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1. Úvod
Hydratace iontů a specifické interakce iontů s biomolekulami hrají klíčovou
úlohu v mnoha přírodních a biotechnologických procesech. Počítačové simulace,
prováděné v naší skupině, se zaměřují na vliv rozpouštědla (zejména vody a
rozpuštěných iontů, ale také osmolytů a elektronů) na chování biomolekul,
studovaných experimentálně kolegy na ústavu i mimo něj. Našim cílem je pochopit
tyto interakce na molekulové úrovni, mimo jiné i s vidinou praktických aplikací, jako
je ovlivňování asociace bílkovin, aktivity enzymů, membránových struktur,
lipidových monovrstev a podobně. Soustřeďujeme se přitom na pochopení tzv.
lyotropní nebo Hofmeisterovy řady, která srovnává ionty podle jejich schopnosti
vysolovat bílkoviny (Obr. 1).1, 2
Od svého vytvoření v r. 1888 byla Hofmeisterova řada použita k racionalizaci
celé řady efektů, od vysolování, vsolování a denaturace bílkovin, přes enzymovou
aktivitu, po iontovou výměnu a povrchové napětí elektrolytů.3 I když je dnes zřejmé,
že Hofmeisterova řada blízce souvisí s hydratací iontů v homogenním

a

nehomogenním prostředí a s iontovým párováním, teprve v posledních letech
začínáme pořádně chápat její molekulový základ.4 Situaci bylo možné donedávna
popsat

následujícím

způsobem:

biochemici

a

fyzikální

chemici

používali

Hofmeisterovu řadu spíše jako „mantru“, označující iontově specifické chování
v různých prostředích, než aby se systematicky snažili o porozumění na molekulové
úrovni, která by v posledu umožnila předpovídat biofyzikální či biochemický efekt
dané soli. V naší skupině se soustřeďujeme na zkoumání specifických interakcí iontů
s peptidy a bílkovinami ve vodném prostředí, jakož i s buněčnými membránami. Na
základě

pečlivě

navržených

a

experimentálně

verifikovaných

molekulově

dynamických simulací se přibližujeme k formulaci obecných pravidel, kterými se řídí
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interakce biologicky relevantních iontů s bílkovinami a membránami a v posledu i
k pochopení vlivu iontů na jejich biologickou funkci.
Standardní cestou k získání nabitých částic ve vodě je rozpouštění solí. Méně
obvyklou cestou je fotoionizace, která vede k vytvoření radikálového kationtu a
k uvolnění elektronu. V biologickém kontextu ionizující záření souvisí s přímým a
nepřímým poškozováním DNA tak, jak je využíváno např. při radiační nádorové
terapii.5 V rámci studia přímého poškozování DNA provádíme rozsáhlou výpočetní
studii,

doplněnou

fotoelektronovou

spektroskopií

v kapalných

paprscích

z

mikrotrysek, s cílem určit ionizační potenciály bazí DNA, jak už izolovaných, tak
inkorporovaných v DNA ve vodném prostředí. V rámci studia nepřímého
poškozování DNA modelujeme proces fotoionizace vody a sledujeme chemickou
dynamiku vzniklého radikálového kationtu i hydratovaného elektronu.

2. Interakce mezi ionty a bílkovinami
V návaznosti na předcházející výzkum6 naše studie ukazují, že interakce iontů
s bílkovinami mají lokální character, a proto mohou být dobře popsány jako iontové
párování s nabitými a polárními postranními řetězci, polární páteří bílkoviny a
nepolárními skupinami. Díky tomuto lokálnímu charakteru lze s úspěchem použít
redukcionistický přístup7 a fyzikální principy interakcí iontů s bílkovinami lze odvodit
z interakcí s jednotlivými aminokyselinami, či dokonce pouze s jejich funkčními
skupinami. Z tohot důvodu jsme kromě simulací celých bílkovin prováděli také
výpočty interakce mezi ionty solí a jednotlivými aminokyselinami, či pouze modelů
pro postranní řetězce či bílkovinnou páteř. Cílem bylo srovnat ionty podle síly jejich
interakce s těmito jednotlivými funkčními skupinami. Tato studie nám také dovolila
kriticky testovat použitelnost empirického „pravidla odpovídajících si vodních afinit“,
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které říká, že daný ion nebo nabitá skupina se bude dobře párovat s protiontem se
srovnatelnou hydratační volnou energií.6 Dále jsme studovali chování iontů na
povrchu vody a na rozhranní voda/olej, což je nejjednodušší model pro interakce
iontů s hydrofóbními oblastmi na povrchu bílkoviny.
První otázku, kterou jsme si v této souvislosti položili, byla zda dokážeme na
molekulové úrovni porozumět, proč se sodík páruje lépe se záporně nabitou
karboxylovou skupinou než draslík. Odpověď na tuto otázku není jen čistě
akademická, protože může přímo souviset s vysvětlením, proč je cytosol (tedy tekutá
složka cytoplazmy) bohatý na draslík a chudý na sodík. Na základě kvantově
chemických a molekulově dynamických výpočtů jsme proto vytvořili soubor dat pro
iontové párování s Hofmeisterovou řadou aniontů (Obr. 2), které dobře korelují jak
s experimentem, tak s výše zmíněným empirickým pravidlem.8 Tato data nám v
posledu dovolila vytvořit kvantitativní model iontového párování, ukazující
energetickou nevýhodnost překryvu hydratačních obalů při párování iontů o výrazně
nestejné velikosti.9 V poslední době se soustřeďujeme na složitější případy
divalentních iontů, jako je síran, uhličitan nebo vápník, kde typicky dochází k velmi
silnému iontovému párování.10, 11
Během studia iontového párování ve vodě jsme také narazili na kuriózní
fenomén vytváření párů mezi dvěma ionty stejné polarity. Konkrétně jsme zjistili, že
guanidiniové kationty (C(NH2)3+) mají ve vodě schopnost „oklamat“ Coulombův
zákon a vytvářet kontaktní iontový pár. V tomto páru je elekrostatická repulze
překonána kombinací kvadrupolárních, disperzních a kavitačních interakcí.
Jako

další

krok

směrem

k biologicky

relevantním

systémům

jsme

charakterizovali pomocí molekulové dynamiky afinity halidových aniontů k nabitým
postraním řetězcům lysinu, argininu a (protonovaného) histidinu.12 Ve všech
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případech interagují menší halidy (fluorid, chlorid) s postraními řetězci silněji než
větší halidy (bromid, iodid), které ale zase vykazují interakce s nepolárními
skupinami (viz níže). Předpovědi ze simulací jsme potvrdili pomocí měření
přislušných roztoků založeném na neutronovém rozptylu.13 Pro guanidiniovou
skupinu v postranním řetězci argininu jsme pomocí simulací a experimentu potvrdili
obdobné párování iontů stejné polarity jako dříve pro pár guanidiniových kationtů.14
Nokonec jsme ukázali, že pro interakce iontů s peptidovou vazbou na páteři peptidů a
bílkovin platí jiná pravidla než pro postraní řetězce, řazení iontů do Hofmeisterovy
řady proto může být v těchto dvou případech rozdílné.15-17
V průměru 40 % povrchu bílkoviny je tvořeno nepolárními skupinami. Proto
jsme se také věnovali studiu interakcí iontů s těmito hydrofóbními oblastmi. Ukázali
jsme, že byť klasici tvrdí opak,18 některé inorganické ionty, zvlášť ty velké a polární,
se mohou vyskytovat na hydrofóbních površích.19 Mezi biologicky relevantními
kationty je asi nejzajímavější guanidinium, které se vyskytuje paralelně orientované
s vodním povrchem.20 Skutečnost, že anionty jako iodid nebo thiokyanát, se objevují
na vodích površích byla potvrzena experimentálně a je dnes široce akceptována.21
Stále ale ještě přetrvává kontroverze, týkající se povrchového chování inherentních
iontů vody, tedy hydroxoniového kationtu a hydroxidového aniontu. Většina
fyzikálních chemiků se dnes shodne, že ten první je mírně přitahován k vodnímu
povrchu, zatímco ten druhý je z něj lehce odpuzován. Řada koloidních chemiků se
ovšem domnívá, že často pozorovaný záporný náboj na povrchu vody lze vysvětlit
velmi silnou povrchovou adsorpcí OH-. S experimentálními spolupracovníky jsme
tuto představu zpochybnili19 a navrhli alternativní vysvětlení pro povrchový náboj
vody.22 Vrátíme-li se zpět k hydrofóbním povrchům bílkovin, tak se nám podařilo
ukázat, že s velkými inorganickými anionty nejsilněji interagují skupiny blízko
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heteroatomům (jako Cα uhlík na peptidové páteři), které jsou díky přenosu náboje na
heteroatom slabě kladně nabité.16
Cílem našeho snažení je nejen porozumět jak ionty interagují s bílkovinami,
ale také jak to ovlivňuje jejich chování jako je například precipitace z roztoku,
denaturace, či enzymová aktivita. Pomocí zhrubených (angl. coarse-grained) Monte
Carlo simulací jsme tak odhalili mechanismus, způsobující otočení Hofmeisterovy
vysolovací řady pomocí změny pH.23 Podobně jsme byli schopni pomocí simulací
molekulové dynamiky objasnit experimentálně pozorovanou závislost povrchové
afinity beta-amyloidu na pH.24 Následně jsme kombinací simulací a CD spektroskopie
detailně zjistili, jak různé ionty denaturují malé modelové peptidy – alfa-helikální
alahel a hydrofóbní „tryptofanový zip“.25 Zatímco hydrofóbně stabilizovaný peptid je
denaturován jak tetrapropylamonnými ionty tak guanidiniem, jen ten druhý je
schopen rozbalit peptidovou α-šroubovici. Přitom aktivitu guanidinia lze snížit
přidáním silně párujících síranových iontů, které kationty „vyloví“ z roztoku. Díky
těmto modelovým studiím jsme také mohli lépe porozumět mechanismu denaturace
nejmenší „samobalící“ bílkoviny, tryptofanové klece, pomocí guanidinia nebo
močoviny.26 Naše výsledky ukázaly zajímavou skutečnost: přestože guanidinium a
močovina interagují s bílkovinami každý jinak, proces rozbalovaní bílkoviny při
denaturaci je v obou případech velmi podobný.
Studie na modelových peptidech nánm dodaly důvěru pustit se do studia vlivu
iontů v roztoku na aktivitu enzymů. Jako modelový příklad27 jsme zvolili (jak jinak na
UOCHB) HIV proteázu a vliv sodných či draselných iontů na její aktivitu (viz Obr.
2). Pomocí simulací spolu s biochemickými a bioinformatickými esejemi jsme
dokázali vysvětlit nižší aktivitu tohoto enzymu v sodných solích ve srovnání
s stejnými koncentracemi draselných solí. Sodík totiž dokáže lépe interagovat
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s aspartáty při „vchodu“ do aktivního místa než draslík, což vede ke snížení afinity
substrátu k aktivnímu místu enzymu.

3. Modelování buněčných membrán
Simulace molekulové dynamiky otevírají možnost popisovat a ovlivňovat
membránové systémy na atomární úrovni. V našich studiích jsme se soustředili na
vliv iontů a oxidace fosfolipidů na biofyzikální vlastnosti membrán, jako například
mobilita a hustota lipidů a jejich stupeň hydratace. Tyto parametry ovlivňují klíčové
vlastnosti membrán, zejména jejich integritu a naopak tvorbu pórů. Simulace pak
dávají detailní představu o tom, jak přesně jednoduché ionty (alkalické kationty či
halidové anionty), jakož i oxidované fosfolipidy mění charakter lipidové dvojvrstvy.
Experimentální metody nedávají příliš detailní představu o atomární struktuře
rozhraní mezi lipidovou dvojvrstvou a vodným roztokem. To může být problém,
neboť mnoho procesů, jako balení membránových bílkovin a adsorpce signálních
molekul, se odehrává v této oblasti. Na úrovni fosfolipidových hlaviček také dochází
k interakcím s ionty. Tato oblast je charakterizována velkým gradientem všech
důležitých fyzikálně chemických parametrů, čímž vzniká komplexní prostředí, které
může být ovlivňováno jak konkrátním složením lipidové dvojvrstvy, tak složením
vodné fáze. Obrázek je dále komplikován dynamickým charakterem membrány, jejíž
komponenty se pohybují zejména v laterálním směru a mohou i vytvářet
mikrodomény (rafty), které pak i ovlivňují přiléhající vodnou fázi.28 Kombinací
simulací molekulové dynamiky a fluorescenční spektroskopie29 jsme získali nástroj ke
studiu interakcí vodných iontů s lipidovou dvojvrstvou. V rámci výpočtů bylo nejprve
třeba vyvinout spolehlivou metodologii,30 založenou na předcházejících studiích,31
kterou jsme pak mohli aplikovat32 na realistický model membrány červených krvinek
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(viz Obr. 3). Ukázali jsme, že vazebnými místy pro malé kationty jsou fosfátové a
karbonylové skupiny fosfolipidů a že sodík interaguji s hlavičkami lipidů silněji než
draslík. Anioty se také chovají specificky, přičemž velké polarizovatelné ionty jako
iodid mohou penetrovat hluboko do lipidické dvojvrstvy. Výsledky našich simulací,
potvrzené fluorescenční spektroskopií, nám umožnily formulovat základní pravidla
pro interakce iontů s membránou.32
Oxidace fosfolipidů je důležitá jak fyziologicky, tak v patologických situacích
jako je ateroskleróza, záněty, rakovina, cukrovka a Alzheimerova choroba.33 Bohužel
ale zatím chybí konsistentní pohled na příčinné vztahy u dějů zahrnujících oxidaci
lipidů, neboť dostatečně neznáme příslušné buňěčné a molekulové mechanismy.
Z těchto důvodů se snažíme výpočetně charakterizovat a kvantifikovat vliv oxidace na
stukturní parametry modelových lipidických dvojvrstev a buněčných membrán
v přímé návaznosti na fluorescenční spektroskopii analogických systémů. Na
molekulové úrovni způsobuje oxidace lipidů neobvyklé změny. Oxidace vytváří
polární skupiny v původně hydrofóbní části membrány, což dramaticky mění její
biofyzikální vlastnosti. Navíc oxidací vznikají reaktivní sloučeniny, které mohou
vytvářet chemické vazby k okolním biomolekulám. Výsledné struktury jso tak
komplexní jak po fyzikální, tak po biochemické stránce.
Pomocí molekulové dynamiky jsme tak charakterizovali lokální i globální
změny v membránách a lipidických monovrstvách způsobené různou mírou oxidace
fosfolipidů. Při fyziologicky relevantních stupních oxidace do cca 10 % jsou změny
převážně lokálního charakteru a vedou k reorientaci oxidovaných acylových řetězců
směrem k hydrofilním hlavičkám lipidů, či přímo do vodné fáze.34 V důsledku toho se
také mění laterální mobilita lipidů a hydratace membrány. Při vyšších stupních
oxidace se začíná narušovat globální integrita membrány a vznikají vodní póry.35
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Nejdůležitějším zjištěním bylo, že oxidace lipidů snižuje bariéru pro přechod
fosfatidylserinu z vnitřní na vnější stranu membrány, což je kritický krok v rané fázi
apoptózy (řízené buněčné smrti).36

4. Radiační poškozování DNA
V rámci studia přímého radiačního poškozování DNA ionizujícím zářením je
zcela zásadní znát ionizační potenciály DNA a jejích komponent.37 Tyto hodnoty byly
známy z experimentů a výpočtů pouze pro plynnou fázi,38 avšak biologicky relevantní
procesy probíhají ve vodných roztocích. Díky nové metodě, kombinující
fotoelektronovou spektroskopii a kapalinové mikrotrysky,39 začaly být ionizační
potenciály v roztocích experimentálně dostupné. Paralelně s vývojem těchto
experimentálních technik jsme vyvinuli metodu k výpočtu ionizačních potenciálů
komponent DNA v roztoku, založenou na ab initio výpočtech používajícících model
nerovnovážné solvatace v polarizovatelném kontinuu. Přitom se ale ukazuje, že
nepřímé mechanismy poškozování DNA ionizací ve vodném okolí nukleové kyseliny
jsou biologicky významnější než přímé poškozování jednoduše proto, že v těle máme
dramaticky více vody než DNA.5 Z tohoto důvodu jsme se také zaměřili na studium
základních fyzikálních a chemických mechanismů ionizace vody a vodných roztoků.
Fotoionizace vody vede k vytvoření pozitivně nabité „díry“ a elektronu. Je-li energie
ionizujícího záření vysoko nad nejnižším ionizačním potenciálem roztoku, dochází
k lokalizaci vznikajícího solvatovaného elektronu daleko od kationtové díry a oba tyto
procesy lze proto studovat separátně. V tomto duchu jsme proto mohli studovat
nezávisle kationtovou díru a solvatovaný elektron, které oba vznikají po fotoionizaci
vody.

9

Pro studium fotoionizace molekul a iontů rozpuštěných ve vodě jsme vyvinuli
jednoduchou ale robustní výpočetní metodiku výpočtu ionačních potenciálů.
Používáme přitom model nerovnovážné kontinuální solvatace, případně kombinovaný
s mikrosolvatací malým množstvím explicitních molekul vody v přímém okolí
rozpuštěné látky. Základní elektronový stav systému před a po ionizaci je popsán
pomocí Moller-Plessetovy poruchové teorie druhého řádu, zatímco k výpočtu vyšších
ionizačních stavů používáme časově závislou teorii funkcionálu hustoty, aplikovanou
na systém po ionizaci. Byť jsme se soustředili především na ionizaci komponent DNA
(jednotlivých bazí, nukleosidů a nukleotidů), náš přístup je poměrně obecný a
umožnil nám popsat také ionizaci dalších molekul a iontů ve vodě.40 Pro všechny
studované systémy jsme získali velmi dobrou shodu ve vertikálních ionizačních
energiích s fotoelektronovou spektroskopií.41,

42

Hlavním závěrem, jenž vyplývá

z našich výpočtů, je zjištění, že efekt vodního okolí je dramatický a podílí se na něm
velké prostorová oblast rozpouštědla; nemůže být proto modelován pouze
mikrosolvatací. Zjistili jsme, že zatímco v plynné fázi je ionizační potenciál báze
DNA silně ovlivněn přítomností cukro-fosfátové páteře, tento vliv v roztoku prakticky
vymizí. To ukazuje na dramatickou schopnost vodního prostředí odstínit elektronické
efekty přímého molekulového okolí báze v DNA.
Fotoionizaci vody ionizujícím zářením lze formálně zapsat jako H2O + hν 
H2O+ + e-. Co vlastně ale je H2O+ hned po ionizaci? Je tento radikálový kation
zpočátku delokalizován, či částečně nebo plně lokalizován? A pokud je zpočátku
alespoň částečně delokalizován, jak dlouho trvá, než se kationtová díra lokalizuje na
jedné molekule vody? To je důležité vědět, neboť pouze lokalizovaná díra může
reagovat s okolní molekulou vody za vzniku hydroxoniového kationtu a OH radikálu.
Právě OH radikál je přitom nejdůležitější chemická sloučenina podílející se na
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nepřímém poškozování DNA. Pomocí simulací ab initio moekulové dynamiky
v přímé spojitosti se spektroskopickými experimenty jsme dokázali tyto otázky
zodpovědět.43 Zjistili jsme, že čersvě vytvořená kationtová díra je částečně
delokalizovaná. Během několika desítek femtosekund se však tato díra lokalizuje a
poté prakticky okamžitě reaguje se sousední molekulou vody za vzniku OH radikálu.
Lokalizace spinu se tak ukazuje být limitujícím faktorem při tomto klíčovém procesu
při radiolýze vody. Stojí za to podotknout, že ve srovnání s kationtovou dírou ve vodě
působí OH tradikál (který je jednou z nejreaktivnějších chemických sloučenin) téměř
jako stabilní sloučenina. Vysoká reaktivita kationtové díry je daná energetickou
nevýhodností lokalizace jak náboje tak spinu na jediné molekule vody. Naše práce tak
odhaluje molekulové detaily spojené se vznikem nejdůležitějšího radikálu podílejícího
se na poškozování DNA.
Pomalé elektrony ve vodě mají pouze sekundární význam pro poškozování
DNA (ani ne tak proto, že by byly málo reaktivní vůči DNA, jako spíše proto, že jsou
příliš reaktivní a než dosáhnou DNA zreagují s něčím jiným), přesto je jejich studiu
věnována značná pozornost.44 To je částečně dané skutečností, že hydratovaný
elektron je velmi zvlášní chemická entita (anion bez pozitivně nabitého jádra), a
částečně proto, že jeho reaktivita může vést ke tvorbě vodíku, což je ze zřejmých
důvodů velmi nežádoucí produkt v kapalném jaderném odpadu.45 V naší skupině
provádíme simulace ab initio molekulové dynamiky elektronu ve vodních klastrech a
v objemu i na povrchu vody, což nám umožňuje odhalovat jeho strukturní, dynamické
a chemické vlastnosti (viz Obr. 4). Naše první studie se soustředily na vytváření
solvatovaného („mokrého“) elektronu přidáním elektronu k neutrálnímu vodnímu
klastru.46 Ukázali jsme, že v kapalném klastru dochází k lokalizaci a silnému vázání
elektronu na časové škále jednotek pikosekund. Naproti tomu za velmi nízkých teplot,
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typických pro klastrové experimenty, mohou dlouhodobě existovat metastabilní, slabě
vázané stavy hydratovaného elektronu.47, 48
Ab

initio

molekulová

dynamika

také

dovoluje

studovat

reaktivitu

hydratovaného elektronu. Podařilo se nám takto modelovat zcela fundamentální
reakci hydratovaného elektronu s protonem za vzniku vodíkového atomu ve vodě.
V plynné fázi jde o nejjednoduší chemický proces, při kterém se uvolní velké
množství energie (13,6 eV). Ve vodě je ale situace mnohem komplikovanější. Voda
jako polární rozpouštědlo totiž nejen silně stabilizuje oba nabité reaktanty, ale je
přímo chemicky navázána na proton ve formě hydroxoniového katontu. V důsledku
toho je reakce ve vodě jen mírně exothermická a má nezanedbatelnou reakční bariéru.
Proto není tato reakce omezená difůzí, ale je pomalejší a navíc probíhá jako přenos
protonu a ne elektronu, což jsme obojí ukázali49 ve shodě se spektroskopickými
měřeními.50 Naše simulace navíc poskytují detailní obrázek,49 jak vypadá reakční
mechanismus, kde proton indukuje asymetrický tvar solvatovaného elektronu, což
snižuje desolvatační bariéru. Během reakce se protom rychle pohybuje po řetízku
vodních molekul do středu spinové hustoty solvatovaného elektronu, kde spolu s ním
vytváří vodíkový atom.

5. Závěr
Cílem tohoto krátkého článku bylo představit naše aktivity směřující k lepšímu
pochopení působení rozpuštěných iontů solí a elektronů na biologické procesy jako je
vysolování a vsolování bílkovin, denaturace bílkovin a enzymová aktivita,
membránové procesy, radiační poškozování DNA a podobně. Náš přístup je založen
na kombinaci kvantově chemických a molekulově dynamických výpočetních metod,
používaných v těsném kontaktu s experimenty. Obrazně řečeno se snažíme porozumět
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„moři“ v lidském těle, které obsahuje stejné soli (byť v jiných koncentracích) jako
moře v době, kdy v něm před miliardami let vznikal život. Zakončíme proto poeticky
citátem z knihy Moře kolem nás Ráchel Carsonové:51 „Když se zvířata vydala z moře
na suchou zem, nesly si s sebou trochu moře ve svých tělech. To je dědictví, které se
předává dalším generacím a které i dnes spojuje suchozemská zvířata s jejich
původem v dávném moři.“

Autor děkuje za podporu GAČR (grant č. P208/12/G016) a AV ČR (cena
Praemium Academie).

Pavel Jungwirth (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of
Sciences of the Czech Republic, Prague): Molecules in motion: Computer
simulations of biochemical and biophysical processes
The aim of this short article is to present our research activities aimed at better
understanding of the effects of salt ions and electrons on biological processes
(salting out/in of proteins, protein denaturation, enzymatic activity, processes in
biological membranes, radiational damage to DNA, etc.) using molecular simulations
in close contact with experiment.

13

Obr. 1 (barevně): Původní Hofmeisterova řada iontů, tak jak je zachycena na
pamětní desce Prof. Franze Hofmeistera na budově lékařské fakulty UK v Praze.
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Obr. 2 (barevně): Změny volné energie související s nahrazením draslíku sodíkem
v kontaktním iontovém páru s Hofmeisterovou řadou aniontů. Data vyznačená modře
(popř. červeně) reprezentují anionty preferující sodík (popř. draslík); žlutě pak jsou
anionty bez výraznější preference.
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Obr. 3 (barevně): Reprezentativní obrázek z molekulově dynamické simulace
ukazující sodíkové ionty (zeleně) a draslíkové ionty (modře) okolo HIV proteázy
(vodní molekuly nejsou pro přehlednost zobrazeny).
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Obr. 4 (barevně): Dvojice smíšených fosfolipidových dvojvrstev dovolující
simulovat prostředí uvnitř buňky (bohaté na draslík) i vně buňky (bohaté na sodík).
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Obr. 5 (barevně): Struktura hydratovaného elektronu z naší simulace ab initio
molekulové dynamiky. Pod „lupou“ vidíme zvětšeně jeho detailní strukturu, která je
tvořena třemi příspěvky. Největší část elektronové hustoty sídlí v kavitě vytvořené ve
vodě (modrě). Další dva příspěvky tvoří překryv s okolními molekulami vody
(červeně) a difúzní část (fialově). Elektron ve vodě tak nesídlí pouze v kavitě nebo
není pouze difůzně delokalizován, jak se dosud diskutovalo v literatuře, ale má
komplexní strukturu, která zahrnuje oba tyto motivy.
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