β. 

Stwierdzono, że brakującemu fragmentowi łańcucha o długości 17-27 aminokwasów mogą 

odpowiadać następujące części domeny:  
 

 nić A (około 17 aminokwasów) 

 nić A i B (około 26 aminokwasów) 
 

Liczby aminokwasów pozostałych skrajnych fragmentów domen FnIII (nić G oraz nici F i G) 

nie mieszczą się w przedziale 17-27: 
 

 nić G (około 16 aminokwasów) 

 nici F i G (około 31 aminokwasów) 
 

Zgodnie z wynikami eksperymentalnymi i teoretycznymi (Gao et al. 2002, Gao et al. 2003), 

zerwanie wiązań wodorowych pomiędzy nićmi A i B rozpoczyna rozwijanie domeny FnIII 

i skutkuje dominującym skokiem sił na krzywych rozwijania (por. Rys.1c w Li et al. 2005). 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, jeśli brakująca długość Lb wynika z denaturacji 

jakiegoś fragmentu struktury, to bardziej prawdopodobne, że jest nim fragment karboksylowy 

domeny – możliwe zatem, że następuje niepełna denaturacja nici F i G.  

 

Wśród całości materiału eksperymentalnego tylko jedna seria pomiarowa, zebrana 

ze stosunkowo dobrą rozdzielczością, umożliwiła obserwację dwuetapowego rozwijania 

domen. Jeden z nielicznych przypadków pokazany jest na Rysunku 3.8a.  

Odczytane mniejsze przyrosty wykazują tendencję do grupowania się wokół 11 nm, natomiast 

większe przyrosty – wokół 18 nm (Rys.3.8b). Wartości te, są bliskie eksperymentalnym 

wartościom zamieszczonym w Tabeli 3.3. Dodatkowo, na histogramie w górnym rogu 

Rysunku 3.8b widoczne są dwie grupy wartości sił: mniejszych (ok. 55 pN), związanych 

z dłuższymi przyrostami długości oraz większych (ok. 100 pN), związanych z krótszymi 

przyrostami.  Oszacowane orientacyjnie pary wartości: (11 nm, 100 pN) oraz (18 nm, 55 pN),  

                                                 
∗ www.expasy.org 
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bardzo dobrze zgadzają się z wartościami przyrostów długości i sił rozwijania 

obserwowanych przez Li dla wyraźnych dwuetapowych rozwinięć domen FnIII10 

fibronektyny: (12 nm, 100 pN) oraz (19 nm, 50 pN). Zatem istotnie, w przeprowadzonym 

eksperymencie zarejestrowano kilka dwuetapowych rozwinięć domen FnIII. 
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Rys. 3.8 
a) Przykład krzywej z dwuetapowym zdarzeniem rozwijania (zaznaczonym linią przerywaną). b) Zestawienie 17 
par wartości odczytanych przyrostów. Mniejsze przyrosty wykazują tendencję do grupowania się wokół 11 nm, 
natomiast większe przyrosty – wokół 18 nm. Rysunek w górnym rogu pokazuje odpowiadające tym przyrostom 
wartości sił, oszacowane orientacyjnie na 55 i 100 pN. 
 
 

Jakość danych pomiarowych uniemożliwiła niestety zwiększenie statystyki histogramu 3.8b, 

jednak wyselekcjonowanie nawet tych nielicznych przypadków stało się dodatkowym 

potwierdzeniem, że obserwowana powtarzalnie długość charakterystyczna L1, nie była 

efektem rozwijania wieloetapowego, lecz wynikała ze zdarzeń innego typu – jak stwierdzono 

powyżej, z rozwijania domen częściowo zdenaturowanych. 

 

3.1.4. Fibronektyna naturalna – próba redukcji wiązań siarkowych 

 

Została także podjęta próba rozwinięcia domen FnI i FnII, poprzez wprowadzanie do 

roztworu białka czynnika redukującego wiązania siarkowe. Zastosowanym czynnikiem było 

DTT (dithiothreitol). 

Na Rysunku 3.9 przedstawione zostały wyniki, otrzymane z dwóch serii pomiarowych: 

w czystym roztworze buforowym i w obecności DTT. Otrzymane rozkłady przyrostów 

długości nie różnią się jakościowo między sobą. W przypadku redukcji podwójnych mostków 

siarkowych występujących w domenach typu FnI i FnII należało oczekiwać, że przyrosty 
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długości rozwijanych domen – ze względu na mniejsze długości konturowe – dadzą wkład do 

histogramu w postaci wyraźnego dodatkowego piku zlokalizowanego przed pikiem L1. 

Pomiar przeprowadzono dla kilku stężeń DTT (w zakresie 2-100 mM), jednakże analiza 

wyników pomiaru nie wykazała w żadnym przypadku obecności rozwijania domen FnI i FnII. 

Na podstawie otrzymanego wyniku stwierdzono, że obecność podwójnych mostków 

dwusiarkowych zapewnia domenom FnI i FnII wysoką stabilizację oraz, że DTT jest niezbyt 

skutecznym czynnikiem redukującym. Dlatego dalsze pomiary wymagające redukcji białka 

(kontaktyny), przeprowadzone zostały w obecności innego, bardziej skutecznego czynnika 

redukującego – TCEP (tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride, Han & Han 1994). 
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Rys. 3.9 
Rozkłady przyrostów długości L i histogramy sił rozwijania F naturalnej fibronektyny, dla dwóch serii 
pomiarowych w różnych środowiskach chemicznych.  
a) W czystym roztworze buforowym, dla rf = 2.46 nN/s, otrzymano długości charakterystyczne:  
L1 = (26.2 ± 4.3) nm i L2 = (33.1 ± 2.7) nm.  
b) Odpowiadająca im średnia wartość siły rozwijania jest równa F = (107 ± 11) pN. Liczba zanalizowanych 
przypadków n = 386.  
c) W obecności czynnika redukującego 2mM DTT, dla rf = 3.19 nN/s otrzymano długości charakterystyczne: 
L1  = (23.2 ± 3.3) nm i L2 = (30.5 ± 4.3) nm.  
d) Odpowiadająca im średnia wartość siły rozwijania wynosi F = (102 ± 15) pN. Liczba zanalizowanych 
przypadków n = 388. 
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3.2. Kontaktyna 
 

3.2.1. Analiza przyrostów długości domen 

 

Cząsteczka kontaktyny zawiera cztery domeny typu FnIII oraz sześć domen typu IgC2. 

Początkowo przyjęto założenie, że w warunkach fizjologicznych, podczas rozciągania 

cząsteczek kontaktyny, rozwijają się tylko domeny typu FnIII, natomiast domeny IgC2, 

zablokowane mostkami dwusiarkowymi, pozostają zwinięte. Rysunki 3.10a-c przedstawiają 

rozkłady przyrostów długości otrzymane w wyniku rozwijania kontaktyny w czystym 

roztworze buforowym, w różnych warunkach rozwijania (dla różnych wartości parametru rf). 

Zmierzone przyrosty długości konturowej wykazują tendencję do grupowania się wokół 

dwóch długości charakterystycznych L1 i L2 (Dąbrowska et al. 2007b), podobnie jak 

zaobserwowano wcześniej dla rozwijania domen FnIII  fibronektyny.   Trzy  serie  pomiarowe,   
    

0 10 20 30 40
0

2

4

6

8

 

f [
a.

u.
]

L [nm]

a)

L1

L2

0 10 20 30 40
0

2

4

6

 

f [
a.

u.
]

L [nm]

b) L1

L2

 
0 10 20 30 40

0

2

4

6

8

10

12

 

f [
a.

u.
]

L [nm]

c) L1

L2

 

0 10 20 30 40
0

2

4

6

8

 

f [
a.

u.
]

L [nm]

d) L1

L2

0 10 20 30 40
0

2

4

6

8

 

f [
a.

u.
]

L [nm]

e)
L1

L2

 
0 10 20 30 40

0

5

10

15

 

f [
a.

u.
]

L [nm]

f)
L2

Lo

L1

 
Rys. 3.10 
Rozkłady przyrostów długości otrzymane dla rozwijania kontaktyny, dla różnych warunków pomiarowych: 
kilku wartości parametru rf  oraz dla dwóch środowisk chemicznych. Do poszczególnych rozkładów 
dopasowano dwie (lub trzy) funkcje Gaussa, otrzymując następujące długości charakterystyczne: 
a) PBS rf = 0.34, L1 = (6.5 ± 2.5) nm i L2 = (13.9 ± 4.0) nm, n = 98, 
b) PBS rf = 2.21, L1 = (20.7 ± 5.3) nm i L2 = (30.0 ± 3.6) nm, n = 102, 
c) PBS rf = 3.41, L1 = (19.8 ± 4.8) nm i L2 = (30.4 ± 4.3) nm, n = 244, 
d) TCEP rf = 0.29, L1 = (16.3 ± 4.6) nm i L2 = (27.8 ± 6.3) nm, n = 101, 
e) TCEP rf = 2.60, L1 = (17.1 ± 3.5) nm i L2 = (27.0 ± 5.2) nm, n = 113, 
f) TCEP rf = 3.57, L0 = (12.6 ± 3.0) nm, L1 = (19.1 ± 3.2) nm i L2 = (27.0 ± 4.2) nm, n = 294. 



______________________________________________________________  3. Analiza wyników eksperymentu 

____________________________________        __________________________________ 67

spośród wszystkich w całym eksperymencie, ujawniły jednakże obecność dodatkowego piku, 

zlokalizowanego w obszarze mniejszych przyrostów długości. Rysunek 3.10f  przedstawia 

taki właśnie przypadek – dodatkowy pik oznaczono jako Lo . W dalszej części rozdziału 

zostanie zaproponowana najbardziej prawdopodobna przyczyna występowania tej dodatkowej 

długości charakterystycznej. 

W drugim etapie pomiaru rozwijania kontaktyny, wprowadzono do roztworu czynnik 

redukujący wiązania dwusiarkowe, w celu odblokowania domen typu IgC2. Rysunek 3.11 

przedstawia wzór rozwijania zarejestrowany w serii pomiarowej w obecności związku TCEP. 

Piki zarejestrowane na krzywej odpowiadają rozwinięciu sześciu domen kontaktyny. 

Otrzymane z tej części eksperymentu rozkłady przyrostów (Rys.3.10d-f), nie różnią się 

jakościowo od rozkładów otrzymanych poprzednio, dla pomiaru w warunkach 

fizjologicznych (Rys.3.10a-c).  
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Rys. 3.11 
Krzywa rozwijania kontaktyny zarejestrowana podczas pomiaru w środowisku zmienionym obecnością czynnika  
redukującego. Strzałki wskazują sześć zdarzeń rozwijania. 
 

Długość konturowa odblokowanych w wyniku redukcji domen IgC2 (33 nm), jest zbliżona do 

długości konturowej domen typu FnIII (36 nm). Zakładając jednoetapowe rozwinięcia całych 

domen IgC2, spodziewano się jedynie zwiększenia częstości rejestracji przyrostów długości 

związanych z długością charakterystyczną L2 . Dla poszczególnych rozkładów przyrostów 

długości otrzymanych z serii pomiarowych, odpowiednio w warunkach naturalnych oraz 

w obecności czynnika redukującego, obliczono pole pod pikami Gaussa L1 i L2  i oszacowano 

procentowy udział zdarzeń rozwijania, przypisanych do większej długości charakterystycznej 

L2  (Rys.3.12a). Nie zaobserwowano drastycznej przewagi liczebności większych przyrostów 

długości, w warunkach redukcji. Jedynie rozpatrując cały eksperyment, można stwierdzić ich 
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nieznaczną przewagę w eksperymencie z białkiem redukowanym, w stosunku do 

eksperymentu z białkiem natywnym. 

 

 
Rys. 3.12 
a) Procentowy udział rozwinięć pełnych domen (tj. przyrostów długości związanych z długością 
charakterystyczną L2) dla pomiaru w warunkach fizjologicznych (kółka) i w obecności czynnika redukującego 
TCEP (trójkąty). Rozpatrując cały eksperyment, można stwierdzić nieznaczną przewagę udziału długości L2, 
w eksperymencie z białkiem poddanym redukcji (obszar zaznaczony kolorem fioletowym), w stosunku do 
eksperymentu z białkiem natywnym (obszar zaznaczony kolorem szarym). 
b) Częstość obserwacji krzywych przedstawiających n zdarzeń rozwijania, dla dwóch środowisk chemicznych: 
fizjologicznego (PBS) i redukującego (TCEP). 
 

Jednoznacznego potwierdzenia faktu obserwacji pełnych rozwinięć zredukowanych domen 

IgC2, dostarcza wykres z Rysunku 3.12b. Pokazuje on częstość rejestracji zdarzeń 

rozwinięcia n domen, zarejestrowanych w trakcie rozwijania pojedynczej cząsteczki 

kontaktyny – w środowisku naturalnym roztworu buforowego oraz w obecności czynnika 

redukującego TCEP. Maksymalna liczba domen rejestrowanych dla pierwszego przypadku 

odpowiada czterem domenom typu FnIII znajdującym się w pojedynczej cząsteczce 

kontaktyny. Po wprowadzeniu czynnika redukującego, liczba rozwinięć obserwowanych dla 

pojedynczej rozciąganej cząsteczki kontaktyny przekracza cztery, co oznacza, że dla tych 

przypadków, po rozwinięciu co najwyżej czterech domen typu FnIII, rozwijały się także 

domeny typu IgC2 (Dąbrowska et al. 2006). 

 

Rysunek 3.13 przedstawia zestawienie wartości długości charakterystycznych, otrzymanych 

dla różnych warunków rozciągania białka. Kolorem jasnozielonym oznaczono długości  

charakterystyczne przypisane rozwinięciom całych domen, a kolorem ciemnozielonym – 

wartości mniejszych długości charakterystycznych. Na wykresie zaznaczono również trzy 

wartości średnie przyrostów długości, związanych z pojawieniem się dodatkowego piku Lo .  
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Rys. 3.13 
Połączenie modelu Bella i modelu WLC dla długości konturowych: LC1 = (22 ± 1.5) nm (linia ciemnozielona) 
LC2a = (33 ± 1.5) nm oraz LC2b = (36 ± 1.5) nm (linie jasnozielone). Kółka oznaczają wyniki eksperymentu 
przeprowadzonego w środowisku naturalnym, trójkąty – w obecności czynnika redukującego TCEP. 
Gwiazdkami zaznaczono punkty pomiarowe związane z obserwacją piku Lo (por. Rys.3.10f). Strzałka wskazuje 
punkt znacznie odbiegający od obserwowanej tendencji  zachowania pozostałych wartości. 

 
Analogicznie jak podczas analizy wyników dla fibronektyny, do dwóch zestawów punktów 

pomiarowych, dopasowano funkcje dane równaniem 3.1. Dla porównania, liniami 

przerywanymi naniesiono również wykresy funkcji, opisujące wyniki uzyskane poprzednio 

dla fibronektyny. Nie zaobserwowano systematycznej różnicy pomiędzy wartościami 

mniejszych długości charakterystycznych, dla pomiarów przeprowadzonych w różnych 

środowiskach chemicznych (ciemnozielone kółka i trójkąty na Rys.3.13). Wykorzystując 

równanie 3.1 oszacowano zatem wspólną długość konturową LC1. Otrzymano wartość 

wyraźnie mniejszą, niż w przypadku fibronektyny: LC1 = (22 ± 1.5) nm. Dla większych 

długości charakterystycznych zaobserwowano pewną systematyczność: długości charakte-

rystyczne otrzymane dla białka poddanego redukcji L2a (jasnozielone trójkąty na Rys.3.13), są 

średnio o kilka nanometrów mniejsze, niż długości otrzymane dla białka natywnego L2b 

(jasnozielone kółka), za wyjątkiem jednego punktu – wskazanego na rysunku strzałką – 

którego nieproporcjonalnie mniejsza wartość może świadczyć o granicy stosowalności 

modelu. Powyższa obserwacja może być wytłumaczona następująco: w warunkach 

naturalnych przyrosty L2b wynikają z rozwijania całych domen typu FnIII, o średniej długości 

konturowej wynoszącej około 36 nm, natomiast długość charakterystyczna L2a pochodzi 

zarówno od rozwijania domen typu FnIII, jak i krótszych domen typu IgC2, o średniej 

długości konturowej równej 33 nm.  
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Do tak rozróżnionych zestawów punktów pomiarowych dopasowano dwie funkcje dane 

równaniem 3.1, otrzymując dwie wartości długości konturowych: LC2b = (36 ± 1.5) nm  oraz 

LC2a = (33 ± 1.5) nm. Długość 36 nm odpowiada idealnie faktycznej średniej liczbie 

aminokwasów domen typu FnIII kontaktyny, natomiast wartość 33 nm, przypadkowo 

pokrywa się z wartością średniej długości konturowej obliczonej dla domen IgC2. 

Spodziewany wynik, wartość z przedziału 33-36 nm, jest częściowo dopuszczony przez 

niepewność wyznaczenia długości LC2a (tj. 1.5 nm). 
 
 

We wspomnianej bazie białek, ExPASy, nie znaleziono struktury drugorzędowej domen 

kontaktyny. Różnica 5 nm pomiędzy długościami charakterystycznymi L1 kontaktyny 

i fibronektyny (linia ciemnozielona i szara linia przerywana na Rys.3.13), sugeruje wpływ 

obecności domen typu IgC2 na otrzymanie mniejszej wartości L1. Nie można co prawda 

wykluczyć możliwości, że obserwowana dla kontaktyny mniejsza długość L1, wynika 

z poprzedzającej rozwinięcie domeny typu FnIII denaturacji dłuższego jej fragmentu (5 nm 

odpowiada około 13 aminokwasom). Ponieważ jednak wszystkie trzy rozważane rodzaje 

domen, FnIII fibronektyny oraz IgC2 i FnIII kontaktyny mają podobne nie tylko długości 

konturowe, ale także struktury drugorzędowe, bardziej prawdopodobne niż odmienna 

denaturacja domen kontaktyny jest ujawnianie się faktu częściowego rozwijania domen IgC2. 

Podobny efekt zaobserwowano w eksperymencie mechanicznego rozwijania układu domen 

typu Ig melanomy (Carl et al. 2001). Pokazał on, że obecność mostków dwusiarkowych 

stabilizujących domeny, może powodować ich częściowe rozwijanie, zarówno w warunkach 

fizjologicznych, jak i w obecności czynnika redukującego DTT. Pierwszy etap częściowego 

rozwijania polegał na rozwinięciu dostępnego fragmentu łańcucha białkowego, leżącego poza 

mostkiem dwusiarkowym. 

W przypadku domen IgC2 kontaktyny, średnia długość konturowa fragmentu leżącego poza 

mostkiem siarkowym wynosi około 13.5 nm (wartość obliczono na podstawie pozycji wiązań 

dwusiarkowych podanych w bazie ExPASy). Na Rysunku 3.13 zaznaczono trzy wartości Lo, 

które można przypisać zdarzeniom częściowego rozwijania domen IgC2 kontaktyny. Jakość 

zarejestrowanych wzorów rozwijania kontaktyny (por. Rys.3.11) praktycznie uniemożliwiała 

odczyt tego rzędu długości przyrostów. W przypadku lepszej rozdzielczości, byłoby jednak 

możliwe wyznaczenie długości konturowej Lo i uzyskanie potwierdzenia częściowego 

rozwijania domen, wynikającego z obecności mostków dwusiarkowych. 

Tabela 3.4 zawiera zestawienie możliwości rozwijania obu typów domen kontaktyny. 
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Tabela 3.4 

   domeny typu FnIII   domeny typu IgC2 

  PBS   pełne rozwinięcia 
  lub rozwinięcia domen zdenaturowanych   rozwinięcia częściowe 

 TCEP   pełne rozwinięcia 
  lub rozwinięcia domen zdenaturowanych 

  pełne rozwinięcia 
  lub rozwinięcia częściowe 

 

 

Brak wyraźnej jakościowej różnicy między histogramami, otrzymanymi z eksperymentu 

w czystym roztworze buforowym i w obecności czynnika redukującego, każe przypuszczać, 

że TCEP redukuje tylko część mostków dwusiarkowych, podobnie jak DTT w cytowanym 

eksperymencie rozwijania domen białka melanomy (Carl et al. 2001). Za stwierdzeniem tym 

przemawia również fakt rejestrowania maksymalnie ośmiu rozwinięć pełnych domen 

(Rys.3.12b), choć łączna, teoretycznie dostępna liczba domen w warunkach redukcji, wynosi 

dziesięć. 

 
3.2.2. Analiza sił rozwijania 
 
Według zaproponowanej przez Lu i Schultena  klasyfikacji domen (por. § 1.1), spodziewana 

stabilność mechaniczna domeny kontaktyny typu IgC2 nie powinna być wysoka. Dotychczas 

w eksperymencie AFM zbadano mechaniczne rozwijanie dwóch domen należących do tej 

samej klasy stabilności, co domena IgC2 kontaktyny. Dla domen C2A synaptotagminy, przy 

prędkości rozciągania 0.6 µm/s średnia wartość siły rozwijania wyniosła około 60 pN 

(Carrion-Vazquez et al. 2000). Dla rozwijanego układu domen typu Ig melanomy (Carl et al. 

2001), przy prędkości rozciągania białka równej 1 µm/s, zaobserwowano dwie wartości siły 

rozwijania domen Ig: około 23 pN dla rozwijania częściowego oraz około 40 pN dla 

rozwijania całkowitego. 

Rysunek 3.14a przedstawia nałożone na siebie histogramy sił rozwijania kontaktyny, dla pary 

pomiarów przeprowadzonych w różnych środowiskach chemicznych. Średnia siła otrzymana 

dla białka poddanego redukcji jest przesunięta ku mniejszym wartościom, w stosunku do 

średniej siły rozwijania domen w warunkach fizjologicznych. Przesunięcie to nie jest znaczne, 

lecz systematyczne dla całości eksperymentu. Rysunek 3.14b przedstawia wszystkie 

otrzymane średnie wartości sił, pochodzące z eksperymentu rozwijania białka poddanego 

redukcji, na tle wyników rozwijania białka w warunkach fizjologicznych. Dla porównania 

zamieszczono także prezentowane wcześniej wyniki rozwijania domen FnIII fibronektyny. 
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Rys. 3.14 
a) Histogramy sił otrzymane dla pary pomiarów w różnych środowiskach chemicznych, dla zbliżonych wartości 
parametru rf .  Histogram pomarańczowy przedstawia wynik rozwijania kontaktyny w czystym roztworze 
buforowym dla rf  = 1.06 nN/s. Wartość średnia siły rozwijania wynosi F = (116 ± 22) pN, n = 90. Histogram 
niebieski  przedstawia wynik rozwijania kontaktyny w obecności czynnika TCEP, dla rf = 0.97 nN/s. Wartość 
średnia siły rozwijania wynosi  F = (101 ± 26) pN, n = 92.  
b) Wartości zmierzonych sił rozwijania domen kontaktyny w PBS (punkty pomarańczowe) i w obecności 
czynnika TCEP (punkty niebieskie) przedstawiono w zależności od wartości parametru rf . Dla porównania 
zamieszczono również punkty pomiarowe otrzymane dla  fibronektyny (punkty czarne). Liniami przerywanymi 
zaznaczono funkcje liniowe opisujące odpowiednie zbiory danych. 
 
 

Z Rysunku 3.14b widać, że wartości średnich sił rozwijania w obecności czynnika 

redukującego są systematycznie mniejsze od wartości średnich sił zmierzonych podczas 

rozwijania białka w środowisku naturalnym (i). Na podstawie analizy krzywych rozwijania 

stwierdzono, że w obecności TCEP rozwijają się dwa różne typy domen (ii). Na podstawie 

znajomości ogólnej struktury, przewidywana stabilność mechaniczna domeny typu IgC2 jest 

mniejsza niż stabilność domeny typu FnIII (iii). Biorąc pod uwagę informacje (i)-(iii) 

założono, że każdy histogram otrzymany dla pomiaru w obecności TCEP jest złożeniem 

dwóch rozkładów normalnych, z których jeden odpowiada wartościom sił rozwijania domen 

FnIII, a drugi – wartościom sił rozwijania domen IgC2.  

Zatem, do poszczególnych histogramów sił, otrzymanych z pomiaru w obecności TCEP, 

dopasowano pary funkcji Gaussa, a otrzymane dwie wartości średnie przypisywano średnim 

siłom rozwijania domen dwóch różnych typów, FnIII oraz IgC2. Rysunek 3.15a pokazuje 

przykład realizacji takiej procedury na przykładzie histogramu z Rysunku 3.14a. 

Rysunek 3.15b jest zestawieniem wyników takiej procedury dla sześciu par serii 

pomiarowych. Niebieskimi punktami zaznaczono wartości sił rozwijania, uśrednione dla obu 

typów domen. Wartości średnie, dla każdego typu domeny z osobna, zaznaczono kolorem 

granatowym (dla domen typu FnIII) oraz fioletowym (dla domen typu IgC2). 
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Rys. 3.15 
a) Histogram sił rozwijania otrzymany w pomiarze w obecności czynnika redukującego TCEP, dla rf = 0.97nN/s. 
Histogram opisano dwiema funkcjami Gaussa: granatowym kolorem zaznaczono frakcję związaną 
z rozwijaniem domen typu FnIII, a kolorem fioletowym – domen IgC2. Odpowiednie wartości średnie wynoszą: 
F1 = (91 ± 15) pN (dla IgC) oraz F1 = (124 ± 20) pN (dla FnIII), n = 92. 
b) Rozbicie uśrednionych wartości sił dla obu typów domen (punkty koloru niebieskiego) na dwie wartości 
średnie, dla domen typu FnIII (punkty koloru granatowego) oraz IgC2 (punkty koloru fioletowego). 
 
 

Jest to poprawna procedura, którą można stosować w sytuacji dysponowania informacją 

o wartości średniej jednego z rozkładów (Smith et al. 2003). W analizowanym tutaj 

przypadku, informacji o wartościach średnich siły rozwijania domen typu FnIII dostarczył 

wynik pomiaru w czystym roztworze buforowym (por. Rys.3.14b). Wykres przedstawiony na 

Rysunku 3.16 pokazuje zestawienie wyników pomiaru sił rozwijania domen kontaktyny, 

rozwijanej w warunkach fizjologicznych i poddanej redukcji. Wartość siły rozwijania domen 

IgC2 kontaktyny stanowi około 80% wartości siły rozwijania domen typu FnIII. Do 

poszczególnych zbiorów punktów dopasowano funkcje dane równaniem modelu Bella 

(równ. 2.12), co pozwoliło wyznaczyć wartości parametrów kinetycznych: szerokości 

potencjału rozwijania xu oraz szybkości rozwijania ku
o, dla poszczególnych typów domen. 

Dyskusję otrzymanych wartości zamieszczono w paragrafie 3.3. 

Interpretacja otrzymanych wyników opiera się na założeniu podobieństwa między strukturą 

domen IgC2 kontaktyny, a znaną strukturą domeny C2 synaptotagminy I (Sutton et al. 1995). 

Nie można wykluczyć możliwości, że większa stabilność mechaniczna domen IgC2 

kontaktyny (w porównaniu do morfologicznie jej pokrewnej domeny synaptotagminy) 

wywołana jest przez szczególną konfigurację przestrzenną wiązań wodorowych pomiędzy 

nićmi β. Jest jednak bardziej prawdopodobne, że obserwowana większa stabilność domen 

IgC2 kontaktyny wynika z faktu przeprowadzenia eksperymentu na białku natywnym, a nie 

polimeryzowanym układzie domen, dla którego siła rozwijania jest na ogół mniejsza niż dla 
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fragmentu natywnego (Li et al. 2000a, Oberhauser et al. 2002). Cytowany eksperyment 

mechanicznego rozwijania synaptotagminy, przeprowadzono na polimerze składającym się 

z dziewięciu jednakowych domen (Carrion-Vazquez et al. 2000). Najprawdopodobniej 

właśnie dlatego, średnia siła rozwijania równa 60 pN, zmierzona dla synaptotagminy przy 

prędkości rozciągania białka równej 0.6 µm/s, nie wchodzi do prezentowanego na 

Rysunku 3.16 zakresu sił: (75-114) pN.  
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Rys. 3.16 
Zestawienie wyników pomiaru sił rozwijania domen kontaktyny, naturalnej i zredukowanej. Przyjęto 
następujące oznaczenia dla punktów pomiarowych i funkcji: 
kolor pomarańczowy – dla domen typu FnIII, w PBS, (xu = (0.33 ± 0.10) nm, ku

o = (0.012 ± 0.033) s-1)), 
kolor granatowy – dla domen typu FnIII, w obecności TCEP, (xu = (0.33 ± 0.10) nm, ku

o = (0.010 ± 0.030) s-1)), 
kolor fioletowy – dla domen typu IgC2, w obecności TCEP, (xu = (0.39 ± 0.06) nm, ku

o = (0.020 ± 0.026) s-1)). 
Linią przerywaną zaznaczono funkcję dopasowania otrzymaną poprzednio dla domen typu FnIII fibronektyny, 
rozwijanych w PBS. Podane w nawiasach wartości oznaczają parametry modelu Bella: szerokość potencjału 
rozwijania xu oraz szybkość rozwijania ku

o. 
 
 

3.3. Porównanie mechanicznego rozwijania fibronektyny i kontaktyny 
 
 
Eksperyment mechanicznego rozwijania fibronektyny i kontaktyny przeprowadzony został 

z wykorzystaniem tej samej aparatury pomiarowej (z wyjątkiem trzykrotnie wymienianego 

skanera, zob. § D2.6), z zastosowaniem takiej samej preparatyki próbek oraz  metody pomiaru. 

Uzyskane dane pomiarowe opracowywano według jednakowej procedury. 

Tabela 3.5 zawiera zestawienie wszystkich wartości liczbowych, otrzymanych w wyniku 

analizy mechanicznego rozwijania fibronektyny i kontaktyny, charakteryzujących własności 

mechaniczne poszczególnych domen. 

Domeny typu FnIII obu białek wykazywały podobne zachowanie podczas mechanicznego 

rozwijania. Na podstawie analizy pełnych rozwinięć domen, oszacowano ich długości 
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konturowe ((35.5 ± 2.5) nm dla Fn, (36.0 ± 1.5) nm dla Cnt), dobrze zgadzające się ze 

średnimi liczbami aminokwasów wchodzących w ich skład (90AA dla Fn, 95AA dla Cnt).  

Obok pełnych rozwinięć domen obserwowano także rozwijanie ich fragmentów, następujące 

w wyniku częściowej denaturacji, poprzedzającej proces rozwijania (por. § 3.1.3). 

W przypadku fibronektyny, na podstawie znajomości struktury drugorzędowej wybranych 

domen FnIII, brakujący fragment, równy (8.5 ± 1.5) nm, został przypisany częściowej 

denaturacji skrajnych nici β, F i G.  

W przypadku kontaktyny, dokładna interpretacja otrzymanej długości konturowej, równej 

(22.0 ± 1.5) nm, nie była możliwa, ze względu na wkład do otrzymanej wartości, pochodzący 

od częściowego rozwijania kontaktynowych domen typu IgC2. W warunkach fizjologicznych, 

rozwinięciu ulega dostępna część łańcucha białkowego, leżąca poza mostkiem siarkowym 

domeny. Wyciągnięto wniosek, że częściowe rozwinięcia domen IgC2 zachodzą także 

w środowisku czynnika redukującego. Oznacza to również, że czynnik redukujący TCEP nie 

działa jednakowo efektywnie na wszystkie domeny. 

W Tabeli 3.5 zamieszczono kinetyczne parametry rozwijania, wyznaczone dla jednoetapo-

wego rozwijania domen FnIII i IgC2 obu białek, w oparciu o model Bella (Dąbrowska et al. 

2007a, Dąbrowska et al. 2007b). 
 
Tabela 3.5 

   fibronektyna kontaktyna 
domena   FnIII   FnIII   IgC2 
xu [nm]   0.30 ± 0.06   0.33 ± 0.10   0.39 ± 0.06 
ku

o [s –1]   0.023 ± 0.039   0.011 ± 0.033   0.020 ± 0.026 
LC1 [nm]   27 ± 1.5                      22 ± 1.5 
LC2 [nm]   35.5 ± 2.5 36 ± 1.5  33 ± 1.5* 
 

* podana wartość jest w rzeczywistości uśrednioną wartością dla dwóch domen: IgC2 i FnIII (por. § 3.2.1) 

 

Wartości obu parametrów, szerokości potencjału rozwijania xu i szybkości rozwijania ku
o, 

wyznaczono z dokładnością typową dla pomiaru AFM. Z uwagi na znaczną niepewność 

oszacowania wartości szybkości rozwijania, istotny jest jedynie otrzymany w pomiarze jej 

rząd wielkości. Obydwa typy domen obu białek charakteryzuje podobna, stosunkowo duża, 

szybkość rozwijania. 

Wartość szerokości potencjału, uśredniona dla 15 domen fibronektyny naturalnej, równa 

0.33 nm, jest wartością pośrednią pomiędzy wartościami xu otrzymanymi dla kilku zbadanych 

domen FnIII (por. Tabela 3.1). Z kolei rząd wielkości szybkości rozwijania domen FnIII 
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fibronektyny, jest bliższy większym wartościom ku
o zawartym w Tabeli 3.1, co mogłoby 

sugerować, że większość pozostałych, niezbadanych domen FnIII fibronektyny, dla których 

nie znaleziono indywidualnych wartości  ku
o, rozwija się z szybkością rzędu 10 –2 s-1. 

Parametry charakteryzujące kinetykę rozwijania domeny IgC2 kontaktyny dostarczają 

nowych informacji. Zarówno dla synaptotagminy, jak i układu domen Ig melanomy, 

pokrewnych kontaktynie, badane były układy spolimeryzowane, przy czym tylko dla tego 

ostatniego, podano oszacowane szerokości potencjału rozwijania, wynoszące średnio 1.6 nm, 

przy założonej szybkości rozwijania ku
o = 3⋅10 –3 s-1. 

W celu wyciągnięcia z otrzymanych wyników informacji na temat mechanicznej stabilności 

domen, za Dietzem i Riefem przyjęto wysokotemperaturową wartość szybkości rozwijania 

ωo = 10 9 s-1 (por. § 2.4.2). Dzięki temu, ze wzoru 2.6a, dla T=296 K, otrzymano wartości 

∆G U-‡ wynoszące: 24.5 kcal/mol (dla FnIII, Fn), 25.2 kcal/mol (dla FnIII, Cnt) oraz 

24.6 kcal/mol (dla IgC2, Cnt). Z bardzo dobrym przybliżeniem można przyjąć jednakową 

stabilność mechaniczną wszystkich trzech typów domen, porównywalną do wartości 

wyznaczonych dla domen innych białek (Carrion-Vazquez et al. 1999b, Li et al. 2000a, Craig 

et al. 2004).  

Szerokość potencjału rozwijania xu , może być interpretowana jako droga, na której siły 

wykonują pracę rozwijania domeny. Bezwzględną miarą reakcji domeny na mechaniczne 

rozwijanie jest zmiana energii swobodnej, związana z pracą rozwijania domeny (por. § 2.4.2). 

Dlatego też spodziewane iloczyny obserwowanych sił rozwijania i szerokości potencjału 

powinny być jednakowe dla wszystkich analizowanych domen, oczywiście uwzględniając 

jednakowe warunki pomiarowe. Ponieważ linie proste, ilustrujące zależność siły rozwijania 

od logarytmu rf , otrzymane dla domen FnIII oraz IgC2, są w dobrym przybliżeniu 

równoległe (Rys.3.16), wartość siły rozwijania domeny IgC2 oszacowano na 80% wartości 

siły rozwijania domeny FnIII, w całym zbadanym zakresie rf . 

Zatem:  

06.1
39.08.0

33.0
22 ≈= FnIII

FnIII

IgC
u

IgC

FnIII
u

FnIII

F
F

xF
xF

                                            (3.2) 
 

Przeprowadzenie mechanicznego rozwijania dwóch dowolnych białek modularnych 

i policzenie iloczynów Fxu , pozwala zatem wstępnie porównać stabilności kinetyczne dwóch 

rodzajów domen (bez wykonywania żmudnego pomiaru dynamiki rozwijania).  
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Powyższy wynik potwierdza zaobserwowaną prawidłowość, dotyczącą sposobu reakcji 

domen na działającą na nie siłę: mniejsza stabilność domen IgC2 kontaktyny jest wywołana 

dłuższą drogą działania siły. 

Uzyskany wynik niesie informację interesującą z punktu widzenia możliwości projektowania 

i konstrukcji nowej jakości biomateriałów, charakteryzujących się ściśle określonymi 

właściwościami, w tym również właściwościami mechanicznymi, które mogą być w pewnym 

stopniu zdeterminowane własnościami mechanicznymi białek wchodzących w ich skład. 

Istotnymi parametrami wydają się być przede wszystkim siły rozwijania białkowych domen, 

przyrosty ich długości konturowej, a także długości konturowe całych białkowych molekuł.  

W opisywanym tutaj eksperymencie zbadano trzy rodzaje domen. Domeny typu FnIII 

zarówno fibronektyny jak i kontaktyny, w jednakowych warunkach pomiarowych wykazały 

podobne zachowanie podczas mechanicznego rozwijania. 

Dla domen typu FnIII obu analizowanych białek, zaobserwowano jednakowy przebieg 

mechanicznego rozwijania: zarejestrowano jednakową stabilność mechaniczną oraz podobne 

długości charakterystyczne odpowiadające rozwinięciom całych domen. Co ważne, analiza 

obserwowanych mniejszych długości charakterystycznych, pozwala przypuszczać, że także 

częściowa denaturacja zachodzi podobnie dla obu białek. Wymienione podobieństwa 

pozwalają traktować fragmenty obu białek zawierające domeny typu FnIII, jako obiekty 

równorzędne pod względem mechanicznym. 

Domeny typu IgC2 kontaktyny, od domen typu FnIII odróżnia odmienna topologia wiązań 

wodorowych oraz obecność wewnętrznych mostków dwusiarkowych. Te ostatnie są 

odpowiedzialne za olbrzymią stabilność domen IgC2 w środowisku  fizjologicznym. W takich 

warunkach, domeny stabilizowane mostkami, odporne na naprężenia sięgające kilku 

nanoniutonów, będą pozostawały w stanie zwiniętym. Redukcja mostków, następująca 

w momencie wystawienia białka na działanie czynnika redukującego, odblokowuje na 

rozwijanie domeny o mniejszej stabilności. Wprowadzenie związku chemicznego 

posiadającego zdolności redukujące, może zatem modyfikować własności mechaniczne 

hipotetycznego biomateriału, zawierającego domeny typu kontaktynowych domen IgC2. 

Analiza wyników otrzymanych dla redukowanych domen kontaktyny każe przypuszczać, że 

działanie zastosowanego czynnika redukującego TCEP nie było stuprocentowe, jednakże 

skuteczne, w przeciwieństwie do zastosowanego poprzednio czynnika redukującego DTT 

(Han & Han 1994). Metoda AFM pozwala zatem sprawdzić wydajność działania czynnika 

redukującego, dla wybranego typu domen. 
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4. Podsumowanie 
 

Opisany w niniejszej pracy eksperyment pokazał, że mimo ograniczeń techniki mikroskopii 

sił, związanych z aparaturą i preparatyką, analiza mechanicznego rozwijania natywnego 

białka – kontaktyny, zawierającego domeny różnego typu była możliwa, w oparciu 

o dodatkowe informacje oraz wyniki równolegle przeprowadzonego eksperymentu dla białka 

referencyjnego, jakim w tym przypadku była fibronektyna. 

Powiązanie rzeczywistych funkcji białek z procesami mechanicznymi zachodzącymi 

w tkankach przy ich udziale, pozostaje problemem ciągle otwartym. Różny przebieg 

rozwijania białek modularnych, nie tylko z punktu widzenia wartości siły rozwijania, ale 

także scenariusza rozwijania (całkowitego, częściowego, jedno- lub wieloetapowego), 

sugeruje precyzyjny związek domenowych architektur z biologicznymi funkcjami białek 

pełnionymi w komórkach.  

Ze względu na istotną rolę naprężeń mechanicznych w różnorodnych procesach układu 

nerwowego zachodzących przy udziale kontaktyny, szczegółowo przeanalizowano proces jej 

mechanicznego rozwijania.  
 

Otrzymane wyniki przeprowadzonych pomiarów można podsumować następująco: 
 

№1     Stwierdzono, że rozciąganie molekuł naturalnej fibronektyny skutkuje rozwijaniem 

wyłącznie domen typu FnIII. Referencją dla analizy rozwijania kontaktyny były otrzymane 

dla domen FnIII fibronektyny wartości siły rozwijania, zgodne z cytowanymi wartościami 

literaturowymi, oraz obserwacja dwóch długości charakterystycznych, których występowanie 

związano z obecnością w roztworze frakcji częściowo zdenaturowanych domen typu FnIII. 
 

№2     Otrzymane wyniki rozwijania kontaktyny pokazały, że w warunkach naturalnych 

całkowitemu rozwinięciu ulegają wyłącznie domeny FnIII. Uzyskane wartości sił rozwijania 

domen FnIII kontaktyny pokryły się z wartościami obserwowanymi dla domen FnIII 

fibronektyny. Stwierdzono także możliwość częściowego rozwijania fragmentu domeny typu 

IgC2, leżącego poza mostkiem dwusiarkowym. Pozostała część łańcucha białkowego, spięta 

silnym wiązaniem kowalencyjnym, nie ulega rozwinięciu w warunkach fizjologicznych. 
 

№3     Obserwację pełnych rozwinięć domen typu IgC2 kontaktyny, umożliwiło zredu-

kowanie wewnętrznych wiązań siarkowych stabilizujących domeny. Stwierdzono także, że 



___________________________________________________________________________  4.Podsumowanie 

____________________________________        __________________________________ 79

część domen IgC2 pozostaje obojętna na działanie czynnika denaturującego. W takich 

przypadkach rozwinięciu ulega tylko fragment domeny leżący poza mostkiem dwusiarkowym.   
 

№4, 5     Przeprowadzenie pomiaru metodą dynamicznej spektroskopii sił pozwoliło uzyskać 

wartości parametrów kinetycznych dla poszczególnych typów domen obu białek. Dla 

wszystkich typów otrzymano ten sam rząd wielkości szybkości rozwijania oraz różne 

wartości szerokości potencjału rozwijania xu.  

Stabilność mechaniczna zredukowanych domen IgC2, mniejsza niż w przypadku domen FnIII, 

klasyfikuje zredukowane domeny typu IgC2 kontaktyny do klasy II, w podziale domen 

przyjętym przez Lu i Schultena, podającym związek pomiędzy topologią wiązań wodorowych 

domen a ich stabilnością mechaniczną. 

Domeny białkowe, z punktu widzenia inżynierii molekularnej, mogą być traktowane jako 

elementy strukturalne docelowego polimeru, jednak – jak pokazały wcześniejsze badania – 

własności mechaniczne poszczególnych domen składowych, nie mogą być w prosty sposób 

przeniesione na własności mechaniczne molekuły. Dlatego też, wyniki mechanicznego 

rozwijania całych molekuł białkowych metodą mikroskopii sił, umożliwiają bezpośrednią 

analizę własności mechanicznych białek, rozpatrywanych jako elementy składowe 

potencjalnych biopolimerów, mogących wpływać pośrednio na ich własności. 

Stwierdzono równoważność mechanicznych własności dla fragmentów obu białek, 

zawierających domeny typu FnIII. Molekuła kontaktyny, składająca się z dwóch rodzajów 

elementów strukturalnych, charakteryzuje się różnymi stabilnościami, w zależności od 

środowiska chemicznego, w którym się znajduje. W środowisku fizjologicznym stabilność 

mechaniczna kontaktyny determinowana jest głównie stabilnością domen typu FnIII. 

Modyfikacja roztworu czynnikiem redukującym skutkuje otrzymaniem polimeru białkowego 

o innych własnościach mechanicznych, w wyniku odblokowania bardziej podatnych na 

mechaniczne naprężenie domen typu IgC2. 
 

№6     Wartość parametru  xu , otrzymana dla niezbadanej dotychczas domeny typu IgC2 

kontaktyny, w komplecie z obserwowanymi siłami rozwijania, wpisuje ją w poczet domen, 

których mechaniczne rozwijanie przestudiowano metodą spektroskopii sił (por. Tabela 2.1). 
 

№7     Cytowane w paragrafie 1.4 wyniki badań, dotyczące wzrostu neuronów stymulowa-

nego mechanicznym zewnętrznym naprężeniem, dostarczają informacji o rzędzie wielkości 

fizjologicznych naprężeń. Choć nie można bezpośrednio wykorzystać tych wyników, cenna 

jest informacja, że w układzie nerwowym występują wewnętrzne naprężenia mechaniczne 
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porównywalne i większe od otrzymanych wartości sił rozwijania, dla analizowanego 

w niniejszej pracy białka, kontaktyny. 

Podobieństwo stabilności mechanicznych domen typu FnIII fibronektyny i kontaktyny, 

stwierdzone na podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu, stwarza możliwość 

analogicznej reakcji molekuły kontaktyny na zewnętrzne sygnały mechaniczne. Być może 

powyższa obserwacja okaże się przydatna dla szczegółowej analizy procesów, zachodzących 

w neuronach z udziałem kontaktyny. 
 

Na podstawie badań, których wyniki zawiera podsumowująca Tabela 2.1, został wyciągnięty 

wniosek, że topologia wiązań wodorowych w zasadniczy sposób wpływa na mechaniczną 

stabilność białka. Próba powiązania tej obserwacji z biologicznymi funkcjami białek 

wyznacza dwa kierunki eksperymentów mechanicznego rozwijania białek: pierwszy to 

analiza stabilności białek o różnych strukturach, drugi – o podobnych strukturach i różnych 

funkcjach biologicznych. Wyniki przedstawione w niniejszej pracy były zatem próbą 

uzyskania informacji drugiego rodzaju. Być może w przyszłości uda się powiązać w sposób 

bardziej precyzyjny szerokość potencjału rozwijania ze strukturą przestrzenną domeny, 

a docelowo – z mechanicznymi funkcjami biologicznymi białek. 
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Dodatek 1. Próba automatyzacji analizy danych 

D1.1. Opis programu 

 
Program AFM_DataAnalyze∗, którego skrócony algorytm przedstawiono poniżej, został 

napisany w środowisku programowania Mathematica,  w celu zautomatyzowania analizy 

danych pochodzących z pomiaru siły adhezji kadheryn. Krzywe siła-odległość  otrzymane 

w takim pomiarze zawierają piki, pojedyncze lub wielokrotne. Działanie programu polega na 

automatycznej detekcji pików oraz wyznaczaniu wartości sił adhezji. Program 

AFM_DataAnalyze dostosowano do analizy danych pochodzących z eksperymentu 

rozwijania białka oraz rozszerzono jego algorytm o wyliczanie przyrostów długości 

konturowej domen.  

 

Algorytm programu AFM_DataAnalyze 

 

 wczytanie i kalibracja krzywej AFMdata 

 wygładzenie krzywej smoothAFM – zob. Rys.D1.1 

 obliczenie konwolucji convolution krzywej wygładzonej z operatorem Sobela (10,0,-10) 

– zob. Rys. D1.2 

 wykrywanie maksimów pików  funkcji smoothAFM 

 obliczenie różnic wartości funkcji convolution w punktach zi oraz  zi-1  

 obliczenie różnic wartości funkcji convolution w punktach zi oraz  zi+1 

 wybór pozycji punktów, w których obliczone różnice są większe od pewnych 

zadanych dodatnich wartości → wektor pozycji punktów PeakPosition0 

    rozszerzenie zbioru PeakPosition0 o sąsiednie 20/10 punktów na lewo/prawo od 

każdej pozycji piku →  macierz pozycji punktów PeakPosition0 

    obliczenie dla tak powstałej macierzy PeakPosition0 wartości funkcji smoothAFM 

→  macierz PeakAmplitude 

    znalezienie dla każdego wiersza macierzy PeakAmplitude wartości maksymalnej 

i przyjęcie numeru tego punktu za pozycję maksimum piku funkcji smoothAFM 

    wyeliminowanie ewentualnych powtarzających się wartości →  wektor Peak 

 

                                                 
∗ Autorem programu jest Philippe Pittet, doktorant Politechniki w Lozannie. 
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 wykrywanie minimów pików  funkcji smoothAFM (zob. powiększenie na Rys.D1.3) 

 zestawienie pozycji minimów i maksimów wszystkich pików funkcji smoothAFM  

      →  macierz Results 

 ręczne odrzucenie błędnie znalezionych pików 

 przeliczenie pozycji minimów i maksimów pików na wartości współrzędnej z pozycji 

skanera 

 obliczenie przyrostów długości L i wartości siły rozwijania F dla każdego piku funkcji 

smoothAFM 

 zapisanie danych w pliku 
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Rys. D1.1 
Oryginalne dane pomiarowe AFMdata (punkty czarne),  dane poddane operacji wygładzenia smoothAFM (linia 
czerwona) oraz funkcja konwolucji wygładzonych danych pomiarowych z operatorem Sobela (10,0,-10), 
convolution (linia niebieska). 

 

 

 

 
 
Rys. D1.2 
Konwolucja (punkty niebieskie) modelowego zestawu danych 
(punkty czarne) z operatorem Sobela (10,0,-10). 
Każde trzy sąsiednie wartości (yi-1, yi, yi+1) przemnażane są kolejno 
przez wektor (10,0,-10) i następnie sumowane.  Z każdej takiej sumy 
wypada więc wartość środkowa, wartość po prawej jest przemnażana 
przez -10, a wartość po lewej przez 10. Strzałka wskazuje wartość 
funkcji konwolucji w punkcie i. Konwolucja wykrywa więc pozycje 
gwałtownych zmian (skoków wartości) danych wyjściowych.  
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Zastosowanie programu AFM_DataAnalyze do analizy zmierzonych danych, okazało się 

możliwe tylko dla części krzywych rozwijania, wybranych do opracowywania ręcznego, tj. 

dla krzywych z regularnymi pikami rozwijania i dobrze określonym poziomem zera. Reszta 

krzywych, które – po dokonaniu odpowiedniej selekcji informacji, według opisanych 

wcześniej kryteriów (por. § 2.3.1) – mogą być włączone do ręcznej analizy, są pomijane 

w analizie automatycznej. 
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Rys. D1.3 
Czarne punkty przedstawiają oryginalne dane pomiarowe, linia czerwoną wykreślono dane wygładzone. Minima 
(kropki różowe) i maksima (kropki niebieskie) pików siły, zostały zlokalizowane w wyniku zastosowania 
automatycznej detekcji pików. 
Powiększenie: procedura lokalizacji minimum piku siły – dla zlokalizowanego uprzednio piku N, wyszukiwany 
jest punkt położony najniżej względem maksimum piku, w jego sąsiedztwie prawostronnym (P). Pozycja 
minimum piku (N-1), znajdywana w sąsiedztwie lewostronnym (L) piku N, wykorzystywana jest do kontroli 
poprawności lokalizacji znalezionej pozycji minimum. 

 

D1.2. Porównanie wyników 
 

Efekt działania programu AFM_DataAnalyze przetestowano na najlepszym jakościowo 

zbiorze krzywych rozwijania fibronektyny. Rozkład przyrostów długości oraz histogram sił, 

zamieszczone na Rysunkach D1.4a i D1.4b, zostały otrzymane w wyniku ręcznego wskazania 

pozycji pików na poszczególnych krzywych, natomiast Rysunki D1.4c i D1.4d przedstawiają 

analogiczną parę rozkładów – rezultat analizy zautomatyzowanej. Wyznaczenie wartości 

średniej siły rozwijania, poprzez  dopasowanie  funkcji Gaussa, jest równoważne dla obu 
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metod (Rys.D1.4b,d). W obu przypadkach, otrzymana średnia wartość siły rozwijania 

wyniosła 102 pN, przy prawie identycznej szerokości histogramów. Odpowiadające im 

rozkłady przyrostów długości różnią się nieco pozycjami składowych pików L1 i L2, przy 

jednoczesnym zachowaniu stosunku wysokości pików (piki rozkładu D1.4c są tylko trochę 

węższe). Wartości długości charakterystycznych L1 i L2 uzyskane z opracowania programem 

są odrobinę mniejsze od pierwotnie otrzymanych wartości (por. Rys.D1.4a,c), co wynika 

najprawdopodobniej ze stosowanej w programie procedury wygładzania danych. Jednak 

wziąwszy pod uwagę niepewność odczytu ręcznego oraz niepewność automatycznego 

wyznaczania pozycji pików, wynikającą z niskiej rozdzielczości danych wejściowych, można 

uznać, że obydwie metody dostarczają równoważnych wyników. 
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Rys. D1.4 
Porównanie rezultatu opracowywania danych pomiarowych metodą a,b) ręczną i c,d) zautomatyzowaną, na 
przykładzie najlepszych jakościowo danych rozwijania fibronektyny. Wyznaczone wartości długości 
charakterystycznych i średnich sił rozwijania wynoszą odpowiednio: 
a) L1 = (23.6 ± 1.5) nm i L2 = (30.3 ± 4.7) nm, b) F = (102 ± 15) pN 
c) L1 = (22.0 ± 3.3) nm i L2 = (27.7 ± 3.4) nm, d) F = (102 ± 18) pN 
Efektem zastosowania analizy zautomatyzowanej jest znaczne zmniejszenie statystyki uzyskanych rozkładów 
n = 141 w stosunku do n = 388 zdarzeń rozwijania zanalizowanych metodą tradycyjną. 
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Zaletą stosowania programu jest automatyczny odczyt współrzędnych minimów i maksimów 

znalezionych pików (w ręcznej analizie odbywa się to poprzez wskazanie wybranych 

punktów kursorem myszy).  Wadą natomiast jest fakt, że program analizuje poprawnie 

jedynie najlepsze jakościowo dane. Lecz nawet w takim przypadku, niezbędna jest 

weryfikacja rezultatu jego działania. Zdarza się bowiem, że podczas detekcji pików następuje 

albo pominięcie niektórych zdarzeń rozwijania, albo przeciwnie – następuje detekcja 

drobnych, lokalnych pików, które – jako niepoprawne – należy ręcznie odrzucić. Źródłem 

powyższych niepoprawności detekcji jest zarówno wspomniana już niska rozdzielczość 

krzywych, jak i poziom szumów, które wpływają na efektywność wygładzania danych (por. 

powiększenie na Rys.D1.3). 

Zastosowanie programu AFM_DataAnalyze dla danych pomiarowych pochodzących 

z opisywanego w niniejszej pracy eksperymentu, nie umożliwia ich całkowicie automatycznej 

analizy. Efektem takiej analizy jest uzyskanie mniejszej statystyki rozkładów, a eliminowanie 

niepoprawności procedury detekcji (poprzez żonglowanie parametrami definiującymi 

kryterium detekcji pików) wydłuża czas opracowywania danych. Dlatego też rozkłady 

i histogramy, prezentowane w rozdziale 3., zostały skonstruowane z wartości uzyskanych 

drogą ręcznej analizy krzywych siła-odległość. 
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Dodatek 2. Dyskusja źródeł niepewności pomiarowych 
 

D2.1. Specyfika pomiarów biologicznych 

 

Domeny jednego typu, wchodzące w skład cząsteczki białka, różnią się między sobą 

własnościami mechanicznymi. Szczegółowo zostało to pokazane na przykładzie domen typu 

FnIII fibronektyny – różnorodność stabilności mechanicznej poszczególnych domen 

określono mianem hierarchii mechanicznej (Rief et al. 1998a, Oberhauser et al. 2002).  

 

 

 

 

 
Rys. D2.1 
Współczynnik narastania wartości siły rozwijania dla 
kolejnych domen,  niesie informację o zróżnicowaniu 
ich stabilności mechanicznych. Dla tej krzywej wzrost 
siły rozwijania wynosi 8 pN/pik. 

 

 

 

Histogram wartości sił rozwijania, zmierzonych dla rozwijania molekuły naturalnego białka 

(a więc układu domen o różnych własnościach mechanicznych), jest w naturalny sposób 

znacznie poszerzony. Gdy zauważono ten fakt, zaczęto wykonywać liczne eksperymenty na 

polimeryzowanych układach skonstruowanych z domen jednego rodzaju. Zyskano w ten 

sposób lepszą określoność średniej siły rozwijania, jednakże jednocześnie okazało się, że 

mechaniczna stabilność domeny bardzo silnie zależy od sąsiedztwa, w jakim ta domena się 

znajduje. Efekt ten został pokazany na przykładzie domeny FnIII1, która w układzie (FnIII1-

I27)4  wykazywała mniejszą stabilność, niż w swoim natywnym otoczeniu (Oberhauser 

et al. 2002). Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem – by nie tracić cennych informacji, 

a jednocześnie uzyskiwać wynik obarczony jak najmniejszych błędem – jest numerowanie 

pików na poszczególnych  krzywych i sporządzanie histogramu sił dla każdego piku z osobna. 

Ma to jednak sens w przypadku, gdy wiadomo na pewno, że w każdym pojedynczym 

rozciąganiu molekuły, rozwijany jest dokładnie ten sam zestaw domen. Procedura taka 
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realizowana jest w sytuacji, gdy aparatura pomiarowa umożliwia wielokrotne rozciąganie 

pojedynczej molekuły białka, bez zrywania wiązania białko-ostrze. Układ taki został 

zastosowany już w pierwszym eksperymencie rozwijania tytyny (Rief et al. 1997). 

W przypadku opisywanego w niniejszej pracy pomiaru, numerowanie rejestrowanych pików 

nie miało sensu, ze względu na przypadkowe miejsca uchwycenia białka przez ostrze, a zatem 

rozwijanie losowo wybranych zestawów domen.  

Jednak nawet w przypadku rozwijania układu kilku jednakowych domen występuje naturalny 

rozrzut wartości mierzonych sił, który wynika przed wszystkim z probabilistycznego 

charakteru procesu rozwijania łańcucha białkowego (por. § 2.4.2). 
 

D2.2. Rozdzielczość siły i odległości 

 

Ze względu na poziom szumu mierzonego sygnału oraz ograniczoną częstotliwość rejestracji 

jego wartości (liczba punktów pomiarowych/nm), lokalizacja współrzędnych początku 

i końca obserwowanych pików rozwijania (Rys.D2.2) obarczona była istotną niepewnością. 

Specyfiką zastosowanego mikroskopu sił, jest ustalanie prędkości rozciągania białka poprzez 

wybór odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi krokami skanera, ale także poprzez zmianę 

kroku skanera, który determinuje jednocześnie częstotliwość rejestracji sygnału.  

Zastosowanym prędkościom rozciągania białka  odpowiadał zakres rozdzielczości odległości 

od około 0.4 do 1 nm. Szczególnie niekorzystnie ze względu na rozważaną rozdzielczość 

przedstawiały się zatem serie pomiarowe dla wysokich parametrów rf .  
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Rys. D2.2 
Ograniczenia wpływające na niepewność lokalizacji granic pików: (1) poziom szumu mający wpływ na 
rozdzielczość sił oraz (2) gęstość punktów pomiarowych stanowiąca ograniczenie rozdzielczości odległości. 
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D2.3. Rozrzut prędkości 
 

W celu konstrukcji histogramów sił rozwijania zakładano, że dana seria pomiarowa odbywała 

się w zadanej, stałej prędkości rozciągania białka. W rzeczywistości każdą serię 

charakteryzował rozrzut wartości prędkości (Rys.D2.3), który wpływał na wartości 

mierzonych sił rozwijania, zgodnie z równaniem modelu Bella (równ. 2.12). Odstępstwo od 

przyjętej średniej wartości prędkości, powodowało zatem poszerzenie konstruowanego 

histogramu sił, nieznaczne jednakże ze względu na logarytmiczny charakter dyskutowanej 

zależności. 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. D2.3 
Typowy rozrzut wartości prędkości rozciągania białka. 
 
 
 

 

D2.4. Rozrzut stałych sprężystości 
 

D2.4.1. Stałe sprężystości sprężynek 

 

Rzeczywiste wartości stałych sprężystości sprężynek, z uwagi na ograniczoną precyzję 

technik litograficznych, różnią się od podanej przez producenta wartości nominalnej.  

Oszacowanie rzeczywistej wartości stałej sprężystości sprężynki, wykorzystywanej do 

kalibracji rejestrowanego sygnału na wartość siły (zob. § D2.5),  sprowadza się do pomiaru 

częstości własnej jej drgań termicznych (Rys.D2.4b,c).  

Wszystkie metody wyznaczania rzeczywistej wartości stałej sprężystości wymagają 

znajomości dokładnych wymiarów geometrycznych sprężynki oraz wartości jej parametrów 

materiałowych, zwykle trudnych do wyznaczenia z zadowalającą dokładnością. I tak na 

przykład, poniższy wzór (Cleveland et al. 1993) wymaga znajomości modułu elastyczności 

sprężynki: 
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gdzie: 

E –  moduł Younga 
w –  szerokość  ramienia sprężynki 
t –  grubość ramienia sprężynki 
L – długość ramienia sprężynki 

 
Model traktujący drgającą sprężynkę jako oscylator harmoniczny, pozwala wyznaczyć 

rzeczywistą wartość stałej sprężystości na podstawie zmierzonej częstości własnej. 

Zastosowanie wzoru: 

effm
fk

2

=                                                                   (D2.2) 

 

stwarza jednak konieczność oszacowania masy sprężynki i, docelowo, jej masy efektywnej. 

Trudność tkwi nie tylko w zmierzeniu z dobrą dokładnością znikomej grubości sprężynki, ale 

też w oszacowaniu gęstości materiałów, z których jest wykonana (azotek krzemu i warstwa 

złota): 
 

LtwMm eeff ρ=                                                        (D2.3) 
gdzie: 

ρ –   gęstość materiału sprężynki 
Me – bezwymiarowy współczynnik przeliczający masę sprężynki na masę efektywną.  
        Współczynnik ten zależy od geometrii i typu sprężynki. Zakres jego wartości został  
         wyznaczony eksperymentalnie (Sader  et al. 1995). 
 
Z powodu braku możliwości przeprowadzenia odpowiednich pomiarów, za ostateczne uznano 

posłużenie się procedurą szacowania wartości stałej sprężystości. 

Przyrównanie do siebie równań D2.1 i D2.2 pozwala znaleźć związek pomiędzy częstością 

własną a grubością sprężynki: 
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Ef

eρ
=                                                      (D2.4) 

 
Przyjmuje się, że jedynym istotnym parametrem, mającym wpływ na niepewność 

oszacowania wartości rzeczywistej stałej sprężystości, jest grubość t, jako wielkość obarczona 

dużym rozrzutem i znajdująca się w trzeciej potędze (wzór D2.1). Długość L ramienia 

sprężynki, występująca w czwartej potędze mianowniku wyrażenia D2.4, jest z bardzo 

dobrym przybliżeniem jednakowa dla sprężynek tego samego typu. Dlatego, uznając grubość 

t za jedyną wielkość mającą istotny wpływ na szacowaną stałą sprężystości, resztę 
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parametrów potraktowano jako stałe i oznaczono jako C2 , co pozwoliło otrzymać następujący 

związek: 

 
tCf =                                                                    (D2.5) 

 
Ostatecznie, związki D2.2, D2.3 i D2.5 wykorzystano do porównania szukanej wartości stałej 

sprężystości z wartością znaną – nominalną: 
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Zatem:  

3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

nom
nom f

fkk                                                                (D2.7) 

 

W powyższym wzorze knom i fnom oznaczają wartości nominalne stałej sprężystości i częstości 

drgań własnych,  f  jest częstotliwością zmierzoną, a k – szukaną wartością stałej sprężystości. 
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Rys. D2.4 
a) Rozrzut częstotliwości własnych sprężynek o nominalnych stałych sprężystości kC = 0.01 N/m i 0.03 N/m. 
Częstotliwości nominalne: 7 kHz i 15 kHz zaznaczono linią przerywaną. b) Widmo drgań własnych sprężynki 
o nominalnej częstotliwości 7 kHz. Rzeczywista częstotliwość własna wynosi około 6.5 kHz. c) Widmo drgań 
własnych sprężynki o nominalnej częstotliwości 15 kHz. Rzeczywista częstotliwość własna dla tej sprężynki, 
równa 14.9 kHz, praktycznie nie różni się od nominalnej.  
 
 

D2.4.2.  Systemowe stałe sprężystości 

 

W procesie rozwijania białka, szeregowy układ sprężynki AFM i elastycznej cząsteczki białka, 

może być potraktowany jako pojedynczy sprężysty element o zastępczej stałej sprężystości, 

zwanej systemową stałą sprężystości ksys :  
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Cbsyst kkk
111 +=                                                          (D2.8) 

 

gdzie kC jest znaną stałą sprężystości sprężynki, a kb – nieznaną stałą sprężystości pojedynczej 

molekuły białka. Znajomość stałej sprężystości systemu jest konieczna do przeprowadzenia 

analizy mającej na celu wyznaczenie parametrów dynamicznych procesu rozwijania 

(por. § 2.4.2). Ze względu na fakt, że stała systemowa jest w rzeczywistości funkcją siły 

działającej w układzie, możliwe jest tylko jej przybliżone i statystyczne oszacowanie, 

bezpośrednio z zebranych krzywych rozwijania. Wartość stałej systemowej obliczana jest 

automatycznie dla każdego zdarzenia rozwijania tak, jak pokazano na Rysunku D2.5a (Yuan 

et al. 2000). Konstrukcja histogramu dla całego pomiaru, pozwala wyznaczyć średnią wartość 

systemowej stałej sprężystości (Rys.D2.5b), którą następnie wykorzystuje się do policzenia 

wartości parametru rf , charakteryzującego warunki mechaniczne pomiaru. 
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Rys. D2.5 
a) Metoda szacowania stałej systemowej na podstawie krzywej rozwijania. Pojedynczą wartość otrzymuje się 
w wyniku podzielenia przyrostu siły ∆F przez przyrost długości ∆z. b) Z wyznaczonych w ten sposób wartości 
konstruowany jest rozkład wartości systemowej stałej sprężystości. Średnia wartość stałej systemowej 
przyjmowana jest jako wartość reprezentatywna dla całej serii pomiarowej. 
 

D2.5. Rozrzut współczynników kalibracyjnych krzywych siła-odległość 
 

Kalibracja zmierzonych wartości zmian sygnału detektora na wartości sił, odbywa się poprzez 

wyznaczenie tzw. współczynnika kalibracyjnego krzywych siła-odległość. 

Współczynnik kalibracyjny krzywej wkal podaje związek między przemieszczeniem skanera 

a zmianą sygnału na detektorze: 
 

kalwUz ⋅∆=∆                                                          (D2.9) 
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gdzie: 

∆U – zmierzona zmiana sygnału [%] 
∆z – przemieszczenie skanera [nm] 
 

Jego wartość jest więc odwrotnością współczynnika kierunkowego liniowego fragmentu 

krzywej siła-odległość (Rys.D2.6). 

 

 
Rys. 2D.6 
Schemat krzywej siła-odległość. W celu wyznaczenia współczynnika kalibracji krzywej, dla bezpośrednio 
zarejestrowanej krzywej oblicza się współczynnik kierunkowy prostej, dopasowanej do liniowego obszaru 
krzywej. 
 

W granicach stosowalności prawa Hooka, związek pomiędzy siłą działającą na sprężynkę 

o stałej sprężystości kC  a jej odkształceniem jest następujący: 
 

zkF C ∆−=∆                                                             (D2.10) 

zatem: 

kalC wUkF ⋅∆⋅=∆                                                       (D2.11) 

 

Dla jednorazowo zebranego zbioru krzywych (tzw. mapki liczącej typowo 100-150 

krzywych) wylicza się zwykle 15-20 wartości współczynników i w sytuacji, gdy w obrębie 

serii pomiarowej wahania współczynnika kalibracyjnego nie są wielkie (Rys.D2.7b), do 

kalibracji całego zbioru krzywych wykorzystuje się wyznaczoną wartość średnią. 

Rozrzut wartości współczynnika kalibracyjnego krzywych bierze się najprawdopodobniej 

z niestabilności geometrii układu pomiarowego (laser-kantilewer-detektor) w czasie trwania 

pomiaru. W przypadku gdy rozrzut wartości współczynnika kalibracyjnego w obrębie 
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pojedynczej mapki jest znaczny  (Rys.D2.7a,c), każda krzywa rozwijania kalibrowana jest 

indywidualnie, gdyż – zgodnie ze wzorem D2.11 błąd współczynnika kalibracyjnego 

przekłada się  proporcjonalnie na błąd wartości siły. 
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Rys. D2.7 
Zestawienie wartości współczynników kalibracyjnych krzywych, obliczonych dla trzech zbiorów krzywych 
(mapek). W przypadku a) i c) rozrzut wartości jest rzędu kilku, kilkunastu procent, natomiast w przypadku b) 
wartość współczynnika kalibracyjnego można przyjąć za dobrze określoną. 

 

D2.6. Rozrzut współczynników kalibracji skanera 
 

Skaner piezoelektryczny charakteryzuje się nieliniową odpowiedzią na przykładane napięcie. 

Zjawisko nieliniowości przebiega inaczej dla wydłużania, a inaczej dla skracania się skanera, 

dlatego nazywane jest powszechnie histerezą skanera (Rys.D2.9b). Obserwowaną nieliniową 

zależność rzeczywistych wydłużeń skanera w funkcji przyłożonego napięcia (niebieskie 

punkty na Rysunku D2.9b) bardzo dobrze opisuje funkcja kwadratowa, zatem dwa parametry 

dopasowania nazywane są liniowym i kwadratowym współczynnikiem kalibracji skanera. 

 

 

 

 

 

 
Rys. D2.8 
Schemat układu pomiarowego do wyznaczenia 
współczynników kalibracji skanera. α jest kątem 
pomiędzy wiązką padającą a płaszczyzną lusterka, 
d jest odległością między powierzchnią lusterka a 
płaszczyzną sprężynki. λ jest długością fali światła 
laserowego (wg Lekka 1998). 
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Schemat układu pomiarowego, służącego do wyznaczenia współczynników kalibracji skanera, 

przedstawia Rysunek D2.8. Wiązka światła laserowego o długości λ obija się pod kątem α od 

dwóch płaszczyzn odbicia: od ruchomej powierzchni lusterka i od nieruchomej powierzchni 

końca sprężynki. W miarę ruchu skanera (d jest aktualną odległością pomiędzy 

płaszczyznami odbicia) detektor rejestruje kolejne wzmocnienia interferencyjne, spełniające 

prawo Bragga:   

αλ sin2 dn =                                                     (D2.12) 
 

Zarejestrowany sygnał przedstawia kolejne n-te wzmocnienia interferencyjne (Rys.D2.9a). 

Dla jednego z dwóch kierunków ruchu skanera, zwykle dla zbliżania się do ostrza, wykreśla 

się zależność pomiędzy pozycjami maksimów interferencyjnych (mierzonymi w jednostkach 

przykładanego do skanera napięcia) a rzeczywistymi, stałymi odległościami pomiędzy nimi, 

danymi przez równanie Bragga: 

α
λ

sin2
nd =                                                          (D2.13) 

Wyznaczenie parametrów dopasowania funkcji kwadratowej umożliwia linearyzację 

zebranych danych, według wzoru: 

kwlin wUwUz ⋅+⋅= 2                                                 (D2.14) 

gdzie: 

wlin  – liniowy współczynnik kalibracji skanera 
wkw – kwadratowy współczynnik kalibracji skanera 
z     – rzeczywiste wydłużenie skanera 
U   – przyłożone do skanera napięcie powodujące jego wydłużenie 
 
 

0 20 40 60

-2,7

-2,6

-2,5

-2,4

od ostrza

a)

zm
ia

na
 s

yg
na

lu
 [a

.u
.]

U[V]

do ostrza

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

od ostrza

d 
[n

m
]

U[V]

b)

do ostrza

 
Rys.D2.9 
a) Interferencja światła laserowego odbitego od ruchomego lusterka ze światłem odbitym od powierzchni końca 
sprężynki (por. Rys.D2.8), zarejestrowany podczas ruchu lusterka w kierunku do i od ostrza. Niebieskimi 
kropkami zaznaczono pozycje maksimów interferencji dla kierunku do ostrza. b) Zależność rzeczywistego 
przemieszczenia skanera od zmierzonych pozycji maksimów interferencji, tzw. histereza nieliniowości skanera. 
Czarne punkty odpowiadają pozycjom maksimów na Rys.D2.9a. Punkty czerwone otrzymano w analogicznej 
procedurze, zastosowanej do obrazu interferencyjnego zarejestrowanego w kierunku od ostrza. 
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Kontrolne pomiary współczynników kalibracji skanera, prowadzone w trakcie całego 

eksperymentu wykazały, że wartości współczynników kalibracji albo ewoluują w czasie, albo 

opisana powyżej metoda ich pomiaru nie daje w pełni powtarzalnych wyników. Na 

Rysunku 2D.10 kolorem szarym przedstawiono wartości współczynników liniowych 

(Rys.D2.10a) oraz  kwadratowych  (Rys.D2.10b), oszacowanych dla pojedynczego zbioru 

obrazów interferencyjnych (dla jednej mapki), natomiast pionowymi liniami zaznaczono 

średnie wartości otrzymane wyniku analogicznego pomiaru, przeprowadzonego w innych 

dniach. O ile wartość wlin pochodzącą z jednego pomiaru można przyjąć za dobrze określoną, 

to wartość wkw jest znacznie rozproszona. Bardziej istotny jednak jest rozrzut wartości 

średnich obu tych współczynników, otrzymany w różnych dniach pomiarowych. Ponieważ 

nie zaobserwowano tendencji zmian żadnego z tych współczynników w czasie, przyczyna 

niestabilności współczynników kalibracji wydaje się tkwić raczej w metodzie pomiaru, aniżeli 

w procesie „starzenia się” skanera. Procentowe zmiany obu współczynników przekładają się 

liniowo na błędy obliczania wartości sił i pozycji skanera (por. równ. D2.10 i D2.14). 
 

28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0
 wlin

a)

 

0,040 0,042 0,044 0,046

 

wkw

b)

 
Rys. D2.10 
Rozrzut wartości współczynników kalibracji skanera. Rozkłady oznaczone kolorem szarym pokazują wartości 
danego współczynnika, otrzymane dla pojedynczej mapki. Liniami pionowymi zaznaczono średnie wartości 
współczynników zmierzone w różnych dniach. Procentowy zakres takich zmian wynosi a) ok. 8% dla 
współczynnika liniowego oraz b) ok. 11% dla współczynnika kwadratowego. 
 

D2.7. Statystyka pomiaru 
 

Pomiary spektroskopowe AFM wymagają zebrania pewnej statystyki danych pomiarowych, 

którymi w przypadku pomiaru rozwijania białek, są krzywe siła-odległość, zawierające 

wyraźny i długi wzór rozwijania pojedynczej cząsteczki białkowej (por. § 2.3.1).  
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Prawdopodobieństwo zarejestrowania poprawnej krzywej rozwijania Pr w danej serii 

pomiarowej można oszacować jako: 

m

r
r N

NP =                                                        (D2.15) 

gdzie: 

Nr - liczba krzywych z widocznym rozwinięciem białka (dla jednej mapki) 
Nm - liczba krzywych zebranych podczas serii pomiarowej (dla jednej mapki) 
 

Średnie prawdopodobieństwo rozwijania, obliczone na podstawie analizy wielu mapek 

(por. Rys.2.1c), wyniosło: 0.08 dla fibronektyny i 0.04 dla kontaktyny. 

Ze względu na bardzo różną i niekontrolowaną efektywność preparatyki próbki, 

prawdopodobieństwo  otrzymania udanej próbki Pup oszacowano jako: 
 

p

up
up N

N
P =                                                             (D2.16) 

gdzie: 

Nup - liczba udanych próbek dla całego eksperymentu 
Np - liczba wszystkich próbek dla całego eksperymentu 
 

Wydajność pomiaru, oszacowana, jako: 
 

upr PPW ⋅=                                                             (D2.17) 

wyniosła ostatecznie: 

dla fibronektyny: %4%100
48
2208.0 ≈⋅⋅=FNW  

dla kontaktyny: %2%100
50
2304.0 ≈⋅⋅=CNTW  

 

Tak mała wydajność pomiaru tłumaczy rząd wielkości statystyki, przyjętej za optymalną 

w przeprowadzonym eksperymencie. Została ona ustalona na podstawie przemyślanego 

kompromisu pomiędzy jakością pojedynczej serii pomiarowej a ilością serii dla zmiennych 

warunków pomiarowych.  

Dodatkowo, niemożliwe było zwiększenie statystyki pojedynczego pomiaru poprzez 

wielokrotne powtórzenie serii pomiarowych, ze względu na trudność odtworzenia podobnych 

warunków pomiarowych.  
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W celu oszacowania średniej wartości siły rozwijania, zebrane statystyki pomiarowe okazały 

się w zupełności wystarczające. Podobne liczności histogramów spotyka się w literaturze, 

zwłaszcza w eksperymentach które stanowią serie pomiarów w różnych warunkach, na 

przykład zmiennej prędkości (Brockwell et al. 2002, Smith et al. 2003). W przypadku 

istotnego wpływu statystyki na szacowanie długości charakterystycznych, posłużono się 

konstrukcją ciągłych rozkładów, w miejsce tradycyjnych histogramów wartości (por. § 2.3.1). 
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